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XX lău-

arti- 
mai

„întreaga activitate a 
organizației de pionieri din 
Republica Populară Ro- 
mînă, ține seama de ini
țiativa creatoare de vîrsta 
și de interesele pionieri- 
ior”.

(Din regulamentul organiza
ției de pionieri din R.P.R.)

De fapt începi 6ă te con
vingi că în unitate a răsărit, 
puternică, flacăra inițiativei, 
chiar de cum pășești în ho
lul școlii. Pe un perete e prins 
un afiș mare, viu colorat, pe 
care stă scris cu litere de-o 
șchioapă: „E ceva de repa
rat în unitatea noastră? Adre- 
sați-vă numaidecît „echipei 
de reparații fulger !* Despre 
Radu Petre, Gali Vasile, Che- 
traru Nicolae, Dobrin și Na- 
vrea. cei cinci pionieri din 
clasele a Vf-a și a VII-a din 
care e compusă echipa, nu 
mai spune nimic afișul. Sînt 
cunoscuți în toată școala. 
Cum sînt anunțați că e un 
geam de chituit, o bancă de 
reparat, se și înființează unul 
dintre ei după „specialitate",

cu trusa de unelte, și repară 
stricăciunea.

Dar nu orice inițiativă se 
numește inițiativă. Totul e să 
aibă un scop bine gîndit, ®ă 
folosească școlii. De pildă 
acum, nu de mult, la sfîrșitul 
trimestrului I, colectivul de 
conducere al unității, s-a 
gîndit cum să stimuleze pe 
pionierii mai slabi care s-au 
îndreptat la învățătură la 
sfîrșitul trimestrului. Tova
rășa instructoare a fost de 
acord. Așa s-a născut ideea 
„pionierului poștaș". Acesta 
are sarcina importantă să 
aducă scrisori de felicitare 
din partea colectivului de 
conducere al unității, părinți
lor pionierilor fruntași la în
vățătură.

Și cite inițiative nu-șî au 
leagănul în ultima vreme în 
această unitate ! Parcă toți 
cei 116 pionieri s-au luat la 
întrecere. Unii s-au gîndit 
chiar să instaleze și radio și 
sonerie în școală, cerînd aju
torul tatălui unuia dintre ei, 
care este radiofonist. Alții...

Și cînd te gîndețti că doar 
în urmă cu un an, despre 
pionierii Școlii de 7 ani nr. 1 
din Orașul Stalin se vorbeau 
numai lucruri rele...

MARGHIT DASCALU

Pe strada Corbului nr. 8, in raionul Gri- 
vița Roșie din București, prin grija Partidu
lui, se clădește o nouă școală. Unitatea de 
pionieri de la Școala Costeasca, din aceiași 
raion, a luat inițiativa să ajute la construcția 
școlii. Succes dragi copii !

lartă-mă că nu ți-am scris <te arii» "teme, dar am 
avut treburi grozav de multe... Noutăți? Sînt destule. 
Știi cine.i acum președintă de detașament? Eugenia. 
Ți-am povestit odată despre ea. Burdușa Eugenia. 
Chiar la prima adunare m-am ales cu o mustrare din 
partea ei A doua zi, a venit, într.o recreație, la mine.

— Haide să vedem caietul de sarcini.
I-am dat caietul de sarcini dar fierbeam. Zice: „De 

ce trebuie să facă Ileana Cornelia două fotomontaje"?
— Pentru că se pricepe, i-am răspuns.
— Și de ce a făcut numai unul ?
— Pentru că, vezi, nu a avut timp — M-am roșit 

ca o sfeclă.
— Uite, Georgeta, mi-a spus atunci, inchizînd caie

tul de sarcini — așa nu merge. Sarcinile sînt prost 
împărțite și dacă tu nu știi în primul rînd ce vrei de

ceilalți, cum vrei să meargă treaba ?

Mi-a venit să plîng: ,,Și ce e de făcut?" fml tre
cuse dintr-odată tot necazul.

— Nu te necăji, hai să luăm sarcinile pe rînd și să 
vedem cum le împărțim.

N-am avut timp să terminăm totul în recreația aceea, 
dar Eugen a a stat cu mine după ore. Am împărțit to
tul alt'el. A moi venit și la adunările noastre de gru
pă... De cite ori apărea, îi spuneam în glumă : „Iar ai 
venit să mă controlezi ?“ Eugenia zîmbea : „Iar am 
venit”. Intr-o zi am întrebat-o : „De unde știi tu toate 
acestea, control, îndrumare ?...“

— Dar tu de unde le știi ?
— De la
— Eu de

o fatăE

tine.
la tovarășa instructoare, 
grozavă Eugenia as‘a 1 Pe cuvînt 1

Te salută prietena ta Popescu Georgeta 
președinta grupei a lila cl. a Vl-a A. 
Școala de 7 ani nr. 1 — Giurgiu etc...

Unitatea de pionieri din comu
na „30 Decembrie", raionul Vi
dra, regiunea București, este una 
dia unitățile fruntașe ale raionu
lui. Nu de mult, la gazeta de pe
rete a 
col pe 
jos. El

M
0
o

unității, a apărut un 
care îl reproducem 
se numește...

...Felicitări !
Putem spune, fără să ne 

dăm, că în unitatea noastră.

DETAȘAMENTUL
nierii din toate detașamentele au 
obținut rezultate bune. Detașa
mentul VI (detașamentul claselor 
a VII-a A și a VII-a B) a luat-o 
însă înaintea tuturor. La învăță
tură sînt primii. Frecvența cea 
mai bună din-școală tot ei o au.

Cu pionieri ca Sima Paula, pre
ședinta detașamentului. Andrei 
Constantin, Savu Petre și atîția 
alții, unitatea noastră se mîn- 
drește.

împreună cu detașamentul, ei

căpșunilor, 
selecționa-

au ajutat la culesul 
la culesul smeurei, la 
rea semințelor la Combinatul A- 
gro-Alimentar .,30 Decembrie" de 
la noi din comună. Conducerea 
Combinatului ne a dat să creș
tem păsări, porci și iepuri. Aces
ta este un semn de mare încre
dere. Din inițiativa detașamentu
lui VI a început și construirea de 
către pionieri a unui obor pentru 
păsările și animalele pe 
noi le vom hrăni și îngriji.

cercul cineaștilor, condus de An
drei Constantin din clasa a Vil-a 
A am văzut, cu ajutorul dialilme- 
lor, imagini interesante din isto
ria patriei, din viața plantelor, 
din viața animalelor.

Iată cîteva dintre inițiativele șl 
realizările pionierilor detașamen
tului VI. De aceea colectivul de 
conducere al unității felicilă de
tașamentul claselor a VII-a A și 

VII-a B și le urează: „Tot așa 
în trimestrul II 1“

DOU4 ADUNARI DE NEUITAT
Prima adunare, de 

neuitat, a fost aceea 
în care Popescu Vinti
lă a fost ales președin

te de detașament. E greu să uifi o asemenea adu
nare. A fost un vis, o adevărată feerie... Și cum să 
nu fie așa cînd băieții, care mai de care, susțineau 
propunerea ca Vintilă să fie ales președinte ?

— învață bine.
— E prietenos.
— Se pricepe la sport.
Și, ca o încununare a calităților lui Vintilă la 

sfîrșitul adunării, o pădure de miini s-a ridicat 
in favoarea lui. Era ales.

După aceea, Vintilă a avut multă treabă. A primit 
semnele distinctive, și le-a cusut pe mineca hainei, 
s-a privit in oglindă...

A doua zi i-a adunat pe președinții de grupe din 
detașamentul său. Cu programul de activități In 
mină, el le-a spus :

— De miine, ne apucăm de lucru.
A treia zi, după cursuri, s-a mirat :
— Cum, încă nu ne am apucat de lucru ? Atunci 

trebuie să începem neapărat mîine!
A patra zi la fel :

— Dar n-am făcut nimic. Dur de mîine...
Și la sfîrșitul lunii:

Cum, intr-adevăr n-am făcui nimic pînâ acum?
Și atunci a avut loc cea de a doua adunare... 

de neuitat. Dar aeeasta n a mai fost deloc un vis. 
Nici , măcar o feerie. Ah, cum să uifi o asemene* 
adunare? Căci s-au ridicat băieții și au început:

— Vintilă n-a făcut nimic.
— Colectivul de conducere a fost leneș,
— Nu s-a îndeplinit nici tumătate din programai 

de activități!
— Trebuie să-i criticăm la gazeta de perete!
— Noi am avut incedere in ei, dar degeaba...
A doua zi. Vintilă a avut muită treabă. împreună 

cu președinții de grupe, a organizat chiar în ziua 
aceea o dupa-amiazp a stringerg fierului vechi. 
Și, cum in programul de activități erau trecute si 
vizionări de filme, a treia zi tot detașamentul a 
fost la cinematograf. Apoi, in săptâmîna urmă
toare, a avut loc o întilnire cu muncitorii de la 
..Otelul Roșu". Cîteva zile mai tîrziu, s-a finut o 
întrecere spo'tivă cu școala din vecinăta v. Nu după 
mult, a fost pusă la punct biblioteca detașamentului.

Și așa mai departe.
AL. OVIDIU ZOTTA

Colectivul de conducere al n- 
nitâții de pionieri d n Școala 
de 7 ani com. .50 Decembrie*.
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'u=> Cum să traducem In viață
Holărîrile Plenarei a V-a a C.C. al U.T.M.

menilor muncii conduși de către 
partid, despre prietenii și duș
manii poporului. De asemenea să 
se organizeze cit mai multe 
adunări cu temă care să vină în 
sprijinul însușirii temeinice a 
cunoștințelor. Pregătirea unei 
adunări cu temă se face în 
decurs de cel puțin o lună de 
zile. Este necesar acest timp atît 
pentru pregătirea temeinică a 
adunării, cit mai ales pentru a 
nu cere pionierilor să-și negli
jeze pregătirea lecțiilor.

Lumina s-a reaprins. Fermecătoarea călătorie 
printre aștri s-a sfîrșit.

adunare materialul ne- 
labricării creionului 

de anin, tei, pin, apoi 
cositor, graiit, humă 
totodată să coniecțio.

Am prezentat două adunări 
cu temă. Din descrierea lor se 
desprind citeva probleme:

Adunările au fost pregătite 
de pionieri. Este rezultatul mun. 
cii lor. In timpul desfășurării 
adunării, pionierii au fost cei ce 
au vorbit și tot ei au fost cei 
care au muncit pentru pregăti
rea ei. Tovarășii profesori, diri- 
ginți și învățători, i-au ajutat 
pe copii și i-au îndrumat in 
tot timpul pregătirii și desfă
șurării adunării. Fiecare pionier.

sau grup de pionieri, din de
tașament, a avut de îndeplinit 
cîte o sarcină concretă.

Cele două adunări cu temă 
n-au repetat anumite lecții ne
înțelese în timpul orelor de cla
să. Dimpotrivă, pregătirea lor 
a contribuit Ia lărgirea cunoș
tințelor celor ce au pregătit-o.

Hotărîrea Plenarei a V.a a 
C.C. al U.T.M.. mai arată că 
detașamentele trebuie să organi. 
zeze adunări Tn care să se 
vorbească despre realizările oa-

condu- 
a pro. 

pionierii au 
tocmai 
Prese.

— Pămînt 1 ! Pămîntl 1 Aici Pămint 2 i „Cos
mos U. D.—12“ a trecut acum cîteva clipe pe 
orizontul 1 al stației. Peste 1’35“ racheta va 
ateriza.

Un ecran asemănător celuia de televizor, se 
luminează brusc și apare o rachetă în poziție 
oblică, care, lăsînd în urmă o dîră de foc, se 
îndreaptă spre globul pămîntesc.

încă un minut și lumina s-a aprins. Pe scenă 
a apărut un grup de cinci astronauți, îmbrăoați 
în costume speciale, asemănătoare celor ale 
scafandrilor. Șeful expediției, pionierul Gavriș 
Vasile, își scoate casca de astronaut de pe cap.

— Vă salutăm, dragi colaboratori I Racheta 
noastră, „Cosmos U.D.—12“ se reîntoarce după 
o călătorie îndelungată în sistemul nostru solar.

Plouă cu întrebări :
— Ce viteză a atins racheta voastră ?
— Ce aii descoperit pe planetele vizitate ?
— La 2'ianuarie 1959 U.R.S.S. a lansat prima 

rachetă cosmică — explică șeful echipajului. Ea 
a devenit a zecea planetă a sistemului nostru 
solar. Aceea a fost o rachetă balistică a cărei 
orbită a fost stabilită prin calcul. De atunci 
U.R.S.S. a construit noi și noi tipuri de rachete 
cu mult mai perfecționate cum este „Cosmos 
U.D.—12“ care se mișcă cu ajutorul a două 
sisteme: propulsia prin ardere, pentru pătura 
atmosferică și propulsia fotonică pentru spațiile 
interplanetare. Și acum să vă povestim ce am 
văzut pe planetele cercetate de noi.

Lumina se stinse din nou, pe ecran se proiec
tau acum, în culori minunate, imagini din Lună, 
planetă moartă, dar cu uriașe zăcăminte de 
diverse metale; șesurile întinse și sărace, cu 
vegetație albăstruie și cu întinse pustiuri de pe 
Marte; stînci înalte, biciuite de ploaie și grin
dină la poalele cărora se sparg valuri cenușii, 
reprezentind veșnic inegu- 
râtul Venus ; iată și pla.
neta Pluton, cea mai înde ««ra
părtată din sistemul nostru 
solar, cu o densitate de
trei ori mai mare decit a W
Pămîntului. BîSav y

Oricine înțelege că cele de mai sus reprezintă 
de fapt o adunare cu temă. Ea poate fi organi
zată în orice unitate sau detașament. Pentru 
aceasta sînt necesare cîteva lucruri simple și Ia 
lndemîna oricui. Important este însă ca întreg 
colectivul de pionieri să participe la pregătirea 
adunării și mai ales să fie folosite din plin di
versele cercuri. In rîndurile de mai jos sugerăm 
care anume cercuri ar putea să se ocupd de di-, 
versele părți constitutive ale adunării; planșe 
pe pereți reprezentind diverse tipuri de rachete 
— cercul micilor tehnicieni. Peisaje de pe alte 
planete — cercul micilor geografi, în colaborare 
cu cercul de desen. In privința florei și faunei, 
poate colabora și cercul micilor naturaliști.

Ecranul — alcătuit dintr-o ramă de lemn sau 
carton și tifon. Luminat din spate, va da o ima
gine estompată de mare efect — Cercul de mîini 
îndemînatice.

Racheta — din lemn sau metal. La coadă are 
un tub de metal, bine îndesat cu eterat de po
tasiu și sulf în părți egale, care aprinse, aruncă 
un jet asemănător celui al unei rachete — cer
cul micilor tehnicieni și al micilor chimiști ama
tori.

Diafilmul pentru proiecție se găsește în co
merț și este realizat de curînd de studioul „Ion 
Creangă".

Costumele de astronauți — treninguri,-gîtuite 
pe mîneci și pe picioare din loc în loc cu sfoară 
sau elastic. Casca, de carton cu celofan.

Cînd colectivul de 
cere al detașamentului 
pus această temă, 
rămas mirați: „de ce 
povestea creionului ?" 
dintele detașamentu
lui. Schulz Paul, a 
știut să argumenteze 
scurt și precis : „întîi 
și-ntîi am observat că 
multi dintre 
noștri strică 
creioanele. în 
lea rind vefi 
cile surprize ne 
zervă acest 
toarte obișnuit 
Însemnat'.

După ce s-a 
data adunării, colecti. 
vul de conducere al 
detașamentului, cu a. 
iutorul tovarășei in
structoare, a început 
pregătirile.

Pionierii au dat o 
mare importantă a- 
cestor pregătiri- Au 
strins material, l.au 
selecționat șl partici
panta la această acți
une s.au trezit că 
și-au însușit de fapt 
o mulțime de cunoș
tințe. Planul de acți
une prevedea o su
medenie de puncte și, 
cu toate că pînă la 
data adunării era mal mult 
de două săptămîni, fiecare pio. 
Pier avea multe de făcut.

Un grup de pionieri trebuia 
să tacă un scurt istoric al ori
ginii creionului și importanta 
lui. Alt grup trebuia să procure 
pentru 
cesar 
(lemn, 
plumb, 
etc) și 
aeze un panou din care să re. 
iasă tot procesul tehnologic de 
fabricare a creioanelor, Alfi 
pionieri au lacul punctajul 
pentru concursul ghicitoare ful
ger cu tema „Ce mărci de cre
ioane cunoașteți ? Cîțiva pio. 
nieri trebuiau apoi să pregă. 
leased invitațiile pentru tova
rășii profesori, să amenajeze 
sala, să confecționeze o hartă

a R.P.R. unde să însemne fa
bricile de creioane de Ia noi 
din Iară.

In sfîrșit, un grup de pioni, 
eri avea misiunea importantă 

de a pregăti a doua 
parte a adunării: vi. 
zitarea fabricii de 

_ creioane din oraș, 
„Republica". Bineînfe- 
'es- pregătirile erau 
făcute „in secret', 

i’blaî.» ■ căci altfel ce farmec 
ar mai fi avut aduna- 

P/______rea dacă rezultatele
cercetărilor lor ar ii 

C/jil lost cunoscute dina.
HV ,n,e de către toii ?
* 1 st Ziua adunării.-. Du. 

'111/ P“ ceremonial, cîte un
HU/y rePrezentant aI fiecă-
ilVZ rui 9TUP de pionieri a
v /fi ' comunicat rezultatul 
/Oaj cercetărilor, iar trei

tehnicieni de la fabri- 
ffîOV C° •■ltePub,ica'• care

au iosl invitați au dat 
® lămuriri prețioase în.

trebărilor puse de 
1 M P10nieri. Le.au arătat
’ ÎS pm iert a lele necesare
. W fabricării creionului
\ 'I\ 1 și, înainte de sfîrșitul

primei părți a adună- 
1 rii, au dăruit pionie

rilor un creion uriaș 
de mai bine de o jumătate de 
metru pe care era scris : „pen
tru prietenii noștri, pionierii'. 

Partea a doua a adunării, 
după cum știli, a fost vizita la 
fabrica „Republica"... Păcat că 
n.ati văzut ce ochi mari au 
făcut acolo unii pionieri de 
cîte au văzut prin secții. Mași
nile uriașe, oamenii care le 
mînuiau, întreaga fabrică din 
care ies aceste „mărunțișuri', 
creioanele cu care se aștern 
însă versuri, se rezolvă ecuații, 
se proiectează mașini și clădiri 
uriașe. Adunarea a făcut ca și 
to[i pionierii Școlii de 7 ani 
nr. 3 germană din Sibiu să 
prefuiască de abia acum, cu 
adevărat, prietenul lor, creio
nul.

^iii(iii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmniminmi luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii
Adunările cu temă sînt forme de ac tivitate proprii organizației de pionieri. 

Ele sint pregătite de către detașamente și au ca scop — așa cum se arată în 
Hotărîrile Plenarei a V-a a C.C. al U.T. M. — să trezească la pionieri interesul 
și dragostea pentru muncă, pentru cuce ririle științei și tehnicii, interesul și dra
gostea pentru anumite obiecte de studiu etc.

Cîțiva pionieri din detașamentul cla sei a V-a sînt „certați" cu matematica; 
în clasa a Vl-a sînt vreo cîțiva pentru care regulile de purtare și disciplina din 

= timpul orelor sint „cerințe prea mari"; cartierul în care se află școala este de
nerecunoscut. Mulți dintre pionieri aproa pe că nici nu știu că alături de școala 

r tor, în urmă cu 10—15 ani era loc viran, gropi și băltoace. Astăzi, acolo s-a
=- înălțat o fabrică, o creșă și un bloc mun citoresc; racheta cosmică sovietică și-a

ocupat locul in marea familie a sistemului nostru solar. Iată citeva teme care 
g pot constitui subiectele unor adunări cu temă:
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ttrziu, detașamentul 
școala din cătunul

Intr-o 
nieri din 
tovarășa 
ții celor

cu viitorii pionieri, 
și-au îndeplinit în-

S-A CREAT O NOUA UNITATE DE PIONIERI

dat

ANA COZMITA

2—3
filme... O

bă-

?»

Kurt și Dumitru, cei doi prieteni

In
s-a

i are un „se- 
trebuie să-l 

voi, continuă

zionările 
mulțime 
cese 1

această 
nume

Du- 
prea 
prea

u- 
sin-

lu-
îndemînare

tr
acum vă este

de
de acțiuni și suc-

Cred că
clar, dragi cititori, că, de 
fapt, „secretul" despre

care vă vorbeam Ia îftoe- 
put nu este un... secret. 
Succesele obținute se da
torează, în bună parte., ir 
nui lucru nespus de pre
țios : prietenia.

EMIL DOBRESCU
două echipe 

altcătuită 
In felul

n apropierea orașului nostru 
se află cătunul Dealul Viilor. 
Pînă nu de mult, la Școala 
de 4 ani din cătun n-a exi
stat organizație de pionieri. 
In anii trecuți, numărul șco
larilor de acolo era mic. A- 
nul acesta însă, fiind mai 
mulți copii de vîrstă pionie

rească, s-a văzut că este cu putință for
marea unei unități de pionieri și acolo.

— Ce-ar zice pionierii din detașamen
tul clasei a Vil-a A dacă li s-ar acorda 
sarcina să se ocupe de pregătirea școla
rilor de acolo pentru a deveni pionieri? 
— ne-a spus tovarășa instructoare într-o 
zi pe la sfirșitul lunii noiembrie.

=Toți pionierii au fost nespus de bucuroși. 
Propunerea tovarășei instructoare ne-a en
tuziasmat.

— Primii pionieri să fie primiți chiar 
de detașamentul nostru — a propus Ur- 
dea Viorel, președintele detașamentului.

S-a discutat apoi despre ceea ce avem 
de făcut.

— Eu am să le vorbesc despre cîteva 
din acțiunile grupei mele — a spus Fe- 
rezan Maria președinta grupei I-a.

— Eu vorbesc despre ultima noastră

acțiune, din duminica trecută, a comple
tat Moraru Marcel.

Cîteva zile mai 
nostru a poposit la 
Dealul Viilor.

Am discutat mult 
Ferezan și Moraru , 
trutotul angajamentul. A vorbit și tova
rășa instructoare despre cravata roșie și 
insignă, despre drapel și angajamentul 
pionieresc. Deși cunoșteam ceea ce sim
bolizează toate acestea și noi eram nu. 
mai ochi și urechi. Eram emoționați, a- 
tunci cînd a vorbit despre eroismul și 
curajul acelora care și.au dat viața pen
tru dreptate, libertate și o viață mai 
bună...

Prima noastră vizită, la școala din că
tunul Dealul Viilor, s-a încheiat cu cîn- 
tecul pionieresc „Am cravata mea“ pe 
care l-au învățat destul de repede și vii
torii pionieri.

4 decembrie 1958. Ziua mult așteptată 
a sosit. Cei mai buni școlari din 
cătunul Dealul Viilor au depus angaja
mentul și au primit cravata roșie în de
tașamentul clasei a Vil-a A, sub drape
lul unității noastre. A fost o zi de neui
tat. Glipa în care s-a rostit angajamen-

tul solemn și au fost înmînate cravatele 
roșii ne-au amintit de ziua cînd am de
venit și noi pionieri. Emoțiile și.bucuria 
lor erau și ale noastre.

duminică dimineața, cîțiva pio- 
detașamentul nostru, însoțiți de 
instructoare au fost iarăși oaspe- 

... ___  din cătunul Dealul Viilor. Erau
destui pionieri acolo, așa că se putea al
cătui o unitate. In duminica aceea s-a 
desfășurat ceremonialul de creare a noii 
unități. La Școala de 4 ani din cătunul 
Dealul Viilor s-a organizat primul careu 
pionieresc...

Dar prietenia dintre noi nu s-a sfîrșit 
In aceeași zi s-a discutat cu președinții 
de grupă cum să organizeze acțiuni inte
resante și atractive. Președintele unității 

. a fost pregătit să știe singur cum să or
ganizeze activitatea pionierilor. La des
părțire le-am făcut o invitație: în timpul 
vacanței de iarnă să ne facă neapărat o 
vizită. Le-am promis că în cinstea venirii 
lor vom organiza o adunare frumoasă.

Pioniera POȘTOIU EUGENIA 
cl. a Vil-a A unit, de pionieri 

nr. 3 — Sighișoara

Intr-o
singură 

zi
Pionierii și școlarii 

din comuna Ștefan 
cel Mare, raionul Fe. 
teșii, au continuat ac
țiunea patriotică de 
colectare a fierului 
vechi și în timpul va
cantei- Intr-o singură 
zi ei au predat peste 
3000 kg. fier vechi.
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PUNCT 
DE VEDERE

Banc Gheo'ghe„ elev in clasa a 
VI-a B, la Școala de 7 ani nr. 15 
din Arad, a devenit de la un timp 
încoace un bătăuș fără pereche. 
Insă dibăcia lui Banc constă toc
mai în iscusința cu care-și alege 
partenerii. Cei din clasele l-a, a 
ll-a, a IlI-a. a IV-a, și in special 
toți cei care sînt mai mici decît el, 
și nu au frați mai mari care i-ar 
putea apăra sint „preferafii" lui.

De. cu asemenea adversari pro
blema apărării nu se pune niciodată 
și întotdeauna „victoria" este asi
gurată.

La Tomnatic, o 
nă din raionul Sînnico- 
laul Mare, ne-a fost
să aflăm „un secret14 Un
aspect al succeselor pe ca
re le obțin pionierii de
aici.

De curînd în clasa a
VH-a învață copii ro-
mini și germani.

Cunoșteam în 
clasă un băiat pe 
Dumitru. Dumitrașcu 
mitru. Pe atunci nu 
învăța bine. Nici 
vorbăreț nu era.

— De ce n-ai știut. Du
mitre, la fizică ?

Lăsa privirile în pămînt 
și înălța din umeri

Acum însă lucrurile s-au 
schimbat.

— Cum mai merge eu 
învățătura ? l-am iscodit.

— Bine — răspunse 
jatul, sigur de sine.

Și ne-am convins, 
ultima vreme Dumitru 
îndreptat mult Ia învăță
tură. A obținut numai no
te bune. Am aflat că tot 
de curînd, băiatul și-a 
făcut un prieten : Grass 
Kurt. Se joacă împreună, 
merg la cinematograf, iar 
lecțiile tot împreună și le 
fac. Cînd unul din ei nu 
știe ceva, celălalt îi dă 
explicațiile necesare. Așa 
se face că, în scurtă vre
me, din această prietenie 
au apărut... doi fruntași 
la învățătură : Dumitru 
Kurt.

O ECHIPA AȘA 
CUM TREBUE

Intre cele două școli din

comuna — roinina și ger
mană — s-au disputat o 
sumedenie de meciuri de 
fotbal. Victoria era cînd 
de partea unef echipe, cînd 
de partea celeilalte.

Chiar dacă meciurile e- 
rau aprig disputate, se ve
dea totuși că ambelor e- 
chipe le mai lipsesc 
jucători buni,

— Ce-ar fi să ne 
nim ?.., Să facem o 
gură echipă de fotbal !...

Ideea a fost găsită bună 
Din cele 
a fost 
singură, 
acesta lipsurile din 
formație au dispă
rut. Mai mult chiar: 
noua echipă de fot- 

alcătuită din 
romîni și 

poate să
cu succes, 
grele me-

Incă din primele ore de a- 
telier, glumele pe socoteala 
lui Păunescu Mihai, nu mai 
conteneau :

— Cum merge treaba, Mi
hai ? — i se adresa cîte un 
coleg.

— Lasă-I în pace! — in
tervenea altul, în bătaie de 
joc. — Nu vezi ce „indemî- 
natic" este ? Și-a strivit pî
nă acum patru degete.

Mihai ii lăsa în pace 
și-și vedea liniștit de treabă. 
Dorea cu orice preț să dove
dească colegilor că el, Mihai 
nu-i un „papă lapte". Și lu
crul acesta l-a dovedit din 
plin în ziua cînd a termi
nat piulița fluture, una din 
piesele cele mai dificile ale 
bomfaierului. Profesorul a 
examinat atent piulița, i-a 
măsurat dimensiunile și, 
zîmbind, i-a spus lui Mihai:

— ’Bravo, ai executat pie
sa fără nici o greșeală. Ia 
veniți băieți, să vedeți și 
voi 1 ,

— Cum ai reușit să ter
mini așa repede piesele ?

— Să căutăm împreună 
secretul, interveni profeso
rul, văzînd că Mihai nu răs
punde. Și pentru ca să ne 
fie mai ușor, propun să-i fa
cem o vizită acasă. Ne pri
mești Mihai ?

— Sigur că da, poftiți, 
răspunse Mihai bucuros.

Mihai și-a primit musafi
rii chiar în ziua aceea. Nu
mai că, în loc să-l primeas
că in casă, ca de obicei, i-a 
poftit în magazie. Și „secre
tul" a ieșit îndată la iveală: 
cu cîteva scule, Mihai și-a 
făcut un mic atelier și tot 
ce învăța la școală, lucra și 
acasă. Așa se face că, în pu
țin timp, el a reușit să 
creze cu multă 
și pricepere.

— Mihai mai 
creț" pe care 
cunoașteți și i 
profesorul. Vrea să se facă 
mecanic. Așa-i Mihai ?

— Da, am îndrăgit aceas
tă meserie de la unchiul meu 
și i-am promis că voi lucra 
împreună cu dînsul cînd voi 
fi mare. Numai să reușesc 
examenul de admitere...

— De asta nici nu mă 
îndoiesc — răspunse profe
sorul.

...In ziua de 28 decembrie 
toți elevii clasei a VI-a B 
de la Școala elementară nr. 
11 din orașul Constanța, au 
raportat profesorului că 
bomfaierele sint gata. Mi
hai |e-o luase însă cu mult 
înainte

bal, 
pionieri 
germani, 
facă față 
celor mai 
ciori.

Multe ar mai fi 
de spus despre acți
unile comune ale 
pionierilor romîni și 
germani din Tom
natic. In vară au 
fost pe cîmp ca să 
stîrpaască gîndacul 
de Colorado. Re
zultatul muncii lor 
a fost peste aștep
tări. Au stîrpit 
proape 30.000 
gindaci; apoi, 
meni nu va uita 
Iele în care au f®5* 
la culesul viilor, 
aerile de basm, vi-
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&ă sătbăloeeaseă
împreună cu întregul nostru popor, tine

retul se pregătește să sărbătorească Cen
tenarul Unirii Țărilor Romîne-

In fabrici și uzine, universități și școli, 
la case de cultură, la cămine culturale și 
la cluburi, tinerii pregătesc adunări festive, 
manifestări .cultural-artistice.
și simpozioane care evocă luptele 
masele populare și de intelectualii 
pentru Unirea Țărilor Romîne și 
tă oglindesc activitatea entuziastă 
menilor muncii în zilele noastre 
construirea socialismului. Echipele

conferințe 
duse de 
patriot! 
totoda- 
a oa- 
pentru 

artistice
ale tineretului pregătesc spectacole, repetă 
piese și învață noi cîntece și poezii închi
nate Unirii și construcției socialiste în pa
tria noastră. Se pregătesc gazete de perete 
și fotomontaje festive- In școli, la casele 
de cultură și cluburi studențești vor avea 
loc întîlniri ale tinerilor cu scriitori și ar
tiști care vor vorbi despre acțiunile mase
lor și personalităților de seamă pentru în
făptuirea Unirii, despre marile realizări ale 
poporului nostru și despre sarcinile ce 
revin tineretului pentru continua înflorire 
a patriei. Cenaclurile literare ale tineretu
lui vor organiza ședințe speciale dedicate 
acestui eveniment.

In organizațiile U.T.M. se vor ține ex
puneri pe tema Unirii Țărilor Romîne, iar 
în organizațiile de pionieri vor avea loc

Privind un vas de cris
tal, cu mii de răsfringeri 
sclipitoare, aproape nu-ți 
vine să crezi că limpezi
mea lui minunată e alcă
tuită din... fire de nisip! 
Dacă-i vei întreba însă pe 
muncitorii fabricii de sti
clărie „București", ei îți 
vor confirma acest luc'u. 
Fiindcă, nu de mult, har
nicul colectiv de acolo a 
reușii să fabrice — pent'U 
prima dată în țara noas
tră — cristal de cea mai 
bună calitate. Firește, la 
nisip se adaugă diferite 
materii chimice și asupra 
lui acționează temperatura 
uriașă a cuptoarelor. To

tuși. de cită pricepere, mă
iestrie și răbdare e nevoie 
pentru a realiza grațioa
sele cristaluri... Ca să în
țelegi asta, e de ajuns să-l 
privești cum lucrează pe 
meșterul presar Vinctotty 
losif (foto 1) sau pe meș
terul Ferdinand Lancha's 
(foto 2) (Acesta din urmă 
are aproape 50 de ani de 
meserie). Mîinile lor iscu
site dau viață vaselor în
florite pe care le vedeți in 
fotografia 3, și cărora 
tehnologul Claudia Saidac 
nu le poate găsi nici un 
cusur.

Fotoreportaj de 
GR. PREPELIȚA
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serbări. Jolie tineretului, premergătoare zi
le?’ de 24 ianuarie, vor avea ca temă împli
nirea a 100 de ani de la Unirea Țărilor 
Romîne. Se vor organiza concursuri „Cine 
știe cîștigă" și ,,Drumeții veseli" pe tema 
acestui important eveniment.

Organizațiile U-T.M. și pionierilor vor 
lua sub patronajul lor monumente și locuri 
istorice legate de actul Unirii- In ziua de 
24 ianuarie, delegații de tineri vor depune 
coroane de flori la aceste monumente. Ti
nerii și pionierii vor face excursii și vizite 
la muzee, la locuri istorice și la expozițiile
consacrate Centenarului Unirii.

In cinstea zilei de 24 ianuarie vor fi pri
miți noi pionieri care vor alcătui „Promo
ția 100 de ani de la Unirea Țărilor 
Romîne".

★
Cu prilejul sărbătoririi Centenarului^ 

Unirii Țărilor Romîne, Societatea pentru 
răspîndirea științei și culturii a pregătit uit 
ciclu de conferințe închinate acestui eve^ 
niment.

CE E NOU?
Folosirea izotopilor radioactivi pro

duși în reactorul atomic de la centrul 
de cercetări nucleare al Institutului de 
Fizică Atomică din țara noastră ajulă la 
înregistrarea unor noi succese în dife
rite domenii. De curînd, la fabrica de 
îngrășăminte chimice „Petru Poni"-Va- 
lea Călugărească, cu ajutorul izotopilor 
radioactivi, s-au putut constata unele 
deficiențe tehnice în fabricarea îngrășă
mintelor. înlăturarea acestor deficiențe 
va duce la îmbunătățirea fabricării pe 
viitor a superfosiaților atît de necesari 
agriculturii. 4

Acoperișuri, balcoane, verande din* 
mase plastice, mult mai ușoare și toU 
atît de rezistente ca metalele ; o barcaB 
din stereoplast, lesne de ridicat cu o 
singură mină ; haine mult mai trainice 
decît cele de lină. în viitorul cel mai 
apropiat, toate aceste lucruri vor fi o 
realitate în țara noastră, căci ]a Insti
tutul de Cercetări Chimice a fost pus ia 
punct procedeul de fabricare a unor noi 
mase plastice necunoscute în țara noas
tră. Acestea aduc mari noutăți și în fa
bricarea mobilei. Mii și mii de mobrle, 
gata finisate, trainice și elegante vor 
fi ușor de întreținut, spălindu-se cu apă. 
Zi de zi, gama maselor plastice se îm
bogățește, venind să înlocuiască cu 
succes materialele naturale.

Jur-împrejur plutește o lum'nă viorie. 
Liniște. Se aude doar cîntecul fin, avîn. 
tat, al sutelor de mașini de cusut, rîn- 
duite ca intr.o mare orchestră, condusă 
de un dirijor însuflețit.

La una dintre mașini, o muncitoare oa
cheșă zorește să încheie o rochiță înflo. 
rată. Degetele petrec ștofa, energic, cu 
siguranță, sub vîrful acului harnic, care 
joacă nevăzut, ca un fir de lumină, aler- 
gînd parcă pe dunga tivului. Se prind 
mînecuțele, gulerașul și... încă o r&chiță 
e gata I Care fet;ță o va purta ? Si, a 
cita rochiță o fi de azi dimineață ? A 
șaptezecea, a optzecea ?

Didina Crețu, privește o clipă rochița 
frumoasă, abia terminată : „Numai bine 
i s.ar potrivi Ilenei’ — gîndește ea, mîn- 
gîind-o cu palma. O să-i cumpere și ei 
una, modelul ăsta. Are destule rochițe, 
că-i place s-o poarte frumos, dar o să-i 
mai ia una- Numai 9 și 10 are la școală. 

Dar nu de asta o poartă numai cu ro
chițe noi, frumoase. Așa vrea. Să-și răs. 
cumpere o amărăciune de demult. Or 
fi mai bine de douăzeci și cinci de ani 
de atunci. N-a uitat și nici nu poate uita 
vreodată.

...Era cam de vîrsta Ilenei. Poate chiar 
așa arăta : puțintică la trup, sfioasă, cu 
ochi mari.

Nici nu terminase bine cele patru cla. 
se primare și tatăl, om nevoiaș, a dat.o 
la stăpîn- Acolo, în Sascut. La „doamna 
Clara", croitoreasa, cea cu odăile pline 
cu mașini de cusut. Mai erau și alte 
fete cu ea, la ucenicie. Șapte erau toate. 
Amară pîine a mîncat acolo...

Viscolul iernii o găsea adesea în mij
locul străzii înghețată bocnă, cu căldări
le pline de apă în mină. O căra de la 
cișmea. Departe mai era cișmeaua și fri. 
gul îți îngheța inima. Dar stăpîna nu

voia să șt!e de așa ceva- T<e împingea 
în viscol să cari apă. Didina blestema 
și-și înghițea lacrimile. Uita însă totul 
cînd punea mîna pe ac și însăila la vreo 
rochiță. Atunci, ochii i se luminau. O 
bucurie nespusă îi cuprindea sufletul. 
Voia să învețe cît mai repede meșteșu
gul, să se facă croitoreasă. Croitoria însă 
n-a învățat.o acolo, la „doamna Clara’, 

Mama Ilenei e acum muncitoare frun
tașă, la Fabrica de Confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“. Ne-a mărturisit și nouă 
amărăciunea ei de demult:

— Eu..- n-am purtat rochiță nouă cînd 
eram ca Ileana, ca fata mea ! — a spus 
ea emoționată. Mi le croiam numai din 
vechituri. Alta-i viața acum. Mă bucur 
că ni-s copiii fericiți și cresc fără grijă, 
ca florile. De asta o port numai cu ro
chițe noi și frumoase pe Ileana.

AL. DINU IFRIM



Răspunzînd invitației ambasadorului U.R.S.S. la Was
hington M. A. Menșikov tovs A. L Mikoian a sosit în 
S.U.A. pentru a-și petrece o parte din concediul de 
odihnă.

Vizita tov. A. I. Mikoian a sttrnit un mare interes 
tn rîndurile poporului american.

Au avut loc întîlniri cu unii conducători ai S.U.A. 
în care s-au discutat probleme principale ale situației 
internaționale si ale comerțului dintre cele două state.

In trecere prin diferite orașe tov. A. I. Mikoian a 
fost invitat de unii oameni de afaceri pentru a vizita 
unele întreprinderi, unități comerciale sau instituții. In 
orașul Cleveland statui Ohio (S.U.A.) oaspetele a vi
zitat o uzină a societății de utilaj electric, „Lincoln 
Electric Company" șl a stat de vorbă cu muncitorii, 
interesîndu-se de condițiile lor de trai și de muncă.

La uzinele de automobile Ford din Detroit în sec

ția motoarelor s a legat o scurtă convorbire cu un 
grup de muncitori. La întrebarea tov. A. I. Mikoian în 
legătură cu atitudinea lor față de cauza menținerii pă
cii, a fost dat același răspuns ca al muncitorilor uzi
nei „Lincoln Electric Company" : „Muncitorii sînt îm
potriva războiului I"

La Chicago ca și la San Francisco tov. A. I. Mi
koian, în cuvîntul său s-a referit la primirea căldu
roasă care 1 s-a făcut exprimîndu-și satisfacția față 
de năzuințele pentru pace ale poporului american și 
cef sovietic.

Presa americană acordă o tot mai mare atenție vi
zitei tov. A. I. Mikoian. Majoritatea opiniei publice 
consideră această vizită ca o posibilitate pentru îm
bunătățirea relațiilor dintre UR.S.S. și S.U.A. și lărgi
rea relațiilor comerciale dintre cele două țări.
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Au trecut aproape 14 ani de la terminarea 
războiului... 14 ani. de cînd soldațrl sovietici 
Egorov și Kantaria au suit pe Reichstag, 
steagul roșu al Uniunii Sovietice, acolo, la 
Berlin, în orașul acoperit de ruinele războiu
lui. De 14 ani, există însă o situație nefirea
scă. Nu s-a încheiat pînă acum un tratat de 
pace cu Germania, în ciuda numeroaselor e- 
forturi și inițiative ale Uniunii Sovietice 
singura dintre Marile Puteri care a căutat 
să ofere statului învins posibilitatea de a se 
dezvolta pașnic, fără restricții economice 
impuse și mai ales, fără tendințe de răzbu
nare.

La 10 ianuarie, guvernul sovietic a adresat 
o notă guvernului S.U.A. și altor state in
teresate în care sînt prezentate noi propuneri 
pentru grabnica încheiere a unui tratat de 
pace cu Germania. Oamenii sovietici, cei a 
căror strădanie a făcut să țîșnească în cos
mos prima planetă artificială, au făcut aceste 
propuneri pornind de la principii umane și 
juridice recunoscute. Proiectul sovietic face 
posibilă unificarea Germaniei pe baze paș
nice și democratice și dă posibilitate celor 
două state germane existente azi, R.D. Ger
mană și Republica Federală Germană, să 
participe ele înșile la pregătirea proiectului 
de tratat.

De situația nefirească de care am vorbit, 
’ profită puterile capitaliste în frunte cu S.U.A. 
care știu că în condițiile semnării unui ase
menea tratat n-ar mai putea să continue mi
litarizarea părții occidentale a Germaniei, 
care ar ieși astfel și din rîndurile Pactului 
războinic al Atlanticului și așa, bîntuit de 
contradicții. Atesta este principalul motiv 
pentru care guvernele puterilor occidentale 
nu numai că nu au prezentat propuneri con
structive în problema germană dar n-au dis- 
cutat niciodată în mod serios propunerile și 
contrapropunerile repetate ale guvernului 
sovietic, dornic să contribuie Ia crearea unei 
depline atmosfere de pace în Europa.

Propunerile sovietice garantează Germa
niei deplină suveranitate și răspund atît in
tereselor R.D.G. cît și R.F.G.

Poporul german a dat lumii geniul măreț 
al Iui Karl Marx, simfoniile lui Beethoven, a 
dat versurile lui Goethe și Schiller. Datorită 
eforturilor Uniunii Sovietice, acest popor ta
lentat va reuși să contribuie el însuși la 
instaurarea unei păci durabile.

OHEORGHE TOMOZEI

• Aflindu-se Intr-o vizită oficială tn 
India, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Otto Gro- 
tewohl, l-a vizitat, la 12 ianuprie a.c., 
pe Jawaharlal Nehru, primul ministru 
al Indiei. Apoi, Otto Grotewohl l-a 
vizitat pe vicepreședintele Indiei, Sar- 
wapalli Radhakrishan.

• La dorința populației din Congo de 
a-i acorda independența națională, im
perialiștii belgieni răspund, cu gloan
țe. La Leopoldville (Congo belgian) 
au fost uciși, in luptele care au durat 
trei zile intre populația locală și tru
pele și poliția belgiană 175 de locuit 
tori congolezi.

• Cunoscînd primejdia în care se află 
viața eroului național grec Manolis 
Glezos, împotriva căruia reacțiunea 
din Grecia a intentat un proces min
cinos, criminal, numeroși cetățeni din 
Grecia și din întreaga lume protes
tează. Din Arcadia, Eubea, Achaia și 
din multe alte localități grecești pre
cum și din alte țări sosesc la Atena 
nenumărate scrisori prin care se cere 
eliberarea lui Glezos, încetarea repre- | 
siunilor împotriva democrației și rest 
taSilirea legalității in Grecia, . , , j

Căruia dintre voi nu i-a ră
mas adînc întipărit în su
flet chipul luminos și drag 
al lui Gavroche, micul 

erou al poporului francez... Co
pil al străzilor pariziene, a murit 
cu un cîntec simplu și yesel pe buze 
și cu fluturarea unui surîs, legăna
tă în ochii larg deschiși, să îmbră
țișeze cerul. Fiindcă alături de el, 
prin fumul bătăliilor, fîlfîia steagul 
Comunei. Fiindcă în ultimul său 
vis, Gavroche întrezărise libertatea 
Franței, viitorul ei senin care se 
vestea pe baricade.

...S-au scurs de atunci multe de
cenii. Alți coipii cutreieră străzile 
Parisului. Dar ei nu au nici liber
tatea, nici viața fericită pe care a 
visat-o Gavroche, pe oare au visat-o 
comunarzii. Guvernele burgheze 
care s-au perindat la cîrma Franței, 
au avut grijă să sugrume una cîte 
una libertățile republicane, să pună 
poveri din ce în ce mai grele pe 
spatele poporului.

Și iată că, în luna mai 1958, a 
preluat puterea guvernul generalului 
De Gaulle. A preluat-o folosindu-se 
de amenințări, de șiretlicuri și de 
încrederea unora care nădăjduiau o 
schimbare în bine.

Roadele guvernării lui De Gaulle 
s-au arătat din primele zile: dicta

PENTRU UN 
TRAI MAI BUN

...manifestează nenumărați oameni simpli din An
glia. In prima fotografie: o coloană de femei — soții 
ale fermierilor — care demonstrează pentru apăra
rea drepturilor lor. Pe panoul purtat de tinăra familie 
din fotografia a doua, sînt numai două cuvinte, dar 
nespus de grăitoare: „Dezarmare nucleară!"

tură, teroare, asuprire politica, mi
zerie, lipsuri...

Cînd Anul Nou 1959 a poposit în 
Franța, a găsit în cartierele mărgi
nașe ale Parisului ferestre întune
cate și sobe reci, iar rîsul copiilor

nu l-a intîmpinat cu zurgălăii fui de 
argint.

Fiindcă de Anul Nou, generalul 
De Gaulle a pregătit pentru copiii 
muncitorilor francezi o sumedenie 
de „daruri" ale mizeriei:

l-a dat pradă frigului necruțător 
al iernii, scumpind prețul cărbunilor, 
și al gazului...

Le-a pus în obrajii palizi pecetea 
foamei, scumpind pîinea, laptele, 
carnea și zahărul...

Pe cei bolnavi i-a lăsat să se stin
gă fără nădejde, reducînd numărul 
medicamentelor distribuite prin asi
gurările sociale...

Pe alții i-a lăsat fără adăpost, 
majorînd chiria locuințelor...

Pe părinții acestor copii i-a arun
cat pe drumuri, sporind cu sute de 
mii numărul șomerilor. Foștilor lup
tători le-a suprimat pensiile —■ și 
așa destul de mici — iar acestora 
nu le-a mai rămas decît să-și arate 
rănile îngrozitoare, cerșind milă 
trecătorilor...

Și în timpul acesta, guvernul De' 
Gaulle cheltuiește zilnic trei mi
liarde de franci pentru războiul ne
drept din Algeria, unde sînt trimiși 
să moară mii de tineri francezi/

VASILE MANUCEANU
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Sint citeva luni doar de cind 
Întreaga lume a fost uluita de 
uriașele realizări ale oamenilor 
sovietici in lupta pentru cuce
rirea spajiului cosmic. Lansarea 
celor trei sateliți artificiali, lan. 
sarea la 2 ianuarie 1959 a ra
chetei cosmice, toaWî acestea ne 
fac să ne gindim că nu va tre
ce prea multă vreme pină cind 
oamenii vor zbura in cosmos. Și 
totodată se naște, firesc, între, 
barea : ce taine ne va mai dez
vălui Universul ?

Mai departe spreSoare
Știința modernă, a reușit 

cunoască fenomenele care 
loc în interiorul stelelor, 
cum ți a Soarelui, arătind
lucru care pare puțin ciudat dar 
așa este : stelele sint niște sfe. 
re gazoase de dimensiuni e- 
norme. Soarele ni se pare mult 
mai strălucitor, numai datorită 
faptului că se află la o distan
ță mai m că de noi. Stelele se 
află la o distanță enorm de 
mare de Pămint. S-a constatat 
că există și stele de zeci, sute 
și mii de ori mai strălucitoare 
ca Soarele și altele care sînt 
foarte slabe.

V-ați uitat oare vreodată 
stele ? Unele sînt galbene, 
tele roșietice, altele bat in 
bastru. Culoarea stelelor
permite să stabilim, cu aproxi
mație. temperatura lor Tem
peratura suprafeței stelelor va
riază intre ’24.000: pentru cele 
albe și -3000° pentru cele roșii. 
Temperatura suprafeței Soare
lui este aproximativ de *>000'.. 
Soarele intrind în ciasa stelelor 
de culoare gălbuie. Deși masa 
Soarelui este de 330.000 ori 
mai mare ca cea a Pămîntului, 
totuși Soarele este considerat o 
stea mijlocie, dintre cele obiș
nuite.

Oare intr-adevăr, in sistemul

solar există „sori" mai mari 
și mai fierbinți ca al nostru ? 
Din calculele astronomilor, din 
cercetări teoretice așa se pare 
să fie, dar nimeni nu a pătruns 
încă în spațiul stelar. Aceasta 
este ținta viitoare a savanților 
zilelor noastre.

Vehiculul stelar
La ce ar fi util să se facă o 

explorare în spațiul stelar? Mai 
întîl pentru a da răspuns mul
tor întrebări puse de știință 
asupra modului cum este alcă
tuit sistemul stelar, despre va
riațiile radiațiilor diferitelor 
stele, condițiile climaterice și 
cele magnetice, eventuale con
diții de viață care ar exista 
acolo.

Aparatura științifică a „vehi
culului stelar" nu va diferi cu 
mult de cea a rachetei cosmice. 
Ceea ce ne interesează, în a- 
fară de condițiile meteorologi- 

. ce, presiune, temperatură etc., 
este variația de viteză datori
tă atracțiilor diferite dintre ra
chetă și stele, atracții care vor 
trebui să aibă loc, cum se cre
de, după legea atracției uni
versale a Iul Newton. Savan- 
ții sovietici urmăresc stabilirea 
cu precizie a cauzei atracției 
universale. Aparatura științifi
că va trebuț să înlesnească toc
mai rezolvarea acestei pro
bleme.

Dacă racheta cosmică lansa
tă recent de Uniunea Sovietică 
deschide o fereastră spre lămu
rirea numeroaselor taine ale 
Lenei și sistemului planetar, 
mîine, și poate acest „miine" 
nu va fi deloc îndepărtat, „ve
hiculul stelar" va ajuta științei 
să pătrundă in lumea fără de 
margini a sistemului stelar, 
deschizîndu-î omului minunate 
perspective ale cunoașterii Uni
versului.

i~r t/itriî >îîîl_ —=.»= s ț 3 a,

se cărfiie"».
stringefi bine filele 
și crestați le cu un 
cuțit sau fierăstrău 
în locul unde vor 
fi cusute

Cu un ac și ață 
tare coaseți fiecare 
fascicol de cele 
două panglici sfiu 
bucăți de sfoară 
întinse pe un mic 
gherghef. Ungeți cu 
o pensulă 
iată în clei 
de timplărie 
rul legat al 
cotelor împreună cu 
panglicile sau sfo
rile prinse Lipiți 
imediat pe cotor o 
bucată de tifon și 
lăsați cartea să se 
usuce presind-o în
tre două scinduri 
(fig l)

După uscare.

♦A um
...ne întreabă ton 

Dîmbiceanu de la 
Școala medie nr 14 
cu limba de pre
dare greacă din 
București Pentru el 
ca și pentru cei pe 
care U interesează 
acest lucru, iată 
răspunsul

Materialele și 
neltele necesare
găsesc cu ușurință, 
iar priceperea de a 
lega cărfiie o vefi 
dobîndi 'ucrina la
tă cum trebuie pro
cedat. Desfacefi cu 
grijă cartea in fas
cicole. curălafi-le 
de a(e și de cleiul 
cu care au fost 
broșate ta tipogra
fi? și așezați ie in 
ordine după numă
rul paginilor

Fă

r

J. 7
afa de cusut 

-panglică

h/rhe a/bă

un cufit bine ascu
țit (de preferinfă 
cismăresc) tăiafi 
marginile neegale 
ale foilor care s-au 
deplasat la legat și 
fasonați rotund co
torul cărfii prin 
batere ușoară cu 
un • ciocan. Coper
file se fac din car
ton (mucava) tăia
te mai mari cu 
2 mm decit margi
nile cărfii, cărora 
le lipim pinză la 
cotor și cele patru 
coifuri, conform fi
gurii nr 2. Lipiți 
apoi panglicile răs
firate ale cărfii in
tre cele două scoar
țe, îmbrăcafi scoar
țele cu hîrtie colo
rată și desen potri
vit și aplicați in 
interiorul coper fii 
o dublură de hîr
tie ■ (fig. 2 aspect 
general) Lăsați a- 
poi cartea la uscat, 
tot presată intre 
două scinduri.

ingrijifi-vă 
păslrafi-vă 
cărțile Foile 
vor mai 
colțurile tor
vor mai îndoi 
cooerfile vor 
un 
și colorat in biblio
teca voastră.

(h'oua rubrică des
chisă in acest nu
măr va cuprinde 
sfaturi și îndrumări 
cerute de voi Pen
tru aceasta scrieți 
redacției ce vă in
teresează mai mult, 
ce ați vrea să gă
siți in rubrica a- 

ceasfa ?).

astfel 
nu se 

pierde, 
nu se 

iar 
avea 

aspect frumos

Drumul noii pianete
MATEI ALECSESCU

Directorul Observatorului Astronomic al Sfatului 
Popular al Capitalei

In ziua de 7 ianuarie, întreaga omenire a sărbă
torit un minunat eveniment: racheta cosmică so
vietică a devenit a zecea planetă a sistemului so
lar. Prima planetă artificială a sistemului 
solar marchează un moment unic în istorie __ 
cerea de ia simple observații și catalogare a pla
netelor la creerea de noi corpuri cerești.

Planeta artificială sovietică se va mișca un timp 
nelimitat în jurul Soarelui deschizînd poartă largă 
viselor celor mai îndrăznețe. Cine știe, poate că 
unii dintre voi, zburînd în prima navă cosmică o 
veți saluta recunoscători, ca pe o cunoștință veche.

Orbita noii planete artificiale se află între or
bita Pămîntului și orbita planetei Marte. Cunos- 
cînd aceasta este firesc’să vă întrebați: Ce se va 
întîmpla mai departe cu ea, învîrtindu-se în jurul 
Soarelui; în cît timp îl va înconjura ?

Cunoscut fiind că planetele situate la distanțe 
mai mici față de Soare decît Pămîntul se numesc 
în astronomie planete inferioare, iar planetele mai 
depărtate de Soare decît Pămîntul planete supe
rioare, noua planetă artificială se înscrie în rîndul 
celor dm a doua categorie. Legat de aceasta se 
poate explica și durata „anului" planetei artifi
ciale.

Așa cum s-a anunțat, aceasta va dura 450 de 
zile, spre deosebire de anul terestru, care este de 
aproape 365 zile și de al planetei Marte, care e 
de 687 zile.

Sa vedem de ce timpul în care planeta artifi
cială efectuează o rotație completă în jurul Soa
relui (timp numit în astronomie „perioada de re
voluție") este mai mare decît al Pămîntului și 
mai mic decît al planetei Marte.

In una din legile sale cu privire la mișcarea cor
purilor cerești, astronomul Kepler a enunțat, cu 
mai bine de trei secole în urmă, următorul princi
piu : cu cît orbita unei planete va fi mai îndepăr
tată de Soare, cu atîrt. timpul ei de revoluție va 
ii mai mare.

Acest lucru este pe deplin demonstrat prin așa 
numita „lege a atracției universale", care ne spune 
că pentru un corp oarecare, forța de gravitație 
solară scade vertiginos pe măsură ce acest corp 
se depărtează de Soare. Astfel, la distanțe din 
ce în ce mai mari față de Soare, forța de atrac
ție fiind tot mai mică, viteza necesară pentru men
ținerea pe orbită va fi și ea din ce în ce mai 
mică. Astronomii au putut verifica acest lucru prin 
calculele și măsurătorile efectuate, care arată că 
viteza Pămîntului pe orbita sa este de 29,8 km. pe 
secundă, iar a planetei Marte, care e mai depăr
tată de Soare, este de numai 24 km. pe secundă.

Vedem dar că în cazul unei planete mei înde
părtate de Soare intervine pe de o parte creșterea 
lungimii drumului parcurs în cadrul unei rotații 
complete iar pe de altă parte scăderea vitezei cu 
care aceasta se mișcă pe orbită. De aceea, pla
neta trebuie să parcurgă un drum mai lung, cu 
o viteză mai mică-

Aceasta este și situația planetei artificiale față 
de Pămînt. care se află mai aproape de Soare.

Urmărind zborul victorios în spații al planetei 
create de savanții sovietici, întreaga lume științi
fică întrevede cu emoție noile și nebănuitele ori
zonturi ce se deschid în domeniul cercetărilor cos
mice.

Un nou tip de autobuz «T.V. 2**

Așa arată conteinerul cu aparatura știin
țifică și de măsurat a rachetei cosmice 
sovietice (pe un cărucior înainte de a fi 

montat).

Din curiozitățile 
măsurării timpului
Știți ee era calendarul de.., 

lapte ?
In vechiul Egipt, ln mijlocul 

templului zeului Osiris, erau 
așezate 360 de vase mari, avînd 
o deschizătură la fund. Lingă 
fiecare vas stătea cite un preot, 
așa că acest calendar funcționa 
cu... 360 de preoți. In ~
zi, unul din preoți își 
cu lapte vasul și laptele 
gea exact în 24 de ore. 
următoare, cel de al doilea preot 
dădea drumul laptelui din vasul 
său și așa mai departe, piuă la 
sfîrșitul anului.

Cam scump calendar, 
axa ?

fiecare 
umplea 

se scur- 
In clipa

★
Știți cine a construit primul 

ceas deșteptător din lume ?
Nimeni altul dtfcît celebrul 

filozof grec Platon ! El a per
fecționat o clepsidră, adică un 
ceasornic de apă, astfel că, la 
momentul dorii* apa năvălea 
într-un vas de unde gonea ae
rul, Aerul, la rîndul său, pă
trundea într-o figurină ce re
prezenta un flautist în miniatu
ră, care începea să cînte puter
nic din flaut, producînd sunete 
melodioase și... deșteptarea ce
lor adormiți.

★
Vă veți mira aflînd ce tînăr 

este... minutul ! Intr-adevăr, el 
n-a împlinit nici 260 de ani. 
Minutele au apărut pe cadranele 
ceasornicelor abia în anul 1700.

In ce privește secundele, a- 
eestea n-au apărut decît prin 
1760, la început doar pe 

cronometrele destinate navigato
rilor care determinau longitu" 
di nea vasului după Lună, stele și 
un ceasornie precis.

De c uri nd. colecti
vul uzinei „Tudor 
Vladimirescti“ a 
bricat prototipul 
tobuzului ,.T. V. 
elegant și conforta-

fn fotografie : noul 
tip de autobuz ..T.V. 
2“ părăsind curtea 
uzinei
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GALATI
ACUM 100 DE ANI

Pionierii de la cercurile 
Casei pionierilor din Ga. 
lăți au început, mai de 
mult, cercetarea ținutului 
natal. Astfel, ajutați de 
tovarășa Duță Agripina, 
pionierii Munteanu Dan, 
Pușcașu Eugenia, împre
ună cu colectivul lor. au 
studiat la Arhivele Statu
lui. trecutul orașului Ga
lați.

Din documentele pră
fuite li s-au țesut în fața 
ochilor imagini de acum 
aproape o sută de ani. 
Multe lucruri le erau ne
clare, iar altele îi impre
sionau așa de mult încît 
stăteau ore întregi recon
stituind 
istorice.

Un 
care se
la arhive, văzindu-i așa 
de pasionați, i-a strîns 
în jurul său și le-a isto.

felurite amănunte

bătrîn profesor, 
găsea întîmplător

risit despre trecutul Ga
laților, luînd in seamă, 
firește și „cercetările" 
lor.

— Orașul se numea 
mai de mult „Satul Iui 
Gălaț". Ulterior i s-a 
spus ..Galați" de către 
locuitori... Și imaginile 
de acum o sută de ani 
revin cu tot pitorescul și 
neobișnuitul lor.

...Străzile s trim be, mur. 
dare, sint in fierbere. Au 
sosit corăbii din ținuturi 
îndepărtate. Localnicii se 
string să-i vadă pe stră
inii care-i privesc și ei 
curioși. Sînt de toate 
neamurile și vorbesc în 
limbi diferite. In port, 
corăbii mari. Oameni 
mulțî le descarcă de mi. 
rodenii și de alte mărfuri 
spre a le încărca iarăși 
cu grîu valah, cu miere 
și lemne.

In centrul orașului, al
cătuit din biete șandra
male printre care răsare 
cîte o casă mai arătoasă, 
negustorii iși laudă marfa 
cu glasuri răgușite. Iar 
zarafii, cu cîte o măsuță 
în față, schimbă bani, de 
zor. Lumea săracă, de 
care orașul era plin, tre
cea în colo și încoace în 
căutare de lucru...

părăsitAAisterul castelul

Pionierii ascultau cu 
atenție. Li se spune unde 
a fost „Teatrul lui Bog
dan". O clădire cu as
pect de han- cu o intrare 
luminată de felinare veș
nic pilpîind. aduceau lui 
Bogdan venituri man. 
Cînd ploua, actorii glu
meau introducind in pie
sa jucată replici in legă
tură cu ploaia. Bogății, 
așteptați cu nerăbdare de 
slugi, se amuzau grozav.

Nu mică le-a fost emo
ția cînd ii s-a spus că unde 
e acum grupul școlar sa
nitar, au fost pe vremuri 
casele lui Costache Negri, 
prieten al lui V. Atec- 
sandri și poet.

Pionierii au mai aflat 
că Palatul de Cultură de 
azi a fost înainte hanul 
unui moșier, Ventura.

După cîteva zile, cer
cetătorii au colindat ora. 
șui pe traseul: Casa pio
nierilor, străzile Republi
cii, Pușkin, Grădina pu
blică etc. pentru a con
frunta datele de La arhi
vă cu ceea ce există azi. 
Ii însoțea și profesorul 
cel bătrîn.

Cercetările au continuat 
Ia Lacul Brateș, pe va
lea Șiretului și în multe 
alte locuri pitorești și in
teresante.

0

N. UNGURLANU
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După „Timur și băieții lui', „Ciuk și 
Ghek", „Soarta Toboșarului' iată că o 
nouă povestire a cunoscutului scriitor 
sovietic pentru copii, Arcadii Gaidar, stă 
la baza filmului „Misterul castelului pă
răsit".

Filmul ne prezintă aventurile eroice a 
unor băieți care descoperă în ruinele 
unui castel secretul unui tezaur îngro
pat.

Datorită curajului Iui Dergaci, Valka 
și lașka, eroii filmului, după o luptă pli. 
nă de dramatism cu bandiții contrarevo
luționari care voiau să pună stăpînire 
pe comoară, tezaurul este salvat.

In ac/iunea lor sînt ajutafi de Lup cli
nele Iui lașka prin care Dergaci dă de 
Știre despre existenta bandiților.

Figurile Iui Valka și lașka, curajul.

spiritul lor de solidaritate, îi ajută să 
izbîndească pînă Ia urmă.

Jocul micilor actori sobru și degajat, 
plin de vioiciune, dramaticele peripeții 
ale celor trei băieți, {in mereu încordată 
atenfia celor ce vizionează acest film și 
de la prima lor apariție pe ecran trezesc 
simpatia spectatorilor.

Realizat în regia cunoscutului regizor 
sovietic A. Romm, filmul „Misterul ca
stelului părăsit" este o nouă realizare 
valoroasă a cinematografiei sovietice, în 
genul artistic al filmului de aventuri cu 
un bogat continui educativ dedicat tine, 
retului.

In fotografii: doi din eroii filmului —■ 
Valka și lașka că/ărati pe o scară Ia fe
reastra spitalului în care e internat cel 
de.al treilea erou — Dergaci.

inmnnHmnnnrmnnn^^
Concursul
pentru cea mai bună corespondență

In cinstea zilei de 30 aprilie 1959, ziua aniver
sării a zece ani de la înființarea organizației de 
pionieri din țara noastră, gazeta „Scînteia pio
nierului" organizează concursul pentru ,,CEA 
MAI BUNA CORESPONDENȚA".

Ne puteți scrie despre noile realizări ale regimu
lui- democrat popular, îij localitatea voastră, des. 
pre îndeplinirea sarcinilor reeșite din Plenara a 
V-a și a Vl.a a C.C. al U.T.M., ca de pildă : creș
terea animalelor mici, a păsărilor, plantarea de 
pomi, împăduriri, îndiguiri, ajutorul dat G.A.C.. 
urilor, întovărășirilor și S.M.T.-urilor, de aseme
nea ajutorul dat la curățenia și înfrumusețarea 
străzilor, a școlii; acțiuni pentru strîngerea fie
rului vechi, a maculaturii, a sticlei etc. Ne mai 
puteți scrie întîmplări și aspecte din viața și acti
vitatea pionierească, despre învățătură, sport, prie
tenie, excursii. In cadrul concursului ne mai pu
teți trimite, descrierea locului natal, culegeri din 
folclor etc.

Așa cum am anunțat în numărul 52 din 25 de
cembrie 1958 concursul începe la 15 ianuarie și se 
încheie la 15 
puteți trimite 
fi aceia care

Pe măsură 
pe cele mai 
„CEA MAI BUNA CORESPONDENȚA".

LA SFIRȘITUL CONCURSULUI SE VOR DA 
PREMII.

Așteptăm 
succes 1

Nu uitați 
CONCURS"

în anul 1893, la New Orleans, s-a desfășurat

corespondențele voastre. Vă dorim

SUDUL»

vom vorbi, s a întîm- 
Pe terenul de fotbal, 
înverșunare un meci, 
cu 1—0 iar gazdele 

pentru a marca golul

aprilie 1959. In această perioadă ne 
mai multe scrisori. Cîștigători vor 
vor trimite cele mai bune scrisori, 
ce scrisorile pentru concurs vor sosi, 
bune le vom publica la rubrica:

o
să specificați pe plic: ,,PENTRU
și să scriți adresa completă.

MARATON PUGILISTIC

31—1
întâmplarea despre care

V^at într.un sat iugoslav
* două echipe susțineau cu 
■chipa oaspe conducea 
“ceau zadarnice eforturi

egalizator. Maj erau numai două minute pînă 
la terminarea partidei, cînd, centrul înaintaș al 
gazdelor a tras, imprecis, spre poarta adversă, 
spre dezamăgirea spectatorilor, dar... mingea 
s-a lovit în drumul ei de un... iepure intrat pe 
neașteptate pe teren, și a intrat în... goli Era 
1—1 I

meciul de box dintre Burke și Brown. Intilnirea 
s-a disputat în... 110 reprize. După, nici mai mult 
nicj mai puțin decît 439 de minute, meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat la egalitate. A fost un 
adevărat maraton pugilistic. *

20.000.000 DE SPORTIVI
In Uniunea Sovietică, țara în. care sportul este 

practicat de peste 20.000.000 de oameni, există 
1700 de stadioane, 6.200 de terenuri sportive, 
8.200 săli de sport, 35.000 terenuri de fotbal, 
35.000 terenuri de baschet, 200.000 de terenuri de 
volei și peste 2.500 baze de schi.

CEI MAI BUNI FOTBALIȘTI ROMÎNI 
AI ANULUI 1958

Reporterul sportiv al ziarului „Romînia libe
ră”, B. Berceanu, urmărind evoluțiile celor mai 
dotați fotbaliști romîni, a publicat o listă a fot
baliștilor fruntași. Aceștia ar fi: Toma (C.C.A), 
Popa (Dinamo București), Motroc (Dinamo Bucu
rești), Macri (Rapid), Al. Vasile (Dinamo Bucu
rești) Nunweiller (Dinamo București), Oaidă 
(Progresul), Constantin (C.C-A.) Alexandrescu 
(C.C.A.), Eftimie (Dinamo Bacău), Bădulescu (Fla
căra).

Primul prieten cu care voi sta de vor
bă în acest an, este Grigoraș Tranda
fir din clasa a IV-a a Școlii din co
muna Cîndești — Suceava. Grigoraș a 
citit in .Scînteia pionierului" despre 
strădania pionierilor din orașul sovie
tic larțevo, de a culege folclor și s-a 
hotărît să ne trimită cîteva cîntece au
zite de el :
„Și-am zis verde toi trifoi 
Ne-a făcut maica pe doi. 
Unul marțea, altul joi
Și-a umplut lumea cu noi 
Și-a făcut și-o surioară 
Să ne strîngem grămăgioară...”

Dragă Grigoraș, e foarte bine că în
cerci să înveți din înțelepciunea po
porului nostru care a turnat în stihuri

nepieritoare frumuseți. Aș vrea să-mi 
trimiți și cîntece noi, despre viața 
nouă a satului, cintece ale bucuriei...

Sava Sile din comuna Grădiște, mi-a 
trimis primul capitol al unei povestiri 
intitulată „Detectivii" și, ca orice autor 
care vrea să pară mai „misterios”, și-a 
ales și un pseudonim, ciudat, ce-i 
drept: Pallas. Povestirea sa interesea
ză și este scrisă cu îngrijire. Impresio
nează med ales dorința de a oglindi o 
prietenie între doi frați care, certați la 
început pentru un lucru mărunt, au 
mustrări de cuget și se împacă spre 
bucuria părinților

De la brăileanul Popa Virgil, am pri
mit un basm care mi-a plăcut foarte 
mult și pe care îl voi spune nepoților 
mei. Frumos povestești tu, Virgile și

scrisoarea ta m-a bucurat, așa cum 
m-au bucurat și versurile lui Katz Eu
gen din Satu Mare :

„Dar în zare ce se-aude, parc-un urlet 
„ de chemare.

Lupii fug în haite repezi, făcînd 
gălăgie mare.

Ei fug urmărind urmele pe zăpadă 
spumegînd, 

Pînă ce ajung la prada ce s-ascunde 
tremurind.

Și tristețea apărută din a pasărei 
faringe

Și al ciorii zgomot pe pămîntul ud de 
sînge, 

Toate ale iernii larme, ale iernii 
vietăți

Prevestesc sosirea serii, pe pămînt și 
printre ceți...

Se vede. Eugene, că iți place natura, 
iarna, pădurea și (dar să nu ne mai 
audă nimeni) pastelurile lui Vasile A- 
lecsandri, cu care seamănă puțin poe
zioara ta.

Plicuri cu stihuri am mai primit de la 
Tupan Marius din Tîmpa, Iacob Agne
ta din București, Dănuț Homescu din 
Tirgu Jiu, Maria Leoveanu din Cluj, 
Hosszu Vasile, tot din Cluj, Ilie Lucia 
din comuna Bătrîni și Mariana Foio- 
șanu din Reșița.

Tuturor, moșul le mulțumește și ii aș
teaptă cu alte vești frumoase.

MOȘ TOMA POȘTAȘUL



Salut 

„Luminiței" 
Zilele acestea, cei 

mai micuți cititori au 
prilej de bucurie: 
„Luminița" — . revis. 
ta celor mici, — edi
tată de C.C. al U.T M. 
împlinește zece ani 
de la apariție. In a- 
cești zece ani. ei au 
găsit în paginile „Lu
miniței" lor, nenumă. 
rate poezii și poves
tiri, cintece și desene, 
toate menite să le 
îmbogățească senti
mentele și cunoștin. 
țele. închinate pa
triotismului socialist 
și internaționalismu
lui proletar, edueîn. 
du-i pe cititori in spi
ritul dragostei și de
votamentului nemăr
ginit față de parti
dul nostru, înfățișînd 
realizările regimului 
nostru de democra
ție populară și condi
țiile minunate în care 
trăiesc copiii din pa
tria noastră, paginile 
„Luminiței"’ șLau cîș. 
tigat prețuirea a nenu. 
mărați cititori. Prin 
paginile ..Luminiței", 
cititorii ei s-au im. 
prietenit și mai mult 
cu copiii sovietici și 
cu copiii celorlalte 
țări socialiste, soli. 
darizîndu-se în ace. 
lași timp cu copiii tu
turor popoarelor Iu. 
mii care luptă pen
tru pace și prietenie, 
pentru o viață mai 
bună.

Acum, la cea de a 
zecea aniversare a 
„Luminiței”, colecti
vul redacțional al 
„Scinteii pionierului" 
ii adresează un căl
duros „Salut voios 
de pionier!" urindu.i 
noi succese și la mul. 
ți ani, atît ei cît și 
cititorilor ei!

SCINTE1A 
1 PIONIERULUI

In sala unde se ținaa adunarea de uni
tate era o liniște neobișnuită — șt de a- 
ceea glasurile vorbitorilor răsunau ciudat 
de limpezi. Toate privirile erau îndrepta
te . ătre cele trei fete scoase în fata careu
lui. Toate trei își țineau privirile în.pă-. 
mtr.t, toate trei aveau cite un fular 
în jurul gitului și toate trei, la

gros 
răs-

profesori primiră, la apel, de trei ori răs
punsul „absent". Trei fete, trei pioniere, 
nu veniseră la școală. Clasa se miră. In 
ziua următoare, ziua tezei, misterul păru 

" ’ trei fete apărură 
în fulare strînse 

mama focului, 
spuse Dolna^

că se limpezește. Cele 
în clasă cu ochii roșii, 
sub bărbie și tușind de

— Am fost bolnavă...
— Și eu la fel... explică Mihaela.
— Eu încă nici nu m-am făcut bine.^

w •

să tușească de Ji se

asprimea vorbitorilor

» • • ♦ 4 • • * •

timpuri, se porneau 
rupea inima.

Cu toate acestea, 
nu se domolea...

...Și totuși, cele trei pioniere se nurnăt 
rau printre cele mai bune la carte din 
clasă. Nu mai departe decît la ultimele 
teze luaseră note foarte, foarte bune. Cum 
se face atunci că ajunseseră să fie scoase 
în fata careului unității ?

*
Cu cîteva zile mai înainte, Mihaela. 

Doina și Maria din clasa a VH-a. după 
ce terminaseră cursurile mergeau voioase 
către casă.

— Fetelor, încep tezele 1 spuse una din
tre ele. Ce-i de făcut ?

— Dar bine, tu, ce întrebare-i asta ? 
Doar nu vrei să spui că ți-e frică de teze! 
Sintem tustrele printre cele mai bune 
clasă !

— Da, desigur, însă nu-i vorba de 
că. ci de notă... De știut, o să știm 
ceva la teze, dar nu acesta e lucrul 
mai- important, ci nota !

— Cum adică ?
— Uite-așa. Noi avem, pînă acum, 

dii mari. Dacă luăm în teze vreun 7 
vreun 8 și ne stricăm mediile?! Ei?

— Hm, aici ai dreptate ! încuviință 
dintre ele. Dacă ne stricăm mediile ?

— Tțțț. ce ne facem, fetelor ? sări și 
cealaltă. Sîntem cele mai bune din clasă, 
și trebuie să răminem în frunte cu orice 
preț-

Acum le pierise voioșia. Mergeau îngîn- 
durate, cu servietele ținute neglijent. Se 
încruntau, se mirau, căutau... Deodată, 
una se bătu cu palma peste frunte :

— Ah, am o idee !
— Spune repede !
— O ‘ ...................................

teză ?
- Ai

©

din

fri- 
noi 
cel

me- 
sau

una

clipă. Maiîntîi, cînd dăm prima

uitat ? Poimîine !
*

bine, atunci mîine vom...'
' A doua zi, în clasa a VH-a, tovarășii

— Ei

Proiectoare de dia. 
filme utile școlarilor 
pentru exemplificări.

Diascoape pentru 
diafi’me produce Coo
perativa „Presajul" str. 
Sf. Apostoli 34. Tele, 
fon 15.71.76

DULCIURI, PRODUSE DE 
COFETĂRIE------- ETC

fa

UNIREA. OOF E TARILOR "

ți O 
de uns leale

ținu să adauge Maria. Cu toate acestea, 
iată, vin la teză. Nu mă lasă inima să 
lipsesc tocmai la teză I

Și se porniră toate trei pe o tuse de zăni 
găneau geamurile.

Pionierii le priviră compătimitori. De, 
se mai îmbolnăvește omul. Cîtiva chiar își 
exprimară admirația că, deși bolnave, au 
venit la teză.

A sosit și ora tezei. S-a dat subiectul, 
tondeiele tuturor au Început să alerge 
grăbite pe hîrtie. Ce'e mai harnice erau, 
se văzu indată, condeile celor trei sufe
rinde... Se învioraseră de-a-binelea fetele. 
Uitaseră să și tușească. Ba, una își des
făcuse Și fularul. Cu o bună dispoziție de 
invidiat, umpleau pagină după pagină. 
Era limpede, cunoșteau la perfecție su
biectul.

Dar, nu predată bine tezele și nu sună 
bine de recreație, că începură din nou să 
tușească, își vîrîră din nou bărbiile în fu-

tare și începură iarăși să-și strîmbe chi
purile a suferință. In ora următoare, fu. 
larele se ridicară pînă la nas... Acest 
lucru n-o împiedică totuși pe Doina să-i 
șoptească Măriei:

— Tu, eu nu mai stau la celelalte ore.., 
Nu m-am pregătit la nici un obiect ren- 
tru azi, am învățat doar pentru teză. Da
că mă ascultă, e prăpăd ! Iau o notă ca
re-mi dă peste cap toate mediile !

— Nici eu nu m-am pregătit... ît răs
punse. tot în șoaptă. Maria. Hai să ple. 
căm. S-au convins doar cu toții că sîntem 
bolnave...

Și, în recreație, cele două plecară... Nu 
peste mult dispăru și Mihaela;

De-acum lucrurile luaseră o întorsătu
ră cam curioasă. Pionierii simțiră ca se 
petrece ceva nefiresc. In după-amiaza a- 
celeiași zile, tovarășa instructoare supe
rioară, îngrijată de soarta celor '.ici fete, 
dădu un telefon acasă Ia familia Mihaelei. 

Răspunse frățiorul mai 
mic ’al Mihaelei:

— Alo !
— Alo, te rog, cu 

Mihaela !
De cealaltă parte a 

firului, băiețașul stri
gă : „Mihaela, hai la 
telefon 1“ „Cine 
se auzi vocea 
părtată a fetii, 
ietașul întrebă 
lefon :

— Cine e ?
— Instructoarea 

perioară ? răspunse to. 
varășa.

Micuțul repetă în 
casă răspunsul, și din 
nou se auzi vocea fe
tii : „Spune-i 

m-am dus la

Si 
la

e?“ 
înde- 

bă- 
te-

su-

căcă nti-s aici,
Conștiincios, prîslea transmise 

tor;
— Zică că s-a dus la doctor

repede 
doctor !“. 
în recep-
i

*

Glasurile celor care vorbeau 
în tăcerea sălii, ciudat de limpezi : 4

— Mihaela, Doina și Maria ne-a* 
mințit.

— Au lipsit anume înainte de teză ca 
să se pregătească în așa fel îneît să nu-și 
strice mediile !

— In schimb, n-au învățat la celelalte 
materii — și de aceea au fugit de la o- 
rele de după teză !

— La aceste ore, eleve mai slabe decît 
ele au obținut note bune. Ijacu. Iliescu, 

■ Deleanu, au luat nota 10! Ele au învă
țat nu numai pentru teză, ci și pentru 
obiectele din ziua aceea !

— Maria, Mihaela și Doina au dat 
vadă de lașitate!

— Degeaba iei note bune, cînd ai 
caracter slab!

Fularele celor trei fete deveniseră 
prisos. Nici tușea prefăcută nu mai avea 
rost. Nici răsuflarea voit grăbită nu le 
mai aducea vreun folos. Unitatea limped 
zise totul — și acum le trăgea cu ’aspr^ 
me la răspundere. Și cele trei fete își ri
dicară privirea. Se uitară drept în ochii 
pionierilor. Nu văzură însă nici tfPă, nici 
răutate. Văzură o 
să-și recunoască 
drepte.

Și recunoscură, 
rește. Promiseră că-și vor schimba pur
tările, că vor adăuga notelor bune un ca
racter, ferm, puternic.

ECATERINA REDE1

răsunau..

do-

un

de

dorință sinceră ca ele 
greșeala și să se în-

Cinstit, demn, pionie-

c*fi
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ștali, difuzorii vo
luntari din școli.
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