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Viorica a împlinit 18 ani
Azi vrem să vă povestim dragi copii, despre 
mare bucurie pe care a avut-o Viorica, nu de 
uit. Firește, cine-i Viorica, mă veți întreba ? 
ica, o fată mărunțică cu ochi căprui și părul 
istainiu Nimic neobișnuit pînă aici. Lucrează 
i Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, și-i o 
arnică muncitoare... Iar timpul ei .liber vi-l 

’ ichină vouă. Viorica Șerban e instructoare de 
■ieri. Și dacă vreți să știți ceva deosebit, 

nați că nu cu nrulți ani în urmă a fost pio- 
leră ca și voi.

Anul acesta. Viorica a împlinit 18 ani. Asta 
marea bucurie a Vioricăi despre care vă vor- 

eam la început. Fiecare dintre voi se bucură 
tunci cînd adaugă încă un an vieții sale. Dar 
■edeji-mă că pentru 

' lorica e ceva cu totul 
eosebit.
Ascultați numai pu-

n.
Intr-un început de 

irnă un camion s-a o- 
rit la un centru de 
j>t. In camion se afla 
echipă artistică pio- 

ierească, iar printre 
ioniere se afla Șerban 
iorica. Echipa artisti

ci a dat un spectacol 
r cetățenii s-au bucu- 
it. De acolo echipa a 
lecat în altă parte, 
retutindeni cozi, cozi 
fesfîrșite. Cetățenii, cu 
>ie bună veneau să-și 

- îa votul reprezentanți- 
>r poporului. Asta a 
»st întîia oară. A doua 
iră ea însăși a con

dus o echipă artistică pionierească. Era de-acum 
instructoare. Apoi la școală, unde era centrul de 
vot, Viorica împreună cu pionierele au amena
jat o cameră cu jucării. Pînă venea rîndul pă
rinților, copiii se jucau acolo... Și era cald și 
vesel și bine...

Iar cea de-a treia oară, adică anul acesta, ea 
însăși va vota. A împlinit doar 18 ani. Înțelegeți 
acum de ce este acesta un eveniment deosebit 
pentru Viorica.

...Și, de bună seamă, un camion se va opri 
în fața centrului de vot. in camion va fi o echi
pă artistică pionierească... Poate aceea pe care 
o pregătește în unitatea ei. Viorica se va afla 
printre cei care așteaptă să le vină rîndul la 
vot și va zîmbi cu mîndrie. Doar își spune acum 
cuvîntul ca cetățeană a patriei noastre.

A. WEISS

Viorica lucrează cu drag. E fruntașă în secția ei.

lua de 6 Martie este în
scrisă în istoria noastră ca 
o dată însemnată. La 6 
Martie 1945, masele largi

— conduse de Partidul Comunist — 
au instaurat regimul de democrație 
populară.

După 23 August 1944, ziua eliberă
rii, în guvern și în instituțiile de stat, 
mai rămăseseră încă reprezentanți ai 
burgheziei și moșierimii. Dar poporul 
s-a ridicat cu elan revoluționar nemai- 
întîlnit împotriva acțiunilor acestora. 
Partidele și grupările democratice 
s-au unit într-un Front Național-De- 
mocrat, condus de Partidul Comunist 
Romîn.

Masele muncitoare au devenit stă- 
pîne pe străzi și în fabrici, țăranii au 
început să izgonească pe moșieri îm- 
părțindu-le pămînturile. Apoi sub 
conducerea partidului, masele, uneori 
prin adevărate bătăiii, au pus în frun
tea prefecturilor și primăriilor repre
zentanți ai oamenilor muncii.

Așa își făurea istoria pqporul nos
tru, în zilele acelea furtunoase. Soar
ta bătăliei pentru putere a fost hotă- 
rîtă la 6 Martie 1945, cînd s-a instau
rat puterea democrat-populară. De la 
această dată 
transformările 
care le trăim.

In 11 ani,

au început cu adevărat 
mari, socialiste, pe

poporul nostru, stăpîn 
pe soarta sa, și-a făurit o viață nouă, 
o patrie puternică și înfloritoare.

Sărbătorind ziua de 6 Martie, po
porul nostru este hotărît să continue 
cu înflăcărare și eroism lupta sa pen
tru pace și socialism.

Să nu vedem numai „răul"

dată cu apropierea primăverii, copiii colectiviștilor
,a G.A.C. „Steagul Roșu", comuna Colacu, regiu- 

a București, și-au găsit preocupări noi: îngrijirea 
or 58 de miei noi născufi .ai gospodăriei. Multă 
‘aie de cap! Principalul e Insă ca mieii să crească 
■iri și frumoși.

Cînd am trecut în clasa a 11-a 
ne-am pomenit cu un coleg nou: 
Neblea Mihai. De altfel, nu era 
„nou" pentru că ar fi venit din 
altă parte, ci pentru că noi l-am 
ajuns din urmă. Neblea rămă
sese repetent.

Clasa noastră avea pe atunci 
o grădiniță cu flori și legume, 
intr-o seară, Neblea s-a strecurat 
în grădiniță și, din răutate, ne-a 
smuls și ne-a călcat în picioare 
toate culturile noastre. Ce ne-am 
mîniat atunci pe el 1 Zău, dacă 
am fi avut destulă putere i-am fi 
tras o bătaie... să ne țină minte 
Dar Neblea era mai mare și mai 
puternic decît noi și n-am putut 
să-i facem nimic.

— E un răutăcios I — spu
neau băieții despre Neblea.

Și nimeni nu s-a împrietenit 
cu el. Pe zi ce trecea însă, Ne
blea se purta tot mai urît cu 
noi. Ne plesnea, în o-rele de clasă 
făcea mereu gălăgie, nu-și învă
ța niciodată lecțiile.

Odată, tovarășa învățătoare 
ne-a oprit să stea de vorbă cu 
noi.

— Spuneți-mi, ne-a întrebat 
ea, de ce vă purtați atît de urît 
cu Neblea ?

— Noi I ? — i-am răspuns 
plini de mirare, — dar noi ne 
purtăm bine, numai că el...

— Nu copii, nu v-ați purtat 
bine cu el., inchipuiți-vă, Neblea 
a rămas repetent. Credeți că 
asta e ușor de suportat ? Dar voi 
n-ați văzut în el decît un răută
cios. Oare el nu poate să facă 
nimic bun ?

Tovarășa învățătoare avea 
dreptate. Neblea nu putea să fie 
numai „rău".

Știam că lui Neblea îi plăceau 
povestirile. (La o lecție, cînd to
varășa profesoară ne-a povestit 
despre Vasile Roaită, Neblea a- 
vea lacrimi în ochi). De aceea 
l-am ales pe el bibliotecar. Ce 
fericit a fost atunci! Neblea a 
început să citească și încă cu 
multă tragere de inimă.

Știți cine este acum Neblea ? 
E președintele uneia din grupele 
din clasa noastră. Și grupa lui 
merge foarte bine. Neblea are 
note bune și toți colegii îl iu
besc și-l respectă.

Nicuiina CIOROBA
Școala elementară din comuna 

Bezdead-Rîmata, raionul 
Pucioasa

„Mulțumesc detașamentului*

A fost o vreme cînd și la noi 
se spunea așa : „Avem băieți in- 
disciplinați ? Nu-i nimic, o să-i 
criticăm și-o să se îndrepte". 
Dar curînd ne-am convins că 
asta nu e deajuns.

Era la noi un băiat grozav de 
indisciplinat. Ca să-l îndreptăm 
am organizat o adunare de deta- 
amerrt, intitulată: „Disciplina 

liber consimțită și respectul pe 
care trebuie să-l purtăm celor 
mai în vîrstă". Am vorbit mulți 
la această adunare și deși ni
meni n-a rostit numele băiatului 
indisciplinat, cu toții știam des
pre cine e vorba. Dar au trecut 
mai multe zile și băiatul nu s-a 
schimbat cu nimic Atunci l-am 
criticat la gazeta de perete, l-a 
criticat și tovarășa instructoare. 
Degeaba însă, el parcă nici nu 
se sinchisea.

Am observat însă că lui îi plă
cea ca cei mici să i respecte și ți
nea mult ca aceștia să știe des
pre el că-i un băiat cu calități. 
N-am vrut să-i lăsăm pe cei 
mici să se înșele și, la o adunare, 
le-am povestit despre colegul 
nostru. Ce rușine i-a fost atunci! 
Cînd a luat cuvîntui aproape că 
plîngea De multe ori a promis 
el în adunări că o să se îndrepte, 
dar niciodată n-a vorbit ca acum. 
Din vorbele lui simțeam că o să 
se îndrepte

Și iată că colegul nostru a 
început să se poarte mal respec- 
tos cu cei vîrstnici, cu tovarășa 
instructoare, să învețe mai bine, 
să respecte orele de clasă. Le-am 
povestit și celor mici despre în
dreptarea lui și ei s-au bucurat.

Acum, colegul nostru mulțu
mește detașamentului. Cei mici 
îi iubesc și mai mult ca înainte.

Un grup de pionieri din 
detașamentul nr. 2, comuna 
Poenarii Burchi, regiunea 

Ploești.



pe care țara construe- 
in cei cinci ani viitori.

( La cel de-al XX-lea Congres al P.C.U.S. au fost apro- 
f bate Directivele cu privire la cel de-al 6-lea plan cincinal 
ț de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. Planul 
f acesta oglindește mărețele culmi
[ torilor comunismului le va atinge

Inchipuie-ți, iubite cititor, un convoi 
650.000 de automobile rulind pe o șosea 
sfîrșită. Chiar dacă te-ai înălța sus de 
cu avionul, tot nu i-ai vedea nicicum capă
tul, fiindcă uriașa coloană s-ar întinde, după 
cea mai simplă socoteală, pe mii de kilo
metri ! Ți se pare ceva de pe tărîmul bas
mului... Dar nu : industria sovietică va pro
duce într-un singur an, 1960, aceste 650.000 
de automobile diferite : autocamioane, auto
turisme, autobuze. Și dacă ai avea prilejul 
să vezi trecînd această coloană, te-ar mai 
uimi ceva : niște autocamioane-gigant, a că
ror caroserie basculantă are o capacitate de 
40-50 tone! Giganții aceștia vor avea me
nirea să deservească alți giganți : excava
toarele cu o productivitate de 1200 m.c. pă- 
mînt excavat pe oră. Deci într-o săptămînă, 
excavatorul „va înghiți" pur și simplu un 
munte, iar autocamionul 
frumușel în altă

Uriașii aceștia 
cincinal sînt pe 
omului sovietic, 
îndrăznețe de a 
natura, de a fertiliza pustiurile, de a înălța 
orașe noi.

Despre forța și priceperea aceasta spun 
toate cifrele noului cincinal. Se vor construi 
turbine cu o putere atîf de mare, îneît numai 
5 dintre ele vor furniza o energie egală cu 
a tuturor hidrocentralelor existente în Rusia, 
înainte de Revoluție. In 1960. Donhasul sin
gur va produce 212 milioane tone de căr
bune. In cursul cincinalului încă 2000 de noi 
locomotive electrice și 2250 locomotive Diesel 
vor porni pe vasta rețea a căilor ferate so
vietice. In 1960 vor fi extrase 135 milioane 
tone de petrol, adică de 4,5 ori mai mult ca 
în 1940... Iar automatizarea, care face azi ca 
2-3 oameni să comande, dintr-un singur post, 
4 hidrocentrale, se va extinde în tot mai 
multe întreprinderi sovietice. In felul

produsele vor fi mult mai ieftine iar activi
tatea muncitorului se va apropia din ce în 
ce mai mult de a tehnicianului sau ingine
rului. Eliberat astfel de o muncă fizică, mun
citorul sovietic își va îmbogăți tot mai mult 
cultura, va studia, vă născoci noi și noi în
făptuiri pentru bunăstarea și fericirea omu
lui.

îl va transporta 
parte I
care se vor naște în noul 
măsura forței și priceperii 
pe măsura proiectelor sale 
tăia canaluri. de a supune

G.O.E.L.R.O.... Pri
mul plan sovietic de 
electrificare... Din clipa 
în care s-a aprins pri
ma luminiță, prima
stea din marele lui și
rag, s-au scurs ani mulți, încăr-
cați de înfăptuiri, de izbînzi. De-a-
tunci, oamenii sovietici au sfănîmat 
munți, au zăgăzuit sute de ape vijeli
oase, au creiat mări noi, au înălțat 
zeci de hidrocentrale gigantice. Minu
nata putere a electricității a slujit tot 
mai mult omului, înfloririi patriei.

...Și iată că poporul sovietic a pășit 
în cel de-al 6-lea cincinal al său. In
dicațiile lui Lenin cu privire la elec
trificare vor Ti și în acest nou cin
cinal împlinite cu fermitate și purtate 
spre tot mai înalte culmi. Construcția 
hidrocentralelor de la Kuibîșev, Gorki, 
Stalingrad și altele va fi terminată. 
Se vor construi hidrocentrale noi pe 
Volga și pe Kama. In Siberia 
crește hidrocentrale grandioase pe 
Angara și Enisei. Un sistem energetic 
unic va lega toate hidrocentralele din 
partea Europeană

linie de transport 
o tensiune de 400.0 
volți. Și cîte nu s- 
putea scrie despre m 
rețele proiecte pe t 
rîmul electrificării... 
se desprinde însf' 

fapt: oamenii sovK- 
cincinal stăpîni pe c

Dintre toate 
moționant, un 
pășesc în noul 
mai nouă și mai uriașă forță dese
perită de om : energia atomică. D 
în timp ce peste ocean, în State 
Unite, energia aceasta e aservită un 
țeluri ucigașe, savanții Țării Soviet'/ 
au pus atomul în slujba vieții, a co 
strucției pașnice. Și una din multe 
aplicații ale energiei atomice 
U.R.S.S. este furnizarea de curent 
lectric. In cursul următorilor 5 ani. 
Țara Sovietică se vor construi centra 
atomo-electrice cu o putere totală c 
2.000.000—2 500.000 kw. Aceasta va î: 
trece de 1,5 ori puterea tuturor centr. 
lelor electrice prevăzute-în cunoscut 
G.O.E.L.R.O....

Tot mai viu, mai 
puternic ard lămpilea U.R.S.S. printr-o

strălucitor, m. 
lui Ilici 1

vor

a activității partidului nostru est 
poporului" spunea tove

„Legea suprema
grija permanentă pentru binele 
rășul N. A. Bulganin în raportul ținut la cel de-al XX-le 
Congres al P.C.U.S.

Și cit de viu se oglindește legea aceasta, nobilă î 
hotărîrile luate de Congresul marelui partid...

In timp ce în statele capitaliste muncitorii trudesc 12-1 
ore pe zi, pînă la istovire, muncitorilor sovietici li se v 
introduce, începînd cu 1957, ziua de muncă de 7 ore, ic 
celor între 16—18 ani, ziua de muncă de 6 ore. In tim 
ce, acum de curînd, într-un oraș din Statele Unite al

acesta,

An de a-n, pe nesfîrșitele cîm- 
pii ale colhozurilor și sovhozuri
lor, oamenii sovietici dau bătă
lia pentru recoltă Se avîntă cu 
dragoste, ajutați de minunata 
„artilerie" a mașinilor agricole și, 
an de an, smulg pămîntului roa
de tot mai bogate. Succesul a- 
cestoir bătălii, belșugul tot mai 
mare de pîine pentru cei ce mun
cesc, stă necontenit în grija par
tidului și a guvernului țării so
vietice.

Cel de-al 6-lea cincinal al po

porului sovietic prevede ca în 
1960 recolta totală de cereale să 
fie de 11 miliarde de puduri. 
Cifra e imensă. Dar chezășie 
pentru împlinirea ei stă marea 
dragoste de patrie a oamenilor 
sovietici, stă grija necurmată a 
celor din uzine de a trimite către 
ogor mașini tot mai multe, mai 
perfecționate mai ingenioase. 
Fiindtă, iaită cîteva din proiecte
le următorilor 5 ani...

In primul, aii doilea, al treilea 
și ai patrulea cincinal sovie

tic au fost livrate agriculturii 
1.375.000 tractoare. Iar acum, 
numai în al 6-iea cincinal, agri
cultura va primi 1.650.000 trac
toare, adică cu 275.000 mai mult 
decît în primele patru cincinale 
luate la un loc I

Din 1931 pînă azi, deci în 25 
de ani, au fost trimise agricultu
rii 505.000 combine cerealiere. 
Iar de acum pînă în 1960, deci 
numai în 5 ani, vor fi livrate 
560.000 combine!

In afară de acestea, vor fi li
vrate 250.000 combine pentru re
coltarea porumbului, 180.000 se- 
cerători-pologitoare pentru trac
tor, 400.000 colectoare de spice 
și paie pentru combine.

In cursul eincinaflului va fi ter
minată electrificarea sovhozurilor 
și a S.M.T.-urilor, iar numărul 
colhozurilor electrificate se va 
dubla. Tot mai multe munci, în 
deosebi cele legate de creșterea 
animalelor, vor fi făcute cu aju
torul electricității.

Da, prin puterea unită a po
porului sovietic, sub conducerea 
comuniștilor, recoltele noului cin
cinal vor fi recolte ale belșugu
lui!

Americii o studentă era dată afară din universitate nt 
mai pentru că era fiică de negru, în Uniunea Sovietici 
de la începutul noului an școlar, taxele de studii în insti 
tutele de învățămînt superior vor fi desființate. In tim 
ce în țările capitaliste și coloniale mii de copii, siliți s 
muncească de la vîrstă fragedă, rămîn analfabeți, î 
Uniunea Sovietică, fn cursul noului cincinal, va fi înfăp 
tuit pînă la capăt, în orașe și sate, învățămîntul medi 
general. 6.300.000 elevi sovietici vor absolvi în acest cin 
cinai școlile medii de 10 ani. Statul sovietic va constn 
în acești 5 ani școli noi pentru 4 milioane de el 
650.000 de ingineri sovietici vor absolvi în cincinal iu. .. - 
tutele superioare.

Numai cu fondurile statului vor fi construite 205.000.00 
m.p. locuințe. Se vor tipări tot mai multe milioane d 
cărți, se vor înălța teatre noi, cluburi și muzee, în tot mc 
multe case va pătrunde aparatul cu televiziune.

Oamenii sovietici, oameni liberi, muncesc și clădes1 
pentru pace, pentru progres. Munca lor se răsfrînge lu 
minoasă asupra întregului popor, făurindu-i o viață pli 
nâ de bucurii.



Dănuț „doctorul44 
și colegii lui

Cînd am coborît din tren, viscolea. 
Moș Crivăț alerga furios pe străzile 
Adjudului, gata să te despoaie de hai
ne. Lîngă gară, pe un ghețuș erau cîți- 
va băieți.

— Ajutcr 1 A căzut doctorul clasei 
strigă unul din ei.
reușit să-1 văd pe doctor din 
băieților ce s-au strîns buluc 
lui, dar pe drum mă gîndeam 

„Doctor al clasei a IV-a și se

□ IV-a, 
N-am 

pricina 
în jurul 
mereu.
dă pe ghețuș 1 Interesant 1 Trebuie să-l 
cunosc mai îndeaproape".
Și chiar în după masa a- 
ceea, am intrat în clasa a 
IV-a.

Băieții erau strînși într-un 
colț al clasei, lîngă 
lăpior pe care era 
„Biblioteca clasei", 
loan, bibliotecarul, 
țea cărțile.

— Este vreun doctor în 
clasa voastră ? am între
bat eu.

făcut care tn-

Bibliolecct mea

Irina RADULIAN

Mioara CREMENE

cumpătul; a spă- 
grav, trebuie dus

îndată își 
ce-1 pansa

invățind lucruri 
și mai mult a-

un du- 
scris : 
Botez 

împăr-

școală ca 
și indisci-

po
lo

obraz. Dănut

paginile, sigură 
avea să istori- 
minunatele pri- 

După primeie 'in- 
m-am oprit insă înmărmurită t

trece
După 
ia policlinică

Mare, raionul Cehul Silvantei. 
il sfătuim să mai scrie și să 
trimită poezii.
versurile lui Rădoi Vasile din 
V-a. (Omul de Zăpadă) ca și

Livia COVRIG
cl. a VII-4 A, Școala de 

10 a<ni nr. 2, Arad

la „Colțul 
Intr o adu-

ceasta materie Și pe pătrarul III a reu
șit să ia note și mai bune.

Maria STREZA 
instructoare superioară 
Școala medie de fete 

Sighișoara

zile, „pacientul scăldat", n-a vrut 
vorbească cu nimeni, dar pe urmă 
trecut supărarea.

Multe lucruri interesante mi au 
vestit pionierii clasei a IV-a de

de 10 ani din Adjud. Colectivul 
un „ochi fermecat" de care nu 
neobservat nici cel mai mic

aceasta în mod 
s-o inscriu ia 
ei sclipeau de

(Continuare din nr. trecut)
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picioaie dar nimic. Așteaptă tova- 
așteaptă clasa însă . liniște depli- 
profesot încearcă să i vină în aju- 
însă. Dot. pentru căpitan Acesta-i

nostru l-a urmărit cu microfonul pe 
după ore.
se află în acest moment pe terenul

execută figuri „neobișnuite '. Sîntem

i' 
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Tot proză sînt de fapt, și „Balada 
elevului1', de Burtan Gheorghe din Pia
tra, versurile trimise de Finichiu Ma
ria, de Voinescu Marica și de alții, lată 
și un exemplu :
Voi mișeilor, vreți cu orice chip război 
Pentru a vă îmbogăți tot voi 
In schimb clasa muncitoare
Stă în mizeria nesuferitoare 
(din „Nu vrem război" de Voinescu 
Marica).

Nu-i greu de văzut că o poezie este 
împărțită în mai multe părți (strofe), 
că fiecare parte are mai multe rînduri 
(versuri) și că fiecare vers are la sfîr. 
șit un cuvî'nt, care sună asemănător cu 
alt cuvlnt, de la sfîrșitul altui vers 
(rimă).

De asemenea, nu-i greu de băgat de 
seamă că versurile care rimează au 
îndeobște același număr de silabe (de 
„picioare" spun poeții) și că fiecare 
strofă a unei poezii are de obicei ace- 
laș număr de versuri.

Totuși, mulți copii ne trimit poezit 
în care strofele au odată un număr de 
rînduri, altădată altut, iar versurile sînt 
ba mai lungi, ba mai scurte. r'.m-le, 
uneori le vezi, alteori pier cu totul

Unii copii însă, cunosc regulile de 
versificație, le respectă și totuși poe. 
ziile lor rămtn slabe Ele sînt astfel 
pentru că autorii lor au pornit să scrie 
Za intîmplare, sau fiindcă au încercat 
să imite un lucru citit, să repete cine 
știe ce lozinci.

Poți deci să ai intr-o poezie rime ori- 
cit de regulate și să fi numărat cu gri. 

vers, dacă nu ai 
nimic al tău. te-ai

jă silabele fiecărui 
nimic nou de spus, 
ostenit In zadar...

Există insă unii 
să se numească poeți fără muncă Ei 
se aseamănă cu acei elevi care co
piază la lucrările scrise după vecini 
sau după carte și așteaptă apoi min
ări nota bună Și cei despre care e 
vorba aici copiază. Ei aleg dintr-o 
carte sau dintr-o revistă, o poezie are 
li se pare mai potrivită, o trec pe

Astăzi am să vă fac cunoștință cu căpitanul 
Năftănăilă. N-ați auzit de el pînă acum ? Nu e 
vorba de un căpitan adevărat cu niscaiva isprăvi 
vitejești în luptă E vorba de căpitanul echipei de 
fotbal al Școlii medii de 10 ani de băieți din Fă
găraș, Năftănăilă Iuliu. Dealtfel, un desăvîrșii 
polisportiv. La săniuș primul, la patinaj campion, 
la fotbal căpitan, dar., ei, mai e un „dar".

Deocamdată însă, ascultați înregistrate pe ban
dă de magnetofon cîteva pasionante faze din..

— Atențiune, atențiune, dăm legătura cu terenul 
de sport. Meciul a-nceput. Mingea trece cu viteză 
de la un jucător la altul în pase rapide, se-ndreap- 
tă spre poartă. Căpitanul Năftănăilă este în po
sesia balonului. II pasează mai departe lui Vlad, 
Vlad lui Bogdan. Năftănăilă, prinde un șut formi
dabil... Gol 1 Gol în poarta echipei adversare. 
Sfntem în minutul 43 al celei de-a doua reprize. 
Mai sînt două minute de joc. Arbitrul fluieră înce
tarea. Echipa căpitanului Năftănăilă a învins cu 
3—0 echipa adversă.

Acesta este un lucru care a devenit obișnuit. 
Și-n spartachiada de astă toamnă echipa Școlii

are un asemenea căpitan.
la ora de fizică. In sală mare emo-

Năftănăilă se află la tablă Profeso-

medii de 10 ani de băieți din Făgăraș a fost cam
pioană. Doar

înregistrare
lie.

„Căpitanul
rul îi pasează o întrebare. Năftănăilă nu părăsește 
locul, stă neclintit și tace chitic. Oare unde a pierit 
cunoscutul Iui dinamism ? Cîteva semne disperate 
către Vlad să-l arunce un răspuns. Mișcă din cap.

— Cum să nu fie 1 Și deodată cei 
douăzeci de perechi de ochi au înce
put să mă cerceteze îngrijorați.

— E un caz grav ? Ce s-a-ntîmplaf ? 
întrebă un băiat înalt, blond cu voce 
răgușită. Avea în mînă niște cutii cu 

„Aspirină", „Antinevralgi
ce", „Phenacod". Așa dar, 
el era doctorul l... L-am a- 
sigurat că nu am nimic. 
Dănuț Romaniuc a așezat 
cutiile în „farmacia" lui de 
pe perete.

Intr-o zi, a avut un caz 
grav. Unul din băieți ve
nind spre școală, a căzut, 
și-a nimerit cu capul în
tr-un ciot. Sîngele i curgea 
șiroaie pe

cu floricele 
numele lor

foaia curată și împodobită 
și o trimit apoi iscălită cu 
unei redacții. Ce mulțumire pot avea 
dintr-o asemenea faptă ? Elevul care 
copiază, chiar dacă ia Intimplâio- t» 
notă bună, a rămas cu tot atîlea cu
noștințe cit și înainte de a copta. Copi
lul care a copiat o poezie nu a făcut 
nici un pas înainte ca să învețe să 
scrie intr-adevăr versuri...

lată un exemplu. Mi-a atras aten
ția, pe prima filă a unei scrisori, un 
desen destul de bine 
fățișează marea.

Am pornit să citesc 
că fetița care iscălea 
sească despre una din 
veliști ale mării, 
duri, . ___ . ____
Versurile îmi erau cunoscute, chiar 
foarte cunoscute: le scrisesem eu în
să-mi la mare, cu cîțiva ani în urmă. 
Acum însă purtau iscălitura unei fete 
străine, a Lenutei Ispas din clasa a 
VI l-a...

Și totuși, printre atitea versuri ale 
unor începători sînt cîteva care tră
dează simțiri adevărate, o dragoste 
sinceră pentru poezie.

Frumoasă e poezia „Iarna" de Că
tălin Uvidiu din clasa a V-a comuna 
Mireșul 
pe care 
ne mai

Și în 
clasa a 
în cele ale lui Burtan Gheorghe „Cîn- 
tec despre R.P.R.", găsim unele meri, 
te. deși autorii lor mai confundă a- 
desea proza cu poezia sau folosesc 
lozinci.

Pe toți aceștia îi sfătuim să citeas
că mult, cit mai mult, și să cerceteze 
atent versurile pe care le citesc pen
tru ca să învețe din ele. li mai sfă
tuim să scrie cu răbdare și sd nu se 
grăbească să trimită ori să dea la ci
tit poeziile lor, pînă nu stnt 
dințați că au 
bine. Și mai 
sincer, simțit.

încre- 
reușit cit au putut mat 
ales, să scrie versurile

Perseverența i=a îndeplinit dorința
— Alo ! Insțructoarea superioară de la Școala medie de fete ? 

N-am apucat să-i răspund că a și început să-mi spună.
— La telefon. e cineva de la Casa pionierilor. Te rugățn să faci o lista cu fefele 

ia cercuri. Ai grijă însă să le înscrii numai pe acelea care in
— La telefon e

care vor să se' înscrie
vață bine

Minunat, am spus ---- t--------- r v
cîteva loi de tiîrtie și am luat clasele la rînd. In clasa a VH-a insa m am oprit ceva 
mai mult. Toate m au înconjurat. Catrile na care era aproape de mine, acoperea cu 
vocea ei. pe toate celelalte. .

— Pe mine
fizică să mă înscrieți repeia ea intr una voioasă.

— Stați puțin, le liniștesc eu, la cerc pot participa numai acele fete care au note 
bune _ .

Catrilenei, care știa câ pe primul pătrar avea note mici la cinci obiecte, 1 S-a 
înmuiat picioaiele de supărare cînd a auzit Se așeză tristă în bancă Doar o șu
viță tuciurie de păr încerca să-i mai ascundă milinirea, acoperindu-i lata

Am înscris o pe Doina la ceicul : „Prietenii cărții”, pe Georgeta la fizko-chimi- 
pe Rodica la pictură și pe altele Catrilenei în acest timp i se rupea inima ca 

poate să se înscrie și
Cînd dau să ies din clasă, aud o voce hotărîtă.
— Să știți că am

plinind receptorul jos. Și bucuroasă, am apucat repede

înconjurat. Catrile na care era aproape de mine, acoperea cu

să mă înscrieți la cercul de fizică, tovarășe instructoare. La cercul de

ea.

să

însă, nu și-a pierdut 
lat cu grijă rana. „E 
la spital" gîndi el.

— Nu-i nimic, îți 
încurajă pacientul, 
cu grijă, îl conduse

Dănut e iubit de colegi In clasa lut 
sînt 20 de elevi pionieri. Și toți învață 
bine. Pe zece dintre ei, îi găsești la 
„Colțul Roșu" căci au numai note 
cinci. Dar cum a ajuns aici, Adobrică 
Constantin ? El venea des la 
temele nescrise și mai era 
plinat.

— S-a mutat Costică, de 
negru", spun mîndri băieții. 1 
nare de detașament i-am spus pe țață: 
Ori ești pionier cum trebuie ori n-ai 
ce căuta în clasa noastră, l-am con
trolat zilnic caietele, iar cînd nu înțe
legea ceva din lecție, îi explicam.

Nici Sa va Dumitru, nu mai vine dez
ordonat la școală, de cînd l-au spălat 
cu furtunul în curte Ce-i drept cîteva 

să 
i-a

Școala 
lor are 
scapă 
lucru.

Sunetul clopoțelului vestea sfîrșitul 
orelor, trebuia să ne despărțim.

— Noi mai rămînem puțin Mîine la 
ora 12 fix avem o mare bătălie cu 
zăpadă, trebuie să punem la punct 
ultimele pregătiri, și să stabilim „tac
tica", îmi spune comandantul grupei a 
Ii-a, Mirică Nicolae Și în timp ce mă 
pregăteam de plecare, au și aranjat 
cîteva lucruri importante pentru bătă
lia de mîine.

Așa l-am cunoscut pe Dănut „docto
rul" care-și rupe bocancii pe ghețuș și, 
așa l-am cunoscut și pe colegii lui.

învăț și totuși am să mă inscriu la cercul de fizică, spunea
Catrilena colegelor...
A început pătrarul II. Catrilena venea 

zilnic cu lecțiile pregătite. Tovarășele 
profesoare au început so asculte.

— Ce s-a intîmplal Catrilena cu tine? 
o întrebau ele de multe ori. mirate de 
răspunsurile bune pe care le dădea După 
fiecare notă primită. Catrilena venea în- 
tr b tirgă ia mine să mă anunțe

— Tovarășă instructoare, azi am luat o 
notă Dună la limba rusă. După cîteva 
zile o văd din nou intrînd pe ușă veselă.

— Azi mi.-am îndreptat notele la isto
rie și geometrie... Și azi o notă bună 
mîine alta, Catrilena și-a îndreptat toate 
notele mici

La sfîrșitul pătrarului II, am intrat din 
nou in clasă, de data 
special pentru Catrilena; 
cercul ele fizică Ochii 
bucurie. «

Făcind experiențe și 
noi, Catrilena a îndrăgit

imi place mult limba romînă. In 
mica mea bibliotecă de acasă am mai 
muște cărți: „Mama" de M, Gorki, 
„Teatru", de I- L. Caragiaie, Poeziile 
lui Eminescu, AiecstKidri si altete. De 
multe or’. Ia pregătirea tecțuior, ele 
îmi vin în ajutor. Asa de pildă la lec
ția despre Vasile Aiecsandri am citit 
„Sînziana si Pepelea". Cînd am învă
țat despre Mihail Sadoveanu, am citit 
„Frați'. Jderi". La fel am făcut șt la 
alte lecții.

Așa mă ajută cărțile din biblioteca 
mea să pot da răspunsuri bune și să 
am note mari la acest obiect.

din mnni. din 
rășul profesor, 
nă. Tovarășul 
tor. Fără folos 
scorul la ora de fizică".

Reporterul 
Năftănăilă și

Năttănăilă 
de patinaj.

„Valsează, 
fericiți că inirîngerea de la ora de fizică nu i-a 
stricat „forma' .

Reporterul nostru a mai reușit să prindă o scenă 
de o neasemuită poezie.

Formidabilul Năftănăilă admirînd natura. Sst 1 
Liniște Dăm cuvîntul ..megafonului. .Transmitem 
un aspect de pe malul rîului Berivoi E o diminea
ță minunată de iarnă; pe cerul albastru nu se 
vede nici un noi Fulgi de nea. cad ca niște steluțe 
argintii pe lacul înghețat. Pe mal liniștit privind 
ogiinda sclipitoare a Berivoiulm. stă Năftănăilă. A 
sărit astăzi pe fereastră, a tras încă un șut și., a 
mai adăugat încă un doi la scorul din coloanele 
catalogului. Acum, așteaptă. . sfîrșitul orelor .

Acum îl cunoașteți și voi pe căpitanul Năftănăi
lă... Și ați aflat despre victoriile și înfringerile lui.

E. CHIRAN



Basm popular rus
Intr-o zi de sărbătoare, ședeau 

nlvte mujici pe prispă și-și treceau 
timpul vorbind de una și de alta.

Numai iată că se-apropie de dîn- 
șii neguțătorul care tinea dugheana 
din sat și prinse a se făli în fața 
lor: „Eu, ci-că, am făcut cutare și 
cutare lucru, ba am fost pînă și în 
iatacul boierului".

Iar mujicul cel mai sărac dintre 
toți îl ascultă rîzîndu-și în barbă.

— Mare scofală că ai fost în ia
tacul boierului! Păi, eu unul, să 
vreau numai și o să stau la masă 
cu boierul.

— Să stai la masă cu boierul ? 
Asta n-am s-o cred nici în ruptul 
capului 1 — îi strigă neguțătorul.

— Ba o să mănînc la aceeaș ma
să cu boierul 1

— Ba nu, n-ai să mănînci 1
Și așa, din vorbă în vorbă, mu

jicul cel sărac îi zise neguțătoru
lui:

— Vrei să facem prinsoare că o 
să mănînc la masă cu boierul ? Tu 
pune la bătaie căluții tăi, pe cel 
negru și pe cel murg. Iar de n-ol 
mînca pînă la urmă la masă cu bo
ierul, o să-ti slujesc pe degeaba 
trei ani de-a rîndul.

Neguțătorul se bucură nespus.
— Bine I Pun la bătaie și pe cel 

negru și pe cel murg, iar pe dea
supra o să-ți mai dau și-o juncâ. 
Mă prind de fată cu martori.

Și bătură palma de fată cu mar
torii.

După aceea, săracul porni întins 
la boier.

— Vreau să te întreb ceva, boieria 
ta, 'dar în mare taină, — zise el.

Se apropie de boier și-l întrebă 
cu glas încet:

— Cîte parale face un bulgăre de 
aur, mare cît căciula mea ?

Boierul nu-i răspunse nimic, dar 
bătu numaidecît din palme:

— Aduceți repede încoace cîte 
ceva de-ale gurii și băutură, ca să 
beau cu omul ăsta și-apoi întindeți 
și masa. Șezi, șezi, omule 1 Nu te 

mai sfii! Bea și mă- 
nîncă pe săturate, 
tot ce-ți dorește ini
ma.

Și boierul nostru 
îl cinsti pe sărac ca 
pe cel mai de vază 
musafir. II cinstea și 
se tot uita la el tre- 
murînd de nerăb
dare, într-atît îi era 
de mare dorința să 
pună mîna pe aur.

— Și acum, du-te 
acasă omule și adă- 
cît mai repede boțul 
acela de aur că ți-oi 
da pentru el un sac 
de făină și cincizeci 
de copeici pe dea
supra.

— Păi, da’ eu n-am nici un fel 
de aur, boierule 1 Te-am întrebat 
numai așa, cît face un bot de aur 
mare cît căciula mea.

Boierul se făcu foc și pară:
— Piei din ochii mei, prostule 1
— Cum poți să spui că-s prost, 

dacă matale singur m-ai primit ca 
pe cel mai scump oaspe și dacă o 
să primesc acum de Ia neguțătorul 
nostru o pereche de cai și-o juncă, 
tot ca răsplată pentru masa asta ?!

Și plecă de la boier, vesel, nevoie 
mare 1

E
F I-

Mama e slăbită.
Stă acum în pat.
Totul e acasă
Trist, întunecat
Pînă și motanul
A uitat de joc,
Triști privesc spre dînsa
Ochii iui de foc.
Dar băiatul mamei
Unde e acum ?
Mergi la geam și cată,
Uite-1 peste drum 1
Vesel, el se joacă
De-a ascunselea —
N-are timp de mama,
A uitat de ea...
Nu-și aduce-aminte.
N-are acuma rost —>

Știu, afară-i frig, zăpadă... 
Vino, hai, în casă-i bine 
Mama doar să nu te vadă.
Și-a deschis băiatul ușa... 
Crivățul intră-n odaie. 
Zgribulită stă păpușa. 
Frigul i-a pătruns prin straie.
Tremura în sobă focul,r Vintul se-ncălzea la brațe

f Ii era de-omăt cojocul,
Și-i pica din cușmă, ghiață.
Pricepu acum băiatul 
Că de-i iarna cit de-amară 
Pe-un așa hain la suflet 
Nu-i păcat să-1 lași afară.

Cine-1 îngrijise 
Cînd bolnav a fost.
Cine, zi și noapte-i 
Sta la capătîi;
Cui îi datorează 
El, viața lui...
Se întoarce-acasă 
Tocmai pe-nserat... 
Cald e în odaie 
Vesel și curat.
Două pioniere 
Mici, de prin vecini, 
Șed pe patul mamei. 
El, parcă-i străin.
Nu se simte bine-n 
Casa lui de fel, 
Mama cald zîmbește 
Dar nu pentru el._

De vorba cu președinta 
grupei *),

E drept că fetele nu-s rele
Dar nu prea vor să te asculte
Și ce dacă ești președintă ?
Ești singură, iar ele-s multe.
De ia vreuna notă slabă,
Vrei s-o ajuți, dar ce poți face?
Ea spatele-ți întoarce iute
Și-ți strigă : — Lasă-mă în pace !
La mijloc parcă-i un descîntec:
Le spui să-nvețe, ele cintă.
Dacă le chemi să cînte-un cintec
La învățătură se avîntă.
— Nu pot să strig la ele tare 
Și de statură sînt prea mică 
Nu am destulă-autoritate
De aceea nu mă știu de frică. —
Să nu te plîngi, nu-ți fie teamă
Ci inima să-ți fie trează!
Cîndva tu ai citit o carte
Despre-un conducător de vază.
N-a fost prea mare de statură
Și nu striga la nimeni tare
Și totuși oamenii-i dădură 
întotdeauna ascultare.
Flăcăii lui intrau și-n flăcări... 
Era de-ajuns să facă semnul
Cei mai vînjoși bărbați, în lupte 
Cu dragoste-i urmau îndemnul.

Tu nu ai de strunit o oaste 
Ci doar un grup de pioniere. 
Curaj! Ești mică de statură 
Și totuși, plină de putere I 
•) Din ciclul de poezii „Grupa a treia**

LENA DRAGOȘ
U L Oaspetele

Cîinii 
Intră

Crivăț, crivăț, hai în casă 
Nu mai tremura sub geamuri 
Barba-ți albă de mătasâ, 
N-o mai încurca prin ramuri.
Nu mai plînge, lingă vatră 
E căldură, dogorește...

" vezi, afar-te latră 
dar de te-ncălzește.

Iama o cunosc eu bine

Urme de noroi
Galben ca șofranul e parchetul 
Parcă-i uns cu gălbenuș de ou.
Tușa Lina l-a frecat cu grijă 
Și l-a lustruit de crezi că-i nou.
Clasa noastră astăzi e curată
Totul strălucește luminos.
N-o să ne mai zbenguim prin clasă, 
N o să aruncăm hîrtii pe jos.
A venit Mihaî, colegul nostru, 
încălțat cu ghetele lui noi ;
Și pe unde trece el, se-nșiră 
Urme multe, urme de noroi.

Că prăpăd în urma Iui rămîne
Nu îi pasă, nu poți să-l oprești;
Are astăzi ghete noi nouțe.
Cum să și le șteargă pe-un biet preș?
Plouă-afară, plouă cu găleata.
Spre parchet privim întrebători 
Parcă nu Mihai trecu pe-acolo
Ci doar un copil neștiutor.
Să fi fost doar un copil de vină

Nu am face zarvă, zău așa 
Dar făptașul e colegul nostru. 
Pionier, în clasa a Vil-a I

SERIA I-A
PENTRU CLASELE A IV-a ȘI A V-a

1. Păsările se tem mai mult de 
foame in timpul iernii. In Delta Du
nării iernează foarte multe păsări pen
tru că le este asigurată hrana.

2. Zăpada murdară se va topi mai 
repede pentru că culoarea ei închisă 
absoarbe razele soarelui pe cînd culoa
rea albă a zăpezii curate Ie respinge.

3. Rîul Buzău izvorăște din masivul 
Buzău, trece prin trecătoarea Buzău și 
are pe malul său orașul Buzău.

4. „Vestitorii primăverii" de George 
Coșbuc.

5. Siropul a costat 30 bani iar sifo
nul 20 bani.

PENTRU CLASELE A Vl-a 
Șl A VII-a

1 Blana cîrtiței s-a adaptat la con
dițiile vieții subterane. Ea are firul 
scurt, des ca o perie și foarte moale. 
De aceea nu poate să pătrundă praful.

2. Pentru 5 bătăi sint necesare 5 se
cunde. Dar intre 5 bătăi sint 4 inter
vale. Urmează de aici că intervalul de

5 
timp de la o bătaie la alta este —

4 
secunde. între 9 bătăi sînt 8 intervale
. , 40deci — »8 = — = 10 Pendula va bate '< 4
ora 9 in 10 secunde.

3. Afirmația este greșită. Șinele se 
uzează la curbe datorită forței de fre
care și nu forței centrifuge.

4. Cei „9" și cu sergentul Mătră
gună sînt eroii cunoscutei poezii a lui 
V. Alecsandri „Peneș Curcanul". în 
ea se vorbește despre eroismul osta
șilor noștri care au luptat în războiul 
pentru cucerirea independenței patriei 
noastre.

5. Pătrunderea prafului în ceasurile 
de mînă și de buzunar se explică prin 
dilatarea și contractarea aerului din 
ele. Sub influența temperaturii mai ri
dicate, de la mină sau buzunar, aerul 
se dilată și o parte iese afară. Seara 

luăm ceasul de la mină sau buzunar 
și îl punem pe masă. Atunci aerul din 
interiorul ceasului se răcește se con
tractă și firește, se absoarbe aer din 
afară. Odată cu el pătrunde și praful^

SERIA A ll-a
PENTRU CLASELE A IV-a ȘI A V-a

1. Pionierii au călătorit spre sud.
2. Cartierul are 2401 locuitori.
3. Afirmația este greșită. Numai în 

emisfera nordică fenomenul se întîm- 
plă astfel, în emisfera sudică fenome
nul este invers ; cu cît mergi mai spre 
sud cu atît este mai frig.

4. Lemnele care se taie din pădure 
sînt mai uscate iarna. Aceasta pen
tru că în timpul iernii nu mai are loc 
circulația sevei în plante.

5. Fluturele, viermele 
cărăbușul, și în general 
tele care trec prin cele 
omidă, larvă, fluture.

de mătase, 
toate insec- 
4 faze

PENTRU CLASELE A 
ȘI A VII-a

1. Sunetul se propagă mai repede 
pe timp de ploaie pentru că densita
tea aerului este mai mare.

2. Este același principiu ca la 
rometru. Aerul apasă asupra suprafe
ței apei din castron menținînd pe ver
ticală apa din sticlă. Presiunea aeru
lui poate să susțină o coloană de apă 
înaltă de 10 m.

3. Pentagoanele concave pot fi 
iate de o linie dreaptă în 3 părți.

4. Frunzele cad toamna deoarece 
ziua se scurtează și ele nu mai au 
timpul necesar pentru prepararea hra
nei.

5. Continentul scufundat în oceanul 
Atlantic este Atlantida iar cel scufun
dat în oceanul Pacific este Mu (Le- 
muria). Se pare că acest continent s-a 
desprins din alt continent numit Gott- 
wana.
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