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Pe întreg cuprinsul patriei, tineri și tinere din orașe 
și sate au început o largă acțiune patriotică de strân
gere a fierului vechi.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor 
acordă o mare însemnătate acestui lucru. Cu cât se 
va strânge mai mult fier vechi, cu atât uzinele și fa
bricile noastre vor primi mai multă materie primă, 
țara va primi mai multe tractoare, combine, locomo
tive.

Organizațiile U.T.M., de pionieri, care vor antrena 
cel m,ai mare număr de participant, vor primi diploma 
de onoare, de asemeni, pionierii, organizațiile de bază 
U.T.M., și organizațiile de pionieri fruntașe, vor fi pre
miate. Strângerea fierului vechi să constituie și pentru 
voi pionierii ca și pentru întreg tineretul din țara 
noastră o preocupare de fiecare zi.

Pionieri și școlari!
Porniți la strângerea fierului vechi. Organizați în

treceri individuale, pe grupe, detașamente, unități și 
școli.

„Nicio bucățică de fier vechi să nu se piardă"!
— ■ ★ ★ ■

„TEHNICIENII" CASEI Am curățat cartofi
După modelul dela școală, Liviu 

s’a hotărit să instaleze la el acasă 
o sonerie.

— Vrei s’o facem ? a întrebat o el 
pe Angela sora lui mai mică.

— Vreau ! Numai că n’o să avem 
tot ce ne trebuie.

— De asta să nu duci grijă. O 
să găsim noi. De piesele principale 
am și făcut rost. Tu nici nu știi că 
am început să lucrez la ea încă de 
ieri.

— Adevărat ? — Hai de-mi ara
tă !

— Mai bine te-ai duce să mai 
faci rost de niște șnur, că nu ne- 
ajtinge cât am.

Angela n’a mai stat pe gânduri 
ci a plecat imediat. Unde, nu știu 1 
In orice caz, să găsească șnurul 

de care avea nevoie. Rămas singur, 
Liviu și-a adus cutiuța cu sculele 
de lucru și materialele, șs-a'nceput 
să lucreze mai departe la bobină.

După ce bobina a fost gata, a 
început să monteze piesă cu piesă. 
Pe o carcasă de os, în formă rotun
dă, a montat clopoțelul. Apoi a fixat 
bobina, în mijlocul căreia a intro
dus o bucată de fier moale. A prins 
e lamă deasupra bobinei, în chip 
de ciocănel, și soneria a fost gata ! 
Mai rămăsese de făcut instalația. 
Dar Angela nu mai sosea. Ca să 
nu piardă timp, începu să facă 
semne pe perete, pe unde trebuia 
tras firul.

lat o și pe Angela.
— Ai găsit ?
— Sigur că da, poftim! Și An

gela îi întinse un șnur nou-nouț și 
destul de lung.

— De unde l-ai luat ? — întrebă 
Liviu mirat.

— De unde ? — Dela magazin ! 
Unde-1 puteam găsi așa de repede?

— Bravo, Angelica. Dar ia spu
ne-mi de unde ai luat bani ?

— Am avut eu. Dar să lăsăm as
ta; să ne grăbim să fie gata până 
vine mămica.

Soneria a fost montată deasupra 
ușii. Apoi, Liviu a tras firele până 
afară, la intrare. Un fir l-a tras la 
butonul de sonerie, iar celălalt du
pă ușa din antreu, unde, într’o cu- 
tie, era așezată o baterie de lanter
nă.

Primul țârâit, pe care-1 auzi când 
Angelica apăsă pe buton, îl făcu 
să sară în sus de bucurie.

— E grozav, Angelica, zău așa, 
izbucni Liviu. Când vin oamenii la 
noi, n’o să mai fie nevoie să bată 
cu degetele în ușă și să strige. A- 
cum apasă pe buton, și gata...

— Cred și eu că e mai bine a* 
cum. Dar știi ce, Liviule ? Hai să 
plecăm până nu vine mama. După 
ce intră ea în casă, ne întoarcem și 
sunăm.

★

Aplecată deasupra plitei, mama 
pregătea masa. Peste câtva timp 
vor sosi copiii și soțul.

— Vai, dar copiii trebuiau să fie 
acasă de mult, se gândi mama.

Un sunet prelung o făcu să ridi
ce capul- Văzu soneria și zâmbi. în
țelese firește, de cine era făcută 
instalația.

— Poftiți, poftiți, răsună glasul 
maniei, ieșindu-le în întâmpinare.

★
Soneria pe care a făcut-o Liviu 

Bibiri, din clasa a Vll-a dela 
Școala mixtă de 7 ani, Nr. 3, din 
Sebeș, regiunea Hunedoara, nu 
este prima lui încercare. El și-a 
construit și o lampă electrică de 

masă, la lumina căreia își face în 
fiecare seară lecțiile. De această 
lampă se folosește și sora lui, ba 
de multe ori și părinții lui Liviu.

Pe lângă cele arătate, Liviu se 
ocupă foarte mult cu experiențele 
de chimie. Lucrul cel mai convin
gător este însuși laboratorul pe 
care-1 are acasă. Niciodată Liviu 
nu socotește lecția de chimie învă
țată, până nu face și experiențele 
respective.

Laboratorul lui Liviu este cunos
cut atât de colegii săi dela școală, 
cât și de tovarășii profesori.

Gh. NEGREA

într’o zi a venit la noi tovarășul Florea 
Dumitru, brigadier la G.A.C. „Calea feri
cirii", și ne-a chemat să dăm o mână de 
ajutor la curățatul cartofilor încolțiți. Noi 
am primit bucuroși. Când am ajuns la Gos
podărie, am mai găsit acolo câțiva colec
tiviști. Ne-am așezat și noi alături de ei 
și ne-am apucat de lucru. Totodată lucram 
cântând. Așa, treaba parcă mergea mai 
repede și mai bine. In câteva ore am ter
minat de curățat toți cartofii.

lonescu CORNELIA
Satul Dobrușa-Drăgășani 

reg. Pitești
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Cea de a 5-a sesiune a 
Marii Adunări Naționale

Marti 22 Februarie, Ia orele 10 dimineața, au început în capi
tala patriei noastre lucrările celei de a V-a Sesiuni a Marii Adunări 
Naționale. Deputați din toate colturile țării s’au întrunit, aducând 
cu ei cuvântul și voința miilor de oameni ai muncii pe care îi repre
zintă. Ei au salutat călduros prezenta in mijlocul lor a conducăto
rilor Partidului și Guvernului.

Cu căldură și însuflețire Marea Adunare Națională a salutat De
clarația din 9 Februarie a Sovietului Suprem al U.R.S.S., privitoare 
la consolidarea păcii și prieteniei între popoare.

Luând cuvântul la deschiderea sesiunii, tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej președinte al Consiliului de Miniștri a făcut o amplă expunere 
asupra situației internaționale și a expus principiile politicii externe 
a țării noastre.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a arătat pe larg situațianouă care 
s’a crciat în lumea întreagă, după cel de al doijea război mondial 
Astăzi Uniunea Sovietică nu mai este izolată. Alături de ea stă 
marele popor chinez care numără 600 milioane de oameni, stau ce
lelalte țări de democrație populară ale căror popoare s’au rupt din 
lanțurile imperialismului și-și zidesc o viață fericită. Lagărul păcii 
și socialismului a crescut, s’a întărit a devenit o forță covârșitoare. 
Urmând exemplul eroicului popor chinez care și-a redobândit liber
tatea, popoarele coloniale se împotrivesc tot mai dârz asupririi impe
rialiste. Dar imperialiștii nu vor să vadă aceasta și nu țin seama că 
popoarele și chiar unii fruntași politici ai țărilor capitaliste sunt. îm
potriva războiului. Ei amenință mereu cu deslănțuirea războiului 
atomic. Deși superioară în acest domeniu, în ceeace privește bomba 
cu hidrogen, Uniunea Sovietică, a propus distrugerea întregului stoc 
existent de bombe atomice și întrebuințarea în scopuri pașnice a ener
giei atomice.

Cârmuitorîi imperialiști se străduiesc pe toate căile să împiedice 
[ acțiunile lagărului păcii și al socialismului de stabilire a unor legă- 
1 furi prietenești între state. Ei creiază baze militare în apropierea 

țărilor democrate și parașutează pe teritoriul acestora spioni și sa
botori. Folosindu-se de fasciștii și criminalii fugiți din țările de demo
crație populară, ei pun la cale atacuri împotriva reprezentanților din 
străinătate ai acestor tari.

Uniunea Sovietică și statele de democrație populară continuă cu 
fermitate politica lor de pace. Insă în cazul când imperialiștii vor 
împinge mai departe planurile lor agresive reînviind mașina de 
război fascistă ele vor lua la rându-le toate măsurile, așa după cum 
au fost preconizate în Declarația dela Moscova pentru întărirea păcii 
și securității în Europa.

Așa cum a arătat tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej în cuvântarea 
sa, politica externă a țării noastre este o politică de pace, de cola
borare internațională, de dezvoltare a relațiilor economice și cultu
rale cu alte țări. Principiul fundamental al politicii externe a R.P.R. 
este colaborarea și prietenia frățească cu eliberatoarea noastră Uni
unea Sovietică, și celelalte țări de democrație populară. Republica 
noastră tinde spre realizarea unor relații de bună vecinătate cu toate 
țările. Dar în acelaș timp, oamenii muncii sunt gata să-și apere ori
când, împotriva oricărei agresiuni, libertatea și fericirea. Așa cum 
a spus tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, ei „...vor ști să-și apere patria 
și cuceririle revoluționare ca niște oameni care au trecut prin focul i 
luptelor revoluționare și au învățat să-i bată pe dușmani".

După cuvântul șefului guvernului, au mai luat parte la discuții o 
seamă de deputați printre care Nicolae Vasu, Erou al Muncii Socia
liste, Kovacs Gyorgy, scriitor de limbă maghiară, țăranul muncitor 
Gh. Pruteanu, academicianul Traian Săvulescu și tovarășul general- 
locotenent lacob Teclu. Ei și-au exprimat hotărîrea de a-și dărui toate 
puterile întăririi și înfloririi patriei și de a înfăptui politica ei de 
pace. In încheierea sesiunii. Marea Adunare Națională a adoptat o 
declarație care oglindește dorința vie a poporului nostru de a spri
jini din plin, prin fapte, propunerile făcute de Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., în legătură cu dezvoltarea relațiilor pașnice dintre țări.

Asistent la catedra 
cte Fizică nucleară

IV
de Călin Beșliu

Acum un an, prin Iulie, întreprin
derea 806 de construcții din Târgu- 
Mureș a primit trei electropalanuri, un 
soi de macarale electrice. Bune unelte, 
ce-i drept. Fiecare ridica 3 tone. Nu
mai că era și un necaz ta mijloc: 
ghiara unui asemenea electropalan nu 
putea să ridice decât drept de jos în 
sus și atât: dacă voiai să o miști mai 
încolo, pentru a da drumul poverii în 
cutia unui autocamion, degeaba încer
cai: ghiara era țeapănă. Ce era de fă
cut? Există în întreprinderea aceasta 
o tradiție: unde nu merge treaba, tre
buie numaidecât o inovație. Și utemis- 
tul Both Iosif a început să-și petreacă 
cea mai mare parte din timpul liber 
cercetând macaralele cu bucluc și um
plând coaie întregi de hârtie cu de
sene tehnice și calcule. In mintea lui 
a prins să se nască ideea unei mași
nării care să „învioreze” macaraua, 
să-i îngăduie și alte mișcări în afară 
de acel „jos-sus".

Cărțile tehnice și sfaturile unor in
gineri cu experiență i-au dat un pre
țios ajutor. Azi așa, mâine la fel 
proiectul inovației căpăta forme tot 
mai precise și iată că, intr’o bună zi, 
Both Iosif prezentă comisiei pentru 
inovații rodul străduințelor lui

Inovația a fost aprobată și pusă în 
practică. De prisos să descriem bucuria 
lui Both și noul fel în care au lucrat 
de atunci electropalanurile: fiecare din
tre ele înlocuia munca a patru oa
meni voinici. Alături de Both s’au 
bucurat sincer și inginerul Lazăr Ti- 
beriu, care l-a ajutat la proiectare, și 
maestrul șef Kosa Bela, care a pus

multă inimă la construirea în atelier 
a prototipului.

Dar utemistul Both Iosif nu s’a 
oprit aici. Preocupările de inovator, 
dorința de a ușura munca omului prin 
perfecționarea mașinii, îi intraseră, 
cum s'ar zice, în sânge. Au urmat alte 
inovații. De pildă, o așa numită „Re
morcă autoîncărcător”, ceea ce în
seamnă o macara (are el ce are cu 
macaralele!) montată pe autocamion 
sau tractor: deci, ca să încarci o anu
mită greutate, nu-ți mai trebuie ma
cara. căci mașina și-o are pe-a ei!

...Iar acum? Acum Both Iosif se 
gândește la alte inovații Una va tre
bui să ușureze munca sudorului. îm
bunătățind în același timp calitatea su
durii, alta Sp Înlesnească unsul mași
nilor cu ajutorul unei pompe pneuma
tice. și așa mai departe.

Vor reuși oare și aceste inovații? La 
asemenea întrebare, tovarășul Both e 
prea modest ca să răspundă „da”, însă 
încrederea ce pe bună dreptate o are 
în forțele sale nu-l lasă să zică „nu"l 
Așa că tovarășul Both va lua o foaie 
de hârtie și-un creion, începând a-(i 
demonstra științific în cifre și date, 
pe ce se'ntemeiază proiectele sale Eu 
am văzut această demonstrație, am 
simții dragostea cu care lucrează ute
mistul Both pentru a ușura munca to
varășilor săi și sunt încredințat de 
succesele viitoarelor sale inovații. Iar 
faptul că tovarășul Both a fost primit 
de curând în rândurile candidaților de 
Partid. îmi întărește și mai mult a- 
ceasta încredințare.

Al. Ovidiu ZOTTA

FISIUNEA NUCLEARA 
A URANIULUI

Data trecută am aflat că 
în natură există unele ele
mente care, în decurs de mii 
și mii de ani, se transformă 
treptat în alte elemente prin 
emisia de particule alfa, be
ta și -gama- Am văzut că u- 
raniul, pierzând doi protoni 
și doi neutroni, se transfor
mă în toriu, element apro
piat ca structură și greutate 
nucleară. Transformarea con
tinuă, din element în 
element, până se a- 
junge la plumb.

Dar iată că în anul 
1939, doi savanți sovie
tici, Flerov și Petrjac. 
au observat că, in a- 
numite condiții, nu
cleul de uraniu nu se 
transformă în nucleul 
unui element apropiat, 
ci se rupe în două nu
clee, aproape egale 
între ele dar mult mai

mai neutronii cu viteze mici 
pot sparge nucleul, pe când 
cei cu viteze mari, nu).

Dacă se găsește mijlocul 
de a încetini viteza acestor
3 neutroni, ei ar putea pro
duce spargerea a încă 3 nu
dei de uraniu Acești 3 nu
clei ar pune de asemeni în 
libertate câte 3 neutroni, în 
total deci 9. Acești 9 neu
troni pot produce spargerea 
a încă 9 nudei de uraniu,

ușoare decât nucleul inițial. 
Ruperea aceasta bruscă, nu
mită fisiune, dă naștere unei 
energii uriașe, de două sute 
de milioane de ori mai mare 
decât cea rezultată din com
binarea chimică a doi atomi.

Cam în aceeași vreme, fi
zicianul german O- Hahn 
descoperă că acest fenomen 
de rupere bruscă a nucleului 
de uraniu se produce pe cale 
artificială, bombardându-se 
nucleul de uraniu cu neutro
ni.

Dar să ne oprim mai în
deaproape asupra fisiunii 
nucleului de uraniu.

Uraniul obișnuit, așa cum 
se extrage din mină, este un 
amestec de trei izotopi, din
tre care mai importanți sunt 
doi: uraniul care are în nu
cleul său 92 protoni și 146 
neutroni (total 238) și ura
niul cu nucleul format din 
92 protoni și 143 neutroni, 
(total 235). Uraniul cu 235 
de protoni și neutroni se gă
sește in cantități foarte mici 
în natură. In 140 kg. uraniu 
se află abia un kilogram din 
izotopul 235.

Dacă un neutron din afa
ră, cu o viteză foarte mică, 
lovește un nucleu de uraniu 
235, acesta se rupe brusc în 
două, formând un nucleu de 
bariu și unul de cripton. Tot
odată, rămân în libertate 3 
neutroni. Aceștia au viteze 
foarte mari din care cauză 
nu pot sparge alți nu
dei. (S’a observat că nu-

care și ei vor elibera câte 3 
neutroni. în total deci 27. 
In foarte scurt timp, numă
rul neutronilor care pot pro
duce spargerea nucleilor, ar 
crește ca o avalanșă, în 
felul în care o piatră lăsată 
să cadă pe un povârniș de 
munte duce cu ea la vale mii 
de pietre ciocnite pe drum.

Așadar, nucleii de uraniu 
se sparg unul după altul, 
formând parcă un lanț cu 
verigi tot mai numeroase. O 
astfel de reacție se și nu
mește dealtfel reacție în lanț

Se înțelege că o asemenea 
reacție dă naștere unei u- 
riașe energii- Dacă, de exem
plu, reușim să spargem nu
cleii a 235 grame din izo
topul arătat mai sus energia 
căpătată poate să fiarbă 
apa conținută în aproxima
tiv trei sute de mii de va
goane. Dacă am pune cap la 
cap aceste vagoane am for
ma un tren lung de aproape 
3000 kilometrii !

Am văzut însă că reacția 
in lanț este posibilă numai 
atunci când am găsi mijlo
cul de a transforma neutronii 
rapizi în neutroni lenți.

CUM ÎNCETINIM NEU
TRONII ?

Să ne inchipuim că pe 
masă am așeza niște bile 
Spre grămada aceasta de 
bile trimitem, cu viteză ma
re, o altă bilă- Aceasta din

urmă ciocnește bilele întâlni
te în cale, dar, după fiecare 
ciocnire, ea își încetinește 
viteza- Cu cât bilele întâlnite 
vor fi mai apropiate in greu
tate cu bila pe care am 
trimis-o, cu atât va fi nevoie 
de mai puține ciocniri pen
tru ca aceasta din urmă 
să-și piardă viteza

La această experiență s’au 
gândit savanții, când și-au 
pus întrebarea cum să înceti
nească neutronii. Ei au creat 
așa numitul moderator. A- 
cesta e alcătuit din substan
țe foarte ușoare: hidrogen 
greu, apă grea, carbon. Ne
utronii, trecând prin ele, își 
încetinesc viteza.

MÂNCĂTORUL 
DE NEUTRONI

Până acum, sursa de 
energie nucleară ne 
apare ca un amestec 
de uraniu și modera
tor. Mai lipsește insă 
un element foarte Im
portant, acela care să 
ne permită să mane
vrăm reacția în lanț, 
să o facem mai rapidă

sau mai înceată, așa cum 
mecanicul de locomotivă, des
chizând mai mult sau mai 
puțin injectorul, variază can
titatea de căldură din focar. 
In cazul nostru însă, ne ar 
trebui un elemeot care să 
mențină constant numărul de 
neutroni in stare să producă 
ruperea nucleilor.

Aceeași proprietate are și 
un alt element numit borul.

Fizicienii au descoperit un 
adevărat mâncător de neu
troni, cu care se poate înce
tini mersul reacției- Acest 
mâncător de neutroni este 
cadmiul, un metal care în
ghite neutroni ca un înfome-

ține un număr constant de 
neutroni, astfel ca energia 
căpătată să fie și ea cons
tantă.

Din aceste trei elemente 
— uraniul, moderatorul și 
cadmiul — au construit fizi
cienii cuptorul de energie 
nucleară, așa numita pilă a- 
tomică. ,(Va urma)

Pentru campania de însământări

Sute de tractoare au pornit la treabă pe ogoarele patriei. Altora li se face ultimul 
control spre a fi trimise în marea bătălie a însămâniărilor lată-i pe mecanizatorii dela 
S.M.T.-„Castelul" — Raionul Medgidia, re vizuină motorul unui tractor K.D. 35.
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Vești din școli

învățăm în școală nouă
Astă toamnă s’a terminat în comuna noa

stră construirea noii școli. E o clădire mare, 
cu clase luminoase și frumoase în care am 
și început să învățăm.

Noua școală are și laborator. La fiecare 
lecfie, tovarășii profesori aduc planșe în 
clasă, fac experiențe; în felul acesta noi în
țelegem lecțiile mult mai ușor.

Ghizela SIMON
clasa a VÎI-a 

Școala de 7 ani din comuna 
Podoleni, regiunea Bacău

* 't

Răspundem 
prietenelor din Focșan'

In fața globului

— lată aici se află țara noastră...
In fața globului, Văcărescu Elena din clasa 

a IV-a B dela Școala de 7 ani Nr. 114 din 
București, răspunde la leoție. Răspunsul său 
sigur dovedește că și-a pregătit bine lecția. 4
---------------------- ★

Nu de mult, am citit in „Pio- 
nierscaia Pravda” că pionierii 
școlii Nr. 296 din orașul nostru 
au organizat o patrulă pionie
rească ; ea controlează felul 
cum se poartă copiii pe stradă 
Credem că este o acțiune foarte 
bună!

Numai că asta nu-i de-ajuns.
Trebuie să ne îngrijim ca și în 

curțile lor, copiii să’și petreacă 
timpul liber în chip interesant.

...Odată, comitetul nostru de 
comsomo! a sfătuit unitatea de 
pionieri să ia sub îngrijirea ei, 
împreună cu comsomoliștii curți
le caselor în care locuiesc pio
nierii din unitatea noastră. Co
lectivul de conducere al unității 
s’a bucurat, firește, de o astfel 
de propunere: era pe placul tu
turor pionierilor.

Am hotărit în 
construim într’o 
de sport, un fel 
unde să se poată juca vara volei 
și basket, unde să se poată face 
exerciții de atletică ușoară, iar 
iarna să se toarne apă și să se 
amenajeze- un patinoar. In altă 
curte ne-am gândit să amenajăm 
un colț roșu, cu o bibliotecă și 
o scenă. Iar în a treia curte, un 
atelier.

Imediat după lecții, am ple
cat la casa cu Nr. 126 de 
bulevardul Stalingrad. Să fi 
zut curtea casei aceleia !

— Niciun teren de sport 
poate fi amenajat aici !... — 
spus cineva. Noi 
altă părere.

Ne-am impărțit 
nii copii aranjau 
ve, alții dădeau

metri cubi — și le-am așezat £ 
frumos in stive, intr’un colț al 
curții. Astfel am făcut loc destul fe 
pentru amenajarea terenului de | 
sport. feIS"

Apoi am început să lucrăm în 
altă curie Administratorul into-

primul rând să 
curte un teren 

de mic stadion,

eram insa

pe 
vă-

nu
a 

de

în brigăzi, 
lemnele în 
deoparte bolo-

U- 
str

Zeci șt zeci de pionieri și școlari din toate, 
colțurile țării continuă să trimită 
prietenelor din Focșani

De data aceasta, am 
din care veți avea cu 
vățat

sensor

★

ales 
toții

două 
multe

scrisori 
de in-

★

dispozițiepus la o

din Focșani
noi am pus la
Chimie

Dela prietenii cei mai dragi
Cinci pionieri din școala noastră poartă 

corespondență regulată cu pionieri sovietici. 
Petrișor Silviu — conducătorul detașamen
tului 5 — a primit până acum 11 vederi din 
Uniunea Sovietică, o insignă a pionierilor 
sovietici, o carte de povești și o placă mică 
de patefon. Panaite Dumitru a primit și el 
in dar vederi și o placă de patefon.

Cu fotografiile primite s’a făcut un foto
montaj foarte frumos ,iar cântecele impri
mate pe plăcuțe au fost difuzate la stația 
de radioficare. Acum pionierii se străduiesc 
să învețe și ei melodiile.

Viorica ROTUNDU 
instructoare superioară de pionieri, 
Școala de 7 ami din comuna Negrești, 

regiunea Iași

vanii. Curând a intrat în curte 
un camion. Ni-I trimiseseră în 
ajutor comsomotiștii dela biroul 
de autotransport.

Cu ajutorul acestuia am cărat 
toți bolovanii din curte. Am adu
nat toate lemnele — vreo 60 de

bitului ne-a 
încăpere pentru colțul roșu. Co
piii au 
și s’au 
retice. 
truit o 
vopsea 
ferestrelor. Administratorul ne-a 
dat pentru colțul roșu stoluri 
frumoase noi-nouțe lămpi de 
birou...

La inaugurarea colțului roșu 
au venit copiii din câteva case. 
Unitatea noastră a organizat 
pentru ei un concert.

Mai greu a fost cu atelierul. 
Nu aveam suficiente scule. Dar 
ne-au venit în ajutor prietenii 
noștri — comsomoliștii deja uzi’ 
nă, sub a cărei îngrijire* se affă 
școala noastră Ei ne-au dăruit 
pentru atelier diferite scule’ ne-au 
adus scânduri și alte materiale 
de tâmplărie.

Pionierii unității noastre mun
cesc cu multă tragere de inimă 
în curțile caselor. La această 
muncă iau parte toți copiii, chiar 
cei mai ștrengari. Ei îndeplinesc 
bucuroși sarcinile pe care fe pri
mesc.

Am fost sprijiniți de multe u- 
nități de pionieri din 
Frunze din Leningrad, 
că în curând toate curțile 
ionului nostru vor deveni de 
recunoscut.

adus găleți, perii, cârpe 
apucat să spele și să de- 
In câteva zile am cons-
scenă, am zugrăvit cu 
de ulei pereții și ramele

raionul 
Credem 

ra- 
ne-

u-
a Școlii Nr.

Colectivul de conducere al 
nitătii de pionieri 
316 din Leningrad.

(Scrisoare publicată în 
nierscaia Pravda.)

Pio-

Clasei a V-a
Dragi prietene I
încă dela începutul anului 

cale înființarea unui cerc de
Ajutate și de tovarășul proiesot de Chi 

mie, am pus repede pe roate activitatea cer
cului. Da’ ce folos, în jurul meselor tncăr 
cate cu tot felul de aparate pentru experien 
țe, abia dacă se adunau câteva fete Majo 
ritatea preferau să meargă la plimbare sau 
să-și găsească altfel de ocupații

Tovarășul profesor aflase între timp că 
multe din colegele mele doresc sâ învețe să 
fotografieze. Ne-a propus, ca în cadrul cer 
culut sa organizăm un curs de fotografi a 
maiori.

încă dela prima întrunire a cercului, când 
s’a explicat modul de funcționare a aparatu 
lui de fotografiat, sala era plină

Când am început să lucrăm efectiv adică 
să fotografiem, să developăm filme sau sâ 
le copiem, nu mai lipsea nimeni dela cerc

In același timp, s’a legat între loate fe 
tele din clasă o prietenie mult mai strânsă 
ca până atunci, lucru care ne-a ajutai in în 
treaga noastră activitate

Nadia POPESCU
* cl. a iV-a B

Responsabila Organizatorică a cercului 
de fotografi amatori Școala medie de fete 

Nr 2 Piatra Neamț

„Coltul v i u “
f: Cănd am citit scrisoarea voastră, noi. pio-

nierele din clasa a VI-a. ne-am gândit cum 
am putea să vă ajutăm Și așa ne-am amin

tii. tit de colțul nostru viu.
E Poate vă întrebați ce legătură are colțul 
S viu cu disciplina. Răbdare I Am să vă ex- 

plic și o sâ vedeți
La începutul anului, in clasa noastră nu 

prea era disciplină. Și asta fiindcă colecti- 
kvul nostru nu era strâns unit 'Fiecare făceam 

ce ne plăcea și ne purtam cum ne tăia 
capul

Noi pionierele ne-am gândit atunci că nu 
se poate să mai meargă așa.

Am cerut sfatul tovarășilor profesori. Tre
buia să găsim o activitate care să intereseze 
toate fetele.

Nu-mi amintesc exact cum s a născut tdeeo 
înființării colțului viu. ceea ce știu insă, e 
că, delndată ce le-am vorbit fetelor despre 
asta, s’a schimbat cu totul atmosfera la noi 
In clasă

Dorința de a realiza un colț viu cât mai 
frumos, a unit întreg colectivul clasei Unele 
fete au adus ghivece cu flori, altele s au în
grijit de acvarium și așa a apărut m școa
la noastră un minunat colț viu

Odată cu asta s’a schimbat șt purturea co
legelor noastre Acum colectivul clasei este 
mândru de această realizare a sa șt lin. să 
se mențină printre detașamentele fruntașe 
ale școlii în toate privințele Așa am reușit 
să alungăm si indisciplina din clasa noas 
tră

l-

Colectivul clasei a VI-a 
Școala de 7 .ani Nr. 5 fete

Ploești

Dacă întrebi de ce sunt în clasa a 
Vll-a pionieri care tulbură liniștea ore
lor, ți se răspunde imediat:

— Păi Damian e de vină. El e condu
cător. De ce nu ia nicio măsură împotriva 
celor indisciplinați.

Drăguloiu Mihai se plictisește câteo
dată în ore. Mai ales orele de Mate
matică nu-i plac- Dela o vreme a găsit 
un fel nou de a se distra- In momentul 
când profesorul scrie la tablă, Drăguloiu 
se furișează încet în spatele unei bănci 
apropiate și de acolo face să dispară, 
fără să fie văzut, căciula lui lonescu — 
ă zicem. Drăguloiu pune căciula lui lo

nescu în banca altui pionier- Adesea, bă
iatul care se trezește cu o căciulă străină 
în bancă, nu mai așteaptă recreația și 
începe să întrebe în șoapță.- A cui e 
căciula asta ?

Toți cei care aud își caută căciulite. 
Bine’nțeles, nu fără să stârnească oare

care zarvă. lonescu scân
cește dela locul lui:

— Ea mea, mă, cum 
a ajuns la tine ?

Toți pufnesc in râs. 
încet, larma cuprinde în
treaga clasă.

Cu greu se mai poate 
restabili liniștea până 
sună

In clasa a Vll-a dela 
Școala Nr. 38 de băieți 
din București mai sunt 
și alți pionieri care tul
bură bunul mers al lec
țiilor. Rar i se întâmplă

lui Ilie Gheorghe să fie atent. In ore, 
găsește momentul cel mai potrivit să 
spună glume. Unii îl ascultă. Alții nu-i 
dau atenție.

Uneori, când sună de intrare, clasa a 
VIl-a nu-și poate stăpâni hohotele de râs 
până ce profesorul nu observă, caricatu
rile desenate pe tablă de Grigore Ion.

Când Damian i-a spus Iui Grigore să 
nu mai zmângălească tabla înaintea ore
lor, s’au găsit mulți pionieri care să zi
că :

— L'asă-I să deseneze, ce-ai cu el 1 
Ți-e necaz că tu nu știi să desenezi ?

Mulți pionieri buni la învățătură au de
venit și ei indisciplinați-

Nu de mult, în clasa a Vll-a a fost 
nevoie să se facă o nouă gazetă de perete. 
S’a hotărit ca ea să fie lucrată de 
Damian. Gazeta întârzia să apară. 
Atunci câțiva pionieri s’au\arătat 
dornici să-l ajute. Neagu Gheor
ghe a făcut rost de scândură pen
tru ramă. Popa Alexandru a scris 
cu îndemânare deviza ș: titlul ga
zetei ; Gărăjeu Ștefan a mobilizat 
pionieri care să scrie articole ; Da
mian a făcut chenarul și la încle
iat bine.

S’a dovedit atunci că nu era 
posibil ca gazeta de perete să fie 
făcută de un singur pionier. Alătu- 
rându-se mai multe mâini, lucrul 
s’a făcut și repede și bine.

Dar pionierii din clasa a Vll-a și co
lectivul de conducere au uitat de această 
întâmplare. Așa se face că astăzi ei stau 
nepăsători, așteptând ca Topârceanu Da
mian să lupte de unul singur împotriva 
indisciplinei, sarcină mult mai grea de

cât aceea a înjghebării unei gazete de 
perete.

Dacă mai mulți pionieri s'ar gândi ce 
să facă cu colegii lor care provoacă de
zordine și gălăgie în ore, ar fi cu totul 
altceva. Trebuie ca nimeni să nu mai ia 
apărarea celor care tulbură lecțiile, ca 
aceștia să fie criticați la gazeta de pe
rete și în adunării; de unitate.

Dar acest lucru nu se poate realiza 
fără ca mai întâi pionierii să-și dea sea
ma că este vina oricăruia dintre ei fap
tul că indisciplina a ajuns o problemă 
în clasa lor-

Elena DRAGOS



a gin a 4
Octavian Sava »*©sen de Burschi

Era o seară geroasă, din acelea în 
care îngheață robinetele și plesirfic țe
vile prin pivniți. Dar, cu toate că era 
ssa de frig, in camera lor, Tică și Rică 
isudau ca la baia de aburi, din pricina 
mei probleme în care era vorba... de 
robinete.

E drept că, imediat după prânz, venise 
Poloboc să-i ajute, dar ei nu-1 primiseră. 
Pompeianu Augustin, in ciuda nume ui 
rău atât de istoric, fusese poreclit de 
băieții din clasă „Poloboc", fiindcă era 
rotund și îndesat ca un butoiaș. Poloboc 
doar își arunca ochii pe cea mai com
plicată problemă și cât să numeri până 
a cinci, o și rezclva. Putea să aibă pro
blema patru împărțiri, opt înmulțiri și o 
regulă de trei simplă, că el tot îi dădea 
îndată de capăt. Poloboc își luase anga
jamentul c’o să-i ajute pe cei doi la Ma
tematică, materie la care Tică și Rică 
aveau nota 5 (adică Rică avea 3, iar 
Tică 2).

Cei doi prieteni, de îndată ce l-au auzit 
pe Poloboc sunând, s au ascuns în bu
cătărie, fiindcă n’aveau niciun chef să 
rezolve problema. Și cum să le ardă de 
probleme, când în fața casei îi aștepta un 
derdci’jș nemaipomenit ?

De cum îl zăriră pe „Poloboc" îndepăr- 
tându-se, Tică și Rică o zbughiră în 
stradă Se întunecase de-a-blnelea câ’.d 
se hotărîră ei să intre in casă, nu atât 
din caâza întunericului, cât din pric:na 
senzației ciudate că nu-și mai simt na
surile și urechile. Dar această senzație 
dispăru de îndată ce se apucară, însfâr- 
șit, să rezolve problema...

— Mai citește-o odată, poate înțele
gem ceva, se rugă Tică, scărpinându-se 
in vârful capului său cam țuguiat.

Rică citi pentru a suta oară problema, 
rar, apăsând pe fiecare cuvânt:

— O baie are două robinete. Primul 
robinet umple baia în 40 de minute, iar 
al doilea in 30 de minute. In cât timp 
se umple baia, dacă curg amândouă ro
binete l_> deodată?

— Tii, ce mai problemă ! oftă Tică. De 
ce nu curg robinetele la fel ? Eu am 
două picioare. Inchipuîe-ți ce s'ar întâm
pla dacă unul ar merge mai repede.

— Poate ai ajunge și tu odată fără 
să întârzii — îi răspunse scurt Rică.

— la te rog!... De alaltăieri n’am mai 
întârziat niciodată. Și dacă vrei să știi..’

Dar Rică începuse să înșire, unele sub 
altele, rânduri lungi de cifre; deodată, 
Izbucni un strigăt de bucurie ;

— Ura 1 Am găsit!
— Ce? întrebă Tică flegmatic.
— Rezolvarea problemei. Ascultă: Să 

spunem că primul robinet umple numai 
o jumătate de baie, iar al doilea cealaltă 
jumătate. înseamnă că primul robinet 
umple jumătate de baie în 20 de minute, 
iar al doilea în 15 minute. Deci întreaga 
baie se umple în...

— 35 de minute I exclamă Tică fericit.
— Exact !
Cei doț prieteni începură să tropăie 

prin odaie de bucurie. Era pentru prima 
oară că dăduseră ei singuri, neajutați de 
nimeni, de capătul unei probleme.

— Măi Rică, tu ești un adevărat Ter- 
mopile, îl lăudă Tică, sărutându-1 pe 
frunte în semn de mare prețuire și cinste.

— Cine a fost Termopile ? întrebă 
Rică.

— Cum, nu știi ? Un mare matemati
cian din antichitate.

— Termopile ? Vezi-țl de treabă. A 
fost locul unei bătălii.

— Da ?! se miră Tică. Și de unde știi 
tu că n’a fost și un matematician cu nu
mele ăsta ?

— Bine, sunt un Termopile, încuviință 
Rică măgulit Ia urma urmelor că Tică îi 
acordase un titlu atât de răsunător.

Dar deodată se schimbă Ia față.
— Vai de mine, Rică, ți-e rău ?
— Nu, dar vreâu să știri ce face al 

doilea robinet după ce curge 15 minute? 
II așteaptă p’e primul să curgă încă 5 
minute singur ?

— Da I răspunse Tică sigur pe sine.
— Și cum îl facem să aștepte ? Dacă 

tot curge înainte ? scânci Rică...
— Ei, încep să mă enervez. II lăsăm 

să curgă numai 15 minute, apoi ÎI închi
dem.

— Dar asta nu dă voie problema, 
miorlăi Termopile.

— Eh, parcă tovarășul profesor o să 
știe că noi am închis un robinet ? îl 
încurajă Tică.

— Nu, nu se poate !
— Ei spune, măi Rică (nu mai era 

Termopile, redevenise simplu : Rică). 
Asta-î problemă pe care s‘o rezolve niște 
copii? E o problemă pentru vârsta noas

tră? Tu crezi că cel care a scris cartea 
știe s’o rezolve ?

— Cred că da.
— Avi 1 Ne lasă pe noi să ne spargem 

capul cu ea. Uite, autor de cărți e cel 
care a scris Istoria. El nu te lasă să ghi
cești cu cine s’a bătut Decebal...

Dar Rică nu-1 lăsă să termine :
— Tică, hai la baie, ordonă el hotărît
— De-abia am făcut alaltăieri baie, fa

cem iar? se miră Tică.
— Facem problema in baie 1
— Și-acolo o s’o rezolvăm ?
— Da I O să demonstrez că rezultatul 

obținut de mine este totuși cel bun. Mer
gem în baie, dăm drumul la robinete 
și-ai să vezi că se umple exact în 35 de 
minute. Asta se numește împletirea teo-

Și apoi, ieșind din baie, își căutară de 
lucru pentru ca minutele să treacă mai re
pede. Dar după mai puțin timp de un 
sfert de oră, țârâî prelung telefonul. Cu 
un gest plictisit, Rică duse receptorul la 
ureche...

— Auzi, Tică, e Costel dela etajul de 
sub noi. Ne întreabă dacă și la noi plouă 
în casă. Cică la ei plouă !

— Se ține de glume. Ia dă-mî-1 miel
Și zmulgând receptorul din mâna Iui 

Rică, se răsti la micul neobrăzat:
— Ascultă, Piciule, dacă-ți plouă în 

casă, deschide o umbrelă și lasă-ne în 
pace.

— De, copii ! Ce poți să ceri dela niște 
copii ! Încercă Rică să-l scuze pe micul 
Costel.

riel cu practica. Arhimede nu și-a făcut 
descoperirea tot în baie ?

— Ce descoperire ? întrebă Tică, uluit 
de cunoștințele lui Rică.

— Ce descoperire a făcut n’am idee, 
dar știu că a făcut-o în baie. Probabil 
c’a descoperit săpunul.

In baie, o nouă piedică s’a ivit însă în 
calea celor doi matematicieni. Cada nu 
avea decât un singur robinet. După multe 
frământări, soluția a fost găsită de Tică.

— Dăm drumul robinetului dela chiu
vetă.

— Și cum ajunge apa în baie ?
— O ducem cu paharul.
— Dar în problemă nu scrie de pa

har — protestă Rică.
— Sigur I... Nu scrie, fiindcă vrea să 

ne încurce ; trebuie să ne gândim singuri.
— Atunci am eu o idee mai bună, 

spuse Rică. Aducem tubul de Ia aragaz. 
Punem un capăt la robinetul chiuvetei și 
celălalt în baie 1

— Ai să vezi, hohoti vesel Tică, tocila
rul de „Poloboc" n’o să poată rezo va 
problema, fiindcă ei nu au aragaz, ci nu
mai un primus.

— Ba nu 1 spuse Tică, moralizator. Și 
noi am fost copii, dar parcă n’am fost 
așa. Apoi începu o nouă cugetare :

— Mă gândeam ce autori sunt ăștia 
care scriu cărțile de Matematică. Oa
meni, nu glumă !... Păi ce, se compară 
cu autorii cărților de Jstorie ? Aia îți spun 
totul dinainte. Să te lase măcar odată 
să descoperi cu cine s’a bătut Decebal. 
Să citești, de exemplu, în cartea de Isto
rie așa : „Decebal avea două armate. Uni 
merge cu 40 de km. pe oră, iar cealaltă 
cu 30 km. pe oră. Să Se arate cu cine 
s’a bătut el".

înainte însă de a avea timpul să răs
pundă la teribila întrebare, sună din nou 
telefonul.

— Auzi, Rică, e tot Coste!. întreabă 
dacă și la noi a căzut lampa.

— Iar se ține de glume. Și, luând re
ceptorul din mâna lui Tică, Rică zbieră 
la el: „Ascultă, micuțule, să mai vie di
rigintele tău la noi să întrebe cum te 
porți cu vecinii, că te-ai aranjat !“.

Tică nu-1 lăsă să sfârșească și începu 
șl el să strige : — „Ascultă, micuțule, 
dacă ți-a căzut lampa, aprinde o lumâ

nare 1“ Două clipe după ce Tică închise 
telefonul, se auziră niște bubuituri asur
zitoare în ușă.

— Trebuie să fie tot Costel, își dădu 
cu părerea Rică.

Tică se apropie încet de ușă și trase 
repede clanța, pregătindu-se să ardă un 
ghiont nimicitor între coaste micului ne
poftit. Dar înăuntru se prăvăli o namilă 
neagră și mustăcioasă. Era nea Ilie. in
tendentul.

Cei doi băieți rămaseră înmărmuriți.
— Ce faceți aici ? tună nea Uie.
— Rezolvăm o problemă de matematică 

răspunse calm Tică.
— Și apa de unde curge ?
— Din problemă... adică din robinete.
— Unul in 40 de minute și celălalt în 

30 de minute, completă conștiincios Rică. 
Peste câteva minute se umple cada.

— Peste câteva minute se umple casa! 
răcni mustăciosul.

— Ej asta-i ! Nu cunoști problema, și 
te bagi ! i-o întoarse Tică.

Dar nea Ilie se arăta hotărît să 
bage cu orice preț.

— Închideți imediat robinetele, spuse 
el cu glas sugrumat.

— Și problema o rezolvi dumneata ? 
îl întrebă Tică netulburat.

— A ajuns apa la parter, a căzut și 
o lampă I

— Eh, te iei și dumneata după Ccstel, 
răspunse Tică la fel de liniștit.

In clipa aceea, clipă pe care probabil 
că nici Rică și nici Tică n’o vor uita 
niciodată, răsunară pe scări strigătele 
mai multor vecini.

O femeie striga după pompieri, Costel 
vorbea despre bărci de salvare, însfârșit 
un alt vecin nu voia decât niște găleți.

Ce s’a întâmplat mai apoi e destul de 
greu de scris. Dar după două ore, când 
Pompeianu Augustin veni să vadă ce mai 
fac cei doi băieți, îi găsi în fața ace
leiași probleme nerezolvate.

Tică îl întrebă, după ce-i povesti toată 
pățania :

— Măi, Poloboc, tu nu știi ce i-o fi 
spus intendentul lui Arhimede, când cu 
descoperirea din baie ?

Iar Rică adăugă trist:
— Ei, el era profesor, cred că n’a în

drăznit să-l tragă de urechi.
Poloboc nu știa ce i a spus intendentul 

lui Arhimede, dar știa în schimb rezol
varea problemei.

— Păi bine, spuse el, abia ținându-se 
să nu râdă, voi nu v’ați dat scama că 
robinetele băii voastre nu sunt tot una 
cu cele din carte ?

— Ba da, răspunse Rică. Numai că 
atunci când ne-am dat seama, parterul 
se și inundase.

— Dar nici cifra 35 nu e cea adevă
rată. Dacă un singur robinet umple baia 
în 30 de minute, cum se poate ca două 
robinete, curgând laolaltă, să umple cada 
mai încet ?

Și Poloboc se apucă să le demonstreze 
problema.

Tică nu înțelegea nimic, dar încuviința, 
dând din cap. Era convins că, până în 
cele din urmă, o să copieze rezolvarea 
problemei din caietul lui Rică.

— Eh, și Matematica, murmură el._ 
Istoria da 1 Nu te lasă să ghicești singur 
cu cine s’a bătut Decebal... Scrie în 
carte, s’a bătut la Podul înalt ou turcii.
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CĂUTAȚI CONSOANELE
In careul de mai jos. toate cuvintele au o singură vocală : „o”. 

Cea mai mare parte din consoane însă s’au șters. încercați să gă
siți consoanele.

Pentru a vă veni în ajutor dăm semnificațiile câtorva cuvinte.
Orizontal

— Dacă reușești să scrii 12 re
zultate exacte, câștigi premiul întâi. 4. 
— Un lucru făcut cu socoteală sau 
„gură" in Limba rusă. — II găsești 
la întretăierea străzilor. 8. — Fire de 
cânepă. — „Inima mașinilor”. 10. — 
Când fierbe apa. — Pământ sau... notă 
muzicală.

Vertical

Ș a r a d a
Țintuiesc insecte’n el 1

XX
E o plantă
Prima parte, 

E și’n filele din carte. 
Când e’n câmp, sub văl de soare. 
Leagănă albastră floare.

Când spui
Partea doua,
Spui,

Despre cel ce’n viața lui 
Muncește — fără motiv — 
Singurel, nu’n colectiv.

Tot cuvântul
Del citești,

La școlari ai să-l găsești, 
De aflat, nu-i greu de fel: 
Țintuiesc insecte’n el I

(Lț....r)

o o O
o O zto o

O o k o p kO z k o
o k c o k o
p o ko o kk o k o T

o R Zk o o
O F o o o

O o kT o

— Se găsește In pe- 
cerul nu e senin. — 
Verbul „a putea" la

noastră el e stăpân. 10. Tură fără vo
cale. — Anumite lucrări scrise.

Restul cuvintelor căutati-le singuri.

1. — Ștergar 
nar. 4. — Când 
Rezervă. 7. — 
pers. I-a, timpul prezent. — In țara
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