
Dirigintele clasei a VI I a bătu> de citeva ori In 
poartă, dar nu-i răspunse decît un cline cu un lătrat 
furios. Abia mai tîrziu apăru o femeie, cu părul puțin 
încărunțit.

— Bună dimineafa, tovarășe profesor, ați venit 
pentru Nicu ?

— Da ! E acasă ? Cheamă-1, te rog, să stăm 
vorbă toți trei.

— 'Dar nu e acasă. A plecat mai adineaori 
vaca... L a luat Tanta a lui Pîrvu. fiu n-am vrut 
las, dar ea s-a ținut scai de el și au plecat.

— Constanta ? Bine, mătușă Veta. Vezi însă, 
acum încolo să-l lași să învețe, că se apropie
menele și știi că î pe'aproape de corigentă. Dar Achim 
Ion unde stă ?

— Peste drum, dar nu e acasă. A plecat și el 
cu ei.

La acest răspuns fruntea dirigintelui se strinse în 
cute aspre, iar ochii i se umbriră. Iși luă rămas bun 
și se întoarse la școală.

Nu se împăca cu faptul că Tanta, care este o 
bună colegă, îl luase pe Tudorache cu vaca, în loc 
să-l lase să învețe.

Proletari din baie fâr'P, uniți-vâ /
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn fii gafat.

de

cu
să 1

de 
ex a*

★
Clopoțelul sună de intrare pentru orele de după 

amiază. Peste cîteva clipe, dirigintele, cu catalogul 
sub braț, intră în clasa a VH-a, unde avea oră de 
matematică. Ajuns lîngă catedră, dădu bună ziua, 
apoi ținti cu privirea pe Constanta și se așeză.

— Ce lecții avem pentru azi ?... Să mi răspundă... 
Tudorache Nicolaie !

— Pentru azi, avem volumul prismei.
— Poftim, te rog, la tablă.

Tudorache se ridică și cam șovăielnic, porni spre 
tablă. Dirigintele ii dictă problema, apoi mai aruncă 
Constantei o privire mustrătoare. Constanța nu înțe
lese nimic însă, și nici nu clipi. II încuraja numai 
din ochi ne Tudorache si acesta rezolvă problema re*din ochi pe Tudorache și acesta rezolvă problema 
pede și bine.

Dirigintele rămase nedumerit. Iar Constantei 
apăru pe buze un zîmbet de mulțumire.

— Dar capitolul pe care 1 ați avut de repetat, 
cunoști ?

bi urma răspunsurilor, se convinse că Tudorache 
îl cunoștea.

Foarte bine. Tudorache! Dar cînd ai învățat? 'Doar 
azi d’mineață te-am căutat acasă, și erai dus cu 
vaca la născut...

— Știți, tovarășe diriginte: vorbisem aseară cu 
Constanța să rămînem acasă și să învățăm împreună; 
dar azi dimineață mra spus că n-are cine să-i ducă 

vaca la păscut, așa că am luat cărțile cu noi. Dacă nu ne-ar fi apu
cat ploaia, am fi învătat mult mai bine...

Constantin P. Constanța. îmbujorată ia față, se ridică, lăsînd 
capul în jos. Și cînd mîna dirigintelui îi atinse mîngîietor obrazul, 
înțelese de ce o privise mustrător la început.

Examenele pot să vină acum. Tudorache și ceilalți elevi din clasa a 
VIFa de la Școala de 7 ani din comuna Cățelu.-se pregătesc să le 
treacă cu bine.

il
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D. TRAISTARU

INTILNIRI 
CU

CITITORII
In ziua de 5 mai, 

Ziua presei comuniste, 
pionierii din raionul 
Len n din București 
ș-au întilnit în sala de 
lectură a Palatului 
pionierilor cu scriito
rul Octav Pancu-Iași 
și Marianne Schumann 
redactor ia ziarul ..Der 
Junge Pionier" invita
ta ..Scînteii p'oni?ru- 
lui“.

Octav Pancu-Iași 
le-a povestit intere
sant despre lupta glo
rioasă a „Pravdei" și 
a presei comuniste d’n 
tara noastră. Apoi, 
le-a arătat copiilor 
rolul Însemnat ce care 
îl au corespondenții în 
presă.

Marianne Schumann 
a adus salutul copii
lor germani șl le-a 
rovestit unele aspecte 
din munca și activlta- 
t«a copiilor din Repu- 
I lica Democrată Ger
mană.

La sfîrșit. cop ii âu 
mulțumit vorbitonilor 
pentru lucrurile pe ca
re le-au aflat/ înmi-nîn- 
du-le f'o-î. Apoi a 
urmat un frumos pro
gram artistic dat de 
copiii din raionul Le
nin și de orchestra de 
Instrunvnte de la Pa
lat.

★

O adunare asemă
nătoare a avut loc la 
Bîrlad In aula Școlii 
medii mixte nr, 1. 
Cu mult înainte de ora 
fixată, grupuri, gru
puri de pionieri cu bu
chete de flori in brțtf 
se îndreptau sare sala 
unde avea să aibă loc 
șed'nta festivă. -■

Adunarea a fost 
deschisă de tovarășa 
Bogdan Stela de la 
Comitetul Orășenesc 
U.T.M. Apoi, un re
dactor, al gazetei 
noastre In citeva cu
vinte calde a poves
tit împrejurările tn 
care a apărut primul 
ziar comunist „Prav
da", despre rolul pe 
care l-a avut acesta 
In educarea politică a

maselor de muncitori 
din Rusia țaristă. In 
continuare vorbitorul 
a făcut un scurt isto
ric al presei de copii 
din (ara noastră, a 
arătat copiilor dra
gostea șl încrederea 
cu care se adresează 
, .Sctnteii pionierului”, 
pionierii și școlarii din 
toată tura, și i-a în
demnat pe cei prezenti 
să scrie redacției. In 
încheierea adunării a 
urmat un frumos 
program artistic.

*

Cu același prilej, 
Ia Casa pionierilor 
din Constanta, citi
tori! noștri s-au intîl- 
nit cu unul din re
dactorii gazetei.

Cu deosebit Inte
res au ascultat pio
nieri! șl școlarii cu- 
▼intul despre reunea 
din redacția .Scln- 
teii pionierului*.

La siirșitul adună
rilor, numeroși pio
nieri șl școlari și-au 
exprimat dorința de 
a deveni corespon
denți a! gazetei ior 
dragi.

■ o.iGA.ș u. comitetului central Al umum- tineretului muncitor

DOUĂ CLASE CU:

Zero CORIGEV1I 
Zero REPETENTI
CALINEȘTI-TOPOLOVENI (de la trimi

sul nostru) : Zilele trecute am fost oaspetele 
copiilor de la Școala de 7 ani Călinești. Co
piii. ca adevărate gazde, s-au purtat cum au 
putut mai bine, oferindu-mi, pe lîngă alte 
surprize, și pe aceea de a-mi prezenta clasa 
a VlI-a, o clasă... model.

Ce-i drept, e drept. Clasa e model, dar nu 
în toate privințele! (Bunăoară, la discipli
nă !...) La învățătură însă, clasa e prima 
pe școală. Și, după felul cum se prezintă a- 
cum, copiii promit ca, după examene, sa nu 
aibă nici un repetent, nici un oorigent și 
toți să promoveze 1

Ei, așa clasă mai zic și eu. Succes, co
pii I

Șt. Z.

FRUMUȘIȚA (Galați) de la corespondea-» 
tul nostru ;

„Pionierii și elevii clasei a VII-ș, de Id 
Școala de 7 ani din comună, se prezintă în 
acest an la examene cu rezultate deosebit de 
frumoase.

După notele primite pînă acum, nici un 
pionier și nici un elev nu va rămîne corigent 
sau repetent. Poate ceva surprize să le re
zerve examenele; dar dacă copiii vor conti
nua să învețe ca și pînă acum, vom putea 
să strigăm fără îndoială; zero corigențiț —> 
zero repetenți |

In orice caz, să le urăm succes “și celog 
din Călinești șl celor din Frumușîța.

Al. M,

O F A P ȚA PIONIER

începuse să se desprimă vȘreze.' Ape'e. 
Sălautei duceau la vale blocuri de ghea
ță Viorica, <> fetiță care locuia într-g 
casă -proape de rîu. teși din curte și 
se apropie de mal Se urcă pe un bloc 
de gheață si privi îneîntatâ spre apele 
învolburate ale Sălautei

Deodată. o izbitură puternică Blocu 
se despr nse și <> porni fă vale Viorica 
se tnspăimintă Iși pierdu echilibrul și 
căzu tn apă. începu să strige: Ajutor ! 
A iu tor <

Vecinul ei lliufă Horoba, coleg de 
clasă, auzind strigătele se repezi intr-un 
suflet pe mal

lîiută înlemni Ce să facă ? S-ar fi a- 
runcaf in ană s-o salveze, dar nu știa 
să înoate. Nu-și pierdu cumpătul: apu

ciuda zile
lor ploioase, pri
măvara a sosit de 
multișor.

Din cînd în cînd^. 
prin haina norilor 
mai răzbate cita 
o geană de soare. 
Șl atunci ce ?! Mai 
poți sta în casă 
cînd ai atîtea da 
făcut ? Fotografia 
de 
ză
pe
Iul

față înfățișea- 
doi copii venîti 
marginea lacu- 
să pescuiască.

Au reușit ?— De
sigur I In borcan 
se găsesc doi tri
toni.

Și, ca i 
subiect 
ca unor 
iscusiți: o zi bună!

să fim tn 
le urăm 

pescari

A S O A

că la repezeală o prăjină și i-o'Wins* 
vioricăi. ȚjSșțK'î

— Ține-te bine. 11 strigă el. II chem 
pe tatăl tău ! • j ,

Și. fără să-și ia ochii de la ea, 111- 
ttțâ începu să strige

- Bade Ioane! Bade loaneee, se 
hieacă Viorica ' I

Auzind strigătele, tatăl Vioricifț teși 
c'tr-o clipă din curte și se artiheă i'n 
‘,'ă In citeva secunde Viorica fu tn 
ifara oricărei primejdii. Itiuță lăsă bir- 

* J să cadă in rîu și abia atunci simți 
c >-' e frig Ieșise afară doar in cămașă.

Iliută Horoba e un pionier ca si voi. 
El invats la Școala de 7 ani din co
muna Salva, regiunea Cluj, și este in 
clas» a tll-a.

Radu POPA i
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Luigi PINTOR

țineți in buzu-

ce ați prezen- 
control un ou 
și fără nici o

*

lu
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fa{ă de 
de sub- 

„Case
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după ce asistenta l-a
că

Oul însuflețit...

au fost

M. ROȘU

A.P.I. trăiește și luptă
CORESPONDENTA TELEFONICA DIN ROMA

Acum cîtva timp, a avut loc în micul orășel Pozzo Nuovo 
din Veneto un proces care a stîrnit un interes deosebit. Un grup 
de călugări au acuzat pe conducătorii locali ai Asociației Pionie
rilor Italieni (A.P.I.) că corup copiii aflați in rindurile A.P.I. Era 
vorba, așadar, de o gravă acuzație, făcută cu scopul de a discre
dita A.P.I., singura organizație care face „concurență" organiza
țiilor catolice de tineret din Italia. Procesul, care a fost urmărit 
de întreaga presă și care s-a terminat cu achitarea conducătorilor 
A.P.I., a scos la iveală faptul că reprezentanții bisericii 
in slujba cercurilor reacționare italiene.

In afară de aceasta, procesul a mai avut și un alt 
pozitiv: a făcut să crească simpatia maselor populare 
A.P.I. și a sporit simțitor contribuțiile benevole la lista 
scripții deschisă de A.P.I. în vederea construirii unei noi 
a copiilor" la Pozzo Nuovo. Aici copiii își vor putea petrece in 
mod plăcut și folositor timpul liber, organizind cercuri de studii, 
echipe sportive și de teatru etc.

Acest episod de la Pozzo Nuovo simbolizează în mic în
treaga istorie a A.P.I.; o istorie zbuciumată, datorită piedicilor 
puse de autorități și de organizațiile catolice, însă o istorie vic
torioasă, pentru că, în ciuda tuturor piedicilor, bucurîndu-se de 
Sprijinul popular, A.P.I. a reușit să ia ființă și să se dezvolte.

In curînd se vor împlini 10 ani de la înființarea Asociației 
Pionierilor Italieni. Cea de a 10-a aniversare a A.P.I. va fi sărbă
torită în toate provinciile, acolo unde pionierii și instructorii lor 
au reușit să înființeze un cerc, o echipă, un sediu. In vederea 
acestui eveniment, în luna iunie, la Florența, va fi organizată 
O sărbătoare națională a pionierilor și o intîlnire a pionierilor 
cu reprezentanți ai vechilor generații. Această sărbătoare va fi 
organizată în comun de A.P.I. și A.N.P.I. (Asociația națională 
a partizanilor italieni). Cu acest prilej vor avea loc întreceri 
sportive, jocuri, spectacole — toate organizate de copii. Dar cei 
mai interesant punct de program va fi, fără îndoială, întîlnirea 
copiilor cu foștii partizani, cu foștii luptători din rezistență.

Numărul pionierilor italieni — copii între 8 și 14 ani — se 
ridică azi la aproape 120.000. Nu sînt muiți, dar nici puțini dacă 
se ține seama de condițiile grele în care A.P.I. își desfășoară 
activitatea. Spre deosebire de organizațiile religioase catolice, 
care dispun de mari localuri, de terenuri de sport și de mari 
mijloace materiale, A.P.I. activează doar cu sprijinul benevol al 
membrilor săi și al familiilor cu vederi democratice. Așa se și 
explică faptul că cea mai mare parte din organizațiile A.P.I. se 
află în regiunile Italiei centrale, mai ales in Emilia și Toscana, 
■nde mișcarea populară este mai puternică. In aceste regiuni, 
asociațiile de pionieri se formează de obicei pe lingă cooperati
vele muncitorești și țărănești pe lingă organizațiile sindicale sau 
alte organizații de masă. In Emilia, de-altfel, va avea loc în 
această vară prima tabără națională organizată de pionieri, in 
lunile iulie și august, sute de copii iși vor petrece, în mod gra
tuit, vacanța în această tabără.

In ultimul timp, pionierii au organizat intr-o serie de orașe, 
spectacole, mai ales spectacole teatrale, în cadrul cărora au jucat 
mici piese scrise special pentru ei de cunoscutul scriitor pentru 
copii Gianni Rodari, care, un timp, a condus și micul ziar al 
pionierilor italieni „II Pioniere". Un astfel de spectacol, care s-a 
bucurat de aplauzele a mii de copii, a avut loc chiar pe scena 
teatrului „II Lirico" din Milano.

Asociația Pionierilor Italieni joacă un rol important în edu
carea patriotică a copiilor italieni.

In Republica Popu
lară Chineză, copiii 
se bucură din plin 
de grija părintească 
a partidului comu
nist chinez, care 
asigură o viață 
minoasă, plină 
bucurii.

In fotografie:
aspect dintr-un mare 
magazin pentru co
pii deschis de curînd 
în Pekin. Micii cum
părători își verifică 
jucăriile preferate.

lozefinye 
vă prezintă •
Vă voi învăța acum 

o experiență, pe cit de 
atrăgătoare, pe atit de 
interesantă și de... 
efect I

lată despre ce este 
vorba!

Prezentați un ou, 
găină sau de rață

controlat, spuneți 
veți transforma acest 
ou simplu tntr-un „ou 
însuflețit*:

— Vefi vedea cum 
oul de găină va prinde 
viafă și se va mișca 
după ce voi face asu
pra lui niște pase mag
netice și voi rosti o 
formulă magică t

Cu un aer serios fa
ceți gesturi misterioa
se asupra oului, ros
tiți grav „Abracada
bra" șl apoi așezați 
•oul pe dușumea. Spre

uimirea tuturor, oul va 
începe să alerge în 
toate părfile, dindu-se 
peste cap și mișcîndu- 
se de parcă ar fi viu 
și însuflețit.

Secretul:
Tot trucul constă în 

a găuri oul la ambele 
capete cu un ac fin și 
a-i goli conținutul, 
sorbindu-l așa cum fac 
clntăreții care beau 
gălbenușurile ouălor 
crude pentru a-și în
treține vocea.

După aceea lăsați 
oul să se usuce timp 
de 24 de ore. Găuriți 
apoi unul din capetele 
lui cu un cui mai gros 
și introduceți prin a- 
ceastă gaură, în inte
riorul oului, o lipitoa
re vie.

Acoperiți gaura apli- 
cind peste ea o foită

de țigară și veți avea 
acest ou însuflețit pe 
care îl.................
nar.

După 
tat la 
normal 
preparație, îl luați de 
la spectatori și porniți 
spre scenă.

în drum, schimbați 
oul bun cu cel pregă
tit în buzunar. Așe- 
zînd oul cu lipitoarea 
pe masă sau jos pe 
dușumea, el va începe 
să se miște și să mear
gă, deoarece lipitoarea 
aflată înăuntru, nu are 
astimpăr atit timp cit 
trăiește. (O lipitoare 
trăiește închisă în ou 
timp de 36 ore. circu
ited neîncetat)

Această experiență 
produce mirarea celor 
din jur.

încercați '

ai așternut, 
închis senti-

Pe foaia albă de hîrtie 
prietene, cuv'nte în care ai 
mente frumoase pentru familia sau pri
etenii din altă localitate. Sau poate ai 
trimis vreo veste „Scînteii pionierului". 
După ce ai scris pe plic, foarte citeț și 
corect, adresa, ai lipit timbrul. Să nu 
uiți mai ales bucățica aceasta de hîrt'e 
zimțată, care este pașaportul oricărei 
scrisori In sfîrșit, poți arunca plicul în 
prima cutie poștală...

Acum începe călătoria scrisorii. O că
lătorie care poate dura numai o zi, dar 
și cîteva săptămîni, cu șareta sau bici
cleta, cu automobilul, trenul, vaporul 
sau avionul, pînă în sătucul pierdut un
deva în creierul munților sau pe o in
sulă din mijlocul oceanului. Fii însă li
niștit I Scrisoarea va ajunge în perfectă 
stare la destinație. De asta se îngrijește 
Poșta, cu miile ei de lucrători. Din rîn- 
dul lor s-au ridicat muiți fruntași în 
muncă, muiți au fost distinși cu meda
lii și diferite recompense.

★
Scrisorile au călătorit din cele mai 

vechi timpuri ale omenirii. Nu întotdea
una au fost din hîrtie și nici nu erau 
scrise cu peniță de metal și cerneală.

In țara noastră 
astăzi acele 
care galopau călări curierii Romei, 
asemenea

.'..3 s-au păstrat pînă 
„via“-șosele pietruite pe . -- - • Un 

drum pornea de la Molda

în felul lui!
Pionierul Burtea 

Mihai, din clasa a 
Vl-a, de la Școala 
medie mixtă-Sinaia. 
fuge pe geam de 
orele de educație 
zică.

Start în proba
110 metri... peamjri!

Celei pînă în podișul transilvan, la 
Apullum Polonisium (Jibou), iar altul de 
la Drubetis (T. Severin), prin munți, 
pînă la Sarmisegetuza La fiecare 20 
km existau stafii — posita —, unde oa
menii se odihneau și li se schimbau 
caii. De aici vine denumirea de Poștă.

In vremea din trecut în țările romî- 
nești a fost organizat un serviciu de 
trasmitere a știrilor de la scaunul dom
niei către „șoltuzii de margine" — că
pitanii de hotare —, cu ajutorul „lip
canilor" — curieri călări.

Dezvoltarea comerțului a contribuit în 
mare măsură la transmiterea știrilor, 
deci a scrisorilor, ele au început să fie 
expediate și cu vehiculele care trans
portau persoane Aceste vehicule erau 
un fel de căruțe acoperite pe două roți, 
fără arcuri, așa-numitele „olacuri" trase 
de 4-6 ca; iuti, călăriți de „surugii", 
oameni îndrăzneți, care goneau nebu
nește prin hîrtoapele drumurilor Trimi
sul papal care, după victoria de la Po
dul înalt i-a adus lui Stefan cel M >re 
bula de „cruciat al creștinătății", po
vestește că de la Suceava pînă la locul 
bătăliei a călătorit „ca gfndul".

Pe vremea lui Cuza Vodă poșta ro- 
mînească intră în rîndul poștelor euro
pene. In anul 1858 începe perceperea ta
xelor poștale prin timbre. Se emit pri
mele timbre romînești In Moldova 
„Zimbrul", iar în Muntenia „Vulturul".

O dată cu apariția vaporulu.. a dru
mului de fier, a celorlalte mijloace de 
locomoțiune modernă, scrisoarea își ia 
rămas bun de la curierii călări, de la 
poștalion sau corabia cu nînze.

*
In București, colectarea și distribui

rea poștei se face prin 5 sectoare și prin 
37 oficii. Scrisorile sînt centralizate la 
Poșta centrală, unde — ca și ia celelal
te service poștale din restul tării — 
sînt cartate, adică sînt împărțite pe lo
calitățile de destinație. Cartarea se'face 
de uri personal bine instruit, care cu
noaște la perfecție ătît geografia patriei 
noastre, cum si pe a tuturoi celorlalte 
țări de pe glob Experiența cartatorilor 
este atît de mare. îneît ei așază cores
pondența pe direcții de parcurs și pe 
vagoane poștale Iți ve putea face o 
idee de această muncă de cartare nu
mai după ce vei afla că în București so
sesc zilnic zeci de mii de scrisori, man
date cu bani, colete. adresate la tot a- 
tîția cetățeni care locuiesc în mi ie 
apartamente răspîndite pe miile de ki
lometri de străzi care au d'ferite denu
miri. Este de necrezut, dar în Canitală 
mai există încă 1800 de străzi care au 
de 2 sau de mai multe or aceeași de
numire 1 Pentru manipularea corespon
dentei se folosesc mașini de francat ma
nuale și electrice, mașini de legat co
respondenta. benzi rulante. tobogane, 
ascensoare etc

Corespondența aceasta uriașă este 
dată apoi în primire factorilor, pe ca- 
re-i cunoașteți prea bine, dar despre 
care n-ai șt'ut că. împreună, parcurg 
în cele opt ore de muncă 8500 de străzi. 
Fiecare străbate cîte 20 zilnic, cu o me
die de 4 km pe oră.

★
In momentul acesta, cînd factorul 

poștal ti-a bătut lia ușă, călătoria scri
sori' a luat sfîrșit...
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de ce se-nvîrte ?

Matale nu simți ? 
a zîmbit. Știa. Aceasta

Cînd a urcat prima dată pe sche
lă, Nicușor și-a tras bascul mai pe 
ochi. Se-nvîrtea totul cu el. $i zi
durile drepte, și oamenii, și maca
raua uriașă.

— Nene,
— Ce?
— Totul.
Meșterul

era senzația începutului.
— Curai. constructore. Totul 

stă pe loc... în afară de pămînt 1
Nicușor și-a făcut curaj. A pri

vit în jos. Mașinile se tîrau ca rep
tilele. Sus, cerul fără nici o pată. 
Gîndurile au făcut cale întoarsă.

O dată s-a organizat o vizită pe 
un șantier. Pe atunci Nicușor purta 
cravata roșie de pionier, si conducea 
o unitate pionierească. Un du-te- 
vino domnea acolo pe șantier. Be
toniera șcrîșnea din fălci, brațe 
uriașe săltau cărămizile. Nicușor 
și-a făcut de multe ori drum prin 
preajma șantierului. De fiecare da
tă descoperea cite ceva nou, încă 
un etaj și încă unul. Asta da me
serie — repeta în gînd. Să constru
iești case, uzine, orașe... La ultimul 
tur de „recunoaștere", șantierul dis
păruse. La etajul trei a apărut un 
chip cînlionițat. A scos limba, apoi 
a strigat din răsputeri:

mn gszefeie p omer șt! de peste hotare

b/ikcm

noi 
De

vino
mu-

— Ce te uiți așa ? Mai bine 
să-ți arăt păpușile. Ieri ne-am 
tat.

Nicușor a făcut cîrlionțatei 
semn de bun rămas. A fugit acasă:

— Mă fac constructor...
« .....................................................

La careul festiv al Centrului șco
lar profesional tehnic și de maiștri 
constructori-montaj din București, 
cineva și-a făcjit Ioc mai în față. 
Era Nicușor Fieraru — din comu
na Moldoveni, regiunea București.

un
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U. R. S. S.
Acum, cînd se apropie examenele, 

ne străduim să prețuim fiecare zi. 
trei ori pe săptămînă — luni, miercuri 
și sîmbătă — repetăm la limba rusă, iar 
în celelalte zile ale săptămînii, Ia arit
metică și algebră.

La rusă, repetăm întîi regulile grama
ticale, iar apoi dăm exemple pentru fie
care regulă și scriem dictări. Dacă facem 
greșeli, repetăm din nou regulile de orto
grafie. In celelalte zile rezolvăm proble
me de aritmetică și algebră.

Duminica citim din diferite opere lite
rare.

Ne place să repetăm materia împreună. 
Cind unul dintre noi nu înfelege ceva, 
altul îi vine în ajutor. împreună treaba 
merge mai repede.

Iura KONCIUHOV 
Rudina C1UMAKOVA 

Alvetia PLOTNIKOVA 
elevii clasei a Vil-a B.

satul Aîedvedevsk, R.S.S.A. Mariică

vo-
a-

en-
de

------------------------- --- ----------— ™-1

C?IlTeA4EPJ5M*8P

coșii" care reușeau 
aibă întiietatea la 
gere.

Numai că vedeți 
se întimplă cîteodată

Citiți aceste cărți apărute 
în Editura Tineretului
Călătorie Ia tropice"

de L. RODIN

Școala micului aviator" 
de SZOCS 1OZSEF

Grădinița de legume*
de M. NISTOR

1.000 produse din lapte"
de V. TELESCU

Secretul inventatorilor" 
de Al. B4NEANU

Modele de mașini agricole" 
de A. LISSEANU

i 
I

fiecare zi Fieraru mun- 
cot cu ceilalți construc-

după ce termină mun- 
se oprește o clipă și 

oameni

Pornise să-și îndeplinească visul.
In școală a găsit totul: profesori 

prietenoși, îmbrăcăminte, hrană, 
cazare, o sală de sport ultramoder
nă, o bibliotecă cu peste 22.000 
lume, laboratoare înzestrate cu 
panatura necesară, un colectiv 
tuziast, îndrăgostit de munca 
constructor.

Botezul muncii l-a făcut la locu
ințele din cartierul Grivița Roșie. 
Au urmat alte construcții, tot atît 
de atrăgătoare, tot atît de pline de 
miracole. In 
cește cot la 
tori.

Cîteodată, 
ca, Nicușor
privește în jur. Dedesubt, 
și mașini. Sus, cerul siniliu și soa
rele ce zîmbește mereu. încă un 
etaj. Parcă nu-i atît de greu. Tre
buie să-ți cunoști meseria, s-o în
drăgești, să i te dărui fără nici o 
rezervă.

Nicușor termină anul acesta școa
la, care a dat în doi ani 159 de 
constructori de nădejde. Va merge 
pe șantiere. Va construi. Cînd ta
tăl său va veni să-l vadă, Nicușor 
va flutura, ca de pe un catarg, un 
semn de bun venit. II va invita sus 
și, înainte ca acesta să privească 
în jur, îi va șopti tainic: „Nu lua 
în seamă amețeala, așa-i la înce
put !“.

Lidia POPESCU

VeIP®—
sâ 

ale-

voi, 
ca

R. P. BULGARIA
Zilele trecute, la „Ajutorul pionieresc 

pentru industria națională" 
au sosit mai multe scrisori.

lată două dintre ele:
„Vă aducem la cunoștință 

de 10 zile, pionierii din clasa 
adunat 4000 kg fier vechi.

întrecerea intre detașamente continuă".
H. HALANOVA

Școala medie nr 1 „V. Levski" 
orașul Levskigrad

„Pionierii din satul Rudnik. au predat 
recent 16.982 kg fier vechi. Fruntaș în 
această acțiune este detașamentul „Mitko- 
Palauzov".

din Sofia

că în 
a V-a

timp 
B au

Bonka STANCEVA 
satul Rudnik

R. P POLONA
La fel ca și ceilalți pionieri polonezi, 

și pionierii de la școala de pielărie din 
Radom vor să-și petreacă vacanta de 
vară într-un chip deosebit de interesant. 
Ei intenționează să organizeze o tabără 
ciclistă pe traseul Posnani — Szczecin. 
Pregătirile au început de acum Deși nu
mărul pionierilor care vor porni la drum 
n-a fost încă stabilit, în școală au în
ceput să se lucreze schitele traseului, să 
se adune materialul necesar taberei, să 
se studieze ghidurile turistice ale pro
vinciilor Posnani și Szczecin

Ținta finală a cicliștilor este vizitarea 
tîrgului international de la Posnani.

Hotărît lucru: 
nu joacă fotbal mai bme 
decît Bordaș Acest lucru 
l-u dovedit de nenumăra
te ori in meciurile care 
se jucau în curtea școlii. 
Nic un pionier nu se 
poate lăuda că ar fi pu
tut sâ-i „sufle" vreodată 
m ngea din față Cînd 
Nicu — căci așa îi spun 
lw Bordaș colegii — a- 
jungea singur in fața 
porții mat mult ca sigur 
câ trebuia să marcheze! 
Cina se alegeau echipele, 
toți îl preferau oe Nicu.

— Dacă-l avem pe el 
în echipa noastră, neapă
rat -iștigăm meciul' stri
gau in gura mare „noro-

nimeni

un om. cînd a/unge o ra
ritate, să se înfumureze. 
Așa 
Nicu

O dată, în echipa 
care ‘
și Tătaru Dumitru, 
inte de a începe meciul, 
cînd se trezi cu el In e- 
chipă, Nicu îl măsură pe 
Tătaru cu privirea, apoi 
spuse celorlalți pe un ton 
categoric:

— Cu 
ceeași 
ort eu 
convine

— Bine, măi Nicule, 
dar de ce să nu joace și 
el ? Sări Suciu în apăra
rea lui Tătaru.

— Ce vrei mă. ce vrei ? 
se răsti Nicu la el Fot
balul nu se învață 
cu una cu două... O 
stau să-l învăț „eu" fot
bal ?l

Intr-un cuvînt Nicu se 
purtă întocmai ca o ve
detă. Să-l înlocuiască nu

s-a intîmplat și

juca el, fusese

cu

în 
ales 
!na-

ioc în a-ăsta nu
echipă! Alegeți: 
ori el: , ’

— plec...
măi

dacă vă

așa, 
să

se mai putea; peste ci- 
teva clipe începea meciul. 
Așa că Tătaru trebui să 
părăsească terenul...

Suciu și alți cîțiva se 
simțeau nemulțumiți, jig
niți chiar, de aerele pe 
care și le dădea Nicu O 
parte din băieți buni ju
cători de fotbal începu
seră să se îndepărteze de 
echipă, goniți
numai de aerele de 
detă ale acestuia.

Și uite așa, băieții 
hotărîră să-i dea o 
tie.

Cînd s-a făcut „alege
rea" . Nicu constată cu 
surprindere că nu face 
parte din nici o echipă.

— Ce oe mine nu m-a 
ales nimeni ? — întrebă 
el ouțin speriat, nedume
rit.

— Mătălufă, îl 
rîs unul, vei sta 
pe... tușă!

Și Nicu nici

n-o 
de

tor 
ani

ce-l bătu ușurel pe

aproape 
pe

vouă... numai să mai ju- 
cați un meci.. Dacă 
să vă rugați vot 
mine !.."

Insă zilele treceau, 
în curtea Școlii de 7
din Singiorgiu de Mureș 
se jucau mereu alte me
ciuri de fotbal Ciudat 
însă nimeni nu se gin- 
dea să-l aleagă șt pe 
Nicu începură să-l încer-

se 
lec

luă în 
astăzi

n-avu 
timp să se gîndească. 
meciul și începu Așa 
se văzu nevoit să stea 
tușă. „Lasă că vă arăt

că 
că 
ne 
eu

după 
umăr, îi propuse să mear
gă împreună. In timp ce 
se îndreptau spre casă, li 
spuse:

— Măi Dumitre. uite 
ce e... știi, mie îmi pare 
rău că m-am purtat așa 
de urii cu tine; crede-mă, 
am fost un prost.. Ar fi 

săce bănuielile: „Te pome mai bine să ne îm.
nești că ăștia au de gînd nu mai fim cer-
să nu mă mai aleagă tați /...
niciodată Ce naiba, a Tătaru se opri
trecut atîta timp și... locului și se uită
Parcă nici n-aș; mat exis- mirat la el.
ta în școală Tot urmă- — Dar cine ți-a
rind meciurile de oe tușă, 
avu prilejul să-și dea 
seama că Tătaru începuse 
să joace fotbal.. mat 
bine! Intr-un moment de 
sinceritate Nicu constată 
chiar că ceilalți aveau 
dreptate „Nu trebuia să 
mă port chiar așa de 
rău Tătaru nu-mi făcuse 
nimic... Trebuia să-l
ajut..'

La sfîrșitul meciului se 
apropie de Tătaru și,

ceput sâ joace din nou 
fotbal Unii afirmă că or 
juca mai bine ca îna
inte. Poate Eu n-am ob
servat: am văzut însă că 
după fiecare meci, Nicu 
mai rămîne vreo oră pe 
teren. însă niciodată sin
gur Cu el rămln toți acei 
care vor să învețe fotbal!

Emil DOBRESCU, j

spus 
că sînt supărat pe tine?„. 
Drept să-ți spun, eu 
știam...

★
Ce s-a mai Intîmplat 

apoi cu Nicu 2 la, mai 
nimic nou. Nicu a în-
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Călătorind pe minunata sosea care aleargă 
în serpentine spre Orașul Stalin și trecîncT prin 
Cîmpina. nu poți să nu te oprești în dreptul 
unei căsuțe albe, cu pridvor obișnuit de iemn 
și acoperiș țuguiat ca la munte. O’ inscripție 
modestă Hi atrage numaidecît atenția: „Casa 
memorială Nicolaie Grigorescu". In această 
clădire, marele nostru pictor și-a petrecut ulti
mii ani ai vieții (1902—1907). O clipă răimîi 
pe gînduri...

In 1918, în Cîmpina a intrat oaste nemțeas
că. Primarul a dus-o și la casa lui Grigorescu. 
La retragere, soldatîi an dat foc casei, în două 
camere erau obuze...

...$i totuși împingi portița și urci delușorud 
cu iarbă care duce spre pridvorul casei. Treci 
pragul si te afli într-o mică încăpere cu pere
ții acoperiti de covoare bogate. Unele dintre a- 
cestea — ne informează ghidul — au fost răs
cumpărate cîtva timp în țirmă de muzeu. Se 
știe că după moartea ilustrului artist, familia 
lui Grigorescu, aflată la strîmtoare, a fost ne
voită să vîndă o parte din obiecte.

Să intrăm îm camera de lucru. Lîngă ferea-* 
stră. în dreptul unui jilt e un tablou neterminat 
Este ultima operă la care a lucrat Grigorescu. 
Se crede că pînza urma să înfățișeze pe fiica 
pictorului Miile în veșminte țărănești. Fata e 
aproape vie. Din păcate însă, contururile se 
pierd în partea de jos a tabloului. Moartea l-a 
împiedicat pe marele pictor să-și termine ope
ra. Pe un perete este expus „Ciobănașul cu 
oile". O lumină albă, puternică, scaldă întrea
ga imagine. Grigorescu a realizat acest tablou 
în perioada așa-numită „albă“. cînd nu vedea 
decît cu două perechi de ochelari. Imaginea 
ciobănașului îti plutește încă mult timp înaintea 
ochilor. Dar iată tabloul „Ghiocel11. Un bou alb, 
un exemplar minunat, cu ochii moi, umezi, .pare 
că vrea să iasă din cadrul de bronz. Ghio
celul s-a bucurat de multă atentie din partea 
stăpînului său. Adesea el era adus în ogiradă, 
unde se apropia de fereastra camerei de lucru 
a lui Grigorescu.

Acolo unde și-a pomi 
ulliinii ani

Marele pictor a muncit foarte mult în de
cursul vieții sale. înaintea fiecărei lucrări el 
studia pînă la istovire obiectul respectiv. Ghio
cel este prezent si în camera cu schite, în mul
te încercări în cărbune.

Privind pe o fereastră, arrt zărit alături, în- 
tr-o curte, o bătrinică cu părul nins. Aflînd că 
este din familia pictorului, am cugat-o să ne

primească. Iată-ne acum în casa în care trăiește 
Ana Grigorescu, fiica scriitorului Alexandru 
Vlahută, căsătorită cu fiul pictorului. Se vede 
că maestrul și-a cunoscut nora încă de pe vre
mea cînd era copilă. Asemănarea dintre portre
tul care o înfățișează pe Ana Grigorescu la 
8 ani si femeia trecută de 66 de ani pe 
care o avem în fată e izbitoare. Apoi Ana Gri
gorescu ne arată un tablou în profil al Măriei, 
soția pictorului, și alte lucruri intime ale lui 
Grigorescu. De pe o măsuță ne privește o fo
tografie a lui Vlahută. Au trecut atîtia ani de 
cînd a fost făcută această fotografie, dar ea n-a 
pierdut nimic din claritate. Hîrtia a rămas la 
fel de albă și lucioasă.

Ana Grigorescu deapănă amintiri despre 
pictor... Era un om vioi și plin de viată. In 
tinerele se scula la 5 dimineața și. cînd se afla 
ta mănăstirea Agapia, se îmbăia în rîul rece 
ca gheața. Stareța mănăstirii era maica Tasef- 
ta, o femeie tare energică. Plăcîndu-i atit de 
mult felul de a fi al lui Grigorescu, strădania 
cu care lucra, i-a dăruit o pușcă și un costum 
de vînătoare. Dar pictorul care purta multă 
milă animalelor n-a prins patima acestei înde
letniciri. Ii plăcea mai mult să-și petreacă 
timpul cu prietenii săi: Delavrancea, Vlahută. 
doctorul Grecescu si alții-

Spuneam la început că, în 1918, soldați» 
nemți au dat foc casei lui Grigorescu ; si to
tuși pe același loc se ridică astăzi frumoasă, 
albă, curată, oasa-muzeu pictor Nicolaie Gri- 
porescu.

Au trecut mai bine de 2 ani de cînd au ră
sunat primele lovituri de ciocan pe șantierul 
casei restaurate. Printre cei care au venit să 
a iute cu amintirile lor la ridicarea casei în care 
Grigorescu și-a petrecut ultimii săi ani, se 
află si bătrînul tîmplar Goage, care ascutise pe 
vremuri pensulele pictorului, și multi alții, că
rora le sîntem recunoscători pentru acest fru
mos și prețios muzeu.

M. ZON1S

PĂTRAT MAGIC
Orizontal:/l. O anumită senzație. 

2. O anumită margine. 3. Glaciali. 
4. Rezistent la boală. 5. Conifietiții 
de box. 6. Localitate. 7. Nume mas
culin. 8. Plantă textilă.

Cuvintele care trebuie înscrise 
sînt de patru litere. Celelalte (tot 
de patru litere) nu sînt decît ana
grama celot dinții. Dezlegîndu-le. 
pe verticala 1 veți afla titlul unei 
poezii, iar pe verticala 5 .^auto
rul el.

ȘARADE
Prima part e-l folosită-ncizmărie; 
A doua la orice casă o-ntilnești; 
Ambele dacă le afli și unești,
Vei afla, pentru cei mici, o jucărieJ 

(v$n-dvd)

*
Partea-ntîra-i de ia tară 
Duce fîn în timp de vară. 
A doua nti-i greu de-aflat: 
Pronume personal scurtat.

Cuvîntal care s-a format
Vezii L'jioe-i nearticulat.
Dar e uin lucru necesar
Pentru orice școlar I

(apea)

VULTURESC 
ANAGRAMAT
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2. MONOVERB RUGBIST
ANAGRAMAT.
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3. BIVERB LITERAR

(5, 4)

Iată ce a declarat 
Constantin Dumitre
scu la sfîrșitul celei 
de a IV-a etape a 
„Cursei Păcii", tri
misului special Ager- 
pres.

„Este adevărat că 
rezultatele de pină a- 
cum nu ne pot satis
face nici pe noi, nici 
pe cei de acasă. Mai 
avem însă două tre
imi din această com
petiție și eu sint con
vins ca lucrurile se 
vor îndrepta. Pe șo
selele din Germania 
și Polonia voi încer
ca să mi ame'iorez 
situația, să rentru 
p.rintre primii alergă
tori din cursă. Și a- 
ceasta nu este impo
sibil Evadările, la 
care, este drept, n-am 
participat pînă acum, 
ne pol favoriza Și pe 
noi, mai ales dacă 
vom fi printre iniția
torii lor. Sint hotăril 
să șterg impresia 
proastă pe care am 
lăsat o pină acum și 
nu numai eu. ci și

ceilalți colegi. O ex
plicație a comportă
rii slabe din prima 
parte a cursei ? Nu-mi 
dau bine seama. Au 
fost și unele condiții 
obiective (in ultima 
etapă m-a durut pi
ciorul sting, Porecea- 
nu a fost angrenat 

Intr-o busculadă) dar, 
cred că în primul 
rînd, faptul că n-am 
avut întotdeauna cea 
mai favorabilă pozi
ție in pluton, a deter
minat rezultatele ne- 
satislăcâtoare**...

Intr adevăr. Cons
tantin Dumitrescu, in 
etapa a V-a a fost 
printre protagoniștii 
principali ai întrece
rii, iar în etapa 
a VI a desfășurată 
pînă la Leipzig, Dumi
trescu mai cîștigă un 
toc in clasamentul 
general individual o- 
cupînd astfel locul 
12. Reprezentativa 
noastră a revenit din 
nou pe locul 10, in 
clasamentul pe țări...
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