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Trăiască
Uniune Sovietica,marea 

bastionul de neclintit 
dl păcii in întrega lume l
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Un aspect al tribunei din piața „I. V. Stalin" in timpul mitingului oamenilor muncii din Capitală.

A 37-a aniversare
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Sărbătoarea dragă a lui 7 Noiembrie, 
a sosit.

In faptul dimineții de toamnă sură, 
sclipeau pe clădiri lozincile în cinstea 
gloriosului eveniment și fâlfâiau steagu
rile ca niște văpăi ale bucuriei. Pe stră
zile Bucurestiului, oamenii grăbeau spre 
punctele de întâlnire șl dacă ați fi fost de 
față, i-ați fi auzit că se salută altfel decât 
In fiecare dimineață. „Te felicit călduros 
de 7 Noembrie" iși spuneau cunoscuțli, 
strângându-și mâinile.

In rânduri strânse
Curând s’au închegat coloanele care s’au 

îndreptat din toate părțile capitalei spre 
Piața Stalin. Cum e obiceiul la sărbători, 
pe drum creșteau cântecele, se întețeau 
uratele.

Coloanele înaintau..... La ceasul acela, 
pretutindeni în țara noastră înaintau spre 
piețele mari, alte șl alte coloane. In rân
duri strânse pășeau minerii din Valea 
Jiului, petroliștii din Valea Prahovei, fe
roviarii ieșeni, furnaliștil, oțelaril, lami- 
natoril și constructorii hunedoreni, cons
tructorii de unelte agricole din Craiova, 
constructorii primelor autocamioane 
din Orașul Stalin, textiliștii din 
Arad, muncitorii porturilor dela Galați 
sau Constanța, pescarii curajoși, harnicii 
colectiviști $1 întovărășiți de prin sate, 
profesorii, scriitorii și artiștii, oameni ai 
muncii de diferite naționalități, uniți fră
țește în lupta comună pentru bunăstarea 
poporului.

OeasuDra coloanelor erau steaguri. In 
vâlvătaia steagurilor părea că răzbate lu
mina lui Octombrie de acum treizeci și 
șapte de ani, acea lumină pe care a a- 
prins o gloriosul partid leninist, vestind 
omenirea muncitoare că a început era 
revoluției proletare. In aceea vălvătaie a 
steagurilor ardeau zorile socialismului ce 
se înalță deasupra patriei noastre libere.

Coloanele înaintau... In coloana noas
tră răsunau cântece tinerești iar noi sim
țeam tot ce e mai important si măreț în 
viata noastră: că suntem moștenitorii 
marilor victorii pe care le-a dobândit cla

sa muncitoare în revoluție. Vom putea, 
noi tinerii, să ducem mai departe cauza 
revoluției socialiste ? Fără îndoială că 
vom putea, deoarece pe noi ne educă și 
ne conduce partidul călit în lupte, al co
muniștilor.

Cu astfel de gânduri am ajuns în Piața 
Stalin,

Poporul nostru merge 
pe drumul Marelui Octombrie

Piața I. V. Stalin era învestmântată 
sărbătorește. In partea dreaptă se afla 
tribuna peste care se ridica medalionul 
cu chipul lui Lenin și Stalin șl fâlfâiau 
drapele sovietice și românești. „Trăiască 
a 37-a aniversare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie" spunea inscripția 
de ne tribună. Totul în jur părea că slă
vește această sărbătoare: șl colonadele 
încununate cu snopi de grâu și stele 
mari roșii; și bogăția culorilor cu care 
a împodobit toamna parcul I. V. Stalin; 
și profilul din depărtare al Casei Scân
teii...

Mulțimea adunată aici cuprindea nenu- 
mărați fruntași ai întrecerilor socialiste 
din toate întreprinderile capitalei, oa
meni simpli care prin munca lor fac să 
sporească bunurile de care au nevoie ma
sele populare. Deasemeni aici erau nenu- 
mărațl oameni de știință dela institutele 
Academiei R.P R., oameni ai artei și li
teraturii. Printre noi erau tineri din Chi
na, Polonia, Cehoslovacia și din alte țări 
veniți să studieze în patria noastră.

La ora 10 au sosit la tribună condu
cătorii Guvernului, ai Partidului și am
basadorul U.R.S.S., întâmpinați de mul
țimea adunată la miting cu ovații pre
lungi. La un semn al conducătorului fan
farei piața a fost inundată de acordurile 
Imnului de Stat al R P.R., după care s’a 
înălțat maiestos Imnul de Stat al U.R.S.S.

Mitingul a fost deschis. A vorbit to
varășul Chivu Stoica, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R. și prim vice pre
ședinte al Consiliului de Miniștri. Cuvân
tarea tovarășului Chivu Stoica a evocat 
faptele care au dovedit dealungul celor 

treizeci șl șapte de ani însemnătatea Re
voluției Socialiste din Octombrie pentru 
întreaga omenire.

Tovarășul Chivu Stoica a arătat că 
„O mărturie a marii forțe dătătoare de 
viață a Ideilor lui Octombrie, o consti
tuie desprinderea din lanțurile imperia
lismului, în urma victoriei Uniunii So
vietice în cel de al 2-lea război mondial, 
a mai multor țări din Europa și Asia. 
A luat ființă marele lagăr al păcii, de
mocrației 'și socialismului, care cuprinde 
peste 900 milioane de oameni, imiți prin 
acelaș țel, prin năzuința spre o pace 
trainică".

Poporul nostru este fericit pentrucă în 
viața Iui cresc roadele Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

„Printre popoarele ce pășesc pe dru
mul deschis de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie se numără și po
porul român.

Călăuza sigură în lupta poporului nos
tru pentru făurirea unui trai mal bun 
este învățătura marxist-leninistă și ex
periența istorică de construire a socialis
mului în Uniunea Sovietică", — arăta 
in continuare cuvîntarea.

După ce a amintit sarcinile la înfăptui
rea cărora îi cheamă partidul pe oame
nii muncii în vederea întăririi regimului 
democrat popular și a creșterii nivelului 
de trai, tovarășul Chivu Stoica a spus 
în ultima parte a cuvântării sale. „Sub 
conducerea încercată a Partidului Munci
toresc Român, având ajutorul frățesc al 
Marii Uniuni Sovietice și al țărilor de 
democrație populară, vom cuceri noi și 
noi succese în construirea socialismului, 
pe drumul făuririi unei vieți îmbelșugate 
și fericite, pe drumul deschis de Marele 
Octombrie 1“

Oamenii muncii veniți la miting au 
primit cuvântarea cu aplauze și ovații. 

« R.P.R.-U.R.S.S., sunt în veci 
prietene >

După tovarășul Chivu Stoica a luat cu
vântul L. G. Melnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

„Dragi tovarăși, prieteni 1 — s’a adre
sat el participanților la miting. Dațl-mi 
voie ca. în ziua sărbătorii naționale a 
oamenilor muncii din Uniunea Sovietică, 
să vă transmit dv. și prin dv. tuturor oa
menilor muncii din Republica Populară 
Română — un salut cordial, frățesc și 
cele mai bune urări de noi succese în 
marea operă de construire a socialismu
lui".

In cuvântarea ambasadorului U.R.S.S., 
noi am simțit vibrând puternic toată sin
ceritatea și căldura prieteniei pe care o 
dovedește zi de zi și ceas de ceas poporul 
sovietic față de poporul nostru. „îm
preună cu dv. tovarăși, oamenii sovietici 
sunt mândri de marile transformări so
ciale, culturale și economice care au avut 
loc în țara voastră în anii puterii popu
lare" — spunea tov. L. G. Melnikov.

Cuvântarea sa a exprimat încă odată 
voința de pace și prietenie cu toate 
popoarele, a Uniuni; Sovietice.

Cuvintele ambasadorului U.R.S.S. au 
stârnit ovațiile tuturor celor de față. 
„R.P.R.—U.R.S.S., sunt în veci prietene" 
Se auzea din toate părțile piețil. Ca semn 
al dragostei și recunoștinței față de U- 
niunea Sovietică, zecile de mii de parti
cipant) la miting au trimis o telegramă 
de salut guvernului sovietic și Comitetu
lui Central al P.C.U.S.

Aceasta a fost numai una din marele 
număr de telegrame pe care le-au trimis 
oamenii muncii din toată țara, eliberato
rilor șl prietenilor noștri scumpL

—Mitingul oamenilor muncii din Bucu
rești în cinstea celei de-a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, se terminase de mult. Dar Piața 
Stalin tot mai fremăta: oamenii erau ve
seli, jucau în hore șl sârbe largi cât 
piața.

Sub cerul sur, zâmbeau culorile vii a- 
ninate de toamnă in copaci, iar în stea
gurile roșii șl tricolore creșteau parcă vă- 
păile bucuriei...

Era sărbătoarea dragă a lui 7 Noiem
brie.

Elena EDRO1U
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Ziua Internațională a Tineretului
La 10 Noembrie, tineretul iubitor de pace 

și progres din întreaga lume sărbătorește 
cu drag „Ziua Internațională a Tineretului". 
Ziua^ceasta e legată de un eveniment co
vârșitor de însemnat în viața tineretului lu
mii : înființarea Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat, care împlinește acum, 
la 10 Noembrie, nouă ani de rodnică activi
tate. Sub steagul înălțat de F.M.T.D., mili
oane de tineri cinstiți din toate țările, luptă 
cu dârzenie pentru o viață fericită, contribu
ind din plin la victoriile dobândite de uria
șul front al partizanilor păcii. Chemărilor 
F.M.T.D. tineretul le răspunde cu drag, par
ticipând cu tot entuziasmul la cele mai fe
lurite acțiuni. Festivalurile Mondiale ale Ti
neretului și Studenților, congresele, conferin
țele, întâlnirile sportive prietenești interna
ționale ce au avut loc până acum, au fost 
tot atâtea prilejuri pentru tinerii din lumea 
întreagă de a-și rosti răspicat voința lor de 
pace, năzuința lor fierbinte de a întări priete
nia, de a-și da frățește mâinile, în ciuda ba
rierelor impuse de capitaliști. In lupta co
mună, s’au cimentat între acești tineri legă
turi minunate, s’a creat în rândurile lor o 
unitate de nezdruncinat.

In acest an, Ziua Internațională a Tinere
tului se sărbătorește sub semnul a două 
mari victorii cucerite de popoarele lumii : 
restabilirea păcii în Indochina, și respingerea 
„comunității defensive europene". Dar ațâță, 
torii la răsboi nu s’au liniștit. Ei urzesc din 
umbră noi planuri sângeroase. împotriva a- 
cestor uneltiri luptă azi cei 85 de milioane 
de tineri și tinere încadrați în rândurile 
F.M.T.D. Ei cer cu tărie rezolvarea pașni
că, pe calea tratativelor, a neînțelegerilor 
dintre state, interzicerea armelor de extermi
nare in masă, independență națională pentru 
popoarele înrobite. Lupta lor contribuie la 
împlinirea cu un ceas mai devreme a mare
lui ideal al omenirii: făurirea unei păci 
trainice in întreaga lume.

1. Deseori, pe străzile orașului Tokio, 
valuri de muncitori și studenți protes
tează cu aprindere împotriva amestecului 
americanilor în treburile poporului ja
ponez.

2. Una din multele și minunatele acțiuni 
Inițiate de F.M.T.D. este, și Adunarea in
ternațională a tineretului dela sate, care 
va avea loc într'un viitor apropiat. Iată 
unul din afișele de popularizare a acestei 
Adunări.

3. La Festivalul Tineretului și al Studen
ților, ținui în luna Mai a acestui an, la 
Szeged (R. P. Ungară), au participat mii

j de tineri din diferite țări. Iată un oaspete 
jj sudanez, primind in dar un vas de artă 
[l populară ungară.

10 ani dela apariția „Scânteii tineretului**

Decorarea ziarului „Scânteia tineretului" 
cu Ordinul Muncii Clasa l-a

Joi după amiază a avut loc la 
Prezidiul Marii Adunări Națio
nale solemnitatea decorării zia
rului „SCÂNTEIA TINERETU
LUI", organ central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, cu „ORDI
NUL MUNCII CLASA l-A“, cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de la 
apariție.

Cu același prilej au fost deco
rați pentru merite deosebite în 
muncă o serie de redactori și co
laboratori ai ziarului.

Tovarășul dr. Petru Groza, 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, a înmânat ce
lor distinși ordinele, felicitându-i 
și urându-le noi succese în acti
vitate.

Urăm noi succese „Scânteii 
tineretului"

S’au împlinit, Vineri 5 Noem
brie, 10 ani dela apariția ziaru
lui „Scânteia tineretului”, organ 
central al Uniunii Tineretului 
Muncitor. Cu acest prilej, ziarul 
a fost decorat ou „Ordinul Mun
cii clasa I-a“.

De la apariția sa „Scânteia ti
neretului” e un apropiat prieten 
al tineretului muncitor, aducând 
în rândurile sale, cuvântul par
tidului, chemândud la lupta în
tregului popor. In paginile 
„Scânteii tineretului” utemișfii 
găsesc îndemnuri1 de a folosi în 
muncă cele mai înaintate metode 
de producție.

Ea răspândește în rândurile 
utemiștilor experiența de luptă și 
muncă a Comsomolului Leninist,

educând tineretul în spiritul vi
gilenței revoluționare față de tot 
ceeace ar putea dăuna construc
ției socialismului.

Continuând marile tradiții re
voluționare ale presei comuniste 
ilegale de tineret din țara noas
tră, „Scânteia tineretului" se 
strădue necontenit să dezvolte 
dragostea de patrie a tineretu
lui. avântul său fn lupta pentru 
construirea socialismului.

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
dela apariție și al decorării cu Or. 
dinul Muncii clasa I-a, gazeta 
noastră „Scânteia pionierului” 
salută și felicită călduros ziarul 
„Scânteia tineretului”, urânduri 
noi și numeroase succese.

Salut adresat de ziarul „Komsomolskaia Pravda”
REDACȚIEI ZIARULUI „SCÂNTEIA TINERETULUI” 

București 
Dragi prieteni!
Colectivul redacției „Komsomolskaia Pravda“ vă felicită călduros 

pe voi și pe toți cititorii voștri — tinerii și tinerele din România — 
cu prilejul celei de a 10-a aniversări a ziarului vostru.

Vă dorim din toată inima noi succese creatoare în nobila operă 
de educare a tinerei generații a țării voastre în spiritul dragostei și 
devotamentului față de patrie și de partid,, al hotărîrii de a-și dărui 
toate forțele măreței cauze a construirii socialismului.

Vă dorim noi succese în educarea tinerei generații a României în 
spiritul prieteniei între popoare.

Să se lărgească și să se întărească prietenia de nezdruncinat 
între tineretul sovietic și tineretul român.

Redacția ziarului 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA” 
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PENTRU PATRIA NOASTRĂ Noutăți în Zoologie

Aurul albClasa V-a în frunte

urmă noi am câștigat intre-

Toți să-și predea cotele

Alexandru IACOB
instructor superior 

corn. Porcești-Roman
Ana VALCU 

com. Năldaș-TImișoâra

multe zile noi am cules po
pe o suprafață de 33 ha. 
ne-am întors la școala unde 
instructor ne-a felicitat. Apoi 
de conducere al detașamen-

citirea „Proiectului de Dtrec- 
privire la dezvoltarea agricul- 
următorii 2—3 ani,“, pionierii

Pe ogoarele gospodăriei
Mare le-a fost bucuria 

muncitorilor dela G.A.S. 
Secuieni, când au văzut ve
nind pe parcelele cultivate 
ale gospodăriei, pionierii 
unității noastre. Toate deta
șamentele au format câte o 
brigadă și au pornit la în
trecere. Clasa a V-a era în 
fruntea tuturor.

La sfârșit, cei mai mici 
au terminat parcela cu.cas
traveți, înaintea celorlalți. 
Noi toți am cules 13 ha. de 
castraveți și ardei și am pri
mit mulțumiri din partea 
gospodăriei. Zilele trecute, în 
orele lor libere, pionierii au 
îndreptat cursul pârâului ce 
trece prin sat. In altă zi ei 
au construit peste el și o 
punte. Seara, când sătenii se 
întorceau dela muncă, tre
ceau liniștiți peste punte. 
„Bună treabă au făcut copiii 
noștri” — a spus moș Hu- 
dici, lin bătrân din sat. Și 
într’adevăr, pionierii au fă
cut o treabă bună.

Săptămâna trecută noi am ieșit pe 
ogoarele Gospodăriei Agricole de Stat 
la culesul porumbului. Clasa noastră 
a chemat Ia întrecere celelalte clase. 
Până la
cerea.

In mai 
rumb de 
Bucuroși 
tovarășul 
colectivul 
tului a organizat o excursie cu scopul 
de a strânge semințe.

Sanda C1OBOTARU 
ctls. a Vll-a

Școala de 7 ani, Suraia-Bârlad

După 
tive cu 
turii în . _ .
și elevii școlii noastre s'au gândit să 
dea și ei ajutor la punerea în prac
tică a acestui măreț plan. Și într’o zi 
au pornit la Gospodăria Agricolă Co
lectivă „Flamura Roșie", la 
bumbacului. Numai 
culegând capsulă cu 
și școlarii noștri au 
800 kg. din această 
căreia i se mai zice

Traian
profesor —

strânsul 
în câteva ore, 

capsulă, pionierii 
dat patriei peste 
prețioasă bogăție 
și aurul alb.
I. DRAGOMIR
Școala de 7 ani 

Șoldan-Oltenița

Priviți fotografiile de mai jos. Anima
lele prinse de obiectivul fotografic par a 
fi din alte vremuri. Zicem „par a fi" de
oarece ele trăiesc în zilele noastre numai 
că au fost descoperite abia acum în urma 
unei munci perseverente depusă de cerce
tătorii sovietici. Animalul din prima foto
grafie este un pește scos din ocean dela 
o mare adâncime: 7.230 metri! Cel din 
fotografia a doua este un fluture prins 
în stepele Cazahstanului de sud.

La strâns măceși
Intr’uria din zilele trecute, întreaga 

unitate a pornit spre Poiana Stalin la 
cules de măceși. Cele două detașa
mente, s’au luat la întrecere. Cine 
oare va culege mai mult? se întreba 
fiecare. Planul spunea: 25 de kg. pe 
detașament. N’a tecut mult timp și 
pionierii strânseseră mult măceș. Să
culețele câtorva dintre ei erau pline, 
pline de țoț. Acești pionieri au fost 
evidențiați pentru hărnicia lor.

După ce-au predat măceșii, bucuria 
tuturor pionierilor a fost neașteptată... 
„Planul a fost depășit... au fost culese 
62 de kg." și amândouă detașamen
tele au lucrat bine.

Gunteț HERGHETZ 
instructor Superior

corn. Cristian —-raifnul Statin.

fn comuna noastră mai sunt și ță
rani care nu și-au predat încă toate 
cotele. Noi pionierii ne-am propus să 
stăm de vorbă cu aceștia. Mai întâi 
este necesar însă, să vorbim cu pă
rinții noștri ca ei să fie primii. Așa 
am și făcut. Printre pionierii, ai că
ror părinți și-au predat cotele sunt 
Lungu Mihai, Vișatovici Traian, Lala 
Petru și alții. Totodată noi ne luăm 
angajamentul să lămurim cât mai 
mulți cetățeni din satul nostru iar în 
școala noastră să nu existe n ic iun 
pionier al cărui părinte să nu-șj fi 
predat cotele la vreme.

La Institutul de Zoologie al Academiei 
de Științe a U.RS.S. se găsesc multe a- 
semenea animale abia descoperite. Cerce
tătorii sovietici urmăresc obiceiurile lor, 
studiază legătura dintre organismul lor, 
și condițiile în care trăiesc.

După revista „Sovietaki Soiuz”.



In orele libere

Experiențe în laboratorul

LUCRARE DE CONTROL

Ion JIPA
fontă 

funcțio-

In toate școlile din patria noastră pionierii și elevii iși dau lucrările de con
trol pentru încheierea primului pătrar.

lată-le (in prima bancă) pe pionierele Teodorescu Lucia și Șutac Lidonia dela 
Școala Română de fete din Sighișoara, fruntașele clasei a V-a B. Fiindcă în tot 
timpul pătrarului au fost sârguincioase, acum iși scriu lucrarea de control liniștite 
și cu siguranță.

O placă zidita peretele
unei vechi case țărănești din 
strada Bisericel, arată că aici 
în Avrig „în casă săracă de ță
ran robit" s’a născut la 1781, 
dascălul cu minte luminată și 
credință neclintită în > viitorul 
măreț al țării sale Numele lui 
Gheorghe Lazăr, îl poartă acum 
fabrica de sticlă, cooperativa și 
școala elementară din Avrig, 
vechi și pitoresc sat românesc 
din apropierea Sibiului.

Sunt mândri avrigenii de ve
chea lor școală — azi monu
ment istoric — dar mai mândri 
sunt ei de noua lor școală, ri
dicată după 23 August.

zărît-o 
dela 

masi-

Școala 
prima dată, de departe, 
câțiva kilometri. Străjuia 
vă și impunătoare, o înălțime a 
curbei dramului asfaltat ce vine 
dela Făgăraș spre Sițkiu. Prin
tre turlele vechi de veacuri ale 
celor două biserici din Avrig și 
înconjurată de arborii falnici, 
auriți de suflarea toamnei, zi
durile ei sclipeau alb-orbitoare 
în soarele amiezii.

Nici văzută de-aproape școa- 
a din Avrig nu-și pierde din 

frumusețe. M’a uimit parcul în
tins cu o pajiște mătăsoasă, co- 
borînd din spre iazul cu podoa
bă de arbori bătrâni, loc de 
veselă zbenguială al elevilor 
în zilele de arșiță. M’a încân
tat deasemeni, atmosfera caldă, 
primitoare și prietenoasă ce să
lășluiește în această școală.

Nimerisem la o oră în care nu 
se mai țineau cursuri. Am găsit 
totuși în această Sâmbătă după 
amiază, în cele câteva adunări 
ale cercurilor pe materii, ceva 
din freamătul și însuflețirea de 
toate zilele a acestei școli. Din
tre numeroasele cercuri, cercul 
de fizică și chimie — condus de 
profesorul Bucșa, desfășoară cea 
mai bogată activitate. La în
ceput n’aș fi putut crede că mi
cii fizicieni 'știu să modțleze, sti
cla, s’o găurească și s’o șle
fuiască, că se folosesc cu în
demânare de letconul electric și 
'ă sudează cu un adevărat a- 
arat de sudură, fabricat și el 

tot aici! Dar aveam să mă con
ving în curând. ..

Iată un ingenios aparat pen
tru determinarea căldurii speci
fice a corpurilor, confecționat 
în bună parte din tablă de cutii 
de conșery.e : sensibilitatea , și 
precizia lui trebuiesc luate în 
seamă 1... Niște electromotorașe, 
pe de-a’ntregut lucrate aici și 
tot de elevi, un microvoltinetru 
cu oglindă, foarte sensibil, și

câteva microinstalații de 
șl de telecomunicații, I 
nează toate la o simplă apăsare 
de buton I

Cu ce mijloace s’au putut 
realiza oare atâtea minunății ?

— Pionierii noștri strâng tot 
ce nu mai poate folosi altora, 
firește obiecte de tehnică, mă 
deslușește profesorul Bucșa. 
Desfacem, prefacem, rebobinăin, 
transformăm. Experiența noastră 
se îmbogățește an de an, serie de 
serie, prin stăruință și lecturi 
tehnice sovietice. Datorăm mult 
tinerilor foști elevi ai școalei 
noastre, azi muncitori și teh
nicieni prin uzine. Cu ajutorul 
lor am realizat cele mai va
loroase instrumente ale noastre. 
Cei ce au trecut prin cercul 
nostru nu ne uită și vin să a- 
jute pionierilor de astăzi. Ast
fel legăm noi activitatea cercu
lui de practica vieții și uite că 
ne descurcăm. Suntem furnizo
rii raionului în materie de a- 
paratură didactică pentru fizică 
și chimie. Noi vindecăm multe 
aparate bolnave și neîntrebuin- 
țabile...

lată și pe tinerii fizicieni, 
punctuali la oră, ca unii ce 
prețuiesc virtuțiiie preciziei, se
rioși ca niște viitori tehnicieni 
ori savanți și totuși plini de în
suflețire și de hotărîre, ca niș
te adevărați pionieri. Știau că 
secția de învățământ a raionu
lui le cere o serie de spectre 
magnetice, deci n’au vreme de 
pierdut!

Liniște, ordine și atenție, 
lată semnul sub care se desfă
șoară aici munca. Membrii 
vechi ai cercului ca Albescu M., 
Badea Alexa,

Ia școala din Racovița. Vin să-și 
facă experiențele și să deprin
dă mai multe cunoștințe prac
tice. Le arătăm cu drag tot 
ceeace știm, îi învățăm și pe ei 
să-și construiască aparatele care 
le lipsesc, ne spune plin de 
bucurie pionierul Badea Alexa.

Mal toate școlile elementa
re din raion vin să ne viziteze, 
să facă schimb de experiență cu 
cercul nostru, adăugă profeso
rul Bucșa. Printre alte preocu
pări ale cercului avem și aceea 
de a ajuta cercurile altor școli, 
să devină și ele fruntașe—

In clasă a năvălit ceata vese
lă a fizicienilor din Racovița, 
băieți și fete, nerăbdători să în
ceapă lucrai împreună cu prie
tenii lor din satul lui Gheorghe 
Lazăr

Chiar din primele zile de 
școală, pionierii au 
despre 
învețe 
să-și 
și alte

— Băieți ia 
arată harta Asiei I Copiii își 
întoarseră privirile curioase.

trebuie să-i 
rupte spuse 
conducătorul

discutat 
felul cum trebuie să 

în anul acesta, cum 
înfrumusețeze clasele 
lucruri interesante.

uitați-vă oum

— Adevărat 
lipim bucățelele 
Babelea Petre 
detașamentului.

— Să facem și planșe pen
tru Științele. Naturii adăugă 
Neacșu Virgil. Și toți băieții 
prinseră a face .propuneri de
odată.

— Bine, eu propun ca du- 
amiază să fim toți la 

școală. La ora patru e bine ? 
spuse unul.

— Și eu aduc gumarabică 
și hârtie albă, adăugă alt pio
nier. La -ora patru în clasă 
grupuri, grupuri, pionierii se 
îndeletniceau rai câte ceva. 
Pe bănci se găsea hârtie, 
carton, vopsele, gumarabică, 
cărți și câteva hărți.

— Eu colorez planșa cu 
dezvoltarea microbilor, se auzi 
vocea lui Virgil.

Gurpa l-a, după ce a 
terminat cu lipirea hărților, a 
început să lege cărțile.

Cu ajutorul materialului 
confecționat de ei, pionierii 
dela Școala elementară de 
7 ani Nr. 4 din Alexandria 
înțeleg mai bine lecțiile.

Experiența ne învață că sămânța selecționată dcr roade 
bogate.

In laboratorul școlii putem face experiențe de selecționare 
a seminței.

Ghimpu Cor-

Lăzăroaie Gheorghenelia, sau
un strănepot din neamul nume
ros al urmașilor lui Gheorghe 
Lazăr — inițiază în muncă pe 

cei noi veniți în cerc. Sub ochii 
lor atenți și uimiți, pilitura de 
fier se rânduiește supusă pe 
hârtie și imaginea cea miș
cătoare a câmpilor magnetici 
este fixată în parafină f erbinte. 
Aceste minunate spectre mag
netice vor demonstra și altor 
elevi dela alte școli din raion 
legile magnetismului...

Cercul de fizică și chimie al 
școalei din Avrig are prieteni 
mulți și în afara comunei. Am 
aflat aceasta în clipa când am 
văzut un grup de pionieri, co- 
borînd dintr'un cant on ce o- 
prise în fața școalei.

— Sunt prietenii noștri, de-

Cătănoiu Serafim 
citea o carte interesantă, 

se auzi în ușă.

Se înserase de mult, 
stătea în pat și 
Când deodată cioc, cioc. 
Apoi, un glas subțirel începu să strige:

— Serafime! Vino la ușă Serafime I
Serafim rămase uimit.
— Cine m’o fi căutând la o oră așa târ

zie? se întrebă. De afară se auzi din nou 
glasul ciudat.

— Vino Serafim, că ne este tare frig!
— O fi vreun strigoi, de care spun babele 

că umblă noaptea șt te strigă pe nume, îi 
trecu prin minte. Ei dar asta o spun numai 
babele. Nu se poate! Nu sunt strigoi! Și 
luându-și haina, o porni spre ușă-

Cum deschise ușa, simți o boare rece șl 
în primul moment nu zări pe nimeni- Apoi 
desluși o făptură încârligată, încă una care 
avea și ochelari, și încă vreo cinci Care se
mănau leit cu nota 2.

— Cine sunteți voi ? întrebă el.
— Suntem noi, notele tale doi, răspunse 

una mai tinerică.
— Și ce vreți dela mine? se răsti el.
— Vrem să-ți vorbim. Și fără a aștepta 

invitația lui Serafim se furișară pe sub mâna 
lui în casă. S’au ‘.așezat care unde a putut. 
Apoi una din ele, care după chip părea 
cea mat în vârstă, începu:

mos si-ți suntem dragi, dar
de un timp încoace ai început să ne cam 
îngrămădești una peste alta. Pe cele trei 
într’o cameră la Istorie, pe celelalte două, 
la Geografie, dar ce să mai vorbim, știi și 
tu... șapte in așa puține cămăruței Și vezi 
dragă Serafime, eu sunt bătrână, oasele mele 
au nevoie de odihnă...

— Dar cu ce vă pot ajuta eu ? întrebă Se
rafim.

— Cu ce? E foarte simplu. Să ne mai dai 
o cămăruță, continuă nota. Noi știm că ești 
prieten bun cu Neatenția. Că în fiecare oră 
în timpul lecției, vorbești cu colegul tău des
pre Joate. Mai ești prieten șt cu Timp Pter- 
dut. Cu el ești chiar foarte bun prieten, și-l 
asculți. Cu ajutorul lui îți petreci plăcut 
timpul de învățătură. Ca să ne ajuți pe not 
nu-ți trebuie altceva decât să te împrietenești \ 
și mai mult cu aceștia. Să-i asculți la fie-i 
care pas. Și încă ceva: să ne ajuți să alun
găm pe acel patru din căsuța dela Naturale 
care nu are ce căuta între noi. Știm că o- 
să faci totul pentru noi. Doar ne iubești... 
Ajută-ne, te rugăm frumos.

Apoi notele se făcură nevăzute ca la un 
semn. . • t ’

— lartă-ne c’am 
venit așa târziu și-ți 
tulburăm liniștea. 
Dar spre norocul 

j nostru, azi a rămas 
deschis catalogul șt 
așa am reușit s’o 
sbughim pentru pu
țin timp. Și acum, 
să-ți spunem neca
zul... Aici nota oftă 
adânc, apoi 
mai departe:

— Locuința noas
tră o cunoști, 
catalog în 

J numelm tăn.
| de zis, te porți frtt-

spuse

e în 
dreptul 

Nimic

Dar cele 
despre 

Serafim 
V-a A

★
Desigur că acea

stă întâmplare cu 
notele nu a, avut loc 
în realitate, 
ce-ați aflat 
Cătănoiu 
din clasa a
dela Școala medie 
de băieți Nr. 1 din 
București, sunt, chiar 
adevărate.

Oare le va da as
cultare Serafim a- 
cestor note linguși
toare? Sau le va a- 
lunga pentru tot
deauna din. catalog?■ 
Irina RADULIAN j



Un film pentru voi
Joc pentru ceî din clasele 

aV-a,VI-a, Vil-a

De când au aflat copiii despre Ga
zarea nu mai au astâmpăr. Cine-i Ga
zarea ?

Dar ca să aflăm cum s'au întâmplat 
lucrurile să pornim și noi odată cu 
Vasia. Andrei și Steopa pe urmele 
descoperirii misterioase.

Satul de pescari Râbaci este un sat 
modest așezat Ia țărmul mării. Acolo 
locuiesc; Vasia, Andrei și Steopa. In- 
tr’o zi cei trei băieți au pornit cu bar
ca, pe mare. Voiau să iasă în întâmpi
narea pescarilor care se întorceau din 
larg. Dar iată că marea începe să fie 
frământată, mai întâi ușor, apoi din 
ce in ce mai puternic, până când va
lurile înspumate încep a izbi cu pu
tere. Marea în furtună poartă barca 
încolo și încoace, dar băieții o înfrun
tă vitejește și în cele din urmă izbu
tesc să poposească la mal, într’un loc 
stâncos. S’ar părea că au nimerit în 
împărăția păsărilor, deoarece de jur 
împrejur sunt sute și sute de păsări. 
Cu băgare de seamă băieții încep a 
cerceta locurile. Cărările stâncoase duc 
spre adâncurile unei peșteri. Să umbli 

pe acolo nu-i ușor; apa pătrunde 
printre colțurile pietrelor, e frig și 
umed, nu se aude măcar suflarea vre
unei vietăți. In sufletul băieților sa 
strecoară un fior de frică, dar este 
repede înfrânt. Aici apare foarte lim
pede caracterul acestor copii hotărîți, 
calmi, cu un dezvoltat spirit de cerce
tare. Ei vor să știe ce-i cu peștera 
asta, încotro duce ea, așa că pornesc 
mai departe. Iată că găsesc o pușcă 
veche, uitată de vreme... Care să fie 
taina acestei puști ?

Învățătoarea crede că taina puștii 
este legată de viteazul Gagarca, care 
a trăit cândva prin locurile acestea, 
dar nici ea nu știe mai mult. Copiii 
încep să cerceteze cărți de Istorie, 
Geografie dar despre Gagarca nu pot 
afla nimic. Numai organizarea unei 
expediții ar putea da răspuns între
bărilor care-i frământă. Dar până la 
expediție trebuiesc multe pregătiri. 
Andriușa trebuie să devină un bun 
schior. Va avea doar de străbătut cale 
lungă prin zăpadă, iar Vasia, o duce 
prost cu învățătura; cu Gramatica, cu 

Istoria. Din pricina aceasta va izbucni 
și cearta între Vasîa și Andriușa buni 
prieteni până atunci. Cei care vor ve
dea filmul vor putea să-și dea seama 
care dintre ei are dreptate.

In sfârșit sosi și ziua când copiii a- 
veau să pornească la drum.

Cu schlurile în picioare, rucsacul la 
spinare, pionierii pornesc vitejește pe 
întinsurile acoperite de zăpadă.

Prin multe peripeții a mai trecut 
expediția, peripeții care au fost în
scrise în Jurnalul expediției. Iată nu
mai una din ele.

Noaptea în pădure... Viscolul ridică 
pale de zăpadă măruntă care te orbe
ște, primejdia de a rătăci drumul a- 
menință la fiecare pas. Șl în clipele 
acestea grele vedem cum se strânge 
mai tare prietenia între copii. Greută
țile care le înfrâng împreună îi apro
pie. Alături de*ei se află învățătoarea și 
instructorul care-i ajută. Urmărind pe
rine 'iile expediției îți dai seama cât de 
minunată este viața în marea familie 
pionierească sovietică : drumurile prin 
pădure, căutarea urmelor pe unde a 
trăit Gagarca, întâlnirea cu partizanul 
Gernâșov. toate au un farmec nespus.

Frumos este înfățișat în film 
momentul întâlnirii copiilor cu Cernâ- 
șov, prilej pentru ei să înțeleagă ce 
înseamnă modestia, munca în folosul 
colectivului.

Când ai ajuns la sfârșitul filmului 
îți dai seama că Vasia nu mai este 
același băiat pe care l-ai cunoscut 
la încenut.

In primul rând se împacă mai bine 
cu învățătura ; începe să înțeleagă că 
pentru a fi marinar îți trebuie în afa
ră de hotărîre și îndrăzneală, și multe 
cunoștințe care se capătă în școală.

Vasia se leagă mai strâns de colec
tiv și înțelege că Andriușa, e un a- 
devărat prieten.

Descoperirea misterlosă este un film 
care ne aduce întâmplări interesante 
d:n viața dragilor noștri prieteni, co
piii sovietici.

B. CARAGIALE

Ștafeta cu obstacole
Impărțiți-vă în două sau trei echipe în care 

numărul jucătorilor să fie egal și cu soț. Măr
eați o linie de start și încolonați-vă în flanc 
câte unul. Din fiecare echipă vor fugi în ace- 
laș timp câte doi jucători care vor parcurge 
un traseu de 4 etape cu obstacole. Nu pornesc 
alți jucători dela start până când cei plecați 
nu se întorc.

Etapa a I-a.
Primii doi jucători din fiecare echipă pleacă 

dela start și fug paralel. Fiecare pereche a- 
runcă o minge de volei dela unul la celălalt. 
Ei parcurg în felul acesta o distanță de 10 
pași, până la linia rriarcată din timp. După a- 
ceea aruncă mingea jucătorului din capul co
loanei lor dela start. In cazul când mingea 
este scăpată jos etapa începe dela început.

Etapa a II-a.
Unul din cei doi jucători care au plecat din 

aceeași echipă îl ia pe celălalt în spate și-l 
duce zece pași. Tot până la o linie marcată, ț

Etapa a IlI-a.
Dela linia marcată se măsoară zece pași și pe 

această distanță fiecare jucător sare în fugă de 
două ori capra peste celălalt. Dacă una din să
rituri nu reușește ea se repetă. •

Etapa a IV-a.
Jucătorii caută să ajungă cât mai repede ta 

echipele respective și să ocupe loc în spatele 
lor. In momentul când ambii jucători din fiecare 
echipă au sosit, următorii din capul coloanei 
pleacă în cursa cu obstacole.

Toți jucătorii din echipe trebuie să parcurgă 
odată întreg traseul. Câștigă acea echipă a că
rei participanți termină mai repede ștafeta.

Cicerone THEODORESCU

Demostene BOTEZ

din ea nimic.

Ea din toată clasa noastră

Desene de BURSCH1

pe Pâpușice 
pe stradă.Nu-i o fată

Despre care zici că-i slabă, 
Insă e’ncotoșmănatâ 
Totdeauna, ca o babă.

Când e vară să răcească. 
Iarna să nu se’ncălzească...

Nu ți-ar sta niciun moment 
Mai aproape de fereastră. 
Că se teme de curent.

Dar cum face și cum drege,
Că In plină lună Mai,
Are tușă, guturai.

Când e ger, ce să mai zic?
Făpuș’.ca-i un bazar:

Ea, pe orișicare vreme
Se tot teme:

De-o zărești 
Cu bunica ei
Te întrebi ca’ntr’o șaradă : 
„— Oare care e bunica ?
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Dar acum, când fierbe’n zEimă, 
Sigur... — se gândește ea Z- 
N’au ales-o, știi de tea măr 
Că... pe toate le'ntrecea. S

Când pe sora ei, din spate 
O’mbrâncește, de-a căzut. 
Altele ies vinovate...
Ea, nu știe, n’a văzut.
Nu, nimic nu recunoaște 
Noi i-am spus-o dumneaiei, 
— Paște murgule, mai paște... 
Să te-aleagă, cine vrei ?

Domnișoara Brânză Mare 
Supărată stă’n pervaz 
Scapără de supărare 
Ce-are, frate ? Ce necaz ?

A muncit peste măsură ? 
Treburi încă i-au rămas ?
Nu! E bună doar de gură. 
Ba i-a mai crescut și-un nas !...
Nu-și primi porecla oare 
Intr’o zi pe când zicea 
Că nu-i pasă, că n’o doare 
De nimic și nimenea ?
Cică ea e nu știu cine...
Zic: „Dar ce te’ncrunfi mereu* 
„Aș I" s'a repezit la mine :
— Ai să vezi cine sunt eu!

Na că-i floare din vreo seră. 
Dar de rea și mândră ce-i, 
N'au ales-o pionieră 
Fetele din clasa ei...
Cum s’alegi așa fetită ? 
Totul, numai pentru ea...
Nicio gumă, nici peniță / 
N’ar împrumuta cuiva !

Asta-i. Să se nvefe minte. 
N’are ce să-i strice, lasă. 
Mai târziu va fi cuminte, 
Și va fi prietenoasă.

este pionieră 
bunica
îi spune : „Păpușioa" 

Și o crește ca’ntr’o seră

Blană,
șoșonel,

mai vezi


