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O îndeletnicire
importanta — 
creșterea 
și îngrijirea 
albinelor

Liniște ! Fiecare pio
nier trece pe rînd și 
asculta cu atenție. 
Daca zgomotul e prea 

tare, daca albinele par tulbu
rate, înseamnă ca stupul a 
fost atacat de șoareci. Nici un 
semn, însă. E bine.

în cercul .,Micilor apicultori” 
din comuna Zetea, raionul O- 
dorhei sînt mulți pionieri. Unii 

u intrat chiar în toamna a- 
ceasta, alții sînt mai demult 
Cercul lor are o vechime de 
trei ani > în timpul iernii stu
diază problemele mai mult teo
retic. Lucrează însă și practic. 
Au construit încă patru stupi 
de rezerva pentru primăvară, 
cînd cele doua familii de albi
ne se vor înmulți. Apoi, de cîte 
ori era nevoie, micii apicultori 
au curățat urdinișurile de ghea
ta și zăpada. Din cînd în cînd, 
au scos albinele moarte. Activi
tate mai bogata au avut în 
vară și în toamnă. Acum,primă
vara, pregătesc stupina de scos 
din iernat. Aceasta o vor face 
într-o zi însorită, fără vînt. De 
pe acum pregătesc pentru acea 

i adăpătorul. Cînd albinele 
(for ieși din stup, sa găsească 
în apropiere apa călduța, cu 
puțina sare 1 Totodată, cu pri
mul control de primăvară, pio
nierii vor face curățenie în 
stup, vor înlocui unii faguri, 
vor strimta cuiburile. Apoi se 
vor îngriji de dezvoltarea bazei 
melifere.

Pe micii apicultori din Zetea 
îi așteaptă o activitate bogata, 
interesantă. Învățînd astăzi în 
cerc cu interes, vor putea mîi- 
ne, cînd vor deveni colectiviști, 
sa se ocupe de creșterea albi
nelor, mijloc important pentru 
gospodăriile colective în rea
lizarea unor venituri importan
te, cu cheltuieli reduse.

G. COSTIN

Bucurie ! în clasa a VIl-a A de la 
Școala medie nr. 32 Filimou Sîrbu 
diîi București au sosit tezele la inale- 

.............. • • Acestea sînt cele 
’ yri|i de ce? Pen- 
.'mesirul'.’ fa reca-

maBcă. N... 9.
tr.ai multe ho e.
tru ca în timpul .......... ..........
pitulare pionierii au învățat cu per
severența, s-au ajutat unii pe u’jii. 
Acum bucuria este a tuturor.
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Cînd am ieșit din clasa a VI-a A eram tare bucu
roasă. „Ce mai articol o să scriu — îmi ziceam. 
O să povestesc despre orele frumoase de litera
tură ale acestei clase, despre felul cum răspund 
pionierii la fizică, la matematică, despre liniș
tea și disciplina din timpul orelor, despre aju
torul pe care și-l dau între ei, în fine despre no
tele lor bune. Dar, tocmai cînd mă gîndeam Ș< 
la un titlu frumos, iată că un pionier mă trage 
de mină și-mi spune: „Veniți și în clasa alătu
rată. Este a VI-a B. Face parte din același de
tașament cu a VI-a A". „Bravo, m-am bucurat 
din nou, notițele mele vor fi și mai complecte, 
numărul de note bune pe care îl am trecut în 
carnet, probabil că se va dubla, datele vor fi și 
mai convingătoare...". Cu aceste gînduri, ială-mă 
în clasa a VI-a B. La început, din cauza hărmă- 
laiei din clasă n-am putut să disting bine pe 
vreunul dintre ei. Dar, cum era încă recreație, 
mi-am zis că acesta este motivul. S-a sunat dar... 
lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Venirea 
tovarășului profesor i-a făcut să se așeze în 
bănci. Popa Ionel și-a scos cartea și s-a pregătit 
să... sufle. Nicolau Nicolae a cerut vecinului ca
ietul cu probleme să le vadă... rezultatele, 
Iliescu Marcel a pus pe bancă notițele să înve
țe... pentru ora viitoare. S-ar putea să-l asculte, 
că n-are notă 1 In lelul acesta a început ora Ia 
clasa a VI-a B. Și tot așa a continuat. Am aștep
tat cu nerăbdare clopoțelul, ca să pot sta de 
vorbă cu pionierii. I-am chemat Și Pe cei de 1° 
a VI-a A.

Cum, la voi se mai suflă ? — m-am mirat

— Sint multi care mai a.u obiceiul acesta — 
a răspuns cu amărăciune președintele unei grupe 
de la a VI-a B — Preda Dan.

— S-a întîmplat și la noi așa ceva, interveni 
cineva de la „A". Este mult de atunci. Nici nu 
mai știu cine anume, dar s-a lecuit după discu
ția din grupă...

Nu vă aiula(i intre voi la învățătură?! De ce 

jumătate de clasă are note mici ? — i-am între*- 
bat pe cei de la a VI-a B.

— Cum să nu 1 — a venit răspunsul, ne ajutăm!
— Atunci, poate că sînt copii mai slabi în clasa 

aceasta, mi-am rostit gîndul cu glas tare.
Dar negarea a venit hotărîtă. Nici vorbă da 

așa ceva. Numai că la ei sînt unele problema 
mai „delicate". Sachelarie Ana, de pildă, nu pri- 
mește să fie ajutată, li este „rușine", spune ea. 
Și colegii crezînd-o pe cuvînt o lasă să vină ne
pregătită la școală. Popa Ionel este... încăpă
țînat. Dacă este întrebat la ore nu răspunde. 
Ajutor nu primește decit sub forma caietelor cu 
problemele gata rezolvate. Și lucruri de felul 
acesta sînt multe în clasa lor. Nu se pot com
para cu a VI-a A ! Acolo lucrurile se pun la 
punct mult mai simplu, spun cei de la a 
VI-a B. Se întlmplă ceva, grupa se adună 
imediat și discută. Probleme ca : „Studiul indivi
dual", „Cum să ne luăm notițe", „Programul zi
lei" sînt de mult clarificate Ia a VI-a A. De ce 
nu și la a VI-a B ? — este firesc să se între
be oricine. Doar ambele clase formează un deta
șament, au aceleași condiții, sînt conduse de 
același colectiv de conducere. „Eu sînt la „A“ 
mi-a spus președinta detașamentului Manea 
Doina, vrînd să arate că nu este răspunzătoare 
de ce se întlmplă în cealaltă clasă". Desigur, în 
primul rînd pionierii înșiși sînt răspunzători de 
felul cum se comportă, cum se pregătesc pentru 
școală. Dar colectivul de conducere, nu are nici 
un rol ? Discutarea în grupe, în fața detașamentu
lui a celor care nu-și fac datoria, se 
obișnuiește în toate unitățile. Grija pentru felul 
cum își petrec timpul liber, cum își iau notițe, 
cum se ajută între ei pionierii trebuie să fie în 
atenția colectivului de conducere al detașamen
tului. Atunci de ce nu și în atenția celui al de
tașamentului din clasele a VI-a de la Școala de 
8 ani nr. 16 din Brăila?

la discuția despre „Cum ne compor tăm ?’’
— UN EXEMPLU DE VOINȚA
— CINE ESTE LAȘ ?
Așteptăm părerile voastre despre întâmplări 

le din aceste două articole.



In unitatea de pionieri din 
Școala medie nr. 1 din Arad 
activul pionieresc se ocupa 
de găsirea acelor activități 
prin care pionierii să aibă 
ce învăța dar să se și odih
nească, sa se recreeze.

Tovarășul instructor supe
rior din această unitate ne-a 
spus ca pionierii de aici în
drăgesc foarte mult sportul. 
De aceea, participarea pio
nierilor la activitățile spor
tive este mare și cu rezul
tate frumoase. Așa, de pildă, 
este de menționat serbarea 
sportiva pe care-au dat-o, 
în cadrul unității, pionierii 
claselor a Vl-a și a VII-a, și 
care a cuprins numere de 
exerciții acrobatice, gimnas
tica, sărituri

La concursul de săniuțe 
organizat în cadrul sparta- 
chiadei de iarnă a pionieri
lor au participat zeci de co
pii și a fost cîștigat de Barna 
Cornel din clasa a Vl-a B. 
Iar la concursul de patinaj 
pe școală, primii trei s-au 
clasat pionierii Penea Dan 
clasa a VII-a A, Bodea Dan 
clasa a VII-a B și Caracioni 
Tudor clasa a V-a.

Clasele a V-a au avut ini
țiativa organizării unei echi
pe de gimnastică, care nu
mără, printre alții, pe pionie
rii Robu Constantin, Haș 
loan, Oprița Radu — cei mai 
buni la gimnastica.

Un lucru bun este acela ca 
activul pionieresc cînd orga
nizează acțiuni pe unitate 
cere sprijinul sfatului uni
tății. Așa s-a întîmplat cînd 
au vizitat Fabrica „Fierarul". 
La această fabrică lucrează 
tovarășul Gheorghe Măcinic, 
membru în sfatul unită
ții, căruia pionierii i-au 
cerut sprijinul în organiza
rea acestei vizite.

Tot ca activități frumoase, 
folositoare putem aminti vi
zita la Fabrica ,,Teba“, con
cursul de povestiri și basme, 
organizat cu ajutorul tova
rășului profesor de limba ro- 
mînă, tot membru în sfatul 
unității, pentru activul pio
nieresc, concursul pe teme 
pionierești ,,Cine este între
bat, răspunde". Acest con
curs merita o mențiune spe

La Școala medie din Cristurul Secuiesc, raionul Odoihei, a 
venit intr-o zi în vizită... doctorul Curăfelu •' Era după ore. A mers 
intr-o clasă, în alta, și-a făcut însemnări. In detașamentul clasei 

a Vl-a n-a stat prea mult. Nici nu avea de ce. S-a uitat sub bănci — 
nici un ghemotoc de hîrtie, s-a uitat pe bănci— nici praf, nici zgî- 
rieturi, nici pete de cerneală. Și tabla era curată, și parchetul, și 
ferestrele Ba la geamuri erau multe flori, între rîndurile de bănci 
preșuri. Doctorul Curăfelu a ieșit din clasă bucuros.

In unitate, doctorul Curățelu e de fapt prezent în fiecare zi 
prin... elevul de serviciu I In detașamentul clasei a Vl-a e totdea
una curat, pionierii de aici păstrează cu grijă bunul obștesc. Matei 
Iosif și Farkaș Magda sînt printre cei mai harnici. Ei udă florile, 
șterg tabla, aranjează perdelufele (lucrate în detașament). Cînd 
cineva a zgîriat peretele a fost imediat tras la răspundere. La fel 
și cînd a vărsat cerneala. Grija permanentă pentru păstrarea bu
nului obștesc e un bun obicei al detașamentului clasei a Vl-a. 
Iată de ce e bucuros doctorul Curăfelu ■'

CRISTINA ANDREI

cială și anume, faptul că în
trebările — și cele generale 
și cele de „baraj" — au con
ținut probleme legate strîns 
de viața pionierească, cum 
ar fi : Cum se desfășoară ce
remonialul pionieresc la u- 
nitate ? Dar la detașament ? 
Cîți pionieri pot forma un 
detașament ? Cum sînt evi- 
dențiați pionierii fruntași ?

Dorim sa menționăm, de 
asemenea, pe lîngă vizionă
rile săptămînale de filme, de 
piese de teatru, de teatru de 
păpuși, de circ — și iniția

IR
timpul

tiva activului pionieresc ca 
în această unitate, pe lîngă 
biletele ce și le procura pio
nierii la concertele săptă
mânale să existe permanent 
10 abonamente Ia concer- 
tele-lecție ale Filarmonicii 
din Arad.

★

Ne vom opri acum, pen
tru a arăta mai amănunțit 
felul în care detașamentul 
claselor a V-a se ocupa de 
organizarea activităților dis- 
tractiv-educative. Mîneran 
Gelu, Cocian Cristian, Gher
man Margareta, Trîncău Ion, 
Blăgău Mariana formează 
colectivul de conducere al 
detașamentului. Și fiecare în 
parte se străduie să găsească 
acele acțiuni noi, capabile 
să-i intereseze, sa-i preocu
pe pe toți pionierii.

Anul acesta, clasa a V-a 
studiază istoria antică. Pio
nierii au hotarît vizitarea în 
coleetiv a muzeului de isto
rie veche. Acolo au văzut, 
printre altele, descoperiri a- 
parținînd vremurilor foarte 
îndepărtate, pe teritoriul ac
tualei regiuni Banat și al 

orașului Arad, scheme ale 
locurilor unde s-au găsit 
podoabe și obiecte din epo
ca pietrei cioplite.

După vizionarea în colec
tiv a spectacolului „O scri
soare pierdută" și după vizi
tarea expoziției închinate 
centenarului lui I. L. Cara- 
giale pionierii au discutat 
în detașament despre „Eroii 
nemuritori din teatrul și 
proza marelui Caragiale". 
în vederea acestei adunări 
copiii au citit din operele 
marelui nostru Ion Luca Ca
ragiale.

Foarte frumoasă a ră
mas în amintirea copiilor 
o duminica din iarna aceasta 
cînd, împreuna cu tovarășa 
instructoare de detașament 
Carmen Florescu, s-au dus 
și au petrecut cîteva ore pe 
Mureșul înghețat. Au orga
nizat un concurs de săniuțe, 
s-au întrecut la viteza pe 
patine, s-au jucat.

Una din cele mai în
drăgite acțiuni pionierești 
distractive în acest deta
șament este învățarea de 
cîntece. Buta Lăcrămioara, 
Selejan Tatiana, Țimbal 
Doina și Țimbal Ana sînt 
membre ale cercului de 
cor de la Casa pionierilor. 
Ultimele doua sînt și eleve' 
la Școala de muzică. Așa că, 
împreuna au hotarît ca, din 
caietele lor de cîntece sa-i 
învețe și pe ceilalți pionieri. 
Această acțiune a fetelor a 
dat un rezultat frumos : tot 
mai mulți pionieri din cadrul 
detașamentului iubesc acum 
cîntecele. Pînă și Mîneran și 
Novac Cornel care spuneau 
că nu se pricep sa cînte au 
început sa iubească cîntecul.

Acest detașament, care or
ganizează în mod plăcut pe
trecerea timpului și adună
rile pionierești este detașa
mentul cu cele mai bune re
zultate la învățătură. Sa fie 
o întîmplare ? Nu, nu este o 
întîmplare. Lucrul acesta se 
datorește faptului că pionie
rii de aici știu să-și organi
zeze bine timpul. Cînd e 
vorba de învățătură, învață ; 
cînd e vorba de veselie, e 
veselie ! Fiecare lucru, la 
vremea lui.

OANA MAGDU

H La Casa pionierilor din Ploiești, în cadrul cercului mici- L
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Jucătorii, în număr de 15-30, 
stau în cerc, în afară de unul, 
care se găsește în mijloc, cu 
o minge în mînă.

Jucătorul din mijloc aruncă 
mingea în sus și, în timp ce a- 
ceasta este în aer, striga nu
mele unui jucător din cerc. A- 
cesta pătrunde imediat în cerc 
și caută să prindă mingea, în 
timp ce toți ceilalți fug în toate 
direcțiile, depărtîndu-se de el. 
îndată ce a prins mingea, jucă
torul striga „minge, stai 1" și 
la acest semnal toți ceilalți ră- 
mîn nemișcați, pe locurile 
unde se găsesc. El își alege 
unul din cei mai apropiați, 
strigîndu-i numele. Cel strigat 
se întoarce cu spatele și rămî- 
ne nemișcat, iar primul încear
că să-l lovească cu mingea, 
fără să părăsească locul unde 
a prins-o. Dacă reușește, cel 
lovit va lua mingea și va stri
ga în același fel celorlalți, care 
între timp au căutat să se în
depărteze de el în fugă, și va 
încerca și el la rîndul său să 
lovească pe unul din jucători. 
Dacă jucătorul nu reușește să 

lovească pe cel strigat, atunci 
se reface cercul, iar jocul este 
reînceput.

Pentru fiecare lovitura pri
mita sau ratată, jucătorul res
pectiv primește puncte de P’ 
nalizare. Cîștiga jucătorul care 
are cele mai puține puncte de 
penalizare.

învățăm cîntece noi

Orchestra de mandoline , 
și corul școlii sînt cunos- • 
cute atît de sătenii noștri 
cit și de cei din comunele 
apropiate pentru că, de mul
te ori, i-am înveselit cu 
cîntecele noastre.

De curînd, am învățat 
un cîntec nou, „Cîntă, cîn- 
tă, ceteră“, pe care-1 vom 
interpreta cu corul și or
chestra Ia o nouă serbare 
pe care o vom da la cămi
nul cultural.

Pavel Aurora, Ionijă Nl- 
cula șl Baciu Georgeta, so
liștii noștri, au învățat cî- 
teva cîntece populare pe 
care Ie vor cînta la con
cursul cultural-artistic. Tot 
pentru concurs pregătim și 
cîteva poezii despre patrie 
și partid.

TICĂ ELENA
Școala de 8 ani 
comuna Gruiu, 
raionul Racari



Discuția noastră „ COM UIT COMPORTAM?

Domnaru

Cine este laș ?

i-au acordat-o pio-
1-au ales.

și-a fracturat mîna

u

o
de 
eu, 
am 
mă

$ Voința lui Mircea a triumfat @ „Curajul" lui Habără... 
Ce părere aveți despre așitate?

Un exemplu de voință
O să vă povestim o întîm- 

plare despre președintele nos
tru de detașament,
Mircea. Acum vreo două luni, 
Mircea 
dreaptă. A stal două săptămîni 
în spital, și vrem să vă spunem 
că i-am simțit lipsa. E un bun 
coleg, prietenos, cu el nu te 
plictisești niciodată, iar la ac
țiunile pionierești e întotdea
una primul. Vă închipuiți cîl 
de bucuroși am fost cînd I-am 
văzut din nou în mijlocul nos- 

„tru. L-am înconjurat cu toții și 
care mai de care îl întrebam 
cum se simte, ce-a mai făcut, îi 
povesteam ce se mai întîmplase 
între timp în clasă. Dar toate 
acestea nu izbuteau să ascundă 
îngrijorarea noastră; Mircea 
avea mîna dreaptă în ghips. 
Unii îl compătimeau : „Săracul, 
cum o să mai scrie, cum o să-și 
mai facă temele ?“

Nu mică ne-a fost mirarea 
însă cînd am constatat că 
Mircea avea toate temele 

se! Ce credeți că se întîm- 
pmse ? în vreme ce stătuse la 
spital, încercase să învețe să 
scrie cu mîna stingă, și izbu
tise ! Scrie la fel de frumos ca 
și cu mina dreaptă! Astfel, 
Mircea a reușit nu numai să nu 
rămînă în urmă la învățătură 
ci, mai mult, continuă să fie 
fruntaș.

Pentru voința de care a dat 
dovadă, ca un adevărat pionier 
ce este, Mircea merită toată 
admirația noastră.

COSTACHE MIHAI și 
TALE ELEFTERIE 

cl. a IV-a B,
Școala de 8 ani nr. 5 

Alexandria, reg. București

Era a treia lecție de lucru 
m=>nual cînd Habără Gheorghe 

clasa a V-a B de la Școala 
de 8 ani nr. 11 din București, 
își uitase acasă trusa de tra
foraj și obiectele lucrate de el. 
Tovarășul profesor îl preveni
se de doua ori sa nu-și mai 
uite acasă lucrul că-i va da 
nota patru.

— Tovarășă dirigintă, vă rog 
să mă ajutați : vreau să țin azi 
o adunare de grupă și, singur, 
nu pot. Nu mă mai ascultă 
copiii... N-am autoritate I

Tovarășa dirigintă clatină din 
cap, stă pujin pe gînduri și apoi 
hotărăște : „Bine, Werner ! Te 
ajut. Dar să știi, dacă nu te 
hotărăști să te îndrepți, dacă 
nu te cumințești, nu văd cum 
am să te mai pot ajuta •' în fond, 
pe tine trebuie să te asculte 
copiii. Tu ești președintele lor 
de grupă...".

„Ce-i drept — se gîndește 
Betssy Werner, sînt președinte 
de grupă. Ales în adunare 
către pionieri. Dar, de! Tot 
președintele lor de grupă 
media 9 la purtare. Cum să
mai asculte ? Pot eu să-1 critic

Habără n-a luat în serios 
cele două preveniri și, la a 
treia lecție, a primit, conform 
promisiunii, nota 4. Era furios 
pe... tovarășul profesor. Că, 
de ce sa-i dea nota 4 
pentru un „fleac" ca ăsta ? A 
„uitat", pur și simplu, acasă, 
traforajul 1 Ce-i așa grav în 
asta ? Oricui i se poate întîm- 
pla I Și de ce tocmai 4 ? Putea 
să-1 mustre, în fine, putea să-i 
dea o altă pedeapsă.

Din acest moment, toate gîn- 
durile lui Habără se străduiau 
să găsească cea mai buna so
luție de „răzbunare".

Pe catedră se afla pălăria 
„vinovatului". Tovarășul pro
fesor a ieșit puțin din clasă.

— Ah, i-o fac eu I a strigat 
Habără cit l-a ținut gura, nă- 
pustindu-se la catedra,

A luat o linie, și, furios, a 
început sa lovească nevinova
ta pălărie rămasă pe catedră. 
Copiii protestară :

— încetează, Habără I
— Tu ești vinovat, nu pălă

ria I
Habără, însă, nimic. Furia 

pusese stăpînire pe el și nu 
mai vedea, nu mai auzea. Co
piii au ieșit din bănci, au în
cercat să-1 oprească pe Habă
ră, dar unii s-au ales cu palme. 
Cineva, un copil, a reușit să ia 
totuși pălăria, s-o îndrepte, 
s-o netezească frumos și s-o 
pună la locul său pe catedră.

A venit și tovarășul profesor, 
și firește a întrebat ■

— Ce se petrece aici ?
Vocea pionierului Horia Ioa- 

nid — cel care curățase pălă
ria — s-a auzit puțin stînje- 
nită :

— Tovarășe profesor, în lip
sa dumneavoastră, Habără, 
supărat pe 4 ce i l-ați dat, v-a 
stîlcit pălăria cu linia. Noi vă 
cerem scuze pentru el...

N-a apucat Horia să se așe
ze la loc în bancă, și o voce 
șoptită, de loc curajoasă, a șu
ierat printre dinți: „Lașule" I 
Ți-era teamă c-o să te bănuie 
pe tine ? Era „curajosul" Ha- 
băra...

Vă închipuiți cit de mult l-a 
amărît și l-a jignit pe Horia 
acest calificativ. Ba chiar și-a 
pus întrebarea : nu cumva Ha- 
bără are dreptate? Poate că

mai corect ar fi fost să se pre
facă a nu observa ceea ce fă
cea Habără '■? Poate ca trebuia 
să nu răspundă la întrebarea 
profesorului, mirat de ceea ce 
se petrecuse în lipsa lui ?l

★
— ...Așa s-au petrecut lucru

rile, tovarășe diriginte, i-au 
explicat în recreație pionierii 
tovarășului diriginte.

-— Ei, ce ai de spus, Habără, 
despre povestea asta ? Tu ce 
părere ai ’ l-a întrebat tovară
șul diriginte.

— Nu este adevărat 1 N-am 
stîlcit nici o pălărie I Nu este 
adevărat...

Acum, ne punem și noi în-

trebarea: cine este de fapt laș, 
Horia sau Habârâ ? Noi știm 
că lașitate înseamnă lipsa cu
rajului răspunderii, înseamnă 
sa nu recunoști adevărul, în
seamnă să-ți calci cuvîntul tău 
și onoarea colectivului pentru 
a-ți apăra pielea : Ei bine, cine 
a dovedit că-i lipsit de curajul 
răspunderii, cine a nesocotit 
onoarea colectivului: Horia 
sau Habără ? E SKIBINSKI

Dragi cititori, vă ru
găm să vă spuneți cuvîn
tul. Așteptăm scrisorile 
voastre. Vă reamintim 
adresa : București, Piața 
Scînteii, redacția „Scîn- 
teia pionierului". Nu ui
tați să specificați pe plic : 
Pentru discuția despre: 
„Cum ne comportăm ?

Ignea Doina, Șindilaru 
Voichița, Sâni Alfred, Radu 
Florin, iată numai cîtiva 
dintre pionierii de la Școala 
de 8 ani nr. 12 din Iași care 
au primit de curînd steluța 
roșie.

Cu acest prilej, au trimis 
la redacție o scrisoare în 
care vorbesc despre marea 
lor bucurie. Aflăm astfel că 
în detașamentul claselor a 
V-a A și a V-a B, toți pio
nierii doresc să obțină dis
tincțiile. învățătura, activi
tățile pionierești sînt în a- 
tenția lor. în ultimul timp, 
se observase că condițiile 
sportive sînt acelea care se 
trec mal greu. Colectivul de 
conducere al detașamentu
lui a organizat atunci între
ceri la atletism, la șah, a- 
runcări la țintă. Unele du
minici au fost dedicate spor
tului. Și iată că mulți au în
drăgit Jocul cu mingea, în
trecerile pe pistă, gimnasti
ca. Rînd pe rînd, mulți din. 
tre pionieri au reușit ca pe 
lingă notele bune la învăță
tură să obțină rezultate fru
moase și în sport și In ce
lelalte activități.

pe vreunul care dă dovadă de 
indisciplină? Nu pot! Cum o 
să pot ?"

— Tovarășă instructoare, 
ne-am propus să ținem o adu
nare in care să vorbim despre 
cravata roșie. Eu singur nu pot, 
pentru că nu prea mă, ascultă 
copiii...

Și uite așa, ori tovarășa diri
gintă. ori tovarășa instructoare, 
pe rînd, trebuie să-1 „ajute" pe 
Betssy Werner, președintele 
grupei nr. 5 a detașamentului 
claselor a V-a de la Școala de 
8 ani. nr. din Sibiu: Ce s-a 
întîmplat ? La începutul anului, 
cînd au lost alegerile pionie
rești, Werner, pentru că era uri 
băiat silitor la carte și bun 
coleg, a fost ales președinte de 
grupă. Dar el nu se avea bine 
cu disciplina. încrederea co
piilor de a-1 alege președintele 
lor de grupă nu i-a spus nimic 
lui Werner, El n-a încercat să 
se schimbe, să fie mai cuminte, 
să fie un exemplu pentru cei
lalți pionieri. Rezultatul ? „To
varășă dirigintă, tovarășă in
structoare. ajutați-mă"... De 
oare Werner nu se ... ajută 
el însuși pentru a deveni 
pionier pe măsura încrederii

i-a fost acordată? Cum vrea el 
să-1 asculte, să-1 stimeze și să-l 
urmeze toți cei 13 pionieri din 
grupa sa, dacă prin compor
tarea lui nu le e un bun exem
plu?

Werner, trebuie să-și pună 
cîl se poate de serios problema 
schimbării sale, a disciplinei, în 
general să-și propună să de
vină un pionier pe măsura în
crederii ce 
nierii cînd

E. S.



1. Tigrul pe care-1 ve
deți aci, nu prezintă, de
sigur, nici un pericol. 
Dimpotrivă, în tovărășia 
lui, lecția de zoologie va 
fi mai ușoară...

2. O rădașcă „găzduita* 
într-un paralelipiped de 
masă plastică, transpa
rent

■otn*PEHTRu ^.cOz>
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0 vizită intr-un neobișnuit 
„atelier“ de sculptură

Se înfrumusețează locui natal

Acolo unde se fabrică zahărul
Mie îmi place foarte mult 

lectura, am citit multe cărți de 
povești și poezii. îmi plac în
deosebi poeziile scrise de Coș- 
buc, Eminescu, Alecsandri, 
Mihai Beniuc, Tudor Arghezi, 
Eugen Frunza.

Dar îmi place mult și tehnica, 
nu numai literatura.

Săptămîna trecuta am fost în 
excursie la fabrica de zahăr din 
Luduș. Am mers cu un grup de 
studenți de la Institutul Agro
nomic ,,Dr. Petru Groza" din 
Cluj. Vizitarea fabricii de zahăr 
am făcut-o însoțiți de un tova
răș inginer. Despre ce am văzut 
acolo vă scriu în această 
scrisoare.

Mai întîi am văzut grămezile 
de sfecla care arătau ca niște 
munți. Am văzut o macara mare, 
care descarcă vagoanele de 
sfecla. Sfecla era luata între 
niște gheare mari și așezată pe 
o banda rulanta care o trans
porta în fabrica. Erau mai mul
te benzi rulante care faceau a- 
cest... serviciu.

în fabrica am văzut mai întîi 
cum se spală sfecla într-un ca
zan uriaș. Sfecla spălata era 
dusă de către un ,,melc“ mare 
la o mașina de tăiat taiței. Ta- 
ițeii (felioarele mici de sfecla) 
erau transportați pe o banda 
rulanta în niște bazine unde 
erau storși de zeama. Tovară
șul inginer ne-a explicat că

după stoarcere, „taițeii" poarta 
denumirea de borhot și se folo
sesc în hrana animalelor.

Zeama din taițeii de sfecla 
era transportata într-un cazan 
unde se transforma în sirop, 
pe care l-am gustat și eu și era 
tare dulce. Aceasta mergea prin 
niște mașini și conducte în alte 
cazane. De aici era transportata 
mai departe, în alte mașini, 
care se învîrteau foarte repede 
și unde se făcea zahărul. Un 
muncitor ne-a dat puțin zahăr, 
care era cald încă și care mi-a 
plăcut foarte mult. Mi s-a pă
rut că e mai dulce decît cel de 
acasă 1

De aici am vizitat mai depar
te locul unde se toarnă zahărul 
în saci.

Mi-a plăcut foarte mult a- 
ceastă fabrică construită nu de 
mult pe meleagurile noastre. 
Aici toate mașinile sînt noi și 
moderne. Toate lucrările se fac 
automat, iar muncitorii, puțini 
la număr, supraveghează nu
mai funcționarea mașinilor. în 
fabrica aerul este curat și 
proaspăt ca și în casă. Fabrica 
de zahăr din Luduș merita sa 
fie vizitată de toți pionierii și 
elevii din împrejurimi.

MLEȘNIȚĂ RADU
cl. a IV-a A,

Școala medie ,,G. Coșbuc", 
ClujDe jur-împrejur, rînduite pe rafturi curate o 

sumedenie de sculpturi înfățișîjid păsări de ° 
telul, cai, elefanți, urși, tigri, cămile.. _

Așezată în fața unui piedestal, o tînara, sculp- 
forița Marilena Alexandrescu, tocmai modelează 
silueta unui tigru... „

Așadar, sîntem într-un atelier de~ sculptura. 
Da, dar nu într-unul obișnuit : lucrările ce se 
execută aici au o altă destinație decît aceea o 
expozițiilor. Ele sînt făcute să ajungă în mijlocul 
vostru în clasă. Material didactic care, alaiuri 
de manualele școlare, să vă ușureze înțelegerea 
lecțiilor de zoologie sau anatomie. _ .

Alături, într-o încăpere vecină, alți specialiști, 
ca Stela Georgescu sau Gabriela Banciu, dau mi
niaturilor sculpturale un colorit natural. Dar, 
culoarea o folosesc aci nu numai pictorii ci și 
naturaliștii. Cercetînd la microscop diferite țe
sături, ei transpun, cu pensule foarte fine, pe 
lamele de sticlă, înfățișarea lor exactă. Se alcă
tuiesc, pentru laboratoarele școlilor, colecții în
tregi de astfel de lamele. Bineînțeles, acestea se 
cercetează în școală tot la microscop.

— Foarte interesant! Și... poate că aveți și 
alte noutăți pe care să le facem cunoscute 
copiilor, prin intermediul rîndurilor de față.

— Desigur, a răspuns binevoitor însoțitorul 
nostru, maistrul Jean Ionescu, de la întreprinde
rea de material didactic — București, unde rie 
aflăm în vizită. Mai întîi, trebuie să menționăm 
folosirea pe scară largă a maselor plastice. Și 
acum, ceva deosebit — o inovație a noastră, 
care va intra curînd în producție de serie. Și 
zicînd acestea, maistrul ne conduse într-un la
borator în care, pe o măsuță, se aflau niște figuri 
geometrice, ca de cristal. Și, în interior, stratu
rile limpezi...

— O rădașcă Dincolo, o șopîrlă •'...
•— Da. Astfel incluse și conservate în aceste 

bucăți de masă plastică specială, transparentă, 
se pot păstra secole ! Reptila sau insecta păs
trată astfel, se menține ca vie, poate fi privită 
din toate părțile și deci, studiată temeinic.

Și, bineînțeles. în ce privește durabilitatea 
mulajelor de masă plastică, nici nu se poate face 
comparație cu cele din ipsos, folosite pînă acum. 
Ele redau totodată cu multă exactitate originalul, 
contribuind astfel la însușirea aprofundată, știin
țifică, a lecțiilor de zoologie sau anatomie.

AL. DINU IFRIM 
Foto : GR. PREPELIȚĂ
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Are 102

Este vorba despre o bă- 
trină din satul Mărășești, ra
ionul Bîrlad, pe nume Maria 
Enăcache Țaga. Ea s-a năs
cut acum 102 ani, adică pe 

, vremea domniei lui Alexan
dru Joan < ura.

Maria Enăcache Țaga are 
zece copil și peste o sută 
douăzeci de nepoți și stră
nepoți. Recent, la alegerile 
de la 3 martie, ea a fost 
printre primii din sal care, 
alaiuri de cei din tiaăra 
generație, și-a dat cu încre
dere și entuziasm votul

' candidațiior F.O.P. . 1
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Argeșule, rin de monte
Foaie verde flori mărunte 
Argeșule, rîu de munte, 
Tu cobori cu pasul iute 
Printre stînci și bolovani 
De alîtea mii de ani.
Dar acum venit-a-ți ceasul 
Pe la noi să-ți faci popasul 
Unde apa ta cea lină 
Va da omului lumină. 
Argeșule, rîu frumos. 
Apă iute, mal stîncos 
N-a gîndit nimeni pe lume 
C-ai s-aduci foloase bur 
Dar acum partidul nostru 
Ți-a schimbat în bine rostul 
Și-n oraș și-n al meu sat

Interval nosteu

Astăzi în orașul lași
în anii puterii populare, o- 

rașul Iași, ca și alte orașe 
ale țării, a cunoscut și cunoaște 
cu adevărat prefaceri profunde 
pe linia gospodăririi și conti
nuei sale înfrumusețări. în lo
cul cocioabelor insalubre și 
mizere lăsate de burghezie în 
cartierele muncitorești, se 
înalță astăzi siluetele impună
toare, moderne, elegante ale 
noilor construcții, demne de 
epoca zilelor pe care le trăim.

Pentru a cunoaște mai în a- 
mănunt cum se desfășoară lu
crările de reconstruire și mo
dernizare a orașului, am avut 
recent o convorbire cu tovară
șul inginer Alexandru Veisa, 
șeful serviciului de sistemati
zare și arhitectură din Iași.

— Pe baza schiței de siste
matizare, în ultimii ani, la Iași, 
se construiește fără întrerupe
re. începînd din dealul Copou- 
lui și pînă în cartierele 
de pe . valea Bahluiului, la
șul este un adevărat șantier. 
Se construiesc blocuri de locu
ințe, imobile pentru nevoile so- 
cial-culturale ale celor ce mun
cesc, noi întreprinderi. Numai 
în ultimii 3—4 ani au fost date 
în folosință oamenilor muncii 
din Iași peste 5 000 de aparta
mente, iar anul acesta vom mai 
da în folosință încă 1 700 de 
apartamente. Totodată, pe 
lîngă vechile edificii culturale 
s-au ridicat altele noi: Teatrul 
de vara, stadionul, Casa de cul
tura a tineretului și Casa de

cultură a sindicatelor, două 
școli medii, mai multe școli de 
8 și 4 ani, date în folosința în 
anul 1962—1963, care însu
mează 68 săli de clasă, un com
plex de clădiri pentru studenții 
de la Universitate și Institutul 
politehnic.

— Pe vremea burgheziei, la 
Iași existau doar cîteva între
prinderi industriale...

— într-adevăr, așa era atunci 
și la Iași și în multe alte orașe 
din regiune. Acum lucrurile 
stau cu totul altfel. în partea 
sud-estică a orașului a apărut 
în ultimii ani o întreagă zona 
industrială. Totodată, aci se va 
înălța un adevărat orășel mun
citoresc. Astfel îneît orașul 
Iași se va dezvolta continuu și 
ca proporții, și ca putere eco
nomică, și că frumusețe.

— Pentru că a venit vorba 
de înfrumusețare, pionierii, 
școlarii își aduc contribuția la 
această acțiune ?

— Desigur. Și încă o contri
buție lăudabilă. în timpul verii, 
de exemplu, mii și mii de pio
nieri și școlari, alături de ute- 
miști, au contribuit prin munca 
voluntară la construirea noilor 
școli. Tot în timpul verii ei 
s-au îngrijit de curățenia 
parcurilor și a spațiilor verzi. 
Ba chiar și a unor străzi și pie
țe. Sîntem convinși că și în a- 
cest an ei vor contribui, după 
puterile lor, ca orașul nostru sa 
devină tot mai frumos.

A. MIRCEA

Peste tot ai aninat 
AI luceferilor șir
Stele atîrnînd de-un fir 
Pe stîlpi și la strășioară 
Și pe-oricare ulicioară 
Și-n grinda tavanului 
Pe placul săteanului 
Iar lumina ta ne fie 
îndemn la gospodărie.

Auzit de Dumitru Anghel 
la Dinică Cruceana — cc 

tivist din regiunea Arge

0 stea...
Cînd albăstrii s-aștem pe str. 
De neon, blînde tremurînde s 
Privesc și-mi amintesc ce-ntu 
Și cît pustiu era cîndva în i

Acum mă plimb pe străzile ci 
Și-n cale, noi construcții îmi 
Simt inima mai tare cum îmi I 
Spre înălțimi ce-s fără de Ir

Și mă cuprind spontan, de-c 
Ce zboară peste zări și peste
Mi-e trupul plin de forță, de 
Iar inima, ca vîntul de ușoa

Orașul meu e azi pepinieră. 
De blocuri, și de școli, și de 
E-un trandafir să-l porii la fc 
O stea, pe cerul plin, al țări

JEAN UNC 
muncitor I.C 

regiunea.
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DE LA PRIETENII TĂI

DE PESTE HOTARE

Nicolae Cristea s-a născut în 
1906. la Galați, în familia unui 
muncitor din port. El cunoaște 
foarte de timpuriu sărăcia, via
ta de mizerie a muncitorilor și 
se alătură din toată inima 
luptei pe care o desfășoară 
partidul comunist pentru zdro
birea orînduirii burghezo-mo- 
șierești. Devenind membru al 
partidului, Nicolae Cristea 
desfășoară, cînd la București, 
cînd la Galați, o vastă muncă 
de organizare și conducere a 
maselor la lupta împotriva ju
gului exploatării.

în anul 1936, cînd fasciștii au 
atacat tînăra Republică spanio
lă, Nicolae Cristea a plecat să 
sprijine cu arma în mînă lupta 
eroica a poporului spaniol. 
După terminarea războiului în 
Spania, el se refugiază în 
Franța și continuă lupta, alături 
de partizanii francezi, împotriva 
hoardelor fasciste, care inva
daseră Franța și dezlanțuiseră 
criminalul război împotriva 
Uniunii Sovietice. Avînd o bo
gată experiență din munca ile
gală de partid, precum și temei
nice cunoștințe militare dobîn- 

dite în Spania, Nicolae Cristea 
devine unul dintre conducătorii 
mișcării de partizani din Fran
ța. Grupul de partizani condus 
de el dă grele lovituri dușma
nului. Zeci de trenuri fasciste, 
încărcate cu muniții, trupe ori 
lucruri jefuite de pe teritoriile 
ocupate, sar în aer. Sute, mii 
de soldați și ofițeri fasciști își 
găsesc sfîrșitul în lupta cu par
tizanii. Dar, în octombrie 1942, 
Nicolae Cristea este arestat; 
Și, deși timp de patru luni este 
supus celor mai înfiorătoare 
torturi, hitleriștii n-au aflat 
nimic de la el. nici măcar 
cum îl cheamă.

Nicolae Cristea a murit în 
martie 1943. El n-a apucat să 
vadă fiara fascistă răpusă în 
bîrlogul ei, n-a apucat să vadă 
cum, sub înțeleaptă conducere 
a partidului, oamenii muncii de 
pe meleagurile patriei noastre, 
au pornit pe calea vieții noi; 
Dar figura sa luminoasă, cauza 
pentru care Nicolae Cristea și-a 
jertfit viața în floarea tinereții, 
curajul și eroismul său în lupta 
cu dușmanii vor trăi veșnic în 
inima poporului nostru.

Lupta minerilor 
francezi

In Franța, una dintre 
cele mai dezvoltate țări 
capitaliste, 200 000 de 
mineri au declarat grevă 
la 1 martie 1963.

Prețurile mereu în 
creștere, salariul mizer, 
condițiile neomenoase de 
muncă sînt cauze care 
stau la baza acestei gre
ve generale a minerilor.

Guvernul francez, aflat 
în slujba exploatatorilor, 
a intervenit rapid și di
rect în ajutorul proprie
tarilor de mine.

El a emis ordin de re- 
chiziție, pe baza căruia 
să oblige pe fiecare mi
ner în parte să se prezin
te la muncă. A trimis și 
jandarmi să-i forțeze pe 
greviști să-și reînceapă 
lucru fără ca patronii să 
satisfacă revendicările 
minerilor.

50 000 de greviști — tri
miși forțat în mină — au 
continuat în subteran 
greva mîinilor încrucișa
te. Răspunzînd amenin
țărilor și brutalităților 
guvernului francez, mi
nerii și-au organizat pi
chete de greve care con
trolează intrările minelor.

10 000 000 de oameni al 
muncii francezi s-au 
solidarizat cu minerii. 
Muncitorii petroliști, de 
la căile ferate, trans
porturi urbane, navi
gație și din industrie, 
s-au declarat deschis ală
turi de greviști, iar cei 
din întreprinderile de gaz 
și electricitate și-au ma
nifestat protestul lor 
printr-o grevă de 48 de 
ore care a fost apoi pre
lungită cu încă 48 de ore.

Inginerii din toate ba
zinele carbonifere s-au 
alăturat greviștilor, ce- 
dînd salariul pe două zile 
pentru ajutorarea greviș
tilor.

Guvernul francez, apă- 
rînd interesele capitaliș
tilor, continuă să refuze 
satisfacerea revendicări
lor justificate ale munci
torilor mineri, caută să-i 
forțeze cu ajutorul jan
darmilor să reînceapă lu
crul.

Dar uniți în lupta lor 
pentru o existență ome
nească, civilizată și spri
jiniți de muncitorii cin
stiți din întreaga țară, mi
nerii francezi sînt hotărîți 
să continue lupta pînă la 
victorie.

PODII MUNCII A MII Dt AHIOIH
în U.R.S.S. a apărut, recent, 

ultimul, din cele 10 volume 
ale Enciclopediei pentru copii.

Această uriașă lucrare este 
rodul a 4 ani de muncă în
cordată a unui colectiv alcă
tuit din mii de autori : sa- 
vanți, ziariști, agronomi, ingi
neri, studenți ș.a.

Alcătuirea Enciclopediei 
pentru copii s-a făcut într-un 
mod special ; astfel, articolele

In R. D- Germană pionierii 
îndrăgesc mult lucrările prac
tice realizate de ei, singuri, în 
laboratoare. Acestea le asigu
ră cunoștințe temeinice și uti
le, pe care le vor folosi cînd 
vor păși în viață ca harnici 
constructori ai socialismului. 

Enciclopediei n-au mai fost a- 
ranjate în ordine alfabetică — 
cum se obișnuiește — ci pe 
capitole, fiecare volum fiind 
consacrat unei anumite teme. 
De pildă, primul volum conți
ne informații variate referitoa
re la planeta noastră, al pa
trulea volum descrie fauna și 
flora, al șaptelea e dedicat is
toriei omenirii..* I

Scopul Enciclopediei este să 
lărgească orizontul copiilor, 
să le aprofundeze cunoștințe
le ; prin conținutul și prin i- 
maginile prezentate, ea reu
șește să trezească curiozitatea 
micilor cititori, contribuind la 
educarea viitorului adoles
cent, la formarea unor tineri 
instruiți.

Enciclopedia sovietică pen
tru copii a fost tradusă în în
tregime în limbile cehă și 
slovacă, primul volum urmea
ză să apară în japoneză iar al 
cincilea — în greacă.
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Desen : V. VASJLIU

Niște doamne simandicoase 
din „lumea bună" a occiden
tului au fost cuprinse subit de 
profunde griji și sentimente 
materne pentru soarta unor 
ființe ce se află în.preajma lor. 
Să nu credeți cumva că se gîn- 
'deau la milioanele de șomeri 
care trăiesc în cea Aui neagră 
mizerie. Nu. Se gîndeau la alte 
ființe, după părerea lor mult 
mai oropsite decît copiii șome
rilor bunăoară, și anume, la 
bietele patrupede din neamul 
cîinesc și pisicesc ce și-au găsit 
sălaș pe lingă casele lor. Drept 
pentru care, în multe țări ale 
lumii capitaliste, soarta clinilor 
și a pisicilor de „neam boie
resc' îi preocupă în cel mai 
înalt grad pe domnii capitaliști. 
.Că lucrurile stau astfel, ne-o 
dovedesc numeroase știri pu
blicate în revistele și ziarele 
burgheze sau transmise de 
agențiile de presă din occi
dent. Bunăoară, din revista 
franceză „Paris Match" aflăm 
că în noaptea Anului nou, clinii 
milionarilor englezi au petrecut 
în toată legea. Un Moș Gerilă

cu chip de om le-a făcut cadouri 
destul de costisitoare, după 
care, clinii au fost invitați la 
masă și serviți, de lachei în li
vrea, cu bucate și băuturi alese, 
•special preparate. Tot în Anglia, 
lingă Dover, s-a construit, în 
urmă cu cîtva timp, o policli
nică specială ultra-luxoasă,

cățelușii 
cu...
PANTALONI

unde numeroși specialiști plă
tiți cu bani grei, tămăduiesc pi
sicile „aristocratice" de... me
lancolie. O altă știre mai re
centă. sosită din San Francisco 
(S.U.A.), ne informează că din 
inițiativa unei „asociații" de 
ocrotire a animalelor domes
tice, pe străzile acestui oraș 
clinii și pisicile de „neam 
mare" poartă niște toalete ului
toare: bonete, bundițe, pantofi, 
ba chiar pantaloni și fuste. Iar

zilele trecute, ziarul ,,New York 
Herald Tribune" scria că, în o- 
rașul Brockton din statul Mas- 
sachussets. moda vestimenta
ră... cîinească cunoaște o largă 
dezvoltare. O doamnă din înalta 
societate a acestui oraș a con
fecționat pentru javra sa o bla
nă specială de lutru care a 
costal-o nu mai puțin de 125 
de dolari, sumă cu care zece 
copii ar fi putut fi hrăniți timp 
de o lună.

Va să zică, în timp ce milioane 
de copii ai oamenilor muncii 
din Franța, Anglia, S.U.A. și 
din alte țări capitaliste n-au cu 
ce se îmbrăca, nu pot învăța 
pentru că n-au bani să achite 
manualele și taxele școlare și 
sînt nevoiți să cutreiere din 
zori pînă noaptea străzile ora
șelor cerșind o coajă de pline, 
capitaliștii cheltuiesc sume 
fabuloase pentru ocrotirea ja
vrelor de ...rasă! De unde se 
vede că în lumea capitalistă 
viața omului simplu nu valo
rează nici măcar cit viața unui 
dine.

I. ANDREI



3

CD
[>

on

șezat într-o clădire, 
nu departe de stația 
de metrou Dzerjins- 
kaia, Muzeul poli
tehnic din Moscova 
constituie unul din

ochelar. Descoperirea însă 
prezenta o mare importanța 
practica, iar viitorul avea să-i 
aparțină. Acest lucru este de
monstrat ,,pe viu" de numeroa
sele instalații de televiziune 
folosite în cele mai variate do
menii ale științei și tehnicii, de 
cele mai moderne televizoare 
fabricate de industria sovietică. 
Unul dintre acestea atrage a- 
tenția vizitatorului în mod deo
sebit. Este vorba de televizorul 
„Belorus—6", aparat de o con
strucție cu totul deosebita. El 
este înzestrat cu un aparat de 
radio și picup, iar tubul catodic 
cu ecranul de 350 X 460 mm se 
afla detașat, deasupra dulapu
lui din lemn, frumos ornamen
tat, o adevărată bijuterie mobi
liară.

E greu să stai de vorbă cu un robot politicos și.- 
atît de deștept ? Nu 1 Dar cînd ești atît de mică, 

trebuie să te salți pe vîrfuri ca să ajungi la ure- 
chea-microfon.

numeroasele locuri de atracție 
ale imensului oraș. Aici, în îm
părăția tehnicii, și-au dat întîl- 
nire tot ce a creat mai valoros 
mintea omeneasca, marile des
coperiri ale oamenilor de știință 
și tehnica — de la cazanul de 
abur inventat de Polzunov, la 
începutul secolului al XVIII-lea, 
pînă la rachetele ce străbat 
Cosmosul. Peste 25 000 de expo
nate sînt rînduite într-o ordine 
desăvârșită în zeci și zeci de 
săli. Dacă pentru fiecare expo
nat ne-am rezerva nu mai mult 
decîț două minute (și pentru 
unele dintre ele sînt necesare 
zeci de minute pentru a le înțe
lege) ne-âr trebui mai mult de 
trei luni, fara întrerupere zi și 
noapte, pentru a vedea tot ce se 
afla în acest uriaș tezaur al 
tehnicii.

O SURPRIZĂ NEAȘTEPTATĂ

nvitația de a vizita 
sala noutăților în 
telemecanică și au
tomatica este mai 
mult decît ademe
nitoare. Deschidem

STRĂBUNUL RADIOULUI
ȘI BELORUS—6“

a încercam sa pă
trundem în cîteva 
săli ale muzeului. 
Sala rezervata elec
tronicii... Aici întîl-
nim istoricul aparat, 

primul din lume, cu care sa
vantul rus A. S. Popov a de
monstrat la 7 mai 1895 posibili
tatea transmisiei fără fir, pe 
calea undelor electromagneti
ce. Alături de acest străbun al 
radioului în sala este prezenta
tă întreaga gama de tipuri de 
aparate de radio construite în 
mai mult de o jumătate de se
col.

O istorie interesantă prezin
tă și receptoarele de televiziu
ne. Iată-ne transpuși în anul 
1937. Ecranul unuia dintre te
levizoarele din acest an nu era 
mai mare decît lentila unui...

«șa acestei săli și iată surpriza 
cu totul neașteptata : sîntem 
întîmpinați de un robot-ghid. 
După ce ne spune în chipul cel 
mai politicos „zdrastvuite", a- 
ceasta mica minune a secolului 
nostru ne face o succintă in
cursiune în istoria și scopurile 
automaticii, cu alte cuvinte

— ne pune în temă. Apoi 
robotul-ghid pășește prin 
fața panourilor cu expona
te, oprindu-se în fața fiecăruia 
pentru a da explicațiile nece
sare. Schemele electrice de pe 
panouri prind parcă viață, se 
aprind și se sting, iar robotul- 
ghid nu prididește cu explica
țiile privind construcția și mo
dul lor de lucru. La capătul a 45 
de minute de umblat prin sală, 
robotul-ghid mulțumește as
cultătorilor, iar vizitatorii îi 
mai pot pune unele întrebări
tip la care 
continuare.

el dă răspuns în

RĂSPUNDE LA 500 
DE ÎNTREBĂRI

alta „minune" a se
colului — informa
torul electronic. De 
o construcție com
plexă, informatorul 
electronic da răs

punsuri detaliate la nu mai pu
țin de 500 de întrebări tip, im
primate în „memoria" lui elec
tronica. Operația de informare

este simpla. Din catalogul cu 
cele 500 de întrebări alegem 
pe cea care ne interesează. lata 
ca ne-am oprit la întrebarea : 
— Se poate întrebuința fluxul 
și refluxul pentru obținerea e- 
nergiei electrice ? trecut în ca
talog cu nr. 031. Pe un mic disc 
telefonic aflat în partea poste- 
rioară a aparatului, formăm a- 
cest număr. Imediat întreaga 
instalație se „însuflețește". Pe 
un ecran de mărimea celui de 
televizor, apare o imagine le
gata de întrebarea pusă, iar o 
voce plăcuta ne informează 
despre cele mai interesante 
probleme ridicate de întrebarea 
noastră.

Aparatul are aplicații dintre 
cele mai folositoare. De pilda, 
aceea de informare a publicu
lui. în anumite locuri publice 
din marile orașe, asemenea in
formatoare, cu cataloage ce 
conțin întrebări privind străzi
le. monumentele istorice, nu
merele de telefon și adresele 
principalelor instituții etc. pot 
fi foarte utile. Printr-o simplă 
formare a unui număr la un 
disc telefonic se. primesc infor
mațiile dorite.

★

u putem încheia a- 
ceste puține rînduri 
fără măcar a aminti 
de macheta furna
lului de 850 de tone, 
complet automati

zat, de macheta oțelăriei și a 
unei mine complet automatiza
te, de macheta uriașei atomo-
centrale de 650 000 kW, care se
construiește la Beloiarsk
obiectiv important al industriei
atomice sovietice.

Muzeul politehnic din Mosco
va constituie pentru tineri un 
important mijloc de îmbogățire 
a cunoștințelor tehnico-știin- 
țifice. Zilnic vin aici sute de 
studenți pentru a se documenta, 
pentru a studia cele mai variate 
probleme ale tehnicii, pentru a 
deveni harnici și pricepuți con
structori ai comunismului.

I. CHITU
redactor șef al revistei 

„Știință și tehnică"

sîr- 
cu 
de 
că

chimie
București

experiențe pentru care 
nevoie de puțină sodă de 
și oțet. într-un pahar pu- 
sodâ peste care turnați

i-

bineînțeles, nu are frunze. Pu
teți să-l faceți să înfrunzească 
introducîndu-1 într-o soluție 
de acetat de plumb, substanță 
care se poate cumpăra de la 
orice farmacie sub numele de 
apă de plumb. Frunzele care se 
obțin nu sînt altceva decît mici 
cristale strălucitoare de plumb 
obținute în urma reacției de 

. substituție dintre zincul din 
care era făcut pomul și apa de 
plumb.

O variantă mult mai frumoa
să a acestei experiențe se poate 
face cu un pom de sîrmă de 
cupru și o soluție diluată de a- 
zotat de argint. Pentru obține
rea soluției de azotat de argint 
dizolvați 2 gr de azotat de ar
gint într-un pahar cu apă dis
tilată. Apa distilată poate fi 
înlocuită cu apă de ploaie sau 
cu apă provenită din topirea 
zăpezii. Sîrma de cupru folo
sita pentru confecționarea po
mului trebuie să fie bine cură
țată Ia suprafață cu un briceag 
sau cu o bucățică de glaspapir.

cristale albe, strălucitoare 
argint, care fac impresia 
pomul s-a acoperit cu zăpadă, 
iar soluția capătă o culoare al
băstruie.

Ambele experiențe nu se pro
duc imediat. Pentru ca pomul 
să-nfrunzească frumos, este ne
cesar să treacă aproape o oră. 
între timp vă puteți distra cu 
alte 
este 
rufe 
neți
oțet. Soda începe parcă să fiar
bă. Se produce un gaz : bioxi
dul de carbon. Dacă introdu
ceți apoi în pahar o luminare 
aprinsă, aceasta se va stinge 
datorită faptului că bioxidul de 
carbon nu întreține arderea. 
Dacă apropiați de gura unui 
pahar, în care se găsește o 
mică luminare aprinsă, paharul 
în care ați obținut bioxidul de 
carbon și-1 răsturnați — așa 
cum se vede în (fig. 1) — bio
xidul de carbon „curge" asupra 
luminării și o stinge.

O altă experiența se poate 
face așezînd într-o cană cu apă 
o scară făcută din sîrmă, pe 
treptele căreia așezați cîteva 
luminări aprinse (fig. 2). Dacă 
veți face să se Scurgă peste lu
minări bioxid de carbon, obți
nut însă într-o cantitate mult 
mai mare, veți observa că lu
minările încep să se stingă una 
cîte una. pornind de la cea de 
jos.

Toate aceste experiențe se 
bazează pe faptul că bioxidul 
de carbon este o substanța mai 
grea decît aerul; el nu întreține 
nici arderea, nici viața. Și acum 
vă dorim spor la lucru I 

MIRCEA PETRESCU — 
CERNEA

Prof, cercul de
Palatul pionierilor,
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...păsările se înțeleg 
tre ele prin „limbaje" 
ferite, ca și oamenii ? 
ajutorul înregistrărilor 
cute pe bandă de magneto
fon s-a dovedit că aceleași 
păsări dintr-o anumită 
giune se înțeleg între 
prin sunetele pe care 
scot, dar rămîn indiferente
la glasul aceleiași specii 
dintr-o altă regiune a glo
bului, deși în aparență su
netele sînt 
Acest fenomen 
servat mai cu 
corbi, la ciori, 
ruși și la gaițe.

asemănătoare. 
a fost 

seamă
la

ob
la 

pescă-

numai 
atunci

a

s

...animalele știu nu 
să se îngrijească 
cînd sfat rănite, ci și să se 
ajute între ele ? O maimuță 
care fusese rănită de un 
vînător a fost descoperită 
după cîteva zile cu o meșă 
de drenaj făcută din ier
buri împletite, care se ve
dea — după poziția rănii — 
că nu putuse fi introdusă 
acolo decît de altă maimu
ță, ce-i venise în ajutor. 
Tot astfel o becață care-și 
rupsese piciorul a fost găsi
tă cu o stinghioară de 
lemn atașată solid, printr-o 
legătură de fibre
— ca o adevărată proteză
— și care se vede că fuse
se fixată acolo cn ajutorul 
primit din partea unei... su
rate.

vegetale



OiHiită interesantă

Pionierîi de la Școala de 8 
ani din comuna Braniștea, raio
nul Titu îndrăgesc mult obiec
tul nou pe care-1 învăță — 
agricultura. Nu e prea multa 
vreme de cînd au ajutat la a- 
menajarea răsadnițelor la gos
podărie. Au lucrat bine și în 
curînd rodul muncii lor se va 
vedea în răsadurile de diferite 
soiuri de legume la plantatul

carora vor ajuta la timpul po
trivit.

...Astăzi, clasele a Vl-a și a 
Vil-a au din nou ore practice 
de agricultura. De cum a sunat 
clopoțelul intrarea la clasa, 
pionierii s-au așezat pe doua 
rînduri și au pornit la drum. 
De data aceasta însă drumul lor 
nu ducea spre gospodăria colec
tivă ci spre școala profesio
nală de mecanici agricoli din 
Titu. Acolo mulți dintre ei au 
cunoscuți, prieteni, care urmea
ză cursurile acestei școli. îi vor 
vizita, vor vedea condițiile 
bune de învățătură ale acestor 
elevi, vor asculta multe despre 
frumusețea meseriei de tracto
rist.

...Timpul a trecut repede. Au 
ajuns la școala de mecanici a- 
gricoli, puțin după ora prînzu- 
iui. Tovarășul Ion Soare, 
maistru, i-a primit bucuros. Au 
făcut apoi cunoștință cu cîțiva 
viitori mecanici agricoli și îm

ma-

cît
mo-

preuna au vizitat parcul de 
șini agricole al școlii.

Pionierii voiau sa afle 
mai multe lucruri despre 
dul de funcționare al mașinilor.
Raduna Mihaela și Albulescu 
Tudor au pus însă cele mai 
multe întrebări. Cum funcțio
nează semănătoarea, la ce aju
ta grapa stelata, cum Se face 
prășitul mecanic, care e con
strucția motorului de tractor ? 
— sînt doar cîteva dintre în
trebările puse. Răspunsurile au 
fost date de tovarășul Soare 
clar și pe înțeles.

— Sa vizitam si atelierele — 
a propus tovarășul maistru.

Și împreună au vizitat ateli
erul de lăcătușărie și laborato
rul. La intrarea spre sălile de 
clasă se afla un tablou mare 
pe care sînt prinse tot felul de 
scule : chei franceze, compasuri 
de croit tabla, foarfeci, șublere 
și multe altele. Toate sînt lu

crate cu migala și atenție de 
către elevii școlii.

Vizita s-a prelungit mult, căci 
pionierii dornici sa afle cît mai 
multe, au pus numeroase în
trebări. în curînd vor termina 
clasa a Vil-a și cei mai mulți 
au hotărît să devină colecti
viști. Așa ca tot ce-au aflat as
tăzi le va fi de folos.

E. ROȘCA
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, BADEA ELENA 
clasa a Vl-a A. Școala 
de 8 ani Râcari, re
giunea București.

PIONIERI SI SCOLARI!
> ’

Participați în la
concursul de fotografii, organizat
în cinstea Zilei de 1 Iunie

Redacția gazetei „SCÎNTEIA 
PIONIERULUI" în colaborare 
cu PALATUL PIONIERILOR 
din București organizează între 
15 martie și 15 mai a.c. un con
curs de fotografii la care invi
ta să participe pionierii și șco
larii foto-amatori care frecven
tează cercurile foto de la ca
sele pionierilor și cercurile 
foto din școli, case de cultura.

Fotografiile trebuie să înfați- 
șeze aspecte ale mărețelor re
alizări obținute de oamenii 
muncii din patria noastră obți
nute sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, aspecte ale activi
tății pionierești din unități, de
tașamente și grupe.

Fiecare cerc va trebui sa pre
zinte cel puțin 10 fotografii; 
fiecare participant individual 
va trebui să prezinte cel puțin 
3 fotografii. Fotografiile vor fi

de dimensiunile 13 X 18 cm sau 
18X24 cm.

în concurs nu sînt admise fo
tografiile în culori.

Fotografiile vor fi trimise pe 
adresa : Redacția gazetei
„Scînteia pionierului", Casa 
Scînteii, București, pînă la 15 
mai a.c. Fotografiile vor fi în
soțite de scurte explicații pri
vind subiectul, numele partici
pantului, vîrsta, școala, clasa 
și datele tehnice de execuție: 
aparatul, diafragma și materia
lul folosit.

Lucrările sosite la redacție 
vor fi selecționate de către o 
comisie.

Cu aceste lucrări se va orga
niza la Palatul pionierilor din 
București o expoziție în cin
stea zilei de 1 Iunie — Ziua 
internațională a copilului, iar 
o parte din ele vor fi publicate 
în gazeta „Scînteia pionieru
lui".

Pentru cele mai bune lucrări

se vor acorda următoarele 
premii și mențiuni.

PREMIUL I — COLECTIV 
(cerc foto) : Un aparat de mărit 
în valoare de 1 600 de lei.

PREMIUL I INDIVIDUAL: 
Un aparat foto în valoare de 
800 de lei.

PREMIUL n COLECTIV 
(cerc foto) : Un aparat foto în 
valoare de 1 000 de lei.

PREMIUL II INDIVIDUAL: 
Un aparat foto în valoare de 
500 de lei.

PREMIUL III COLECTIV 
(cerc foto) : Un aparat foto în 
valoare de 800 de lei.

PREMIUL III INDIVIDUAL;
Un aparat foto în valoare de 
300 de lei.

10 MENȚIUNI COLECTIVE 
ȘI INDIVIDUALE constînd 
din aparate foto, materiale foto, 
stilouri, picsuri, cărți etc.
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I, COCIUBA COR
NEL, clasa a IH-a, 
Școala medie, comuna 
Ciocova, raionul Deta.

FOTIN LUCIAN, 
clasa a IlI-a, Școala de 
8 ani tir. 2, Focșani

MUSCALU ELE
NA,clasa a Vil-a A, 
Școala de 8 ani nr. 5, 
Brașov.

FĂDOR VIORICA, 
clasa a Vl-a, Școala de 
8 ani, comuna Sucevița, 
raionul Rădăuți



Muzica: G. DERIEfEANU

S I NTEM

Her-gem spn

fa - ra da -

voioși, bravi muncitori. Ai dat un țel înălțător 
întregului popor.

ma - ții munți—

it

Tineri
Mergem spre mîine, cutezători, 
Cu dor aprins țara clădim. 
Prin muncă biruim.

cu goai"-ne»te .* 'Refren

Versurile : T. UTAN Muzica : M. CONSTANTIN

TARII 
PRIMĂVARĂ

Tempo di march,

Cv tra-țd :d fa - re £t na ci- leg- fe, Ha a- ța*

>ef-w.

1 teț-tt, Si a-pi- râm ce aid diw ■ne - rd tiv i-feag-

Partidului slavă I
Cu brațul lui tare
El ne călește.
Ne oțelește,
Să apărăm ce ni-i drag.

Partidului slavă !
Din zare în zare,
Iubit părinte, 
îndemn fierbinte
Ni-i luminosul tau steag.

Noi te urmăm, ne-nfrînt partid. 
Cai de lumină ni se deschid;

Patria-ndrumi spre mîndre vremi.
Noi toți răspundem, oricînd ne chemi. 
Viselor dai aripi de zbor.
Partid biruitor.

1

Versurile: S. MIHALACHE
Tempo di marcia

dru-mut șer-pu-Ind din mun-te Por-nl - vom spre vîr-fu! t-

știm să-t bi- ru-im. în cu — cînd— pe culmi vom fi

cer: Sa-tut

de pi» o

Pe drumul șerpuind din munte 
Porni-vom spre vîriui înalt. 
Voioși, cu goarnele în frunte, 
Semeții munți îi luăm cu asalt.

Refren :
Tot mal sus, greul știm 

sa-1 biruim, 
în curind pe culmi vom fi 
Și-un vesel cînt răsună 

pîn-la cer : > 2 
Salut voios de pionier ’• i "

ore - ul

Și-un ve-set

iOS— de pi - o -

pin'— ta — cer, Sa-tut vo-

Sîntem a țării primăvară
Și-n inimi purtăm cald avînt» 
Iar cîntul nou spre soare 

zboata. 
Ca un hulub purtat de vini.

Refren ...
Spre însorita dimineața 
Partidul drum nou ne-a deschis. 
El pașii ne îndrumâ-n viața 
Și-n fapte schimbă tot ce-i vis.

Refren...
I

Ce să mai vorbim I Știți cum 
sînt băieții : cu gîndul la fapte 
neobișnuite pierd adesea din 
vedere pe cele ce li se par de 
mică importanță. Unor aseme
nea băieți trebuie să le spui 
mereu : „Mișule, șterge-ți zăpa
da de pe bocanci!", „Gelule, 
nune-ți paltonul în cuier", „San
dule, dă de mîncare la găini".

Nici Mișu, nici Gelu, nici San
du — cel puțin pe ei îi cunosc 
foarte bine — nu acordă atenție 
lucrurilor de acest fel pe care 
le socotesc „fleacuri". Fetele, 
ce-i drept, sînt gospodine. Dar 
cu fetele e altceva. Ele se joacă 
cu păpușile, le fac rochițe, le gă
tesc de mîncare. Ce mai încolo 
și încoace, gospodăria e treaba 
lor. De aceea, după părerea 
mea. Cornel, care e un băiat ca 
toți băieții e în felul său o ex
cepție. Pentru el nu există 
„fleacuri". Ager, plin de hotă" 
rire, privit de departe, Cornel 
e aidoma unui comandant de 
corabie.

— Se apropie ciclonul! Strîn- 
geți pînzele I răsună în plin 
ocean glasul încercatului căpi
tan de vas.

— Vine ploaia ! Strîngeți ru
fele 1 răsună de pe balcon glasul 
lui Cornel care, ca de pe o ade
vărată punte de comandă, scru
tează cerul încărcat cu nori ne
gri amenințători.

— Mai repede, mateloți1 — 
își îndeamnă căpitanul echi
pajul, fără să piardă din ochi 
girobusola de la timonă.

— Mai repede, mamă 1 — o 
zorește Cornel numărînd pică
turile mari așternute pe asfalt.

Intr-adevăr, furtuna s-a dez
lănțuit. Căpitanul are mult de 
lucru dar nu-i scapă nici un 
amănunt

— închideți iublourile să nu 
intre apa în cală ! — strigă el 
în portavoce.

— închideți iublourile să nu 
intre apa în casă 1 strigă și Cor
nel prin palmele împreunate pil- 

nie, fără să-și părăsească punc
tul de observație.

Cînd vremea e liniștită, co
mandantul cu toate ca are mul
te de făcut, își găsește timp să 
inspecteze atent corabia.

— Trebuie măturată puntea 
s—: spune căpitanul.

— Trebuie măturată scara 
— observă grijuliu Comei cu 
toate că se grăbește să plece la 
unul din colegii săi cu care tre
buie să facă un important 
schimb de timbre...

Așa e Cornel, gospodar de 
felul lui. Privit de departe pare 
un comandant care atunci cînd 
e nevoie știe să dea porunca 
potrivita. în curte ca și în casa 

w PODARSo.

el e întotdeauna la post. Ager 
și atent, el vede tot și știe de 
îndata ce trebuie de făcut 
„Trebuie periate hainele I Pra
ful e vătămător și strică și țe
săturile !“ „Trebuie făcut ordi
ne în bibliotecăI Cărțile s-au 
răvășit și stau claie peste gră
madă !", „Trebuie stropite flo
rile. Dacă nu le uzi la timp, se 
veștejesc !"

Și la școala și-a dovedit 
Cornel spiritul lui de gospo
dar neobosit.

— Trebuie ștearsă tabla ! Vi
ne tovarășul profesor și nu are 
pe ce să scrie formulele.

— Cornel are dreptate ! —s 
l-a aprobat președintele grupei. 
Dar lipsește Georgescu care-i 

de serviciu. Repede. Comele, 
dă fuga și udă buretele !

O clipă Cornel a rămas 
nedumerit. De ce tocmai el ?!

Apoi, plictisit, a luat buretele 
și a plecat fără grabă să-1 ude la 
cișmea.

— Mai repede. Comele —1 
l-au strigat băieții. Vine tova
rășul profesor !

„Poftim, să mai ai iniția
tivă!" a strîmbat el din nas. 
„Acum să și alerg!"

După o oră elevii au ieșit în 
recreație. Pe sală, Comei i-a 
spus lui Mircea :

— Ai văzut ? Nimănui nu i-a 
trecut prin cap să deschidă fe
restrele ■

— Aoleu, ai dreptate. Ce-ar 

fi să te duci fu ? Hai, că vin și 
eu...

— Eu ? De ce tocmai eu ?...
Mircea însă l-a privit așa 

incit Comei n-a mai zis nimic 
și s-a întors în clasă.

Așa au aflat și colegii săi că, 
intr-adevăr, Cornel are ochi de 
gospodar. Și toți l-au înțeles și 
i-au dat prietenește ajutorul de 
care avea nevoie.

— Băieți, a venit un transport 
mare de cărți noi pentru bi
bliotecă. Tovarășa bibliotecară 
n-o să prididească singură.

— Așa e, are dreptate, —• 
l-au susținut colegii, iar unul 
dintre ei a adăugat :

— Chiar după-amiază să ve
nim s-o ajutăm. Propun să răs
pundă de această acțiune, gos
podarul nostru, Comei.

La ora stabilită, au venit cu 
toții. A veniț și Comei. Se în
țelege ca nu putea lipsi la ac
țiunea pe care chiar el o orga
nizase. E drept că la început 
mai mult dădea îndrumări. O 
întreba pe tovarășa bibliotecară 
și comunica celorlalți unde tre
buie așezate și cum trebuie 
orînduite cărțile. Pe urmă s-a 
apucat să le explice colegilor 
de ce-i important ca într-o bi
bliotecă să fie rînduială și care 
e rostul cataloagelor și al eti
chetelor numerotate. Dar bă- 
gînd de seamă că nimeni nu-1 
ascultă, a socotit că e mai ni
merit să facă ce făceau și cei
lalți. Cînd au terminat toți l-au 
lăudat, și tovarășa bibliotecară 
i-a mulțumit pentru inițiativă. 
Cit să fi trecut de atunci, nu 
știu. M-am luat cu treburile 
și o vreme l-am pierdut din 
vedere pe Comei.

Intr-o dimineață însă, a ră
sunat în curte o voce cunos
cută :

— Iar a nins azi-noapte I 
Trebuie curățată zăpada de pe 
trotuar I

Ați ghicit, era Cornel. Ma 
așteptam să-1 descopăr din nou 
pe balcon, de data asta ca pe 
puntea unui spărgător de 
gheață, scrutînd orizonturile 
fără margine ale continentului 
alb. Dar spre mirarea mea, 
Comei pășea grăbit cu o lopată 
pe umăr.

— încotro ? — l-am întrebat 
curios.

— Mă întîlnesc cu colegii de 
clasă care locuiesc pe strada 
noastră. Am hotărît să desză
pezim împreună trotuarele în 
fața caselor noastre.

;— Și a cui a fost ideea asta ?
— A cui a fost ideea ? — mă 

privi Cornel mirat. Nu mai țin 
minte... La noi în clasă sînt atî- 
ția gospodari că e cam greu 
să știi cine a dat ideea.

Adevărat. La urma urmei, 
acum nu mai avea nici o impor
tanță.
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