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Congresul al ll-lea al U.T.M. e așteptat cu bucurie 
și nerăbdare nu numai de utemiști, ci și de frații lor 
mai mici — pionierii. Și așa cum utemiștii întîmpină 
Congresul ctT minunate realizări in producție, în învă
țătură, in știință, și pionierii doresc mult ca acest 
eveniment să-i găsească cu multe înfăptuiri frumoase, i

Ne-ar bucura, fără îndoială, să vă înfățișăm reali
zările pionierilor din întreaga țară. De sigur însă că 
n-am avea loc pentru toate. De aceea, vă vom povesti | 
doar cîteva lucruri realizate în cinstea Congresulai * 
U.T.M., de către pionierii din regiunea Constanța.

’ P/otetort di» toate țările untți-câ f 
to lupta pentru cauza Partidului Muncitoresc Romln, fit galaf 

Scinheia 
pionierului
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„ÎNTOARCERE VICTORIOASA !“■
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AȘA CUM ȘTIȚI ȘI VOI
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și in 
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mic fi 

chiar

...stririgerea fierului vechi 
a devenit o tradiție pionie
rească. De aceea, începem 
prin a vă spune că pionierii 
din regiunea Constanța au 
strîns mii de kilograme 
fier vechi.

Pionierii nu au lăsat 
cercetat nici un colțișor 
unde ar fi putut găsi obiec
te vechi, de fier și iată că 
munca lor a fost încununată 
de succes.

„Noi am strîns pină acum 
1144 kg. de fier vechi" — 
raportează cu mîndrie pio
nierii din comuna Petroșani.

Iar cei de la Școala de 4 
ani din comuna Zorile, 
răspund : „...șl noi am 
2500 kg. deși sîntem 
mici și mai puțini

i 1".
Deci, luați aminte!

MAI ȘTIȚI APOI-.

...că acțiunea cea mai de 
seamă a pionierilor In cins
tea Congresului este crește
rea viermilor de mătase, 
fată că pionierii din această 
regiune cresc și viermi de 
mătase. Dacă vreți să știți 
cantitatea, aflați atunci 
Școala 
crește 10 gr. de sămînță, 
Școala 
10 gr., 
VelichioiU' 
puțini copii, 5 
mlnță, etc.

Dacă veți înmulți aceste 
cifre cu numărul școlilor 
din regiune, veți obține 
respectabilă cantitate 
semințe, din care, vă 
chipuiți. va ieși a puzderie 
de gogoși de mătase.

ȘI INCA DOUA ȘTIRI.

cd
de 7 ani Ostrov

de 7 ani Adam-Clist 
Școala de 4 ani din 

unde sint 
gr. de

Una din comuna 
Corvin și a doua din 
muna Mîrleanu :

Pionierii din Ion Corvin 
s-au gîndit adesea ce lucru 
frumos ar putea dărui lo
calnicilor, în cinstea Con
gresului U.T.M. Șl cum, 
atunci cînd există dorința, 
ideile nu se poate să nu a- 
pară și ele, iată ce au ho- 
tărît copiii: să dăruiască 
comunei un parc. Dar ce sd 
mai lungim vorba: pionierii 
s-au pus pe lucru 
scurt timp comuna 
fost înzestrată cu un 
frumos parc, așezat 
în centru.

Iar cei din Mîrleanu, buni 
cultivatori de legume, și-au 
făcut o grădină de zarza
vat pe care au împreimuit-o 
cu un gard viu de liliac.

După prima privire întrebătoare, mama și surorile au zîmbit: Ls 
examen totul a mers bine! \ i <

care

înțeles c

Unde este clubul ? cît costă
trenul? cine poate pleca

(Gheorghița 
dă cîteva

reporterul 
lămuriri)

Deunăzi, am pri- — urmînd ca ei să fie înscriși pe o listă 
mit cîteva Primele înscrieri s-au și făcut.

Așa dar^țjun nu ne este greu să dăm 
răspuns iȘRhkmfaLebări pe care le vedeți 

e cu Clubul Tine- și în titlu. In ce oraș se află Clubul ? —
de aceea vreau să ne-att întrebat un grup de fete de la

v Școala de 7 .ani mixtă, djn comuna Do

n-au prea
rilor Turiști. Tocmai 
dau aici cîteva lămuriri.

In țara noastră, sumedenie de copii bîrceni, regiunea Șuceava^ Răspunsul e 
------__A_ ------p. cu

Tramele „Paginile Scînteii pionierului*1. 
r ‘ să

aibă turiștii ? — ne-a întrebai Petrașciuc 
Uâliana

pornesc vară în excursii prțn ținutul simplu: Clubul se află în ..orașul
, . z-, ...i- , '' ,r ,„ j . r» • -i r-.-. « A •

|?le care trăiesă Cit costă trenul și ce virstă., trebuie
.a.. a __ „ _ __________

natal. Copiifcîși propui?, astfej» șă cerce-ț 
teze plantae' șîanimal ‘ 
prin preajma sati/ltfi aa^i orașului 
natal, culeg legende,.pnteec și poezii/)'^ 
pulare, alcătuiesc istoria satului sau^ora- 
șului lor. Pentru oa Cele aflate și 'desco
perite de ci să fie aflate de to 
gazeta noasfță a inițțat îi 
un „Club al Tții<>rUor 
titlu ^or apare tp țff^rrmarileT" să se ceară
fotografiile, desenele;’ trimise^^eHăcPg.... ercete 
de către tiner.iT târîșt^Cele 
dintre ele, 1
cursului organizat de gazetă. Acestea am avut să vă comunic, copii.

Pentru ca la redacție să se știe ^tna- Trimiteți cît mai repede planurile voas-
inte care dintre copii pornesc în exed?; tre de excursiil la redacție,
sii, tinerii turiști au fost invitați să tri-SaSs^ 
mită la redacție planurile lor de excursii

le

din comuna Dorneșâ, raionul 
iți. Deobicei, trenul nu, c'istă nimic, 

> --ccta ți- 
natial nu prea ai nevoie să te folo- 

giteteOri^șty vîrsta, din 
ș-ă'';l^în^lat niciodată 

tril de naștere celor care 
tul natal. Totuși, tînăru- 
:ere o virstă : vîrsta șco-

nimic, 
dil^simplu motiv că pentru a cerceta ți-

iteți cît mai repede planurile voas-
___ I-

GHEORGHIȚĂ REPORTERUL
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mas repetentă.
șine 1* — îi șoptea

2
■ Și, cu toata că nu

se uita nimeni la
ea. Constanța sim
țea că o
ochi o
mustrător.
lă și ieși...

...Vacanța a trecut pe 
nesimțite. Noul an șco
lar a bătut și în gea
mul Constanței Mușat.

.Am să învăț mult*.
Cu acest gînd pomi 
Constanța spre școală.

Pășind pragul clasei

Au trecut aproape trei 
ani de atunci.

Se sărbătorea sfîrșl- 
tul anului școlar. In 
sală se împărțeau pre
mii celor care învăța
seră cu sîrguință. Un
deva în lundul clasei, 
ședea o leliță tăcută. 
Ochii ei, scăldați în la
crimi, priveau triști îna
inte.

Ce rușine 1 Ai
Ce

un glas dinăuntru.

ră- 
ru-

rioasă să-șl cunoască 
noua colegă de bancă. 
Băncile s-au umplut 
rînd pe rînd, doar locul 
de lingă Constanța a 
mai rămas liber.

— Ce-o fi cu fata 
asta aici ? șopti cineva.

Iar o altă șoaptă răs
punse :

— Poate e repetentă, 
nu vezi ce mare e ?

— Trebuie să vă așe
zați dutjă mărime în

?

2
2
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în care învățase și a- 
nul trecut, observă că 
aici toate erau neschim
bate. Doar fetele care 
deschideau sfioase ușa 
erau altele.

S-a așezat la vechiul 
j ei loc și aștepta cu-

mie de 
privesc 
Se seu-

bănci, le spuse tovară
șa profesoară.

Și Constanța observă 
atunci că fetele se fe
resc de ea. A rămas tot 
singură în bancă. Zilele 
care au urmat, ~ 
stanța și-a dat 
seama că pe ea 
iubește nimeni. Răspun
surile ei erau tot slabe

— Ți-am spus eu că 
e repetentă... Nu știe 
nimic 1 auzi iar șoapte.

Și colegele ei au în
ceput să cerceteze

Con- 
bine 
n-o

priviri iscoditoare pe 
această fată ciudată —• 
picată cine știe de 
unde în clasa lor.

Dar n-a întrebat-o ni
meni niciodată: Ți-ai 
învățat lecțiile? Unde 
stai? Cum te cheamă ?

Constanța ședea tă
cută în banca ei. Iar 
cînd i se punea vreo 
întrebare răspundea 
stingherită.

într-o zi, tovarășa di
rigintă o chemă 
In cancelarie și o 
ntrebă :

— Ce-i cu tine, 
Mușat ? De ce ești 
tristă?

— Of I Numai 
de-aș termina cla
sa a VII-a 1 N-am 
să mai învăț de
loc... răspunse 
Constanța. într-o 

dimineață cînd Con
stanța sosi Ia școală, 
în banca ei ședea ci
neva.

— Eu sint cît tine de 
înaltă, vrei să stăm îm
preună? o întrebă Geor- 
geta Bogneanu.

— Tu?... De ce? între
bă Constanța uimită.

— Vreau să stau cu 
tine... îmi place...

Georgeta era o pio
nieră silitoare și avea 
numai note mari. Dar, 
pe lîngă notele mari, 

(continuare în pag. III-a}
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arătîndu-i 
munca ?

%

E

K

v-au folosit vouă, copiilor, ca 
pre viața și lupta uteciștilor, 
are să mă ierte.

nu eram 
lăsat în

cum 
iar 
al 

pro-

Eugen 
mai

că pentru

trecute președintele Tito 
Leningradul, unde s-a 
aceeași primire veselă și 

El va mai merge și în 
Pretutindeni

Cum ne descurcam!
(Continuare din nr, trecut)

S Ghicesc pe fețele voastre o întrebare: dacă 
aoi uteciștii dăruiam atîta din timpul nos
tru pentru a îndeplini sarcinile de organi, 
xație, cum ne descurcam cu învățătura ?

Aflați că la noi învățătura se afla la lo
cul de cinste pe care îl are și astăzi. Oricum 
•r fi stat lucrurile, trebuia să vii cu lec
ția învățată. Asta era lege !

S-a întîmplat însă ca unii dintre noi să 
mai și uite acest lucru. Astfel, aveam în 
clasă pe unul Eugen. Un bun utecist, dacă 
ar fi să ne gîndim numai Ia felul în care 
își îndeplinea însărcinările. Insă Eugen nu se 
prea împăca cu învățătura.. Intr-o zi, cînd 
l-am luat la rost pentru asta, știți ce ne-a 
spus ? „Ei, ia mai lăsați-mă în pace I Sînt 
alte lucruri cu mult mai importante de fă
cut acum“. Am rămas uimiți. Vezi, 
obișnuiți cu asemenea păreri. L-am 
pace.

La o oră de istorie. 
Eugen fu chemat la 
•tablă. Profesorul nos
tru de istorie era un 
®m foarte învățat, tre
buie s-o recunoaștem. 

Insă în ceea ce pri
vește alte chestiuni, el 
avea păreri opuse pă
rerilor noastre și nu 
prea ne avea la inimă. 
Pentru știința lui îl 
respectam însă și-1 iu
beam. Voiam să-i do
vedim că noi uteciștii 
aîntem cei mai buni... 
Și cum puteam face 
asta, decît învățînd 
bine, purtîndu ne frumos, 
aem mai presus de orice

De aceea ne.a durut pe toți cînd 
«l-a putut sa răspundă la întrebări și a 
fost și obraznic.

Profesorul a zîmbit însă ironic, ea și 
ar fi spus : „Lasă că vă cunosc eu “, 
•cineva din bancă, vreun bun „prieten” 
nostru, a chicotit: „E utecist, domnule 
lesor..."

In recreație, de parcă ne am fi vorbit cu 
toții, nimeni nu i-a adresat lui Eugen mei 
■»n cuvînt. Dar nici el nu vorbi cu noi. Se 
■vedea însă că e necăjit rău.

Peste cîteva zile, celula noastră s-a adu
nat. Primul lucru care s-a discutat a fost 
îotîimplarea cu Eugen.

— Cum, a strigat el care se vede că de 
mult fierbea. In loc să-mi țineți mie parte, 
faceți pe plac reacționarilor ? Oare neam 
dovedit că sînt un bun utecist, nu îndepli
nesc bine însărcinările?

— Nu, n-ai dovedit că ești un bun ute
cist — i-au răspuns băieții. Un bun utecist 
trebuie, mai înainte de toate, să-și cîștige 
respectul celor din jurul său. Ori tu nu nu
mai că nu ești respectat, dar faci și de rîs 
numele U.T.C.-ului.

— Eu cred că Eugen n-a înțeles un lucru 
foarte important — a intervenit Soare, se
cretarul celulei, cu glasu-i calm și cumpă
nit. Cînd această luptă deschisă cu reacțiu- 
nea se va sfîrși, va începe o alta și mai 
mare. Țara noastră are nevoie de oameni 
bine pregătiți, care 6-0 poată reconstrui. 
Atunci, care va fi locul lui Eugen ? E ade
vărat

g|K

^VVtvv*

e mai gireu. Noi învă
țăm și ne pregătim ît» 
toiul luptei. Așa că 
Eugen să nu se laude 
cu îndeplinirea sarci
nilor atîta timp cît 
nu învață. Și părerea 
mea este că Eugen 
să nu mai primească 
nici o însărcinare pînă 
cînd nu va răspunde 
bine la lecții.

Era o pedeapsă grea 
aceea de a nu mai 
primi însărcinări și 
nici un utecist nu și-o 
dorea. Eu cred că 
Eugen a suferit mult 
prins bine.în sinea

Iacă, astfel priveam noi uteciștii învăță
tura.

Acum, după ce v-am povestit toate aces
tea, mă simt mai puțin vinovat. Să știți că 
n-am cerut voie lui Voicu să vi le povestesc 
și s-ar putea să se supere, deoarece el este 
un om foarte modest și niciodată nu i-a plă
cut să fie înfățișat în chip de erou.

Dar, dacă îi vod spune că povestirile lui 
să aflați des- 
sînt sigur că

Mii și mii de oameni umpleau stră
zile Moscovei în acea zi de la înce
putul lui iunie, cînd Iosip Broz Tito, 
președintele R.P.F. Iugoslavia, a so
sit în Capitala Uniunii Sovietice. Ma
șinile în care se aflau conducătorii 
sovietici și cei iugoslavi se acoperi- 
seră de flori. Necontenit alte aplauze, 
manifestări de simpatie și entuziasm 
porneau din mijlocul mulțimii aduna
te. Din primirea aceasta caldă pe care 
cetățenii Moscovei au făcut-o oaspeți
lor iugoslavi, sosiți în vizită priete
nească, se resfrîngea bucuria lor sin
ceră. marea lor satisfacție de a vedea 
întărinduțse. căpătînd noi orizonturi 
legătura veche, istorică, dintre două 
popoare f:”teștî.

De-a lungul vremurilor, poporul 
rus și poporul iugoslav au fost dese
ori unite prin luptele aprig? duse îm
potriva dușmanului comun care voia 
să le înrobească. Eroismul și jertfele 
din anii de luptă împotriva ocupanților 
fasciști au cimentat și mai mult re
lațiile dintre popoarele Uniunii Sovie
tice și ale Iugoslaviei. Un timp, în 
perioada de după război, aceste re
lații au fost umbrite, împiedicate, 
fără ca vreunul din cele două popoare 
să dorească asta. Datorită politicii 
leniniste. înțelepte, a conducerii sovie
tice, aceste greutăți au fost însă în
lăturate, și, azi, legăturile sovieto- 
iugoslave merg pe făgașul lor firesc.

de prietenie și colaborare pașnică. 
Faptul acesta e îmbucurător pentru 
toate țările din lagărul păcii și socia
lismului. pentru toate popoarele lu
mii care iubesc pacea. Popoarele iu
goslaviei construiesc și ele, în patria 
lor, socialismul. Colaborarea, schim
bul de experiență dintre țările socia
liste vor fi deci și mai rodnice, fron
tul păcii și mai închegat, mai pu
ternic.

Iată de ce oamenii sovietici l-au în- 
tîmpinat călduros pe președintele 
Tito. losip Broz Tito a purtat discu
ții prietenești cu conducătorii sovie-; 
tici, a vizitat cu emoție locuri istori
ce din Moscova, a stat de vorbă cu 
oameni ai muncii sovietici, cărora 
Ie-a adus salutul popoarelor iugosla
viei. Zilele 
a vizitat 
bucurat de 
frățească, 
alte orașe sovietice, 
va fi întîmpinat cu bucurie, deoarece 
oamenii sovietici au toți aceeași do
rință vie, pe care a exprimat-o N. A. 
Bulganin într-o cuvîntare a sa:

„Urez ca prietenia noastră să creas
că și să se întărească, să fie veșni
că și indestructibilă, ca nimic să nu 
o întunece niciodată, ca prietenia 
dintre statele noastre socialiste să a- 
ducă fericire și prosperitate popoare
lor noastre".

Lățimea rîului

- <•:
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carnetele
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(sfîrșit)

Săpunul
E timpul mesei și vrei 

să te speli pe mîini. In 
sacul de drum nu mai ai 
săpun. Privește în ju-

Ce credeți voi, sport se face 
numai așa, pe stadion, cînd e 
vreo mare spartachiadă,? Dacă 
o să le spuneți așa ceva copi
ilor de la Școala nr. 34, băiefi, 
din București, o să vă rldă în 
nas. Hei! Dacă ești sportiv 
pasionat, nu te împiedici de 
lucruri d-astea. De altfel, dacă

i ; nu mă credeți priviți aceste 
fotografii care au fost luate, pe 
cinstea mea, în pauza unui 
examen.

Cîțiva băieți din clasa a 
t. IV-a, împreună cu cîțiva din a 

V-a, au încins un meci de fot
bal. In poartă se află Croțoiu 
Vladimir, din clasa a IV-a A, 
și, cu toate că e mic, vă asigur 

l că mingea nu trece cu una cu 
două de el.

Dar meciul de fotbal n-a 
reușit să-i atragă pe toți ama
torii de sport. Sînt unii care 
preferă voleiul, așa că atotvă- 
zătorul nostru aparat fotografic 

' -a putut să prindă tocmai mo
mentul cînd, printr-o ,,presă" 
formidabilă una din echipe a 
reușit să marcheze un punct.

Și mă simt dator să vă mai 
spun că (așa cum arată de alt
fel și fotografia de mai sus) 
intr-un colț al curții, se desfă
șoară o „capră cu prelungire".

Ați ajuns la marginea 
unui riu pe care nu știți 
cum să-l 
să știți dacă 
de copac t" 
vă va 
dar nu 
mea 
cut? 
geți 
pînă veți găsi un podeț, 
dar tinerii geografi țin 
neapărat să cunoască lă
țimea rîului in acel 
punct. Cum o veți mă
sura ? Să vă spun eu.

Notați un obiect oare
care (A) ușor de văzut, 
care se află pe celălalt 
mal, chiar lingă apă, de 
pildă un copac. Unul 
dintre voi se așează 
exact in fața lui și în
seamnă locul pe care stă 
(B) cu o piatră sau înfi-

treceți. Vreți 
“t trunchiul 

din apropiere 
servi ca punte, 

cunoașteți lăți- 
rîului. Ce-i de fă- 
Unii spun să mer- 
de-a lungul rîului

glnd un țăruș în pămtnt. 
Apoi el trebuie să mear
gă de-a lungul malului 
pe o linie perpendiculară 
pe direcția dintre obiec
tivul de pe celălalt mal 
și țăruș. După ce face 30 
de pași, notează punctul 
(C) și, mergînd pe ace
eași direcție după alți 30 
de pași notează iar un 
punct (D). Apoi întor- 
cindu-se cu spatele spre 
riu el trebuie să por
nească numărîndu-și pa
șii și privind din 
în cînd înapoi 
obiectivul însemnat 
pe celălalt mal. 
va vedea țărușul 
aceeași linie 
vul A, să
(E). Distanța DE din 
figură, adică de la ulti
mul țăruș pînă la locul 
în care s-a oprit, va fi 
egală cu lățimea rîului. 
Deci, tineri 
notați-o în 
voastre.

turi

cînd 
către 

de 
Cînd 
C pe 

cu obiecti- 
se oprească

rul tău- Nu găsești nici 
unul ? Chiar printre 
plante se află. E Săpu- 
narița, pe care tu o cu
noști. E o plantă nu prea 
înaltă, cu frunzele așe
zate spre vîrf ca un 
smoc și cu ciorchini de 
flori alb-roze, asemănă
toare cu cele de ridichi. 
Ea crește pe lingă apet 
în păduri și lunci și in- ‘ 
florește toată vara. îm
preună cu apa formează 
o spumă săpunoasă, cu 
care te poți spăla foarte 
bine.

Ai grijă însă să n-o 
miroși și nici s-o gușii, 
fiindcă te face să stră
nuți și e otrăvitoare.

Pentru spălatul mîirti- 
lor mai poți folosi și 
boabele de soc, care nu 
fac spumă, dar care cu-, 
răță bine mîinile.

iar in spatele școlii cîțiva joacă 
„mingea pe sub picior".

Pentru că toată chestiunea 
asta mi s-a părut nu știu cum, 
am vrut să le dau un sfat:

— Măi băiefi, acum, înainte 
de a intra in examen mai răs- 
foiți puțin cartea, mai repetați 
oleacă.

Băieții m-au privit cu 
mire:

— Să repetăm ? Asta am fă
cut in timpul anului. Acum ne 
jucăm.

„■Și și-au văzut mai departe 
de joacă.

W —glumă—cV-

A. ALBU

Intr-o zi rn-am in- 
tllnit cu un prieten 
și l-am întrebat: 
, — Cîți ani ai?

— Doisprezece! — 
îmi răspunse el.

— Cum așa? 'Acum doi ani mi-ai dat a- °
celași răspuns... o

— Desigur! Eu nu sînt dintre aceia care °
azi spun una și miine alta. o

Trimisă de Andrei DISCA o
comuna Butea °

regiunea Iași o
JULOJLfiJLfiJLSLJLOJLJLSLfiJLJet
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In seria'ba..,
înainte de-a Intra la examen, fie

care se gîndea că, oricum, matemati
ca e matematică, nu scapi așa ușor 
de ea.

— O să ne dea de furcă, nu glumă I 
arunca cîte umili o vorbă. Și, cu toate 
că ceilalți nu-i aprobau cu voce tare, 
li se putea citi această aprobare pe 
fețe.

Dar, mai cu o vorbă de duh, mai cu 
o văicăreală, timpul a trecut. A venit 
acum ora 9 și iată-i în sala de exami
nare pe fricoșii de mai înainte — cei 
dintr-a V-a.

— Ei, copii, cine vrea să tragă bi-' 
lețâle ? întrebă glasul bine cunoscut al 
profesoarei. Și se vede că vocea ei, 
care-i încurajase pe copii de atâtea ori 
în timpul anului, și de data aceasta 
le-a dat aripi.

— Să viu eu prima... se ridică Ma
rioara Adam, de parcă nu ea ar fi 
fost aceea care, cu cîteva clipe mai 
înainte, se tînguia. Trase un bilețel. 
Din bănci se auziră murmure de în
curajare : „Bravo, Marioara 1 Tu o să 
fi prima... din seria I-a 1...

De fapt, era și normal să fie așa. 
Din seria a I-a, Marioara era singura 
membră în colectivul detașamentului...

După Adam, traseră bilețele și Flo- 
rica Ciucă, și Dan Bîrsă, și Dan 
Magdo.

Apoi, după cîtva timp de pregătire, 
tot în ordinea în care au luat bilețele 
au și răspuns. Oare au fost rezulta
tele ? Păi, care să fie!? Marioara a 
luat nota 5, Florica — 5, Dan I —

tot 5, iar Dan II... Ia fel ca Dan II
Citind aceste rînduri, veți exclama 

poate : „Ei, păi ăștia or fi cei care 
primeau 5 și în cursul anului!...“

Ei bine, sînt și dintre aceștia printre 
ei. Dar ce spuneți de Florica Ciucă ? 
Nota ei anuală la matematici e 3, la 
examen însă a primit un 5. Și trebuie 
să știți că ea nu e singurul exemplu. 
Același lucru s-a întâmplat și cu Adria
na Stoica și cu Ion Ștefan și cu...

Cum se explică acestea ? Păi, așa: 
Fiecare... după cum s-a. pregătit I

Șc. de 7 ani, mixtă, nr. 7
București

Ștefan ZAIDES

Examenul e gaia. Valerica și Victo
ria Șuvoială fug fericite s-o întimpine 
pe mama lor, care le așteaptă în curte: 
Cum o să se bucure cînd îi vor spune că 
amîndouă au luat nota 51

fost în-

Floarea

(urmare din pag. /)

Irina RADULIAN

eu, eu nu sint la fel de 
să se repeadă Lenuța. 
asta, își plecă capul. Din

gînduri.
Lenuței, s-a

pro- 
zise 

Con
tată 
are

de 
cu 
în- 
u-

— Nu-i chiar așa 
cum am crezut-o noi, se 
auzeau iar șoapte.

Și azi una, mîine alta, 
fetele s-au convins 
acest lucru. încetul 
încetul, în clasă s-a 
chegat un colectiv 
nit. Constanța nu mai 
era socotită o fată ciu-

dată, picată cine știe 
de unde, ci o colegă 
bună și ordonată.

Nu de mult am tost la 
Școala de 7 ani mixtă 
din comuna Costești, 
regiunea Pitești, și am 
cunoscut-o pe Constan
ța Mușat. Era tocmai la 
o repetiție de cor. Lin
gă ea, ședea o fată 
cu priviri calde — era 
prietena ei, Georgeta.

— Știți, de un timp

că
Și acum se ho- 
să se împriete- 
cu ea.
clasa nu

din revista sovietică „PIONER

‘ (tOAțc, r Peripețiile lui Vasia Calendarchin

Bogdan Elena și Roșianu Floarea 
»înt prietene foarte bune. Totdeauna, cînd 
0 cauți pe Floarea, e la Lenuța. împreu
nă își făceau lecțiile, iar acum, în vacan
tă, tot împreună se joacă și își ajută pă
rinții în treburile gospodăriei. Această 
prietenie însă, cam prin iarnă, a 
tunecată un timp. Și asta pentru un mo
tiv care v-ar părea cam ciudat: 
a primit cravata roșie. Aveți însă puțină 
răbdare și veți afla cum stau lucrurile...

In primul rînd, Lenuța nu voia să re- 
cunoască meritele prietenei sale.

— Ține tovarășa învățătoare la ea, își 
Zicea în gînd Lenuța. Ce, parcă temele 
aoastre nu-s rezolvate „la fel' ? Nu sîn- 
tem amîndouă cuminți ? Dar, gindind 
așa, Lenuța nu voia să cugete mai mult

la ceea ce înseamnă
Lenuța își tot ocolea prietena. Găsea 

zeci de motive să nu fie acasă, să nu-i 
răspundă la întrebări. Asta pînă ce a 
aflat tovarășa învățătoare, care într-o zi 
i-a spus:

— Te-ai supărat că Floarea a devenit 
pionieră și tu nu ? Floarea e o bună șco
lăriță. își face conștiincios lecțiile. „Și

avea și o inimă bună. 
Ea observase cum o 
ocolesc fetele pe Cons
tanța și înțelesese 
suferă.
tărîse 
nească

Dar
era pentru aceas
tă prietenie.

— Să danseze și 
Constanța în e- 
chipa noastră, 
propuse Georgeta 
într-o zi.

— Cuuum ? au 
întrebat fetele, 
disprețuitor. Ea 
trebuie să învețe, 
că de nu...

— Dacă n-o primiți, 
n-am să mai dansez 
nici eu, se supără 
Georgeta că n-o pri
meau și pe prietena ei.

Constanța nu prindea 
ușor lecțiile. Georgeta 
însă a ajutat-o. Au în
vățat împreună și răs
punsurile ei au început 
să fie mai bune. Prie
tena Georgetei a deve
nit mai veselă.

rx/ '"Xx <X/ *Xy rx/ rx> rx> *x> *xy <x-/ *x> <X/

încoace fetele își pe
trec multă vreme împre
ună, îmi zise tovarășa 
dirigintă. Se apropie 
despărțirea...

— Deunăzi le-am sur
prins vorbind despre 
viitor. își depănau vi
sele :

— Eu mă fac inginer 
agronom și mă 
întorc în comună..

A venit vorba și 
de Constanța Mu
șat.

— Știți ce 
punere am? 
Georgeta. 
stanța e o 
ordonată și
multă răbdare : 
să se facă soră 
de caritate.

Constanța zîmbi. Prie
tena ei îi ghicise gîndul 
— visul ei de viitor l

Și bucuria cu care o 
înconjoară colegele ei 
acum, în preajma des
părțirii, a făcut-o să 
uite pentru totdeauna 
gîndul întunecat de a-* 
lunci : „Numai de-aș 
trece clasa a VII-a..."

I
l

?

?

I
l
1
)
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buna ?
Insă, în loc de 
felul în care o 

privise învățătoarea, Lenuța înțelesese că 
ceea ce voia să ascundă ea cu multă gri
jă era acum un lucru cunoscut. Ați în
țeles și voi, cred. Lenuța trăgea mereu cu 
coada ochiului la caietul Floarei. De a- 
ceea semănau temele lor atît

Cuvintele învățătoarei sale au frămin- 
tat-o mult. își dădea seama că, scriind 
problemele după Floarea își 
mai rău. In afară de asta, se simțea foar
te rușinată.

— Gata 1 De acum îmi fac singură 
lecțiile, și-a spus ea.

Dar Lenuța nu-și închipuia cit îi va 
fi de greu, acum, după ce căpătase proas
ta deprindere de a nu gîndi singură. 
Stătea aplecată asupra caietului pînă sea
ra tîrziu, socotea de zece ori o problemă, 
dar rezultatul din carte nu-i ieșea. Vă- 
zînd că n-o scoate la capăt, s-a dus de 
câteva ori la școală cu problemele nere
zolvate.

— Ce-i cu tine ? o întrebau fetele. De 
ce nu ți-ai scris ?

— Am uitat, mințea repede, și le în
torcea spatele. Ii era rușine, 
adevărul.

Dar Floarea ?
Floarea n-a stat mult pe 

cum a observat încurcătura 
și dus Ia prietena ei. Au stat atunci mult 
de vorbă. Lenuța nu voia să primească 
ajutor nici în ruptul capului. Dar Floa
rea nu s-a lăsat. Pînă la urmă au hotă- 
rît să-și facă lecțiile împreună. Bineînțe
les, nu mai putea fi acum vorba ca Le
nuța să copieze după caietul Floarei. 
Aceasta o ajuta numai la raționamentul 
problemei, apoi o lăsa să se descurce sin
gură. Azi așa, mîine așa, pînă cînd Lenu
ța a învățat cum trebuie gîndită o pro
blemă, cum poți să-i dai de fir, ce soco
teli să faci. Și, la sfirșitul anului școlar, 
Lenuța nu numai că reușea să facă sin
gură problemele date de tovarășa învăță
toare, dar rezolva și altele mai grele.

Nu de mult, în clasa a Hl-a a Școlii 
din comuna Atîrnați, raionul Alexandria, 
s-a petrecut un eveniment deosebit. Bog
dan Elena, Lenuța, a primit cravata ro
șie. răsplata muncii sale. Și nu e supă
rată că a priniit-o așa de tîrziu. Ea știe 
acum că merită pe deplin cravata roșie. 

Geta COSTIN

de mult...

făcuse nu-

să le spună



n timpul anului, Griguță 
Picu nu prea strălucise la în
vățătură. Adesea, tovarășul 
diriginte îi spunea : „Griguță, 
pierzi ore prețioase... Prea 
mulți timpi :~iorți, băiete, în 
munca ta! Prețuiește-ți timpul! 
măsoară-ți-1 cu minutul, cu 
secunda, dacă se poate... Se a- 
propie examenele, o să rămîî 
în coadă !...

_ . băiat ambițios : nici nu se gîndea 
să rămînă în coadă 1

In camera tai, Griguță se cufundase în studierea 
listei de examene. Pînă la primul examen nu mai 
erau decît 3 zile.

„Trebuie să-mi planific timpul, hotărî el. Nu mai 
am de pierdut nici o secundă."

Și Griguță se așternu pe calcule. La început, a cal
culat timpul pînă la fiecare examen în zile, a-poi în 
are și minute. Acum... acum calcula secundele.

Pe masă, în fața tai, cinci dreptunghiuri de car
ton... Le botezase „Calendarul secundelor"...

* „Iată, își zicea Griguță, am tăiat toate aceste cinci 
cartoane dintr-odată. Am economisit * în felul acesta' 
3 minute... Ei bine, sînt 180 de secunde. Intr-o se
cundă, citesc 2 cuvinte... în 3 minute 360 de cuvinte-, 
în 3 ore 21.800 de cuvinte, în 3 zile 518.400 cuvinte-s 
518.400 de cuvinte"... repeta el uluit.

„Geografia, continuă ei calculul, are 218 pagini, 
flecare pagină are 40 de rînduri, fiecare rînd 8 cu
vinte... Asta înseamnă în total 69.760 de cuvinte. In 
3 zile o citesc de 7 ori I Iar dacă scot din socoteală 
pozele și hărțile, rămîn 190 de pagini, adică 60.800 
de cuvinte... Deci o citesc de 8 ori și jumătate. Și nu 
numai geografia... și fizica, și botanica, toate"... Și 

: Griguță continuă să împartă zilele în ore, orele în 
minute și secunde. 20 de milioane de secunde! Gri
guță simțea că-i cresc aripi...

. Nimeni din clasă nu știa acest lucru. El singur 
știa cîte secunde și, la nevoie, cîte fracțiuni de se

cundă sînt pînă la fiecare examen. Continua înfler- 
bîntat să completeze „Calendarul secundelor", să nu
mere pagini, rînduri, cuvinte...

In sfîrșit, după vreo 4 ore, termină primele 3 car
toane și le bătu în perete. Nu se mai sătura privin- 
du-le. Așa dar, pînă la primul examen mai erau 
256.200 secunde.

Deodată, ușa se deschise. Era mama lui.
— Griguță, nu vii la masă ? Te-am chemat de 

două ori.
Griguță rămase ca trăznit. Masa n-o prevăzuse... 

n-o calculase... Trecu în sufragerie încurcat. Ciorba 
era pusă. Griguță începu s-o soarbă, dar se fripse la 
buze și aruncă lingura, strîmbîndu-se. Apoi spuse în
ciudat :

—Ciorba asta numai pînă se răcește mă costă 
360 de cuvinte.

— Ce cuvinte, Griguță ?
— Calculează și dumneata... 3 X 60 X 2 împăr

țit la 8... Exact o pagină și 5 rînduri... Dar pînă la 
sfîrșitul examenelor ? Și asta numai pînă se răcește... 
20 de ciorbe... un dezastru !

In sfîrșit, începu să înfulece cu o grabă năpraz- 
nică și după 2—3 minute se sculă de la masă, cu 
gura plină.

— Griguță, nu te culci puțin ? Pînă la 4... înveți 
apoi mai bine...

— Să dorm ? bîigui el. Aoleu... dar asta-i o neno
rocire! ... Uitasem de somn, înseamnă că, zilnic,

— Schiță satirică —
de Mircea Sîntimbrianu

pierd 8 ore 1 Ce fac cu calendarul „secundelor ?“ 480 
de minute... 28.000 de secunde pe zi... Va trebui să 
fac alt calendar, să recuperez la maximum din 
timp, să simplific totul, să elimin tot ce e inutili... 
De pildă, cireșele astea — se gîndi Griguță.. să pui 
sîmburii în farfurioară, ce de timp pierdut...

Mama nu-i dădea voie să-î înghită. Dar acum, ori 
de cîte ori mama privea în altă parte, Griguță le în
ghițea cu sîmbure cu tot. Se calmase, era chiar mul
țumit : cîștigase cîteva zeci de secunde!

„Așa va trebui să fac, își zicea el, să elimin tot 
ce se poate elimina"... Deocamdată, începu să-și re
facă socotelile... Toate cifrele se micșorară cu o 
treime...

„Așa nu merge, cugeta Griguță. Trebuie să cîștig 
timp altfel. Nu la secunde... la citit... Ce rost are să 
citesc cuvînt cu cuvînt... Și mai ales frază după 
frază ? Totul trebuie prescurtat... trebuie pus în for
mulă ; ca la algebră. La geografie, de pildă, e prea 
multă vorbărie... Important este să știi numele pro
prii: munții, lacurile,- 
rîurile, orașele... Așa 
ne-a spus și Ia școală... 
„Invățați după biletele 
de bază, învățați esen
țialul..." O să le scot în 
caiet și o să le pun în 
formulă".

Lui Griguță îi bătea 
inima de emoție cînd se 
așternu pe lucru. „Mun
ții Apuseni de pildă: 
Zarand, Metalici, Tras- 
cău, Gilău, Bihor, Co
dru... Așa sînt greu de 
ținut minte... Dar dacă 
iau numai prima silabă 
din fiecare ? Za-me- 
tnas-gi... bi... Co... Za- 
metrasgibico... Strașnic 1 
Zametrasgibico... sau afluenții Șiretului: Suceava, 
Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna... adică Sumolbitro- 
pu... Am bălțile de pe malul Dunării sau localitățile 
petrolifere, sau orice. Totul se poate pune în formulă. 
Asta economie de timp I", se bucura Griguță conti- 
nuînd zorit să extragă silabe, să le potrivească, să le

prescurteze. In 3 ore, e- 
puizase manualul. Răs 
punsese la toate bilete 
le... Acum pronunța pe 
sărite răspunsurile, cu 
glas tare, accentuînd 
fiecare silabă:

— Zametrasgibico...
— Sumolbitropu...
— Greneposuca....
— Brasurosîc...
Peste două zile, Ia o- 

rele 8, copiii erau în j 
clasă. începea exame
nul. Griguță a fost che
mat printre primii. Ime- 
diat ce s-a tras biletul, 
s-a așezat în bancă, â 
închis ochii și a începui 
să-și miște buzele cu re
peziciune. In liniștea claseise auzea aproape deslușiți

— Co-frun-ghi-ie pă-pîatrabu. Zame-tras-gi-bi-co^
Nota apoi ceva pe ciornă și iar începea să silabi

sească. In sfîrșit, ridică mîna :
— Gata, tovarășe profesor. Munții dintre Olt și 

Prahova și munții Apuseni.
Griguță închise ochii, silabisi ceva și începu ca o 

mitralieră :
— Cozia, Frunți, Ghițu...ie... Iezer... pă.... Păpu

șa... Piatra Craiului... și ăștia sînt. Adică nu., mai 
este bu...

Profesorul înclină din cap în semn de aprobare.^ 
Griguță crispat se uita în tavan... Sudoarea îi 

curgea pe frunte.
— Bu... bu... buuu...
— Bucegi 1 îi spuse în sfîrșit profesorul.
— Bucegi 1 îi țîșni și lui Griguță cuvîntul.
— Acum arată-i pe hartă, spuse profesorul.
Griguță .luă linia și se îndreptă șovăind spre har

tă... Privi cîteva clipe harta și apoi așeză linia în 
Carpații Răsăriteni... O coborî spre nord, iar o înălță 
în Carpații Răsăriteni.

— Aici, spuse el cu voce moale.
Profesorii din comisie schimbară o privire între 

ei, apoi profesorul examinator spuse:
— Treci la subiectul doi
— Munții Apuseni, îngăimă Griguță... Za.... Za..// 

Zalău... adică nu... Zarand... metalici.... gi... bi... Bis
trița... co... Constanța... adică nu... Cozia... adică 
nu... co... co...

— Arată-i pe hartă, spuse profesorul.
Griguță luă din nou linia și se îndreptă spre har

tă... Dar privirea lui rătăcea undeva între Mureș și 
Someș... Iar lini,a de-abia ridicată îi cădea odată cu 
mîna de-a lungul corpului...

— Griguță, mai trage un bilet.
După ce a terminat de răspuns s-a așezat. Nu-i era 

ciudă pe ceilalți copii că răspundeau bine. Ii era ciu
dă pe sine însuși... Greșise oare calculele? Calculase 
mai multe secunde ? Numărase prost paginile ? Pres
curtase prea mult ? Poate ar fi trebuit două silabe 
din fiecare cuvînt. Dar dacă pui două de ce să nu pui 
trei, adică pe toate ? „Nu trebuia să scot hărțile../ 
De aia m-am încurcat, își zicea abătut. Să învăț pen
tru fizică și schemele... și fără nici o prescurtare.^ 
altfel pățesc ca la geografie".

Pînă la sfîrșitul examenului Griguță rupse bucă
țică cu bucățică întreaga foaie unde își închipuia că 
are toată geografia prescurtată.

La ieșirea din clasă, se apropie de el Petrică Vifo-
reanu :

— Griguță, vii după masă la scaldă ?
— La scaldă ? Acum, în examene ?
— Mai întîi învățăm... Răspundem la 5—6 bilete, 

apoi ne scăldăm, pe urmă mai lucrăm 5—6... Vino la 
mine, învățăm împreună. Pînă la examen le pregătim 
pe toate și mergem și la scaldă și la cireșe.

Griguță ajunse acasă și intră grăbit în camera lui. 
Se așeză la masă. Privea „Calendarul secundelor"/ 

Se sculă și începu să-l privească mai îndeaproape. 
Luă creionul apoi și adăugă apăsat: PIERDUTE.., 
Așa e mai bine zis: „Calendarul secundelor pier
dute".

— 256.200 secunde pierdute... Se trînti în pat și 
adormi buștean. Nu se mai trezi decît cînd auzi bă
tăi în geam. Era Petrică Viforeanu care îl chema:

— Griguță, hai să învățăm la fizică.

Prea era vechi și Caragiai&..
Dănuț Popescu are 11 ani, e elev în 

cl-sa a V-a și...
...și e tare șugubăț! Inditerent unde șl 

cînd, lui îi arde de glumă.
Iată ce i s-a întîmplat la examenul de 

limba romînă din pricina unei gafe :
— Copii, povestiți’ schița «VIZITA...» de 

I. L Caragiale — a dictat profesoara.
în timpul lucrării însă, Ionel nu s-a 

mulțumit numai să povestească subiectul, 
ci l-a și exemplificat... „modernizîndu-1" 
pe Moș Virgulă. Ce s-a gîndit el : „O să 
xămînă paf l profesoara 1"

lat" cum sună textul caragialeian: 
Coniță 1 uite Ionel 1 vrea să-mi răstoarne 
mașina !... Astimpără-te, că te arzi 1"

...și iată cum sună același text dar 
.modernizat", dănuțian 1 : „— Cucoană,
uite Ionel ! vrea să-mi răstoarne araga
zul 1... Astîmpăiă-te, că te prăjești 1"

Ce vreți ? Odată și odată tot trebuia 
să se găsească un cap luminat care să-l 
„modernizeze" pe Caragiale. Atunci, de 
ce să nu fie tocmai el — Dănuț, capul 
luminat ?

Numai că, la urmă, nu profesoara a 
rămas „paf" ci... Dănuț, cînd a văzut nota.

ȘI A V-a
cu figuri de zeități și „Cloșca cu put".

5. Apa nu lipsește din nici un or
ganism.

RĂSPUNSURI
PENTRU CLASELE A IV a

1. In realitate era ora 10,55.
2. iln Marea Mediterană pescuiesc 

pescarii de pe trei continente.
3. întrebarea a fost pusă greșit. Car

tea „Copilăria mea" este scrisă de M. 
Gorki. ________ ______ _______

4. Goții ne-au lăsat moștenire vase tala Liberiei. Lima, capitala statului

PENTRU CLASELE A 
ȘI A VII-A

1. Relatarea este greșită, 
se află în Sicilia. Monrovia, 

VIA

Siracuza 
este capt-

Peru, nu este așezată pe Amazoane; 
Beirut este capitala Libanului.

2. Aurul, cuprul.
3. Ionel a calculat astfel: muștele 

au cîte șase piciorușe, iar păianjenii 
cîte 8. Dacă iei cîte 2 piciorușe de la 
fiecare păianjen, astfel ca să aibă la 
fel ca muștele, toate cele 10 insecte 
vor avea:

10X6 - 60 piciorușe.
Urmează deci că am tăiat
66 — 60 — 6 piciorușe de păianjen. 
Prin urmare vor fi:
6:2 = 3 feluri de păianjeni
Prin urmare vor fi:
6:2 = 3 feluri de păianjeni și 

10 — 3 = 7 feluri de muște.
4. Afirmația este greșită. Suprafața 

apei dintr-un vas care se rotește pe 
plan orizontal în jurul unui punct 
din afara lui este verticală.

5. In poemul „Bălcescu" de Eugen 
Jebeleanu sînt îmbinate genurile lite
rare liric și epic.
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