
| Centrală iș
Proletari din toate țările, uniți-vă 1 | ț

La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romln, fii gfatat 1 DIN NOU
PRINTRE PRIETENI

Knu! XIV nr. 9 (897) * miercuri 27 febr. 1963 *

Nu este unitate de pionieri în care, așa cum

înseamnă să fii disciplinat? De pilda...

pentru Olimpia să 
de lecții, și de gos- 
totuși, ea s-a pre- 
pînă atunci. Acasă 
fost bine îngrijiți.

frihtmdu-se și probleme de disciplină. Dar ce

auzi vorbindu-se despre învățătură, despre

LA ȘCOALĂ
Am întîlnit într-o unitate doi 
ați : Lenuța și Ionel. Amîndoi 
nt în aceeași clasă, a Vl-a. 
Ce bine, veți zice Voi. își pot 
ice lecțiile împreună, se pot 
juta, se pot juca împreună", 
esigur, toate acestea ar fi po- 
bilr îmai că Ionel gîndește 
Ltfei. _>e ce să ia notițe cînd le 
oaie folosi pe ale Lenuței ? De 
3 să-și facă temele cîndlepoa- 
: copia de la Lenuța ? Sau, dacă 
a nu va mai vrea. în urma cri- 
cii făcute de pionierii din 
rupă, se va găsi altcineva care 
i-1 „ajute". Iată cum gîndește 
>nel și gîndește greșit. Să zi- 
em că poate va găsi pe cineva 
are sa-i dea si temele, și re- 
olvările. Dar cine-i va da cu- 
oștințele pe care el nu și le-a 
utut însuși datorită indiscipli- 
ei la școală ? Obrăzniciile din 
impui orelor — din recrea
și, luga de la ore, toate acestea 
u făcut ca Potlog Ion de la 
coala de 8 ani nr. 2 din Făl

Desen: RAISA IUSEIN ELENA TOFAN

După cum vedeți, dragi pionieri, disciplina,
comportarea frumoasă nu se vădește numai la
școală. Așteptam să ne scrieți și voi despre 
unele aspecte ale disciplinei din unitățile
voastre.

ticeni să fie printre cei 
slabi elevi din clasă. Oare ce-1 
împiedică pe Ionel să se poarte 
asemenea Lenuței, să fie prin
tre cei disciplinați ? Dar despre 
disciplină se poate vorbi nu 
numai la școală ci și...

Și
Și
au
este printre primii din 
învățătură si discipli- 
oare cine n-ar fi înțe- 
ea, în situația aceasta

ACASĂ
într-un timp, pioniera Șova 

Olimpia era tare necăjită. Se 
îmbolnăvise mama ei și intrase 
în spital. Acasă rămăseseră cei 
trei frați mai mici. Sigur, nu 
era simplu 
se ocupe și 
podărie. 
gătit ca 
frățiorii 
Olimpia 
clasă la 
nă. Dar 
Ies-o pe 
fiind, dacă într-una din zile ar 
fi răspuns mai slab ? Si totuși, 
aceasta nu s-a întîmplat. Sînt, 
desigur. încă mulți pionieri des
pre care putem povesti cum își 
ajuta părinții în gospodărie, 
despre respectul pe care-1 poar
tă ei celor mari, despre com
portarea lor frumoasă de acasă. 
De multe ori pionierii discută 
despre aceasta în grupele și de
tașamentele lor. De multe ori 
discută și despre disciplina.»

e firesc 
ca orice 
sau mai

PE STRADĂ
Oare de ce ? Doar 

ca pe stradă să mergi 
trecător, mai repede 
încet, spre o țintă anumită. Une
ori însă se mai întîmplă și așa : 
într-o zi, ca fulgerul s-a răs- 
pîndit vestea că Andrei a... mu
rit 1 Se zicea că l-a călcat o 
mașină. Unii îl văzuseră chiar 
azvîrlit în șanț. Nu peste mult 
timp însă, pionierul Zaremba 
Andrei a apărut la școală ur
mat de frații lui, Ion și Mihai. 
Sigur, bucuria a fost mare vă- 
zîndu-1 nevătămat. Dar cînd 
Andrei a început să povesteas
că cum s-au întîmplat lucrurile 
și cit de „grozav" fusese el, toți 
pionierii din detașament și-au 
schimbat bucuria în indignare. 
Aflau de la .Andrei cum cei trei 
frați se agățaseră de un camion. 
Andrei fusese atins de roată și 
azvîrlit în șanț. Lucrurile s-au 
oprit aici, dar putea să se în- 
tîmple și altfel. Este sigur că 
atunci, pe stradă, pe cei trei 
frați de la Școala de 8 ani din 
Cîmpulung-Est nu-i însoțea și 
disciplina. Unor asemenea com
portări greșite nedemne, colec
tivul pionieresc trebuie să le 
pună capăt

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE
/ ’m“Jntr-o zi mohorîtă de toamnă, școlarii

__ S dintr-a Vl-a A au aflat o veste tristă: 
colega lor, Dan Elena, s-a îmbolnăvit. 
Avînd nevoie de o îngrijire specială a fost

internată dearabă în spital.
După cîtva timp, părinții au dus-o acasă în satul 

Brusturescu și, văzînd că Elena a rămas mult în 
urmă cu lecțiile, s-au gîndit că-i va fi greu săd 
ajungă pe ceilalți copii din urmă și că ar putea ră- 
mîne acasă.

Așa se face că la sfîrșitul trimestrului întîi din 
colectivul unit al clasei a Vl-a A lipsea un prieten.

*

Zăpada a căzut din belșug. A acoperit 
cîmpiile, drumurile. Acum ar fi minunat să începi 
joaca pe derdeluș, să participi la un concurs de 
săniuțe, la o bătaie cu zăpadă, dar cei dintr-a Vl-a 
A au alte gînduri...

— Ce facem ? întrebă un pionier. Cum mergem 
la Elena ? Drumurile sînt greu de străbătut.

— Totuși, trebuie să mergem interveni o pionieră, 
trebuie să mergem...

— Să luăm o sanie ! propuse cineva.
— Da, da, să luăm o sanie — strigară mai mulțl 

copii în semn de aprobare.
Sus, în sanie, pionierii Mera Radu, Urdaș Angela, 

Roman Silvia, Rață Aurel și Miclea Elena s-au înve
lit bine în bunzi și au plecat.

Tot drumul, de-a lungul celor 14 km, distanța în
tre Gurahonț și satul Brusturescu unde era colega 
lor, copiii nici n-au băgat de seamă frigul și vîntul, 
bucuria revederii era mai puternică.

Elena și părinții ei i-au primit pe copii cu deose
bită căldură, ca pe niște prieteni dragi. Au stat mult 
de vorbă, i-au povestit Elenei multe lucruri fru
moase de la școală, despre colegii și prietenii ei 
care o așteaptă să fie prezentă la ore și în jocurile 
lor vesele. Elenei parcă i se umeziseră ochii...

— Trebuie să te întorci la școală, Elena, spuse 
o fetiță, noi, prietenii tăi, vom fi Ungă tine, te vom 
ajuta să înveți toate lecțiile cu care ești în urmă Și 
n-o să ți se pară de loc greu. Ai să vezi...

Azi, Elena este la școală, e din nou printre prie
teni. Notele bune din catalog arată nu numai pregă
tirea ei ci și o parte din dragostea cu care o ajută 
pionierii.

(După o scrisoare de la Școala 
medie Gurahont, regiunea Crișana)

4>

Sărbătoarea alegerilor de Ia 3 martie va fi întîmpinată cu voie bună și de pionie
rii de la Școala de 8 ani din comuna Hotarele, raionul Oltenița. Ei au pregătit din 
vreme dansuri, poezii, cîiitece pe care vor să le prezinte în fața alegătorilor.
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Recomandări 
pentru 
programele 
de activități 
pe luna martie

— Tovarășe instructor, 
vine primăvara ! Ne-am și 
gîndit la programul de acti
vități pe luna martie I Co
lectivul de conducere și, de 
altfel, toți pionierii sânt de 
părere că în primul rînd tre
buie să ne îndreptăm, cape 
obicei, atenția spre învăță
tură.

— Practic, ce vă propu
neți ?

— Noi știm ca baza însuși
rii temeinice a cunoștințelor 
e studiul individual. Chiar 
dacă te ajută la învățătură 
un coleg care știe mai mult, 
tot nu vei reuși să faci mare 
lucru dacă nu te bazezi în 
primul rînd pe ceea ce ci
tești tu însuți, pe felul în 
care efectuezi tu singur di
ferite exerciții și experiențe. 
Colectivul de conducere, a- 
jutat de tovarășul diriginte 
și de instructorul de detașa
ment, se va ocupa ca toți 
pionierii să studieze mai sis
tematic, mai perseverent. 
„Cum să folosim manualul 
și caietul de notițe ?“, „Cum 
recapitulăm?", „Cum să ne 
împărțim mai bine timpul ?“ 
— iată probleme’care îi pre
ocupă pe toți pionierii și al 
căror răspuns ne vom stră
dui să fie clar pentru toți, 
în afară de aceasta, colecti
vul de conducere îi va mo
biliza pe copii, și în special 
pe cei cu note slabe, să par
ticipe la orele de consultații 
și meditație organizate în 
școală.

— De acord cu voi. Lucru
rile pe care vi le-a/i propus 
sini interesante și, de altfel, 
foarte necesare. Un lucru 
nu-mi este insa prea clar: 
cînd te-ai referit la împărți
rea timpului, n-ai precizat 
dacă e vorba numai de în
vățătură sau și de altceva. 
Oare colectivul vostru de 
conducere are de gînd să se 
ocupe numai de acea parte 
a timpului în care pionierii 
și școlarii își fac lecțiile ?

— Păi tocmai aici voiam 
să ajung, tovarășe instruc
tor ! Noi știm că programul 
de activități trebuie să cu
prindă și acțiuni recreative, 
vesele, care să aibă darul de 
a ne reîmprospăta forțele, în 
direcția aceasta ne va ajuta 
chiar., primăvara care se 
apropie !

— Interesant': Cum așa?
— Mai întîi, vom participa 

alături de întrega unitate, la 
reamenajarea terenului de 
sport. îl vom nivela, vom re
face marcajul spațiului pen
tru meciurile de volei și vom 
amenaja un loc special pen
tru sărituri — adică o groa
pă cu nisip și o pistă de elan. 
Apoi vom organiza echipele 
sportive și vom începe în
trecerile I în al doilea rînd, 
ne vom ocupa mai mult de 
înfrumusețarea școlii și a 

străzilor pe care locuim. 
Vom continua această ac
țiune și în luna aprilie. De- 
asemenea, sîntem dornici 
să-i ajutăm pe colectiviști la 
unele lucrări de primăvară. 
Iar în al treilea rînd, vom 
organiza o drumeție intere
santă. Alegînd o zi mai căl
duroasă și senină, vom aplica 
pe drum orientarea cu bu
sola și după semnele natura
le și semnalizarea cu fani
oane. Daca vom trece prin 
pădure, un tovarăș pădurar 
ne-a promis că ne va însoți, 
învățîndu-ne să deosebim 
felurile de copaci și să citim 
urmele animalelor. Și acum, 
o acțiune tradițională : sădi
rea puieților. îndată ce vre
mea va fi potrivită, vom în
cepe săparea gropilor aștep- 
tînd momentul prielnic să
dirii.

— Uite, de pe acum sînt 
sigur că va fi o activitate in
teresantă în detașamentul 
vostru.

— Dar mai avem o ac
țiune în această lună ! Să vă 
spun despre ce e vorba. Or
ganizăm o adunare despre 
„Frumusețea de a munci". 
Sîntem în clasa a Vil-a, fie
care avem planuri de viitor. 
De pe acum poți întîlni în 
clasa noastră... tractoriști, 
strungari, zootehnicieni. chi- 
miști ba chiar și poeți ! Vom 
discuta în această adunare 
despre cum trebuie să învă
țăm și să muncim pentru a 
ne atinge scopul, pentru a 
fi demni de condițiile pe 
care ni le-a creat partidul 
spre a ne îndeplini toate nă
zuințele.

— Cred că nu voi fi sin
gurul oaspete invitat la adu
nare ?

— Nu 1 în mijlocul nostru 
vor veni un oțelar, un meca
nic agricol, o zootehniciană 
și un specialist de la o fa
brică de produse alimentare 
Ei ne vor ajuta să purtăm o 
discuție interesantă. Aduna
rea va cuprinde și un pro
gram artistic. Nouă ne-a plă
cut foarte mult cartea „Bas
mele bunicului" de scriitorul 
sovietic E. Permeak, apărută 
în „Editura tineretului". Vo
lumul conține cîteva poves
tiri foarte frumoase dedicate 
frumuseții de a munci, utili
tății diferitelor meserii. Cu 
ajutorul tovarășului profe
sor de limba romînă, am ales 
și am dramatizat trei dintre 
ele. Pentru ca acțiunea să 
se desfășoare cît mai bine 
(vor participa și pionieri din 
alte clase) sîntem ajutați și 
de colectivul de conducere 
al unității. în ceea ce pri
vește detașamentul nostru, 
am avut grijă ca fiecare 
grupă și fiecare pionier să 
aibă o sarcină precisă în le
gătură cu organizarea aces
tei adunări. Unii îi vor invita 

pe oaspeți, alții vor inter
preta dramatizările după 
povestirile lui Permeak, alții 
se vor îngriji de pregătirea 
sălii.

— Da, trebuie să recunosc 
că v-ati gîndit la toate. A- 
cum, e cazul să Ie recoman
dăm cititorilor că pot orga
niza și ei acțiuni asemănă
toare celor despre care am 
vorbit mai sus. Desigur, însă, 
ținînd seama de preocupă
rile fiecărui detașament, de 
vîrsta pionierilor, de locul 
respectiv (oraș sau sat), de 
condițiile existente în școală 
și de munca pionierească a 
întregii unităfi, activele pio
nierești vor iniția Și alte ac
țiuni. In orice caz, fiecare de
tașament va trebui să se o- 
cupe de îmbunătățirea con
tinuă a rezultatelor la învă
țătură, să desfășoare acfiuni 
patriotice la gospodăria co
lectivă și pentru înfrumuse
țarea comunei sau orașului, 
să se ocupe de organizarea 
atractivă, educativă a timpu
lui în afară de lecții ele. Le 
urăm tuturor succes !

Din agenda lunii martie 
1963

3 martie. Au loc alege
rile de deputați în sfaturile 
populare comunale și ale 
orașelor de subordonare ra
ională. Pregătiți cu acest 
prilej programe artistice, pe 
care să le prezentați la în
tâlnirile candidaților cu ale
gătorii și la centrele de vo
tare.

6 martie. Se împlinesc 18 
ani de Ia instaurarea, de că
tre masele populare de la 
orașe și sate conduse de 
P.C.R., a puterii democrat- 
populare în țara noastră. Or
ganizați acțiuni pentru cu
noașterea marilor realizări 
ale regimului nostru în a- 
cești ani, pe drumul con
struirii socialismului.

8 martie. Ziua internațio
nală a femeii. în această zi, 
felicitați-le pe tovarășele 
care vă îndrumă zi de zi, pe 
învățătoare și profesoare, 
pe instructoare, pe mamele 
voastre, pe tovarășele mun
citoare și colectiviste.

13 martie. 20 de ani de la 
asasinarea de către gestapo, 
la Paris, a lui Nicolae Cris- 
tea, comunist romîn, volun
tar în războiul civil din Spa
nia, luptător în Mișcarea 
franceză de rezistență.

14 martie. 80 de ani de la 
moartea lui Karl Marx, în
temeietorul socialismului ști
ințific, genialul conducător 
și învățător al proletariatu
lui din lumea întreagă.

28 martie. 95 de ani de la 
nașterea marelui scriitor so
vietic A. M. Gorki, întemeie
torul realismului socialist.

orășel iteobișnuil
A nins. O plapumă groasă 

de nea a înveșmîntat pămîntul. 
Nici un colțișor n-a mai rămas 
neacoperit de zăpadă. Vrăbiu
țele, pițigoii, ciocîrliile caută 
în zadar pe drum, cîte o firimi
tură, un bob sau chiar o sămân
ță uscată de ciulini, care se mai 
găsea pe la marginea drumului.

Văzînd zilele grele care i-au 
ajuns pe micii noștri prieteni — 
păsărelele — noi, pionierii și 
școlarii claselor V—VII, am 
devenit pe data construc
tori ,.calificați" ai unui „o- 
rașel" cu totul neobișnuit. 
„Cantine", „blocuri mărețe", 
„magazine cu produse alimen
tare" au apărut în cîteva zile 
pe „străzile" suspendate în po
mii din grădina școlii.

Micul orășel a fost populat 
imediat de mii și mii de locatari 
înaripați. Astfel, micii noștri 

prieteni au fost la adâpos 
urgia frigului și a foamet 
nemiloaselor răpitoare 
unor copii rai, care, deși pi 
le fac totuși rau nedîn 
seama cît folos aduc acești 
sarele agriculturii. raș 
este zilnic aprovizionat cu 
mai felurite și mai guși 
„bucate".

Sîntem ferm convinși că 
cii noștri prieteni ne vor 
plăti din plin, pentru acest 
ruri, distrugînd omizile și ii 
tele, care, de altfel, la vai 
împînzi livezile și lanurile 
podăriei noastre.

STĂNCULESCU MIHr 
SORIN

cl. a Vil-a, comun. 
Mihaiești, 

raionul Rm. Vîlcei

în curînd vor 
sosi păsărelele. 
De aceea, prie
tenii lor, pionie
rii, le pregătesc 
noile ,,locuințe".
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FĂRĂ CUVINTE
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UNDE ESTE
MONEDA

Se joacă într-o încăpere, pe grupe de 8-12 persoane, folo- 
sindu-se cîte o masă și o monedă de fiecare grupă.

Se alege un conducător, iar restul jucătorilor stau în jurul 
mesei, cu mîinile la spate, și le mișcă spre stînga și spre 
dreapta, imitînd transmiterea unui obiect în mîinile vecinului.

Conducătorul jocului predă moneda unuia din jucătorii 
care trebuie să o pună în circulație, din mînă în mînă. El 
urmărește transmiterea monedei de la unul la altul, pînă cînd 
i se pierde urma.

La un moment dat, conducătorul strigă „sus mîinile". 
acest moment, toți jucătorii ridică mîinile sus, ținînd pu 
strînși. După aceasta strigă : „Jos mîinile”. La această 
mandă, toți jucătorii pun mîinile cu palmele întinse pe m 
Conducătorul urmărește zgomotul făcut de palme la atu 
rea mesei și caută să ghicească sub palma cui se găsește 
neda. Dacă a ghicit, rolurile se schimbă între el și cel la < 
s-a aflat moneda ; în caz contrar, jocul continuă ca 
înainte.



Discuția noastră despre;

:UM NE COMPORTAM
’rin articolul „Cine merita 
nirație", aparut în numărul 6 
i 6 februarie 1963 al gazetei 
aslre, redacția i-a invitat pe 
i cititorii la o discuție des- 
: cuin trebuie sa se compor- 
pionierii și școlarii. Conti- 
ini publicarea scrisorilor so- 
; la redacție.

SE COMPORTĂ P1QNIEREȘTE
Iu doua luni și jumătate în 
tia, în clasa noastră cîțiva 
lari au devenit pionieri, 
ntre ei se numără Șerban 
rica și Petruc Dan. Eu cred 
felul lor de a se comporta 
rită să fie adus în discuția 
istră. S-o luam, de pildă, pe 
riga- Deși ea studiază și la o 
ala de muzică, nu neglijea- 
învățătura. întotdeauna e 

e pregătită, dă răspunsuri 
ie la toate materiile. A fost 
asă președinta de grupă. Dar 
nu e încrezuta. Dimpotrivă, 
i mai bună colega decît îna- 
>, spune ca vrea ca toți cei 

grupă sa învețe bine și sa 
o grupă fruntașă.

etruc Dan e un pionier la 
de bun. Lui îi place și filate- 
dar niciodată nu uită că

V • • « • 

înainte de orice trebuie să în
vețe bine- îi ajuta pe colegi la 
învățătură și pot spune ca pen
tru mulți comportarea lui cu
viincioasă este un exemplu de 
urmat.

Deși au primit de puțină 
vreme cravata roșie, Marica și 
Dan dovedesc în tot ceea ce 
fac o adevărata comportare 
pionierească.

MANOLIU ANDREI
cl. a IlI-a Școala medie

,,I. L. Caragiale“, București

PE CINE ÎNȘEALĂ ELENA?
Colegei noastre Ciontea Ele

na nu-i prea place să-și scrie 
temele. Grija asta o lasă pe sea
ma... elevelor mai silitoare ca, 
de pildă, Bică Ioana ori Mirescu 
Rădița. Ați ghicit, desigur, că 
Elena preferă mai degrabă să 
copieze din caietele altora te
mele gata rezolvate, decît să 
le rezolve ea însăși. De la o 
vreme, colegele nu-i mai dau 
să copieze, înțelegînd că mai 
rău îi fac. Elena însă se supă
ră și merge pînă acolo încît le 
ia pe ascuns caietele din bănci, 
și tot copiază 1 Crede, probabil, 
că păcălește pe cineva... De
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jisasiK 
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jaaaoceaaaEaaet
fapt, însă, se înșeală pe ea în
săși 1 Cu astfel de „procedee", 
nu poate ajunge nici us om cu 
cunoștințe temeinice, nici un 
tovarăș de încredere. Pot să vă 
spun însă că pionierii din deta
șament vor face totul pentru a 
o ajuta Pe Elena sa înțeleagă 
că trebuie să-și schimbe com
portarea.

VOINEA MARIA
ci. a Vil-a, 

președintă de grupă, 
Școala de 8 ani, com. Orodelu, 

regiunea Oltenia

• •••••

Din partea redacției
După cum vedeți, dragi citi

tori, în discuția noastră apar 
tot mai multe aspecte privind 
felul în care trebuie sau... nu 
trebuie să se comporte pionie
rii și școlarii ! Așteptam scriso
rile voastre. Scrieți-ne pe adre
sa : CĂTRE REDACȚIA ,,SCÎN 
TEIA PIONIERULUI" PIAȚA 
SCÎNTEII nr.-l — BUCUREȘTI. 
Vă rugăm să specificați pe 
plic : pentru discuția despre 
CUM NE COMPORTĂM?

• •••••

De data aceasta, pa 
scena căminului cultu
ral din Calicea Mare, 
raionul Băileșt'i este e- 
china de dansuri a uni
tății de pionieri.

ntr-o zi, în catalogul clasei
V-a  B de la Școala de 8 ani

Făurei, s-a petrecut un lu- 
deosebit: un 6 cu o coadă 

re, și-a iăcut apariția și, tă- 
, pr: :nd grijuliu împrejur, 
stN rat în șirul de note de 

1 și 10 din rubrica pionieru- 
Birtea Ștefan. Nimerise la 

rica geografiei, lingă un 10, 
atar mai vechi.
- Ce-i cu noul venit ? Parcă 
stenul nostru nu se avea 
e cu de-al de ăștia, s-a adre-
10-le, intrigat, vecinului 9.

Vecinul 9, care văzuse și el 
irifia lui 6, era tot atît de 
at și nedumerit. Nici una 
tre note nu știa ce se întîm- 
se ou Ștefănică.
- Poate că s-o fi îmbolnăvit 
rva, și-a dat cu părerea un 

10, și n-o fi putut să-și pregă
tească bine lecfia.

— Sau s-ar putea să aibă alte 
greutăfi, a adăugat un 8. Să mai 
așteptăm, să vedem...

Notele sperau că apariția lui 
6 e un simplu incident trecător. 
Curînd însă speranța le-a fost 
dezmințită. Încă un șase și-a 
făcut apariția. S-a strecurat la 
rubrica îndeletnicirilor practice 
și i-a făcut cu ochiul, încuraja
tor, tovarășului lui de la geo
grafie. De data aceasta notele 
celelalte s-au scandalizat de-a 
binelea.

— Eu mă tem că nici nu mai 
e vorba de greutăți sau alt motiv 
de felul acesta, și-a dat cu pă
rerea un 9. Mi-e teamă să nu 
fie ceva mai grav...

• •••••

Adevărul l-au aflat de Ia un 
8, proaspăt sosit. In siîrșit, ve
nise o notă cu care se putea sta 
de vorbă, care le putea lămuri.

— E bolnav prietenul nostru, 
le-a spus noul sosit. Dar nu 
de-a adevăralelea. S-a îmbolnă
vit de lene, de neglijență. Uite, 
în locul meu putea să vină un 
10. Zău, pe cuvînt că m-aș fi 
bucurat. Dar prietenul nostru 
n-a învățat lecția la istorie așa 
cum trebuie, cum obișnuia el 
să învețe pînă acum. A citit-o 
o dată, în grabă, și înainte de a 
înțelege și reține bine, a fugit 
la săniuș. Cu părere de rău tre
buie să vă spun că Ștefăniță nu 
mai e, de o bucată de vreme, 
elevul conștiincios și sîrguin- 
cios pe care-I știam noi.

• •••••

Notele de 8, 9 și 10, îngrijo
rate de cele aflate, n-au avut 
ce să facă decît să aștepte. Le 
mai rămase totuși un dram de 
speranță. Dar și acesta le-a fost 
spulberat de apariția unui 5.

Fără să mai stea pe gînduri, 
notele de 8. 9 și 10 au început 
să-și facă bagajele. Așa le-am 
găsit deunăzi, cînd am fost pe 
la elevii din clasa a IV-a B de 
la Școala de 8 ani din Făurei : 
în plină pregătire de drum. Cum 
m-au văzut, m-au înconjurat Ș> 
cu lacrimi în ochi m-au rugat 
să le ajut.

— După 5 urmează 4. Și 
atunci pentru noi n-o să mai 
rămînă nici un locșor în rubrica 
prietenului nostru Birtea Ștefan,

• ••••• 

mi s-a plîns un 10. Nu s-ar pu
tea totuși face ceva pentru ca 
Ștefăniță să rămînă prieten c.u 
noi, notele de 8, 9 și 10 ?

întrebarea aceasta i-o punem 
și noi pionierului Birtea Ștefan. 
Vrea el oare să renunțe Ia prie
tenia cu notele mari și să se 
împrietenească cu cele mici ?

Noi îl sfătuim să se gîndească 
bine, acum, cit în catalog n-au 
apărut note mai mici de 5, cît 
încă notele mari țin la el și-i 
doresc prietenia. Comoditatea, 
risipirea timpului destinat în
vățăturii, alte preocupări mă
runte, trebuie înlăturate. Birtea 
Ștefan trebuie să facă tot ceea 
ce trebuie ca să redevină un 
pionier fruntaș la învățătură.

C. DIACONU

• •••••
•AS*

• • • • •

V SAT LA NOI......
-Iarna grea, geroasă s-a lăsat cu temei și peste satul nostru, 
r, să nu credeți cumva că noi, copiii, ne-am speriat, dimpotrivă, 
tem chiar foarte bucuroși. Timpul nostru liber ni-1 petrecem la 
receri sportive, cu săniile, la jocuri de iarnă. Intr-o zi ne întor- 
m tocmai de la derdeluș și toți admiram cît e de frumos satul 
>tru sub haina albă a iernii.

— Ce frumos se înalță fumurile peste acoperișurile albe ale 
elor, observă unul dintre noi. Uite cum se ridică fumul de la 
,și de la vecinul nostru, și de la nenea Vasile... dar, la mătușica- 
□ fi, nu se vede nici un fel de fum. I-o fi acoperit zăpada lem- 
e.?...

— Hai, să dăm o fugă pînă acolo, au propus mai mulți deo- 
ă. Poate are nevoie de ajutorul nostru. Și am pornit numai- 
ît în goana săniuțelor- Ajunși la locul cu pricina, am văzut că 
rurile erau așa cum ni le închipuisem. Cîțiva băieți, printre 
e Grigorc Radu, Stănescu Valentin, Cercel Marian s-au apu
să 'dea zăpada, să spargă lemne, să le care în casă, iar Tă

ie Ștefan și Tase Mircea mai pricepuți au făcut focul.
După ce s-a încălzit în casă ne-am pregătit de plecare. Bă- 

lica ne-a sărutat și ne-a mulțumit pentru tot ce am făcut Noi 
n promis că vom veni și în zilele următoare să-i aducem 
ne și apă. Să știți că ne vom ține de cuvînt 1DOBRE GH. ELENA

ol. a VI I-a
ala de 8 ani, Podul-Doamnei, corn. Babele, raionul Videle

Necazul nostru
De la o vreme, noi pionierii și elevii din 

școală sîntem tare necăjiți. Nu știm 
ce să mai facem cu elevul Iordache Teo
dor, care nu învață și este indisciplinat. 
Noi am încercat de nenumărate ori să-i 
arătăm că nu e bine ce face, i-am oferit 
ajutorul nostru pentru îndreptarea si
tuației la învățătură — este corigent la 
cîteva materii — dar degeaba... în adu

nările noastre, unde este criticat de co
legi, Iordache își ia angajamentul de 
fiecare dată că se va îndrepta dar... nu
mai cît durează adunarea. Apoi, începe 
iar să deranjeze orele, să-și bată co
legii...

MĂRGĂRIT GHEORGHE
Școala de 8 ani Bănești, 

raionul Cîmpina

Voi, dragi cititori, ce părere aveți de 
purtarea lui Iordache ? Trimiteți păre
rile voastre redacției.

Unu... doi... trei..—



(A 3 MARTIE — ALEGERI DE DEPUTAȚI ÎN SFATURILE POPULARE

ALE ORAȘELOR RAIONALE $1 ALE COMUNELOR
văd

zi fala 
luat cu

el la uzina sa
locul Iui de

într-un sat 
din Oltenia

După vreo două ore de drum, 
autobuzul scîrțîi și, încremeni 
locului.

— Am ajuns ?
— Am ajuns !
— Sîntem chiar în sat ?
— Desigur.
Privesc panorama și nu mă 

mai satur. De-a lungul și de-a 
latul satului, ulițe drepte, pie
truite. iar pe firul lor, la inter
vale egale, strălucește lumina 
becurilor electrice. In fața noa
stră o clădire nouă, impună
toare.

— E căminul cultural, mă lă
murește interlocutorul.

Intrăm. Intr-o sală, formația 
de dansuri învață un nou joc 
oltenesc. Alături, la bibliotecă, 
oameni cu tîmple ninse ori co
pii cu cravate purpurii la gît, 
merg să împrumute cîte o carte, 
din cele peste opt mii, ce se afla 
frumos rînduite în rafturi. Ceva 
mai încolo, grupuri, grupuri, 
oameni de toate vîrstele, se în
dreaptă spre sala cinematogra
fului. Și oriunde îmi arunc pri
virea, pe ulițe ori pe chipurile 
oamenilor, întîlnesc semnele 
bunăstării.

— E frumos satul? ma întrea
bă interlocutorul.

Ce să-i răspund ? Dacă e fru
mos ? In raport cu trecutul e

pur și simplu uimitor cu noua 
sa înfățișare, cu preocupările și 
traiul oamenilor. Dar să întoar
cem filele istoriei cu vreo două
zeci de ani în urmă și să vedem 
cum arăta satul, traiul țărani
lor. pe vremea cînd la cîrma 
țării se aflau capitaliștii și mo
șierii. Să ne adresăm, așadar, 
locuitorilor satului, să stăm de 
vorbă cu ei. Colectivistul Vic
tor Chiriță, bunăoară, deputat 
în sfatul popular comunal, are 
amintiri foarte dureroase des
pre trecutul nu prea îndepărtat 
al satului. „In centru, unde tro
nau mărimile satului, se afla și 
o bucățică de drum pietruit și 
cîteva case mai arătoase : pri
măria și conacele cîtorva boier

nași. încolo, numai cocioabe 
și noroaie. Cît despre traiul 
țăranilor muncitori, ce să mai 
vorbim? Era un adevărat chin. 
Opt-nouă luni pe an, din zori 
pînă-n noapte, slugăreau pe 
moșia Iui Nicu Trifu sau a lui 
Ignat Velescu, pentru o coaja 
amară de pîine. Iarna zăceau, 
iar primăvară, din pricina foa
mei și a mizeriei, pe mulți îi 
dobora pelagra și tuberculoza. 
Dar s-au schimbat vremurile. 
Acum ai, într-adevar, ce admi
ra la noi. In numai 10—15 ani 
satul s-a transformat din teme
lii. Și traiul oamenilor la fel. 
Peste tot întîlnești semnele în
noirilor. Cămin cultural, cine
matograf, bibliotecă, magazin 
universal, grădiniță pentru co
pii, o nouă școală de 8 ani, casă 
de nașteri, dispensar medical- 
uman, dispensar veterinar, lu
mină electrică în fiecare casă — 
iată principalele edificii social- 
culturale înălțate în ultimii ani 
în sat. Adăugați la toate aces
tea zecile de oase noi ridicate

de colectiviști, sutele de apara, 
te de radio, biciclete, motorete, 
aragaz, garnituri de mobilă, ce 
se află în sat, și atunci o să 
aveți o imagine completă și e- 
dificatoare despre satul nostru, 
despre bunăstarea colectiviști
lor. Și toate acestea le-am fău
rit noi, cu mîinile noastre, că
lăuziți de partid. Dar cîte altele 
n-o sa mai facem în anii ce 
vin !"

...Mă aflam pe malul Oltului, 
nu departe de Caracal, la Sto- 
enești, într-un sat obișnuit, cum 
sînt atîtea altele în noua Olte
nie.

munca. Uzina de u- 
tilaj petrolifer — 
Tîrgoviște.

împreuna am vi
zitat fiecare atelier 
si am văzut lucruri 
minunate: strun
guri, mașini de gău
rit. freze, aparate 
de sudura. Am vă
zut cum se constru
iesc turle de sondă, 
cu motoare și pom-

Uzina în care 
lucrează tata

Numeroase sînt edificiile soci- 
al-culturale înălțate în anii pu
terii populare în satele și co
munele patriei noastre. Foto
grafia înfățișează frumoasa 
construcție a căminului cultu
ral din Vad, regiunea Maramu

reș.

leafloresc orașele șâ satele patriei socialiste

Frunzuliță de alun,
Cu doina sînt prieten bun
Și o cînt oriunde sînt
Că mi-e drag acest pămînt. 
Azi, nu mai are răzoare
Și îi arat de tractoare.
Doină, doinișoara mea,
A trecut viața cea grea, 
Viersul tău îi bucurie 
Că am scăpat de robie. 
Pe pămîntul fără haturi 
Crește bobul greu în lanuri.
Doină, doină, cîntec dulce, 
Viersul tău pace aduce, 
Ii tot cînt și bucurie 
In orice gospodărie.
Partidului îj mulțumim
Pentru viața ce-o trăim-
Doină, doină, cîntec drag, 
Sub al partidului steag. 
Colectivele-nfloresc, 
Satele se-mbogățesc ;
Țara e mîndră grădină, 
Viața ni-i numai lumină.

Culeasă de PETRE BACIU 
comuna Sînmiclăuș, 

Reg. Mureș-Autonoma 
Maghiara

Ieri comună, azi oraș
Orașul Găești a cunoscut în anii puterii populare 

prefaceri care l-au schimbat structural. Dintr-o comu
nă oarecare, cu o singură școală de 4 ani, cu căsuțe 
și drumuri prăfuite, Găeștiul a crescut ajungînd astăzi 
oraș și reședință de raion. Cetățenii din Găești se 
mîndresc cu realizările urbanistice din ultimii ani. 
Cu frumoasele blocuri ridicate anul trecut, cu maga
zinul universal modern și casa raională de cultură, 
cu cinemascopul, cu cele trei școli elementare și o 
școală medie cu 35 săli de clasă, cu luminile fluores
cente ce inundă seara străzile pavate ale orașului, 
împreună cu deputății sfatului popular — adevărați 
gospodari ai orașului — cetățenii participă cu însu
flețire la continua înflorire a orașului lor.

La Vîrfu Cîmpului
Ca și celelalte sate și orașe ale țării, comuna Vîrfu 

Ompului din raionul Dorohol a cunoscut în anii

noștri o continuă dezvoltare, sătenii au ieșit la lumi
na învățăturii. Altădată, aci domnea analfabetismul ; 
acum, în comună există 7 școli cu zeci de cadre di
dactice, în care fiii colectiviștilor sorb lumina culturii. 
Copiii sătenilor, elevi în clasele I—VII, au primit 
astă-toamnă, gratuit, manuale în valoare de peste 
30 COO de lei !

Lsmipa lui llici
Ca deputat în sfatul popular comunal. Dumitru Va- 

șodi din satul Cheresig, raionul Oradea, a adus o 
contribuție de seamă la dezvoltarea satului. Pentru 
spiritul său gospodăresc, el a fost propus din nou 
candidat al F.D.P. în alegerile de la 3 martie. Cu pri
lejul întîlnirii lui cu colectiviștii din Cheresig, aceștia 
au propus electrificarea satului. Cetățenii au și în
ceput deunăzi săparea gropilor și transportul stîlpilor 
pentru liniile electrice. Curînd, și aci se va aprinde 
lampa Iul Bici I
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pe, cum se sudează 
electric. Aici, la a- 
ceste instalații lu
crează și tata- Dar 
am trecut mai de
parte, Ia secția for
jă- Bulgări dg fier 
roșii, ca soarele 
cînd anune. erau 
mînuiți cu iuțeala 
de forjori. Sub bă- 
taia ciocanelor 
mari, puternice, for
ma fierului se 
schimba, dîndu-ți 
impresia ca ar fi 
din plastilina roșie 
gălbuie.

Totul era *re  
sânt însă cel mal 
mult ma impresio
nat munca de la 
turnătoria uzinei. 
Aproape că nu pot 
reda în cuvinte tel 
ce am văzut acolo, 
în cuptoarele uria
șe fierbea în clocot 
oțelul alb-verzui, 
care nu te lăsa să 1 
privești prea mult. 
Niște oale mari, 
pline cu lichidul a- 
cesta de foc erau 
transportate pe^sus 
de un pod rulau, și 
turnau oțelul în for
mele frumos alini
ate. In alt capăt al 
atelierului se go
leau formele um
plute cu o zi mai 
înainte, iar sele 
noi, erau tra. por- 
tate pe vagoneți și 
benzi rulante la cu
rățire.

La turnătorie am 
terminat vizita prin 
uzină. Apoi mi-am 
luat la revedere de 
la muncitori, de la 
locul lor de muncă. 
Peste cîțiva ani, 
s-ar putea să mă în
torc în uzina, și 
cine știe, poate să 
lucrez alături de 
tata.

PIETRICICĂ D.
VASILE

Școala de 8 ani, 
comuna Săveni, 

raionul Tîrgoviște

iCtudenților le sînt create
O' cele mai bune condiții de 

învățătură și studiu. In 
afară de biblioteca centrală și 
bibliotecile facultăților, la dis
poziția studenților de Ia Uni
versitatea din București, bună
oară, stă și biblioteca de pe 
lingă catedra de Socialism ști
ințific cu aproape 12 000 de vo
lume. Aici, vin zilnic, sute de 
studenți și studente pentru a 
consulta materialul bibliogra
fic de care au nevoie pentru o 
mai bună pregătire a lor.

în fotografie : aspect din sala 
<e lectura.
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Săptămîna trecută 
cadrul conferinței de de
zarmare de la Geneva, 
delegația sovietică a pre
zentat spre examinare 
proiectul unui pact de 
neagresiune între țările 
membre ale Tratatului de 
la Varșovia și cele ce fac 
parte din blocul militar 
nord-atlantic (N.A.T.O.)

Este știut faptul că ță
rile socialiste se pronun
ță de mulți ani pentru în
cheierea unui astfel de 
pact de neagresiune, care 
ar contribui la destinde
rea internațională și apă
rarea păcii în lume-

Proiectul de pact pre
zentat de delegația sovie
tică prevede obligația gu
vernelor de a contribui Ia 

întărirea cauzei păcii și 
securității internaționale. 
Principala prevedere este 
obligativitatea părților 
semnatare de a se abține 
de la un atac împotriva 
celeilalte părți, de la a- 
menințarea cu forța și de 
la folosirea forței în orice 
formă care contrazice 
principiile Cartei O.N.U. 
Proiectul sovietic mai 
preconizează ca toate pro
blemele litigioase între 
statele membre ale celor 
două grupări să se rezol
ve exclusiv prin mijloa
ce pașnice, pe calea tra
tativelor.

Numeroși delegați la 
conferință au relevat ne
cesitatea încheierii pac
tului ca fiind dictată de 
întreaga situație interna
țională. In favoarea în
cheierii pactului s-au pro
nunțat delegațiile Brazi
liei, R.A-U., Nigeriei și 
alte țări. Ca de obicei, 
puterile occidentale 
eschivează să dea 
răspuns pozitiv la o pro
blemă atît de importantă 
care, pusă în practică, ar 
favoriza în mare măsyră 
rezolvarea altor probleme 
internaționale importan
te, ca dezarmarea genera
lă și totală. Dimpotrivă, 
reprezentantul S.U.A. la 
conferință a recunoscut 
că Statele Unite au un 
plan de lunga durată de 
efectuare a experiențelor 
nucleare.

Delegațiile țărilor 
cialiste, în frunte 
Uniunea Sovietica, 
pronunță însă consecvent 
pentru măsuri constructi
ve, care să contribuie la 
înfăptuirea dezarmării 

generale și totale, la con
solidarea păcii în lume.

Lupii atacaseră turma de oi. 
Cum auzi, Akiș Usinbekov sări 
în șea și se așternu la drum. 
Nu-și luă nici ajutor, nici cline. 
Numai o acvilă, care stătea pe 
un inel fixat de mănușă.

Kirghizilor le place vînătoa- 
rea cu acvila. Puternicele 
gheare ale acestei păsări ră
pitoare pot zdrobi șira spină
rii unei vulpi sau să oprească 
lupul, fiara sălbatică în plină 
goană. Ochiul său pătrunzător 
poate cuprinde o uriașă întin
dere de teren și descoperă pînă 
și șoarecele de clmp. Acvilele 
slnt prinse cînd sînt încă mici 
și li se începe dresajul imediat. 
Pasărea domesticită e credin
cioasă stăpînului său și bine 
dresată, e mai prețuită decît 
un cal de rasă.

Usinbekov ajunse la pășune : 
urmele de pe zăpadă li dezvă
luiau tot ce se petrecuse. Lupii 
urmăriseră multă vreme turma 
și apoi o atacaseră.

Atac rapid, atît de rapid incit 
ciobanii și dinii care se aflau 
in fruntea turmei n-au simțit 
nimic. Lupii au dispărut apoi 
imediat luînd cu ei oile ucise.

Usinbekov luă urma lupilor. 
El știa că fiarele, săturate, se 
aflau undeva, in apropiere. Erau 
trei lupi și ii aștepta o luptă 
grea. Usinbekov scoase păsării 
capișonul care o Împiedica să 
vadă.

Eliberată din inel, pasărea își 
luă zborul în văzduh. Se roti 
deasupra văii, căutindu-și pra
da. Deodată se oprește, bate din 
aripi și cade, năprasnic, ca o 
piatră.

in spatele colinei lupta e in 

• Cf ®

toi. Acvila a lăsat în zăpadă 
trei urme cenușii. Fire de păr, 
înslngerate. zboară în văzduh. 
Lupii se apără, dar ciocul și 
ghearele păsării le taie drumul 
de retragere.

Deodată, un toc de armă. 
Una din fiare e întinsă la pă- 
mînt. Lupii fug în direcții dife
rite deoarece nu mai e chip să 
tină piept acvilei. Aceasta îi 
obligă, unul după altul, să se 
lungească la pămînt. iar tocu
rile de armă ale stăpînului de- 
săvîrșesc treaba.

La colhoz, vlnătorul e primit 
solemn. Vestea despre această 
ispravă a ajuns înaintea Iul.

— Mulțumesc, îi spune pre
ședintele colhozului. Te felici
tăm. Cu aceștia trei, ai cinci 
sute de lupi Ia activul tău.

Un 
toare,

frumos tablou de vînă- 
nu

necunoscut 
brațe și a

Un bărbat 
l-a luat în 
plecat. „Unde mă duce 
oare ? Și mama de ce 
plînge î" Iată ce poți 
citi în privirea îndure
rata a acestui copil, 
vîndut de o familie ne
voiașă de muncitori 
din Germania occiden
tală, unui soldat ame

rican.

2 500 de copii 
iși caută părinții...

Nil au școli...
Ca și în alte țări capitaliste, în Turcia 

analfabetismul este în floare. După cum 
a declarat recent însuși ministrul in
strucțiunii publice, profesorul Sevket 
Roșit Hatipoglu, în anul școlar 1961 — 
1962 în Turcia au rămas neșcolarizafi 
peste un milion de copii, care nu au 
avut posibilitate să frecventeze școlile 
din cauza lipsei de mijloace materiale.

In 12 588 de localități din Turcia, în 
general, nu există școli și învățători. Din 
cele 745 de școli medii, numai 85 dispun 
de încăperile și materialul didactic ne
cesar pentru desfășurarea normală a 
cursurilor.

Și în ce privește cadrele didactice si
tuația nu e mai bună. In Turcia există 
doar 8 343 de învățători pentru școli ele
mentare, în timp ce sînt necesari 57 238 
de învățători. Totodată, datorită lipsei 
de cadre didactice, în anul școlar în 
curs au fost închise 20 de școli medii...

...„70 la sută din populația Turciei 
este analfabetă — a spus în încheierea 
cuvîntului său luat în Senatul turc, mi
nistrul instrucțiunii publice, iar dacă 
procesul învățămîntului se va dezvolta 
în țara noastră în ritmul actual, analfabe
tismul va domni în Turcia încă mult 
timp’,

Nespus de grea e viața țăranilor din Peru, unde pămîn- 
tui11 se ana*  in mare parte în mîinile latifundiarilor. Lip
siți de posibilitatea de a merge la școala, copiii sînt ne- 
voiți să trudească din zori în noapte, alături de părinții 
lor, pe pămîntul stăpînilor.

în fotografie: O familie de țărani din localitatea Can- 
tatal, aflată lîngă capitala Perului, localitate în care zeci 
de familii trăiesc în case insalubre, în cea mai neagră 
mizerie-

O femeie din Ramstein, Hanelore G., avea 
un copil- Pe capul ei s-au abătut tot 
soiul de nenorociri. Mai întîi s-a îm
bolnăvit. Apoi, patronul n-a mai vrut s-o pri
mească la lucru cu copilul în brațe. în plus, 
era urmărită de poliție pentru că nu-și achi
tase taxele de îngrijire la spital. Atunci a în
țeles Hanelore și mai bine cît de greu este sa 
fii muncitoare și mamă pe deasupra, într-o 
țară ca Germania occidentala. Zile de-a rîn- 

dul umbla pe străzi lihnită de foame, cu copilul scîncind după ea. 
într-una din aceste zile i-au ieșit în cale niște domni „binefăcă
tori" de la o „societate de caritate".

— Frumos copil ai, i-au spus. Dar cam străveziu. Se vede ca 
nu ai cu ce să-l îngrijești. Dar lasă că o să-ți venim noi în aju
tor ! Iată cum: ne lași noua copilul, o sa avem noi grija de el. 
îți luăm în felul ăsta o povară de pe umeri- Ba mai mult, îți achi
tăm și datoriile la spital. Singura ai să te descurci mai ușor...

— Cum ? Sa-mi vînd copilul ? strigă mama îndurerata.
— Te privește 1 Dar dacă nu vrei să moară, că în situația lui 

n-are altă soartă, asta-i singura soluție- „Ce să fac ?“ se tînguia 
biata mamă. ,,Cum să-mi salvez copilul ?“ Neavînd încotro, a 
trebuit să accepte tîrgul. Așa a ajuns copilul Hanelorei G„ în 
proprietatea doamnei Joe F., soția unui militar din trupele ameri
cane ce staționează în Germania occidentala. Iar dacă doamna 
Joe va constata că copilul este „capricios", va chema la telefon 
orfelinatul, azilul ori casa de corecție și va scăpa de plictisitoa
rea... jucărie vie- Doar sînt atîtea cazuri cînd copii germani, cum
părați de soldații americani, au fost revînduți apoi, altor per
soane sau instituții „caritabile".

...în fiecare an mii de copii din Germania occidentală sînt 
vînduți în Statele Unite ale Americii. în fiecare an, din pricina 
mizeriei și a sărăciei mii de mame sînt silite să se despartă de 
vopiii lor, iar mii de copîî își caută cu disperare mamele- Din la
crimile și suferințele a mii de mame și copii, geambașii de la so
cietățile de ,,caritate" din Germania occidentala scot cîștiguri 
respectabile, iar soțiile soldaților americani își procura „jucării- 
vii" împotriva plictiselii.

A. MIRCEA
!
i
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Tehnica 

Je=alungu 

veacurilor
Există un loc în care, făcînd 

zece pași într-o direcție sau. 
alta, poți trece de la decorul in
vențiilor unui cunoscut învățat 
al Renașterii la. o cunoscuta u- 
zina hunedoreana- Acesta 
este Muzeul tehnic din Parcul 
Libertății, București.

Străbuna turbinei 
hidraulice

Intr-o sală se află reconstru
ită o veche moară țărănească 
din bîrne de, lemn, construită 
cîndva, prin 1870/ pe plaiurile 
unui cătun lîngă Tg. Jiu. Pri
vind fosta roată țărănească, cu 
făcaie, care seamănă cu o uria
șă stea de mare... din lemn, unii 
vizitatori vor rămîne uimiți re- 
cunoscînd străbuna turbinelor 
hidraulice moderne— ,,Pelton". 
Și parcă, asemenea unui sim
bol al priceperii, al talentului 
tehnic pe care-1 are poporul 
nostru, într-un colț opus, orga
nizatorii au ridicat macheta la 
scara 1'100 a barajului Bistri
ței de la Bicaz, încununînd ast
fel drumul parcurs de la peisa
jul rustic, patriarhal, al morilor 
de vînt, la acela al peisajului 
industrial modern, în continuă 
dezvoltare, al țării noastre.

Amiralul Ușakov 
conduce Slota

Tinerii „navigatori" pot privi 
aci un „port" unic în lume (de 
fapt, o uriașă dioramă), străjuit 
de celebrul far din Alexandria, 
una dintre cele 7 minuni ale lu
mii antice. In radă stau „anco

Luna martie marchează în
ceputul primăverii.

In pepiniera de pomi, o lucra
re foarte importantă este altor 
irea cu ramură detașată a pu~ 
ieților. De obicei se folosește 
altoirea în despicătură (fig. 1). 
Ea se aplică atunci cînd port
al toiul este mai gros decît al
toiul. Puietul portaltoi se faso
nează printr-o tăietură dreaptă 
și apoi se despică cu un briceag

murile altoi, cu circa 2—3 mu
guri se taie sub formă de pană 
și se introduc în despicătură, 
astfel ca coaja de Ia altoi și 
portaltoi să corespundă pe toa
tă lungimea, Se pune apoi între 
cele două ramuri, scutul de 
scoarță pentru a astupa rana

Stropitul pprndor

(fig. 1 — dreapta). După aceea, 
se leagă cu rafie și se unge cu 
ceară de altoit sau ceară obiș- 

rate" principalele ambarcațiuni 
și nave care ilustrează progre
sul construcțiilor navale înce- 
pînd cu zveltele pirogi, conti- 
nuînd cu navele curajoșilor fe
nicieni, descoperitori de noi pă- 
mînturi sau cu galerele veneți- 
ene. Iată, ancorat, în radă, vasul- 
amiral victorios, al lui Ușakov, 
iar alăturat, între macheta unui 
transatlantic -și a elegantei noa
stre nave de călători „Tran
silvania", vasul „Clermont", 
cu care Robert Fulton, folosind 
puterea aburului, a revoluțio
nat tehnica transportului pe 
apă.

Să declanșăm 
aparatul

Amatorii de piese rare de mu
zeu pot contempla sau foto
grafia și alte exponate unice : 
generatorul de abur construit 
de Traian Vuia sau machefța 
primului elicopter realizată în 
1918 de însuși inventatorul, 
unul dintre pionierii aviației 
mondiale ; un manipulator pen
tru releul automat radiotele- 
grafic, realizat de elevul Suciu 
Vasile în 1914; primul telefon 
folosit în țara noastră, telefon 
construit din două piese sepa
rate, care funcționa pe princi
piul vibrațiilor sonore și multe 
altele.

Adăugind interesantele apa
rate, planșe, fotocopii, expuse 
în secțiile Lumina, Energia ato
mica, Electricitatea, Mecanica 
etc. precum și experiențele di
dactice care pot fi făcute pe 
loc de către ghizi, nu putem în
cheia scurta prezentare decît 
îndemnîndu-vă să vizitați și 
voi acest interesant și instruc
tiv muzeu.

ION CIOFU

Sfaturi pentru micii 
natura!iști

nuită pentru a nu pătrunde ae
rul și apa.

In livada de pomi se fac lu
crări ca : tăierile de fructificare 
și de formare a coroanei po
milor ; stropirea pomilor contra 
bolilor și dăunătorilor cu so
luție de ulei horticole și produ
se pe bază de D.N.O.C. (fig. 2); 
văruirea trunchiurilor și a ra
murilor groase ale pomilor ; 
plantarea de primăvară a pomi
lor. etc. Pentru a efectua plan

tarea, mai întîi terenul destinat 
plantării se pichetează, adică 
se marchează cu țăruși (fig. 3). 
La săpatul gropilor se va avea 
în vedere ca țărușul să indice 
exact centrul gropii. Dimensiu
nile gropilor sînt 
în mod obișnuit 
de 1 x 1 x 0,8 m. 
Pămîntul rezul
tat din primul 
strat de 25—30 
cm se așază la 
toate gropile pe 
aceeași parte.
Restul pămlntu- 
lui rezultat din 
săparea gropii se

1. Corabia a~ 
miralului Ușa
kov.

2. Cîteva ma
chete de avioa
ne. în mijloc : a- 
vionul cu reacție 
inventat de ingi
nerul Henri 
Coanda în 1910.

așază în partea opusă (fig. 
4). Cu 10—14 zile înainte 
de plantare, se vor umple gro
pile cu pămînt pînă la trei sfer
turi din adîncimea lor. Se folo
sește pămînt fertil din jurul 
gropii, în locul căruia se îm
prăștie pămîntul mai puțin fer
til rezultat din adîncime.

înainte de tragerea pămîntu- 
lui în groapă este necesar să 
se fixeze tutori (fig. 4 — cen
tru). Rădăcinile pomilor se 
scurtează cu ajutorul foarfeci
lor de pomi și apoi se mocirlesc. 
Urmează în continuare planta
tul propriu-zis. In jurul tutore
lui se formează un fel de mușu
roi, înalt de 25 de cm, folosind 
pămînt mărunt și reavăn. Plan
tarea se va face în așa fel încît 
coletul pomului să rămînă cu 
4—5 cm deasupra nivelului 
gropii. Pomul se așază în groa
pă cu rădăcinile deasupra mu
șuroiului făcut la baza tutore
lui. Rădăcinile se resliră cu 
mina în toate direcțiile (Hg. 5). 
Se trage apoi pămînt reavăn și 
mărunt și se îndeasă cu mina 
printre rădăcini. Se calcă ușor 
cu piciorul, apăsînd către cen
tru. După plantare (fig. 6) se
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face tăierea ramurilor coroanei 
la acpeași înălțime, deasupra 
unui mugure plasat în afară. 
Vîrful pomului, adică ramura 
care prelungește trunchiul se 

taie cu circa 20—25 cm mai 
sus decît celelalte ramuri.

Ing. I. ROVENȚA 
șeful stațiunii micilor 

naturaliști, Palatul pionierilor, 
București

• PENTRU
• 8 MARTIE
® Știm cu toții ca la 8 Mar

tie se sărbătorește Ziua iar 
ternaționala a femeii, iar 
copiii găsesc un prilej minu
nat în aceasta zi, de a face 
mamelor o bucurie, un mic 
cadou-

lata cum am putea confec-
• ționa o rama în care sa păs

trăm imaginea scumpa a ma
mei...

® Tăiem din carton 2 patra
te egale, cu latura de 7—3 
cm ; le punem unul peste ala 
tul încît colțul unui patrat 
sa corespunda cu mijlocul

• laturei celuilalt pătrat, obti- 
nînd în felul acesta o figura 
în stea cu 8 colturi. Lipim

între ele aceste cartoane cu 
pelicanol iar în mijlocul a- 
cestei figuri, punem fotogra
fia. Numerotam apoi cu cre-

• ionul colțurile interioare ale 
ramei.

Apoi începem sa îmbră-
• căm cu fir de mulinh, măta

se sau bumbacel de diferite 
culori aceasta ramă și iată

• cum:
Ficsam cu mina capătul

• firului de muline în spatele 
ramei și scoatem firul în 
fața ramei în colțul nr. 1 din

• figura de sus ; unim acest 
colț cu numărul 4 înconju- 
rînd cu trei rînduri de muli-

• ne aceasta distanță; apoi 
scoatem firul în colțul nr- 2

q pe care-1 unim cu 5 încon- 
jurînd, de asemenea, cu trei 
rînduri distanța dintre ele,

• apoi unim colțul 3 cu 6 și 
așa mai departe pînă cînd 
ajungem Ia vîrful colțurilor

® exterioare.
întărim firul în spatele ra- 

9 mei și facem și o agățătoare 
la colțul de sus.

Putem lucra această ramă
• și în două culori.

Prof. JEANA
• SCĂRLĂTESCU

ț Pentru ziua mamei mai 
puteți lucra și flori după mo, 
delul dat în pagina a Vl-a 

© a „Scînteii pionierului" nr. 3 
din 16 ianuarie 1963.

• •••••

Mecanicul electronic
Pe liniile metroului din Mos

cova a fost încheiată experi
mentarea unui mecanic auto
mat de construcție electronică, 
menit să automatizeze condu
cerea trenurilor subterane de 
călători. Un experiment tehnic 
atît de important se înfăptuiește 
pentru prima oară în practica 
mondială.

Mecanicul automat, este o 
mașină electronică. Ea rezolvă 
neîncetat ecuații diferențiale 
complicate. Dispozitivele ei țin 
seama de profilul căii, de dis
tanța pînă la stația următoare, 
de greutatea garniturii de tren, 
de funcționarea frînelor. In 
funcție de toate acestea se 
alege regimul cel mai rațional 
de mișcare, viteză, se deter
mină momentul de irînare și 
de oprire a trenului. Graficul 
este respectat cu o precizie pc 
care cu greu ar putea s-o reali
zeze mecanici cu mare expe
riență.



Fruntași 
la 
învățătura
și
în activitatea 
pionierească

IONITĂ MIHAI, 
clasa a IlI-a B, Școala de 

8 ani Răcari, regiunea 
București.

MIRECA LEONELA 
IULIA 

clasa a IlI-a B, Școala de 
8 ani, comuna Ciocile, 

raionul Faurei.

TOMUȚA DAN CORNEt, 
clasa a Vil-a C, Școala 
de 8 ani nr. 5, Brașov.

MODREANU LUCIA, 
clasa a Vi-a A, președinta 
detașamentului nr. 3, 
Școala de 8 ani, comuna 
Rușavât, raionul Cislau.

GEORGESCU MARIA, 
clasa a VII-a, Școala de S 
ani, comuna Poiana, ra

ionul Slobozia.

din unități

De vorbă cu maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Viziru

Maestrul emerit al sportu
lui Gheorghe Viziru, pregă
tit pentru interviul solicitat 
de reporter, începe să-și de
pene primele amintiri din 
șirul lung al celor 22 de ani 
de activitate sportivă.

—Aveam vreo șase ani 
cînd, ca să zic așa, am în
ceput, împreună cu fratele 
meu, Marin, să „joc" tenis. 
De fapt, eram „băiat de 
mingi". Aveam grijă să 
string mingile „iluștrilor" 
membri ai „Tenis-clubului", 
fii de moșieri și capitaliști. 
Nici chiar cînd ajunsesem 
de vreo 14 ani și începusem 
să joc nu aveam cel puțin 
voie să mă dezbrac în ves
tiarele oficiale, ci numai în 
baraca de lîngă terenul unde 
tata era îngrijitor.

La 15 ani, cu ajutorul unei 
subscripții publice, am mers 
la Oradea, la primul concurs 
oficial, campionatul național 
de juniori. Aici, ziarele au 
descoperit în mine și Marin 
„minunea blondă", „cei doi 
copii minune". Nimeni îhsă 
nu ne-a întrebat cum au fost 
cerșiți banii ca să putem a- 
junge la Oradea, cum de di
mineața pînă seara alergam 
să servim mingi „iluștrilor" 
membri ai „Tenis-clubului". 
Cîțiva ani mai țîrziu, a venit 
însă Eliberarea. S-au schim
bat multe...

— în 1947 ați reușit sa 
deveniți campion 'republican 
la seniori.

— Intr-adevăr, așa este. 
Era prima mare victorie a

Recent, Maria 
Alexandru a de
venit dublu cam
pioană internațio
nală a R. F. Ger
mane, cîștigînd, la 
întrecerile care au 
avut Ioc la Frank
furt — pe — Main, 
proba de simplu 
și, împreuna cu 
Geta Pitică, pe 
cea de dublu.

lat-o în timpul 
unui antrenament.

mea, primul mare vis împli
nit. Prin el răspundeam mi
nunatelor condiții puse la 
îndemînă de puterea popu
lară.

— Desigur, acestei vic
torii i-au urmat și altele. 
Care sînt cele mai importan
te ?

— Mai întîi titlul de cam
pion republican pe care l-am 
obținut consecutiv 9 ani la 
rînd. Apoi, titlul de maestru 
al sportului și în 1959 înalta 
cinste de a intra în rîndu- 
rile maeștrilor emeriți ai 
sportului. In sfîrșit, succese
le pe plan internațional și 
în special cele obținute în 
1959 în „Cupa Davis" unde 
echipa noastră națională a 
surclasat puternicele echipe 
ale Egiptului și Noii Zeelan- 
de.

— Și acum, în încheiere, 
micii noștri cititori ar vrea 
să afle ceva despre planurile 
federației de tenis de cîmp, 
al cărei secretar general sîn- 
*teți. Mă refer la cele care 
îi privesc direct...

— Pentru început, îi ariunț 
de înființarea unui centru al 
federației în cadrul Palatului 
pionierilor din București 
pentru învățarea tenisului,1 și 
de înființarea unor centre 
experimentale în regiunea 
București și alte regiuni ale 
țării. Iar în numele federați
ei, îmi permit chiar să fac o 
precizare : tenisul de cîmp 
e un sport frumos care dez
voltă numeroase calități. 
Așa că merită să-1 practice I

TEODOR CRISTIAN

Nu de mult pe pati
noarul Stadionului „23 
August" din Bacău a 
avut loc un concurs 
de patinai. La concurs 
au participat pionierii 
claselor V—VII de la 
Școala medie nr. 3 din 
oraș. Pe primele locuri 
s-au clasat pionierii 
Trepăduș Lili, clasa a 
VII-a F, Berilă Victor 
și Herghelegiu Con
stantin din clasa a
Vl-a A.

Zilele trecute, la 
Școala de 8 ani din co
muna Sărulești, raio
nul Lehliu, s-a desfă
șurat un interesant 
concurs de șah și să
niuțe. Printre cei mai 
buni jucători de șah 
din școală s-au clasat 
pionierii Pătrașcu Con
stantin, Constantin
Ioana 
Ilie.

și Dragomir

La concursul de schi 
organizat de pionierii 

’'Școlii de 8 ani nr- 2 
din comuna Moisei, 
raionul Vișeu, s-au 
clasat pe primele 
locuri următorii pio
nieri : Tomoioagă Ion, 
clasa a Vl-a, Hajda 
Gheorghe, clasa a
VII-a  și școlarii Vla- 
șin Vasile și Timiș Ion, 
clasa a IlI-a.

încă una dintre pro
bele prevăzute în car
netul pentru obținerea 
distincției pionierești, 
a fost îndeplinită de 
către pionierii Școlii 
de 8 ani din comuna 
Bocsig, raionul Ineu, 
Ia concursul de săniu
țe organizat de ei. 
Printre pionierii care 
au trecut primii linia 
de sosire, se află și 
Bătrîna Nicolae, Arde
lean Veronica, Patru- 
ță Teodor, Cristea An
ton și Mihuț Gheor
ghe.

Și pionierii Școlii de 
8 ani nr. 7 din Baia 
Mare au organizat un 
concurs de schi. Au
participat pionierii 
claselor V—VII din
școală. Locul I a fost 
cîștigat de pionierul 
Mureșan Gavril, care 
a parcurs distanța în 
timpul cel mai scurt.

ERATĂ
în nr. 2 (889), pag. 4 se va citi la articolul „Tanganica" : 

„Suprafața = 937.061 km2".
La pag. 8, în articolul „Nicolae Grigorescu", coloana 5-a, 

rîndul 11 de jos, se va citi : „vîrsta de 69 de ani. Viața Iui".

SE PREGĂTESC 
PENTRU DISTINCȚII

• In vizita pe care pionierii Școlii de 8 ani 
din comuna Cremenari, raionul Rîmnicu 
Vîlcea au făcut-o la Gospodăria agricolă co
lectivă „30 Decembrie" au aflat multe lucruri 
interesante despre îngrijirea vitelor, despre 
modul de hrănite și adăpare a lor în timpul 
iernii.

• Nu peste multă vreme și în comuna 
Răcari, raionul Filfași se va aprinde becul 
electric. La săpatul gropilor pentru stîlpi au 
ajutat și pionierii Școlii de 8 ani din comună. 
In această acțiune s-au evidențiat pionierii 
clasei a VII-a.

• La gospodăria agricolă colectivă din co
muna Calomfirești, raionul Alexandria, s-au 
amenajat nu de mult cîteva răsadnițe. Pionie
rii Vlașcu Stelian, Popa Maria, Vasile Anghel, 
Milac Ion, Bogdan Vasilica Și mulți alții au 
ajutat cu drag. Astfel ei au curățat zăpada de 
pe locul unde urma să fie puse răsadnițele Ș> 
au cărat bălegar pentru așternutul cald,

• 800 kg de fier vechi au strîns într-o sin
gură zi pionierii Școlii de 8 ani din comuna 
Hundorf, raionul Sighișoara.

• Pe scena căminului cultural din satul 
Voitești Vale, comuna Bălănești, raionul Tg. 
Jiu, pionierii prezintă deseori spectacole în 
fața colectiviștilor. La unul din aceste spec
tacole pionierii au prezentat o suită de 
dansuri populare din nordul Olteniei și au re
citat numeroase poezii și cîntece despre patrie 
și partid. Tot la această serbare echipa de 
fluierași a școlii a cîntat doine și cîntece din 
folclorul nou.

• La Școala de 8 ani din Benești, raionul 
Agnita, pregătirile pentru concursul cultural- 
artistic sînt în toi. în programul pe care-1 vor 
prezenta pionierii se află și dansurile populare 
romînești „Hațegana", „Ca la Breaza" și 
„Banul mărăcine". Tot pentru concurs pio
nierii pregătesc sceneta „Acrobatul".



Popescu Dana — București.
In ciuda dimensiunilor redu

se. „Extemporalul" este o na
rațiune remarcabilă, plină de 
viată. Se vede că nu te-au in
teresat efectele exterioare : fi
gurile de stil. întorsăturile de 
frază și alte zorzoane inutile, 
atît de dragi multor începători 
în ale scrisului. Ai povestit di
rect. cu simplitate și umor, un 
crîmpei din activitatea școlă
rească în care se vor recunoaș
te. desigur, toți foștii, actualii și 
viitorii elevi. Bravo, Dana! Aș
teptăm lucruri noi.

Cucu Eugen — Petroșeni — 
Hunedoara.

Am rîs — ce-i drept, fără ve
selie — de năzbîtiile geografice 
ale colegului tău. 
S-a îndreptat, în 
cele din urmă ? 
Compoziția nu-i 
lipsită de calități, 
ia seama, însă, la 
ortografie.

C.osma Rodica
— Turda — Cluj.

Cînd vrei să înfățișezi un pe
isaj sau o întîmplare, fie în ver
suri fie în proză, e bine să te 
lămurești mai întîi care sînt 
elementele principale, pe ce a- 
nume vrei să pui accentul. Atît 
,,Iarna" cit și „Excursia la Bi- 
caz”, sînt deficitare în aceas
tă privință.

Pisică Mircea — Zărnești —■ 
Argeș.

Intr-adevăr, ai procedat așa 
cum trebuie, și meriți toate fe
licitările pentru curajul de care 
ai dat dovadă, salvînd de la dis
trugere casa părintească. Nă
dăjduiesc că nici la învățătură 
nu te lași mai prejos. Iți urez 
succes și te rog să ne mai scrii.

Scorojită Răducu — Băilești
— Oltenia.

Principala calitate ce se des
prinde din scrisorile tale, este... 
„modestia". De axemplu: „Mă 
numesc elevui Scorojitu Ră
ducu. am 14 ani și sînt un viitor 
scriitor al literaturii românești. 
Multe din poeziile mele au fost 
publicate la radio-Craiova". Si 
așa mai departe.

Spre surprinderea noastră, 
viitorul scriitor — deocamdată. 

4 rătyw&fe !

DAN DEȘL9U |

elev în clasa a VUI-a la Școala 
medie nr. 4 din Craiova — zice 
„bangherj", în loc de bancheri. 
„copi“ în loc de copii, „ca-m" 
în loc de c-am etc.

Cred că te-ai cam pripit, Ră- 
ducule ! Ocupă-te stăruitor de 
gramatică Și ortografie ; însu
șirea corectă a limbii romîne 
îți va fi de folos în orice dome
niu de activitate.

Popa loan — Băcăiuti — 
Hunedoara.

Compoziția este foarte stîn- 
gace, fără valoare literară, ceea 
ce nu trebuie să te îngrijoreze 
prea mult. Mă întreb însă, de 
unde ți-a venit ciudata idee că 
„In trecut, pe cuprinsul Bără

ganului, princi
pala bogăție erau 
ierburile, prin 
care boierii vî- 
nau tot felul de 
păsări și animale 
fantastice" ?! Pro
babil, ai inter

pretat în chip năstrușnic vreun 
pasaj din Odobescu.

Bejenaru Constantin — Tul- 
cea — Dobrogea.

„Stuful" nu merită să vadă 
lumina tiparului. Te sfătuiesc 
să renunți la proiectul de a mai 
scrie, așa cum zici, poezii des
pre însemnătatea bogățiilor na
turale : lasă acest subiect în 
seama lucrărilor de specialitate. 
Arta are alte scopuri și alte 
mijloace, pe care, uneori, văd 
că Ie intuiești just, ca, de pildă, 
în „Zi, vioară". Deși ne-a par
venit după cea de-a 15-a ani
versare a Republicii o publicăm 
cu plăcere :

„Cin'ș' pe ani azi are tara, 
'Ani de bucurii,
Și-a-nflorit ca primăvara 
Zi, vioară, zi ■'
Hai, vioară, spune-ți dorul 
Și pe strune-1 poartă, 
Căci măria sa poporul 
E stăpîn pe soartă1

Zi, vioară, cu-nfocare, 
Zi, cum n-ai mai zis. 
Căci partidul — drum spre 

soare 
Tării i-a deschis I"

rubin-

primăverii 
năzuim;

Mlădițe-i sîntem
Și-un vis de aur
Voioși — sub limpezimea zării. 
Ca florile să înflorim,

Slăvită țară minunată,
Un cînt de dragoste-ți cîntăm.
Noi sîntem mici, da'n piept curată 
O inimă de foc avem,
La fel ca roșia cravată,
Pe care — mîndri — o purtăm I

Ni-s poate la numărătoare 
Prea fragezi anii și puțini... 
Dar toți cîți sînt, sînt plini de soare 
Și toți sînt încălziți deplin, 
De steagul clasei muncitoare, 
De raza stelei de

ne

Aici, în primăvara tării, 
In care fericiți ne știm.

AI nostru-i crîngul și lăstarul. 
Iubim al păsărilor cînt. 
Și jocul și abecedarul, — 
Și dragi ni-s toate cîte sînt, 
Dar mult mai mult ni-i făurarul 
Vieții noi de pe pămînt.

Mult încercat în vremuri grele, 
Partidu-i faur de eroi
Pe munții vremii, pîn'la stele, 
Dînd vieții noastre nou altoi.
El urcă purpurii drapele
Spre slava vremurilor noi.

ț

VICTOR TULBURE

Vine primăvara

• ••••• • •••••
în clasa a Vl-a A era mare 

forfotă. Elevul lonescu Dan nu 
venise încă. Prima oră era de 
activități educative.

— Așa, întîrzie și astăzi de 
la prima oră, cum a întirziat și 
ieri — a spus Radu.

— Da, din pricina lui nu pu
tem fi fruntași — a spus Irina.

— Da, da, da — se auziră gla
surile supărate ale copiilor.

Deodată în clasă s-a făcut li
niște.

Tovarășul diriginte a intrai 
în clasă.

S-a făcut prezența.
s—• lonescu Dan.

?
’— lonescu Dan.
■— Tovarășe profesor, o să 

vină. Iar a întirziat. Și ieri a 
întirziat la prima oră.

— Hm ■' A întirziat — spuse 
profesorul ca pentru sine.

In acest timp, ușa clasei s-a 
deschis și în prag a apărut un 
cap ciufulit. Copiii începură, 
cum s-ar zice, să facă haz de 
necaz.

— Liniște copii, — spuse pro
fesorul. lonescu, de ce ai întîr- 
ziat ?

— Păi... păi... să vedeți... am 
pierdut tramvaiul, spuse Io- 
nescu încurcat.

— Ai pierdut, iar tramvaiul. 
In fiecare zi îl pierzi?

— Nu... Dar să vedeți...
— Bine, o să discutăm acum, 
într-adevăr, Ia ora de activi

tăți educative s-a discutat 
și problema .,Tramvaiului".

— Tovarășe profesor, lonescu 
stă la două stații de tramvai 
depărtare de școală. lonescu 
poate veni pe jos. El poate veni 
fără tramvai și tramvaiul fără 
el — spuse Andrei.

— Tovarășul profesor a pier
dut cîteva minute din oră 
numai pentru tine! — spuse 
Mircea

—- Dar ei de ce au rîs cînd 
eu am intrat în clasă ? S-a plina 
lonescu Dan. A rîs pentru că 
sînt niște elevi răi, niște colegi 
răi.
- — Nu este adevărat, nu am 
rîs de asta, ci pentru că este 
atît de caraghios, să întîrzii... 
i-a spus președinta detașamen
tului.

rA doua zi la gazeta de perete 
a școlii se strînseseră mulți, 
mulfi copii. Să vedem de ce...

— Ha, ce caricatură 1 A făcu
t-o caricaturistul nostru dintr-a 
Vil-a A — spuse Ionel ,

— Și ce roți are 1? spuse 
Irina.

■— Dar unde este lonescu ? 
s— întrebă Anca.

— Uită-te mai jos și ai să-l 
vezi.

Anca citi: „lonescu la micul 
dejun", „lonescu făcîndu-și te
mele" „lonescu acasă".

A doua zi cîjiva pionieri din 
clasa a Vl-a A s-au dus la Io- 
nescu acasă și au sunat.

Nici un răspuns.
— Să știi că nu vrea să ne 

deschidă — spuse președinta 
detașamentului.

— Da, da, da — se auziră gla
suri supărate.

Insă nu mică le-a fost mira
rea cînd la școală l-au găsit 
pe lonescu în banca lui.

— Am trecut pe la tine pe 
acasă.

— Eu am venit mai devreme 
și o să vă rog să luaji caricatu
ra aceea de Ia gazeta de perete. 
Vă promit că nu o să mai întîr
zii. Tramvaiul din caricatură a 
fost ultimul tramvai pierdut.

— Să-l credem ? Să-l credem? 
se auziră cîteva glasuri.

— Da, să-l credem, spuse pre
ședinta detașamentului.

NICOLAE SILVIA GABRIELA
cl. a Vl-a,

Școala de 8 ani nr. 10 
„Emilia Irza".
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