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pot să rezolv 
primul exercițiu și nici problema. 
Fă-mi o fițuică după lucrarea ta.

— Ce vrei ? șopti Boitan Ma
ria, privind peste umăr cu coada 
ochiului.

— Nu pot rezolva, vreau o fi
țuică, răspunse mai mult prin 
semn-e Bivolaru Zoe.

Fără să mai ceară altă expli
cație, Boitan făcu în grabă o fi
țuică. Bivolaru îi e 
prietenă, cum s’o lase 
să se descurce sin
gură la un așa ne
caz ? Termină fițuica 
ți o strecură binișor 
pe lângă bancă. Bi
volaru o luă fără 
sfială și începu s’o 
copieze pe caiet.

— Zoe mai ai 
mult ? Hai, că acum sună..
nei Bantoș, colega ei âe PI?anca.

Și se ținu de cuvânt. Copie 
repede și l trecu fițuica. Cea 
care urmărise acest „ajutor 
prietenesc" a fost Severineanu 
Mihalea. Primul ei gând a fost 
să se ridice și să spună 
tovarășei profesoare, dar par
că o reținea ceva. Boitan în
vață bine șl toată clasa o pre
țuiește. Dar să tacă nu poate, 
este conducătoare de detașament. 
Soneria vesti prelung sfârșitul 
•rei și Mihaela Încă nu știa ce 
are de făcut. Elevii și elevele cla-

tel a VI-a dădură tovarășei pro
fesoare lucrările scrise.

In recreație, Mihaela stătu câ
teva clipe pe gânduri, apoi luă o 
hotărire. Se folosi de un moment 
de liniște și povesti în clasă, fă
ră niciun înconjur, tot ceeace vă
zuse în timpul lucrării scrise. De
tașamentul trebuia să hotărască. 
Boitan, Bivolaru ,și Bantoș sunt 
toate trei pioniere.

Și detașamentul 
hotărî să nu mai în
găduie nimănui să 
copieze, iar tovarășa 
profesoară să afie 
neîntârziat de faptele 
celor 3 pioniere.

Două zile mai târ- 
Q ziu se dădu lucrare 

scrisă la Algebră. 
Zoe iar nu se putu 

descurca și se rugă din nou de 
prietena ei s’o ajute. Boitan, cam henuiaiuu,_  . a ________
fițuica.

Șl de data asta tot Mihaela 
fu aceea care observă. Se aplecă 
spre Boitan șl șopti:

— Aruncă fițuica. Ai uitat ce-a 
hotărît detașamentul ?

Boitan se roși toată șl câteva 
clipe stătu la îndoială. Apoi 
strânse fițuica, o mototoli și-o 
arunță.

Hotărîrea detașamentului nu 
putea fi călcată.

Brăila
Elvira POPAZU

cine a
Instructoarea îl zări pe Octavian intrând agale pe 

poarta școlii. Se uită la ceas și minată îl întrebă unde-a 
fost în recreație.

— Mi-arn uitat caietul de Limba Rusă și-atn dat fuga 
•casă ca să-l aduc — răspunse acesta .

— După cum văd n’ai prea dat fuga.» Profesoara a 
hitnat de mult... Ori poate chiar asta ai vrut, să intri la 
jumătatea orei ?

Octavian nu răspunse nimic. Se temea de iureșul a- 
eesta de întrebări. Apăsă pe clanță și intră în clasa lui.

Atei toți băieții erau atenți la lecția nouă pe care înce
puse să le-o expl'ice profesoara. Nu era întâia oară că 
Octavian intra în clasă pe la mijlocul orelor. Totuși el 
ținea la vedere caietul după care chipurile fusese nevoit 
să meargă acasă. La nevoie, caietul îl scuza de orice 
motivare a întârzierii.

Deși e miez de iarnă, aici roșiile cresc și curând vor da in floare. In seră e cald șl luminiș 
multă. „

Cu prilejul vizitei făcute la seră, pionierii dela școlile Nr. 171 șl 172 din București au aflai 
lucruri noi despre creșterea forjată a plantelor de cultură.
. j -ir____________ .______ ★------------------------

2 uum am ÎNDRĂGIT GRĂDINĂRITUL
încă din vremea când eram la grădiniță îmi 

plăcea să stau lângă mama, când lucra în 
grădina de zarzavat. Ii ajutam cu drag la 
Îngrijirea diferitelor plante. In clasa a Il-a, 
mi-a încredințat în Întregime un strat. Acolo 
îmi petreceam cea mal mare parte din timpul 
meu liber. Din an în an am început să sădesc 
mai multe soiuri de plante și mă bucuram vă
zând cât de frumos se desvoltau. Așa am În
drăgit grădinăritul. La școală, tn cercul tine
rilor naburaliști, m’am ocupat mai Întâi cu 
plante medicinale și zarzavaturi. împreună eu 
o colegă îngrijeam un strat cu anasom. In anii 
următori, am început să cultivăm soiuri de 
plante din ce în ce mai variate. Așa am ajuns 
până la cultivarea bumbacului.

Aceste plante, noi pentru mine, tni-eu 
stârnit curiozitatea. Primăvara, deoarece la 
ooi ere încă frig am semănat bumbac Jn ră
sadnițe. Am ajutat la prepararea solului, a- 
poi am început semănatul. S’a format o grupă 
de șase pionieri, de care răspundeam chiar eu.

Mare ne-a fost bucuria când au apărut în râ* 
sadnlță primele frunzulițe plăpânde de bumbac. 
Aveam o deosebită grijă de ele la orice schim
bare de temperatură și le udam la timp. Firele 
de. bumbac au crescut mari și au înflorit. Dac 
mare ne-a fost mirarea când după căderea 
petalelor, bumbacul nostru n’a rodit. Nu ne-am 
pierdut curajul, și în anul următor am semă
nat din nou bumbac. De data asta însă, ana 
avut grijă ca plantele 6ă fie mai rezistente și 
mal călite la frig.

Trebuie să muncim și de acum Încolo cu 
malta atenție șl să studiem condițiile de recol* 
tare a bumbacului. Astfel, vom reuși în scurt 
timp să găsim metoda cea mai bună de cul
tivare a bumbacului pentru regiunea noastră.

Mi-e drag grădinăritul și doresc ca pe vlitoi* 
să obținem rezultate bune nu numai la bumbac» 
dar șl la alte plante.

Anna SZEKELY j 
el. a VlII-a Reghin 

Reg. Autonomă Maghiară

î nșela t ?
Dar văzând' că nici atunci nimeni nu-i privea, îșl 

încordă atenția și începu să asculte explicația lecției.» 
Nu înțele-gea însă nimic. Ce să mai ascult dacă nu înțe
leg— îșj spuse el — ia să mă gândesc mai bine la ma
teriile pe care le mai avem astăzi. Mi se pare că am Lim
ba Română... Aoleo! nu mi-am scris tema. Nu-I nimic! 
Fac eu ce fac și în recreația dinaintea orei de Limba Ro
mână, mă fac nevăzut. Am să intru în clasă, după ce 
vor fi controlate temele... Toate acestea s’au întâmplat 
anul trecut.

Despre Octavian s’a discutat în multe adunări, â fost 
criticat și la gazeta de perete. Dar de câte ori era vorba 
despre el, Octavian își spunea liniștit.

— Lasă, că nu-s eu cel mai prost din clasă. Și con
tinua să, plece prin recreații după cumpărături, după 
caiete, să întârzie mereu la ore.

Chiulul nu i-a adus nimic bun. La Matematică a ră- 
mas corijent. Și pentrucă nici în vacanță nu s’a străduit 
să învețe amânând învățătura de azi pe mâine, a' tre
buit să repete clasa.

De aceste întâmplări Octavian își aduce aminte cu 
multă părere le rău acuma. Anul trecut credea că lip
sind dela unele ore la care nu era' pregătit, scapă de 
note rele. Atunci i se părea că-i tare deștept și câ-și' 
duce de nas profesorii și colegii. Prea târziu ți-a dat 
seama că chiulind s’a înșelat numai pe sine.

N. BIHORAN
J

1N FAțA TABLEI DE ȘĂ1T
In sală e liniște. Nu 

te aude decât zgomo
tul pieselor mutate pe

Ax tabla de șah. La masă 
ge află Băcăuană Pan- 
taze, care joacă cu 
Ciucă Victor. Urmează 
Constantinescu ^Ștefan

țf Gheorghiu Alexe, Apostol Anas'tase și 
Stratulat Gheorghe, toți din clasa a Vll-a, 

...Cu atenția încordată și privirea ațin
tită asupra pieselor, Apostol cântărește 
flecare mișcare a lui Stratulat și încearcă 
să-i ghicească planul. Stratulat. bazân- 
du-se pe victoriile de până atunci, joacă 
foarte degajat. Încet, încet timpul se scur-, 
ge și Stratulat joacă tot mai neatent.

Astfel el a pierdut primele două par- 
tlde și jocul a fost câștigat de Apostol 
Alexe. La fel de interesant a fost și jocul 
dintre pionierii Băcăuană Pantaze și Ciu- 
că Victor. Ciucă l-a învins pe Băcăuanei 
Pantaze în ultimele două partide. Ultimii 
au jucat: Constantinescu Ștefan și Gheorh 
ghiu. Deși cel mai mic dintre jucători^ 
Gheorghiu a câștigat toate cele 3 partide.

Acum cei trei învingători se antrenează 
pentru etapa pe unitate a Spartachiadel 
de iarnă.

Constanța BOLOCAN
Corespondenta „Scânteii Pionierului** 

pentru regiunea Galați
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Despre Lenin poți să vorbești 
fără sfârșit, fiindcă a vorbi despre 
Lenin înseamnă a vorbi despre isto
ria partidului nostru.

îmi aduc bine aminte de ziua când 
l-am întâlnit pentru prima oară pe 
Lenin. Era în toamna anului 1905, 
la Geneva. Abia venisem din Rusia. 
Lenin era acasă singur. Cum mă 
văzu, începu să mă întrebe ce se în
tâmplă la Comitetul Central din 
Petersburg și în organizația de 
partid de acolo. Abia apucasem să 
spun câteva vorbe, că Vladimir Iiici 
mă întrerupse rugându-mă să-l scuz 
Un moment. Aprinse mașina de gă
tit, umplu ceainicul cu apă, îl puse 
să fiarbă, aranjă masa și abia du 
pă ce termină toate astea se așeză 
din nou lângă mine. Mă asculta cu 
atenție; știa Vladimir Ilici să ascul
te într’uri fel cu totul deosebit: pă
rea că soarbe cuvintele povestitoru
lui — atât era de atent și de con
centrat.

Am fost surprinsă că Vladimir 
Ilici, recunoscut încă de pe atunci 
conducător și învățător, se ocupă de 
treburile gospodărești și nu le soco
tește înjositoare, ,,nedemne de un 
bărbat”.

In același timp, această trăsătu
ră a lui Lenin era strâns legată de 
alta — modestia. Am să vă dau nu
mai un exemplu : întrebat odată ce 
limbi străine cunoaște, Vladimir Ilici 
a răspuns: germana, franceza și en
gleza, dar slab- Iată însă ce „slab” 
poseda el limba germană și france
ză. In cadrul unei adunări, Vladi
mir Ilici a luat cuvântul pentru a cri
tica partidul comunist german și

In timpul șederii in localitatea Gorki, 
alet de muncitori și țărani.

italian. Vladimir Ilici și-a început 
cuvântarea în limba germană, vor
bind despre partidul comunist din 
Germania- Trecând apoi la critica 
partidului comunist din Italia, el a 
continuat să vorbească tot atât de 
liber în limba franceză. Prin sală 
trecu un murmur de uimire. Cei 
care-1 ascultaseră erau surprinși de 

lui Lenin ii plăcea să fie vizitat mai 
Desen de P. V. VAS1LIEV

o cunoaștere atât de perfectă a lim
bilor străine.

lina din trăsăturile caracteristice 
ale lui Vladimir Ilici era spiritul 
de disciplină. Aș putea să dau pen
tru asta multe exemple. In primă
vara anului 1918, Vladimir Ilici se 
mută dela Petersburg la Moscova și 
se stabili la Cremlin. Odată, el se 

întorcea acasă fără să aibă asupra 
lui biletul permanent de liberă tre
cere. Sentinela îl opri, amintindu-i 
de ordinul comandantului și nu-l 
lăsă să treacă decât după ce Vladi
mir Ilici își luă un nou bilet de li
beră trecere dela comandant. Osta
șul nu-l văzuse niciodată până a- 
tunci pe Vladimir Ilici. A doua zi, 
după terminarea serviciului, când a- 
flă de isprava lui, alergă la Lenin 
să-și ceară scuze. Vladimir Ilici li 
răspunse că sentinela își făcuse da
toria, iar vinovatul, singurul vino
vat era el, Lenin. In calitatea sa de 
președinte al Sovietului Comisarilor 
Poporului, el ar fi trebuit să res
pecte cel dintâi hotărîrea puterii so
vietice — ordinul comandantului.

Vladimir Ilici acorda economiei 
de timp o mare importanță. De câte 
ori chema vreun tovarăș la o anu
mită oră pentru o discuție, îl pri
mea exact la ora fixată. Iar dacă 
între timp se iveau unele treburi ne
prevăzute și urgente, Vladimir 
Ilici telefona personal tovarășului 
chemat sau ii transmitea prin secre
tară scuzele sale și-i fixa o nouă 
oră de audiență. Păstrez în memorie 
multe telefoane primite dela Vladi
mir Ilici, cu rugămintea să i se dea 
cutărui tovarăș o locuință, îmbră
căminte sau să i se trimită un me
dic acasă, etc. Aceste fapte dovedesc 
marea grijă a lui Vladimir Ilici pen
tru tovarăși, mai ales pentru sănă
tatea lor. Cred că fiecare membru 
de partid comsomoHst și pionier 
trebuie să-și dezvolte trăsăturile de 
caracter despre care am vorbit mai 
sus în legătură cu Lenin.

E. STASOVA

50 de ani dela prima revoluție rusa

„Greva generală a feroviarilor din Octombrie 1905“ Pictură de G. C. SAVIȚCHI

Pe chipurile greviștilor din tabloul ală
turat citești dârzenia și hotărîrea; locomo
tiva nu va porni, în ciuda tuturor polițailor 
țariști! Ei, muncitorii ruși, revoluționarii 
anttlui 1905, și-au d'at seama că nu prin 
petiții și rugăminți către țar își pot cuce
ri o viață mai bună, ci prin luptă necru
țătoare, prin doborîrea țarului, așa cum îi 
învățau bo-îșevfcii.

Foamea, samavolnicia stăpâniri», pierde
rile sângeroase suferite de popor în răz
boiul ruso-japonez i-au ridicat la luptă. 
Ej cereau condiții mai omenoase de mun
că, ziua de muncă de 8 ore, libertatea cu
vântului și alte drepturi. Faptul că țarul 
a pus armata să tragă în oamenii pașnici 
carența 9 Ianuarie 19Q5 au manifestat pe 
străzile Petersburgului a fost semn al ni de 
alarmă care a deslănțuit mânia adunată 
de secole în pieptul poporului.

Un val de greve se întinse în toată Ru
sia. In luna Mai muncitorii din Baku, 
Lodz, Ivanovo-Voznesensk au declarat

grevă generală. In Octombrie fură în Ru
sia peste un milion de greviști. La țară 
izbucniră răscoale țărănești Țarul, speriat 
începu să tăgăduiască poporului acordarea 
cerutelor libertăți democratice, dar bolșe
vicii știau că minte și-i îndemnau pe mun
citori să pună mâna pe arme. Apărură 
primele Soviete de deputați ai muncitorilor 
care începură pregătirea insurecției arma
te. Curând se deslănțui insurecția.

Chiar dacă revoluția, burghezo-democra- 
tă din 1905 a fost înăbușită în sânge de 
către țarism, totuși ea a arătat că numai 
clasa muncitoare poate fi conducătorul re
voluției, că țărănimea muncitoare trebuie 
să-i fie aliată, că linia bolșevică e singura 
care trebuie urmată pentru a izbândi. 
Revoluția din 1905 a dat clasei munci
toare din celelalte țări un nou avânt în 
lupta sa. Continuând lupta sub conduce
rea bolșevicilor, proletariatul rus și-a 
atins țelul 12 ani mai târziu, prin vic
toria Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

...Intr’un castron plin 
cu cocă de făină albă, 
moale, Teodoraș a picurat 
atent câteva picături de 
cerneală. Coca a căpătat 
culoarea stânfenelului. 
Maghiar Ion, Teodor Flo
rian și atfii au așternut pe 
câteva coli de hârtie gră
măjoare de cocă apoi au 
Intins-o și au mai colo
rat-o cu vopsele. Coaiele 
păreau acum bucăți de 
marmoră viorie. După ce 
s'au uscat, le-au lipit intre 
ele cu bucăți de pânză. 
Așa au făcut apărători de 
cărți și carnețele.

Costa Ecaterina, Maria 
Gligar, Iuliana Moș și 
alte harnice pioniere au 
lucrat și ele de zor. De
șeuri de stofă au luat dela 
o fabrică de confecții, ti
pare le-a adus tovarășa 
profesoară, și ele au lu
crat iepurași, rățuște, ur
suleți, cățeluși.

Toate aceste pregătiri 
le-au făcut pionierii dela 
Școala de 7 ani Nr. 8 din 
Oradea care au hotărit să 
meargă in vizită la pio
nierii din Seleuș, fiii co
lectiviștilor dela G.A.C. 
„8 Martie".

Pentruca întâlnirea să 
fie cât mai veselă, copiii 
au pregătit și o serbare 
frumoasă.

A venit și ziua întâl
nirii. Colectiviștii au în
călzit odaia unde urma să

se desfășoare adunarea, 
au împodobit-o cu flori 
și-au gătit copiii ca de 
sărbătoare și au venit de
vreme să aștepte oaspeții.

— Da, ce mai vremu
iește afară — spunea co
lectivista Elena Costel- 
nicu.

— Mamăt O să mai 
vină copiii? întreba mica 
Irina

fereastră a spus o poezie, 
ba încă a vrut s’o spuie 
de mai multe ori.

In timp ce Pupico, unul 
dintre băieți, le cânta din 
acordeon, pionierii oas
peți au început să îm
partă daruri copiilor co
lectiviștilor. Iepurașii, ră- 
țuștele și cățelușii au fost 
împărțite copiilor micuți. 
Cei mai mari au pri-

— lată-i, iată-i că vini 
țipă fără să-și deslipească 
nasul de geam un țânc 
de vreo trei anișori.

Pionierii din Oradea 
intrau pe poarta gospodă
riei agricole colective. 
Gazdele le-au ieșit nerăb
dători înainte și i-au pri
mit cu prietenie.

...Mulți dintre ei au 
cântat, au jucat, au spus 
poezii... și losef Bene, 
țâncul care-i așteptase la

mit apărătoarele de car
nețele și de cărți.

Când s’au despărțit 
erau buni prieteni.

— Să mai veniți, vă 
strângem semințe pentru 
pomi fructiferi, le-au spus 
cei din Seleuș...

— Vom veni la primă
vară să vă ajutăm la 
plantatul puieților. La re
vedere... la revedere...

Luiza VLĂDESCU

i 
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Societatea de stiinfe Matematice și Fizice 
I din R. P. R. Filiala—București
8

Anunță că înmânarea diplomelor pentru premiații la Olimpiada Ti- 
g Heritor Matematicieni 1954 din Capitală și regiunea București, va avea 
8 ioc Duminică 23 Ianuarie, ora 12 la Palatul pionierilor, în sala de lectură. 
| Sunt invitați premiații Ia Olimpiadă, precum și toți elevii care doresc
8 să participe la festivitate.
Joooooooeocooooooooocooooooooooooooooooooooocoooooooo oaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocâ
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MIA IONESCU la Școala de 7 am

FERMECATĂ

30000000000000000000000000000 oooooooooooooooooeoooooc—oo-

— Aaaa.. un căscat prelung și leneș anunță că somnorosul mai este 
incă sub vraja caldă și îmbietoare a lui Moș Ene Timpul trece și el nu se 
îndură să iasă de sub pătura caldă

— La o parte, la o parte! se aude strigătul puternic al jucăușului 
care nu se mat satură de bucuriile jocului. Timpul trece și oofta lui de sbur- 
dălnicii nu scade de fel

Așa se întâmplă cu mulți copii, și-apoi timpul de învățătură le pare 
prea scurt

Drept este insă că sunt și multi pionieri și școlari care-și randuesc cu 
grije programul de învățătură, care-și fac lecțiile la timp, și care sunt 
ordonați

Dar să vedem mai bine cum stau lucrurile șijntr'un caz și în celălalt., 
lată ce a văzut reporterul nostru

de băieți, Nr. 4 din Constanța.

Cum a schimbat Pompiliu 
înțelesul unui proverb 
cunoașteți cu toții proverbul „C'ine se scoală 

ae dimineață departe ajunge" ! II cunoaște șl 
Popovici Pompiliu, din clasa a VI-a A. Ba 
mai mult, el vrea să-l șl aplice dar să vedeți 
cum.

Dis de dimineață, odată cu ceilalți din casă, 
se trezește și Pompiliu Se spală, se îmbracă 
repede și mai ales mănâncă ou poftă.

Să vedem ce se întâmplă mai departe.
Pompiliu își adună cărțile pe măsuța de 

lângă fereastră. — Este ora 8*/9.

PRIN LUNETA

încruntat, Pompiliu studiază programul zilei, 
im, astăzi avem Matematica, Isto-
să’ncep cu... Istoria... Păi

Și Pompiliu începu să citească Ia Istorie. Se 
pare că învață lecția cu multă seriozitate.

A trecut mai bine de o oră de când Pompiliu 
învață la Istorie. Ce se întâmplă ?

Pompiliu a „citit" mai mult de trei sferturi 
din manualul de Istorie Diar oare a citit... Când 
și când se oprește din răsfoit și privește afară 
pe fereastră. Privirile lui urmăresc parcă fi
rul unor gânduri ce-1 poartă undeva departe, 
poate prin veacurile apuse ale istoriei omeninii.

...Acele ceasornicului arată c’a mai trecut o 
jumătate de ceas. Este ora 10... -

Mama strigă ceva prin curte... Pompiliu tre
sare.

— A!1 ’ „Geografia 1 își amintește el, și în
cepe să răsfoiască cu înfrigurare cartea de 
Geografie.

E aproape ora 11.
— Jumătate de oră mă joc și apoi îmi ter

min șj celelalte lecții.
S’a făcut ora 121/,. Pompiliu încă nu șl-a 

terminat lecțiile.
Cu lingura de supă, în mână și cu cartea 

de Zoologie în cealaltă, Pompiliu a început să 
amestece aimoebele din carte cu fasolea din 
supă.

Când a ajuns la felul doi, a început să 
'nvețe și la Limba Rusă.

El, a rămas doar Matematica, se gândește 
Pompiliu. Las’ c’o rezolv eu repede într’o re
creație.

Și așa se face că Pompiliu a schimbat în
țelesul unui vechi proverb; el se scoală de dimi
neață, dar n’ajunge prea departe
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Oare unde ne aflăm? După toate 
aparențele s’ar zice că în camera 
unde deobicei își face lecțiile Dan 
Rosin, din clasa a VT-a A. Toate 
sunt la locul lor. Pe masa de lucru 
a lui Dan, un teanc de cărți își aș
teaptă parcă rândul.

Dar unde-i Dan?
Dacă am avea o lunetă ferme

cată, l-am descoperi cu ușurință. 
Acum, de pildă, l-am vedea învă
țând undeva într’o casă, nu departe 
de locuința lui. Aplecat asupra ca
ietului de Limba Română, Dan scrie. 
Dar și gramatica este uneori prea 
complicată. Nu degeaba venise aici 
să-și facă tema la o vecină, o 
cunoștință a mamei E atât de bună 
tovarășa și-i dictează răspunsurile 
la exerciții ori de câte ori el. Dan, 
se ciocnește de vreo regui’.ă mai 
complicată. Acum și-a terminat lec
ția. Grăbit, își strânge lucrurile și 
fuga spre casă 1

Nu degeaba și-au așteptat rân
dul, cuminți, cărțile de pe masa 
lui. Dan învață acum Ia Algebră. 
Are de rezolvat niște adunări de 
monoame și polinoame. Ia macula
torul și începe să scrie.

— Măi să fie! se înfurie el. Astea 
sunt exerciții pe care numai studen
ții ar putea să le rezolve. Nici eu 
n’am prea fost atent în olasă, când 
ne-a explicat tovarășul profesor, dar 
țfedeam că citind din carte o să mă 
Am găsitl'WWi
inginer care stă aproape de noi să 
mă ajute.

Tot cu afutorul lunetei, l-am pu
tea vedea pe Dănuț stând cu coa
tele pe birou și urmărind pe tova
rășul inginer cum rezolvă exerci
țiile. — Ce bine e să fii inginer, se 
gândea el. E un fleac să rezolvi 
exerciții de-astea In timp ce tova
rășul inginer îi explica cum tre
buiau soluționate exercițiile, Dănuț 
transcria pe curat. Bine c’am ter
minat și cu Algebra!, răsuflă el 
ușurat, după ce isprăvi și această 
operație. Din nou acasă, Dănuț își 
continuă lecțiile.

— Ei vezi, mămico, Ia Istorie și 
Geografie parcă merge mai ușor 
Ce-i drept, trebuie să te muncești 
sâ memorezi tot felul de date și nu
miri, dar e altceva...

Dan putea merge liniștit la școa
lă în ziua aceea. își făcuse toate 
lecțiile, dar după sistemul lui, așa 
cum v’ați putut convinge cu toții. 
Lecțiile mai grele le rezolvaseră 
alții, iar pe cele la care nu trebuia 
să se ostenească prea mult le în
vățase singur...

La ora de Matematică, profesorul 
îl chemă la tablă să rezolve un 
exercițiu. Sigur de sine, Dan luă 
creta în mână și începu să scrie. 
Dar pe măsură ce asculta termenii 
exercițiului, parcă mai pierdea din 
siguranța de adineaurea.

—j Tovarășe profesor... să vedeți... pil ‘---- 1--- — ‘**tx-tco
â rezolvat exercițiile inginerul 

EHPJ m’a ajutat. Nu! nu pot rezolva 
singur, mărturisi până la urmă Dan 
Rosin, cuprins de rușine.

„Călătorie în Univers"
Nu, să nu credeți că 

vom porni așa, tam- 
nesam, într’o călătorie 
prin univers; de-altfel 
puteam tot atât de 
bine să punem și ti
tlul: „Să construim un 
motor electric" sau al
tul. Nu e vorba decât 
de titlurile unor cărți 
de popularizare a ști
inței. Aceste cărți, ală
turi de o sumedenie de 
alte broșuri științifice, 
stau frumos rânduite 
în biblioteca pionieru
lui Iosif Mihai din cla
sa a VIl-a B. Sunt căr
țile lui preferate. Cu 
ajutorul lor el își în
tregește cunoștințele 
de Fizică Matematică. 
Chimie

Era ora 10 și jumă
tate când am ajuns la 
Mi hai acasă. I și ter
minase lecțiile și-i ex
plica tocmai colegului 
său, Gheorghina Vio
rel, o regulă mai corn- pncaia ae 'grarmutca 
Pe masă era întinsă 
și schema unui sub
marin. Dar iată și 
scheletul vasului lu

crat cu migală In tra
foraj de îndemânaticul 
navo-modelist

Intr'un colț al came
rei, pe un perete, atâr
na o etajeră cu tot fe
lul de eprubete.

— Laboratorul de 
experiențe al lui Mihai 
— îmi explică bunica 
lui De-altfel stau șt 
mă întreb, adăugă ea 
cu un aer glumeț, ce-o 
să aleagă pentru vii
tor II pasionează fot 
aiât de mult Chimio 
ca și Fizica șt Mate
matica.

— Ei și mata, bu
nică. Nu știi! Eu am 
să mă fac constructor 
de nave sau de avioa
ne șl pentru asta tre
buie să cunosc tot atât 
de bine șt ' Fizica șt 
Matematica și Chimia

Cei care-l cunosc pe 
Mhai șt au ascultat 
răspunsurile lui la 
școală, au ințeles cât 
titr folositoare sunt 
cărțile științifice, mun
ca practică pentru în
tregirea cunoștințelor 
lor.

Gafa awa c&Mfâe
Copiii despre care ați citit în această pagină învață 

la școala unde sunt profesor. Ii cunosc foarte bine. Pe 
la mulți dintre ei am fost și acasă, în special pe la cei 
din clasa a V-a A, fiindcă sunt dirigintele lor.

Așa am putut afla multe lucruri interesante despre 
felul cum își pregătesc ei lecțiile.

Sunt mulți copii care învață cu seriozitate, care stu
diază cu atenție problemele din manuale. Dar sunt alții 
care învață superficial, în grabă, ca apoi să Se joace în 
voie, sau școlari care nu știu să-și pregătească lecțiile 
în ordinea importanței lor.

Așa de pildă, într o dimineață m'am dus acasă la ele
vul Ion Mușat, din clasa a V-a A.

Ion tocmai rezolva câteva probleme de Matematică. 
De cu seară scrisese o compunere la Limba Română și 
tema la Limba Rusă.

Ion Mușat își întocmește zilnic un program de acti
vitate, pe care apoi îl respectă cu grijă Dar iată că în 
ziua aceea era pe cale să facă o greșeală : voia să-și 
scrie mai întâi temele pentruca abia pe urmă să încea
pă învățătura. Ion îmi mărturisi că nu înțelege conținu

tul primei probleme. O citi odată și incă odată, dar nu 
știa ce procedeu să folosească ia rezolvarea ei. Ce cre
deți că se întâmplase ? ion nu recitise regulile respec
tivei probleme nici din maculator nici din carte Insă de 
îndată ce făcu acest lucru, fața i se lumină toată de bucu
rie. Acum știa cum să rezolve problema.

Lucrurile trebuie organizate altfel Adică mai întâi tre
buie consultate manualele respective, aprofundate dife
ritele explicații și lecții și abia după aceea pot fi scrise 
temele. Mai mult chiar, este foarte necesar, ca in afara 
studierii manualelor școlare, elevii să-și întregească cu
noștințele printr’o lectură bogată In școala noastră sunt 
mulți băieți căre dau răspunsuri deosebit de frumoase la 
lecții, tocmai pentrucă citesc mult.

Trebuie așa dar să vă străduiți, dragi prieteni, să vă 
pregătiți lecțiile cu multă atenție, să cău'tați să înțele
geți cât mai profund problemele ce vi se pun în manua
lele de școală.

Prof. Ion NEDELCU 
dirigintele clasei a V-a „A“ 
Școala de 7 ani de băieți Nr. 4
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SANDU VREA SA FIE
Versuri de Elena DRAGOȘ

PIONIER
BURSCHI

Sandu-al nostru vrea să fie 
Pionier cât mai curând, 
De-asta nu mai întârzie 
Și să’nvețe-are de gând.

Dar când pleacă dela școală, 
Celor mici le’mparte pumni, 
Și’n tramvai el nu se scoală 
Ca să stee cei bătrâni...

l ,
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Sandu n clasă e cuminte, 
Nu-l mai recunoști de fel.
E atent și ia notițe;
Ce s'o fi ’ntâmplat cu el?

Spre bunică limba scoate:
— Nu-ți ajut, n’am timp de fell 
Și citește mai departe...
Vrea să fie pionier!

Au primit acum cravata, 
Merg spre casă fericiți,
Nu e printre ei și Sandu — 
Și dece, eu cred că știți.
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curând la Moscova, în sălile

se
des- 
dau
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Expoziția tinerilor tehnicieni

z
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De 
muzeului Politehnic, s’a deschis Ex
poziția unională de creație tehnică 
a pionierilor și școlarilor sovietici. 
Peste 2000 de modele de mașini, 
machete și aparate de fizică pot fi 
văzute acolo. Zeci de mii de școlari 
sovietici participă la această expo
ziție. 500 de cercuri tehnice din o- 
rașele și satele Uniunii Sovietice 
și-au trimis aici cele mai bune lu
crări.

Treci prin sălile expoziției și vezi 
cum coniii sovietici cunosc și îndră
gesc tehnica. In sălile spațioase se 
pot vedea modele care funcționează: 
avioane, vapoare, strunguri, mașini

Școlarul din Sverdlovsk Boris 
Viatchin a construit un model de 
avion cu reacție. Poate într’o zi vom 
citi în ziare că o expediție de oa
meni de știință sovietici a „debar
cat" în Lună, zburând acolo pe o 
„corabie" astrală. Și cine știe, poa
te că școlarul din Sverdlovsk cara 
a construit macheta avionului cu 
reacție, va fi constructorul acestei 
„corăbii" astrale.

Viaceslav Chiriuhin, din orașul 
Gorki, a trimis la expoziție mache
ta unui post de radio emițător, pe 
unde scurte. Vladislav Cononov din 
Leningrad a prezentat modelul unei 
macarale
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agricole, hidrocentrale, centre 
cala ferată, aparate de radio, tele
vizoare și tot felul de construcții. 
Tot aici se află machete frumose ale 
Canalului Volga-Don, ale metroului 
din Moscova, ale unor clădiri im
portante.

In fiecare zi expoziția este vizita
tă de sute de copii. Mulți vin aici 
nu numai să privească lucrările 
tovarășilor lor, dar să și învețe din 
măestria lor. Tinerii constructori de 
modele s’au îngrijit de vizitatori: 
alături de modele, ei au pus sche
me și caiete cu descrieri amănun
țite.

Copiilor care intră în pavilion le 
fug ochii în toate părțile — atâtea 
lucruri interesante se pot vedea 
aici 1 Iată macheta primei uzine e- 
lectrice care funcționează cu ajuto
rul energiei atomice. Macheta a fost 
construită de tinerii tehnicieni din 
orașul Câștâma, reg’tinea Celia- 
binsk. Pe ea stă scris : „Energia 
atomică în slujba păcii și a crea
ției". Copiii sovietici care au cons
truit aceste machete, vor construi 
mâine mașini atomice care vor 
pune în mișcare trenuri și avioane, 
vaooare și automobile.

Tinerii tehnicieni din orașul Taș- 
chent, știind că soarele radiază pe 
pământ în fiecare secundă o canti
tate ur așă de energie, s’au gândit 
la folosirea acestei energii. Ei au 
construit și trimis la expoziție un 
aparat care prinde raz le soarelui și 
pune forța lor in slujba oamenilor.

automate pentru construc
ții. Doi școlari ucrainieni 
— Alim Dmitrenco și A- 
natolie Glușco — au con
struit un model de trac
tor electric și o semănă
toare da cartofi. Tinerii 
tehnicieni din orașul Vo- 
ronaj au construit o com
bină propulsată.

Lângă șalupa „L2“
strâng totdeauna mulți 
copii. Acesta nu este un 
model mic, ci un adevă
rat vas sportiv de între
cere. Lansat pe apă, el 
va putea merge cti o vi- 
♦eză de 75 km. pe oră. „Ce Dine ar u 
face și eu o șalupă ca a- 
ceasta" — se gândește a- 
proape fiecare școlar, 
mângâind corpul lucios al 
vasului.

Iura Barâșnicov, Jenea 
Serghievschi și Valea 
Smimov sunt construc
torii vasului. Ei vin foar

te des la expoziție, dau explicații 
vizitatorilor și le arată schemele. 

Iura, Jenea și Valea trăiesc ta 
orașul Electrostal. In timpul lor li
ber, ei lucrează la stațiunea tineri
lor tehnicieni ai cercului de modele 
maritime. Băieții lucrează de trei 
ani în acest cerc. La început ei fă-

modelul unui spărgător de ghiață, 
care a ocupat locul II în cadrul în
trecerilor pe Uniunea Sovietică.

Macheta Universității de Stat din 
Moscova, de pe colinele lui Lenin, 
atrage de asemenea atenția vizita
torilor. Tinerii din Moscova, care au 
văzut de multe ori minunatul palat 
al științei, rămân surprinși de mă
iestria tovarășilor lor. Mica mache
tă, executată din placaj și carton, 
redă cu exactitate măreața construc
ție. Ea a fost făcută de membrii 
cercului de traforaj ai unei școli 
sătești din raionul Crasnopoliansk, 
regiunea Moscova.

_ Copiii au mai prezentat Ia expozi
ție lucrări minunate în gips, mar
moră seu chiar din carton presat. 
Pe una din mesele expoziției stau 
două busturi: A. M. Gorki, și 
S. M. Chirov. Ambele lucrări sunt 
foarte expresive și redau cu multă 
precizie trăsăturile acestor oameni 
mari.

Copiii din satul Monino, regiu
nea Moscova, au construit macheta 
unui orășel electrificat, școlarii din 
Noghinsc — un centru de cale fe
rată cu o macara magnetică, iar ti
nerii tehnicieni dela stația Losinos- 
travsc, — un model de metrou în 
funcțiune.
i Vizitând expoziția, privind mode, 
yțt; de mașini, parcă arunci o pri-

T.Pe s’frazfie unul oraș al viitoru
lui, trec într’o uriașă viteză auto
mobilele puse în mișcare cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență. De
sigur, ele vor fi mult perfecționate 
față de modelul construit de școla
rii din orașul Contop. Dar funcțio
narea acestor mașini se 
poate pe același principiu.

—Se’nserează, luminile 
străzi se aprind în mod 
Aceasta se întâmplă
foto-elemenților. Un astfel de apa
rat a construit o școlăriță din Le-

va baza

de pe 
automat, 

cu ajutorul
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oeau modele de vase cu pânze, re
morchere și vase de pază. Mai târ
ziu au început să lucreze la modele 
mai complicate, iar acum au cons
truit un vas adevărat. Asemenea 
cercuri există și în alte orașe, 
unde copiii pot învăța să constru
iască modele complicate și chiar 
vase adevărate. Tinerii constructori 
de vise din orașul Volocolamsc au 
construit un hidroglisor, școlarii 
Victor Manuilov și Anatolie Roda, 
din orșul Jucovski, au construit

ningrad, Valea Tocilova. Tot din 
Leningrad, o altă școlăriță — Alia 
Șec, a trimis la expoziție un con- 
tor electric, construit de ea.

Milioane de copii sovietici își lea
gă viitorul lor de atelierele uzine
lor și fabricilor.

In țara sovietică omul este cinstit 
pentru munca sa creatoare.
..redactat după imateriale apărute ta 

diferite publicații sovietice^
de Elena GHELIGAR
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întunericul a cuiprins sala. Numai spre scenă a ră
mas un pătrat de lumină. Intr’acolo se îndreaptă privi- 
rile pline de așteptare ale tinerilor spectatori care 
venit să vadă noua piesă dela Teatrul de Păpuși Țăn 
dărică".

Și iată că tadată firul basmului începe a se depăna. 
Este basmul fraților Liu...

Intr o colibă săracă dintr’un sat chinezesc trăiau 
odată o marnă cu cei patru feciori ai ei. Erau patru 
frați legați printr’o mare și puternică dragoste. Dar 
viața lor, nu era deloc ușoară, căci la tot pasul îi ame
nința Mandarinul cel lacom și sfetnicii săi. Unul din 
frații Li, este prins și i 6e ia peștișorul de aur pe care 
1-1 dăruise marea. Și pentrucă Li nu vrea să soarbă 
apa mării, ca Mandarinul să adune toate comorile de 
pe fund, urmează să fie aruncat în cușca tigrului.

...Așa se face că în ziua aceea veselă, când peste tot 
se serba tradiționala sărbătoare a lanternelor, LF, le
gat de un stâlp, așteaptă să fie aruncat în cușca ti
grului. Oare mai exista vreo scăpare, sau fiara cea 
crudă se va arunca asupra lui și-l va sfâșia ?

Dar frații lui, bunii lui frați, nu-1 lăsă. Iată-1 pe Tao 
cel care cunoaște graiul fiarelor... încet, încet, 
strecoară până la stâlp. Așa,... acum a reușit să 
locul lui Li.

Amândoi seamănă ca două picături de apă și nimeni 
nu va observa schimbarea. Pe Tao n’au decât să-l a- 
runce în cușca tigrului, căci tigru-i va asculta c vântul.

Dar firul întâmplărilor nu se întrerupe aici. Prin 
«nulte primejdii vor mai trece cei patru frați până vor 
scăpa de furia hrăpărețului Mandarin și vor fi din 
sou ^împreună, lângă draga lor mamă.

Câtă bucurie a produs în rândurile spectatorilor ta
bloul în care piere Mandarinul 1 ...Marea în furtună 
ridică valuri negre, furioase. Cerul este străbătut de 
fulgere. In depărtare, corabia încărcată a lacomului 
Mandarin piere odată cu stăpânul ei, înghițită de va
luri. Cei patru frați, sunt din nou lângă căsuța lor 
•implă, cu acoperiș de orez, strâns uniți în jurul nia'- 
mei. Nimic n’a fost în stare să frângă forța lor. Mama 
l-a învățat să fie cinstiți și dârji, 6ă urască lăcomia 
ți nedreptatea...
•................................................................................. ......... ;

In fața spectatorului tablourile, se succed unu’ după 
aâtiul și el trăiește toate întâmplările basmului; se 
întristează când lui Li, i se ia peștișorul de aur, se 
bucură când frații pătrund în cetatea străjuită de sol
dați, se ^bucură când frații îl înfruntă pe Mandarin.

Cine însuflețește oare aceste păpuși ? Taina 6e 
leagă îndată ce ascultăm pe câțiva din cei care 
viață pe scenă basmului.

Așa dar, s’o lăsăm să povestească pe una din 
suitoarele de păpuși, Zaița Brândușa.

— Eu sunt Li, spune ea_ spcetaconul
dau miscaireulY-intr’adevăr un băiat bun și curajos 
care înfruntă cutezător pe Mandarin. Unele momente 
au fost greu de redat, ca de pildă atunci când Tao îl 
schimbă pe Li. Se cere să-i dau păpușii atenția încor
dată cu care pândește fiecare zgomot. Apoi teamă, în
grijorare căci ea nu știe încă dacă Tao va izbuti s’o 
înlocuiască. Pentru asta am făcut multe repetiții și 
am cerut părerea tovarășilor cu care lucrez.

Dar nu numai mânuitorii dau viață basmului. La 
realizarea spectacolului a lucrat un. colectiv larg de 
tovarăși. Pentru scena târgului chinezesc s’au studiat 
obiceiurile chinezești din trecut, motive populare, ins
trumente specifice chinezești.

— Iată numai câteva aspecte din munca noastră la 
teatrul de păpuși, a încheiat tovarășa Zaița Brândușa.

In sală s’a făcut lumină. Cortina s’a lăsat și spec
tatorii pleacă purtând ou ei întreg tâlcul basmului pe 
oare i-au văzut. B. CARAGIALE

mâ-
să

------- O-----------

Sport
Purtătorul tricoului galben

Caravana cicliștilor luă 
pentru a șasea oară startul 
In turul ciclist al Egiptului. 
După ce timp de o zi se o- 
dihniseră In oaza El Fayum, 
cicliștii aveau de parcurs 92 
de km. până la cunoscutul o- 
raș al piramidelor egiptene, 
El Ghizeh.

Chiar dela plecare, un plu
ton formpt din fruntașii cla
samentului ai ‘ pus în urmă
rire pe purtătorul tricoului 
galben. Voiau cu orice preț
să-l învingă, iar tricoul galben, acest „trofeu" atât 
de mult râvnit, să fie al lor. Șt pentru asta nu era 
nevoie decât de câteva secunde.

Pe șoseaua plină de praf 'și nisip cicliștii goneau. 
Lupta pentru cele câteva secunde devenea din ce în 
ce mai aprigă. Cu fiecare kilometru parcurs, încercă
rile de evadare deveneau tot mai dese. Dar fiecărei 
încercări tânărul ciclist îi răspundea cu o dârzenie 
nebănuită. Coechipierii lui s’au dovedit buni tovarăși 
de echipă, luptând cu aceeași dârzenie pentru victorie.

O nouă evadare, dar și aceasta fără rezultate. Din 
depărtare încep să se zărească uriașele piramide. dela 
El Ghizeh. Iată, linia de sosire a rămas în urmă.

Tânărul ciclist purtător al tricoului galben care 
nu-i altul decât maestrul sportului C, Dumitrescu, 
n’a pierdut prețiosul „trofeu". Acest scurt reportaj a 
prezentat doar într’o singură etapă lupta ăârză <\ 
tânărului ciclist român C. Dumitrescu. In turul cicli: 
al Egiptului el a reușii o performanță nerealizată inc. 
de niciun concurent : să poarte mai multe etape la rând 
tricoul de învingător.
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