
ANCHETA SAPTAMINI!

RADU POPA

iar Artur la Școala romi- 
nă nr. 3.

N-AM RE'JȘIT 
SA LUAM NICI AL 
TREILEA INTERVIU

ÎNT5LNIREA 
CU CEPI BOKO.

de ce anume au 
să părăsească 

planeta Marte.

Ac- 
Cepi si 

învață la 
maghiară.

Pe Artur, care se

stradă. Cepi se apropie de 
noi fi ni se adresă pe un 
ton conspirativ :

— Baban.
Venusian, se vede),
...Citi marafeți (?)

Și
am
ceas

Proletari din toate țările, unițivâr
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Pomîn fii pata?

dar riscam 
.plesnească" 

pe noi. „Ciuda-

Cu toate că n-am reu~ 
fit să luăm interviurile 
proiectate, socotim că e

numește și Axman, l-am 
identificat detndată ce am 
intrat în clasa a Vl-a B 
de la Școala romtnă nr, 
3. Cu țigara In gură, se 
răstea la profesor :

— la mai slăbește-mă! 
ai

clar 
buit 
trei 
vede că apucăturile lor 
erau „exagerate" chiar 
pentru această planetă. 
Ne întrebăm? Cum or 
s-o ducă eroii noftrl pe 
Pămlni ? Căci pe Pămint 
locuiesc oameni, iar apu
căturile lor nu seamănă 
cu acelea ale oamenilor*

Ești nou t De-abia 
terminat facultatea !

— Artur l săriră 
copiii din clasă, nu 
rușine ?

— Tăceți l Că acu' 
plesnesc t

Firește, date fiind 
prejurările, am renunțat 
la interviu și am fugit cit 
se poate de repede. Nu de 

alta, 
să ne 
fi 
te purtări mai sini 
pe alte planete f“.

Am răsuflat ușu
rați clnd ne-am vă
zut în afară de 6'1- 
ce primejdie.

(un cuvîrit 
' ‘ nu?

__  ... dai? 
in mina lui murdară 
zărit strălucind un 
de buzunar.
Dar de unde tl ai ?
Cu mandea (în ro- 

mîneșie, cu mine, cu per
soana mea) te pul ? Iu
țeala mea de mină fi ne- 
băgarea de seamă a pă
gubașului. Te mal intere
sează ceva ? Stilouri de 
orice marcă... Dacă vrei, 
am și un robinet de ia o 
stropitoare electrică U- 
nicul exemplar „luat" de 
la expoziția din centru.
- ... ?/
— Dacă totuși te inte

resează, mai mă intîlnești 
pe-aici — si Cepi pică 
fără ca să-i fi putut lua 
interviul proiectat.

De astădată, ancheta 
noastră se ocupă de un 
lucru foarte ciudat. Am 
fost informați că un 
grup de trei copii au sosit 
pe Pămint tocmai din 
Marte Si s-au stabilit la 
Mediaș. Ne-am grăbit deci 
să ne deplasăm în aceas
tă localitate, unde am a- 

flat amănunte sen
zaționale. Artur, 
Cepi și lanoș. cei 
trei marțieni. s'înt 
de fapt. originari 

. din planeta Venus
|> și ulterior au fost

izgoniți de acolo în 
te, planeta Marie.
* tualmente,
A lanoș
V Școala

fost însă șl 
pasionantă, 

un colt de

DE CE AU FOST 
IZGONIȚI?

In dorința de a răspun
de unei asemenea între
bări, am hotărît să luăm 
interviuri eroilor noștri.

mai

La un moment dat, din 
balconul unei clădiri mari, 
proaspăt văruite, ne surt- 
de radios un băiat cu pă
rul zburlit. De fapt el a 
fost acela care ne-a „des
coperit". atrăgindu-ne a- 
tenția foarte „amical" 
P'intr-un scuipat bine 
„plasat". Apoi, ca să ne 
demonstreze că primul 
semn n-a fost întîmolă- 
tor, ne mai trtnti și un 
făraș de gunoi pe haine. 
Am privii înmărmuriți O 
bătrlnică care, pe semne, 
locuia prin apropiere, ne 
consolă Insă ;

— Lăsați, maică. nu 
sînteți primii. Au mai pă
țit-o și alții. Cine nu-l 
cunoaște pe lanoș Poto- 
ki?

Zero Mustafa,
* Salzer Salins, Me- 

mei Han, Silicei Irina și 
Ib adula Sebat — iatâ 
numai cîțiva dintre P-°" 
nierif evidenția)! la stiîn- 
gerea recoltei de pe 
ogoarele G.A.C. „Albi
na” (din scrisoarea pri
mita de la Omer Mudet, 
instructoare superioara, 
corn Tăfaru - Comuna, 
rog. Constanța).

Nicolai Egorov din Tul- 
cea. ne vestește că în școa

la lor a luat ființa do curînd un 
atelier de tîmplărie. Prima lucra
re in atelier a Ș» lost terminată: 
o etajeră de lemn de toată fru
musețea ! (Șc. medie mixtă nr. 1).

De la Sanatoriul de copii Agi- 
gea. Mitică Podara ne transmite 
că el dorește foarte mult să învețe bine 
limba rusă. El și-a întocmit Și un dic
ționar, în care a trecut deja aproape 
500 de cuvinte. Succes, Mitică !

(Toneta HAHAMU,
cl. a Vil-a, Școala nr. 20—Iași)



Soe fife l

îndatoririle pionierului șint: 
— să considere munca ca o cin
ste și onoare, să respecte munca 
altora: să apere și să păstreze 
bunurile poporului (din Regula
mentul organizației de pionieri 
din R.P.R.)

Tn fiecare zi la redacție continuă să 
sosească noi și noi știri despre ajutorul 
pe care-I dați voi patriei noastre dragi.

750 KG. GHINDA

Iată roadele muncii pionierilor din 
comuna Axente Sever, raionul Mediaș. 
Și sînt nenumărate numele acelora 
care s-au evidențiat la strângerea ghin
dei. Numai Bacea Maria și Bota Eu
gen — amîndoi din clasa a IV-a — au 
cules un sac de 50 kg ghirfdă. Ace
leași cuvinte frumoase se pot spune și 
despre Elena Popa, din clasa a Vl-a, 
și despre Boariu Lidia, din clasa a 
Vll-a. Și, dacă va mai tine vremea 
bună, pionierii din Axente Sever sînt 
hotărîți să mai strîngă încă 750 kg 
de ghindă.

EXEMPLUL PREȘEDINTELUI

într-o dimineață, cîrid veni la școală, 
Macarie Traian dintr-a V a, președin
tele grupei I, aduse cu el un cărucior 
în care se aflau vreo 40 kg de castane. 

v Cei din grupa lui rămaseră foarte sur
prinși. în după amiaza zilei trecute 
fiecare avusese o mulțime de treburi 
de făcut. Să se pregătească pentru a- 
dunarea de detașament, să-și faeă lec
țiile, să ajute părinților la culesul stru
gurilor... Cum și-a mai găsit timp. Tra
ian și de castane? se întrebau ei. Tra
ian însă le-a răspuns zîmbitor : „Ce nu 
poate face omul cînd își împarte tim
pul așa cum trebuie ? Eu am fost și 
la vie, mi-am făcut și toate lecțiile..." 
Nici unul din grupă nu mai cuteză să 
spună vreun cuvînt. A doua zi însă 
Turlea Paraschiva, Totoian Ion, Popa 
Nicolaie, și ceilalți din grupa lui Tra
ian apărură pe poarta școlii cu doi

Popa

ian apărură pe poarta școlii cu doi 
saci plini de castane. Trebuie să recu
noașteți că la Școala din Ighiu, regiu
nea Hunedoara, sînt copii harnici

LA ANUL VOM VENI DIN NOU

La Școala din comuna Trăian, regiu
nea Galați, a devenit' un obicei ca-n 
fiecare toamnă pionierii să ajute gos
podăria de stat Urleasca la culesul vii
lor. Și în fiecare an ajutorul lor a 
fost mult prețuit de muncitorii gospo
dăriei. In toamna aceasta, într-o sin
gură zi, pionierii din comuna Traian 
au cules peste 1200 kg struguri. Dato
rită ajutorului lor muncitorii gospodă
riei au reușit să termine culesul viilor 
înaintea ploilor care au urmat.

ROMEO DAN

Un subiect la alegere
In liniștea care 

s-a așternut în 
clasă, doar scir- 
țîitul penițelor se 
mai aude. Subiec
tul a fost dat la 
alegere. Șî despre 
cite nu se poate 
scrie cu un ase
menea prilej. In- 
tr-una din bănci 
însă, o fetiță stă

pe gînduri. Osman Șazie. „De ce n-o 
ti scriind?" se întreabă colegii.
— Scrie despre vacanță, îi șoptește 

prietena de bancă, crezind că-i vine in 
ajutor.

Șazie insă n-aude sau nu vrea s-au
dă. Gîndește. Gindurile o poartă de
parte, tare departe. Se vede mică, mi
titică. Are rochița ruptă, parcă ciuguli
tă de rațe și ii e foame. Ar minca ceva 
dulce, o bucată de zahăr, de pildă. Dar 
cui să-l ceară? Ai casei sint plecați la 
cîmp. Lucrează in dijmă pe moșia bo
ierului. Mama i-a lăsat doar un ou șl 
o bucățică de pîine. Asta-i toată min- 
carea ei pentru o zi întreagă. Dă fuga 
la dulap și-l deschide. Plinea din care 
a rupt cu dințișorii ei mici parcă are 
gust de zahăr. Ce bună i se pare I A- 
fară se aud vaiete. Șazie nu se înspâi- 
mintă. Știe cine se Jelește. E o vecină 
care nu are cu ce să-și are pămintul 
și din cauza aceasta se ceartă cu băr
batul Iu fiecare Bl. Vecina are o iată 
care nu se n® mărită. Băieții spun că 
e săracă șl nu vrea nlcf unul s-o ia de 
nevastă.

Am primit multe scrisori. Și știți voi despre 
ce-mi povesteau prietenii ? Despre felul cum folo
sesc micile lor economii. Unii, cum capătă un ban, 
se îndreaptă direct spre... cofetărie. Ce să-i' faci, 
tare s dulci „dulciurile". Alții, și aceștia sînt cei 
mai mulți, string ban cu ban și își cumpără ceva 

folositor — o carte, o minge de fotbal, o bicicletă. Dar cei mai harnici sint 
tot prietenii mei din comuna Valea Mare — Pravăț. Pionierii din școala lor au 
.avut cele mai multe depuneri. Și drept recompensă, au primit... o excursie. 
Itinerariul ? Cîmpulung-Muscel—Brad—Rîșnov—Orașul Stalin—Predeal—Sinaia— 
Tîrgoviște—Cîmpulung. Cîte lucruri interesante, cîte priveliști, cîte muzee nu au 
văzut. §i asta fără să cheltuiască nici un ban. Toate cheltuielile au fost făcute 
de Direcția Generală CEC București.

Eu, dragi prieteni, vă dau un sfat: nu cheltuiți economiile pe nimicuri. De
puneți banii voștri la CEC. El e cel mai sigur păstrător, mai ales cînd bom
boanele de la cofetărie te atrag.

SFATURI

AmAlUT PIONIER
E o dimineață caldă și primitoare. 

Soarele aruncă sulițe aurii peste în
tinderea străzii curate, peste salcîmii 
în sărbătoare. Flori albe, miresme noi 
și îmbietoare la visare îți fură gîn- 
d urile.

• Dar cei mici trebuie să meargă la 
școală. Pe stradă se iuțesc pașii tre
cătorilor. Muncitorii spre uzine, func
ționarii spre birouri, gospodinele 
piață și copiii la școală.

Lenuța face pașii din ce în ce 
repezi. Deodată se oprește. Și-a 
aminte că nu are tema scrisă la _ 
matică. O cuprinde ciuda. Iar Petrică, 
care controlează caietele pe rîndul ei, 
are s-o rhustre și are s-o spuie tova
rășei învățătoare.

Un gînd îi încolțește în minte. Să 
ajungă la școală înainte de a se suna, 
ca să copieze după Rodica. Se gră
bește, aleargă, și iat-o la școală. „Ce 
bine că n-a sunat !“. Intră în clasă.

Intr-un colț, cîțiva copii discută des
pre un caz asemănător : Nici Petrică 
nu și-a scris lecția la gramatică...

Lenuța se bucură în sinea ei.
— Deci nu sînt singura care nu și-a 

scris lecția. Numai să nu facă și el ca 
mine, să copieze. Las’ să vadă tova
rășa învățătoare că nu și-a scris.

Dar Petrică nici nu se gîndea să-și 
ascundă greșeala. Conștiința îi spu
nea că e 
vina.

Deodată, 
care stătea 
Se apropie

— Ce-i, Lenuțo ?
- A... i
In clipa 

Corina, cea 
clasă.

— Copii I 
furtună.

Acum era 
pieze. Dar

la
nia i 

adus 
gra-

mai bine să-și recunoască
uită la Lenuța,Petrică se . .

palidă, cu batista la cap. 
de ea și o întrebă :

nu... nimic, mă doare capul, 
i aceea dădu năvală pe ușă 

mai zburdalnică fată din
La înviorare, și ieși ca o
momentul potrivit să co- 

r___ __  pe cînd lua caietul din
geanta Rodicăi, intră Petrică.

— Tu nu vii ?
— Nu. Mă doare capul I
— Da, adevărat, mi-ai mai spus, 

dar am uitat. Bine, rămîi în clasă. Te 
voi motiva eu.

Lenuța răsuflă ușurată. Luă caietul 
și începu să copieze. Mîinile îi tremu
rau, literele îi jucau pe dinainte, dar 
pînă la urmă izbuti. Puse caietul Ro-

dicăi la loc și se așeză în bancă. După 
cîtva timp, intrară și elevii.

Petrică, mai mîhnit ca totdeauna, în
cepu să controleze caietele. Ajunse și 
la Lenuța. Ea îi arătă plină de mîhdrie 
tema scrisă.

Tovarășa învățătoare Intră în clasă, 
se sui la catedră și începu ca de obi
cei lecția.

— Petrică, cine nu și-a scris tema pe 
rîndul tău ?

— Tovarășe învățătoare, toți și-au 
scris, numai eu nu mi-am făcut dato
ria, n-am scris la gramatică.

— Din ce motiv, Petrică ?
— Citesc CEI TREI MUȘCHETARI 

și, fiind o carte foarte frumoasă, m-am 
grăbit aseară să o termin. Am uitat 
că am de scris și la gramatică.

— Se poate, Petrică ? Tu ești un elev 
bun. Nu s-a mai întîmplat asta nicio
dată. Deși sînt sigură că n-o să se mai 
întîmple, totuși, ca exemplu pentru cei
lalți, trebuie să-ți dau o pedeapsă. O 
săptămînă va controla în locul tău... 
Lenuța. Ai înțeles Lenuța ? spuse în
vățătoarea, întorcînd capul spre ea.

Lenuța se sculă în picioare.
— Da. Am înțeles I și se uită plină 

de trufie la Petrică, care stătea în pi
cioare, rușinat și cu capul în jos.

Acum stați amîndoi jos 1 spuse to
varășa învățătoare.

Amîndoi elevii se așezară și lecția 
începu.

In celelalte ore nu se petrecu nimic 
neobișnuit.

Timpul trecu pe nesimțite, pînă cînd 
bătrînul ceas bătu rar și tacticos ora 
12. Clopoțelul sună. Toți elevii se pre
gătiră de plecare.

Clasa rămase goală. Ușor tulburată, 
Lenuța plecă și ea, gîndindu-se Ia fap
ta ce o săvîrșise. Oare era demnă de 
un pionier ? Parcă cineva o mustra. Se 
uită după ~ “

Abia se 
cîm căzu 
n-o băgă 
spunea :

— „Da, el este 
nier 1“

Petrică.
mai zărea. O floare de sal- 
agale pe 

în seamă.
caldarâm. Lenuța 
Un............... ......gînd tainic ti
un adevărat plo-

PANA ROXANA
IV-a

D.
cl. a

Școala de 7 ani nr. 14 Brăila 
membră a cercului literar 

„H. Botev"

Șazie tresare. „Ce dacă era săracă?" 
se întreabă ea. „Acum de ce se mări
tă toate fetele?" Se uită în jur. Colegii 
o privesc înspăimîntați. A trecui aproa
pe o jumătate de oră și ea, ea n-a 
scris nici măcar titlu]. Și colegii se 
tem, se tem pentru Șazie. E o tată sili
toare — întotdeauna a ținut la presti
giu] clasei. Șazie nu-i ia in seamă însă. 
Minuiește creionul și pe coala de hîrtie 
se aștern, în litere citețe, mari, cuvintele; 
„Drumul vieții noi*. A găsit subiectul. La 
ei în comună nu mai sînt boieri. Toți 
oamenii au intrat în colectivă pînă la 
ultimul gospodar. Toți au acum unde-și 
lăsa copiii. La grădiniță. Aci sînt in 
siguranță șl învață lucruri frumoase. 
Acum și pămintul se ară cu tractorul 
șl nu mai plînge nimeni. Sătenii 
hambarele pline cu bucate. Fetele 
mărită și ele. De zestre — nici că 
mai pomenește. Colectiva Ii ajută 
cei căsătoriți să-și facă case și să-și

an 
se 
se 
pe

NOI PRIETENI 
Al GAZETEI

creeze un viitor bun, frumos. Șazie cu
noaște acum toate acestea. Și părinții 
ei sînt colectiviști. Despre toate aces
tea va scrie. Creionul aleargă iute, fă
ră astîmpăr. Coala se împestrițează cu 
iuțeală și, în fiecare rând, ea vede nu
mai adevăr. De aceea nici nu mai aTe 
nevoie să se gîndească-

Colegii s-au înveselit șl el. „Scrie!" 
își șoptesc unul altuia. „Cît de puțin, 
tot e bine*. Și Șazie scrie, scrie mereu.

...Se dau lucrările. Notele fi învese
lesc pe copii, pe unii mai mult, pe 
mai puțin. Toți elevii însă privesc 
Șazie. „Ea ce notă o fi luat ?*

— Ai luat un 9, Șazie, 11 spune 
fesorul.

„Nici că se putea altfel', își spun 
elevii. Și parcă cu toții se bucură pen
tru colega lor.

Școala de 7 ani corn. Valul-Traian 
raionul Medgidia, reg. Constanta.

GH. NEGREA

alții 
•p-e

pro

• Zaharescu Constanta: din com. 
Găești, raionul Titu, e abia în clasa 
a Il-a. Ea nu e pionieră, dar vrea 
să devină. Pînă atunci va fi... prie
tenă a gazetei.

• Deși e în clasa a V-a, Iordan 
Mariana, din cOm. Șoldanu, regiu
nea București, nu ne-a scris mai 
multă vreme. Acum vrea să devină 
cea mai activă corespondentă a 
noastră. Si această hotărîre a dove
dit-o de la prima ei scrisoare.

• Primirea cravatei pionierești 
l-a îndemnat pe Ciupercă Pavel din 
Bacău să ne scrie prima scrisoare. 
SL așa cum spune el. nu va fi ul
tima.

• „Parcă-mi părea rău cînd prie
tenul meu primea scrisori de la re
dacție. Mi se părea că îmi luafi 
prietenul. Acum însă, m-am convins, 
putem fi prieteni tofi trei" — ne 
scrie Slrateciuc Viorel, din comuna 
Rătăutii Noi, regiunea Suceava .

Vechi prieteni ai gazetei

• Popa Vasile nu mai e de mult 
pionier. A terminat Școala de 7 ani 
$1 acum învață la școala de opera
tori și proiectanți. El continuă să 
ne scrie mereu, ba, mai mult, l-a 
îndemnat și pe fratele său mai mic 
Adrian, să ne scrie.

• Niță Veturia învață la Școala 
medie mixtă nr. 23 din București, 
©eși e numai în clasa a IX-a, ea 
este o harnică corespondentă a ga
zetei.

Vasile e acum în a-• Chirichiu 
nul II. In curînd va deveni munci- 
tor frezor, dar aceasta nu-1 îrnpie-|o 
dkă să ne scrie, să rămînă si mai 
departe prieten al nostru

La Casa pionierilor din Oradea, 
funcționează un original cerc al tine
rilor... bucătari.



Alegerea activului 
pionieresc e pe sfirșite. 
Grupele, detașamentele 
st unitățile trebuie să-și 
înceapă activitatea, iar 
pentru asta la detașa
ment si unitate trebuie 
întocmit un program de 
lucru: cunoscutul „pro
gram de activități cul
tural-sportive" Astăzi 
o să ne ocupăm de pro
gramul de lucru al de
tașamentului.

Ce să prevedem în 
program ? Nu e lesne 
de răspuns la această 
întrebare. In primul 
rlnd trebuie să aflăm 
dorințele tuturor pionie
rilor din detașament. A- 
poi e bine să ne gîndim. 
Aceste dorințe sînt ele 
realizabile toate ? A- 
vem mijloace ? Putem 
să facem totul

tr-o lună (atli cit e du
rata programului la 
detașament)?

Să ne apucăm de lu
cru

Am întrebat pe totl 
pionierii, am avut șl o 
„cutie de sugestii" unde 
fiecare și-a depus în 
scris, propunerile. Toa
te acestea sînt în fata 
noastră... Plus propune
rile noastre, ale colecti
vului de conducere al 
detașamentului.

lată, cineva propune: 
„O excursie". Vremea e 

ploioasă e frig, umezea
lă. Nu prea e potrivit 
timpul pentru excursii. 
Dar la iarnă, cînd va fi 
zăpadă, o, atunci e fru
mos ! Păstrăm deci pro
punerea pentru progra
mul pe decembrie.

Ceva interesant: „Să

facem un cenaclu lite
rar al clasei noastre". 
Acest lucru e posibil. 
Si Mirea. si Popescu, și 
Constantin scriu pove
stiri și poezioare fru
moase. Să trecem în 
plan. Așa: „Vom face 
un cenaclu literar al 
clasei. Răspunde... Do- 
brescu... Da, Dobrescu 
Ana din colectivul de 
conducere. Ea se price
pe, e bună la romînă... 
Să adăugăm aci: vom 
cere sprijinul tovarășu
lui profesor de limba 
romînă". Data ? Pînă 
la... Da, pînă la 25 no
iembrie se poate."

Uite încă o propune
re . interesantă: „Să în
cepem pregătirile pen
tru a participa la con
cursul de cîntece." Si
gur că vom participa. 
Să se ocupe de asta 
Gabriela. Nu e în colec
tivul de conducere al

avea conducerea tehni
că" Hm! Vom vorbi 
cu tov. instructor. Dar 
asta ne-a adus aminte 
de altceva. Concursul 
tinerilor tehnicieni. La 
noi se pot lucra obiecte 
frumoase. Bun! Punem 
concursul, adică înce
pem să lucrăm. Sania, 
după ce vedem ce spu
ne tov. instructor. Dar 
o s-o facem, precis. E 
prea frumos!

Propunerile au fost 
cercetate rînd pe rțnd. 
Cele bune si posibile au 
și fost introduse în 
plan. Altele, mai tîrziu, 
iar unele de loc. ca de 
pildă: „Să facem o în
trecere la învățătură, 
disciplină si curățenie t" 
Ca și cum datoria unui 
școlar n-ar fi să învețe,

lb

VEȘTI

detașamentului, dar nu-i 
nimic. Cîntă frumos și 
de multe ori tovarășa 
profesoară de muzică o 
pune să dirijeze.

Aha! Asta trebuie să 
fie Ciorogaru. El, cu 
tehnica : „Să construim 
o sanie cu pînze. Eu voi

să fie disciplinat sl să 
să se spetei

Ei, planu-i sata. Ana 
il transcrie cu cerneală, 
iar peste două zile, la 
prima adunare de lucru 
a detașamentului, va fi 
supus tuturor 
lor.

pionieri-

AL. MIHU
• De trei ori președintă de imitate I Aceasta e Ia- 

cobescu Caliopia, de la Școala medie mixtă din Orșova. 
Cînd cineva este la ananghie, Caliopia îl ajută. Iar cînd 
e joc și veselie, fiți siguri că nu lipsește nici Caliopia.

• „Ivanovici Profina este noua noastră președintă de 
unitate — ne scrie Cîntar Ion din Craiova. De la ea au 
învățat pionierii cum să se poarte, cum să învețe, cuna 
să-și petreacă timpul liber

• Mahara C Ion este cel mai harnic corespondent din
comuna Ulmeni, regiunea București. Pentru faptul că în
vață bine, are inițiative frumoase, pionierii l-au ales pre
ședinte de grupă : c

• „Pentru prima dată am fost ales în colectivul de con
ducere al unității- Mă simt emoționat, mîndru, de încre
derea colegilor mei" — ne scrie Leon Dorel, de Ia Școala 
de 7 ani nr. 1, din Bacău.

DE CE ?...
De multe ori am citit în gazetă cum pionierii 

de pe întreg cuprinsul tării organizează adunări, 
aleg colectivele de-conducere ale detașamentelor, 
aie unităților. Dar noi? Noi n-am făcut nimic, 
nu avem nici măcar un președinte. Si asta pentru 
că nu avem nici instructori de detașamente.

Oare de ce utemistii din comuna noastră nu se 
gîndesc si la noi ?

SORICI LAURENȚ1U
ci. a VH-a comuna Gălăteni, regiunea 

București

Unitatea de pionieri 
„Grigore Preoteasa"

Cînd trompetele vestiră deschi
derea adunării, în holul Scolii de 
7 ani nr. 168 din București se făcu 
liniște. 0 liniște deplină. Un mo
ment de reculegere în amintirea ce
lui pierdut, în amintirea tovarășu
lui Grigore Preoteasa. Gîndurile se 
întorc în urmă cu 35 de ani. cînd, 
în holul acesta mare, a pășit, pen
tru prima oară micuțul Grigore. 
Căci cel plecat dintre noi. tovarășul 
Grigore Preoteasa, în această școa
lă și-a petrecut anii primei copilării.

In ritmul sacadat al tobelor, a 
fost adus drapelul unității- Apoi, 
copiii au ascultat emoționați cuvin
tele instructoarei superioare care 
le-a vorbit despre fostul elev al a- 
cestei școli. Pe fata fiecăruia djn- 
tre ei se citea mîndria de a învăța 
în aceeași scoală în care a învățat 
tovarășul Grigore Preoteasa.

Tovarășa Cornelia Mateeșcu, se
cretar al C.C. al U.T.M a înmînat 
apoî pionierei Nîcolau Ioana, din- 
tr-a V-a, noul drapel al unității. Cu 
mîinile tremurînde Ioana privi dra
pelul, iar cu vocea vibrînd de emo
ție, făgădui. în numele tuturor pio
nierilor. să-l păstreze cu cinste.

De acum, unitatea și școala lor 
vor purta numele tovarășului Gri
gore Preoteasa

La ora 3 punct eram pre
zent în clasa a V-a B. unde ur
ma să aibă loc adunarea gru
pei I. Președintele grupei era 
Radu Laudămăgură. colegul 
meu de bancă de anul trecut.

Acum insă eu eram într-a 
V-a A.

O adunare „model66
— Amintiri din anul trecut —

Pe un carton cît un pogon, 
stătea scris cu litere de-o șchi
oapă : „Tineri pionieri din gru
pa I : Joi, 15 dec a.c., mare 
adunare de grupă MODEL 1 La 
ordinea de zi — un singur 
punct: Analiza procesului de 
învățămint pe trimestrul 1“ A- 
poi urmau „cîteva" subpuncte: 
,;a) referatul tovarășului Nico- 
laie Piț'găială despre „Cum a 
învățat grupa": a1) coreferatul 
lui Ionică Contreală „De ce a- 
vem un corigent"; b) Discuții 
Ia referat și coreferat; c) Si
tuația statistică la învățătură 
pe trimestrul I, „referent" to-

varășul președinte Radu Lau- 
dămăgura; cl) Discuții și auto
critici la punctul „c“ (Phii! mă 
mirai eu, al dracului Radu ăs
ta, pînă și punctul „autocritică* 
l-a prevăzut 1) : di Recenzia 
cărfii „Pădurea, iarna", recen- 
zor, Vicu Prescurtatu".

Mai la urma afișului, o lo
zincă mobilizatoare: „Partici
pați în număr cît mai mare I*

Obosisem numai cît am stat 
să citesc ordinea de zi.

Mă așezai într-o bancă. Pre
ședintele grupei, prietenul meu 
Radu, se urcase la catedră să 
deschidă adunarea.

— Dragi tovarăși, l-auzii vo
cea. După cum ați citit pe afi
șul ce-1 aveți în fața domniilor 
voastre și după cum bine știți
— eu personal v-am anunțat 
pe fiecare în parte! — azi a- 
vem adunare de grupă pentru 
analiza situației la învățătură
— pe întîiul trimestru al anu
lui în curs, situație care sigur 
că da.., nu-i așa., fiecare din

voi, adică pardon ! am vrut să 
spun fiecare din dumneavoas
tră 1 ș.a.m.d.

A vorbit, numai „în deschi
dere", mai bine de douăzeci de 
minute 1

In bănci, cite unul ici, altul 
colo, mai picotau oleacă, mai 
discutau cite „puțin" între ei. 
In sfirșit, termină și zise:

— Are cuvîntul la subpunctul 
„a", Nicu... adică tovarășul 
Nicu Pițigăială...

— Tovarăși, pe trimestrul I,

toți am învățat, în general, 
bine. Ne am pregătit lecțiile la 
vreme, ne am bătut capul să 
rezolvăm exercițiile la matema
tici, n-a lipsit nimeni de ia 
sport. Așadar, am invătat bine. 
Doar că avem un singur cori
gent, pe Aurel Tînjeală. De ce-a 
rămas corigent, o să vă spună 
tovarășul Ionică Contreală. in 
coreferat. Și acum... acum.. am 
terminat... și se așeză în bancă.

Urmă apoi coreferatul lui Ion 
Contreală (50 minute) și apoi 
luă cuvîntul din nou președin
tele.

— Ei, acum băieți... adică to
varăși, am vrut să zic, hai să 
trecem la subpunctul .,b", ta 
discuții. Cine se înscrie, tova
răși ?

...Dar. după zece minute, ni
meni nu se nscrisese.

Atunci Radu scoase din bu
zunar o fițuică cu „situația sta
tistică" și o citi pe nerăsuflate.

„Tovarăși, pe trimestrul <, 
cuprins între... și între..,"

La subpunctul „c*“. nu-și fă
cu nimeni autocritica și nici nu 
luă nimeni cuvintul.

— Tovarăși — își începu 
Vicu Prescurtatu „recenzia"— 
ce să vă mai spun, tare fru
moasă e cartea lui Jugalov 
„Pădurea, iarna". Eu zic s-o 
citiți și voi — e tare frumoa
să $i nu costă decit doi lei... 
așa că. pe scurt — ca să zic 
așa citiți-o și voi. Atîta am a- 
vut de spus...

★
Numai două ore am stat la 

adunarea model a lui Radu. Am 
ieșit de-acolo năuc. Și mă fe
riceam în gînd : „bine că n-ai 
nimerit, băiatule, în clasă cu 
Radu. Mai știi ? Poate ai fi că

zut in grupa lui și tot anul ți 
i-ai fi pierdut canonindu-te la 
adunări „model"...

EMIL EMANOIL

J



VECHE
vechi. Numai eu mă simțeam singur, 
fără nici un prietem Nu aveam cui 
să-i spun ce gindesc. să mă mărturi
sesc. să cer o părere -o informație mă
car.

Bineînțeles că această situație s-a 
schimbat în zilele următoare si am in
trat $! eu în acel „spirit de grup" pe 
care-1 reprezintă o clasă.

Dar înainte de asta s-au întîmplat 
cele ce voiam să vă spun.

In prima zi am avut oră de mate
matică. In clasă domnea o stranie at
mosferă de panică. Profesorul Gheor- 
ghe Dăscălescu, om înalt, drept, cu o- 
chelari, cu o bărbită despărțită în 
două, cu ochi gri. era spaima liceului.

„Dăscălescu bate 1“ erau cuvintele 

care se șopteau celor nou veniti. V. 
Popa, colegul de bancă mă informă 
deci: „Dăscălescu bate". Eu n-am 
prins de la început sensul acestor două 
vorbe. Dar atmosfera generală de spai
mă m-a cuprins si pe mine, numai că 
era oarecum mai abstractă decît la 
ceilalți.

U&a clasei noastre era la capătul 
culoarului care ducea la cancelaria pro
fesorilor. Un băiat pîndea la ușă. Cînd 
îl văzu apărînd pe Dăscălescu, ne făcu 
un semn, strigînd ..vine".

Parcă ar fi venit un cataclism. Toți 

elevii încremeniră. Nu li se auzea nici 
suflarea.

A intrat grăbit, cu capul sus. fără 
să se uite la nimeni. Noi am sărit toti 
deodată în Dicioare. ca împinși brusc 
de un singur resort. Apoi ne-anvașe
zat.

M-am uitat bine la el. Avea sprin- 
cene stufoase, parcă veșnic încruntate. 
Purta o jachetă lungă, gri. de aceeași 
nuanță cu bărbita despicată în două, 

începu să explice. Făcu pe tablă nu 
mai știu ce^ figură geometrică si-i puse 
la colturi cîte o literă de alfabet. Apoi, 
tot împerechlnd literele acelea a înce
put demonstrația.

Tabla era lîngă fereastră. Glasul lui 
Dăscălescu era monoton si aspru. Din 
cînd în cînd. vorbind. își arunca spre 
clasă albul ochilor. Pe fereastră, se 
vedeau vîrfuri de castani bătrîni. a că
ror frunză începea să aibă marginile 
ca alama, iar departe, ca în cer, Cetă- 
tuia. Privirile mele prinseră o clipă 

priveliștea care, încetul cu încetul, în
cepu să mă fure. Mă învăluiseră tris
tețea toamnei, depărtările. O vagă re
verie puse stăpînire pe mine. îmi era 
dor de acasă. Nu-mi puteam desprinde 

ochii de pe dealurile Cetătuii. $i acum, 
cînd scriu, după o jumătate de veac, 
simt încă acea dulce si melancolică 
stare de vis.

Cînd Dăscălescu îsi mai aruncă ti
chii asupra clasei, îmi prinse privirile 
pierdute pe fereastră. Deodată rămase 
rigid, nemișcat, privindu-mă. Parcă ar 
fi făcut hipnotism cu mine. Ochii unei 
pisici care a zărit un șoarece nu sînt 
mai feroci decît erau atunci ochii lui 
Dăscălescu.

Bărbita lui se mișcă repede si din 
gîtul lung cu nodul lui Adam, proemi
nent. ieșiră cîtevia cuvinte:

— Băiețaș, treci la tablă și repetă 
ce-am explicat!

^Am ieșit la tablă, dar nu puteam 
să-i spun decît ce face acasă mama la 
vremea aceea și cît de bine era în sat. 
N-am scos o vorbă.

— Cum te cheamă, băiețaș ?
I-am spus numele, după care mi-a 

arătat cu ochelarii ce-i tinea în mînă 
un loc la perete, alături de tablă. în 
colt.

Am rămas acolo toată ora. Nimeni 
nu ar putea spune tot ce mi-a trecut 
atunci prin gînd, toate presupunerile 
pe care le-am făcut. Stăteam acolo, în 
picioare, în fata clasei. Vedeam din 
fată chipurile colegilor. Mi se păru că 
mă privesc cu simpatie și milă. Eu îmi 
spuneam : „Am scăpat; nu m-a bătut".

Ora aceea a durat cît tot anul. Cînd 
a sunat si am văzut că Dăscălescu se 
îndreaptă spre catedră, m-a învăluit o 
mare bucurie. S-a terminat, mi-am zis.

Dar nici nu începuse.
Dăscălescu închise catalogul, ” 

șterse pe mi ini de albul cretei, se 
chele la jachetă. își puse ochelarii în 
buzunarul de la piept, îsi prinse creio
nul în alt buzunar înăuntru, cu un 
calm desăvîrșit, tacticos.

Apoi, ca si cum acestea ar fi fost 
numai niște pregătiri necesare, păși 
drept spre mine și deodată mă smulse 
din coltul meu. trăgîndu-mă de ureche. 
Mă tîrî astfel pînă în fata tablei, unde 
începu să-mi tragă pa’.me cu o furie 
izbucnită din senin. Cînd îmi dădu 
una pe obrazul stîng, venii cu capul 
în tablă. Clasa toată începu să se în- 
vîrte și de-abia mai vedeam, ca în vis, 
fluturînd pulpanele jachetei gri.

Cînd a ieșit el din clasă, tăcerea mai 
stărui un timp, grea și apăsătoare. 
Băieții se uitau la mine, jenați și ei, 
vinovati parcă. V. Popa veni să mă 
consoleze. Dar eu nu aveam putere să 
mă mișc din loc. Capul îmi era gol de 
orice gînd. Timpul trecea fără să știu, 
fără mine.

Apoi băieții m-au înconjurat. Voiau 
să-mi spună că toti au pătit la fel, cu 
sau fără motiv, și că asta se întîmplă 
în fiecare oră de matematici. De atunci 
am devenit prieten cu toti.

DEMOSTENE BOTEZ

' învățătorul: Care dinți a- 
par ultimii?

Elevul: Dinții falși 1
it

învățătorul: Sili vreun o- 
biect transparent ?

Elevul: (sigur de el) Da ! 
Broasca de la u$ă!

Răspunsul 
lui Scanderbeg

Scanderbeg, erou al poporu
lui albanez. învingător în ne
numărate bătălii, se dovedise 
atît de viteaz. încît oamenii 
începuseră să scornească mul
te pe seama lui. Astfel, se 
spunea că toată puterea sa 
stă în vraia săbiei cu care 
luptă. Curios. Mohamet îi ce
ru sabia, s-o vadă si el. Scan- 
derbeg i-o trimise. Primind-o, 
Mohamet o cercetă cu deose
bită atentie și i-o înapoie, spu- 
nînd:

— Nu înțeleg cum de-ai 
putut să faci atîtea grozăvii 
cu asemenea sabie, cînd sînt 
multe altele mai bune?

— Așa o fi, răspunse Scan
derbeg, dar tine minte că nu 
tl-am trimis decît sabia, bra
țul meu nul

UN ACTOR „NEDREPTATIT“
Hm... Km... Sînt foarte necăjit. 

Adică, ce spun eu, necăjit... Sînt 
indignat, tremur de revoltă, clo
cotesc de furie, îmi vine să țip, 
să mușc, păzea ! Cum să nu-mi 
ies din fire cînd regizorul acestui 
spectacol m-a distribuit intr-un 
rol care nu mi se potrivește? M-a 
pus, nici mai mult nici mai puțin 
decît să interpretez un monoloq 
despre un băiat îngimfat, linguși
tor și prost crescut! Am eu ceva 
comun cu proasta creștere ? Aiu
rea, cotu’! Și-apoi, ingimiarea.. 
Cum de î-a trâznit acestui regizor 
nepriceput să mă aleagă tocmai 
pe mine ? Eu sînt doar cel mai 
drăguț dintre toți actorii; sînt cel 
mai fin, sînt cel mai simpatic, ca 
atare mi se cuvin numai roluri de 
eroi pozitivi, de oameni cumse
cade, modești și inteligenți. Pe 
mine publicul trebuie să mă sim
patizeze, să mă adore, admirato
rii mei trebuie să se bată pentru 
a căpăta o fotografie a mea. cu 
autograf! Priviți, vă rog, fruntea 
mea inaită, obrazul meu alb.

Monolog 
de Sandu Alexandru

sprincenele mele negre, mal ne
gre decît pana unui corb, și spu- 
neți-mi dacă n-am dreptate... Ei,

hai, zău!... Atunci, cum de a-n- 
drăznit regizorul să-mi dea un 
rol atît de urîcios? Auziți, mie, 
roi de îngimfat și lingușitor... Pâi 
spuneți dv. se poate? Uitați-vă, 
vă rog, la mine; merit eu un ase
menea rol? dv. sinteți niște spec
tatori exigenți, cu mult gust.. Ui
te, de pildă, dumneata, fetița de 
colo, din rindul al cincilea... Se 
vede îndată că ești o fetiță toar
te deșteqptă. A, nu, nu ! Nu mă 
contrazice! Ochii dumitale strălu
citori vădesc o inteligență supe
rioară, o cultură deosebită; spu
ne d-ta, așa-î că regizorul n-are 
dreptate? Sau dumneata, băiatul 
din fund... După felul în care iți 
cade părul pe ochi, îmi dau sea
ma că ești deosebit de cult, de 
pătrunzător, că ești cel mai deș
tept de pe strada unde locuiești... 
Deci, spune d-ta: nu-i așa că re
gizorul m-a nedreptățit? Ah, ce 
regizor nepriceput... Ei, las’ pe 
mine că-i fac bucata : n-am să 
interpretez rolul pe care mi l-a 
dat! Uite-așa, sic! Nu-1 interpretez 
șl gata!



POVESTEA
PRINȚULUI ÎNDRĂGOSTIT
DE O LEBĂDĂ FERMECĂTOARE

(Baletul „Lacul lebedelor" de
marele compozitor clasic rus P. I. 
Ceaikovski, pe scena bucureșteană).

„Lacul lebedelor" ne 
poartă în lumea basmu
lui popular rus. Prințesa 
Odetta a plecat să cu

tă flori. In clipa cînd 
a smuls o floare rară de 
pe ruina unui castel, 
Ratbart — geniul răului 
— a răpit-o, transformîn- 
d*o într-o lebădă. Acum 
începe povestea ei de 
dragoste, emoționantă și 
curată, pentru prințul 
Siegfried. Tînărul print, 
căruia mama sa ii impu
nea o căsătorie nedorită 
de el, se plimbă necăjit 
pe malul unui Iac.

Un cîrd de lebede apa
re pe luciul apei lumina
te de razele lunii. Sieg
fried încordează arcul s-o 
lovească pe cea mai fru
moasă. Dar, deodată, își 
oprește săgeata uimit: le
bedele s-au urcat pe mal 
și s-au transformat, ca 
prin farmec, în fete zglo
bii care au încins o horă. 
Tînărul print a zărit-o pe 
Odetta. S-a îndrăgostit de 
ea. Blestemul însă, apasă 
greu asupra ei: în fiecare 
zi va trebui să se trans
forme in lebădă pînă cînd 
se va căsători.

Această poveste de dra
goste va fi tulburată cu- 
rînd. La palat are loc o 
serbare care va hotărî 
soarta lui Siegfried. In 
noaptea balului, va fi o- 
bligat să-și aleagă pe vii
toarea sofie. Dansuri na
politane, maghiare, spa
niole și poloneze încearcă 
să-l fure. La miezul nop
ții a intrat în palat le
băda neagră (Odillia) în
soțită de un cavaler. Ase
mănarea ei cu lebăda al
bă este uimitoare. Sieg
fried își anunță căsătoria 
ca Odillia. Cavalerul, care 
nu era altul decit vrăjito
rul Ratbart, ride satisfă
cut că a reușit să-I de
termine pe tînăr să-și cal
ce jurămîntul față de iu
bita lui. Odetta.

In toiul balului, apare 
la geam și lebăda albă. 
Siegfried își dă seama de 

7 o amnă
Cu galbenii, decolorații el pași. 
Toamna a intrat din nou în oraș.

Vîntul bate rece și ud. 
Cocorii s-au topit leneș spre sud.

Bruma îmbracă pămîntu-n argint 
Citeodată. Razele soarelui mini.

Ceru-i de pîslă. aerul sur. 
Ceața undule jur împrejur.

$i in curînd va începe sâ cada, 
Curatd și moale, întâia zăpadă.

GEORGE-RADU CHIROV1C1

confuzia pe care a fă
cut-o. Aleargă desperat la 
marginea lacului, să-și 
reîntâlnească iubita.

...Noapte întunecată, 
prevestitoare de furtună. 
Apar lebedele, dar fără 
Odetta. Siegfried nu-și 
găsește astâmpăr. O caută 
pretutindeni. Tîrziu, o 
regăsește. încearcă să-i 
dea explicații liniștitoare. 
E zadarnic; Odetta nu-I 
crede. Geniul răului în
cearcă din nou să-i des
partă. Acum a stârnit fur
tuna și valurile lacului au 
inundat țărmul. Furia a- 
pei pare că-i va îneca pe 
cei doi tineri. Dar împă
carea lor și hotărirea că
sătoriei o salvează pe 
Odetta din ghearele Iui 
Ratbart și-i înlătură vră- 
jile. Fericiți, tinerii por
nesc în viață împreună.

Dacă în operă, senti
mentele și acțiunea sînt 
exprimate prin voci, în 
balet totul se petrece prin 
mișcări. Un gest, o atitu
dine, o piruetă, un salt, 
înseamnă un cuvînt, o 
frază, un gînd. Măiestria 
dansatorilor este cu atât 
mai mare, cu cît mișca
rea se face mai sugestiv, 
mai plastic. Irinel Liciu 
și Pușa Niculescu — în 
rolurile celor două lebe
de —, iar Gabriel Popes
cu și Gheorghe Cotovelea 
în acela al prințului, au 
întruchipat cu mult ta
lent si realism ne Odetta, 
Odillia și Siegfried. Dar 
ceea ce ne mai îneîntă in 
„Lacul lebedelor" este 
frumusețea ansamblurilor, 
mulțimea lebedelor ce e- 
voluează De scenă în miș
cări uniforme, grațioase. 
Corpul nostru de balet a 
dat un greu „examen", pe 
care l-a trecut cu succes. 
Astăzi ne putem mîndrî 
că prima noastră scenă 
dispune de un balet de 
mari nroporții și „Lacul 
lebedelor" ne anunță 
montări promițătoare pen
tru viitor.

VIOREL COSMA

Rezumatul .. Brotăcel, un copilaș rătăcit în junglă, e înfiat de o familie de lupi care-1 cresc și-l ocrotesc de
.. . , i‘-£ru.1 Shere-Khan. Ajungînd la o anumită vîrstă, Brotăcel împreună cu frățiorii săi lupi, e adus

Capitolelor dinaintea haiticului pentru a fi recunoscut ca membru. Unii lupi mîrîie, dar cum ursul Ballo si pan-
. tera Baghera pun vorbă bună, Brotăcel e -J—’- »-•„*-* j- ». *T

precedente ghera, Brotăcel incepe să Învețe limbile admis în haitic. Ajutat de cei doi prieteni, Ballo și Ba- 
viețuitoarelor jung'ei și legile ei nescrise.

COPILA/L N A AS4 
CVLTAT DE SFATVL» 

LVI BALLO $1 ÎNTR-O 
Z.I A STAT DE VORBÂ CV 

avaimvțele.
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? ȘACALUL
Puțini știu, desigur, că azi, în (ară, avem trei 

noi mamifere ■ șacalul, dinele jder și Ondatra. Pri
mii doi fac parte din familia cîinelui, iar cel de al 
treilea e un rozător.

Șacalul a fost văzut, pentru prima oară in (ara 
noastră. In 1929, cind a fost împușcat un exemplar 
în regiunea Craiova. De cîfiva ani însă, șacalul a 
fost văzut in haite, în jurul mai multor localități 
București. Călărași, Comana, Prundu ele.

Șacalul are în înfățișarea sa caractere atit de vulpe, 
cit și de lup: de aceea locuitorii îl socotesc cind 
lup, cind vulpe. E de mărimea unui cline mijlociu și 
se hrănește în special cu animale, astfel că adesea 
se aventurează pînă tn curfile gospodăriilor de la 
sate, de unde răpește animate mici, în special păsări.

Șacalul, a cărui adevărată patrie e India, a ajuns 
In (ara noastră probabil prin sud. venind din Pe
ninsula balcanică.

Am avut prilejul să cu
nosc pe copiii finlandezi, 
întîlnindu-i în vara a- 
ceasta, la ei în tară, cu 
prilejul unni festival al 
pionierilor la care am 
participat.

Festivalul pionieresc a 
avut Ioc în luna iunie, în 
timpul „nopții albe", Ia 
Ivaskyla. E un orășel fru
mos, așezat în mijlocul 
țării, înconjurat de jur 
împreuir de lacuri. La 
festival, în numele parti
dului comunist finlandez, 
tov Altonen, președintele 
partidului, a arătat copii
lor că la ei în tară mai 
sînt încă copii săraci și 
copii bogați, ie-a arătat 
ce viitor frumos are orga
nizația de pionieri și a 
dăruit organizației de 
pionieri 1.200.000 mărci 
finlandeze, din partea 
partidului comunist. La 
aceasta trebuie să adău
găm grija conducătorilor 
partidului comunist ca 
acest festival să se des
fășoare bine, copiilor să 
nu le lipsească nimic, iar 
programul să fie astfel 
organizat, ca cei 2.000 de 
pionieri participanți să se 
distreze cît mai bine, să 
fie veseli

O amintire plăcută ne-a 
lăsat organizația femeilor 
democrate din Finlanda. 
Contribuția lor la buna 
desfășurare a festivalului 
pionieresc a fost foarte 
mare. Impresionantă era 
grija lor părintească față 
de mulțimea de copii, ca 
ei să aibă tot ce le tre
buie. La școala unde erau 
cazați copiii, femeile Ie 
pregăteau hrana. De 3 
zile și 3 nopți nu dormi- 
seră și totuși pregăteau 
masa, supravegheau som
nul copiilor, ca acesta să 
fie cît mai liniștit și, mă
car în aceste zile, să fie 
lipsit de griji. In curtea r 
școlii s-au instalat 5 bu- > 
cătării de campanie, unde 
se lucra de zor la prepa
rarea mîncării calde. $i 
pe fețele copiilor puteai 
să citești mulțumire și 
recunoștință.

Aci, la festival, au ve 
nit ca delegați, pionieri 
dintre cei mai buni din 
toată țara, însoțiți de in
structorii lor. Cei din păr
țile cele mai nordice ale 
tării au călătorit 2 zile și 
2 nopți pînă să ajungă 
la Ivaskvla.

Deschiderea festivalului 
s-a făcut de către prese-

dintele organizației lor. 
Toiva Asvig, un tovarăș 
mult iubit de copii, care, 

•de altfel, este și deputat 
în parlament.

Mai tîrziu, a început 
carnavalul pionieresc.

In zilele următoare s-a 
•) desfășurat programul ar- 
j£’ tistic-cultural, pe grupe, 

în săli diferite, pe bază 
de concurs, unde fiecare 
organizație pionierească 
își prezenta programul.

<•] In programele prezen- 
5,tate se putea citi ura îm- 

. potriva capitaliștilor. îm* 
■ potriva celor ce ar dori 

un nou război. Progra
mele artistice sărbătoreau 
totodată, venirea verii, 
pentru că, în Finlanda, 
sînt puține zile călduroa
se și acestea sînt 
rite în cîntec și

Din discuțiile 
le-am avut cu |______
finlandezi, s-a văzut do
rința lor de a crea o le
gătură mai strînsă între 
ei și pionierii noștri, pen
tru a ajunge să ne cu
noaștem mai bine unii pe 
alții.

sărbăto- 
în dans, 
pe care 
pionierii

NINA TELESCU 
activistă a C.C. al U.T.M.

î CÎINELE IDER DESPRE ALIMENTE SI
Ciinete-ider, numit și Enot sau Raton, e un musa

fir mult mai recent și se crede că a pătruns în tară 
la noi, pentru prima oară, prin 1950—1951, primai 
exemplar fiind prins în apropiere de București. El a 
venit probabil din R. S. S. Moldovenească, unde a 
fost aclimatizat.

E un fel de cline sălbatic, semănlnd însă cu jde
rul. Toamna după ce se îngrașă, se retrage în vi
zuini’ unde hibernează toată iarna. întocmai ca ur- 

L’ie- tir” • .

j ONDATRA
In fine, al treilea nou venit e Ondatra, un fel de 

șobolan de apă, însă mult mai mare. El și-a făcut 
? apariția, pentru prima dată, în 1924. în împrejurimile 

Periamului (Timișoara), venind din Ungaria.
Ondatra, un rozător originar din America de nord, 

? a fost colonizat acum 50 de ani în Cehoslovacia, de 
: unde s-a răspîndit apoi în țările europene.
: La noi se găsește azi în număr ceva mai mare la
■ Cefa (Bihor) și in alte regiuni, fiind foarte căutat
: pentru blana sa frumoasă.
• Ondatra e un animal subteran care își construiește
Ș locuința cu multă judecată, făcînd numeroase tuneluri 
j și cotloane care-l apără de dușmani și intemperii. El 
: e considerat drept un animal folositor care însă- dacă
• se înmulțește peste măsură, poate aduce pagube atit 
J în agricultură, piscicuitură cit și la unele instalații 
j industriale — din pricina numeroaselor tunete oe
• care te face.
I AL EV BALTEȘ
•

Alimentele, orice origine ar 
avea ele, oferă omului o serie 
de așa-numite principii alimen
tare : zaharurile (sau glucide
le) servesc în primul rînd să 
ardă rapid în procesele chimi
ce, care stau la baza contrac
ției musculare, sînt un combus
tibil pentru muncă, așa cum 
este benzina la mașini. Alimen
tele (sau proteinele) compun în 
mod deosebit însăși materia vie 
a celulelor (alcătuirea de bază 
din a căror aglomerare rezul
tă organele, așa cum o casă e 
făcută din cărămizi). Grăsimi
le (sau lipidele) au o mare pu
tere de hrănire, aduc multe ca
lorii și constituie an^balaiul 
moale și călduros de la supra
fața corpului (Ele sînt mai in
dicate iarna.)

Glucidele se găsesc în zaha- 
ruri (ca mierea de albine, zahă
rul din sfeclă, glucoza din stru
guri), în făinuri (ca făina de 
grîu, mălaiul, amidonul) și 
chiar în celuloza plantelor Pro
teinele — în carne, brînză, al
bușul de ou. măruntaie. Grăsi- 
mile — în unt, untdelemn, seu. 
untură.

Toate aceste principii alimen
tare aduc un substrat material 
cu înfățișare străină propriului 
nostru corp In stomac și intes
tin, ele se fărîmitează și se 
descompun chimic, adică se di
geră . se absorb apoi în sînge, 
care le transportă la diversele 
organe — și fiecare din acestea 
își alege, asimilează, ceea ce îi 
convine. In corpul nostru, fie
care organ lucrează în fotosul

celorlalte, avind însă speciali
tatea sa.

Organul însărcinat special cu 
fabricația chimică a organis
mului este ficatul. Un combi
nat chimic însă nu poate fabri
ca atîtea substanțe cîte fabrică 
o fărîmă de ficat.

Cantitatea de alimente pe 
care a folosit-o organismul se 
exprimă prin căldura pe care 
ele sînt în stare s-o degaje în 
organism, căldură care se mă-

' SFATUL *
aMEDICULUIa
soară în calorii. In alcătuirea 
alimentelor este însă ceva care 
înseamnă nu numai cantitate 
(număr de calorii), ci și călită, 
te deosebită. Acestea sînt vita
minele. niște substanțe fabricate 
de plante și depozitate în hrană, 
iar de animale în unele orga
ne Vitaminele există în ali
mente în cantitate foarte mică, 
dar ele înlesnesc (catalizează) 
numeroase procese chimice pe
trecute cu cantități mari ale 
celorlalte principii alimentare 
(alimentele ar fi ca benzina, 
iar vitaminele ca unsoarea la 
mașini). De aici renumele si 
moda lor

Bogate în vftamine sînt fruc
tele. verdeturile. drojdia de be
re, ficatul și untura din ficatul

ALIMENTAȚIE
de pește, ouăle, laptele. Să le 
consumăm din belșug, pentru 
că sînt foarte hrănitoare.

Am face o nedreptate dacă 
am uita în prezentarea princi
piilor alimentare alte trei prin
cipii, fără de care viata e im
posibilă : apa, care constituie 
70 la sută din greutatea corpu
lui nostru, oxigenul din aer. un 
aliment gazos introdus în or
ganism prin plămîni. și săru
rile minerale, ca sarea din sin
ge și țesuturi, calciul din oase..

Dar știința alimentației nu 
se rezumă la alimente, ci se o- 
cupă și cu felul în care trebuie 
să ne alimentăm In primul 
rînd, trebuie să ne alimentăm 
în măsura cuvenită Alimenta
ția insuficientă ne expune la 
slăbire și boli, care scurtează 
viata ; alimentația peste mă
sură — la îngrășare. obezitate, 
care se pare că și ea scurtea
ză viata. Apoi trebuie să min- 
căm de cel puțin trei ori oe 
zi; e rău obiceiul unor copii de 
a pleca de acasă nemîncati. ca 
o mașină care pleacă la drum 
fără benzină tn rezervor Să 
mîncăm încet, căci mîncatul la 
repezeală îmbolnăvește stoma
cul. Să mîncăm în tihnă, bine 
dispuși, căci masa trebuie să 
fie armistițiul grijilor zilei.

închei cu : „poftă bună" I 
Dar acum, spre deosebire de 
rîndul trecut, cînd vorbeam 
despre gripă, putem adăuga : 
„și nu vă feriți să tratati și Pe 
cei din iur 1“

REPREZENTATIVA NOASTRĂ
NU VA MAI PLECA LA STOCKHOLM

In meciul de fotbal care s-a disputat du
minică pe Stadionul Armatei Populare, din 
Belgrad, s-a decis soarta echipei care va 
participa la finalele Campionatului Mondial 
de la Stockholm Cu toată lupta dîrză a ju
cătorilor noștri. întîlnirea decisivă s-a sfîr- 
șit cu 2—0 în favoarea fotbaliștilor iugo
slavi. Deci naționala iugoslaviei este aceea 
care va pleca la Stockholm

ROMINIA — SELECȚIONATA EUROPEI

Rugbiștiî romîni, vor întîlni la 10 decem
brie pe Stadionul Heisel din Bruxelles (Bel- 
giaî o selecționată a Europei. La acest meci 
care se va disputa în nocturnă, echipa re

prezentativă a Europei va fi formată din ce! 
mai buni rugbiști din Belgia, Olanda, An
glia și Franța

TSEN FUN-IUNG A DOBORtT 
RECORDUL MONDIAL

Au trecut doar doi ani de cînd Tsen Fun- 
iung a început să practice atletismul. Tînă- 
ra atletă chineză a urcat însă uimitor de 
repede treptele măiestriei sportive, eniuzias- 
mlnd sute de mii de spectatori la concursu
rile internaționale la care a participat. Du
minica aceasta Tsen Fun-iung ne-a făcut 
însă cea mai mare surpriză. Ea a realizat 
un nou record mondial la săritura în înăl
țime. /.77 m Vechiul record al lumii deți
nut de atleta americană Mac Daniel și atle
ta noastră /olanda Balaș, era de 1.76 m.

Dr. VITAMINA
P. conf. Dr. P. MIRONESCU

TSEN FUN-IUNG (R.P. Chineză)
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La 15 august 1897, 
părăsea portul An
vers, indreptindu-se 
spre sud, un vas ba- 
lenier avind o lungi
me de 34 de metri și 
o încărcătură de 270 
tone botezat, după 
țara de unde pornea, 
„Belgica". Sub co
manda Iui Adrien de 
Gherlache, pe puntea 

vasului „Belgica" plecau, într-o curajoasă expe
diție științifică, polonezul Artonski, care urma 
să se ocupe de cercetări oceanografice, geolo
gice și meteorologice, cercetătorii Dobrovodski 
și Danko, care se ocupau de cercetarea fenome
nelor magnetice terestre, doctorul Cook, cerce
tător în domeniul antropologiei și tînărul 
vânt romîn Emil Racoviță, în vîrstă de 
de ani.

Drumul spre sud, pe care „Belgica" voia 
orice preț să-l străbată, era un drum plin

sa-
28

cu 
de 

opreliști, în lupta permanentă cu intemperiile, 
cu lipsa de alimente și a posibilităților de odih
nă. Dar în calea savanților porniți să cuce
rească tainele sudului nu existau greutăți de 
neînfrînt. Lui Emil Racoviță drumul spre sud 
îi deschidea taine nebănuite în domeniul știin
țelor naturii. El admira și cerceta cu atenție în 
aceiași timp moluștele și crustaceii de mare, 
cormoranii, petrelii, ca și rîndunelele de mare 
care străbăteau văzduhul. II atrăgea și viața 
ceior două neamuri de pinguini : unii, denumiți 
pinguiiii papuani, își duc viața în' familii mari, 
alții, denumiți antarctici, își duc viața izolați.

In drumul spre sud, Racoviță retrăiește a- 
desea orele de geografie, de geologie pe care 
eminentul său profesor Grigore Cobălcescu i le 
ținuse pe cînd Racoviță era elev la Liceul 
„Principatele Unite" din Iași. Neuitind de das- 

. -ăju] său, Racoviță, în semn de omagiu, dă 
i insule descoperite de el la Polul Sud nu

mele de insula Grigore Cobălcescu.
La cîteva săptămîni după întîmplarea din 22 

ianuarie 1898, vasul „Belgica" este prins între 
ghețuri și, timp de aproape 13 luni, nu poate 
ieși din captivitate. Zile deosebit de grele au 
avut de trecut membrii expediției. Temperatura 
atingea aproape zilnic — 43°, iar în zilele cele 
mai calde abia ajungea pînă la + 1°C. Viscolul, 
zăpezile abundente, clima aspră și neiertătoare 
făceau ca viața să fie de nesuporfat. Deaft- 
minteri, în noaptea de 5 iunie 1898, adică după 
cinci luni de captivitate, expediția pierde pe 
încă un membru al ei, pe cercetătorul Emil 
Danko.

In vîjîitul vîntului ce ne stăpinea auzul, in 
viitoarea urgiei înghețate ce ne mușca trupul, 
in alba întunecime ce ne lua vederile, ne sim
țeam așa de pierduți și așa de singuri, incit 
speranța ne părăsea și numai un singur sim- 
țămînt, simțămîntul datoriei ne susținea", scria 
în însemnările sale Racoviță.

Expediția la Polul Sud a pus la grea încer
care pe curajoșii cercetători dornici să desco
pere noi taine cu privire la viața animală șl 
vegetală in imensitatea de gheață. Totodată ea 
a pus in lumină figura unui savant romîn care, 
deși tinăr pe atunci, prin studiile și cercetările 
sale a adus faima științei romînești chiar de
parte de hotarele țării.

Emil Racoviță este cel care întemeiază pri
mul Institut de speologie din lume la Cluj, pri
mul care publică un studiu asupra a peste 
1000 de peșteri din lume, primul profesor care 
se ocupă și ține cursuri de biologie generală 
la not în țară. Membru al Academiei Romine, 
Racoviță se dovedește un pasionat savant 
dornic să răspîndească învățătura sa in rîndu- 
rile poporului.

Vestea morții tovarășu
lui Antonin Zapotocky a 
îndurerat întregul nostru 
popor. A încetat din via
ță un mare luptător al 
mișcării muncitorești in
ternaționale, un înflăcărat 
luptător pentru cauza 
păcii, democrației și 
cialismului.

El este unul dintre 
temeietorii de frunte 
gloriosului Partid Comu
nist din Cehoslovacia.

A murit tovarășul An
tonin Zapotocky, acela 
Care în perioada luptei 
împotriva capitalismului 
s-a situat cu fermitate a- 
lături de neuitatul tova
răș Clement Gottwald în 
eforturile de a uni clasa 
muncitoare sub conduce
rea partidului.

După eliberarea țării de 
către armata sovietică a 
început să lucreze cu o 
energie sporită. In calitate 
de președinte al Republi
cii, el .^bst printre orga
nizatorii de frunte ai 
construcției socialiste a 
țării. Viața lui Antonin 
Zapotocky reflectă o epo
că întreagă de luptă pen
tru victoria socialismului. 
De numele lui vor rămî- 
ne întotdeauna legate pa
gini glorioase ale cons
truirii socialismului în Re
publica Cehoslovacă.

so-

în- 
ai

Tov. ZAPOTOCKY în mijlocul copiilor

De fapt, pentru moldoveni nu e o 
meserie nouă. De cînd plutăresc ei din
spre Ceahlău la vale... Acum e vorba 
doar să înlocuiască buștenii de lemn cu 
alții de oțel și în loc de apă să-i ducă 
pe jgheaburi cu mii de rotițe, pe o 
cale grea și întortochiată.

Firește, nu degeaba 
ceastă cale. Pe drum, 
vor încălzi fierul, iar 
pii de telegraf îl vor 
mâți în țevi lustruite.

Plutașii

STATE PIT

Luxemburg

se va face a- 
cuptoare uriașe 

burghie cît stîl- 
găuri. Transfor- 

__ ___  . .. _______ buștenii de oțel 
de la început se vor întinde de-a lun
gul și de-a latul țării, în nesfîrșite con
ducte. Și atunci petrolul din schele va 
ajunge mai repede în fabrici sau la 
vapoare, iar gazul metan, care astăzi 
în nopțile fără lună albește zarea de 
flăcări prin părțile Jiului și pe alte me
leaguri, mai vesel și cu folos va pîlpîi 
în sobele oamenilor.

Desigur, pentru o astfel de treabă în
semnată nu-i mult să ridici o fabrică 
nouă. Ea a și fost clădită la Roman și 
în zilele acestea pornește să funcțio
neze.

M-am nimerit acolo tocmai în seara 
probei dintîi a fabricii de țevi. De
geaba conducătorii montajului lăsaseră 
încercările pentru orele de noapte. De 
jur-împrejur, în hala imensă, pe pasa
rele și pe podurile rulante, ca în pelu
zele unui stadion, sute de muncitori aș
teptau să vadă trăind minunea făurită 
de ei înșiși.

buștenilor
de oțeI

Mi s-au povestit întîmplări grele prin 
care au trecut constructorii. Șanțuri a- 
dînci au fost săpate spre a aduce apă 
de la Moldova. Vara, e adevărat, în 
pauza de amiază tinerii muncitori fă
ceau baie în valuri, dar iarna aveau de 
înfruntat un frig năprasnic. Spărgînd 
gheața, oamenii săpau mai departe.

Mult au avut de pătimit cu motoa
rele. Se știe că la acest laminor au in
trat în funcțiune cele mai mari mo
toare electrice din țară. Ei bine, amară 
a fost surpriza montorilor cînd. după 
ce le pregătiseră locașul, le-au desfă
cut lăzile în care sosiseră; în cele 
cîteva luni de zile cît stătuseră motoa
rele în depozit, șoarecii le mîncaseră 
izolația...

ICE ALE EUROPEI

Denumirea exactă 
este. „Marele Ducat al 
Luxemburgului." În
vecinat cu Franța, Bel
gia fi Germania, are 
2586 km. p. și 302.000 
locuitori de origină 
germană. Limba

3-u format o națiune 
cu totul nouă, care 
vorbește un dialect 
asemănător cu limba 
din sudul Germaniei. 
In mod oficial guver
nul folosește două lim
bi : franceza și germa
na.

Luxemburgul a fost 
inființai In anul

Vedere din Luxemburg
cultura sini de aseme- < de un feudal, stăpîni- 
nea germane, dar ■ In I tor al drumului ce du- 
decursul vremurilor ad I cea spre orașul Reims,

cetate cunoscută a , Un-L:nnFranței. In anul 1506 "aghlOll UfOS
țărișoara a fost ocupa
tă de spanioli apoi de 
francezi și ausiriaci. 
După congresul de la 
Viena, din anul 1815, 
i se acordă indepen
dența sub denumirea

„Marele Principat In
dependent" în realitate 
însă el era ca și în
corporat Confederației 
germane de state apă
rută după înfrîngerea 
lui Napoleon. I. Actua
lele hotare i-au fost 
stabilite prin conferin
ța de la Londra din 
anul 1839. Tot atunci 
și-a căpătat suverani
tatea deplină și a fost 
proclamat ..Mare Du
cat".

Luxemburg are 
puternică industrie 
derurgică, ocupînd
cui al Vl-lea în Euro
pa și al IX-lea în lu
me. Proprietarii sini 
străini, mai ales fran
cezi

o 
si- 
lo-

Athon sau Athos a- 
dică muntele sfînt este 
pentru creștinii orto
doxei ceea ce pentru 
catolici este Vaticanul 
iar Mecca pentru mu
sulmani. Din cele mai 
vechi timpuri Athos a- 
vea aceiaș renume ca 
și muntele Olimp re
ședința zeilor mitolo
gici. Socotit loc sfînt. 
aci veneau în perelinai 
credincioși din toată 
lumea, făcînd mănăsti
rilor daruri bogate. 
Țările romînești au a- 
vut mult de suferit de 
pe urma călugărilor de 
la Athos, cărora dom
nitorii noștri le-au în
chinat mari averi.

Pe munte există 20 
de mănăstiri din care 
17 grecești, una bulgă
rească, sîrbească și

rusă. Toate par castele 
întărite cu ziduri și 
turnuri puternice. Mai 
sînt 14 schituri cu a- 
proape 500 de chilii. 
Ele posedă prețioase 
manuscrise slavone și 
grecești cum și arhiva 
imor domnitori crești
ni.

Athos este o republi
că monahală autono
mă. aflată însă eub su
veranitatea Greciei. 
Suprafața ei este de 
339 km2 și are 3800 lo
cuitori, toți călugări. 
Dreptul de proprieta
te asupra muntelui 
le-a fost acordat călu
gărilor de către împă
ratul bizanț Constan
tin Pogonăt (668-685).

In această republică 
nu au voie să locuia
scă femei. Pînă si a- 
nimalele sînt de sex 
masculin. Se si spune 
de altfel că ..aci toată 
lumea moare. nimeni 
nu se naște".

Odată bobinajul refăcut și motoarele 
puse în sarcină, alte surprize au început 
să apară. Cît erau calde, mașinile func
ționau perfect. Dar era de-ajuns să 
stea degeaba o noapte, ca să se ume
zească pe dinăuntru și să nu mai poa
tă fi bine folosite. Ce se întîmplase ? 
După multe cercetări ei descoperiră 
vinovatul. Fundația sugea apă din tere
nul umed și o trimitea în motoare. 
Tehnicienii au procedat ca o soră la 
patul unui bolnav : au învelit picioarele 

•mașinilor cu calorifere electrice.
Asemenea laminoare ca cel de la Ro

man nu mai există în țara noastră. 
Mai mult, el este unul din cele mai 
mari din lume. Totuși nu este unic în 
felul său : mai are doi frați. Uzinele 
sovietice „Uralmaș" și-au trimis ge
menii în trei colțuri de lume : unul în 
U.R.S.S., la Rustavi ; al doilea la Ro
man — în Romînia ; al treilea — toc
mai în China.

Pentru a învăța să-l mînuiască, un' 
grup de muncitori și tehnicieni romîni 
au fost .plecați multă vreme în Uniunea 
Sovietică, la combinatul de la Rustavi. 
Ei s-aii întors și au folosit măiestria 
cucerită la montajul marelui agregat, 
dar nu și-au uitat învățătorii. Chiar 
în noaptea probelor generale, trenul 
de ora 11 a adus la Roman cîțiva la- 
minoriștii din Rustavi, chemați să în
toarcă vizita. ,,Pobeda“ lor a gonit ca 
niciodată și, ca să nu întîrzie — pentru 
prima oară am văzut așa ceva într-o 
uzină — a intrat într-un iureș 
poarta halelor și i-a lăsat tocmai 
gă niașini.

E un orășel liniștit Romanul, 
peste cîțiva ani, cînd voi, copiii, 
fi la vîrsta cînd omul începe munca, 
el va fi schimbat mult. Va fi o în
deletnicire rîvnită, cea de laminorist 
la Roman.

De la posturi de comandă ca ale u- 
nor căpitani de vas, 31 de operatori 
vor conduce mersul țaglelor prin la
minor, cale de o jumătate de kilo
metru. Alții — electricieni, mecanici, 
montori — vor îngriji agregatele ca pe 
un ceasornic.

L-am întîlnit pe șantier pe bătrînul 
maistru Ivănuș Constantin. Pe fiul 
său, care e în clasa a X-a, el l-a a- 
dus de curînd la lucru alături de dîn- 
sul. Tînărul Laiu Francisc și-a chemat 
aici fratele, pe Jenică. Sus, pe un pod, 
deasupra perforatorului înecat în do
goare, în seara probei generale, am vă
zut de mînă cu tatăl său pe unul din 
copiii constructorilor.

Unde părinții își aduc copiii și unde 
frații își chdămă pe ai lor — acolo oa
menii se simt bine.

C. FILIP

pe 
lîn-
Dar 
veți 
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Microcentrala electrică 
care vă propunem s-o constru- 
iți poate produce energia nece
sară pentru realizarea multor 
experiențe în cadrul laboratoru
lui vostru de fizică Este bine 
să vă uniți în colective de 3-4 
copii, lucrînd fiecare la alte 
piese componente și contribu
ind cu toții la montarea 
centralei.

Sculele de care aveți 
sînt : ferăstrău pentru 
foarfece pentru tablă, 
ciocănele și burghiu. Materiale
le necesare sînt: tablă de - fier 
de 1 ; 1,5; 2 și 2,5 mm grosi
me (pot fi deșeuri de la foi de 
tablă obișnuite. întrucît nouă 
ne trebuie dimensiuni mici), 
sîrmă de 3 mm și 4 mm dia
metru, aproximativ 0,5 m ; sîr
mă de cupru izolată de 0,5 mm, 
iar restul materialelor sînt 
se mărunte ce se găsesc 
proape în orice casă.

Microcentrala noastră 
compune dintr-o turbină 
transformă energia apei în e- 
nergie mecanică și un genera
tor care, primind energia me
canică a turbinei, o transfor
mă în energie electrică.

Turbina se compune la rîn- 
dul ei dintr-un rotor (1) fixat 
pe un ax (2), o carcasă de ta
blă {3) și un postament, co
mun cu postamentul generato
rului.

Rotorul (1), care este de 
fapt partea principală a turbi
nei, îl confecționăm din două 
discuri de tablă de 1,5 mia gro
sime, după dimensiunile din 
{fig. ,,a“). Separat, din tablă 
de 1 mm grosime, confecționăm 
20 de palete (fig. ,,b“). Palete
le le fixăm astfel: în cele două 
.discuri ale rotorului facem o 
serie de găuri după dimensiu
nile urechiușelor special tăiate 
pe marginile paletelor. Apoi fi
xăm paletele, cu ajutorul ure
chiușelor, în discurile care 
compun rotorul; este bine ca 
paletele să fie cositorite după 
fixare. Axul rotorului (fig. ,,c“) 
îl facem dintr-o bară de 8 
de otel, pe care o găsim 
casă, rămasă de la vreun 
ect vechi și netrebuincios. 
tablă de 1,5 mm grosime, tăiem 

două plăci (lig „d ), 
le cositorim concentric 
torul, de o parte și de 
a acestuia. Carcasa 
(3) o confecționăm din tablă 
tot de 1.5 mm grosime Car
casa trebuie să îmbrace roto
rul la o distantă de 5 mm de 
jur-imprejur. De aceea, nici nu 
indicăm dimensiunea carcasei; 
la confecționarea ei poate con
tribui cu ingeniozitatea și pri
ceperea sa fiecare constructor. 
Cît privește functionarea tur
binei (fig. ,,e“), ea este cît se 
poate de simplă : carcasa are 
o deschizătură specială cu un 
racord Ia robinetul de apă. Cu
rentul de apă izbind în palete, 
învîrte rotorul, care este cuplat 
cu generatorul electric. Apa fo
losită în turbină se scurge apoi 
la canal; puteți monta turbina 
în preajma unei cuvete.

Generatorul se compune din
tr-un stator și un rotor. Stato
rul (A) îl confecționăm dintr-o 
bucată de tablă de 1,5 mm gro
sime, după un șablon „g“. Din 
carton facem o bobină ,,h“. A- 
supra construcției bobinei nu 
ne oprim, menționăm numai că 
ea nu se deosebește cu nimic 
de bobinele electrice folosite în 
laboratorul de fizică. Pe acea
stă bobină înfășurăm 10 metri 
sîrmă de 0,5 mm diametru izo
lată cu bumbac sau serlac. Din 
tablă mai confecționăm : su
portul lamelor colectoare „i“, 
doi suporți pentru stator . „j“, 
iar* din putină tablă de cupru 
confecționăm două lame colec
toare (,,k“) și colectorul pro- 
priu-zis (1).

Rotorul generatorului (,,b“) 
îl confecționăm din tablă de 1 
mm grosime, dîndu-i forma din 
figura „m“. Axul rotorului se 
face din sîrmă de 4 mm dia
metru. Pe cele trei brațe ale 
rotorului, bobinăm cîte 2,5 me
tri de sîrmă izolată de 0,5 mm 
diametru, lăsînd capetele libe
re pentru legături.

Odată toate piesele confec
ționate, urmează montajul ge
neratorului : rotorul îl fixăm 
în suporții „j“ prinși de sta
tor. întregul generator. îl,fixăm 
cu colțare de tablă de un su
port de lemn. Pe același ax cu 
rotorul fixăm și colectorul. Fi
xarea colectorului o facem prin 

cositorire. Prindem și suportul 
cu lamele colectoare, astfel ca 
lamele să se frece de colector. 
Urmează legăturile electrice: 
capetele bobinelor de pe brațe
le rotorului le lipim cu cosi
tor de colector astfel: într-un 
punct de pe colector lipim un 
capăt al unei bobine și un ca
păt al unei bobine imediat ur
mătoare, procedind la fel pen
tru toate bobinele rotorului 
(fig- ,,n“). Un capăt al bobi
nei statorului îl fixăm de una 
din lamele colectoare, iar ce
lălalt capăt constituie unul din 
polii sursei de curent furnizate 
de microcentrala electrică. Le
găm apoi un fir de sîrmă de 
a doua lamelă a colectorului, 
formînd al doilea pol al sursei 
de curent. Acesta este genera
torul. Buna lui funcționare de
pinde de corectitudinea cu care 
este construit.

Montarea microcentralei este 
foarte simplă: pe un posta
ment comun de lemn fixăm cu 
șuruburi turbina și apoi gene
ratorul, astfel încît axele celor 
două părți ale microcentralei 
să vină în continuare. Luăm a- 
poi un manșon de 
bucată de cauciuc 
furtun vechi) și-1 
presat pe cele două 
tinuare. Astfel, cînd turbina sa 
va învîrti, va pune în mișcare 
generatorul de curent, produ- 
cînd energie electrică. Cu e- 
nergia electrică produsă se pot 
aprinde cîteva becuri de bate
rie, se poate pune în mișcare 
un ferăstrău electric pentru tra
foraj etc.

întreaga centrală o vom 
monta într-o cutie de placaj, în 
care facem o serie de tăieturi 
cu traforajul, imitînd aspectul 
exterior al unei centrale. Di
mensiunile cutiei sînt indicate 
în schija de construcție. Lăți
mea cutiei va fi constantă pen
tru întreaga cutie și egală cu 
200 mm. De asemenea, din sîr
mă se pot face o serie de stîlpi. 
asemenea celor din realitate.

Aceasta este construcția mi
crocentralei electrice de labora
tor. Ea poate fi îmbunătățită și 
completată după iscusința fie
cărui constructor.

Ing. ADRIAN LISEANU

Undeva, în Cosmos, a explodat o pla
netă. O particulă, aproximativ de 
mărimea Australiei, s-a îndreptat spre 
Pămînt, amenințînd să-l ciocnească.

i-fantastică în imagini 

Unde va apare? Cînd? 
Citiți în cari nd
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aventura pasionantă a unor roboți.


