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tarea pionierei, încît, la sfîr- 
șit, micii auditori nu au pu
tut să nu aplaude, deși ne

Mîine 
examenele

— Bună dimineața, moș Nico- 
laie.

— Să trăiești, nepoate, șp tră
iești I încotro?

— Cu treburi, prin sat. răspunse instruc
torul superior Bala Nicolaie și o apucă pe 
u'.ița ce ducea în vale, spre marginea comu
nei.

„Să mă duc la Petcu Gheorghe sau Ia 
Bonțu Vasile? Sau la... Dar ia să mă opresc 
un pic pe la Chiru Traian. Tot am ajuns în 
dreptul lui". Și, gîndindu-se astfel, se pre
gătea să-1 strige, cînd acesta tocmai ieși 
pe poartă, cu o găleată în mînă, să aducă 
apă

Chiru rămase surprins de această apariție 
neașteptată și abia bîigui un „bună diminea
ța, tovarășe instructor".

— Ce gospodar ești. Chimie f’Dar ce. nu 
mai e nimeni acasă ?

— Ba da, Carageac A venit să mai re
petăm puțin la algebră.

— Aha. Dar dintr-ai tăi nu mai e nimeni?
— Nu. Au plecat la cîmp...
— Și crezi că o să poți învăța azi ce n-ai 

învățat pînă acum ?
— Sigur că nu, tovarășe instructor, 

mai repetăm ecuațiile de gradul 
să le știm mai bine.

— Nu strică. Chirule, nu.
Dar Stoian Floarea, 

știi unde stă ?
— A șasea casă pe 

structor.
Instructorul o văzu 

prispă, cu o carte pe genunchi. Deschise 
șor poarta și făcu un pas. Dar se răzgindi. 
Ca să nu-i strice liniștea, se întoarse tip
til și plecă.

Ar fi vrut să meargă și pe Ia alții, dar cu 
gîndul la ziua de mîine se întoarse la școa
lă. unde-l așteptau multe treburi.

In drum se opri să admire într-o curte

Dar
II, nu strică

dintr-a

dreapta.

IV-a B,
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pe Florica stînd
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Se apropie sfîrșitul anului 

școlar. In aceste zile, elevii 
au intrat într-o forfotă neo
bișnuită. Se încheie o perioa
dă din viața școlarilor din 
clasa a Vll-a și, odată cu 
bucuria care li s-a strecurat 
în inimi (pentru că, în cu- 
rînd, vor termina ciclul II), 
își face loc și un sentiment 
de duioșie și tristețe, gîndin- 
du-se la despărțirea care se 
apropie. Să fie oare atît de 
multă vreme din 1950 pînă 
azi ? Pentru un om nu, dar 
pentru băiețelul sau fetița 
care acum șapte ani pășea 
cu Sfială pragul școlii, acești 
ani înseamnă mult Privind 
la cei din clasa I, își amin
tesc că și ei au fost cîndva 
„cei mici", „boboceii", că și 
ei plîngeau la început pentru 
te miri ce greșeală, uitînd 
apoi cu nevinovăție totul, în
dată ce învățătorul le lăuda 
caligrafia.

O animație deosebită dom
nește la Școala armeană. 
Școala devine din zi în zi 
mai frumoasă; învățătorii de 
aici au toate posibilitățile să 
o facă cît mai atrăgătoare. 
Există la Școala armeană o 
tradiție, ca serbările

pregătite din timp. Aici, fie
care recreație constituie un 
prilej pentru repetarea unei 
poezii, a cînteceior, un prilej^ 
bun pentru a tăia sau a lipi 
o fotografie pe noul foto
montaj festiv. Anul acesta, 
programul e foarte bogat. 
Sub conducerea atentă a to
varășei învățătoare Diruhi 
Avazian și a tovarășei ins
tructoare Ștefania Olteanu, 
pionierii și școlarii pregătesc 
pentru serbare dansuri arme
ne, romînești și sovietice, un 
număr de gimnastică rit
mică, un frumos 
balet și... ,,Pionierul 
piesă de Baronian. 
de repetiții, corul a 
un cîntec pionieresc.

Glasurile cristaline 
tolit zumzetul care 
pînă atunci sala.

— Flori Simonian e o pio
nieră' foarte talentată; ea va 
inteipreta la vioară cîntece 
populare armene, îmi spuse 
tovarășa Avazian. In aceeași 
clipă, arcușul alunecă lin pe 
coarde și strunele viorii stre- 
curară în inimi melodia plin- 
nă de farmec. Era atîta pu
ritate și gingășie în Interpre-

tut să nu aplaude, deși 
era decît o repetiție.

Fiecare clasă participă 
pregătirea serbării. Dar 
clasa a Vll-a forfota e 
mai mare. Colegii de școală 
se vor despărți curînd, fie
care pornind spre îndeplini
rea visului său. Și cîte visuri 
frumoase nu s-au născut aici, 
în școală. Visurile acestea se 
vor împlini I Pentru pionierii 
de la Școala armeană serba
rea va fi una dintre cele mal 
frumoase realizări ale lor. 
Pentru rîvna lor din timpul 
anului, a fost programata o 
excursie în Bulgaria. La în
toarcere, vor invita pionieri 
bulgari în Republica Popu
lară Romînă.

Prilej de noi cunoștințe, da 
noi prietenii și amintiri fru
moase...

un colț 
firi, ce 
un miros plăcut.

— Nu mă d 
mămico, 
duc! Da’ ce, azi? Matale nu știi că mîine în
cep examenele? Trimite-1 pe Ionel 1 E| ce 
face ?

— Păi e el în stare să vadă de oi ? Du-te 
Vito mamă, du-te Dacă afurisitele alea de 
buruieni nu năpădeau cartofii, mă duceam 
eu. Și-așa, ce mai înveți tu azi?

— Da, c-așa ești matale! Nu mă înțe
legi deloc. îmi iau cartea de romînă și mă 
duc să dau drumul la oi.

Instructorul recunoscu după voce pe pionie
ra Calotă Victoria, din clasa a IV-a C Și 
cum o știa printre primele la 
se gîndi că n-are rost să intervină, 
rău c-o ajuta și pe maică-sa.

*
— Iar ai o nelămurire? o întrebă 

șui Rjepi Nicolau. dirigintele clasei 
A, pe Decu Venera, care, de cîte ori avea 
ceva neclar, îl aștepta în pragul școlii.

— Acum nu mai am. II aștept pe tova
rășul instructor. A, uitați-1 că

— Ne trebuie o pensulă, 
zinca.

Instructorul aduse pensula 
ttăpîni bucuria, zîmbind, cînd văzu buchete 
de flori aranjate pe mesele acoperite cu pînză

învățătură,
Nu era

tovară- 
a Vll-a

vine..
să scriem lo

și nu-sî putu

roșie. își dezbrăcă haina și, alături de cei
lalți profesori și elevi, începu să ajute la 
aranjatul sălii unde va da examen clasa a 
IV-a

La ora prînzului. cu aranjatul sălii de 
examen se terminase. Elevii și profesorii ple
cară acasă.

Geamănu Ileana, președinta unității, a 
plecat împreună cu Venera, colega ei de 
bancă

— După ce mănînci, vii pe la • mine, 
Ileana ?

— Să spun drept, nici nu-mi arde de mîn- 
care; trebuie să-mi calc șorțuletul și cra
vata și pe urmă aș vrea să mai repet la bo
tanică. Tu la ce mai repeți?

—- Eu, la nimic. De mîncat o să mănînc 
și după ce-mi aranjez uniforme ; apoi mă 
duc cu Liliana, să mă plimb. Vreau să fiu 
mîine cu capul limpede.

Și astfel, fiecare în felul său, cei din clasa 
a IV-a, din comuna Brănești. așteaptă ziua 
de examene, zi de verificare a cunoștințelor-

D TRAISTARU

Un mic pictor
Cu Gheorghe Coclitu. 

micului pictor, am făcut 
cunoștință zilele trecute la 
Expoziția organizată de 
Cercul de A'tă Plastică de 
pe lingă Comitetul de în
treprindere C. S. „Gh. 
Gheorghiu-Dei". Gheorghi- 
ță mi-a povestit că -a in-* 
cepul să desenele ân urmă 
cu vreo 4 ani 'atenei
însă, se mulțumea să re
producă poze și desene dg 
crin reviste. Desigur, lui 
Gheorghiță nu-i plăcea. 
Da' dacă nu se putea mod 
binetf »

L-am întrebat:
— Spune-mi, ce repre

zenta primul tău desen, 
căruia l-ai dat calificati
vul „reușit"?

...la care Gheorghiță mi-a 
răspuns că nu-și aduce 
prea bine aminte......... De
altfel — spune el — mi se 
păreau reușite... toate /“

Abia mai pe urmă, clnd 
s-a înscris la Cercul 
Artă Plastică, . ______
Gheorghiță să-și dea sea
ma de desenele reușite șl 
de cele mai puțin reușite...

— Acum 2 ani, povesteș
te Gheorghiță, au venit la 
Hunedoara, în practică, 
studențl de la Institutul 
de A'te Plastice, din Bucu
rești. Cu unul dintre stu- 
dențl 
— m am împrietenit 
mult. El mi-a dat, 
primele îndrumări 
el m-a sfătuit să 
scriu la cerc...

Toamna trecută, . 
iembrie. Gheorghiță a 
premiul II pe regiune 
Concursul de Artă 
tică.

Pictorul Angheluță, a- 
fiind despre micul artist, 
a venit, a stat de vorbă 
cu el. l-a afutat cu sfatu
rile sale și i-a promis că. 
atunci clnd va termina 7 
clase. îl va aiuta să mear
gă la Școala medie de 
Arte Plastice.

— Dar deocamdată, în
vață t Și... învață bine / 
Un pictor trebuie să fie 
cult, să aibe cunoștințe... 
l-a sfătuit maestrul.

Șl Gheorghe a învățat. 
Anul acesta a terminat cu 
bine clasa a V-a. ia' pen
tru vacanță, și-a propus 
să se străduie și să termi
ne două lucrări: ..Castelul 
Huniazilor" și „Combina
tul Siderurgic".

Cea de-a doua 
e un examen 
Gheorghiță. ti va 
îl va trece?'...

Noi să sperăm
Să-l urăm, deci, _____
deplin și vacanță plăcută!

lucrare, 
pentru 

trece, nu

că da. 
succes

E. D.
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La redacție sosesc 
iot mai multe scrisori 
prin care copiii ne 
roagă să republicăm 
seriile prmiei etape a 
Concursului Celor 
Isteți. De aceea, ince- 
pînd cu numerele ur
mătoare, vom republi
ca aceste serii. Cei 
care doreau să parti
cipe la acest Concurs 
și au fost împiedicați 
de faptul că.,, s-au 
trezit cu întîrziere, au

acum această posibili
tate.

Reamintim premiile 
care se vor da la o- 
cest Concurs: BICI
CLETE — CEASURI 
DE MINA — ECHI
PAMENT SPORTIV 
— MINGI etc.

E bine ca acei care 
încep să participe la 
Concurs odată cu re
publicarea întrebărilor 
din seriile primei eta

pe, să trimită toate 
răspunsurile odată. 
Răspunsurile vor fi 
trimise în plic și com
pletat pe fișele publi
cate de gazetă. Pe plic 
scrieți „Scînteia pio
nierului" cu mențiunea 
„Pentru Concursul ce
lor Isteți".

De asemeni, nu ui
tați să specificați 
adresa voastră exac
tă!

\. Iată un fragment din însem
nările unui vînător : „Am debar
cat într-o mică localitate din Con
go, la mijlocul toamnei anului 
1956 De atunci și pînă în primă
vară, mai precis pînă în aprilie 
1957. am ucis 2 lei, 6 tigri..."

Citind acest text, puteți spune 
dacă vînătorul e

2. — Doctorul care a îngrijit 
rana de la pic or a Iui Ștefan cel 
Mare, în ultima parte a vieții, era

3. — Cinematograful a apărut 
la noi în țară în anul

4. Lg stațiunea sovietică „Polul 
N. 4“, doi exploratori s-au înțeles, 
înainte de culcare, ca a doua zi, 
in zori, să plece împreună să ex
ploreze partea de vest a banchizei:

Cu puțină atenție (amintindu-vă 
de o curiozitate a acestei regiuni 
de pe glob), spuneți cind a avut 
loc înțelegerea de mai sus :

5. De care dintre acești copaci e 
legat un nume de seamă din isto
ria poporului nostru :

6. Pentru a vedea cui îi revine 
cinstea de a fi efectuat primul zbor 
cu dispozitive mai ușoare decît ae-

*ru“smii purtat discuții aprinse. 
Știți de ce naționalitate au fost 
primii aviatori ?

— german

— german

— 1920

— în februarie

— gorun

— greci

— sudanez

— italian

— 1889

— în iunie

— stejar

—chinezi

— indonezian

— evreu

— 1896

— tn decembrie

— tei

— romani

1. Cînd vă jucați mai bine cu 
aeromodelele voastre de hîrtier — pe viat — pe timp noros — pe vreme se

nină
2- Cărui poet aparțin versurile i 
„Cîntă rîndunica iară :
— Eu de mult te chem afară 1 
Cățelușul și el vine :
— Hai și joacă-te cu mine 1 
Vrăbii zboară pe tot locul, 
Vezi, așa e vesel jocul"

— Gr. Alexan- 
drescu — G. Coșbuc — G. Topirceanu

3 Indicați țara în care se află o 
coloană din fier care n-a ruginit 
niciodată, deși a fost ridicată acum 
mai bine de cîteva secole.

— Canada — China — India.

4. Cu ajutorul a 6 bețe de chi
brit, cite triunghiuri echilaterale 
puteți obține :

— 2 — 3 — 4

Marele conducător de oști rus a fost 
unul dintre geniile militare ale lumii. 
Datorită minunatelor sale calități, Suvo
rov a condus oștirea rusă către noi vic
torii acoperind-o de glorie și a fost nu
mit generalissim Din 63 de bătălii și 
lupte la care a luat parte, Suvorov a 
cîștigat tot atîtea din ele.

Pentru vremea sa. marele comand amt 
rus a fost unul dintre cei mai culți oa
meni. Vorbea mai multe limbi străine și 
avea cunoștințe temeinice de inginerie, 
literatură, artă...

Sîrguința și perseverența sa sînt un 
exemplu de comportare pentru toți aceia 
care se luptă cu întunericul, care-s par
tizani ai dorinței de a cunoaște. Despre 
aceste două însușiri ale lui Suvorov au 
rămas multe povestiri.

'Astfel din biografia lui Suvorov se 
știe că el era în copilărie, un băiat tare 
slăbuț și bolnăvicios. Dorea însă cu ar
doare să devină soldat și de aceea se 
călea: în fiecare dimineață se spăla cu 
apă rece călărea pe vreme de ploaie, se 
odihnea în bordeie de cîmp, străbatea rî- 

ffele.

Cînd se întorcea acasă ud pînă la 
piele și era certat, micul Sașa se apăra 
spunînd: — „Un soldat trebuie să se 
obișnuiască cu orice", la care tatăl său 
răspundea : „Dar tu n-ai să fii soldat... 
Alde tine nu-s primiți în armată..."

Băiatul însă era îndărătnic: ,.Ba da, 
voi fi 1“ Și continua să-și oțetească cu 
perseverență sănătatea.

Noaptea, băiețașului Sașa îi era in

FRUMOASA ESiTI PATHIA MEA

Palatul de la Mogoșoaia
Palatele curților domnești de la Mogoșoaia, a căror 

construcție este începută în 1702 de către Constantin 
Brîncoveanu (adăugite și reparate apoi de prințul Bibe- 
scu) împreună cu mănăstirea Horezu (ridicată între 1689- 
1705) și palatul de la Potlogi, sînt considerate ca cea 
mai desăvîrșită expresie a arhitecturii romînești din Mun
tenia.

Mogoșoaia...
Palatul e de o vădită influență venețicmă, chiar în 

ceea ce privește planul său. Găsim o fațadă cu o te
rasă cu coloane (loggie) foarte frumoasă, ferestre cuz«-, 
cade în trei despărțituri, coșuri înalte ornamentale, 
sub acoperiș, o decorațiune alcătuită dintr-un lung șir ue 
susținători din piatră. Coloanele terasei sînt răsucite, cu 
flori și frunze decorative sculptate în piatră la partea 
superioară și la bază (vezi foto) și o balustradă cu 
sculpturi bogate. In București, în același stil brîncove- 
nesc, se găsește biserica Domnița Bălașa, construită de 
fiica lui C. Brîncoveanu în secolul XVIII.

B. DBAGOMIB

ȘARPELE
Se desprimăvărase. Doi 

prieteni, Barna Liviu, din 
clasa a lll-a, și Haidamac 
Dorin, din clasa a Vl-a, de 
la Școala medie nr. 1 din 
Arad, au pornit la cîmp. Le 
era dor să se joace în voie, 
să alerge.

Așa au și făcut. Liviu tși 
făcuse dintr-o ramură de 
salcie un băț încrustat și o 
luase în sus spre culme.

— Hauuuuuu... Liviuuuu... 
Stai să vin și eu, strigă Do
rin.

Dar lui Liviu nu-i venea 
să se oprească. Dorin l-a 
ajuns din urmă. Ce-i asta? 
Inima i se opri în loc, făcu 
ochii mari și, sugrumat de 
emoție, strigă:

— Șarpele.- șarpele... Dă 
drumul bățului I

Liviu însă nu pricepu ni
mic. In aceeași clipă simți

cum ceva rece i se încolă
cește pe mina cu care ținea 
bățul. Primul gînd fu să 
arunce bățul.

— Stai! îi șuieră pe la 
urechi vocea lui Dorin. Dacă 
arunci bățul, se urcă pe 
mină mai sus. Stai!

Și Dorin se apropie ușor 
de prietenul său, se uită cu 
atenție la șarpe și îl atinse. 
Acesta simți primejdia. Se 
desprinse de mina băiețc 
lui și se învîrti o clipă tri' 
aer cu limba scoasă, parcă 
adulmecind dușmanul.

— Aruncă-l!
Și în momentul acela Li

viu aruncă bățul, care se 
rostogoli la pămînt cu șar
pe cu tot.

Apoi băieții au omorît șar
pele cu pietre.

GETA COSTIN

Să fii dîrz, perseverent

terzis să citească. Doica îi stingea lu
mina și îl pîndea pînă ce adormea. Sașa 
însă se prefăcea numai că doarme. După 
ce-i pleca dădaca, se scula și citea pe 
furiș.

Acest lucru se descoperi numai într-o 
zi, cînd generalul A P. Hanibal — un 
prieten al casei — sosi în vizită. Sașa 
Suvorov îi arătă cărțile pe care le citea. 
Erau descrieri ale expedițiilor lui Cezar

și Alexandru Macedon, lucrări de strate
gie și tactică. Cărțile, erau tipărite nu 
numai în rusește, dar și în germană și 
franceză.

— Și citești tu toate astea ? — îl 
întrebă Hanibal ?

— Da... le citesc!
— Dar hărțile cine le-a desenat ?
•— Eu le-am făcut.
— Așa ? Atunci continuă, dragul meu, 

ai pornit la o treabă minunată.
Tatăl lui Sașa care asista la discuție, 

a urmat sfatul generalului. Așa că, după 
un an, cînd Sașa a împlinit 12 ani. a 
fost înrolat ca simplu soldat în regimen
tul Semenovski. In serviciul militar ac
tiv, Suvorov a intrat la 15 ani.

Numai astfel a reușit micul Suvorov 
să se pregătească pentru cariera de mili
tar : cu ajutorul setei de cunoaștere și al 
perseverenței sale în oțelirea trupului.

Z. ȘTEFAN



Transmitem pe 
lungimea de un
dă 202. Către ac
tivul pionieresc 
al Scolii de 7 ani 
nr. 7 Băneasa- 
Bucuresti: 
șurile pe 
trebuie să 
colectivul de 
ducere în vederea 
desfășurării exa
menelor de sfârșit 
de an, la clasele 
a IV a și a Vll-a. 
Radiograma nr. 4. 

Cei din clasa a IV-a dau examene pentru 
prima oară. Ingrijiți-vă în primul rînd de ei. 
Pionierii din clasele mai mari, absolvenți ai 
școlii, se pot întîlni cu cei mici pentru a le 
vorbi despre examen.

Colectivele de conducere ale detașamente
lor din clasele a V-a și a Vl-a, care nu dau 
examene, se pot ocupa de pregătirea sălilor 
în care vor avea loc examenele. Catedra 
trebuie să fie frumos împodobită cu față de 
masă și flori. E bine să se facă și cîte o 
placardă cu urări: „Succes la examen, 
dragi colegi!“ Aceste mici atenții vor 
bucura mult pe colegii voștri, mai ales dacă 
ele vor avea caracterul unor surprize.

Nu uitați de organizarea echipelor de or
dine și deservire pe săli. Aceste echipe pot 
fi alcătuite din 5—15 pionieri, după mări
mea școlii și au rolul de a nu permite să 
se facă gălăgie pe săli în timpul examene- 
ior. Totodată aceste echipe au grijă de 
cretă, cîrpă udă și material didactic necesar 
în timpul examenelor.

Infine, colectivul de conducere al unității 
trebuie să ia măsuri pentru popularizarea 
rezultatelor examenelor. Vă recomandăm să 
folosiți pentru aceasta „Ediția specială". 
La gazeta „Ediția specială" trebuie să apară 
zilnic știri despre felul în care se desfășoară 
examenele. Anunțați neapărat numele ele
vilor care iau în examene note mari și pe 
acei care erau amenințați și au reușit să se 
îndrepte în examen. Pentru alcătuirea „Edi
ției speciale" colectivul gazetei de perete 
trebuie să alcătuiască o echipă de reporteri 
pricepuți. care să culeagă rapid informații, 
să ia interviu unui profesor, unei comisii 
de examene, unui elev etc...

Aci Pescăruș! Aci Pescăruș! Trimiteți-ne 
știri despre felul în care ați organizat exa
menele! Comunicați dacă indicațiile „Pes
cărușului" v-au folosit!

Ie ia
con-

Vreau să fiu... artistă!

Meseria necesara
In seara aceea, în căsuța din Mo- 

roieni, domnea liniștea. Vasilica își 
terminase lecțiile și privea pe fereas
tră, la soarele care dispărea după coa
ma unui munte; mama cosea un șer
vețel, tatăl citea gazeta. Intr-un tîr- 
ziu, tatăl a întrebat așa, într-o doară ’. 
„Ce-o să fie Vasilica ?“

— Doctor, zise mama.
— Ceee ?
— Doctor I
— Nu, inginer 1 rosti tatăl sever.
— Să umble pe șantier t? Mai bine 

doctor I Halat alb, cabinet...
Tatăl bătu cu pumnii în masă:
— Tu să taci, femeie 1 Ce zic eu e 

sfînt I
Vasilica și-o spus și ea părerea și 

aipoi, 6-a dus să se culce.

lica și-a urmat chemarea. „In fond, 
spune acum tatăl, ce — munca ei 
nu-i... științifică ? Parcă-i ușor să co
manzi ditamai mașinării cu tot felul 
de ascunzișuri ?“

Am privit-o pe Vasilica lucrînd. Fi
rul, supus, se.nfășura pe țeava. Nici 
unul nu era rupt. Din cînd în cînd, 
lua peria și alunga scama.

Am întrebat-o ce a determinat-o să 
se facă filatoare.

Suzana 
mamă.

„Doctor ? Inginer ? zise 
pufnind în rîs. Dac-ar știi... 
mamă 1“

Sentința 
ret... Așa

Mama a
Vasilica

Suzana Angelescu Ia Lugoj. Au deve
nit eleve ale Școlii profesionale Mă în. 
trebați dacă le-a fost ușor? Cardă, 
flyer, tren de laminaj și mai știu eu 
cîte noțiuni să le știi, nu-i ușor.

Cînd intrau la practică, fetele erau 
numai ochi și urechi.

— De ce firul este prins așa și nu 
altfel ? întrebau ele.

— Ca să fie nodul mai mic, suna 
răspunsul.

— De ce stați cu basmaua pe cap ?
— Să nu ne albească scama părul. 

Vrem să fim mereu... tinere!
Ciudățenia de ring și-a destăinuit 

pe rînd secretele. Cînd au terminat 
școala profesională, fetele știau mul
te despre mașină, o stăpîneau binișor. 
Anii au trecut. Vasilica a prins să se 
înalțe. Insigna de U.T.M. a luat lo
cul cravatei roșii.

Vasilica e de 3 ani filatoare la uzi
nele „7 Noiembrie" din Capitală. A 
rămas tot copil cu codițe. E gata me
reu să întrebe „de ce așa și nu așa"? 
Vrea să știe cît mai multe. îmbrăcată 
cu șorț, pare inginer. In fond, nimeni 
nu poate spune că Vasilica nu-i doc
tor sau inginer al celor 3 părți de 
ring la care lucrează.

Părinții nu-i mai pomenesc de cear
ta de atunci. Sînt mulțumiți că Vasi-

a fost anunțată : 
hotărîse Vasilica, 
plîns, tatăl a țipat... 
a plecat cu prietena

Filatoa-

Bucțan Georgeta e elevă in clasa 
a VIl-a a Școlii mixte nr. 16 din 
Galați. Georgeta vrea să se facă nea
părat artistă. De aceea mă grăbesc 
să vă redau o mică convorbire pe 
care am avut-o zilele acestea cu Geor
geta, viitoarea artistă.

— Georgeta dragă, cititorii noșfr 
știu că un artist trebuie să fie un oir 
cult. Ei sînt curioși să afle care este 
romanul tău preferat ?

— Nu citesc decît fragmentele din 
cartea de romînă...

— Dar vreun actor preferat ai ?
— O cunosc pe Dana Comnea, că-1 

de la noi. din Galați
— Cîte piese de teatru ai văzu! 

pînă acum ?
— Vreo trei, pentru copii. La case 

pionierilor!...
— Ce să te mai întreb ?! Poeziile 

îți plac ? Ai un poet preferat ? A • 
reținut versuri ?

— Eu citesc doar poeziite din car 
tea de romînă...

— In fine, ai jucat vreodată într-o 
piesă de teatru ?

— Da, acum... trei ani (!) în „Vi
zită*.-

(pauză)
— Bine Georgeta dar ce-ai să devi 

tu ? ! In orice meserie e nevoie de cu
noștințe temeinice, de...

— Nu. eu nu vreau meserie. Numai 
artistă vreau !_.

Ei, rămii cu bine... Atunci la anul 
ne vedem la școala de arte. (George
ta tace cu capul plecat)... Nu ?

— Nu... Pentru că, pentru că.„ s-ar 
putea să rămin repetentă.

Dragi 
pundeți 
bări:

1 De 
artistă ?

2. De
se facă numai medici, farmaciști, func
ționari, actori, muzicieni, dentiști, ba- 
letiști și strîmbă din nas cînd aud de 
meserie ?

copii, v-aș ruga să-mi răs- 
mie la următoarele între-Și

ce

ce

vrea să se facă Georgeta

unii, ca Georgeta, vor să

De obicei, la sfîrșitul anu
lui școlar, fiecare clasă își 
face un fel de bilanț, adică 
își frece în revistă rezultatele 
unui an de muncă : atîția frun
tași, atîția promovați, atîția 
corigenți sau repetenți. Nu 
sînt uitate nici victoriile ori 
înfringerile sportive, nici 
excursiile, nici muncile de fo
los obștesc ...

Probabil că, în clipa de față 
un asemenea bilanț își face și 
clasa a V-a B, de la Școala 
de 10 ani mixtă nr. 2 din Arad.

Bilanțul acesta se calculea
ză, desigur, tot după schema 
de mai sus, ceea ce e foarte 
normal. E foarte normal, dar, 
centru această clasă, nu este 
■' destul. Spre deosebire de 
■lte clase, ea trebuie să mai 
jună ceva Ia socoteală. Și, 
deoarece mă tem că din mo
destie sau dintr-o neînțelegere 
explicabilă, ar putea să uite 
acest ceva, vreau, pe scurt, 
să-i aduc eu aminte despre ce 
e vorba. Ii propun deci ca, 
pe răbojul închiderii acestui 
an școlar, să nu uite să in-

semne că a fost primul ei an 
de clasă mixtă. E bine să-și 
aducă aminte de cum arăta 
la începutul lui septembrie, 
cînd fetele ședeau pe un rînd, 
iar băieții pe altul, aruneîn- 
du-și reciproc priviri amenin
țătoare. Nu strică, pentru com
parația ou ceea ce a urmat 
mai tîrziu, să-și amintească 
și de veritabilele încăierări 
care se 
trofeele

— Nu știu. M-au atras mașinile... 
Eu nu știu care e cea mai de seamă 
profesie, dar cred că-i aceea care-î 
necesară. Și la noi profesia aceasta 
e necesară. Acum să-mi iei ringul. în
seamnă să-mi iei ceva scump, însem
nat !

Vasilica a tăcut. Un fir obraznic a 
plesnit. Fîlatoarea l a prins repede, 
lăsîndu-i cale liberă. La plecare, mi-a 
spus veselă :

— Eu, adică — s-a corectat ea — 
noi. filatoarele, am înconjurat cu fi
rele lucrate globul pămîntesc de cîte- 
va ori. E ceva, nu ?

Am plecat tîrziu, cînd pe cer scli
peau șireți. nenumărați ochi.

Acasă, mi-am notat cele spuse de 
Vasilica în cîteva cuvinte: „Cea mai 
de seamă profesie este profesia nece
sară patriei."

LIDIA POPESCU

Btunr
și altceva decîț neînțelegeri. 
Adu-ți aminte, clasa a V-a B, 
cum ți-au vorbit profesorii de
spre onoarea ta, care trebuie 
să fie mai presus de ciondă
nelile mărunte. Adu-ți aminte 
cum într-o bună zi, atît fetele 
cît și băieții și-au dat seama 
că glastrele de flori sînt mur
dare că băncile scîrțîie, că 
lozincile de Pe pereți sînt 
pătate... Adu-ți aminte cum, a 
doua zi, au început să circule

iscau în recreație și 
cu care se alegeau

încăie- prin clasă hîrtie creponată și 
vopsea, ciocane și cuie. Si în 
continuare te-aș ruga să nu 
treci cu vederea excursia în

băieții
rări : funde, agrafe, piepteni... 
Dar ajunge 1 E timpul ca a- 
mintirea să scoată la iveală

care copiii au rămas fără apă; 
în această împrejurare, băieții 
s-au făcut luntre-punte, au gă
sit apă și. înainte de orice, 
s-au grăbit să le servească 
pe fete. Te rog, să-ți mai amin
tești neapărat și despre felul 
cum l-au ajutat fetele pe To- 
dea Ion la romînă ; el a făcut 
primele 4 clase în limba ger
mană și-j era destul de greu 
la începutul întîiului an, într-o 
școală cu limba de predare 
romînă.

Iată, clasa a V-a B, lucru
rile pe care am vrut să ți le 
reamintesc ; desigur sînt nu
mai citeva exemple din mul
tele ce se pot da. In bilanțul 
pe care-1 faci ai să le treci, 
fără îndoială, pe toate. Va fi 
un bilanț strașnic sînt sigur, 
care va merita laude și, vorba 
profesorului Saftu; 20 de
punct s !

AL. OVIDIU ZOTTA

A. WEISS

Colectivul condu
cere de la Școala de 1 
ani Zăvident, raionul 
Drăgășani, ne trimite 
citeva propuneri primite 
de la pionierii din uni
tate în legătură cu orga
nizarea vacanței.

lată-le :

• F I o r e a Popescu 
„Vreau să-mi invit cole
gii în satul meu pentru o 
zi întreagă. Aci vom pes
cui, ne vom scălda în 
Olt. iar la lumina unui 
foc de tabără viu, Seara 
vom citi „La scăldat" 

din „Amintiri" 
Creangă.

• Ion Sandu : 
place foarte mult litera
tura populară. De aceea, 
în vacanță, împreună cu 
tovarășa profesoară de 
limba romînă. voi aduna 
cîntece, snoave, povești 
și strigături de la țăranii 
din comunele învecina
te".

• Mihai Munteanu : 
„Cred că, pe lingă cărți, 
jocuri... trebuie să dăm o 
mină de ajutor și colecti
viștilor. Recolta e bogată 
și ajutorul nostru va fi 
necesar și prețios"

• Traian Dincă: (spor, 
tiv t) „Abia aștept să 
vină vacanța, să am cît 
mai mult timp liber pen
tru sport. Mi-am și pus 
la punct bicicleta. Cu ea, 
voi merge zilnic pînă la 
Olt; aci, bicicleta se va 
„odihni", iar eu, intr-un 
caiac voi spinteca în 
apele limpezi-repezi 
Oltului. Bineînțeles, 
citi și o carte — 
dintr-a V-a A”, de 
Vîntu și S. Larian".
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Ștefan Zaide»

Trăia odată ca niciodată, voinic însă, nu deznădăjdui,
într-un tinut de la miazăzi, un ’ ci se puse pe muncă : într-o 
tînăr cintăreț fluieraș. El se zi-două îsi drese singur bo<r- 
numea simplu Iliuță-Fluiera-f 
șu’ și tatăl său fusese un biet 
oier, care murise cu ani în 
urmă, lăsîndu-i ca moștenire 
doar un fluier și minunatul 
dar de a cînta. așa ca nimeni 
altul pe acele meleaguri..,- 
Și Iliuță cînta atît de frumos 
încît stăteau să-l asculte nu 
numai copiii, dar și păsările 
cerului, și pomii, și florile din 
grădină.

Odată ce-i muri tatăl, Iliu
ță luă de la baci cele cîteva 
oi primite ca răsplată și co
borî de se aciui într-unul din 
satele mici, de la poalele mun
ților. Iși făcu adăpostul în
tr-un bordei părăsit din mar
ginea satului.

Iliuță se trezi singur pe lu
me ; fără prieteni aproipî-ați, 
tără vreun sprijin... Inimă

Iliuță, sărăcuțu’, nu mat

de

deiul, într-o săptămînă două 
cără lemne de la pădure de- 
împrejmui bătătura, iar aț$ț 
într-o lună-două, Iliuță I 
să răsară în bătătura borfde 
lui o grădină de se minUnar 
și cei mai pricepuți grădini 
El semănă cele mal4ț 
și parfumate flori, 
în grădina lui de la 
viorelele și toporașii 
de primăvară, pînă la 
temele și daliile î 
'de toamnă.

înfloriseră aci, 
tot soiul de floricele. Dai 
mai, frumoase erau cinci-Mă- 
crămioare, răsărite nu se 
cum. chiar lîngă bordeiul flă
căului. Acestor 5 lăcrămi 
tare mult le plăcea să stEa 
serile liniștite și răcoroa 
asculte cîntecele Fluierașu- 
lui...

știa ce să creadă. Și nici cei 
cîțiva bătrîni din sat, cărora 

ceru sfatul, nu-1 mulțumiră 
răspunsul.

Oare cine mi-o fi cîn- 
atît de minunat, cîntece- 
e întreba Iliuță.
i și a treia noapte. De 
ată, Iliuță rămase la 

gă ușa bordeiului, 
nă de cîntat, auzi 

și glasul acela 
tor. Se întoarse cu 

Igerului și — ce să 
agul bordeiului se 

ată frumoasă-frumoa- 
cmai ca zîna dimine- 
a obrajii îmbujorați 

1 îi cădea pe umeri în 
mătăsoase...

Cine ești tu ? ...și de 
de-mi știi cîntecele ? o în- 
bă Iliuță.
Plecînd ușor ochii, fata 

răspunse:
— Sînt una din cele cinci

s— Nu, nu pot să mai stau 
'acum. O singură clipă dacă 
mai rămîn, voi pieri. Dar 
’dacă mîine, dis-de-dimineață, 
ieșind în grădină, mă vei re
cunoaște între cele cinci lăcră
mioare, vraja se va destrăma 
și voi deveni din nou fecioa
ră. Atunci, voi rămîne a ta 
pentru totdeauna. Dar dacă 
vei greși — și fata își întu
necă privirile, tulburată —> 
atunci rămînea-voi pentru ve
cie lăcrămioară, floare fru
moasă, dar plăpîndă și neîn
suflețită—

Și zicînd acestea, frumoa
sa dispăru într-un nouraș ar
gintiu, care se deștrămă apoi 
ca o pîclă, plutind către înăl
țimi. t

In noaptea aceea Iliuță nu 
mai dormi o clipă. Abia aș
tepta să se facă ziuă.

Cum se lumină, ieși în 
grădină și, cu răsuflarea o- 
prită, se îndreptă, spre tufa

>— Tu ești fermecătoarea 
cîntăreață...

Odată spuse acestea, peta
lele uneia din flori, de un alb 
curat, căzură la Dămînt 
și din tufa de lăcrămioare 
crescu o fată frumoasă, fru
moasă.

Iară Iliuță, Fluierașu’ no
stru, nu-și mai încăpea în 
piele de bucurie. Căci, după 
cum fusese înțelegerea de cu 
noapte, gingașa domniță ur
ma să rămînă a lui pînă la 
moarte.

Și a făcut apoi flăcăul nun
tă mare cu mireasa lui. Și la 
nunta aceea am fost și eu, de 
am auzit, ospătînd la masă, 
povestea aceasta pe care 
v-am spus-o și vouă. Un sin
gur lucru nu mi au povestit 
atunci, mesenii: cum de a 
știut flăcăul care dintre lăcră
mioare era mireasa lui. S-au 
poate mi-o fi povestit, dar eu, 
gustînd o leacă mai mult din

Intr-o noapte, pe cînd Iliu
ță Fluierașu’ tocmai termina
se de cîntat, auzi fermecat, 
stîngîndu-se în apropiere un 
icîntec de al său, cîntat de o 
yoce dulce de fată. Voinicul 
cercetă întreaga grădină, dar 
nu găsi pe nimeni.

Noaptea următoare, aceeași 
voce minunată se auzi din 
nou...

lăcrămioare răsărite lîngă 
bordeiul tău—

Glasul ei minunat răsuna 
ca clinchetul depărtat al unor 
clopoței de argint.

— Cînd soarele va răsări, 
voi deveni din nou floare —’ 
continuă frumoasa domniță, 
cu aceeași voce dulce care-1 
fermecase pe Iliuță. lată, ro
uă — vestitoarea zorilor — ă 
căzut... Trebuie să mă gră
besc) _ șî dădu să plece.

— Stai, stai te rog! o im
ploră, cu glas tînguitor, Iliu
ță. Rămîi cu mine Vreau să 
te aud cîntînd... Mereu, pînă 
la moarte, aș sta să ascult 
vocea ta minunată !...

de floricele- Cinci lăcrămioare 
gingașe, gemene între ele ca 
cinci mărgele de rouă, stă
teau la locul știut

Iliuță orivi îndelung lăcră
mioarele și deodată, cu teamă 
în glas, rosti abia auzit, ară- 
tînd spre una dintre ele:

pocalul cu vin de Cotnar, oi 
fi adormit... Voi însă, iubiții 
mei prieteni, care mi-ați as
cultat povestea, veți fi aflat 
poate și secretul lui Iliuță. 
Dacă da, atunci, la cei mai 
mici repovestind-o, spuneți-le 
și „marele" secret..

de M. STOIAN și BURSCHl^

CE. CONTEAZĂ 900 GR,
MAI PUTiNViV

------ lîKfcty*?!ccntxJcmi-va greutatea!
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Rezumatul capitolului precedent
Grupul de iobagi în fruntea căruia se află Iulai- 

baci este ajuns din urmă de către străjile baronului. 
Presimjind ce avea să urmeze, iulai îl trimîte pe un 
anume Patru să ducă solie Ia Pesta. Puțin după 
aceea își fac apariția și străjile. Totul se termină 
printr-o ciocnire șîngeroasă, în urma căreia o parte 
din iobagi sînt prinși si duși în lanțuri la casteL 
Printre ei se află și Iulai-baci.

...IAR. CA SÂ-ȘÎ 
ÎNCUNUNE FAPTELE, 
KAROOS ÎNSOȚIT DE 
STRĂji,NĂVĂLI 
PESTE Ei ,îi BĂTU / 
CU GÎRBACIUL, V 
APOÎCERU:„SĂ 1 
IASĂ ÎN FAȚĂ 
CAPii/" JULĂi-. 
BACj, PENTRUCĂ 
ÎNFRUNTASE PE 
VĂTAF, FU OSÎNP'T 
SĂ FIE UCÎS ÎN 
CHiNURj LA 
STÎLPyL »E 
TORTuRR ■ *

)
7~ iii 1 f 11 III l .

ioBAGii PRinîii, fură închiși in curtea imte- 
RioAP-ÂA CASTELULUI. - SATELE VOASTRE SINTAXE, 
FEMEILE Și COPiiî VOȘTRI UCIȘI, LE SPUSESE *

...APOI CAPII FURĂ 
ÎNCHIȘI ÎN „ BECIUL. 
SATANEI " -

A Douazî dimineața începu supli
ciul LUi JULÂi-BACI. ARS CU FIARE 
În Roși te, înțepat. Bătut, bâtrînul 
NU SCOASE UN GEAMĂT.

DAR CI NO, PESTE 
TRUPUL JUPUIT, 
Începură să 
PRESARE sare. 
UN OFTAT SCĂPĂ 
DiN Pieptul 

Lui JULĂi: 
f „CURMÂ Mi 

DOAMNE 
CHiNUR-iLE*/

CA Și CUM O PUTERE 
SUPRANATURALĂ 
i-AR Fi AUZ<T R.UGA, 
Oa SA CEATĂ N EA 6 RĂ 
ȚÎȘNI DE UNDEVA 
Și SE ÎNFiPSE IN 
INiMA 6ÂTRÎNULUÎ. 
CEI DIN JUR., AUZIRĂ 
CLAR ULTIMELE LUI 
Cuvinte -.
„MULȚUMESC.

FIULE /

7W7
ÎN TOIUL NOPȚII,NOPTt’l.

||‘ //fi»*1”» GYdRGY,URMinD 
>■ ’’ ’ ÎNDEMNUL LUi DARiE,

SE STRECURĂ ÎN 
CURTEA INTERIOARĂ 
Și-Î VESTI PEIO0AGÎ: 
RÂRDOS V-AMÎNTÎT. 
SATELE NU SÎNT ARSE, 
IAR PĂRINȚII,NEVES
TELE și COPIII VOȘTRi 
TRĂIESC. AȘTEPTAȚI 

HLÎNiȘTiri/

PESTE DOUĂX1LE, 
BARONUL ELIBERĂ 
PElOBAGi Și-Î _ 
MÎlNĂ LAMUNCĂ.

DUPĂ MOARTEA LUI JULAi, 
gyorgy se duse la 
PRIETENUL SĂU DARIE 
sâ-î împărtășească 
impresiile :

ȘTII, TARE RĂU ÎMI PAPE CĂ S-A SFÎRȘÎT 
AȘA CQRÎNDĂ — DECI T SĂ TE BUCURÎ 

PECHiNURiLE UNUI SĂRMAN. MAi BivE 
Ai DA O MINĂ DE AJUTOR.,ÎL MUJȚRA 
DARÎE.
—. SI CE TREBUIE SĂ PAC ?

............................................................................ ....."..............'................ '

Totuși, nu toți iobagii fuseseră prinșî. Ce se 
întîmplase cu ceilalți ? Unde se aflau ? Iată între
bări la care deocamdată baronul nu putea răspunde 
și care îl frămîntau zi și noapte. O neliniște surdă 
punea dîn ce în ce maî mult stăpînlre pe cei din 
castel.

— ■ —

OTer
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Mînăstirea, purtătorii Ștafetei au avut de în
fruntat vintu! și ploaia, apoi de la Minăsti- 
rea ia Socaric.u și mai departe pînă la Fe
tești. ei au avut o vreme minunată. In 
toate satele Ștafeta a fost întîmpinată cu 
un entuziasm de nedescris. Alături de copii, 
femei și bătrim i-au însoțit adeseori pe pur
tătorii Ștafetei pînă la marginea satului.

5 IUNIE. Cu acceleratul 801 am plecat 
mai departe. La Constanța sosirea Ștafetei 
a însemnat o adevărată sărbătoare. Onoru
rile au fost date de fanfara marinei militare, 
de orchestra de balalaici a Casei de copii 
și de clteva sute de pionieri înșirați pe 
peronul gării. Braț la braț purtătorii Ștafe
tei de la Fetești și Constanța au străbătut 
apoi centrul orașului pînă la terenul spor
tiv unde au avut loc demonstrații de gim
nastică, De la Constanța, ștafetiștii au ple
cat mai ueparte pe motociclete pină la 
Palasul Mare. Tot astăzi Ștafeta a mai 
trecut prin Ovidiu și Valea Neagră.

6 IUNIE. Timpul se arată din nou uri- 
cios. A început să burnițeze. In comuna 
Mihai Viteazu ștafetiștii din Tariverde ajung 
pe o ploaie torențială. Ploaia trece însă 
repede. Așa că, mai departe timpul frumos 
ne este iarăși tovarăș de drum. La Baba- 
dag ne-a așteptat o veste deosebit de fru
moasă. Pionierele Peniu Georgeta și Ghenu 
Eliza au compus un marș al Ștafetei pe me
lodia cîntecului „La revedere tabără dragă". Pentru 
prima dată marșul Ștafetei a răsunat în gara Tulcea.

„Mereu nainte Ștafetă dragă 
întregii lumi tu să vestești 
Că pionierii Romîniei 
La Moscova, mesaj trimet'

7 IUNIE. Cu vaporașul „Liuco" gătit ca o adevărată 
„mireasă" ultimul schimb al purtătorilor Ștafetei pe cu
prinsul regiunii Constanța pornește mai departe spre 
Gaiați. Și ei au învățat marșul Ștafetei, care acum

CONSTANTA-GALATI-IAS I
răsună pe întinsul Dunării pînă departe. Timpul trece re
pede. Ne apropiem de Galați. Peste 1500 de pionieri au 
venit să întimpine Ștafeta. Uralele lor nu contenesc 
multă vreme. Nachbar Ghita, în numele pionierilor din 
regiunea Constanța. înminează mesajul Ștafetei pionieri
lor gălățeni. In port încep apoi cîntecele și horele. Peste 

o oră, din centrul orașului Ștafeta pornește mai departe 
spre Tulucești.

AL. MIHU

Primirea Ștafetei la Galați.

Atențiune. Atențiune!
Din cauze obiective, în traseul Ștafetei a in

tervenit o modifcare. Ștafeta, care străbate 
acum regiunea lași, va trece și prin regiunea 
Bacău și prin regiunea Cluj.

lată în continuare traseul Ștafetei : 13 iu
nie ; Poeni, Bucium, Iași, Lețcani. Banu, 
Podul Uoaiej. 14 funie; Podul lloaiei, 
Buda, Bălțați, Războieni, Tg. Frumos, Rugi- 
noasa, Costești. 15 iunie : Costești, Pașcani, 
Gastești, Moțca, Cristești, Plăeșu, Tg. Neamț, 
Stînca. 16 iunie : Stînca, Pîțiligeni, Plutou, Co- 
roiu, Poiana Teiului, Galu, Pîrîul Fagului, 
Fărcașa. 17 iunie : Fărcașa, Pîrîul Pantei, Bor- 
ca, Broșteni, Dărmosca. 18 iunie: Dărmosca, 
Păltiniș, Sarul Dornei, Vatra Dornei, Dorna 
Cîndreni. 19 iunie : Dorna Cîndreni, Poiana 
Stampei, Tihuța, Mureșeni. 20 iunie : Mureșenii 
Bîrg’ăului, Tiha Bîrg., Mijlocenii Bîrg., Ilva, 
Feldru, 21 iunie : Feldru, Rebrișoara, Năsăud, 
Salva, Coșbuc, Telciu. 22 iunie : Telciu, Romuli, 
Săeel, Moisei. 23 iunie : Moisei, Vișeul de Sus, 
Vișeul de Jos, Leordina, Petrova. 24 iunie: 
Petrova, Rona de Sus, Crăciunești, Sighet, Să- 
răsău. 25 iunie: Sărăsău, Cîtnpulung Tisa, 
Săpînța, Remeți, Teceu, luța. Huța, Certeza. 
26 iunie : Certeza, Negrești, Vama, Or. Nou, 
Livada, Botiz. 27 iunie : Botiz, Satu Mare, 
Doba, Moftinu Mic.

Nu vă lăsați păcăliți de titlu, 
aștcptînd poate să citiți despre 
întîmplârile neprevăzute petre
cute in drum spre, și pe lună, 
de niscaiva îndrăzneți... Nu 1 
Toate cele despre care vă voi 
vorbi sînt întîmplări reale, dar 
petrecute pe pămînt. Este vorba 
șr despre niște îndrăzneți, în
drăzneții noștri însă, care au 
cutezat să se avînte într-o ase
menea expediție, sînt și curioși. 
Ba, aș putea spune, maț ales 
curioși ! Acestui lucru îi veți 
afla argumentația în rîhdurile 
următoare, unde veți vedea că 
îndrăzneala provine tocmai din 
curiozitate, din dorință de a 
cunoaște. De pildă, copiilor din 
clasele a Vl-a de la Școlile 
medii nr. 15 și „Gh. Lazăr“, la 
ședința Clubului din 7 iunie, 
pentru a fi primiți membri, li 
s-a cerut să concureze discu- 
tînd tema „Călătorind de la pă- 
mint spre lună". Bineînțeles, 
pregătirile au început cu cîteva 
zile mai înainte. Copiii au citit 
ffirțjle „Luna — vecina noas
tră", „Drum printre aștri", 
„Zborul cosmic" ... au consultat 
reviste de specialitate.

Așa dar, iată-ne în marea 
sală de t atru a Palatului pio
nierilor. Orele 16 precis. Corti
na se deschide. La microfon 
avare, zîmbind ca de obicei, pro
fesorul S*ie Tot (actorul Tudo- 
rel Pona).

— Dragi curioși, și — bine
înțeles — viitori curioși, des- 
c' dern ședința.- Și, acum la 
orice dezbatere științifică se ți
ne un referat, care să orienteze 
discuțiile, dau cuvîntut tovară
șului prof. univ. Paul loanid,

care ne va spune cîteva cu
vinte.

Bineînțeles, cuvîntul tovară
șului loanid n-a fost nicidecum 
un referat, ci a lămurit numai 
micilor curioși cîteva noțiuni 
de care trebuiau neapărat să 
țină seama în expediția în care 
aveau să plece...

Și din clipa aceasta, rolurile 
principale au început să le joa
ce prof. Știe Tot și cele două 
grupe de cîte 5 curioși (mai

bine zis — curioase 1) de la 
Școlile medii nr. 15 și „Gh. 
Lazăr".

— Atenție 1... Atenție mare și 
mai ales... liniște 1 a cerut prof. 
Știe Tot Eu îmi voi alege o 
noțiune reprezentativă din ca
drul temei iar voi, dragele 
mele, trebuie s-o ghiciți din cel 
mult 15 întrebări 1 Gata, prima 
e grupa de la „medie 15“ 1 în
cepeți I

Nu-i voie să te gîndești cu 
ora... Aci clipele decid și, mai 
ales — metronomul I

— E un fenomen ?

A întrebat una din tete. 
Crăița Decuseară. După privi
rea isteață a ochilor ei negri, 
bănuim de la început că va fi 
animaioarea echipei sale.

— Da, e un fenomen 1 — vine 
încurajarea prof. Știe Tot.

— Legat de lună... pămînt și 
soare ?

— M-m-da 1 (se face a nu fi 
tocmai sigur, profesorul).

Curioasele de la „15“ se fră- 
mîntă, temîndu-se că au greșit. 
Dar șugubăț, prof. Știe Tot le 
încurajează din nou: „Hai, 
înainte! E legat, într-adevăr, 
de cele 3 corpuri cerești!...“

— Atunci... tărăgănează răs
punsul una din fete.

— Atunci e ECLIPSA ! stri
gă, sigură de izbîndă, Crăița.

Bineînțeles sala o răsplătește 
ovaționîndu-i îndelung numele. 
Și, pe drept cuvînt: nu-i prea 
ușor să ghicești o noțiune din 
numai 3 întrebări. Dar acum e 
rîndul celor de la „Lazăr“. Fe
tele din echipă trebuie să ghi
cească națiunea MAREE .Nu-i 
prea ușoară. Intr-adevăr, fetele, 
cu toate cunoștințele lor, dau 
răspunsul exact abia Ia... a 6-a 
întrebare. E, totuși o victorie! 
înseamnă că? s-au pregătit te
meinic...

Și din nou e rîndul celor de 
Ia 15. Noțiunea a doua însă, 
AN LUMINĂ (mult mai grea 
decît prima) e aflată numai 
după ce se pun... 14- întrebări 1 
De altfel, noțiunile încep să fie 
aflate, toate, din mai mult de 
10 întrebări Așa cei de la „La
zăr", care ghicesc MUNȚII 
CARPAȚI. din lună, abia la a 
10-a întrebare, iar noțiunea a 
treia, APA, din 12 întrebări 1

a..

ENCICLOPEDIE
BALADA (vine de 

ta cuvintul italian 
„ballare" — a ju
ca). La început, In 
creația poetică și 
muzicală a poporu
lui, balada era un 
cîntec de joc. Trep
tat. ea a luat insă 
un caracter nara
tiv. de multe ori 
cu subiect drama
tic și liric. In tre
cut , baladele erau 
răspîndite de barzi, 
jongleuri și menes
treli. In zilele 
noastre balada este 
o creație poetică in 
versuri și face par
te din genul epic. 
Ea este inspirată 
din tradiția istorică 
sau populară, care 
povestește o acțiu
ne eroică sau o le
gendă. Balada mai 
poate fi și o crea
ție muzicală cu ca
racter narativ.

CANGURUL. Ani
mal originar din A- 
ustralia. Cunoscutul 
explorator COOK, 
venind pentru prima 
oară in patria can
gurilor, a rămas 
foarte surprins pă
zind aceste anima
le. lntrebcndu-i pe 
australieni cum se 
numesc, aceștia 
i-au răspuns:

— Cangur, can. 
gur !

De atunci, anima
lele văzute de 
COOK au fost nu
mite de toată lu. 
mea cangur. Doar 
mai tlrziu, COOK 
a aflat că in limba 
băștinașilor „can
gur*1 însemna „Nu 
înțeleg".

COMBINA Este o 
mașină complexă, 
care a fost cons
truită pentru prima 
oară la sfîrșitul sec. 
al XlX-lea. Ea este 
folosită ca mijloc 
perfecționat de
muncă și îndepli
nește simultan mai 
multe operații. De 
exemplu, combina 
folosită la strînge. 
rea gramineelor, 
seceră, treieră și 
selecționează re
colta, adunînd boa
bele în saci, iar pa
iele în grămezi. Tn 
afară de aceasta 
mai există combine 
pentru strîngerea

porumbului, sfeclei 
de zahăr, bumbacu
lui etc. Tn indus
tria minieră, combi
ne speciale execută 
simultan tăierea 
straturilor carboni
fere, spargerea șl 
încărcarea lor in 
vagonete.

ENCICLOPEDIE 
Tip de dicționar (de 
obicei de mari pro
porții) care dă in
dicații precise și 
ample din toate 
domeniile de cu
noștințe sau nu
mai dintr.un anu
mit domeniu. Ter
menul „enciclope
die" este de origine 
greacă și vine de 
la „enkyklios pai
deia". ceea ce în
seamnă „cerc de 
cunoștințe**. Cea 
mai veche lucrare de 
tip enciclopedic, cu
noscută in istorie, a 
fost cea alcătuită de 
oamenii de știință 
chinezi în sec. al 
Xll-lea î.e.n. Tn sec. 
al XV.lea, era noas
tră. tot în China, a 
fost alcătuită o altă 
enciclopedie. com. 
pusă din 22.937 
„cărți". Au existat 
trei exemplare din 
acestea, toate scri
se de mină, care 
însă s-au pierdut 
tn decursul vremuri
lor. In sec. al IV 
lea i.e.n.. au apărut 
și in Grecia prime
le lucrări de tip en
ciclopedic, scrise de 
Aristotel și discipo
lii săi.

tncepînd cu „Le. 
xiconul". alcătuit in 
secolul al X.lea de 
lexicograful bizan
tin Svida, toate lu
crările de tip enci
clopedic au , nceput 
să aibe forma unor 
dicționare. Printre 
cele mai mari enci
clopedii apărute, se 
numără „Marele 
dicționar enciclope
dic al sec. XlX-lea" 
din Franța. „Ma
rea enciclopedie en
gleză", „Dicționarul 
german a lui Brock- 
haus" (1796) șl 
„Marea enciclopedie 
sovietică" a cărei 
primă ediție (1926- 
47) a avut 66 de 
volume.

Iată însă că se apropie de 
sfîrșit concursul odată cu afla
rea de către fetele de la „15“ 
a noțiunii LUNETA (din 11 în
trebări !)

In sală se face liniște, o li
niște apăsătoare, vestitoare a 
unei explozii de veselie apro
piată. Profesorul Știe Tot, cu 
vocea Iui obișnuită să te țină 
încordat, anunță totalul de 
puncte; „Școala „Gh. Lazăr" 
-— 28 ! Școala medie nr. 15 — 
28!“.

Egalitate! Deci, neapărat, 
un duel între echipe. Oricum, 
trebuie să se afle echipa cîști- 
gătoare. Și duelul începe:

— Fetele de la „Î5“_ răspun
deți repede ; „Cel mai puternic 
zgomot de pe pămînt, în cît timp 
ajunge în lună ?“.

— In... Nu ajunge. Sunetul 
nu se propagă prin vid. Ori 
între pămînt și lună există 
vid...

Și tot așa, pînă ce echipa de 
la „Gh. Lazăr" ia un avans de 
4 puncte, cîștigînd concursul șt 
primind, pentru acest lucru, nu
meroase premii individuale de 
la profesorul Știe Tot iar de la 
colegii din sală un potop de 
aplauze. Cele mai importante 
premii însă au fost cuvintele 
prof. Știe Tot:

— Fetele din ambele echipe 
au fost primite membre ale Cftt- 
bului Curioșilor 1...

Și acum, dragi cititori, să ne 
întîlnim cu bine la viitoarea șe
dință a „Clubului".

EMIL EMANOIL

Aspect din sală
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COLECTIVEI
A fost odată pe aceste cîmpii întinse din jurul 

Satului Mare, un ciobănaș. Un ciobănaș care mina 
turmele stăpînilor spre pajiști verzi și izvoare 
cristaline. Un ciobănaș cu o bocceluță pe umăr și 
un băț noduros în mînă, mai made decît el. Cio
bănașul acesta era mai sărac decît greierii 
cîmpului.

De la nouă ani Domahidi Gyorgy s-a băgat 
la ciobănie. A păscut oile moșierului Kovăcs Beta 
din Odoreu, apoi ale Iui Adalbert Swartz din alt 
sat. Și așa, zi de zi, an de an, mergea cu oile 
kilometri după kilometri prin ploaie și frig. Vara, 
picioarele îi erau numai răni de țepi și bălării, iar 
iarna degeaba le învelea cu zdrențe — tot degerau 
pină la urmă.

Ciobănașul necăjit, bătut de vînturi și soartă, 
flămind și chinuit, urma să mine oile o viață 
întreagă. încotro ? N-avea de unde să știe. Poate 
ar fi avut aceeași soartă ca Balint Demeter, un 
vechi prieten de ciobănie. Ce soartă a avut Balint 
Demeter ? A pierit, ca atîția alți ciobani — hoi
narii anonimi ai cîmpului, ucis de boli și viață grea.

Deunăzi, l-am întîlnit pe ciobanul colectivei din 
Păulești. adică pe Domahidi Gyorgy, acum om

în vîrstă. Inspecta noul saivan care se terminase 
de curînd în colectivă. Se citea în privirea lui că 
e tare mulțumit, dar căuta totuși pricină Ia saivan, 
așa. de formă.

Am aflat că Domahidi lucrase vreo doi ani la 
oraș în Satu Mare, ca muncitor. Dar mireasma 
cîmpului, behăitul oilor, turma, cu nostalgica ei 
chemare, l-au adus înapoi, în sat. A intrat în co
lectivă în 1950 și el a cumpărat primele oi ale 
colectivei din Păulești.

Domahidi Gyorgy de 4 ani indeplinește cu 
cinste „funcția11 de cioban al colectivei. Azi, co
lectiva are 420 de oi merinos. L-am întrebat cum 
o duce ca cioban în colectivă.

— Uitați zice el — pentru îngrijirea oilor 
primesc o zi-muncă. Pentru mieii carp se nasc, 
primesc alte zile-muncă. Anul trecut, oile mele au 
dat 112 miei, din care am crescut 11Q. Pentru 
creșterea mieilor mi se adaugă alte zile-muncă. 
Apoi la producția de caș, iar primesc zile-muncă. 
Anul trecut am făcut de unul singur în total 940 
zile-muncă, cel mai mult din colectivă. Insă și co
lectiva are mari foloase de la oile pe care le în
grijesc eu.

Intrind în colectivă, ciobanul Domahidi a reușit 
să-și întemeieze o familie, are acum patru copii, 
care cresc mereu. Se gîndește să-și facă anul 
acesta o casă nouă, fiindcă cea veche a devenit 
neîncăpătoare.

Ciobănașul necăjit, bătut de vînturi și soartă, 
flămind și chinuit, ciobănașul necăjit de pe vre
muri. a devenit unul din cei mai bogați oameni 
din Păulești.

ST. HALMOS

Orchestra pionierească din 
Sofia a Palatului pionierilor 
a dat pînă acum de mai 
multe ori concerte în fața 
publicului.

Acum, seară de seară or
chestra face repetiții înde
lungate — și peste puțin 
timp ea se va îndrepta spre 
'Moscova. în trenul ce va 
purta delegația tineretului 
din R.P. Bulgaria.

Celor 130 de pionieri care 
alcătuiesc orchestra li se 
spune „norocoșii". Dar nu e 
chiar așa ușor să meriți a- 
eeastă cinste. Ca să nu-și 
trezească părinții Ognea 
Serafimov, noaptea, în tai
nă. se furișează în bucătărie 
și face exerciții la vioară, 
iar Vasea Ștefanov. cunos
cut pasionat al fotbalului, 
trebuie să renunțe la multe 
ore de sport pentru ca. aple
cat asupra partiturilor, să 
exerseze bucățile înscrise în 
repertoriul orchestrei.

*
Pionierul Manfred Haurt 

a fost decorat cu ,.Medalia

celui de al VI-lea Festival 
Mondial"

Menfred este președintele 
colectivului de conducere al 
unității pionierești .Nikolai 
Ostrovski" a Școlii nr. 4 din 
Ascherssleben- R.D Ger
mană. Copiii acestei școli au 
vîndut 1.730 de bilete de 
loterie și 80 de insigne ale 
Festivalului, dintre care 600 
de bilete și 30 de insigne 
au fost vîndute de Manfred ' 
singur. Banii obținuți au 
fost dați pentru fondul Fes
tivalului

★
Dincolo de cercul Polar, 

în satul Ust-Nera. comsomo- 
liștii și școlarii au crescut 

100 de porumbei.
Aci. la Polul frigului, po

rumbeii au fost crescuți a- 
proape jumătate de an în 
casele tinerilor și abia atunci 
cînd s-a terminat lunga 
noapte polară, păsările albe 
au fost scoase afară.

In zilele Festivalului pe 
cerul polar se vor înălța po
rumbeii albi, simbolul păcii 
și prieteniei între popoare.

gară străzile 
largi, stră. 
salcimi bă- 

partea de 
bulevardului 
se vede, la

Dinspre 
se întind 
juite de 
trtni. Din 
sus a 
principal, 
capăt, Dunărea ca un 
tiv lat, albastru.

Galațiul, vechi oraș 
dunărean, dar cu a- 
tîtea aspecte noi in 
fiecare colț. aspecte 
răsărite în anii pute
rii populare.

Să ne oprim puțin la 
Palatul culturii.

noștri, pentru copii, 
este bun, frumos și 
mai ales, practic l E 
în așa fel construit, că 
te mpiedică să cazi.

UN PALAT BĂTRIN
Săli largi, răcoroase. 

In care să intru mai 
întîi? Aici. Am ales... 
Deschid ușa. Na. nu 
mi se orală vreun tron 
cu totul și cu totul de 
aur. nici vreo domnită 
eu straie de preț. îmi 
iese în ntîmpinare o 
fată de.a noastră, 
simplă, cu ochi mici, 
neastimpărați. încon
jurată de o droaie de 
copii care-i cer cărți. 
C'ed că ați înțeles, mă 
aflu la o bibliotecă de 
copii și biblioteca se 
află chiar aici în Pa
lat. N-am timp să.i 
cunosc pe toți cititorii 
care se află n sală. 
Pe cîțiva totuși. da. 
lat-o pe Anișoara Ra
dovici, din cl. a V-a.

ales o 
este pe 

fru-

miercuri se țin seri de 
basm și de ghicitori 
literare.
- Să 

deși, in 
rii am 
dea sălile muzeului de 
pictură, de științele na
turii — sălile unde 
funcționează cercul de 
balei — sau teatrul de 
păpuși.

ne oprim aici. 
Palatul cultu- 

mai putea ve-

FLUTURĂ 
STEGULEȚELE 
ROȘII ALE 

PIONIERILOR

Tocmai și-a 
carte care-i 
plac: ..Făurari de 
museți".

li cunosc apoi 
Luca Aurel, de 
Școala medie nr. 
cel mai vechi cititor și 
ajutorul cel mai har
nic al bibliotecarei.

Intru apoi în sala 
luminoasă, cu măsuțe 
mici și scăunele 
mănătoare — 
lectură. $i-apoi 
altă 
în

pe 
la
3,

ase- 
sala de 

într-o 
mcăpere. unde 

fiecare luni și

c 
i 
r 
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s
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Vreți să știți unde ? 
Pe stadion. Pe marele 
stadion ,,Portul Roșu" 
Galați, scăldat in lu
mina puternică a soa
relui de vară S-au 
strins reprezentanții 
tuturor școlarilor din 
oraș. Se pregăteșle un 
program de gimnasti
că pentru serbarea de 
sfirșit de an pe oraș. 
In ritmul muzicii, se 
execută spectaculoase 
figuri de gimnastică 
cu siegulețe. Cînd veți 
citi aceste rinduri, 
serbarea va fi avut de 
acum loc. Noi n-am 
asistat decit la repe
tiție. Și ne-a plăcut.

de pînzeturi, 
fecțiuni sau 
țăminte. " ' 
f erați să 
jucării, 
răminem

Mașinile astea 
bastre vă atrag, 
cheie, le poți 
ușor in mișcare. Mingi 
sini de toate măsurile, 
iar păpușile te privesc 
din toate părțile cu 
ochii de mărgea. Un 
puști cercetează cu a- 
ienție o tricicletă apoi 
o lasă deoparte.

— Nu. nu mă in
teresează ! — spune
el... Astea, s pentru 
copii prea mici. Eu 
aștept să vină modelul 
nou de biciclete.

li dăm dreptate. Se 
pare că noul model, 
creat de muncitorii

Voi 
vă i
Ei 
aici.

la con
ta tncăl- 
însă pre- 
opriți 
bine.

la 
să

al- 
Cu o 
pune

CU ȘALUPA, 
CU BARCA 
CU MOTOR

Poți pleca din port 
în satele învecinate. 
La orice oră din zi 
Dunărea este străbătu
tă in lung și-n lat de 
aceste ambarcațiuni 
care servesc cu . un 
preț de nimic locuito
rii satelor de pe Du
năre. In drumul lor 
ele intîlnesc vapoare 
mari, cu nume răsună
toare : ..Silvia Onora
ta", ..Anteu" etc.

Mai t rziu am aflat 
că în zilele acestea au 
plecat pe Dunăre spre 
R. F. Germană prime
le două vase încărcate 
cu stuf și alte trei ur
mează să fie încărcate.

Galați, oraș bătr. n 
și totuși atît de tlnăr. 
Am încercat să redau 
c leva impresii ; 
care mi le-ai dăruit.

B. CARAGIALE

pe

TROTINETE 
Șl ALTELE

Încăpător este ma
rele magazin univer
sal din centrul Gala. 
țiului. După dorință, 
te poți opri la sectorul

• De curînd, Comitetul de Stat 
al Planificării a înmînat premii ce
lor care au contribuit în mod deo
sebit la folosirea mai justă a unor 
spații de utilitate publică. In urma 
acestei acțiuni, statul a economisit 
suma de 120;000.000 lei.

• Numai în regiunea 
nul acesta, începînd de 
nie. 
vor funcționa un număr 
bere pentru pionieri și 
52 colonii pentru preșcolari. Aici 
își vor putea petrece vacanfa peste 
20.000 copii din diferite orașe și 
sate

în timpul vacantei

Statin, a- 
la 15 iu
de vară 

de 57 ta- 
școlari și

cele 
din

ale patriei noastre.
Nu de mult s-a anunțat că 
peste 15.000 familii de țărani 
raionul Istria lucrează acum

IE

Și noi, pionierii 
din Cehoslovacia, ne 
pregătim pentru 
Festival... Vă place 
păpușa pe care am 
făcut-o ?

Cu ajutorul aces
tui automobil, tinerii 
suedezi transportă 
de la un club la altul 
filme despre festiva
lurile de pînă acum 
ale tineretului.
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Cu cîntecul pe buze. 
Cu speranță în priviri. 
Pionier, fiii gaia !* 

începe imnul pionierilor 
ale cărui cuvinte sînt în- 
muncă. la învățătură, la

.. . Așa 
belgieni, 
demn la 
joacă.

Belgia 
puțini muncitori industriali și agricoli. 
In felul acesta se explică și nu-

este o tara mica, cu prea

în gospodării agricole colective și 
întovărășiri agricole. Acesta este 
al 6-lea raion din regiunea Coh- 
stanța și al 13-lea raion din țară 
cu agricultura complet cooperativi- 
zată.

• Pentru pavaj, trotuare și alte 
lucrări de înfrumusețarea orașului 
Oradea, lucrări care sînt acum în 
plină desfășurare se vor cheltui 
în acest an 3.148.000 lei.
• La uzinele „Oțelul Roșu" din 

Reșița. în urma îmbunătățirii con
dițiilor de lucru ale muncitorilor, 
într-o singură lună muncitorii au 
reușit să dea peste plan 120 de 
tone mai mult oțel, realizînd și 
economii la cheltuielile de produc
ție în valoare de peste 1 milion de 
lei.

mărul mic al pionierilor, care nu 
trece de 3000. Dar la jocurile și fe
stivitățile lor participă peste 16.000 
de copiii și școlari nepionieri.

Uniunea Pionierilor Belgieni orga
nizează în timpul verii tabere la 
care iau parte numeroși pionieri și 
școlari din alte țări. Amenajarea ta
berelor o fac prin muncă voluntară 
muncitorii și instructorii de pionieri. 
Viața în taberele pionierilor belgi
eni nu se deosebește mult de a pio
nierilor noștri ; ziua începe cu înăl
țarea drapelului, după care urmea
ză un program bogat, din care nu 
lipsesc jocurile, întrecerile sportive 
și artistice. Foarte îndrăgii este 
focul de tabără Pionierii belgieni 
nu obișnuiesc să sară peste flă
cări, dar le place mult ca, în timp 
ce crengile ard, să cînte și să joa
ce dansuri populare. Unele dansuri 
sînt foarte complicate și cer o deo
sebită măiestrie. Cel mai iubit din
tre ele este „dansul scoicilor". (Tre
buie să aflați cu prilejul acesta că 
în Belgia, și mai ales la Bruxelles, 
scoicile sînt o mîncaTe națională 1).

Pe lîngă numeroasele greutăți de 
care se lovește activitatea tuturor 
organizațiilor de pionieri din țările 
capitaliste. Uniunea Pionierilor Bel
gieni are de luptat și cu o curioasă 
dificultate de ordin lingvistic. în 
această țară există două limbi ofi
ciale • franceza și flamanda Amîn- 
două se predau în școli, iar cărțile

și ziarele sînt tipărite în ambele 
limbi. De aceea, în viața de tabără 
Se ține seama de această particula
ritate, iar comenzile sînt date în 
franceză și în flamandă.

Cu tot numărul ei mic de membri, 
Uniunea Pionierilor Belgieni se 
bucură de mult prestigiu în țară, 
după cum reiese din următoarea 
întîmplare ; In orașul Bruxelles se 
află un monument în chip de fîn- 
tînă, reprezentînd un băiețaș gol. 
Monumentul se leagă de multe tra
diții ale poporului. Una din aceste 
tradiții cere ca, ori de cîte ori ora
șul e vizitat de o delegație străină, 
statuia să fie îmbrăcată în costu
mul național al acestei națiuni. Anul 
trecut, împlinind 10 ani de existență. 
Uniunea a cerut municipalității ca 
monumentul să fie îmbrăcat în uni
forma pionierilor belqieni ceea ce, 
pînă la urmă, conducătorii orașului 
au trebuit să accepte.

♦
Printre copiij belgieni este foarte 

popular cîinele Pif, un personaj în 
felul lui Rică, ale cărui isprăvi pline 
de haz sînt povestite în .Vaillant", 
revista pionierilor francezi cît și în 
revistele belgiene. Multi copii bel
gieni sînt atît de convinși de exis
tența lui Pif, incît îi trimit... cîr- 
nați și slănină 1.. . iar în țară sînt 
numeroase cercuri care se numesc 
„Clubul Pif".

M. ÎL



de ing. J. Wagner
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T Fiecare tînăr cerce _ naturii 
"dorința de a poseda o lunetă astronomi
că proprie. Aceasta mai ales acum, în 
preajma anului geofizîc internaljjpl, 
cînd vof J^lansați primii sateliți'Ifftifi- 
ciali ai pămîntului. Sateliții aceștia^după 
cum au declarat, recent oamenii de ști
ință. vor putea fi văjțHț-i chiar cu instru
mente astronomiceyniai, slabe.

Să ne pregătim deci și noi în vederea 
anului geofizic internațional.

Din păcate însă, prețul unei lunete as
tronomice este foarte mare, depășind cu 
mult posibilitățile noastre. Tînărul con
structor găsește însă repede soluția ; iși 
va construi singur luneta. In cele «iȘur- 
mează, vă voi explica cum trebuie să 
procedați :

Elementele princffale ale lunetei sînt 
cele două lentile : obiectivul (lentila în
dreptată spre obiectul observat) și ocu
larul (lentila dinspre ochiul observato
rului).

Ambele lentile trebuie 
Tețele bombate în afașă, 
convexe (convergente), 
pele, de pildă. Este impor 
lentilele în așa fel, încît distanță 
a obiectivului să fie mare și cea a ocula
rului să fie mică. Dacă nu cunoașteți dis
tanțele focale, le puteți măsura foarte 
simplu : lăsați să treacă razele solare prin 
lentilă și așezați în spatele ei o f^ie de 
hîrtie, astfel ca imaginea soarelui prin 

lentilă să fie cît mai mică( iar pata cît 
mai luminoasă). Distanța de la lentilă 
pînă la foaia de hîrtie 
tanța focală căutată.

să vă faceți la început un desen exact în 
- mărime naturală.

Urmează acum realizarea tubului lu
netei. Pentru aceasta, yjțpVeți folosi de 
un lemn rotund cu diamffcul de aproxi
mativ 45 mm (de pildă o galerie de per
dele sau ceva asemănător), în jurul că-- 
ruia veți înfășură o hîrtie neagră (mată!)) 
sau înnegrită. Pe țeava astfel formată, 
se așterne cu o pensulă clei de tîmplărîe 
și se înfășoară cîteva straturi de hîrtie 
obișnuită (ungînd mereu cu clei), pînă 
se obține grosimea necesară a 
(circa 2 mm). Pentr 
siți din nou hîrtie 
mos întinsă. Du

tu

si ci

line a tu-b-ului trebu

de aproxi

in tu

de 2—3
ționam «isă alegeți

La c’rca 25 mm de ocular, se va așeza 
o diafragmă cu deschiderea de 15 mm 
,(e bine să fie chiar în focarul lentilei).*

Nu vă mai rămîne decît să montați îm- ■ 
preună tubul cu țeava ocularului. Pen- ’ 
tru aceasta, trebuie să faceți încă o țea-> i 
vă de carton, lutngă de 12 cm. și avînd 1 
diametrul interior cu 3 mm mai mare 1 
decît diametrul exterior al țevii ocularu
lui. Țeava aceasta va fi căptușită în in-' 
terior cu o bucată de postav moale sau 
de catifea, și va fi montată împreună cu 

șaibe de 
obiectivul»* 
un

Partea-ntîi, pusă în apă, 
Dă o zeamă alb-cretată. 
Cea de-a doua-i literală 
Mai precis, e o vocală, 
Ambele de le unifi.
Ceva mult așteptai găsiți.

este tocmai dis-

te
ceva mai 
obiectivului, adiSB 
Fixarea obiectiv 
ne facem o țeavă

6)'. Ca și în cazul 
a un colier și . 
cositorite îm- 

at în 3 șuruburi 
de șaiba de lemn exterioară. Pentru pu
nerea la punct a imaginei, țeava ocularu
lui va fi deplasată încet înainte sau îna
poi (datorită postavului, această mișcare

tablă care vo
)

l

cux opt<c

obiecții/

ton ;
de 8 

țXB-fexact, 
ia peretelui acestei țevi, 
cartonului, trebuie să fie 
afară de aceasta, confec- 

ablă subțire (cea de la cu- 
apte praf este excelentă) două 

diafragme ca în fig. 3, pe care le înne
grim Acestea le vom folosi la acoperirea 
mariginilor lentilab jțtecum și la fixarea 
ei. Dimensiunile acestor diafragme le 
găsim în figură. Din aceeași tablă mai 
tăiem o fîșie lată de 5 cm. pe care o fi
xăm ca un ctriier exterior în jurul tubu
lui. Acest colier va fi cositorit împreună 
cu diafragma exterioară. (Un coleg de 
la cercul de radioamatori vă va ajuta la 
această 
canul i
scurtă

i operație. împrumutîndu-vă cio- 
de lipit și puțin cositor). Țeava 
de carton va fi introdusă acum în

► T&ava ocularuluir
l

;------------- r
! <5
] Tub carton ț

Diafraqme

J:
Colier exterior de tablă

Fiy 5
se face ceva mai greu, dar se păstrează 
punerea la punct a instrumentului).

In mijlocul lunetei, vom mai monta un 
colier exterior de tablă, lat de 8—10 cm; 
el va permite legătura lunetei cu stativul 
pe care o vom fixa.

Și acum luneta noastră e gata. Fixarea

(oh«r exferror cfe labia

Jalbe cJe lemn 
fJy- 6-h-

Ei V Fz 
ocular

/

43

Drept obiectiv, vețî folosi o lentilă cu 
«distanta focală de 1 m., adică o simolă 
sticlă de ochelari de o dioptrie, care se 
găsește în comerț la un preț foarte scă
zut Ocularul va ft format dintr-o lupă 
care mărește de 10—12 ori (adică o len
tilă cu distanta focală de 20 pînă la 25 
mm). Dacă sticla de ochelari va avea 
numai una din suprafețe bombată, cealal
tă fiind dreaptă, adică va fi plan-conve- 
xă, va trebui să încercați pe care parte 
objineti rezultate mai bune. Veți realiza 
în acest fel o lentilă care mărește de 50 
de ori: cu ea veți putea observa o mul-

o se face cel mai bine pe tin trepiedei .... -
foarte simplu de construit.

Scrieti-ne dacă ați realizat această lu-< 
netă astronomică și ce rezultate ati obți
nut cu ea.

Crlplogra

r

4

In figura 
nia AB este mai 
Voi ce părere aveți ?

pare ca 
mare ca CD.

L E H £

E V
•
1 M

$ u N A
î• c E X
i <L X s

p o c

Citind literele pe o anumită 
linie, veți afla o urare pentru 
examen.

UuzM optlo

fiff- 5.din

i lemn
I rotund Dia/ragm* 

exterioară

același fel ca și obiectivul, reș- 
însă dimensiunile

țime de lucruri minunate pe cer. Acum să 
trecem la realizarea practică a instrumen
tului. După cum vedeți in fig. 1. distanta 
între obiectiv si ocular trebuie să fie e- 
gală cu suma distantelor focale ale am
belor lentile. Pentru a nu greși, e bine

Tempo de mars. Vio*

fe A jco-bo-rît un Stol derin-du-ne

. - nit K k .

I
f

încleiată. (Vom avea grijă să lă^tub și
săm suficient loc pentru ca lentila și dia
fragma interioară să încapă acolo). Mar
ginile lentilei vor fi apoi chituite și am-

Colier de tablă

Țeava <de carton

«ri------ So | Tub

hS
YA | Diafragma

bele diafragme presate peste lentilă. Tre
buie să fiți atenți ca atît obiectivul, cît 
și ocularul să fie fix-ate perpendicular pe 
axa tubului.

Urmează acum ocularul, care va.fi rea
lizat în 
pectînd

siȘî la

le Si la

' js J J.

fe rea-stra noastră au daca-

le în Jri-luridutaa-șT-f p r Noite-amdeschisși le-ampoftit.iar e
reas - tra No* ... . .

Cîn - lati va - can — ței
, I

:-auci-ri-

Un sa-

Cin - tați, cin - tați cu noi
'u;r r T ' '
Va - can-tei un sa - lut----------

ne^a—pjf--tiț

ne~a por-tit la joc----- —•

X

-------
»— De-n-da-tă Ve - niti copii, nu stali pe loc va - can-ță „bun so-

»

Iată un pătrat ciudat. Privi- 
țl-l cu atenție. La intersecția li
niilor albe s-au format niște 
pete cenușii. încercați să le 
ștergefi cu guma. Nu ve(i reuși. 
De ce, e vopseaua prea tare 2 
Nu f Petele sînt niște simple 
iluzii ootice..

Gniecul s ă ptamîn i i

SALUT VACA Nfitil
Muzica: ION VANICA Text: ION MUSTAȚA

T. coborît un stol de rindunele 
Și la fereastra noastrâ-au ciocănit; 
h'oi le am deschis și le-am poftit, iar ele. 
In triluri dulci, așa ne-au ciripit :

Refren :

Cîntați cîntați cu noi 
vacanței un salut 

A poposit iar în zăvoi 
cu farmecu-i știut.

Și ne-a poftit la joc 
de-ndată ce-a venit.

Veniți copii, nu stați pe loc 
vacanță „bun sosit 1*

Ascultați acest cîntec la radio, luni, 17 iunie, 
siunii „C—

II.
Cu rîndunelele-am pornit in (ară 
Și-am colindat prin munți.
Din zorii zilei pînă n praq de seară 
Să ducem vestea și la cilți copii I

Refren : (acelaș)

III.
Pe drum ne-a-ntîmpinat o ciocîrlie 
Și-un cuc poznaș ni s-a recomandat, 
l-am invitat cu noi in drumeție 
Și maț departe, veseli, am plecat !

Refren : (acelaș)
, orele 6.45, pe programul I, în cadrul emi- 

Copiii clntă".
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