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schiProbele de

Pentru săniuș

partidă pierdută 
cu 0 puncte. Ca 

probe, Jocurile 
dispută separat,

Câștigătorii fiecărei etape 
vor primi titlul de campion 
pe clasă, școală sau localita
te pentru categoria de vârstă 
respectivă. Evidențierea celor 
mai buni pionieri și școlari 
participanți la spartachiada 
se va face prin popularizarea 
lor la stațiile de radio-am- 
plificare locală, prin presa 
locală, prin „Scânteia pionie
rului" și prin gazetele de pe
rete din unitățile de pionieri 
a școlilor respective

va avea
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Copii! Participați cu toți la spartachiada pionierilor 
și școlarilor organizată de Ministerul învățământului 
și Comitetul Central al U.T.M. Spartachiada se va 
desfășura între 1 Ianuarie — 25 Februarie 1955.

★

Spartachiada pionierilor și școlarilor se va organiza și des
fășura pe categorii de vârstă, separat pentru băieți și fete :

Categoria l-a de vârstă 9—10 ani,
Categoria Il-a de vârstă 11—12 ani.
Categoria IlI-a de vârstă 13—14 ani.
întrecerile din cadrul spartachiadei se vor organiza la schi, 

săniuțe și șah. Ea se va desfășura în trei etape : pe clasă (de
tașament), pe școală (unitate), pe localitate (între unități).

in localitățile apropiate, (grup de comune) până la 4 km. de
părtare una de alta, etapa pe localitate se poate desfășura intre 
școlile din aceste comune. In București, intre etapa pe școală 
și etapa pe localitate va interveni și etapa pe raioane.

Condiții de participare
— La probele spartachiadei pot participa toți pionierii și ele

vii școlilor de 4—7 ani, care îndeplinesc următoarele condiții: 
— Să fi împlinit vârsta prevăzută în categoria la care con
curează.
— Să aibe o situație bună la învățătură. Cel ce au nota 

la unul sau mai multe obiecte, nu vor fi primiți la concurs.
— Admiterea participanților pentru etapa pe localitate, 

face pe baza unei adeverințe eliberate de direcția școlii, 
recția specifică notele la fiecare obiect în parte, obținut in tim
pul pătrarului respectiv. Deasemeni, vor prezenta avizul medi
cului școlar, că elevul poate concura la proba înscrisă.

Fiecare pionier sau 
elev are dreptul să 
participe la două pro
be individuale și una 
pe echipe, în fiecare 
perioadă. Concurența 
clasați pe locurile 1— 
2—3 la probele indi
viduale participă la e- 
tapa următoare. De
asemeni, echipele cla
sificate pe locul I par- 
ticipă la etapa urmă
toare.

Pentru șah
Jocurile de șah se vor disputa sistem turneu. Dacă numărul 

participanților unei etape depășește 10 elevi, ei vor fi împărțiți 
pe grupe de 6—7 elevi. Primii trei clasați din fiecare grupă 
joacă apoi un turneu de clasificare pentru etapa următoare. O 
partidă câștigată se notează cu două puncte, o partidă remiză 
se notează cu un punct (Primind amândoi jucătorii câte un 

punct). O 
se va nota 
ți celelalte 
de șah se 
băieți și fete, pentru fiecare 
categorie de vârstă.

Participanțil la categoria l-a de vârstă, 
execută două coborîri: una în poziția „cul
cat pe piept" și una „șezând călare". Lun
gimea pantei va fi de 100—200 m. Concu- 
renții coboară câte unul, cronometrându-li-se 
timpul realizat de fiecare în parte. Câștigă 
cei care au coborît panta în cel mai scurt 
timp.

La categoria 11-a de vârstă, se vor execu
ta două probe : coborîrea în poziția „șezând 
călare", cu obligația de a ridica în t mpul 
parcursului 3—4 stegulețe înfipte în zăpadă 
și coborîrea în echipe de câte 3 concurenți 
pe o săniuță, panta fiind de 200—250 me
tri.

La categoria IlI-a de vârstă, proba de să
niuș va consta dintr’o coborîre în poziția 
„șezând călare" având de îndeplinit următoa
rele sarcini : să ridice de pe pământ un fa
nion mic înfipt în zăpadă (la 20 m. dela li
nia de plecare), să treacă pe sub o portiță 
înaltă de un metru șl lată de 2 metri. (La 
45 m. dela linia de plecare) și cu un bulgăre 
de zăpadă, pregătit înainte de plecare, să ni
merească un panou de lemn cu dimensiuni e 
de 1 m. pe un 1 m. așezat lateral la 5 m. de
părtare de pistă (la 70 m. dela linia de 
plecare).

Fiecare concurent pleacă individual, fiind 
cronometrat. Vor câștiga cursa cei care au 
realizat cel mai scurt timp șl au rezolvat 
bine toate sarcinile cursei. Pentru fiecare ob
stacol rezolvat, se acordă concurenților câte 
3 puncte.

JP^ln lumea Văsuțelor
In dreapta se întinde un lanț de 

munți cu grote adevărate, în întuneri
cul cărora de abia se disting siluetele 
câtorva urși lățoși și greoi.

Copii însoțiți de părinți sau singuri, 
se întorc cu mâinile pline de bunătăți 
dela moara uriașe care „vântură" în- 
tr’una aerul rece al nopții. La radio- 
televiziune „Moș Gerilă", un scamator 
dibaci, stinge limbile de foc, care se 
înalță d ntr’un talger și ca prin 
minune din talgerul fermecat se ivește 
un porumbel alb și gingaș. Copii 
entuziasmați bat din palme și tropăie 
din picioare. Toate sunt minunate în 
orașul celor m ei, ivit ca prin farmec 
în Piața Republicii din București, in 
celălalt orășel din Piața 28 Martie, 
Moș Gerilă a lăsat la intrare, o 

vorbă pentou micii vizitatori; Priviți 
în fotografie ce frumoase surprize a 
pregătit aici moșul pentru prietenii lui.

Concursul de schi 
două probe : o coborîre șl o 
cursă de fond. Coborîrea pen
tru categoria l-a de vârstă 
(9—10 ani) se face pe o 
pantă nu prea înclinată (sub 
45 grade — pe o lungime 
de 150—200 m). Pentru ca
tegoria ll-a șl a IH-a de 
vârstă, se va mări progre
siv distanța, sau se va ale
ge o pantă cu o înclinație 
mai pronunțată decât la pri
ma categorie.

Coborîrea se face indivi
dual, fiecare concurent fiind 
cronometrat. Câștigă concu
rentul care a realizat timpul 
cel mai scurt. Probele pentru 
cursa de fond, sunt următoa
rele :

Categoria l-a de vârstă, 
pe distanța de 500 m. fete și 
800 m. băieți.

Categoria Il-a de vârstă, 
p» distanța de 800 m. fete și 
1000 m. băieți.

Categoria IH-a de vârstă, 
pentru distanța de 1000 m. 
fete și 1200 m. băieți.

Pista pentru această pro
bă, va fi cu urcușuri și cobo
rîri cu o diferență de nivel 
de cel mult 50 metri.

s

Titluri și evidențieri



Prin Hotărîrea Partidului și Guvernului nostru, au fost reduse și 
prefurile unui însemnat număr de articole de îmbrăcăminte și încălță
minte pentru copii. Prin magazinele de confecții pentru copii, se perindă 
zilnic mii de cumpărători. Acești doi micuți sunt nehotărîți in privința 
alegerii. Dar, se pare că ajutorul tatălui și al vânzătoarei îi va scoate 
din încurcătură...
~ r'-.ss: ★ < ----

LE VEȚI VEDEA IN 1955
Studiourile cinematografice din 

patria noastră au pregătit, în 
cursul anului trecut, mai multe 
filme pentru voi, filme ce le veți 
putea vedea pe ecran în 1955. Așa, 
de pildă, vor rula filmele de desen 
animat: „Ariciul îngâmfat" (după 
O fabulă de Marcel Breslașu), „La
cătul minune" (scenariul de P. 
tușea Iov), „Ursulețul fricos" (sce-

Anul acesta, bibliotecile voast.e 
se vor îmbogăți cu multe cărți noi. 
Pentrucă, desigur, sunteți curioși 
și grăbiți să aflați care vor fi a- 
ceste cărți, iată, vă spunem titlu
rile câtorva din volumele ce vor 
apare în anul 1955 în Editura Ti
neretului : „Printre gene" — poves
tiri de Mihail Sadoveanu, „Praștia 
năzdrăvană" — basm de Gica Iu-

nariul de Ion Papescu-Gopo) și 
„Povestea unui șurub" (scenariul 
de Al. Andy și Ion Popescu-Gopo). 
Printre filmele de păpuși ce vor 
putea fi vizionate în 1955, sunt și 
„Domnul Mărăcine" (scenariul de 
Mioara Cremene), 
zicuțe" (scenariul 
nescu) și „Capra 
(dramatizare după 
Creangă).

LE VEȚI C9T1 IM 1955

„Cutia cu tra
de Bob Căli- 
cu trei :ez:“ 

basmul lui Ion 

teș, „Cinciștii" — roman de Octav 
Pancu-Iași și „învățătorul cel nou“ 
— povestiri de Călin Gruia. Dea- 
semeni va apare un nou volum de 
basme de Vladimir Colin și un vo
lum de poezii de Demostene Bo
tez. Colecția „Biblioteca școlaru
lui" va spori cu încă 20 de volume 
din clasicii români și universali.

Pentru copiii 
patriei

• In toate colțurile țării în, sa
te și orașe, copiii așteaptă cu ne
răbdare emisiunile de rad’o anu
me pentru copii.

Sunt in total 24 emisiuni pe 
săptămână. „Teatrul la microfon 
pentru copii", „Să ne cunoaștem 
patria". „Cântați cu noi" sunt 
doar câteva din cele mai îndră
gite emisiuni.

• Teatrul de păpuși este azi 
mult prețuit și îndrăgit în pa
tria noastră. In 1954, cele 19 
teatre de păpuși au dat aproape 
3500 spectacole la care au parti
cipat mai mult de 750.000 spec
tatori. Pentru copiii maghiari și 
germani se joacă piese în limba 
maternă.

• Cartea este prietenă bună a 
copiilor. Numai în cursul anului 
1954 au apărut 152 lucrări pen
tru copii. Colecții ca: „Bibliote
ca școlarului", „Știința învinge", 
„Biblioteca pitică" apar în 30 
—35 mii exemplare. Multe din a- 
ceste cărți apar în limba maghia
ră, germană, sârbă.

• Frumoase sunt vacanțele 
pionierești în taberele de vară 
dela munte sau de1a mare! Focu
rile de tabără, cu flăcările Iar 
vesele, excursiile, prieteniile care 
se leagă, îți lasă amintiri de 
neuitat.

Numai în vara anului 1954 
au petrecut mai mult de 50.000 
de copii în cele peste 150 de 
tabere pionierești.

A mai funcționat deasemenea 
o tabără internațională ia Ză
bala, unde pionierii noștri s’au 
întâlnit cu copii din Finlanda, 
cu cei din Austria, din R. D. 
Germană.

• tl case noi de pionieri s’au 
deschis în anul acesta în dife
rite orașe ale țării.

CE SĂ CITIM:

„La izvorul vieții^
de O. B. LEPEȘ1NSCAIA

Cine n’a văzut cum arată un ou de găină? Un 
înveliș tare de calcar, apoi o substanță lichidă, 
transparentă, iar in mijloc un nucleu gulben-găl- 
benușul Aidoma cu o celulă! Intr’adevăr, oul nu 
este nimic altceva decât o celulă. Și totuși, cum se 
poate ca, dintr’o singură celulă, să se nască un 
pui, care după cât se știe este alcătuit din atâtea 
celule foarte variate ? Cum să afli acest secret ?

Savanta sovietică Olga Borisovna Lepeșinscaia 
a găsit calea deslegării acestui secret. Ea a tăiat 
o bucată din coaja oului și a înlocuit-o cu un ma
terial transparent. Oul a fost apoi pus la clocit. 
Prin fereastra făcută astfel în coaja oului, ea a 
putut să urmărească, cu ajutorul microscopului, 
toate fenomenele care se petrec în ou in timpul 
clocirii.

Dacă vreți să le aflați și voi citiți cartea „La 
izvorul vieții" scrisă de O. B. Lepeșinscaia.

„Centru înaintași
Versuri de ION HOBANA

Trebuie să aflați îndată cât de hazlie și neaș
teptată e pățania băiatului din poezia „A fost doar 
o întâmplare" cuprinsă în această carte. Băiatul 
suferă o „jignire" din partea unei fetițe, care cui* 
mea îndrăznelii, îl cheamă*să se întreacă la înot. 

Drept pedeapsă, cel învins va fi obligat să se scal
de în bazinul pentru copiii mici. Ei, și cine credeți 
că merge după întrecere, să țină tovărășie puști
lor ? Fetița ? Da de unde! j

Interesant este că Radu, eroul poeziei „Centru, 
înaintaș", seamănă bine de tot cu unii dintre prie
tenii tăi, care după ce obțin câteva victorii spor-' 
tive, își urcă frumușel nasul în nori și uită de 
toate: de antrenamente, de spiritul tovărășesc în 
sport, de datoria de-ai ajuta și pe alții.

Nici băiatul din poezia „Cum de nu învață 
Nică?" nu-i de uitat. Intr’adevăr, mare încurcă
tură; deși la rezolvarea temelor sale îl ajută 
cinci colegi, vecinii din bloc și întreaga familie, 
totuși el nu învață bine! Care o fi motivul ?

Vă recomandăm să citiți și voi „Centru înain
taș" de Ion Hobana și... nu-i nimic dacă unii se 
vor simți cu musca pe căciulă!

Noutăți științifice
Polul Nord se încălzește

Străbătând Arctica pe o banchiză, ex
ploratorul Fridjof Nansen, în tot drumul 
pBTcurs, a făcut diferite măsurători. Prin
tre acestea, este și măsurarea regulată a 
temperaturii Arcticei.

Pe acelaș drum, după aproape 50 de 
ații, a plecat și o echipă de savanți so
vietici. Confruntând măsurătorile lor cu 
cele ale lui Nansen, cercetătorii sovietici 
au ajuns la o descoperire interesantă: 
temperatura medie a Arcticei s’a ridicat, 
în acești ani, cu 6 grade peste tempera
tura medie găsită de Nansen.

S’a putut constata astfel că limita 
ghețurilor veșnice se retrage tot mai spre 
nord.
Vânătorul de meteoriți

Cunoscutului savant sovietic I. G. Asta- 
povic-i, specialist *n studiul meteoriților, 
i se mai spune și „vânătorul de meteo
riți". A primit această „poreclă" deoarece 
în timp de 15 ani a reușit să înregistreze 
peste 40.000 de meteoriți.

La Moscova există un muzeu care cu
prinde una din cele mai rare ooilecții din 
acești corpi cerești.

O importantă 
materie primă

Până nu de multă vreme s’a crezut că 
algele marine nu pot să aducă vreun 
folos omului. Deși se știa că, încă acum 
2500 de ani, popoarele din China prepa
rau din alge o hrană gustoasă și unele 
medicamente foarte căutate, că în Japo
nia, în insulele Havay, erau folosite în 
mod obișnuit ca hrană, totuși nu li s’au 
dat o prea mare atenție.

Cercetările din ultima vreme au con
firmat gustul deosebit al mâncărurilor 
preparate din alge, și acestea au început 
să fie folosite din ce în oe mai mult. 
__ Dar algele capătă o întrebuințare tot 
mai mare în industrie. Din specia „alga 
roșie" se extrage agar-agarul, folosit îu 
industria pâinii, la fabricarea dulciurilor, 
a brânzeturilor și a înghețatei. Dentiștii 
folosesc agarul pentru a lua ou el mu
laje.

Algele sunt larg folosite în industria 
mobilelor și anume la tapițerie, pentru 
saltele și scaune.

Copiii francezi știu bine Ce înseam
nă cuvintele: ,,război" și „pace". Că 
războiul aduce distrugeri, foamete, mi
zerie, că pace înseamnă viață.

Despre toate acestea le vorbesc doar 
părinții în fiecare zi.

Ei știu că imperialiștii americani și 
slugile lor din Franța urmăresc reînar- 
marea Germaniei și că aceasta poate să 
însemne un nou război. In auzul lor 
răsună blestemul mamelor care citiseră 
cuvintele scrise în ziarul american 
„Times Herald": „Noi vom trimite la 
o înălțime de 13 kilometri bombardiere 
cu bombe incendiare și bacteriologice, 
ca să-i nimicim pe copii în leagănele 
lor, pe bătrâni, pe bărbați în timp ce 
sunt la muncă".

Copiii francezi doresc pace. Nenumă
rate scrisori au trimis și trimit ei zia
rului comunist francez „l’Humanite". 
Iată ce scrie de pildă I. S. Vincent din 
Auger, de nouă ani: „Eu vă trimit un 
porumbel al păcii- Aș vrea ca el să 
zboare din Paris, peste orașe și sate, 
până în America și să-i oblige pe ca
pitaliști să nu se mai gândească la 
război. Căci războiul este un lucru 
foarte trist, înseamnă lacrimile ma
melor și taților noștri. Eu am doi veri 
mici. Tatăl lor a fost ucis în război. Și 
tare este greu când n’ai tată!...“

Din Nice, Edmond Bregeon, în vârstă 
de 14 ani, a scris : „Iubesc pacea. Nu 
vreau război, nu vreau ca tatăl meu să 
mai îndure suferințe îngrozitoare, —« 

căci e| a fost rănit în război și a stat 
cinci ani la închisoare și în lagărele 
de concentrare dela Dachau, Ausch
witz, Buchenwald. Iubesc pacea, pen
trucă ea este cel mai mare bine pen- 
tru omenire. Trăiască pacea !“

Pierre Siron, care are doar șapte ani, 
a scris despre mândria sa. El se simte 
mândru că este parisian și fiu de mun

Tinerii din Germania Occidentală își spun tot mai hotărît cuvântul împotriva 
unui nou război. Iată o demonstrație a muncitorilor dela o fabrică de instrumente 
din Milnchen. Pe placardele pe care le p oartă se poate citi:

„Nu vrem serviciu militar, nu vrem medalii de război I

citor. Adeseori el merge cu tatăl său 
și lipește afișe care chiamă la lupta 
pentru pace. „Când merg cu tata eu 
țin afișele, — scrie Pierre — însem
nează că și eu lupt pentru pace".

Pentru copiii francezi, pentru Fran
ța, poporul francez luptă.
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3 Ianuarie, ora 16... Carnavalul a fost deschisI In sala de jocuri 
a Palatului pionierilor din Capitală, revărsarea muzicii s’a împletit 
cu zumzetul iscat din nestăpânita bucurie a sutelor de copii. De n’ai 
ști că-i carnaval, te-ai crede purtat in ciudata și minunata împărăție 
a basmelor dragi. Iepurași albi, cu urechi șugubăț ciulite, ciuperci 
pestrițe și drăgălașe, de sub „pălăria" cărora răsar codițe blonde și 
ochi iscoditori, sprinteni marinari, clovni și motani încălțați se prind, 
perechi-perechi în dans. Și sub belșugul de lumină cernut din plafon, 
serbarea devine tot mai însuflețită, veselia și farmecul carnavalului 
prind tot mai mult pe oaspeții Palatului.

Daruri pentru fiecare
Moș Gorilă a anun

țat data și o.ra la care 
avea să sosească la 
Palatul pionierilor din 
Timișoara.

Și iată că acum apare 
pe ușă ou desaga-i bă
trânească în spinare. 
Toți pionierii s’au adu
nat nerăbdători în ju
rul moșului, știind că 
acolo, în sacul ou da
ruri, își are fiecare par
tea lui.

Toate le știe Moș Ge
rilă, — știe că Frățilă 
Elvira, Bârda Maria și 
Păcuraru Miroea, sunt 
buni la învățătură. Pen
tru ei a scos din desagă 
un semn de carte, o 
căciuliță și un fular fru
mos împletit. Dar mo
șul năzdrăvan îi cu
noaște și pe oei leneși, 
pe cei care își încrus
tează numele sau dese
nează pe bănci ori au 
alte metehne. Lor le în
mânează și câte-o scri
soare pe care mai întâi 
el o citește tare ca să 
știe de ea toată lumea.

Deabia așteptăm concursul 
de șah pe care-l vom organiza 
în vacanță, în unitatea noas
tră. Câștigătorii concursului 
vor fi premiați cu cele mai 
frumoase cărți apărute de 
curând.

în pa-
Preda

Lui Toma Cornel, Moș 
Gerilă i-a trimis o scri
soare în versuri în care 
spune că e tare supărat 
de ultima ispravă a lui 
Cornel care a transfor
mat parchetul biblio
tecii din palat, 
tinoar. Și lui
Gheorghe dela liceul de 
băieți Mr. 1 i-a soris 
moșul. A scris că-i pare 
rău că Gheorghiță este 
fot timpul 
orele 
și că 
tatea
Multe a spus moșul, 
dar copiii nu s’au su
părat pe el. Când „Moș 
Gerilă" s’a pregătit de 
plecare, toți i-au urat 
drum bun și l-au asi
gurat că la anul, îl vor 
primi mai bine. Asta 
pentruca moșul să știe 
dinainte și să-și pregă
tească un sac cu daruri 
mai multe.

neatent la 
de limba română 

deranjează activi- 
cercului literar.

Maria DRAGHICI
Directoarea Palatului 

pionierilor

In orașul copiilor fj

Ana STOENESCU
Școala Medie de 10 ani — 
Drăgănești, reg. București

Ne-am propus să facem 
concursuri de patinaj și de 
schi, cu colonia de copii co
reeni și cu pionierii dela școa
la de 7 ani, română.

Vom viziona și filme în co
lectiv.

Pionierii Școlii 
Pedagogice-Siret 

raionul Rădăuți

...Și muzeul arheclogic din 
localitate îl vom vizita. Pio
nierele mai mari, într’una din 
zile, vor repara în atelierul 
școlii lingeria și uniformele 
mai vechi.

Elena RADESCU
Casa de copii — 

Piatra Neamț

S’ s
s

Moș Gerilă la
Moș Gerilă a anunțat, tele

grafic, că va sosi în Orașul 
Poveștilor, construit anume pen
tru acest eveniment, la Târgu 
Mureș. Străzile orașului erau în
țesate de copii, care nu vroiau 
nici în ruptul capului să cu- 
treere orașul minunat înainte de 
a sosi moșul. Când ceasul și-a 
scuturat ultimele-i minute de 
așteptare, sosi și iubitul oaspe.

— Bună seara copii I Umblu 
oare prin locuri bune ?

— Da, foarte bune — răs- 
puseră copiii în cor.

— Ei, atunci să ne fie voioa
să întâlnirea, 
aflu sănătoși și 
auzit, pe la școli, 
Bravo I

•-.A avut mult

Mă bucur că vă 
după câte ani 
cu note bune.

de povestit

Târgu Mureș
Moș Gerilă; doar cutreerase 
toată țara!
Copiii i-au promis că vor păs

tra multă vreme darurile pe care 
le-a scos din sacul său fără fund. 
(Afară, desigur, de dulciuri, care 
prea mult nu e bine să le păs
trezi !)

După ce-a plecat Moș Gerilă, 
copiii au pornit să colinde ora
șul de basm, orientându-se după 
steaua roșie, răsărită în vârful 
bradului amețitor de înalt.

Nu dăinuiește prea multă 
vreme Orașul Poveștilor din 
Târgu Mureș, dar e atât de fru
mos, atâtea lucruri afli aici, că 
numai odată să-1 vezi — nu-l 
mai poți uita.

Ervin SIMON

Din ghirlandele de becuri se revarsă o adevă
rată ploaie de raze multicolore, împletindu-se cu 
jocul feeric al luminilor ce se răspândesc dinspre 
bradul uriaș așezat în mijlocul orășelului. Privirea 
Mihaelei, fala strungarului Dumitru Constantin, se 
oprește asupra morii de vânt a cărei roată bro
dată cu becuri electrice, se învârtește formând un 
cerc auriu. înăuntru „morărițele”, muncttoare dela 
trustul de alimentație publică, îmbrăcate în halate 
albe ca neaua, vând copiilor pachețele cu bomboa
ne, cățeluși de zahăr, împletituri de turtă dulce și 
multe alte bunătăți. Mânuțele Cristinei. o fetiță de 
trei ani. se întind spre iepurașii, ursuleții, păpușile, 
baloanele și nenumăratele jucării aflate în casa din 
pădure, pe care copiii o recunosc din basmul „Scu
fița Roșie".

In mijlocul „Orașului" zeci de copii s au oprit în 
fața unei case cu geamuri mari: Teatrul copiilor. 
Aici, actori ai Teatrului Național șt mânuitori at 
teatrului de păpuși dau spectacole la care copiii râd 
zgomotos.

„Moș Gerilă" nu i-a uitat insă nici pe cei mai 
mari. A adus aici, în Orașul copiilor, un dar pen
tru toate vârstele: cartea Multe și frumoase cărți 
se găsesc în căsuța cea albastră de lângă teatrul 
copiilor Pe care s’o cumperi ? Până la urmă fie
care părăsește acest oraș de basm cu un nou dar, 
cu o nouă bucurie.

Lulu SOLOMON
corespondent al Scânteii pionieeubui 

în reg. Craiova

t
In sala Casei de cultură a sin

dicatelor era niare forfotă. Pio
nierii din Constanța aveau in 
seara aceea Carnaval. Costumați 
în ghiocei, coșari, ori purtând 
costume satirice care înfățișau 
școlarii dezordonați, copiii roiau 
în jurul bradului înalt.

A început Carnavalul 1 Intr’un 
lanț viu care șerpuiește spre com 
au apărut deodată zeci de .epu
rași, Repede au închis cercul în 
jurul bradului și au început să 
joace. Erau oaspeți dela grădi
nița de copii Nr. 5. Apoi n’au 
mai contenit jocur le de tot felul : 
dansuri naționale, valsuri, gim
nastică ritmică, un dans orien
tal, etc.

Timpul a trecut repede și co
piii au ascultat cu bucurie, ura
rea anului nou 1955.

Al. M1HU

I 
£ I

I 2
Concluziile la discuția făcută pe marginea scrisorilor lui Elena Grosu și loan Socobean

Timp de mai multe săptămâni, 
au sosit la redacția noastră nume
roase scrisori ale cititorilor ca răs
puns la întrebările puse de Elena 
Grosu și loan Socobean.

Mulți dintre cititori au recoman
dat Elenei Grosu și lui loan Soco
bean ca, neîntârziat, să-și alcătu
iască un plan al zilei. Aceasta este 
o prețioasă indicație. Ca să-ți ajun
gă timpul pentru toate, trebuie folo
sit cu chibzuință. Mai mult decât 
atât, un plan al zilei pe care-l res
pecți, te obișnuiește să duci o viață 
ordonată, îți întărește și mai mult 
voința.

Dar cât timp să rezervi în plan 
pentru învățătură? E nevoie de o 
după amiază întreagă? Nu, nu e 
nevoie de atât. Cei din clasa a IlI-a 
și a IV-a își pot face lecțiile în 2 
ore, 2 ore și jumătate, iar cei din 
clasele a V-a, a Vl-a și a VII-a, în 
2 ore jumătate—3 ore jumătate. 
Acest timp este suficient pentru a 
pregăti temeinic lecțiile. Totul e ca

Iată, așa e mai bine
aceste ore rezervate învățăturii să 
fie folosite numai în acest scop. 
Dacă în acele 3 ore de învățătură 
te ocupi și cu lectura unei cărți, fi
rește că n‘ai să-ți faci lecțiile nici 
într’o după amiază întreagă I

Ca timpul de învățătură să-ți 
ajungă într‘adevăr e nevoie să fii 
atent în clasă la explicații, să-ți 
notezi ideile principale. înțelegând 
lecția încă din clasă, îți va veni 
mult mai ușor s’o înveți acasă.

La cea de a doua întrebare a Ele
nei Grosu însă, părerile cititorilor 
s’au împărțit în două' unii susțin 
că lecțiile trebuie pregătite, de fie
care școlar individual, alții dimpo
trivă zic că e mai bine să fie pre
gătite în grupe mici. Cui să-i dai 
dreptate? Care sfat să 1 urmezi?

Să ne închipuim că în fața noas
tră stau vreo trei-patru pionieri 
și-și pregătesc lecțiile împreună. 

Unul deschide un manual, și în
cepe să citească, ceilalți ascultă. 
S’ar părea că ascultătorii sunt 
foarte atenți. S’ar părea, spunem, 
căci dacă ne uităm cu atenție, vom 
vedea că unul din ei cercetează un 
tablou de pe perete, altul privește 
pe geam, iar celălalt mâzgălește 
cu creionul ceva pe maculator.

— Hai să facem acum temele, 
zice cel care a citit.

Și toți își deschid caietele, pre
gătesc tocurile. Școlarul care a citit 
lecția, citește tema, apoi își spune 
părerea cum vede el rezolvarea ei. 
Ceilalți aprobă, iar băiatul rezolvă 
tema. Ce fac ceilalți? Nimic altceva 
decât transcriu apoi exact în ca
ietele lor. Cu alte cuvinte, copiază.

Așa se întâmplă întotdeauna 
când se învață pe grupe. Este lim
pede că așa nu e bine Dar atunci 
cum e bine?

E bine așa cum au indicat o par

te din cititori. Fiecare școlar să-și 
învețe singur lecțiile ș sâ-ș; tacă 
singur temele. Când înveți de unul 
singur, toată atenția ta se concen
trează asupra înțelesului lecției.

Când ai terminat lecția, poți îm
preună cu prietenii să-ți verifici cu
noștințele ascultându vă unul pe 
altul. Tot împreună școlari1 pot să 
viziteze un muzeu, să tacă expe
riențe, să urmărească obiceiurile 
animalelor dela colțul viu etc. In 
felul acesta lecția se îmbogățește 
cu noi cunoștințe și le întărește pe 
cele căpătate. Experiențele, vizitele, 
observațiile la coltul viu, lectura 
unor cărți, vizionările de filme știin
țifice ajută pe școlari să înțeleagă 
și mai bine lecțiile ferindu-i de 
ceeace se numește „bucheală". în
vățând astfel nu vei mai uita lec
țiile, așa cum i se întâmpla une
ori lui loan Socobean.

Discuția dusă a scos la iveală 
aceste lucruri. Învățămintele ei tre
buie folosite.

Vasile BARGAOANU
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— povestire fantastico-științifică —
(continuare) 

OCEANUL COSMIC
Săgeata verzuie care se mișca pe in

dicatorul optic arăta o viteză de 11.000 
kilometri pe oră. Deși erau culcați pe 
canapele și imbrăcați în costume speciale 
pneumatice, pe care le trăseseră peste sa
lopete,. simțeau o greutate imensă in 

piept și inimile lor bateau cu putere. Ac
celerația considerabilă, datorită marii vi
teze inițiale necesare zborului cosmic, ei 
o resimfeau ca o creștere a greutății lor 

'corporale. încetul cu încetul, își reveniră. 
Încă amețiți, se ridicară de pe canapele 
și iși scoaseră costumele amortizante.

Pentru o clipă, se opriră tăcuți, unul 
In fața celuilalt. Voiau 
sărși spună ceva, dar 
impresiile erau prea pu
ternice pentru a fi în
veșmântată în cuvinte. 
Erau singuri, străbateau 
cu o viteză fantastică 
imensitatea cerului șl se 
îndreptau spre o lume 
care căuta cuvântul po. 
triv t, dar nu il găsea. In 
cele din urmă, inginerul 
curmă tăcerea :

— Deci, am pornit !...
— Da, am lăsat pămân

tul în urmă, ii răspunse 
Victor Mincu. Acum să ne 
vedem de treabă .

Porni grăbit spre pere
tele pe care se afla ta
bloul e!e comandă. După 
ce cercetă în amănunțime 
toate indicatoarele cadra
nelor, se întoarse spre 
inginerul Andrei, care toc
mai pusese în funcție apa
ratul de radiotelegrafie și 
îi spuse muîțumit:

— Totul e în regulă. A- 
cum ne-am mai obișnuit 
cu greutatea sporită a 
corpului, așa că ce-a fost 
mai greu a trecut. Nus 
peste mult timp vom de
păși cei 12 kilometri pe secundă de care 
avem nevoie pentru a înfrânge forța de 
atracție a pământului și a ne avânta spre 
Lună.

Inginerul, adâncit in mânuirea apara
tului, nu-i răspunse. Reușise tocmai să 
stabilească legătura, pe unde centime
trice, cu stația de radio a clubului uzi
nei. In difuzor răsună vocea cunoscută a 
tovarășului Gherasim.

— Parcă de-un veac ne-am despărțit 
și nu de două minute și jumătate! Cum 
vă simțiți? Ce se vede de acolo?

— Până acum totul merge bine! Mo
torul funcționează în bune condiții și 
8gomotul lui de abia se aude.

Se întrerupse o clipă șl privi prin 
botul străveziu al rachetei care stră
pungea întinderea cosmosului. Impre
sionat de cele ce zărea, începu să vor
bească repede, ca și când i-ar fi fost 
teamă că minunatul tablou din jurul său 
ar putea dispare din clipă în clipă:

— De jur împrejur e noapte. Ea ne 
kivăluje ca o mantie de catifea pe care

strălucesc mii de luminițe, ca niște 
boabe de cristal.

Desigur că aspectul cerului cosmic e 
azi un lucru bine cunoscut. Cine nu știe 
că devine violet închis, aproape negru, 
atunci când treci de straturile dense ale 
atmosferei ?

Și totuși, e una să știi și alta să 
vezi, să trăiești acest spectacol de neui
tat! Pe cerul nopții, printre miile de 
stele care strălucesc cu o lumină con
tinuă și liniștită, se vede soarele și 
cornul Lun i, (Vita călătoriei noastre. Nici 
nu puteți să vă închipuiți ce emoționant 
e să vezi acești aștri împreună pe boltă!

Sub noi se rotește pământul. E greu 
să descrii ce simți când îl vezi colo, 

departe, sub picioarele tale, iar între el 
și tine e o prăpastie de sute și sute de 
kilometri.

Acum, când îl privesc mai îndelungat, 
Îmi apare ca o minge uriașă, învăluită 
pe alocuri de pâcla cenușie a norilor. Ca 
pe o hartă în relief, se deslușesc conti
nentele printre care lucește albastrul ti
ranelor și al mărilor.

Inginerul continuă să descrie prive
liștea extraordinară din jurul său și dădu 
apoi câteva indicații despre condițiile 
atmosferice și traectoria zborului.

Curând, pilotul îi atrase însă atenția că 
timpul stabilit pentru emisiune trecuse. 
O întrerupse deci și Începu să noteze cu 
grijă diferite observații științifice.

Zecile de aparate care înregistrau în 
mod automat diferite fenomene cosmice 
funcționau din plia și astronauții urmă
reau cu pasiune înscrierile care se aș- 
terneau pe benzile albe.

Minutele treceau repede și ..Vulturul" 
își urma nestingherit calea prin imensi
tatea spațiului interplanetar...

OBIECTELE IȘI PIERD GREUTATEA

Fără îndoială, in zilele noastre, o că
lătorie în Lună nu mai este ceva extra
ordinar, spuse inginerul privind pe fe
reastra rachetei. Au trecut doar 12 ani șl 
mai bine de când prima rachetă fără 
pasageri a aterizat pe satelitul pămân
tului, și în ultimul timp suprafața sa 
aridă și lipsită de viață a fost cercetată 
de zeci de oameni de știință, sosiți in 
nave astrale. Asta nu înseamnă însă că 
Luna este „cunoscută". Sunt zeci și zeci 
de circuri unde piciorul omului nu a 
călcat încă. Intr’unul din ele vom ateriza 
și noi, iar apoi...

— Să ne vedem acolo, îl întrerupse 
Mincu, Când mă gândesc că suntem sin
guri, cu „Vulturașul" nostru, în oceanul 
acesta tuciuriu, mă cam trec fiorii...

Inginerul privi printr’una din ferestrele 
laterale, spre pământ, unde contururile 
continentelor deabea mai erau vizibile. 
Victor Mincu îi ghicise parcă gândul.

— Atmosfera este acum mult în urma 
noastră, spuse el. Am retras aripile mari 
ale navei, căci nu mai sunt necesare. 
Suntem la peste 5000 kilometri de pă
mânt. La 10.000 kilometri, vom depăși 
viteza de 12 kilometri pe secundă și 
vom învir.ge definitiv atracția globului 
terestru. Iar apoi, peste vreo douăzeci de 
ore de drum, vom fi în Lună.

Timpul se scurgea pe nesimțite.
Treceau pe lângă sateliții artificiali ai 

pământului, unii simple rachete, alții a- 
devărate orașe științifice zburătoare. 
Aparatul de radio-locație înregistra pie
trele cerești, meteoriții, care se apropiau 
de rachetă și totodată devia automat 
cursul navei cosmice, pentru evitarea 
unei ciocniri. Pilotul supraveghea neîn
cetat aparatele și Andrei cerceta fiecare 
fenomen nou care se ivea în cursul călă
toriei „Vulturului".

Curând, Mincu putu să anunțe atin
gerea unei viteze de 12 kilometri pe se
cundă.

— lată-ne în spațiul cosmic ! exclamă 
mulțumit inginerul. Drumul spre Lună ne 
e deschis.

„ALUN1ZAREA"

Cu cât înaintau mai departe prin spa
țiul astral, satelitul pământului apărea 
mai mare. Discul argintiu părea dăltuit 
în piatră, cu circurile lui rotunde, cu 
vârfurile ascuțite ale munților săi și cu 
crăpăturile adânci ale crevaselor. Încă de 
departe te impresiona încremenirea aces
tei suprafețe enorme.

La 22 kilometri pe secundă, opriră mo
torul. Nava continuă să înainteze în vir
tutea inerțieil Pământul era departe și 
corpurile își pierduseră acum in rachetă 
orice greutate. Fură nevoiți să se lege 
cu ajutorul curelelor, fixătoare de scau
nele pliante, pentru a evita lovirea de 
pereții șl plafonul cabinei, iar în încă
pere circulau numai ținându-se de barele 
fixate în pereți. Dacă scăpau vreun o- 
biect din mână, acesta plutea prin aerul 
încăperii de parcă ar fl fost atârnat de 
un balon cu heliu.

(va urma)

I im lumea
Orizontal: 1. A dus pe împărăteasa 

cea rea la casa piticilor, unde se afla 
Albă ca Zăpada. 6. Piticii i-ar zice 
uriaș. 7. Unde poți vedea pitici în car
ne și oase. 8. Numele mic al piticului 
dela radio. 10. Personaj popular din 
basmele celor mici- 13. Pitică! 14. 
Oprit la sfârșit- 15. In motor. 16. Ăl 
piticilor e subțire ca și al copiiilor mici. 
18. Deslușiri din carte. 20. Deia scân
teia „pitică** se face unul uriaș. 21. E 
mic dar nu-i pitic. 23. Albă ca Zăpadi 
între pitici. 24. De culoarea cerului se
nin. 25. Statura lui Guliver față de cea 
a liliputanilor. 28. Lucrare agricolă. 
29. Mic, dar în limbaj popular. 30- Aii 
lui Buratino este deosebit de mare. 32. 
Unda e mică dar el e mare. 34. Ou 
pitic. 35. Rimează cu pitic și spune po
vești nepoțeiJor. 37, Care se întâmplă 
numai într’un loc. 39. Coadă de pisică! 
40. A sărit din gâtul Albei ca Zăpada 
atunci când piticul Prostuțuil a scăpat 
cosciugul. 41. Vinul, când e pitic de 
zile. 43. Fortăreață lângă Batna. 45 
Așa cum e Ia suflet Barbă-Cot. 46, Așa 
se văd munții iarna. 48... și așa cum e 
la chip piticul Cernomon din basmul 
Ruslan și Ludmila. 50. Pitică fără 
3,14'1

Vertical. 1. Pitic. 2. Cei mici au pu
țini la număr. 3. Un alt nume al iui 
Barbă-Cot. 4. Oală mică. 5. Curte! 
(monoverb) 9. Mică, dar numai pe ju
mătate. 10. Stă pe ciupercă. 11. Locui
tor din țara piticilor vizitată de Gu'li- 
ver. 12. Fir. 13. Unul din cei 7 pitici 
din basmul Albă ca Zăpada. 16. Alt pi
tic din cei 7. 17. Un punct mic și...-
muzicail. 19. Dacă legenda a.r fi ade
vărată el ar putea fi socotit cel dintâi 
aviator din lume. 20. Căciula piticilor. 
22. Alifie (mold.) 23. La pomul lăudat 
să nu te duci cu el. 25. Jumătate de 
scut. 26. Soare-., mai mic. 27. Cea mai 
,,mică“ plantă. 28 Campion. 31. Cea 
mai mică parte dint-r’un corp. 33. Feli
nare pitice. 35. In ea stătea puterea lui 
Cernomon. 36. In a celor 7 pitici a fost 
dusă Albă ca Zăpada de către o că
prioară. 38. Buturuga mică răstoarnă 
pe cel mare. 42. Era dulce, cu miere și 
'le plăcea foarte mult celor 7 pitici. 44- 
Șah al Pensiei (960—975). 47. Coco- 
loș. 49. Mic și fără cap.

Cuvinte rare: ALP-RBA.

de Focuri
'NC

Începem în acest număr publicarea 
delegărilor corecte ale unor jocuri 
apărute în gazeta noastră Începând 
dela 20 Octombrie 1954.

To-țî cititorii care au trimis deslegă- 
rile lor la redacție primesc răspuns pe 
această cale.

Biverb 
(4-7)

Trei dorințe.
Revărsat de soare

Tinerețe.
Pe ogor/

Orizontal: ASOLAMENT — SECA
RE-A - OBOR - IȘI - ARABILE
— GRÂU - LEMN — NERODITOR
— R - VÂNT - A - ARAT—RĂSĂ
RITĂ — AȚA — RI — A — AME
NAJĂRI - OGOR — SECETA — 
UZAT - IAROVIZA - BIOLOG —

R. 
ori- 
ver-

REA — NIVEL — RAPIȚE - i
(Dacă ați. dezlegat corect la 

zontal, reiese dela sine că și la 
tical e corect).

Joc aritmetic

121— 2

Keous

Mierle vii șuerătoare, cucul plin de 
îngâmfare ;

Gaița ce imitează orice sunete bizare; 
Stbleți, presuri, macalendri ce prin 

tufe se alungă 
Și duioase turturele cu dor lung cu 

jale lungă.
Di.n „Concert în luncă"

de V. Alecsandri

Joc de perspicacitate

Iepurașii se deosebesc prin :
— privire
— poziția picioarelor dinainte
— forma și mărimea petei de 

spate
— poziția cozii
— poziția urechilor.

.

Echipa de pe
Joc

Sport pe... ecran 
strada noastră. 
de cifre

1
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Șoarece Lăcuste

Joc geografic
FRANȚA — SPANIA — ITALIA—> 

OLANDA — ROMANIA — UNGA
RIA — ALBANIA — BULGARIA — 
GERMANIA — FINLANDA 
NEMARCA.

Joc geografic
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