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Proletari atn toate țările untți-văl
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romlrt, Iii gata f

Intimplarea. de Ut 
Buzău nu este singura 
tntîlnită de noi în a- 
cest raid. Deschideți 

pagina și veți găst și 
altele.

Praștia — ghicirăți ooate 
Despre elasticitate...
Iar Grivei, solemn, acuș a 
Vine să păzească ușa.
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Smeul să-i vorbească vrea 
Despre vînturi, hrana sa ; 
Trotineta, ours să-i fie 
Despre forța inerției;

1. Ne aflam zilele trecute la Școala mixtă de 7 ani nr. 5 
din Buzău. In cancelarie intrară doi băieți :

— Tovarășă profesoară (era profesoara de sport), vă ru
găm să ne dați mingea pentru azi după amiază.

Tovarășa profesoară deschise un dulap și le întinse obiectul 
cerut.

— După ei! — șoptii eu Pătrarului al IV-lea și Disciplinei 
E un subiect grozav de reportaj! Auzi, să mai ai cîteva zile 
•pînă la examen și să te gîndești la minge/ E ceva nemaipo
menit! Și tustrei am pornit-o pe urmele lor.

Stă pe coadă și decretă : 
„Azi, stăpînul meu repeta 
Cine vrea să ml-i răpească 
In vacanjă să poftească !“

cinteia
pionierului

bucată de drum, cei doi băieți s-au despărțit.
Dobrescu Constantin a intrat in casa cu nr. 53, iar lordache 
Constantin, pe poarta casei cu nr. 68 bis. Amîndoi locuiesc 

‘S pe strada Dobrogeanu Gherea
— Ei bine, le spusei eu prietenilor. Acum știm unde lo

cuiesc. Să-i lăsăm să mănînce și apoi vom vedea ce fac. 
Ne-am întors pe la 3 șt 20 de minute. Dobrescu rezolva o problemă grea.

— Hai să-ți ajut eu, îi propuse Gloria, sora sa, elevă în clasa a WINa
— Să-mi ajuți? Dar ce, eu n-am cap? Lasă-mă s-o descurc singuri
5. Pină la urmă i-am văzut și cu mingea. Cei doi prieteni erau de data 

asta adversari. Atit de înverșunați au fost unul împotriva celuilalt, incit la 
acel meci s-au marcat nici mai mult nici mai puțin de... 46 de goluri!

3. Dar tocmai cînd ajunsese la rezultat, ușa se deschise și intră prietenul 
său lordache.

■— Am venit să învăț la tine. E mai bine aici.
Și luă loc la masă, deschise o carte și începu să tnvețe.
4. Nu se poate să nu cadă în „păcat“ — gîndii eu, văzînd toate astea. A* 

doar mingea cu ei. Să stau să aștept!
Și-am așteptat mult și bine. Abia după vreo oră și jumătate cel 

doi băieți ieșiră din casă, dar... fără minge. Se certau însă.
— Aha! Am spus eu că trebuie să fie ceva în neregulă? Prieteni, 

prieteni, dar uite-i că se ceartă.
A Dar, nai! — și de data asta mă înșelasem! Un prăpădit de fir de
" tdș ceapă din grădina lui Iordache puse capăt certei. Băieții nu se în-

LJF (eleseseră asupra unei chestiuni de botanică.
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că zilele

pămîntul 
zile mai 
umplură

Grupa e gata pentru examen

vy\

r

într-un
tunel

tovarășa Jenica Gruesc, 
„Sclnteii pionierului"

(Discuție 
corespondentă a 
pentru regiunea Timișoara).

Cînd te desparți de un prieten, îi faci 
■a dar, în semn de aducare aminte. Co- 
pîM din clasa a IV-a, de la Școala nr. 
13 din Timișoara, se despart anul acesta 
«k școala lor.

— Ce amintire să lăsăm școlii ? —
8-<ati întrebat între ei copiii.
, — Un pachet de cărți — propuse unul.

— Nu. asta e prea obșnuit, răspunseră 
ceilalți. Ar trebui ceva, așa, cu totul și cu 
totul deosebit!

Și orice propuneri s-au făcut, nici una 
■-«a putut să fie pe placul tuturor. Pînă 
la urmă s-au dus la tovarășa învățătoare.

— Un dar școlii ? Da, uite ce cred eu 
că ați putea facet Și tovarășa învățătoare 
k spuse ce anurne să facă.

Cîteva zile mai tîrziu. Feri aduse în 
clasă o ladă cu marginile înguste, dar cu 
capacul foarte lat Doina. Hedi și Car
men au adus pâmînt negru, fărîmițat și 
l-au așternut deasupra lăzii. Din cîțiva 
bolovani acoperiți cu mușchi, 
colț al lăzii apare un munte. Un 
străpunge muntele, ocrotind astfel calea 
ferată care trece mai departe, pe lîngă 
gospodăria colectivă, pînă la mina de

îl

grabeș'i 
binișor pe 
Uite noi 
și ne-ar 
cum sta’i 
examene-

Iată-ne la Școala de 7 ani 
mixtă Nr. 12 din Cluj. Ne 
aflăm pa un coridor iung, 
deocamdată pustiu. Cu cine 
să stăm oare de vorbă ?

— Cbelălău. chetăfău, 
aud deodată pe Zdup.

Dau fuga și-1 găsesc in
tr-o discuție „violență" cu o 
pionieră :

— Prostule, tu nu vezi că 
slnt grăbită ? ii spunea 
Ce caufi în calea mea? 
văzut ? Te am călcat 
coadă..,

Insă vorba ceea; orice 
are partea lui de bine, 
prețul cozii lui Zdup. , 
găsit pe cineva care 
poate da lămuriri

— Încotro te 
așa ? — o iau eu 
furioasa pionieră, 
srntem de la ziar 
interesa de pildă, 
voi cu pregătirea 
lor ?

— Ce examene, 
tire !? — începu să țipe ea. 
Crezi că de asta îmi arce 
mie acum ?

— Păi... am încercat 
s-o întrerup.

Dar pioniera țipa din 
in ce mai tare :

— Trebuie să fac o ; 
zctă de perete festivă. 

pregătesc adunarea de deta
șament în care discutăm 
despre situația la învățătură, 
să pun la punct postul sani
tar, să fac niște perdeluțe la 
biblioteca noastră să... să...
să....

— Muite treburi ai pe ca-

pul tău — am oftat eu trist. 
Ce păcat că celelalte 
triere nu te pot ajuta! 
vede că sînt tot atît de 
pate ca tine

Pioniera rămase cu 
căscată :

— Cum adică ?...
— Doar nu ești singura 

din detașament care îndepli
nești atitea sarcini !

pio-
Ss

ocu-

gura

ce pregă-

eu

ce

Sfa- 
să

cărbuni dm fund. In jurul unui lac de 
oglindă, printre copacii de carton, se 
văd căsuțele albe ale unui sătuc liniștit. 
Sus pe munte, strălucind în bătaia soare
lui, se află un sanatoriu pentru oamenii 
muncii.

— Toate-s bune, își ziseră copiii cinci 
terminară. Dar se cade oare să lăsăm 
ogoarele colectivei fără semănături ?

— Firește că nu se poate, și-au răs
puns tot ei. Au răscolit îndată 
și au pus în el semințe. Cîteva 
tîrziu, ogoarele gospodăriei se 
de verdeață.

Macheta părea gata. Dar iată 
trecute. Ia lecția despre importanța elec
trificării țării, copiii și-au dat seama că 
satul și gospodăria lor nu au lumină elec
trică. A doua zi, din nou la lucru ! S-au 
confecționat stîlpi, s-a făcut rost de fire 
și de becuri și, tot în aceeași seară, „s-a 
făcut lumină-n sat“.

Și iarăși totul pare gata. Zic pare, pen
tru că pînă la examene mai sînt zile și 
cine știe ce s-ar mai putea ivi demn de a 
fi adăugat. Căci, trebuie să știți, copiii 
din clasa a IV-a vor să dea școlii un dar 
cu totul și cu totul deosebit, un d'ar 
să arate, fie și într-o mică măsură, 
țimea de cunoștințe căpătate de ei 
școală.

care 
mul-

N-a mai răspuns nimic. A 
stat cîteva clipe pe gînduri, 
s-a uitat apoi urit la noi și 
a fugit.

Inchipuiti-vă că lucrurile 
stăteau chiar așa. Asta am 
aflat-o mai tîrziu în cance
larie. Șandor Veronica din- 
tr-a Vi a C e o destoinică 
președintă de grupă și în a- 
celaș timp.„ membră în co
lectivul de conducere al de
tașamentului (ați mai auzit 
vreodată așa ceva ?) E atît 
de destoinică incit îndepli
nește toate sarcinile, spre 
marea fericire a colectivului 
de conducere al detașamen
tului care s-a văzut eliberat 
astfel de o grămadă de tre
buri plictisitoare.

După ce am admirat în
delung cit de „bine" a știut 
colectivul de conducere să 
organizeze munca detașa
mentului, ne-am luat rămas 
bun de la pioniere și le-am 
spus că dacă Veronica o să 
cadă la vreun examen, nu 
trebuie să se necăjească. In 
definitiv, și ăsta e un fel de 
a organiza munca.: Pionie
rele detașamentului Învață 
și nu-și îndeplinesc sarcini
le, iar Veronica îndeplinește 
sarcinile și ...nu învață.

Cum s-ar zice : bun echi
libru.
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Multe sate am de lucruri ai/ toate, se înțe

Școala nu dă elevilor ru\ 
un grup de elevi', din cla. 
Nr. 13 din București, veri
ajutorul unor machete meci

S-AU PREGA
(De vorba cu tovarășa La că cele î:

risa Gheorghescu, profesoară nului șco
de limba rusă la Școala de - Ați
10 ani, fete, nr. 22 din Bucu întîmpinat"
rești). rea mate:

— Sînteți mulțumită de fe — Da.,
lul cum s-au pregătit elevele ță Elencf
clasei a Vlî-a A în vederea e- bine sintei
xamenului la limba rusă ? dicatul vei

— Despre acest lucru aș a- pul prege
vea multe de spus. încă de mai mult
la începutul anului, fetele ajutat-o ș
s-au străduit să-și însușească sultații și
bine materia, să învețe regu acasă. ST
lile gramaticale legate de avea un i
text. Așa se întîmplă că a- a-și periei
cum, în preajma pregătirilor copiat mij
pentru examene, le-a venit cut dictăj
foarte ușor să-și reaminteas- Naum Mor

O ISTORIOARĂ
Șînț Pătrarul al IV-lea și vreau să vă poveste 

o istorioară pe care o știu de la tatăl meu, Pag 
,-ul al IlI-lea, căruia i-a povestit-o bunicul ni. 
Pătrarul al II-lea, care o știe de la străbuni 
meu, Pătrarul I.

Era pe la începutul anului școlar. Rozner ii 
învăța mai greu la limba romînă. La toate f'-. 
tele lua note mari, numai cu subiectul, substal^M 
și cu timpurile verbale ale limbii romîne se r 
certa. Era tare mîhnită cînd venea ora de romi 
Treaba asta însă n-a durat mult. Inge s-a îmj 
tenit cu o fetiță care vorbea mai bine romîmg 
a citit mai mult, a învățat regulile gramaticale, <. 
împrietenit cu sintaxa și morfologia limbii rort, 
și lucrurile mergeau bine. Pătrarul al II-lea, b< 
cui meu, se bucura. Ei, azi așa, rnîine așa, fc 
dintr-a Vil-a B — colegele ei — o sfătuiră s.' 
scoată cuvinte mai multe în carnețelul ei, fă® 
împreună mai multe exerciții de analiză gra; 
ticală și, cînd sosi tatăl meu, Pătrarul al 1111 
în luna aprilie, Inge căpătă la limba roii, 
nota 5.
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PANICA ȘI NEPĂSARE
tehnicolor

Filmul pe care vi-l prezentăm acum 
a fost reaUzat (fără știrea mea) de 
Zdup ți de cîfiva prieteni ai lui (el 
pretinde că aceștia ar fi o veveriță — 
operator, un iepure — consultant 
științific și o broscuță — inginer de 
sunet).

Distribuția: in cele două roluri
principale (singurele de-altfel), Mari
nescu. Gheorghe și Mincă Ion, amindoi 
elevi la Școala de 7 ani „Partizanul", 
din comuna Ștefănești, și pionieri 
(asta se știe numai așa, deoarece 
cravata n-o mai ppartă de mult).

de țară așe-

— producție Zdup)
0

E după amiază. Acasă, ta ca
mera Vioricăi, s-au strâns Șara, 
Firuța, Maria, Jicăreanu, tatr-un 
cuvînt, toată grupa I-a.

Concursul putea începe de a- 
cum.

— Cîștigătorul, spuse Viorica, 
va fi acela care va rezolva 
mai repede și mai bine zece 
exerciții la algebră.

După ce spuse tuturor condi
țiile concursului, președinta 
grupei deschise cartea de alge
bră și începu să dicteze

„(2x — 3) (3 + 2x)“
Ceasul așezat pe masă —■ 

spetial pentru cronomețrarea 
concursului — arăta ora 17. 
Creionul fiecăruia a început să 
alerge pe fila caietului. Dar uite,' 
Șara a și așezat caietul la mij
locul mesei. Asta înseamnă că a 
terminat. Și au trecut doar patru 
minute. Rînd pe rînd, le-au așe
zat ai toții. Ultimul a terminat 
cu două minute mai tîrziu decât 
Șara. Viorica citi rezultatul:

„4 x2 — 9“
Același rezultat i-a ieșit fiecă

ruia.
După o oră. Viorica Paștiu 

făcu punctajul concursului:
—Ei, ce bredeți ? Cine a ieșit 

primul ?
Nimeni nu răspunse, 

ruia îi era greu 
cine crede 
nu mai avu răbdare să aștepte 
și continuă :

Fiecă- 
să spună pe 

învingător. Viorica

— Pe locul I s-a alasat... apoi 
aproape strigtod de bucurie: 
Toți cei 10 pionieri ai grupei 
I-a 1

— Stați, vreau să vă fac o 
propunere, le spifse președinta. 
Vă mai aduteți aminte de zilele 
acelea de pe la începutul pătra
rului III, cînd am început .să 
luăm numai note de 5? Ei bine, 
vreau să vă propun ca noi toți 
să povestim în caietul acesta, pe 
care l-am pregătit, toată viața 
grupei noastre și, mai ales, «im 
am reușit oa toți să avem numai 
note de 5. Să 
jutorul primit

sultații, despre controlul, care 
ni-1 făceam unul altuia asupra 
temelor, despre repetarea în co
mun înainte de începerea ore
lor... Dar ce să vă mai spun, cu 
toții știți.

— Viorica, să vorbim și des
pre ajutorul dat celorlalte grupe 
din detașamentul nostru.

într-a IV-a
tor și accentua greșit. In. ul
tima vreme a citit mult.

— S-au folosit și de alte 
materiale în afară de manua
lul clasei a Vil-a ?

— Multe fete, chiar în tim
pul anului școlar, citeau dife
rite cărți în limba rusă. Așa, 
de pildă, Teodorescu Ruxan- 
dra. Baltac Maria și altele. In 
preajma pregătirilor pentru e- 
xamene, mi-au cerut să le re
comand cărți pe care să le 
citească.

— Deci credeți că s-au pre
gătit temeinic și că se vor 
prezenta bine Ia examen ?

— Da, șt eu le doresc din 
toată inima succes 1

STRĂBUNIC
o însoțesc pe fnge, cât și întreaga 

I-a, în pregătirea pentru examene la 
ele. Să nu uit să vă spun : clasa a 
i la Școala germană nr. 4 din Orașul 
fruntașă pe școală și toate fetele se 

ă intre în examenele de sfîrșct de an.

In sfîrșit, după lunga mea călătorie, 
am poposit și la Școala medie de 10 
ani, cu limbă de predare ' -
din Sf. Gheorghe. 
clasei a IV-a, am 
insă nu am reușit 
un cuvințel. Lăsai 
sfială și intrai să 
rițele clasei a IV-a :

— Ei, și cum a fost, Irma, ainul trecut, cite bi
lete ai tras ?

— Ți-a fost teamă ?
— Dacă nu știi o întrebare, rămîi repetent ?
Un grup de fete o înconjuraseră pe Irma Gheor

ghe dintr-a V-a și nu mai conteneau cu întrebările. 
Am înțeles îndată că-i vorba despre examene și, 
de! fetele dintr-a IV-a erau curioase I Era doar 
primul lor examen. Crezui la început că le e frică 
și astfel intrai și eu în discuție :

— Nu vă temeți, fetelor. Așa-i la primul examen.
Fetele mă priviră mirate și cam sfidător.
— Nu ne e frică, răspunse țanțoșă Szabo Iolan- 

da, o fetiță veselă și tare isteață.
Privi la mine cu coada ochiului și zîmbi. Pînă 

la urmă m-am împrietenit cu ea și cu alte fete 
din clasa a IV-a. Ele mi-au arătat planul zilnic, 
le-am văzut cum învață la limba romînă și limba 
maternă cu ajutorul vocabularului, ne-am plimbat 
și am discutat ca între prieteni. Intr-o după amia
ză am mers într-o poieniță în excursie la margi
nea orașului împreună cu Beke Maria. Szabo Mo
nica și Szokaci Margareta, prietenele Iolandei. 
Mi-au povestit fetele cum au repetat cele patru 
operații la aritmetică, ce 
și alte lucruri, de parcă 
cînd lumea.

— M-am înșelat, le-am 
plec. Am crezut că vă e frică și 
să vă încurajez.

Cu toate au izbucnit într-un 
rîs și eu cu ele. Mi-am luat apoi rămas bun și 
le-am promis că în ziua examenului am să vin 
să văd dacă tremură cineva și dacă 4 și 5 le mai 
sînt prieteni ca în timpul anului.

maghiară,
In dreptul ușii 

auzit cîteva voci, 
să deslușesc nici 
la o parte orice 
văd ce puneau la cale școlă-

au învățat la gramatică 
am fi fost prieteni de

spus eu fetelor cînd să 
de aceea am venit

hohot de rîs. Am

Rulăm filmul: o casă
Gală foarte pitoresc 
în panta unui deal." 
Deodată poarta se 
dă în lături cu vio
lență, lăsindu-l pe 
Marinescu să intre 
tn fugă. Tot în fugă 

. intră in casă;
— Mamă, dă-mi 

să măninc repede, 
trebuie să învăț‘as
tăzi 1500 de pagini.

Cum nimeni nu-i 
răspunde, Marines
cu continuă :

— Mamă, nu m-auzi? Vrei să ră- 
mln repetent din cauza dumitale?

Din nou nici un răspuns, laiă-l a- 
' tunci pe Marinescu, cum se repede la 

dulap, caută și găsește cite ceva de 
îmbucat. Mănîncă cu viteza primului 
ciclist din lume și se apucă de învă
țat:

— Așa, carevasăzică azi trebuie să 
învăț tot manualul de limba romină, 
algebră și fizică.

Altă dată numai tși propunea. 
Acum Marinescu se (ine de cuvlnt și 
începe — tot tn mare viteză —■ să în
vețe. Citește, răsfoiește, răsfoiește, și 
deodată:

— Ce prost strut! De ce îmi pierd 
eu vremea cu limba romină, cînd la 
algebră nu știu chiar nimic?!

Trîntește limba romină sub masă și, 
repede, ia manualul de algebră I II 
deschide și începe „studiu 1“ mergînd 
prin casă, gesticultnd, rezolvind ecua
ții Întregi cu degetul arătător drept 
cretă și aerul drept tablă.

Privirea ii cade p;
„Analiza combinatorie și binomul 
Newton".

— Newton, Newton, ah, despre ăsta 
parcă am auzit ceva și la fizică. Vai, 
nici la fizică nu știu nimic.

Trîntește algebra lingă limba, ro
mînă și apucă manualul de fizică 
pe masă...

Obosit de atita studiu, de atîta 
. gimnastică, Marinescu adoarme tn- 

tr-un iîrziu, cu transpirația șiroindu-i 
pe frunte...

Urmează partea a doua a filmului. 
Tot o casă țărăneayeă, așezată ta 

pantă de deal. In curte, cel de-al doi
lea erou principal, Mptcă Ion, îți re
pară trotineta. Din casă se aude o 
voce:

— Măi Ioane, învață, că mai sînt 
cîteva zile pînă la examen.

— Știu eu cite zile mai sînt.
— Atunci de ce nu înveți ?
— Asta-i bună 1 Ai vrea să las tro

tineta nereparată, 
s-o mănince para
gina și rugina? 
Dar ce, crezi că eu 
n-am inimă?

Izbutește s-a re
pare. Fericit, alege 
un loc potrivit și 
începe cursa de 
trotinete.

Din nou vocea: 
■— Măi Ioane. în

vață. băiete! Ai re
parat-o, acum las-o 

încolo de trotinetă! \
— Ei da, s-o las neîntrebuințatăt 

s-o las să zacă ?
— Dar vin examenele...
— Știu. Și ce ? Dac-o fi să trec, oi 

trece, dacă nu...

— Sigur că da. Dar cine vrea 
să ia băietul ?
— Eu 1 spuse repede Șara.

*

Mai sînt puține zile pînă la 
examene. Dar pionierii grapei 
I-a din clasa a Vl-a a Școlii de 
7 ani aim Vințul de Jos, regiunea 

sînt gaia pentru 
abia așteaptă a- 

care vor să dove- 
odată unitatea și

pe un capitol:
l lui

de

★
— Gata, Zdup, s-a terminat fil

mul ?
Zdup latră și-mi face cu ochiul, 

adică s-a terminat numai seria I-a a 
acestui film. Urmează, in curind, seria 
H-a: examenele. Atunci, să te ții! 
Pentru că, n-aduce anul... școlar ce 
aduce ceasul... de examenI Iar eroii 
noștri vor dormi in seria 11-a pe 
ceeace și-au așternut in seria I-a.

A

0

0

re

Hunedoara, 
examene. Ei 
cele zile în 
dească încă 
forța grupei

Au numai medii de 5

Condrea Octavian
Școala Nr. 52 băieți-București.

Halianis Cristina — clasa a Vl-a 
Școala medie mixtă cu limba 
predare elenă-București.

clasaPenciu Lucia
Școala Nr. 51 fete-București.
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Peste — obstacole, pe munte, 
Treci ușor făr-accident 
(Chiar cînd sini necunoscute) 
Dacă ai antrenament.

. A-ncercat... dar a căzu

vaza
Li s-a „jefuit” vacanța.

Din ghereta-catalog 
Controlorul le va spune : 
— Pașapoartele, vă rog. 
Trec doar cei cu note bune 1

z—------------------------- :--------
A-nca,rcat așa mașina 
Ca să ducă totu-odat, 
$i se-ntreabă a cui e vina 
Că motorul s-a blocat...

„O să-nlîrzii iarăși, vai. 
Voi da vina pe tramvai”. . 
Vezi că-n drumul spre ca

bană 
L-a lăsat „motivu“-n pană.
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