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S-a sfîrșit și vacanța de iarnă... 
3in nou, în cete vesele, ați pă
șit pe poarta școlii, din nou v-au 
prins grijile școlărești — lec
țiile, temele, programul..

Sînteți acum în toiul unui an 
de muncă temeinică. Jumătate 
din acest an l-ați și parcurs — 
unii luptînd mai mult pentru în
sușirea materialului predat, alții 
mai puțin; de altfel, notele ob
ținute pe pătrarul 2 au ilustrat 
munca fiecăruia.

Aș dori să vă dați seama de 
felul cum trebuie să munciți în 
această a doua parte a anului 
școlar. Mulți dintre pionieri au 
primit note bune de 4 și 5 pe 
cele două pătrare și acum, parte 
din ei se gîndesc că „de ! după 
„atîta“ muncă, n-ar fi bine să se 
mai odihnească puțin ?“ Nu, a- 
cest lucru nu-i bine. Nu trebuie 
să vă culcați pe laurii unei vic
torii obținute nici măcar pe de-a 
întregul, dar mi-te atunci cînd 
ea a fo6t obținută numai pe ju
mătate. Trebuie să vă însușiți 
lecțiile și pe mai departe cu a- 
ceeași rîvnă ca Și în celelalte 
pătrare, trebuie să vă îmbogățiți 
cunoștințele cu aceeași sete.

Examenele de sfirșlt de an nu 
vor fi de loc îngăduitoare; vor 
lăsa să treacă prin sita lor nu
mai pe acei care intr-adevăr 
și-au însușit materia predată 1 

O altă parte a pionierilor și 
școlarilor au primit note slabe 
pe al doilea pătrar. Ei nu s-au 
străduit îndeajuns să învețe, au 
tras mai mult spre săniuță, pa
tine, joacă. Aceștia nu trebuie să 
se lase descurajați de notele 2 
primite la una, două, sau mal 
multe materii. Printr-o muncă 
sîrguincioiasă și mai atentă, el se 
pot îndrepta. Examenele nu sînt 
o sperietoare, ci un eveniment ce 
în permanență te vestește că 
trebuie să înveți mai bine, tot 
mai bine, că trebuie să-ți însu
șești — în timpul rămas — și 
lecțiile trecute și cele viitoare. 
Florile și verdeața primăverii nu 
trebuie să amintească numai a- 
propierea umor zile de joacă mai 
plăcute ci și apropierea ultimei 
zile de școală, cînd roadele mun
cii vor fi anunțate cu voce tare 
pentru toți școlarii.

Ion ARTIN
Șeful Cabinetului Pedagogic 

al Capitalei

In lama anului 1951, bătălia pentru Înde
plinirea sarcinilor primului cincinal începuse 
din plin în întreaga țară. O luptă aprigă pen
tru învingerea timpului, pentru cîștigarea fie
cărui minut.

Pe atunci. Bucura Vasilica era o fetită mică 
și sprintenă ca o căprioară. Mergea la școala 
din Moroieni, satul ei natal, și învăța bine. 
Fusese aleasă și președintă de detașament 
Adeseori, seara, cînd focul își începea cînte- 
cul lui bătrînesc în sobe, Vasilica asculta cele 
ce povestea tatăl ei despre munca în fabrica 
unde lucra, despre fruntași. El o făcea să 
priceapă înțelesul strădaniei lor. Cînd, înti-o 
zi, tatăl ei a luat-o în fabrică, să i arate ma
șinile, Vasilica aproape că n-a mai vrut să 
plece de acolo. Ce minunate erau mecanis
mele acelea uriașe, care păreau însuflețite I

Și acestea toate au născut în ea dorința 
de a deveni muncitoare, de a cunoaște, de a 
mînui aceste mașini ca din poveste.

După terminarea școlii de 7 ani, Vasilica a 
venit la București, a urmat o școală profesio
nală și s-a calificat ca filatoare. Visul ei se 
împlinise. Lucra acum într-o fabrică mare, cu 
mașini adevărate, așa cum visase din copi
lărie.

In organizația de pionieri, Vasilica învățase 
să lucreze cu răbdare și atunci cînd făcea 
lecțiile și atunci cînd era vorba de ajutat o 
colegă sau de făcut o gazetă de perete nouă. 
Cînd au ales-o președintă de detașament 
grijile s-au înmulțit. Erau doar atîtea de fă
cut. Aceeași dragoste și grijă pe care Vasili

ca, președinta de detașament, o avea pentm 
fiecare lucrușor în parte, s-a păstrat și la V«- 
silica muncitoarea, utemista și în cele dl» 
urmă secretara U.T.M. a secției filatură de la 
Uzinele „7 Noiembrie" din București.

1956 —Primele zile ale celui de al doilea cl*- 
cinaL

Muncitorii din întreaga țară s-au luat dla 
nou la întrecere cu timpul, cu normele. Pa* 
nourile de onoare vestesc tot mai des victo* 
riile altor și altor muncitori, ingineri, tehui* 
eleni 1—

„Bucura Vasilica, secretara U.T.M. a sec»- 
ției de filatură — scrie pe unul din aceste pa
nouri — lucrează la 1400 fuse cu firul cel mat 
subțire. In Ioc de 33 kg., ea dă zilnic 54,50 kțj. 
fire. Obține aceste rezultate pentru că la pr** 
luarea schimbului se ocupă în primul rînd 
de lichidarea fuselor inactive, apoi respecți 
graficul de curățenie. Firele ei sînt totdeau
na de prima calitate."

Cu cinci ani în urmă, Vasilica asculta cele 
ce povestea tatăl ei despre lupta fruntașilot 
pentru îndeplinirea primului cincinal. Astăzi, 
ea însăși este o luptătoare pentru îndeplini
rea celui de al doilea cincinal.

...Și, de bună seamă, astăzi, alte fetițe as 
cravate roșii la gît ascultă povestindu-se de»* 
pre ea. Bucura Vasilica— iar inimile lor nw 
se poate să nu tresară de mîndrie cînd csâ 
ce povestesc nu uită să adauge cu grijifa 
.„„Vasilica, fruntașa noastră, să știți, a forf 
pionieră." ,-ji

F. DUMITRU

JL

pentru res

Laboratorul meu
Mie îmi place mult chimia șl 

vreau să devin chimistă. La aceas
tă materie, eu studiez foarte amă
nunțit. Ca să pot înțelege mai bine 
lecțiile, mi-am alcătuit acasă un 
mic laborator, unde fac experiențele 
mai ușoare.

Pînă acum mi-am adunat cîteva 
eprubete, o lampă de spirt, baloane, 
cilindru, cîteva pahare Berzelius, un 
aparat Kipp și alte aparate chimice. 
Pentru experiențe am strîns și cîteva 
substanțe. V-am spus că laboratorul 
meu e mic, el însă mă ajută foarte 
mult să înțeleg mai bine lecțiile.

Corina GULEȘ
Școala medie de fete, nr. 2 
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In tntimpinarea celui 
de al XX-lea Con
gres al P.C.U.S.

anchetă a zia
rului „Pionierscaia
pravda“.

Cum întîmpinați voi Congresul al 
XX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice?" — i-am întrebat 
noi pe metalurgiști, pe sondori, pe 
muncitorii din flota de pescuit. Iată ce 
ne-au răspuns ei.

^orbește Zaporojie
In atelierele uzinei „Zapo- 

■rojstali" se toarnă oțel. Insă, 
pentru^ a vedea producția 
•noastră, nu e necesar să ve- 
niți în Zaporojie 1 Din tabla 
noastră de oțel se confecțio
nează automobile la Moscova. 
Gorki, Minsk, Iaroslav... Și-a- 
poi, în ce sat nu vezi aceste 
automobile ?

Oțelul din Zaporojie se fo
losește chiar și la construcția 
transformatorilor. Asemenea 
poți întîlni la hidrocentralele din ______ ,
bîșev, Gorki, Țirmliansk... In sfîrșit pînă și cutii 
de conserve (și pe acestea unde nu Ie întîlnești 1?) 
se confecționează din tablă cositorită, fabricată 
în Zaporojie.

In acest an, în ajunul Congresului, a fost 
creiat la noi un nou fel de oțel inoxidabil. Am 
produs atîta oțel, că numai din tabla de oțel 
produsă peste plan se pot construi cîteva zeci 
de mii de caroserii de automobile „Moskvici" și 
„Pobeda".

Și acum, o veste îmbucurătoare pentru copii: 
„Zaporojstali" a confecționat și multe jucării I

...A transmis inginerul șef al uzinei „Zaporoj- 
stali“,

transformatori 
Kahovka, Kui-

M. A. NIRENBERG

V. P. SCERBAKOV

Vorbește Ișimbai
Petroliștii din Ișimbai n<u 

numai că și-au îndeplinit sar
cina lor de plan, ci au și de
pășit-o. Asta înseamnă că 
avioanele, tractoarele, automo
bilele, locomotivele Diesel și 
alte mașini au primit mai mul
tă benzină, petrol, unsoare.

ce privește benzina și unsoareaNumai în ceea ce privește benzina și unsoarea 
de mașini, uzina noastră a dat o producție de 
60.000 tone peste plan. Oare e m.are sau mică 
această cantitate ? Hotărîți singuri acest lucru, 
ținînd seama că o mașină „Pobeda" ia în re
zervorul său 55 litri de benzină și 6 litri U'i- 
soare-ulei de automobil.

...A transmis inginerul șef al rafinăriei de 
petrol.

furtuni, 
pești.

Vorbește Murmansk
La noi, în Murmansk, zile

le lui decembrie sînt friguroa
se. Mercurul din termometre 
coboară pînă la minus 30°. 
Insă marea Barenț, încălzită 
de curentul cald al Golfstrea- 
mului, are mari porțiuni care 
nu îngheață niciodată, astfel 
că aici se pescuiește întregul 
an. Pescarii nordului sînt în
zestrați cu o foarte bună flo
tă de pescuit. Vaselor noas
tre de pescuit nu le e frică nici de ger și nici de 
In fiecare zi, acostează în port nave încărcate cu . .

Numai anul acesta, pescarii noștri au pescuit din 
mare aproape cinci milioane de chintale de pește, îndepli- 

nindu-și planul de producție la 28 noiembrie. De la 
Murmansk, peștele este trimis în diferite orașe. Pentru a 
transporta peștele pescuit în decurs de un an, sînt nece
sare mii de vagoane.

...A transmis Comandantul flotei de pescuit,

V. A. KIREEV
Traducere din „Pionierskaia prav da." nr. 103 (27 

OUI—1955).

Cu 50 de ani în urmă, la 13 
ianuarie 1906, a încetat din via
ță A. S. Popov, inventatorul ra
dioului.

S-a născut în orășelul Turin- 
ski Rudnic din Ural, Ia 16 mar
tie 1859. Din copilărie, Popov a 
Îndrăgit tehnica, construind di
ferite motoare cu apă, escava- 
toare și alte mecanisme.

In tot timpu'l studiilor, el și-a 
îmbogățit necontenit cunoștin
țele. Interesul pentru știință l-a 
cuprins tot mai mult. Matemati
ca și fizica, obiecte care-l pa
sionau, le-a studiat singur. în
cerca experiențe și fel de fel de 
demonstrații grele. Terminînd
cu greu universitatea, din cauza 
lipsurilor materiale, dar cu re
zultate foarte bune, lui Popov i 
s-a propus să se pregătească în 
vederea activității de profesorat.

In 1883, el acceptă să predea 
matematica și fizica la o școală 
militară, înzestrată cu un labo
rator modern și o vastă biblio -

împreună cu
Nu de mult am citit 

cartea „Cinci săptă- 
mîni în balon", de Ju
les Verne.

Cei trei eroi ai căr
ții, oameni dornici de 
știință, de noi desco
periri, zburînd într-un 
balon fac o explorare 
în Africa în anul 1862.

In drumul lor întîm- 
pină multe greutăți. Se 
luptă cu vremea, cu lip
sa de apă, cu uragane
le. Toate aceste peripe
ții îi fac mai hotărîți. 
Curajul lor m-a impre
sionat. Mi-i simțeam 
prieteni, și în tot timpul

tecă. Aici duce o muncă perse
verentă si stăruitoare, care a a- 
vut o mare însemnătate în des-
coperirea radioului.

Popov a fost primul care a 
realizat comunicația fără fir prin 
intermediul undelor electromag
netice.

La 7 mai 1895, pentru prima 
oară în lume, el a prezentat a- 
paratul de radio-recepție, făcînd 
o demonstrație la Societatea ru

eroii cărții
călătoriei am fost ală
turi de ei.

îmi plac mult astfel 
de cărți și voi mai citi 
și altele.

Constantin COMCIUC,
cl. a VILa 

Școala de 7 ani, 
com. Băișești, 
reg. Suceava

să de fizică și chimie din Pe
tersburg. La acest aparat nu lip
sea nici antena, una din inven
țiile originale ale lui Popov. Cu 
ea a izbutit să emită semnale 
pe distanțe mari.

însemnătatea invenției lui Po
pov s-a dovedit printre altele și 
cu prilejul naufragiului cuirasa- 
tului „general-amiral Apraxin“, 
în anul 1899. Cuirasatul, naufra
giat pe stîncile unei insule tre
buia salvat. Atunci s-au instalat 
posturi radio-electrice pentru co
municații. care au funcționat cî
teva luni, pînă cînd lucrările de 
salvare au fost duse la bun sfîr-
șit-

Invenția marelui savant rus 
A. S. Popov a fost perfecționa-
tă, răspîndindu-se în iumea în
treagă. Radioul a devenit așa 
cum spunea Lenin ..Ziarul fără 
hîrtie si fără distante".

Omenirea își va aminti tot
deauna cu recunoștință de nu
mele inventatorului radioului, 
Alexandru Stepanovici Popov.

S. MANTAROȘIE

Prieteni ai cărții

Noi prieteni
Eu citesc multe cărți 

Si dintre ele mi-a de
venit mai dragă lucra
rea ..Pe malurile Se- 
vanului**. Din ea am în
vățat lucruri foarte fo
lositoare. Am aflat date 
geografice noi, precum 
și despre descoperirea 
vechiului canal.

Tot timpul am fost 
alături de tinerii natu

ra liști din satul Licik, 
cu care am împărtășit 
atît greutățile cit și 
bucuriile. Am admirat 
curajul acestor copii, 
care se luptau să dea 
satului apă din belșug, 
să facă din el un colți
șor îmbelșugat a) pa
triei. M-a impresionat 
dragostea și devota
mentul lor pentru locul 
natal, pentru patrie. De 
la ei am învătat că tre
buie să fim uniți și. prin 
munca noastră, să fa
cem patria mai fru
moasă și mai bogată.

Victoria STĂPINOIU
cl. a Vll-a

Școală medie mixtă 
Tg. Jiu

Cum se poate stabili polaritatea 
unui curent electric

Adesea, trebuie 
stabilită polaritatea 
unui curent continuu. 
Un mijloc simplu 
este acela al folosirii

-r
i

unui cartof. Luafi un 
cartof și tăiați-l în două jumătăți. Apoi luați 
două fire și faceți legătura între polii sursei de 
curent și cartof, adică puneți un capăt al firului

F/G- 7

electric puteți aplica pe cartof o fotografie 
destul de clară.

Tăiați din nou un cartof fiert și puneți pe 
una din suprafețele tăiate o monedă de 5 bani, 
apăsați polul pozitiv al unei baterii electrice pe 
monedă, iar polul negativ înfingeți-l în cartof. 
După 3-5 minute se va naște o „fotografie" a 
monedei pe suprafața cartofului.

Un electromagnet foarte simpla
In lucrările de laborator sau de atelier se în- 

tîmplă să vi se răvășească diferite obiecte mici 
de metal sau cuișoare, șuruburi. Pentru ca să 
le strîngeți, trebuie să pierdeți vreme multă. De 
aceea construiți-vă repede un electromagnet. 
Iată cum : pe un cui obișnuit infășurați de 25 
ori o slrmă izolată cu bumbac. Capetele libere 
ale sîrmei le prindeți la polii unei baterii.

în priză, iar pe celălalt îl înfingeți în cartof. 
Prin firul în jurul căruia cartoful devine albas
tru, circulă electricitate pozitivă; iar în jurul 
firului prin care circulă electricitate negativă se 
va produce o degajare gazoasă. Această metodă 
foarte simplă folosește în special pentru stabi
lirea polarității (fig. 1).

( Fotografia pe cartof

I
Dacă ne uităm la locul atingerii polului pe 
cartof, vedem că el s-a colorat într-un albastru- 
verzui. Această culoare este cauzată de dezvol
tarea oxigenului din apă. Cu ajutorul curentului

L.....................................—

Electromagnetul e gata. Cu el, în numai cî
teva minute, puteți stringe toate cuișoarele sau 
șuruburile (fig. 2).
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CARNET SPORTIV

Clasa a Vl-a A de Ia Școala de 7 
ani nr. 2 din Cîmpulung Muscel, e 
una dintre clasele fruntașe pe școală. 
Pe pătrarul întîi însă, situația era 
alta: în clasă, unele pioniere se mai 
culcau încă pe pernele nepăsării: „la 
mai lăsati-mâ, dragă, spunea cîte una, 
că pînă s-o sfîrși anul, ehe-hei mai 
curge apă pe gîrlă 1 Deci, timp de 
învățat o să avem berechet 1 Acum, 
lăsati-mă să mă joc I..."

Și colegele le lăsară să se joace. 
Dar sfirșitul pătrarului I arătă a- 
cestora că au greșit, că nu trebuiau să 
procedeze atît de îngăduitor. Nu de 
alta, dar cinci pioniere dintre cele care 
ceruseră să fie „lăsate a se juca" 
au primit note de 2 la una, două și 
chiar la trei obiecte l

PLINSUL NU AJUTA
Tovarășa dirigintă anunța notele pe 

pătrarul întîi. Pionierele care primise
ră 2 începură să plîngă. Colegele în
să nu se înduioșară. In recreație, Po
pescu Mihaela spuse plîngărețelor :

— Degeaba mai plîngeți 1 N-aveți de 
ce, pentru că din vina voastră ați pri
mit note rele !...

La fel le zise și Eugenia Bold :
— Mai bine v-ați gindi că treaba 

nu mai poate merge așa! Trebuie 
neapărat să vă apucați de învățat... Și 
să cereți ajutor cînd nu pricepeți...

Intr-adevăr, așa nu mai putea mer. 
ge. Clasa a Vl-a A se făcuse de ru
șine, căci avea cele mai multe eleve 
rămase in urmă.

DETAȘAMENTUL HOTĂRĂȘTE
Se stabilise în colectiv, așa că ni

mănui nu-i mai era permis să încalce 
cele hotărîte de detașament: nici o 
pionieră să nu mai dea — dar nici să 
mai ia de la altcineva — caietul cu 
lucrări pentru acasă (Vedeți dumnea
voastră, la clasa a Vl-a devenise un 
obicei „împrumutatul" caietului 1...) De 
asemeni, cu pioniera care va sufla la 
lecție, cineva din colectiv va sta serios 
de vorbă.

Dar aceasta nu era totul. Colecti
vul de conducere mai propuse ca pe 
pătrarul 2 să se țină o adunare tema
tică despre „Noua ortografie". Aceas
ta, pentru că majoritatea celor rămase 
în urmă primiseră 2 tocmai la~ limba 
romînă, și anume la gramatică.

„OASPEȚI** NEPOFTIȚI
— Ei, fetelor, sînteți gata? întrebă 

instructoarea de detașament pe cele 
care pregăteau adunarea cu tema 
„Noua ortografie".

Fetele nu răspunseră decît printr -un 
xtmbet vesel, abia vizibil, ca și cum 
ar fi vrut să spună : „Las' pe noi. O 
să avem o adunaree 1 1"

Cînd toată lumea se adună, Vlăduță, 
președinta detașamentului, vesti că au 
sosit trei oaspeți care vor să intre înă

untru. Cine sînt și cum se numesc, ea 
nu știe.

Dar iată că cei trei se înfățișară a- 
dunării.

— Eu sînt Apostroful! spuse unul 
dintre ei.

— Eu — Punctul!...
— ...Iar pe mine, Linioara mă chea

mă !
Și apoi, într-un glas :
— Am venit la voi să vă învățăm 

cum anume să ne folosiți corect 1
Și, pe dată. Apostroful începu să 

vorbească:
— După cum m-am recomandat, ați 

văzut că eu sînt Apostroful. Ei bine, 
eu nu vă pot fi de folos întotdeauna, 
așa cum crede Chilălău Elena, care 
mă așează și-n locul lui „r" din „dar", 
atunci cînd scrie forma populară a a- 
cestuia — și e bine! — însă și atunci 
cînd scrie „s'a"... ori „n'am" — și a- 
tunci e rău, pentru că uită de sora 
mea, Linioara!

Și Apostroful scrise cu creta pe ta
blă toate aceste cuvinte.

Chilălău, roșie ca sfecla, tăcea chi
tic. Ce să mai fi zis ? 1

Vorbiră apoi, pe rînd, și Punctul și 
Linioara, care pentru a dovedi temei
nicia supărării lor pentru faptul că 
nu sînt puse acolo unde trebuie, se 
apucară și —’ să vedeți dumneavoas
tră 1 — citară ca exemple tocmai pe 
Iolanda, pe Fătuloiu și pe încă vreo 
două.

Majoritatea fetelor rîdeau, dar cele 
„vizate" stăteau gata-gata să se vîre 
sub bancă.

Către sfîrșitul adunării, cei trei oas
peți recomandară fetelor să citească 
cît mai multă literatură și, bineînțeles, 
să mai studieze grcimatica.

SE VEDE O SCHIMBARE
Trecuse un timp dte la adunare.
Intr-una din orele de limba romînă, 

Chilălău a fost strigată la lecție. Și, 
spre uimirea tuturor, Lenuța răspunse 
bine. Aceasta a fost prima surpriză. 
Urmară însă și altele; chemate la'lec
ție, pionierele nu mai ieșeau cu teamă. 
Ele primeau acum note bune. Așa s a 
întîmplat și cu Negaiescu și cu Fă- 
tulolu. Ba, o parte dintre cele care pe 
primul pătrar luaseră note de 3 pri
meau acum numai note de 4 și 5.

Intr-o zi, Mihaela Popescu spuse :
— Fetelor, iată că putem să învă

țăm într-adevăr bine. Lucrul acesta îl 
vedeți și voi. Ce-ar fi să ne străduim 
să învățăm și mai bine ?

CLASA A Vl-a — CLASA 
FRUNTAȘA

Vremea, prin sita sa, a cernut, trep
tat, tot mai multe zile.

Se încheia șl al doilea pătrar. Toate 
fetele ardeau de nerăbdare să afle 
mai repede rezultatele muncii lor. Și 
iată că tovarășa dirigintă le aduse o 
veste îmbucurătoare: clasa lor, clasa 
a Vl-a A, e declarată drept cea mai 
bună clasă pe școală.

Astfel lupta colectivului împotriva 
lenei a dat rezultate bune 1... Păcat 
însă că ele sînt încă umbrite de in
succesele cîtorva pioniere din clasă. 
Astfel Ștefan Georgeta, Pițigoiu Iolanda 
și Smărăndescu Doina au primit nota 2 
la cîte o materie. Cu tot ajutorul dat de 
colege, ele s-au călăuzit mai departe 
după principiul „las pe mîine" și n-au 
reușit să promoveze pe al doilea pă
trar.

Detașamentul însă nu trebuie să se 
lase înfrînt: dimpotrivă, trebuie să 
ducă bătălia și mai departe, cu ace
eași dragoste și elan ca și pe pătrarul 
II. Și, poate că la sfîrșitul celui de al 
III-lea pătrar, pionierele noastre se vor 
putea mîndri cu adevărat : în clasa 
lor, nici o notă 21
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într una din zilele de școală, Ana Petrovna, 
profesoară de geografie, a povestit elevilor 
din clasa a V-a despre constelații. Ana Petrovna 
a vorbit mei cu seamă despre constelația Carului 
Mare și despre Steaua Polară.

In aceiași zi, seara tîrziu, cineva a bătut la 
ușa profesoarei. Ana Petrovna a deschis repede 
și, spre surpriza ei, în prag a năvălit Jenia Hmel, 
cu suflarea tăiată de fugă.

— Ce s-a întîmplat, Jenia ?
Stăpînindu-și cu greu respirația, băiatul îi 

comunică cu seriozitate :
— Eu, eu am găsit Steaua Polară, Ana Pe

trovna ! E cea mai strălucitoare !
Ochii negri a lui Jenia scăpărau de bucurie.
Ceva mai tîrziu, au sosit la Ana Petrovna 

și surorile gemene Tamara și Svetlana :
— Noi am văzut Carul Mare !
După aceea a apărut și Colea. Și el aducea 

o veste asemănătoare. In seara aceea au venit 
la Ana Petrovna aproape toți cei din clasa a 
V-a B.

N-am fost surprins cînd profesoara mi-a 
povestit despre această întâmplare. Nu m-am 
mirat, deoarece eu știam că în clasa mea sînt 
copii care vor să știe multe lucruri.

Intr-adevăr orice lucru nou pe care îl află, 
este pentru ei o adevărată bucurie.

Să luăm drept exemplu pe Sașa Kisliak. El 
ascultă întotdeauna cu multă plăceretot ceea ce 
explică sau povestesc profesorii. Și aproape în
totdeauna Sașa cere amănunte, vrea să afle mai 
mult decît se povestește în clasă. 
Băiețașul acesta nici n-are timp să 
întrebe tot ceea ce îl interesează ! 
Tot la fel face și Oleg Porșnev. De 
obicei el nu se mulțumește numai 

cu lecția predată. După ce s-a su
nat de recreație, se duce la unii 
profesori și le mai pune tot felul de 
întrebări. Pe el îl interesează îndeo
sebi istoria. Zîmbind, Maria Vasi- 
lievna îi spune deseori lui Oleg:

Ai puțină răbdare. Despre 
acest lucru ai să afli în pătrarul 
următor !

Vă asiguir că acest răspuns îl face pe Oleg să 
aștepte cu multă nerăbdare noul pătrar.

Și Lora Nesterenko a așteptat cu nerăbdare 
noul pătrar. Ei îi place deosebit de mult litera
tura și știe că în acest pătrar va face cunoștință 
cu versurile minunate a lui Lermontov, cu fa
bulele lui Krîlov, va afla despre Taras Sevcenco 
și va cunoaște întreaga forță și expresivitate a 
limibii lui Turghienev.

Jenia Hmel, care după părerea lui, chiar de 
pe acum e gata pregătit pentru navigație, a 
aflat la una din lecții despre liniile geografice, 
despre ecuator și meridiane. Ana Petrovna i-a 
mai povestit cum se orientează căpitanii în lar
gul oceanului atunci cînd trebuie să găsească un 
port, ce este Polul Nord și pentru ce noaptea 
este întotdeauna urmată de zi.

La vară, copiii vor pleca la mare. Da, la mare ! 
Și încă la o mare ce s-a născut de curînd și se 
numește marea Minsk. Poate, că observînd pe 
întinsul apei o fîșie de pămînt, Jenia va fi pri
mul descoperitor al unei insule ! El a „descoperit** 
doar de curînd și Steaua Polară !

Astfel, dragi prieteni, în fiecare pătrar, în 
fiecare an, veți simți o mare bucurie : bucuria 
noilor descoperiri!

V. A. KONDRATIEV 
dirigintele clasei a V-a B 
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orașul Minsk,

Șerbane, nu 
săniuța ! se

învestmîntat to- 
mantie pufoasă 

Crestele argintii

Pădurea de brazi, pe 
gerul a împodobit-o 

țurțuri, pare acum, 
basme, o pădure de

Iarna a 
tul într-o 
de nea. 
ale munților strălucesc în 
bătaia soarelui de-ți iau o- 

chii.
care 
cu 
ca-n
argint.

Pionierii detașamentului 
14 al tabere) din Predeal 
au pornit la săniuș pe un 
del ușor 
rașului. 
puțin 
cepe.

Și

drn marginea o- 
Au ajuns. încă 
concursul va în-

Atenție, băieți! Por- 
anunță tovarășul in-niți ! 

structor.
Șj cele șase săniuțe por- 

nesc la vale. Pe derdelu- 
șul alunecos zboară iute 
ca vîntu) sania lui Vasile 
Condreț.

Hai, tu, 
te lăsa, mină 
aud îndemnurile celorlalți 
copii-

— Bujor 1 Bujor 1... Ai 
rămas în coadă... Ce faci ? 
se foiește un ține căruia a- 
bia i se zărește de sub că- << 
ciulă nasul roșu de ger. «

Se dă ultimul start. Nu- <ș 

 

mai cîteva secunde, și se 
vor afla cîștigătorii. Co
boară, iute-iute, ultimele 
trei săniuțe.

...A fost un 
toată puterea 
Pe primul loc 
Condreț Vasile. 
două locuri le-au obținut 
Șerban Vasile și Stroe 
Mircea.

La sfîrșit, pionierii i-au 
felicitat pe cîștigători, le- 
au strîns mîna prietenește 
și au hotărît ca și atunci 
cînd se vor întoarce aca
să să mai organizeze ast
fel de concursuri.

»>>

concurs în 
cuvîntului. 
s-a clasat

Celelalte

Ecaterina CHIRAN



Al. Ovidiu Zotta

La~ început, noul coleg fu primit 
de către clasa a Vl-a așa cum e 
primit de obicei un coles nou : cu 
putină bănuială, cu priviri cercetă
toare, cu oarecare sfială. In aseme
nea prilejuri, toti încearcă mai întîi 
să-și dea seama de caracterul nou
lui venit Apoi, depinde de însuși 
noul _ venit ca perioada de putină 
bănuială, priviri cercetătoare și oa
recare sfială să dureze mai mult sau 
mai puțin timp. In ceea ce privește 
povestirea noastră, noul coles, pe nu. 
rrre Mihai, scurtă numai la o zi pe
rioada cu pricina. A doua zi după 
venirea lui. toată clasa îi striga 
„Mișu 1 Mișulică !“. îi ceda dreptul 
de primsăritor la iocul „lapte- 
gros“ și rîdea cu poftă de gium
bușlucurile pe care le făcea în 
timpul orelor. Părerea clasei era 
că Misu-i un băiat glumeț, dar în
colo, mai_ nimic de capul lui... Bă
ieții îl priveau cu aceeași simpatie, 
dar si cu aceeași indiferentă cu care 
te Dorti fată de^un cățel de circ; îti 
place pentru că îti stîrneste rîsul, 
însă,, nici prin cap nu-ti trece că, de 
pildă, cățelul acesta, oricît de dre
sat e, ar putea să-t; ceară socotea
lă că întîrzii la școală ori să-ti dea 
sfaturi în privința construirii unui 
aparat de radio.

Deci:
— Mișu. ia fă pe bîlbîitul!
— Mișulică. mersi în mîini!
— Ha-ha, ia uîte-1 pe Mișulică: 

mișcă din urechi 1
— ...Un articol pentru gazeta de 

perete? Păi, nimic mai simplu: să-l 
scrie Oprea, ori Traian, ori Costel, 
ori Vasile ori..

...Dar de Mișu, nimeni nu-șt îj 
ininteste.

— ...Cum ? Cineva trebuie să facă 
nn referat despre Creangă ? Păi. ni
mic mai simplu; să-l facă Marin 
sau Aurel sau Gelu sau Nelu sau—

...Dar de Mișu. nimeni nu-si a- 
minteste

Odată. Oprea cel oacheș și înalt 
S-a purtat urît cu profesoara de 
limba romînă. Fiind întrebat ce știe 
'despre gradele de comparație ale 
adjectivului, el a tăcut mîlc. Atunci, 
Profesoara l-a mustrat:

— Iar ai venit nepregătit la gra
matică 1 Cum de nu ti-e rușine să 
mai primești un 2?

— La matematică am patru de 5, 
așa că... și-a tuguiat nepăsător 
buzele Oprea. Eu o să mă fac ingi
ner. am nevoie de calcule, nu de 
adjective I

In recreație, toată clasa tăbărî cu 
S?ura pe Oprea :

— Ai făcut-o de oaie. Oprea 1
— Ne dai de rușine si pe noi 1
'— Bine, dar trebuie să înțelegeți 

ca... se rătoi Oprea.

— Că ești trufaș ca un curcan, 
obraznic ca un gîscan I îi luă vorba 
Mișu.

— Tu să taci 1 Aici discutăm lu
cruri serioase, așa că tu n-ai cuvîntl 
Du-te și mișcă din urechi ori um- 
blă-n mîini 1 îl rebezi Oprea.

Mișu mai vru să spună ceva, dar 
nimeni nu-I luă în seamă, așa că 
băt^, amărît, în retragere.

A doua zi, clasa a Vl-a avu lu
crare scrisă la matematică. Creioa
nele celor mai multi băieți alergau 
sigure pe hîrtie, însemnînd calcu
le. schitînd desene complicate. Sin
gur creionul lui Misu era nevoit să 
se mulțumească numai cu rolul de— 
caramea, Intr-adevăr, cum-necum, 
Mișu nu știa șă rezolve problema 
dată ș; de aceea ronțăia disperat 
capătul creionului.

Văzîndu-1 la ananghie pe noul 
coleg. Oprea șopti colegului său de 
bancă :

— Bietul Mișulică, uită-te cum 
nădușește neștiind pe unde să scoa
tă cămașa 1 Cu problema asta o fi 
uitat să mai miște din urechi. Ce-ar 
fi să-i strecor o fițuică ? Să ia și 
el, săracu’, o notă bună...

— Bine, mă, se poate să fii atît 
de prost? Uitati-vă. băieți la el; 
i-am strecurat o fițuică — și-n loc 
s-o folosească, a zvîrlit-o-n sobă 1

— Dar ce-i aceea „fițuică" ? făcu 
ochii mari Mișu.

Astfel s-a făcut că Mișu se po
meni peste puțin timp c-un ghemo- 
toc de hîrtie zvîrlit de undeva. II 
desfăcu... citi... apoi o roseată fier
binte îi acoperi obrazul si-n clipa 
următoare Mișu rupse hîrtia-n bu
cățele, se ridică și-o zvîrli în sobă.

La sfîrșitul orei, profesorul adună 
lucrările și. aruncîndu-și ochii pe-a 
lui Misu. clătină din cap:

— Mi se pare că tu ai să iei 2. 
N-am ce-ti face. dar. de astă dată, 
nu meriți mai mult. Si cînd te gîn- 
dești că la oral ai luat 4 1

După plecarea profesorului. Oprea

— Cum „ce-i aceea"? Se miră O- 
prea. O bucată de hîrtie pe care-1 
scrisă rezolvarea problemei 1

— Zău? Nu mai spuneI Eu ha
bar n-aveam 1 urmă Mișu. Si Ia ce 
folosește ea ?

— Na-ti-o frîntă că ti-am dres-o 1 
se necăji Oprea, nedîndu-și seama 
că-i luat în bătaie de ioc. Servește 
la rezolvarea problemei.

— Extraordinar I Formidabil I Ce 
bine-mi pare c-am aflat-o si pe 
asta I bufni în rîs Mișu.

— Mai bine-o aflai în timpul orei 
și luai un 5„. oftă părintește Oprea. 
Altă dată... ei bine, altă dată-,

Misu îl întrerupse ridicând șirei 
dintr-o sprinceană:

— Tu, Opreo, crezi că sînt ca ăla 
din poveste, care spunea: „Oi 
n-avem, brînză mîncăm 1?"

Printre băieți tălăzui un strașnic 
hohot de rîs.

■— De ce rîdeti ? stri
gă nemulțumit Mișu. De 
cine rîdeti ? Poate de 
mine ? Spuneți, voi, a- 
tunci, ce trebuie să fac 
„altă dată"?

Chipul lui deveni pe 
neașteptate atît de se
rios și sever, cum nu-1 
cunoscuseră ei nicioda
tă.

— Băieți, drept cine 
mă luati ? Răspundeți 
cinstit 1

...Mișu tăcuse de 
mult dar nimeni încă 
nu-i răspundea.

Nici un glas nu tul
bura liniștea clasei; da
că ai fi închis ochii, ai 
fi crezut că-i goală. Pri
virile tuturor, pînă mai 
adineaori iscoditoare si 
puțintel batjocoritoare, 

începură să exprime un fel de mi
rare. de sfiiciune— Si. într-o clipă, 
toate cele spuse de Misu în această 
recreație le apărură în adevărata lor 
lumină.

Un alt Mișu li se înfățișa acum, 
pe neașteptate. Un Mișu necunos
cut. altfel decît „Mișulică cel care 
mișcă din urechi"... Un Mișu la fel 
de necunoscut ca în prima zi a cu
noștinței lor. Si, tot ca în prima zl 
a cunoștinței lor, întreaga clasă fl 
privi deodată cercetătoare, cu pu
tină bănuială, cu oarecare sfială și, 
de astă dată, cu respect Da, cu 
respect, ăsta-i cuvîrrtul!

A ÎNCEPUT școala
;' Orizontal:

/. — Limbă ce o învăfați la școală. ' ) 
; ? 5. — Veți învăța despre el la algebră.

; j 7. — Mai mult decît colegă. 8. — A pica ■
. de somn. 10. — Bine ați intrat în cel nou. •

1 11. — Trebuie să-l aveți în penarul vostru.
■ ■ 12. — Unu... la table. 14. — Cu mintea
;; ascuțită. 15. — Pronume. 17. — O notă,

■ dar nu din catalog. 18. — Se află în ocea
ne, fluvii.- 19. — Ca Miorița din poezia

• ■ cu același nume. 21. — De cînd intră pro-
[esorul și pînă iese din clasă (pl.). 24. — 
Tocul, creionul, caietele și cărțile, pentru 

■; orice elev. 26. — Mai multe alcătuiesc un
■ • snop. 28. — Nota celor mai silitori. 31. — 
" Ceea ce e școala pentru elevi. 33. — Pro-

nume posesiv. 34. —-. Nota celor din coa-
' 1 dă. 35. — Și le dau îngîmfații. 37. — Mo-
• • tani (provincialism). 39. — Volum. 40. —>
11 Iți spune ce ai de făcut în viitor. 41. —
■ • Examinări— în fața tablei.

Vertical:
.. 1. — Una din materiile ce le învățați la

\ școală. 2. — Nu mai e altul la fel. 3. — 
■ Ceea ce-i adunarea, scăderea. 4. — Care 

face un lucru de plăcere. Jj. — Dosar cu 
' clape, în care se țin turtii sau acte. 6. — 
;; Altă materie ce se predă la școală. 9. — 

înalte foruri științifice. 13. — Papuc ușor.
;; 16. — Posezi. 20. — Ținut despre care în- 

• veți la geografie. 22. — Deși... fără cap!
23. — Carte poștală. 25. — învățați des-

■ pre el la istoria antică. 27. — Se află in 
' orice clasă. 29. — In mina elevului scos 
’ la tablă. 31. — Grup de păsări zbură-

1; toare. 32. — Gaz mai. ușor decît aerul. ■ 
■ ■ 33. — Ți se dau la școală, ca să le lucrezi 

; acasă. 36. — Al fiecărui elev este de a
■ învăța. 37. — Metru pătrat. 38. — Eu, pe 
’ hrisoave vechi.

CUVINTE MAI PUȚIN CUNOSCUTE :■
MOTOCI. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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„Cum... vacanța. s-a sfârșit? v

4

<

Gelu patinează bine.
Asta vede orișicine. 
Ziua, cit e ea de mare,
Altă treabă parcă n-are—

Și-n vacanță-a patinat. 
Din zori plnă-n-tnserat.
„Ca să și învăț, nu-i zor. 
Doară nu-i obligator /"

Dar, vacanța a trecut, 
Școala ia' a tnceput.
Gelu însă e uimit:
„Cum. vacanța s-a sftrșit ? C

Șl cum el nu vrea s-o crează
Tot aleargă, patinează.
Insă, o surpriză-l paște — 

lnc-un pic— și-o va cunoaște!

EPIGRAME
Unui membru în colectivul de 

conducere, cu vrea multă „iniția
tivă’ :

E membru-n colectivul unității
Șl cică are Inițiativă,
Căci toată munca el o face singur.
—De, munca-n „colectiv" nu-i 

colectivă.

Unuia care își ia angajamente 
dese și nu le respectă :

Greșește des, dar „pe cuvînt"
El tot promite că se-ndreaptă.
Colegil-i spun cu toții „sfînt"
Că-1 prieten bun cu „sfîntu-
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