
matematica și fot 10 
istorie. Bun început! 
se realizează prin a-

CORESPONDENȚII

(In fotografie, ^pionie
rul Badea Octavian din 
clasa a V-a A de la 
Școala de 8 ani ni. 28 din 
Capitala).

. .... centralăProletari din toate tarile, unili-va!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Rornîn, fii g
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Nota 10 ! Și privirea, șl 
zîmbetul, și... mîiaile îți 
vorbesc despre bucuria 
lui.

în fotografie nu se ve
de, dar bucuria este și a 
colegilor șl a părinților, 
și a noastră, a cititorilor, 
nu ? Cînd muncești cu 
perseverență și rezulta
tele muncii sînt... perse
verente. 10 la romînă, 10 
la 
Ia 
Ei
tenția la ore, respectarea 
programului zilei, învă
țătura. Urmați-1 șl voi I

Duminică după-masa 
cerul era senin. Doar pă- 
niîntui umed arăta că di
mineața a plouat... Pe 
drumul ce duce spre Cis- 
nădioara a apărut un 
grup de peste 100 de pio
nieri. încă de departe se 
aud rîsetele lor. Cu toții 
sînt veseli. Oare cine va 
găsi cele mai multe 
plicuri ?

...Jocul de orientare a 
început. Pe o distanța de 
3 km au fost puse din loc 
în loc plicuri. Rînd pe 
rînd, plicurile sînt găsi
te. Spre seară jocul s-a 
încheiat.

Pionierii Școlii de 8 ani 
din comuna Rășinari, ra
ionul Sibiu s-au întors 
bucuroși că au petrecut 
o după-amiază plăcută.

La Școala medie nr. 1, 
din Tr. Severin, pionierii 
au hotărît ca duminică 
sa meargă la strînsul fie
rului vechi. S-au adu
nat dis-de-dimineață în 
curtea școlii și au pornit 
pe străzile din apropiere. 
Acțiunea a fost rodnică, 
în cite va ore au strîns și 
au transportat în curtea 
școlii 1 800 kg de fier ve
chi. Clasa a VII-a A s-a 
dovedit cea mai harnică. 
Grămada de fier vechi 
strînsă de ei cîntărește 
aproape 500 de kg.

în duminica următoare, 
pionierii și-au propus să 
înceapă amenajarea unei 
baze sportive pe un te
ren ce se află în apropie
rea școlii.

Foto: GR. PREPELIȚĂ

Ah ! Ce-o fi Cu ceasornicul, 
stricat. Nu știu ce să mă mai fac cu el. E 
pentru a treia dară în ultima săptămână 
cînd se întîmplă așa. Și cînd te gîndești, 
s-ar putea să înlîrziem. Ce-o să zică copiii, 
dacă sîntem nepunctuali.

înțelegîndu-mă parcă, Zdup a început să 
fugă.

Dar uite și școala. Iar aici, la prima ușă 
de lingă scări, clasa a VII-a. Zdup a în
ceput să latre.

— De ce latri Zdup, îi deranjezi pe 
copii !

Cum Zdup n-are nici un gînd să tacă, mă 
privesc crezînd că am vreo neregulă. Și 
cînd ajung la ceasornic, ce să vedeți. Nici 
mai mult nici mai 
meargă I

— Care o fi oare 

puțin — începuse

cauza ? Nu cumva
Nu e încă ora 9 și 

curtea Casei pionierilor 
din Tg. Mureș s-a um
plut de copii. Astăzi săr
bătoresc redeschiderea 
activităților la diferitele 
cercuri ale casei pionie
rilor. La această sărbă
toare au participat și de 
la Școala medie nr. 1 din 
oraș peste 200 de pio
nieri. Ei au contribuit cu 
drag, alături de ceilalți 
pionieri din oraș la pre
gătirea programului 
tislic.

...Ta timp ce la Casa 
pionierilor se sărbătorea 
ziua redeschiderii activi
tăților, la G.A.S. Cris- 
tcști au sosit alți pionieri 
de Ia Școala medie nr. 1« 
Alături de utemiștii din 
școală, ei au ajutat gos
podăriei la strînsul șl 
transportatul porumbului 
de pe o suprafață de 6 
hectare.

clasa a VII-a toate 
nează bine.

— Da, așa este, parcă vor să-mi răspundă 
copiii. Și știți care-i explicația : știm cu 
toții să folosim timpul.

Zdup mă trage de picior. Asta înseamnă 
că no<i ne-am certat cu timpul. Putem însă 
să luăm exemplu de 
VII-a. Nu-i așa ?

Uite, sîntem la o oră 
numai ochi și urechi, 
le-au pregătit din timp. Chiar și creioanele 
le-au ascuțit. Cele 50 de minute ale orei 
trebuie doar folosite din plin. Și ce fru
mos răspunde Teodoru Mihai. Ți-i mai 
mare dragul să-l asculți. După cum se 
.vede, și pentru astăzi s-a pregătit foarte 
bine. Nu te miră astfel de loc cînd privești 
în catalog, în dreptul numelui lui Mihai. 
'Ce poți vedea ? Note de 8, 9 și 10. Și la fel 
și la ceilalți copii: Vaculov Rodica, Dum
bravă Ionel, Stamate Ecaterina.

Ceasornicele lor merg bine la școală. 
Dar atunci cînd clopoțelul anunță sfârșitul 
orelor cum o fi ? Se strică cumva ? Știi 

ce ! Ilai mai bine Zdup să-i vizităm și 
acasă. Primul popas ia... Vaculov Rodica.

— Ham, ham I îl aud pe Zdup.
— Ce te miră că se joacă, Zdup. Așa 

face Rodica in fiecare seară cînd vine de 
la școală. Surioarei sale îi place doar atât 
de mult să, se joace cu păpușile. Privește-le 
însă acum. A început fiecare să învețe.

Să le lăsăm...
A doua zi dimineață ceasul merge foarte 

bine. Ne aflăm doar la Dumbravă Ionel. Și 
el e prieten bun cu timpul. S-a sculat de la 
7, a făcut exerciții de înviorare, și apoi s-a 
apucat de lecții. Problema de matematică 
nu iese însă de loc. Și tocmai acum au ve
nit și cîțiva prieteni să-l invite la 
Ionel însă nu se lasă înduplecat, 
schelălăie. Lui i-ar fi fost greu să 
la o astfel de tentație...

Ei, dar lecțiile s-au terminat, acum ce 
faci Ionele ?

— Merg la Casa pionierilor. Sînt înscris 
ds trei ani la cercul de muzică...

Am dat o raită și pe la Casa pionierilor. 
La cercul de muzică, la mîini îndemânatice, 
sau la cercul sportiv am întîlnit și mulți 
pionieri dintr-a 7-a : Dima Ștefania, Teodor 
Mihai, Stamate Ecaterina.

Trebuie să ne continuăm însă drumul. 
Pînă la începerea orelor mai este încă timp 
destul. Nimeni însă nu-1 pierde. Haiman 
Ioana citește „Tînă,ra Gardă" de Fadeev. 
Grigore Georgeta î'și ajută mama la scutu
ratul covoarelor. Un grup de băieți au ple
cat în recunoaștere spre marginea orașului. 
Se pregătește o acțiune pentru strîngerea 
fierului vechi și vor să cunoască pe ce s ■ 
pot bizui.

E 12,30. Toți se îndreaptă spre școală. 
Dar noi ce facem Zdup. Trebuie să predăm 
la timp materialul. Ceasornicul merge doar 
acum bine...
Tulcea, Școala de 8 ani nr. 2

GHEORGHIȚĂ REPORTERUL
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ACTIVUL
PIONIERESC
DE LA ȘCOALA
DE 8 ANI NR. 151
DIN BUCUREȘTI
LA LUCRU

V aia, așadar, din nou 
Cz- acea atmosfera săr

bătoreasca binecu
noscuta, care se raspîndeș- 
te în școala în fiecare an 
îndată după reînceperea 
cursurilor: este vorba, de
sigur, de desfășurarea ale
gerilor noilor active pionie
rești. Sînt zile în care pio
nierii îi aleg în activul pio
nieresc pe cei mai harnici 
și mai plini de inițiativa 
dintre ei, sînt zile în care 
pionierii discuta despre 
munca lor de pîna acum, 
despre ceea ce vor face pe 
viitor.

Dar pregătirea alegerilor 
pionierești nu înseamnă 
numai buna pregătire a 
adunării propriu-zise de 
alegeri. Detașamentele de 
pionieri trebuie sa desfă
șoare activități dintre cele 
mai interesante. în primul 
rînd să muncească astfel 
încît toți pionierii și școla
rii să învețe cu sîrguință, 
sa obțină din primele zile 
de școală note bune — cu
noștințe temeinice, iar dis
ciplina si spiritul de răspun
dere sa caracterizeze fie
care clasa, pe fiecare pio
nier și școlar în parte. în a- 
ceasta perioada pionierii 
ajuta cu dragoste și hăr
nicie colectiviștilor la strîn- 
sul recoltei, își înfrumuse
țează școala, string însem
nate cantități de fier vechi, 
construiesc alături de ute- 
miști baze sportive simple, 
se întrec pentru obținerea 
insignei de polisportiv, înva
ță noi cîntece și poezii în
chinate partidului și patriei 
noastre dragi.

Gazetele de perete tre
buie să ilustreze și ele a- 
ceasta activitate entuziastă 
prin care pionierii se pre
gătesc pentru alegerile pio
nierești.

O preocupare însemnată 
și o datorie a pionierilor în 
aceasta perioada este aceea 
de a chibzui bine asupra ce
lor pe care-i vor alege ca 
președinți de grupa, de de
tașament, de unitate.

Aceștia vor trebui aleși 
dintre cei mai buni pionieri, 
care sînt fruntași în activita
tea pioniereasca, sîrguin- 
cioși, entuziaști, cu inițiati
vă, exemplu de disciplină și 
comportare și care își în
deplinesc cu conștiinciozi
tate sarcinile, se bucură de 
simpatia pionierilor și șco
larilor.

a legerile pionierești vor 
fi un prilej de a dis
cuta cu toți pionierii 

despre activitatea voastră 
de viitor. La programul de 
activități pe care-1 veți în
tocmi trebuie să-și aducă 
contribuția toți pionierii. 
Deci preoatiți-vă, discutați 
între voi, consultați-va cu 
tovărășii instructori și ve- 
niți la adunările de alegeri 
cu cît mai multe și intere
sante propuneri în legătura 
cu acțiunile pe care le veți 
organiza în viitor. Cunos- 
cînd experiența anilor tre- 
cuți, discutați despre felul 
cum trebuie sa procedați 
pentru a învăța cu toții 
bine, despre respectarea 
disciplinei școlare și a în
datoririlor pionierești. Gîn- 
diți-vă daca în acest an nu 
puteți organiza mai multe 
excursii și drumeții, întîl- 
niri cu muncitori fruntași, 
cu activiști de partid și de 
stat, care sa vă vorbească 
despre trecutul de lupta al 
partidului și despre realiză
rile minunate care se în
făptuiesc în întreaga țară 
sub conducerea înțeleaptă 
a partidului.

în adunările de alegeri 
puteți propune învățarea 
unor cîntece, poezii, jocuri 
pionierești sau manifestări 
sportive.

Poate în detașamentul 
vostru exista copii talen- 
tați care au îndrăgit litera
tura. Nu ar fi bine sa orga
nizați pentru ei un cerc li
terar ? Dar la Casa pionieri
lor, la ce cercuri v-ați gîn- 
dit să participați ? Cum se 
va pregăti grupa, detașa
mentul și unitatea voastră 

pentru a participa la con
cursurile tradiționale ale 
organizației de pionieri ? 
Cum v-ați ocupat pîna 
acum de elevii din clasele 
mici pentru a fi primiți în 
organizația de pionieri ? 
Cum ar trebui să-i atrageți 
la activități în acest an ? 
Despre toate acestea puteți 
discuta în adunările de a- 
legeri. Este necesar ca fie
care pionier sa participe ac
tiv la aceste adunări și a 
participa activ înseamnă 
a-ți spune părerea despre 
munca ta și a colegilor tăi, 
a, face propuneri interesan
te, a veni cu sugestii și ini
țiative care să dovedească 
interesul și dragostea ce o 
nutrești organizației de pio
nieri.

Și acum o precizare :
în scopul îmbunătățirii 

activității pionierești, înce- 
pînd din acest an se va 
constitui pe fiecare clasa o 
singură grupă de pionieri, 
indiferent de numărul pio
nierilor din clasa respecti
vă. Grupele vor alege în 
fiecare an un președinte al 
grupei pionierești. Instruc
torul ajutător de pionieri 
împreună cu președintele 
grupei va numi din rindul 
celor mai buni pionieri un 
locțiitor aj președintelui de 
grupa ș5 cîte 2—3 pionieri 
care să-l ajute în organiza
rea activităților pionierești 
din clasa respectivă.

Acolo unde nu exista 
clase paralele, detașamen
tul va fi alcătuit din pio
nierii unei singure clase, 
neîmpărțit în grupe.

(~~Ț ata deci că, spre deo-
Cz_ sebire de anii trecuți 

grupa va fi un colec
tiv mai numeros și deci mai 
puternic, cu posibilități de 
acțiune mai largi. Grupa — 
ținînd seama că acum îi cu
prinde pe pionierii dintr-o 
clasă întreaga — poate or
ganiza asemenea acțiuni în
drăgite cum sînt drumețiile 
și. excursiile, poate avea o 
formație proprie de cîntece 

și dansuri, o echipă de fot
bal, poate primi, sarcini de 
mai mare răspundere din 
partea unității sau detașa
mentului. Grupa fiind mai 
puternică,, crește și au
toritatea ei: astfel opinia 
grupei în ceea ce-i privește 
pe unii copii certați cu sîr- 
guința la învățătură, sau 
cu disciplina va fi mai 
eficace, și trebuie să folo
siți din plin aceasta posibi
litate.

Organizarea grupelor de 
pionieri pe clase nu trebuie 
sa duca în nici un caz la 
neglijarea și slăbirea acti
vității detașamentului de 
pionieri.

în adunarea pentru ale
gerea președintelui de deta
șament veți stabili care sînt 
activitățile pe care le veți 
organiza cu întreg detașa
mentul, ce sarcini vor re
veni grupelor de pionieri, 
cum veți asigura ca experi
ența bună a fiecărei grupe 
sa fie generalizată în tot 
detașamentul de pionieri. 
Aceeași preocupare pentru 
delimitarea sarcinilor și ac
tivității la nivelul unității 
de pionieri precum și gene
ralizarea experienței bune a 
detașamentelor de pionieri 
fruntașe va trebui să existe 
în adunarea pentru alegerea 
președintelui unității de 
pionieri.

Dar... participarea activă 
a tuturor pionierilor este 
necesara nu numai în pre
gătirea. și desfășurarea ale
gerilor pionierești. Activi
tățile propuse de voi nu 
sînt numai ale activului 
pionieresc ci ale întregii 
grupe, a întregului detașa
ment, a întregii unități. 
Deci, pionierii aleși în activ 
trebuie ajutați în perma
nență de toți ceilalți pio
nieri pentru ca propunerile 
voastre să devină fapte, 
pentru ca în fiecare grupă, 
detașament și unitate sa 
pulseze în permanență o 
viața pionierească bogata, 
atractivă, interesantă.



W. J

de făcut. După cîteva ore, știu- 
lețif de porumb stăteau gră
mezi, grămezi, la marginea la
nului. ?i cum se înălțau gră
mezile, tot mai bucuroși eram 
și noi. Am fost așa de harnici, 
că ne-a ramas vreme sa mer
gem și la sectorul zootehnic, 
sa mai vedem o data vițeii, 
păsările, porcii. Peste puțin 
timp, ulițele s-ău umplut ia
răși de cîntecele noastre ve
sele. Ne reîntorceam acasă 
Iuînd cu noi și... laudele colec
tiviștilor.

AXENTE NICA, pionier 
Școala de 8 ani, comuna Cuca, 
raionul Galati, regiunea Galati

-
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La școala noastră.
Dacă o să veniți la noi, o să găsiți o școală ca o floare. Curată 

și strălucitoare. Noi .pionierii, am făcut-o așa. Fetele au șters 
geamurile, băieții au spălat băncile. Mulți dintre noi am adus 
ghivece cu flori, iar perdelele din ferestre sînt albe ca zăpada. Și 
curtea am făcul-o primitoare, frumoasă și îngrijită. Acestea toate 
au fost în primele zile de școală. în continuare însă n-am renun
țat la înfrumusețarea școlii noastre dragi. Tablourile, gazetele de 
perete, fotomontajele au fost și ele în zilele următoare prezente 
la locurile lor.
Pioniera COZMA GLICHENIA Școala de 8 ani, comuna 

Manoleasa, raionul Saveni, regiunea Suceava
'ntr-o dimineață de toamnă

In dimineața aceea, ulițele 
satului au răsunat de cîntece
le noastre. Plecam voioși că
tre întinsele lanuri de porumb 
ale gospodăriei din comuna. 
Eram tare bucuroși, ca puteam 
fi și noi de folos, tocmai în 
timpul în care colectiviștii 
erau atît de ocupați cu recol
tarea, cu muncile de toamna. 
Așa ca, ne-am sculat și noi 
ceva mai devreme și, cu totii 
am mers să ajutăm la recolta
rea porumbului. A fost o sur
priza foarte plăcută pentru co
lectiviști, pe care i-am găsit 
lucrînd de zor. Cîtiva s-au o- 
prit un moment, ne-au întîm- 
pinat și ne-au aratat ce avem
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Scînteia pionierului nan 4

— IJitați-vă, îmi ocolește 
el intenționat întrebarea, 
peste drum de noi e gospo
dăria agricola colectiva. 
Aci lucrez ca brigadier la 
sectorul avicol. Ce s-ar mai 
bucura Alexandru știindu-mă 
aici, lingă.cei pentru care a 
luptat, a scris, a fost prigo
nit de jandarmerie I

...Dar cu jandarmeria e 
altă poveste. E mai bine să 
v-o spună colegul de bancă 
al fratelui meu, Dobre Marin, 
acum președintele Sfatului 
Popular.

★

11 octombrie se împli-
55 de ani de la nașterea

La
nesc
lui Alexandru Sahia, scriitor 
ți luptător pentru cauza cla
sei muncitoare. nenea

O mașină mă poartă gră
bită spre Lunca Dunării. 
Toamna smulsese cu hărni
cie aurul porumbilor. Ici, 
colo, cocenii zdrențuiți mai 
așteaptă mîinile oamenilor. 
Las în urmă cîmpii nesfîr- 
șite, case. Un indicator mă 
face să opresc. Comuna Mă
năstirea. încep drumeția spre 
Jocurile bătătorite cîndva de

Sahia. Vizitez mai întîi casa 
în care a trăit scriitorul. O 
casă mică, albă, cu cerdac. 
Pășesc pragul casei. Mă în
tîmpină binevoitor
Ștefan, ultimul fiu al familiei 
Stănescu, de altfel, adevăra
tul nume al lui Sahia.

— Ași dori să-mi povestiți 
ceva despre fratele dumnea
voastră.

Mă privește prin oche
lari întrebător, ca și cum ar 
gîndi : Ce vă pot spune mai 
mult despre el, decît s-a 
scris și a scris el însuși ?

De la el aflu că tot satul 
a fost moșia regelui.

Sfatul Popular e la cîțiva 
pași. O clădire mare, reno
vata nu de mult. Președinte
le sfatului, un om darnic la 
vorbă, îmi mărturisește că 
aci fuseseră instalați cu 
mulți ani în urmă apărătorii 
„ordinii statului" — jandar
mii. în numele acestei ordini, 
Sahia a fost prigonit pentru 
fiecare articol publicat, pen
tru fiecare rînd din care țîș- 
nea adevărul : mizeria în 
care se zbateau muncitorii, 
țăranii lipsiți de pămînt și 
îndemnul de a lupta pentru 
un viitor mai luminos. Și 
tot în numele acestei ordini, 
studenții care veniseră să-l

conducă pe ultimul drum pe 
Sahia au fost împrăștiați cu 
cruzime pe dealurile comu
nei Mină,știrea.

Mînăstirea e azi o comună 
cu străzi pavate, cu con
strucții noi. Mai bine-zis un 
oraș în miniatură. Aici Sfa
tul Popular, dincolo G.A.S., 
la cîțiva pași școala nouă, 
spitalul modern, un cămin 
cultural în construcție.

Casele albe zîmbesc din
colo de garduri în soarele 
molcom al toamnei. E liniște. 
Și liniștea e tulburată din 
cînd în oînd de rîsul zglobiu 
al copiilor ieșiți în recreație, 
de ciripitul vrăbiilor care se 
odihnesc o clipă pe firele de 
telegraf, sau pe antenele te
levizoarelor. Viața satului, 
în aceste zile cînd se zorește 
cu strânsul recoltelor de 
toamnă, se desfășoară în a- 
fară, pe tarlalele gospodări
ei. Seara abia, pînă tîrziu, u- 
lițele scrâșnesc sub povara 
de care, de autocamioane în
cărcate de rod, de bogăția 
pe care a visat-o și a între
zărit-o în operele sale scri
itorul Alexandru Sahia.

MARTA ALBOIU CUIBUȘ
fHSSi

■șezat pe malul sting al Bistriței, orașul Piatra 
Neamf cunoaște azi o dezvoltare ale cărei 
jaloane sînt înălțimile schelelor de construc
ții. La fiece pas te întîmpină brafele macara
lelor ce săgetează norii coborî ți din munți. 
Pe fundalul maiestuos, de un verde închis al 
dealurilor împrejmuitoare, zîmbesc multicolor 
fațadele noilor blocuri. Nu de mult, pe aici 

treceau plutașii, ducînd la vale bogăția codrilor, pe apele 
învolburate ale Bistriței. Astăzi, Bistrița îmblînzită își 
poartă apele zăgăzuite, prin canale, spre Bicaz, de unde 
for[a lor împarte cu dărnicie, prin zeci de cabluri, o nouă 
forfă — cea a comunismului — măsurată în mii de 
kilovați-oră.

întrebat de obîrșia orașului, orice localnic îți va pre
ciza : orașul de altădată trebuie căutat departe, în trecu
tul istoric. El se pierde în negura vremurilor, cînd primii 
pietreni s-au așezat pe lingă rîul Bistrița, ca unică sursă 
de existentă. Prima mențiune scrisă, datează din secolul 
al XII-lea, cînd o cronică îl pomenește sub denumirea de 
„Piatra lui Crăciun“. Iar prin 1635, Piatra își împărțea cei 
o mie de locuitori în 300 de case strînse ciorchine pe 
lingă rîu. Și așa au trecut ani după ani. Viata lor — tot 
o grijă și o zbatere în nevoi.

...Azi, din cei aproape 50 000 de locuitori, mul fi, toarte 
mulfi, după ce-au strunit Bistrița, lucrează în marile în
treprinderi industriale sau pe șantierele de construcții. 
Pe ei îi vei întîlni, cunoscători de noi meserii, asigurînd 
materie primă industriei de prelucrare a hîrtiei, lucrînd la 
tricotaje din bumbac, lină și fibre sintetice, producînd 
cărămizi celulare și țiglă, îngrășăminte azotoase și multe 
altele. în anii noștri, orașul metamorfozat e de herecu- 
noscut. Localnicii au cu ce se mîndri I Blocuri noi de 
locuințe te întîmpină Ia fiece pas. S-au dus de-acum 
cocioabele de altădată. Buldozerele mușcă zilnic din ele.

lăsînd loc, macaralelor, schelelor și constructorilor. Dacă 
pe vremuri numai un mănunchi de copii puteau să buchi
sească slovele abecedarului, azi în cele două școli medii și 
cele 16 școli de 8 ani, mai bine de 9 000 de elevi desci
frează an cu an tainele științei și culturii. In oraș sini 2 
cinematografe, încă unul ultramodern în construcție, un 
teatru de stai, o casă de cultură. La Piatra Neamț există, 
de asemenea, o orchestră de muzică populară, 50 de lor- 
mații artistice de amatori, 13 brigăzi artistice de agita
ție, iar biblioteca raională cu cele aproape 60 000 de 
volume înregistrează anual peste cinci mii de cititori. 
Izbitor și impresionant pentru ritmul de viată al orașului 
sini zecile de blocuri în construcție. La cele 1 200 de 
apartamente existente, se vor adăuga încă 800-1 000 pînă 
la siîrșitul anului. Pe bună dreptate Piatra Neamț este 
orașul care renaște, înălfîndu-se semeț către viitor.

★
Toate acestea, cititorule drag, le-am cunoscut împreună 

cu noul vostru prieten, Dănuț. Unul din miile de pionieri 
ai orașului. Poposind în Piatra, îi vei întîlni la fiece pas, 
cu ochii luminoși și zîmbitori, întotdeauna gala să te 
conducă prin orașul lor, vorbindu-ți cu mîndrie despre 
el. Prietenul meu, Dănul, e în clasa a V-a. Năltuț, vioi. O 
șuviță de oăr îi cade pe Irunte. Are gesturi largi, în care 
pare a cuprinde întreg orașul cu miile-i de irămîntări 
zih ice. Ne-am despărțit seara lîrziu, cînd luminile de 
neon ca și multitudinea becurilor electrice punctează 
dantelat, conturînd șantierele de construcții, blocurile 
impunătoare de locuințe, mari întreprinderi, ori așe
zăminte culturale. încet, încet, viata clocotitoare a ora
șului șe potolea. Pionierul Dănuf, de la o fereastră pri
vește către zări undeva departe. Și în fata ochilor săi se 
profilează Piatra Neamf, cea de mîine, orașul viitorului, 
plin de măreție...

DECEBAL ȚOCA

a tineretului, 
e și mai puter-

sa păstrăm li- 
De sub clape-

Numai cine n-a ur
cat niciodată pe scena 
nu cunoaște sentimen
tul pe care îl încerci, 
cînd știi ca spre tine 
sînt îndreptate nu nu
mai luminile reflectoa
relor, dar și sutele de 
priviri ale celor din 
sala. Și cînd ai atins 
doar vîrsta celor de 
grădiniță sau de-abia 
ți-ai prins pe umeri 
cravata roșie de pio
nier, și urci nu pe o 
scena oarecare ci pe a 
unei moderne case de 
cultura 
emoția 
nica.

Dar, 
niște...
le unui pian s-au ras- 
pîndit în întunericul 
din sala primele su
nete.

— Pot sa intru ? —- 
spune cineva în șoap
ta...

— Da, răspunde în
curajator îndrumătorul 
artistic.

Pe lînga faldurile 
grele ale draperiei de 
pluș, împurpurata cu 
seînteieri de lumina, 
își face apariția, abia 
atingînd parca scena 
cu vîrfurile picioare
lor, o fetița. Se nu
mește Georgescu Ve
ronica. N-are decît 
patru ani, dar a îndră
git încă de pe acum 
baletul. La fel ca șl 
Albu Elena, sau Sta
nica Carmen, fete mal 
mari, școlărițe. Lune
că pe scenă, întețind 
pasul în ritmul muzi
cii, cu mișcări sigure, 
elegante...

★
Pe un șevalet, o 

foaie, din albul căreia 
se conturează, in cu
lori pastelate, silueta 
unei școli noi, moder
ne. Pe altele — alte 
lucrări în tuș sau căr
bune, în acuarele.

Ma opresc lînga de
senul înfâțișînd școala.

— Priviți pe fereas
tra, îmi spune Valeriu 
Bairov, directorul Ca
sei de cultura a tine
retului din raionul Tu
dor Vladimirescu din

alatui 
învăță 
Costack

Capitala, un 
aflu. Reprezin 
școala 
care 
Dinca 
rul.

O clădire fi 
ca, de altfel, ș 
casei de cu 
aci, care și-a 
primii oaspeți 
cu cîțiva ani ;

— Dinca e 
membru activ 
cului de teatrr 
puși, continua 
rul. Acum e *< 
repetiție. Sur’ 
marea metodis 
tistic, Consta 
nă, membrii 
pregătesc în 
spectacolul „ 
cu doi bani", c 
vestirea cu 
nume de Crea:

★

Numeroase 
resante sînt a- 
le pentru 
școlari în cau. 
de cultura. 1 
Roman Dănuț 
Traian, Popa 
bunăoară, sînt 
pasionații c 
muzica, buni ir 
la acordeon sa 
oară. Alții își 
timpul liber î 
rășia șahului s, 
lor peste doua 
doua de mii d 
ale bibliotecii 
stă la dispoziți 
ales acum, în 
zile de început 
tombrie, cele 
licitate cărți s 
lumele de vers 
și firesc 
închinate 
altfel, în c- 
tămînii pc
la casa de cult 
fost dedicată 
cestui evenime 
lumina acelore 
flectoare au 
rostite de e‘ 
le dintre cele 
moașe poezii 
te de ei, din 
ra clasica și 
porană. 
Coșbuc, 
Beniuc...
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La 7 octombrie a început 
Luna prieteniei romîno-sovieti- 
ce. Cu acest prilej vor avea loc 
fn țara noastră o serie de ma
nifestări, care exprima simță
mintele de adînca prietenie a 
poporului romîn fața de po
porul sovietic. în același timp, 
manifestările care se desfășoa
ră concomitent în U.R.S.S. a- 
rata că aceleași simțăminte a- 
nima și pe oamenii sovietici 
fața de poporul nostru. Cu a- 
ceste manifestări prietenești, 
culturale, se întâmpină a 46-a 
aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, re
voluție care a marcat începu
tul epocii de dezrobire a tutu
ror popoarelor, epoca victoriei 
socialismului și a comunismu
lui.

între poporul romîn și po
poarele Uniunii Sovietice exis
ta o veche prietenie, care a fost 
întărită în lupta comuna împo
triva cotropitorilor fasciști si 
în lupta pașnică pentru con
struirea unei vieți noi.

Mărețele realizări ale po
porului sovietic și ale tuturor 
țărilor socialiste au o mare în
semnătate internațională. Ele 
dovedesc întregii lumi, dove
desc tuturor popoarelor că o- 
rînduirea socialistă este supe
rioară oricărei alte orînduiri 
sociale cunoscute pînă astăzi 
în istorie. în întreaga lume 
este cunoscut rolul Uniunii So
vietice în lupta pentru menți
nerea păcii, este cunoscută și 
contribuția țării noastre în 
lupta unită a popoarelor din 
țările socialiste și a tuturor 
forțelor iubitoare de pace. Prin 
lupta unită a popoarelor din 
țările socialiste, a tuturor for
țelor uriașe ale păcii, un nou 
război mondial poate fi preîn
tâmpinat, pacea poate fi menți
nută și consolidata.

Numeroasele manifestări cul
turale și de prietenie care vor 
avea loc cu prilejul Lunii prie
teniei romîno-sovietice vor re
afirma voința popoarelor ro- 
mîn și sovietic de a întări în 
continuu relațiile frățești dintre 
ele, spre binele lor, în intere
sul marii comunități a țărilor 
socialiste, al cauzei păcii și 
progresului în lumea întreaga.

La 7 octombrie s-au sărbătorit 14 ani de la proclamarea 
Republicii Democrate Germane

-— Tovarășe Bîkovski, pre
ia comanda navei I

— Am înțeles. Preiau co
manda navei!

— Tovarășe Nikolaev, co- 
munică-ne dacă se mai aude 
Pămînlul I

— Am înțeles, tovarășe 
căpitan 1

Nu, nu sîntem pe bordul 

în parcul popular „Queen Elisabeth" din 
Uganda funcționează un cinematograf în aer li
ber. într-o seară se prezenta un film documen
tar despre fauna africană și viața elefanților în 
junglă. Cînd s-a terminat filmul, spectatorii au 
constatat cu uimire că în spatele ultimului rind 
de scaune stătea liniștit, privind încă spre ecran,

un elefant sălbatic. A doua seara, cînd se pre
zenta același film, elefantul era din nou prezent, 
în zilele următoare, el a mai venit de două ori 
la cinematograf, dar convingîndu-se că nu se 
mai prezintă filmul cu elefanți, s-a retras în 
adîncul pădurii...

n expediție...
unei nave cosmice, nici pe 
vreun cosmodrom și nici mă
car la o școală de cosmona
ut!. De data aceasta ne aflăm 
pe Marienstrase la nr. 9, în- 
ti-o grădină, la umbra unui 
măr. Peste cîteva ore tovară

șii Bîkovskl sau Nikolaev, 
Titov sau Tereșkova vor de
veni din nou Peter, Ange
lica, lleghina, adică ceea ce 
sini în realitate : niște copii 
inimoși, fruntași la învăță
tură și plini de fantezie. 
Deocamdată, însă, ei se 
află în „expediție". Ra
cheta a fost amenajată 
într-un chioșc, iar un volan 
de automobil aruncat la gu
noi, a devenit în imaginația 
copiilor, cîrma rachetei ce 
străbate spatiile interplane
tare. Deodată, în cabina „na
vei" se aude o voce veselă.

— Ne apropiem de lună I 
Tovarășe Titov, la ce dis
tantă ne aflăm ?

— Tovarășă Tereșcova, 
comunică Pămîntului că zbo
rul decurge normal 1

E un joc plăcut și instruc
tiv, un joc care le dezvoltă 
copiilor imaginația și fante
zia, care-i ajută să înțeleagă 
mai bine matematica, fizica, 
chimia, un joc care-i în
deamnă să viseze și să se 
pregătească pentru ziua cînd, 
peste ani, se vor afla cu ade
vărat la bordul unei nave 
cosmice, cercetînd nesfîrși- 
tul ocean aerian.

Vaporul din imaginea ală
turată se numește „înainte". 
El aparține pionierilor din 
R.D. Germană, ce fac parte 
din asociația : „Tinerii ma
rinari amatori". Pe acest vas, 
ajutați de „bălrînii lupi de 
mare", pionierii se familiari
zează cu munca și viata de 
marinar.

MOZAIC MOZAIC MOZAIC MOZAIC MOZAIC MOZAIC MOZAIC

Cercetările întreprinse de 
comisia de expertiza a 
U.N.E.S.C.O., în domeniul în- 
vățămîntului, au stabilit ca în 
America Latina exista în pre
zent 50 000 000 de analfabeți 
în rîndul populației adulte și 
15 000 000 în rîndurile copiilor, 
care, de obicei, nu frecventea
ză școala. Dintre 26 000 000 de 
copii ai acestui continent, în
scriși la cursurile școlilor ele
mentare numai 15 la sută a- 
jung în clasa a IV-a elementa
ră și numai 1 500 000 își pot 

continua studiile în școlile 
profesionale și de cultura ge
nerala.

La Londra s-a deschis o ex
poziție de tablouri, cuprinzînd 
multe peisaje și aspecte din 
viața oamenilor muncii ci- 
prioți. Vizitatorii au rămas ui
miți de frumusețea tablourilor. 
Multi socoteau la început ca 
ele aparțin vreunui mare ma

estru al penelului din Cipru. 
Dar semnătura după tablouri 
trădează scrisul unui copil. Și, 
într-adevăr, lucrările executate 
aparțin unui elev talentat, Se
neca Senanaiake, în vîrstă de 
numai 12 ani.

Italianul Joseph Gaspard 
Mezzofanli a fost un mare po
liglot. în cursul vieții sale 
(1771—1848), el a învățat 114 
limbi și 72 dialecte, fără să fi 

părăsit vreodată pămîntul na
tal. Danezul Rasmus Christian 
Rask (1787—1832), a fost un 
poliglot și mai celebru. El a 
cunoscut 230 je limbi și a scris 
28 de dicționare în 28 de limbi 
diferite.

Cei mai mare stadion din 
lume se afla la Praga, R. S. 
Cehoslovacă. El are 250 000 de 
locuri. Al doilea stadion din 

lume, ca mărime, este cel din 
Rio de Janeiro, Brazilia, cu 
150 000 de locuri, iar în pre
zent, în capitala Mexicului se 
construiește un stadion cu 
120 000 de locuri, care va fi al 
treilea ca mărime din lume.

Deși are numai 6 ani, Pasca
le Branillard are un impresio
nant stagiu în cinematografia 
franceză. Fetița a jucat pînă 
acum în 32 de filme.

MOZAIO MOZA'C MOZAIC MOZAIC MOZAIC " MOZAIC MOZAIC

Copiii pe care-i vedeți în imagine ar dori să meargă la școală. 
Dar nu pot. Știți de ce ? Pentru că nu au haine ca să se îmbrace, 
pentru că nu au cărți, pentru că nu au bani să achite taxele. In 
plus, stnt lihniți de foame. Așa că, de dimineața și pînă seara 
cutreieră străzile Saigonuhii, cerșind o coajă de pline. Asemeni 

lor, stnt sute de mii de copil din Vietnamul de sud.

...Bunicul și-a umplut luleaua, 
a luat traista înflorată — așa 
face el ori de cîte ori pleacă 
la drum — și i-a strigat lui 
Daniel• „Eu m-am dus. Vezi, 
ai grijă de ceea ce ti-am spus1" 
Și a plecat.

Daniel abia ieși pe portiță și 
zări duba cea mare a politiei 
oprind numai cîteva case mai 
încolo. După o clipă numai, doi 
vlăjgani de polițai apărură tră- 
gînd după ei un miner plin de 
sînge ; îl împinseră în dubă și 
imediat motorul se puse în miș
care.

Ca un titirez, Daniel se suci 
pe călcîie și dădu buzna în 
casă : „Fugi, nene... Vine poli
tia".

Omul se urcă în pod, de-ac.olo 
pe-acoperiș și sări în spatele 
casei tocmai cînd mașina frînă

A w In Spania:

VINATOARE 
DE OAMENI

la portifă. Se făcu nevăzut în 
păduricea din spate.

Polițiștii se repeziră de cer
cetară casa, apoi, negăsind ni
mic, se adresară bunicii:

— llnde-i minerul pe care 
l-a li ascuns ?

— Ba, n-am ascuns pe nimeni 
— spuse bunica fără să-și 
piardă cumpătul.

Dintr-o lovitură, unul din po
lițiști o doborî pe bătrînă la 
pămînt, dar nici de astă dată 
bunica nu spuse nimic. Daniel 
se lipi înspăimîntat de peretele 
casei, privind înmărmurit la 
cele ce se petreceau.

Pe urmă, polițaii plecară și 
Daniei o ajută pe bunică să se 
ridice. Fala însînqerată a bălrîe 
nei îl sperie pe Daniel și băia- 
tul izbucni în plîns.

— Bunico, bunico,... ce se pe
trece, bunico 1

— Nu-i nimic, băiatule — 
reuși bătrîna, în sfîrșit, să vor
bească, — politia dictatorului îi 
vînează pe mineri.

...în toate bazinele miniere 
ale Spaniei de Nord... în Nalon 
și Aller... pe întreg teritoriul 
regiunilor miniere Asturia și 
Leon, politia dictatorului Fran
co duce o adevărată vînătoare 
împotriva minerilor, împotriva 
unor oameni cărora li se poate 
imputa o singură vină: aceea 
că fac grevă pentru drepturile 
lor vitale la muncă și o viată 
omenească

EMIL EMANOIL



Gheorghe 
Țiteica

(1873—1939)

în toamna anului 1873, la 4 
octombrie s-a născut în ora
șul Turnu Severin Gheor
ghe Țițeica, cel care avea 
să devină mai tîrziu, prin 
importanta sa opera științi
fică și pedagogică, unul din
tre reprezentanții de seamă 
ai științei romînești.

Din copilărie a cunoscut 
greutățile vieții. Tatăl său 
lucra ca mecanic pe un va
por, iar salariul modest pe 
care-1 avea abia ajungea 
pentru nevoile familiei. Din 
această cauză, după multe 
greutăți Gh. Țițeica, termi- 
nîna școala primară reușeș
te să plece la Craiova să 
urmeze liceul. Elev sîrguin- 
cios, el se bucură de la înce
put de aprecierea colegilor 
și a profesorilor. îi plac toa
te materiile, îi interesează 
și matematica, dar și științe
le naturii, istoria, gramati
ca. Rămas orfan prin moar

tea tatălui său, cunoaște zi
le de mizerie.

Tot timpul liber, vacanțe
le, le folosește pentru a da 
meditații pentru ca cei de 
acasă să nu sufere din cauza 
lipsurilor.

Termînînd liceul, atras în 
special de matematici, Țiței
ca pleacă Ia București pen
tru a urma secția de mate
matică a Facultății de Știin
ță.

Aici muncește cu multa 
rîvnă, ascultînd și însușin- 
du-și cunoștințele predate. 
Este unul din colaboratorii 
activi ai “Gazetei Matema
tice” care îi publică rezul
tatele primelor sale cerce
tări. Termînînd în mod stră
lucit universitatea, după 
multe greutăți, Țițeica reu
șește să plece la Paris pen
tru specializare. Aci își sus
ține și teza de doctorat fiind 
mult apreciat de profesorii

lui. Reîntors în țară para
lel cu activitatea didactică 
desfășurată ca profesor uni
versitar. el întreprinde im
portante cercetări în dome
niul geometriei diferențiale. 
Multe din rezultatele obți
nute au fost publicate în re
vistele de specialitate din 
țară, și de peste hotare fiind 
deosebit de apreciate. Par
ticipant la numeroase mani
festări științifice internațio
nale și la congresele mate
maticienilor, Gh. Țițeica de
vine din ce în ce mai cu
noscut și apreciat peste ho
tare. Membru de onoare a 
numeroase Academii de 
Științe din străinătate, mem
bru activ al Academiei Ro- 
mîne din anul 1913, profe
sorul Gh. Țițeica prin în
treaga sa viață închinată 
științei și-a adus o contri
buție însemnată la progre
sul matematicii romînești.

CO
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în activitatea de supunere a naturii, 
omul s-a folosit mai întîi de munca cu 
mîinile, ajutat de uneltele cele mai 
simple: cuțitul, toporul, sapa etc. 
Munca manuala a fost și este cea mai 
simplă activitate producătoare de bu
nuri. Un salt în această activitate a 
constituit-o invenția mașinii. Epoca ma- 
șinismului a determinat o creștere a- 
preciabila a producti
vității muncii. Acum 
mașina cu motorul ei 
(strungul, mașina de 
cusut etc.) prelucrează 
produsele, iar munci
torul efectuează ope
rațiile de conducere 
și reglare, de schim
bare a pieselor. Ope
rațiile acestea cereau 
însă mult timp, socie
tatea avea nevoie de 
tot mai multe produse. 
Mașinismul, alta data 
Un salt în economie și 
tehnică a însemnat la un moment dat, 
o batere a pasului pe loc. Sfîrșitul a- 
Cestui impas îl constituie mașina auto
mata, care-și prelucrează singura pro
dusele, înlocuind omul în funcția de re
glaj si comanda. De aici pînă la auto
matizare mai era un singur pas, altfel, 
lîngă fiecare mașină automată sau ma- 
șină-unealta universala trebuia sa stea 
cîte un om 1 Pasul acesta n-a fost de 
loc ușor : gîndiți-vă că, în această fază 
a tehnicii sînt îmbinate zeci de mașini 
automate cu funcții diverse, într-o ac
tivitate comuna, deosebit de complexă. 
Așa sînt instalațiile automate, care lu
crează în producția pe banda rulanta 
(flux continuu), mașinile cu comanda- 
program a căror activitate este dirijată 
de impulsuri imprimate pe bandă de 
magnetofon, de celule fotoelectrice sau 
de o banda perforată ș.a.m.d.

Cunoscute în întreprinderile moderne 
Sînt și liniile automate. Acestea preiau 
'materia prima si trecînd-o de la o ma

Automatica

iiiiiiiniiii

cibernetica
«iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiînniiiiinimitnniiiifflinniintttffliiimn'

șină automata la alta, o prelucrează 
sub formă de rulmenți, pistoane, roți 
etc., gata ambalate 1 Exista astăzi nu
meroase uzine, automatizate în parte 
sau complet. Prin centralele electrice 
ale patriei, uzinele siderurgice ale Hu
nedoarei și Reșiței sau cele chimice de 
la Borzești și Săvinești, prin fabrica de 
zahăr Bucecea, muncitorii, tehnicienii 

cu înaltă calificare au 
devenit supraveghe
tori în halate albe.

Varietatea mașini
lor automate se extin
de și asupra mașinilor 
electronice de calcu
lat, a creierelor elec
tronice care într-o 
singură secunda rea
lizează sute și mii de 
operații.

Proiectarea și con
struirea mașinilor au
tomate constituie o- 
biectul multor disci

pline. Astfel, nu putem rupe de auto
matizare, cibernetica, știința care apli
că modul de transmitere a comenzilor 
automate luînd ca exemplu... activita
tea creierului I

Oamenii de știința, căutînd modele 
de inspirație din activitatea sistemului 
nervos, păreau că se distrează constru
ind jucării mecanice („șoareci", „vulpi", 
„broaște țestoase") cu o activitate ase
mănătoare animalelor. Dintr-o aseme
nea „joacă" însă au apărut complica
tele creiere electronice, roboți ciberne
tici pentru diverse activități: „secre
tari", „medici", „jucători de șah", „tra
ducători" dintr-o limba în alta, mașini 
de contabilizat și statistice, de rezolvat 
ecuații cu sute de necunoscute ș.a.m.d., 
fără de care tehnica și economia mo
dernă ar fi imposibile.

Electronica, cibernetica și automati
zarea, strîns îmbinate, deschid perspec
tive uriașe pentru știința și tehnica so
cialismului. Ele fac munca omului mai 
ușoară și mai atractivă, lăsîndu-i timp 
suficient pentru pregătire, pentru a se 
bucura de binefacerile culturii, artei, 
pentru a-și dezvolta armonios persona
litatea.

ION CIOFU

O oră de studiu 
la cercul de e- 
lectrotehnică de 
la Palatul pioni
erilor din Bucu

rești.
(Fotografie exe
cutată de pioni
era SĂNDULES. 
CU RODICA de 
la Școala de 8 
ani, nr. 150 din 

Capitală).
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Seară de seară oamenii se
culcă și dorm. Dar ce este și 
cum se explică, somnul, ei nu 
au știut cu precizie decît în 
timpurile apropiate de noi. In 
antichitate se credea că între 
somn și moarte este distantă de 
un pas, că sufletul ar părăsi 
corpul, vagabondînd aiurea. Cu 
timpul, unii oameni de știință 
au crezut că, datorită activității 
intense, creierul ar acumula, 
transportată de sînge, o „otra
vă a somnului" (hipotoxiga) 
sau că, oboseala fizică ar in
toxica sistemul nervos.

Este meritul școlii fiziolo
gice inițiată de I. P. Pavlov de 
a fi lămurit fenomenul som
nului. S-a putut stabili că 
somnul este provocat de cîști-

gul pe care îl are inhibiția în 
luptă cu excitația. Astfel, ne 
este cunoscut că zgomotul mo
noton al mersului trenului, al 
ploii și vîntului, ne provoacă 
somnolenta : acestea determină 
o excitație puternică, doar la 
început. Cu timpul semnificația 
lor dispare și, în lipsa altor 
preocupări, zgomotul naște un 
focar de inhibiție care tinde să
se răspîndească pe între-aqa 
scoarță cerebrală.

De asemenea, știm că, obosiți 
fiind, adormim ușor : celulele 
creierului epuizate de efortul 
de peste zi, intră în stare de 
inhibiție, pentru a se putea re
face.

Cauzele care provoacă som
nul pot fi însă mult mai va
riate : lipsa oricăror activități, 
liniștea duc la somnolență, la 
instalarea inhibiției de somn ; 
unele boli pot ataca anumite 
trasee nervoase sau pot reduce 
pentru mult timp capacitatea 
de lucru a celulelor cerebrale. 
In astfel de cazuri, omul este 
cuprins de un somn profund și 
îndelungat.

Un somn „greu ca plumbul", 
nu lasă omului nici o amintire, 
lntrrun somn superficial însă, 
pe scoarța cerebrală rămîn 
insulițe mici încă în stare de 
excitație. Aceste „puncte ve
ghe", care pot fi urmarea unor 
idei, a unor gînduri care ne-au 
preocupat îndeosebi, a unei 
griji, pot cauza fenomenul visu
rilor. Datorită unor excitații în- 
tîmplătoare, care lovesc în 
timpul somnului într-unul din 
aceste „puncte", pe scoarță pot 
fi reactualizate fel de fel 
de imagini vizuale, auditive 
ș.a.m.d., în cele mai bizare 
combinații posibile.

Că visurile sînt fenomene 
naturale ale unui creier aflat în 
somn „parțial" și nu au nici o 
legătură cu vreun... suflet vo
iajor, o dovedesc numeroasele 
experienfe făcute, prin care se 
„comandă" visele: o compre
sie pe piciorul unui om adormit 
va declanșa poate un tablou de 
iarnă; mirosul de parfum, o 
grădină cu flori -, iar o mică în
țepătură, un duel cu D'Ar
tagnan I Alteori, propriile noas

tre organe interne provoacă vi
sele : un stomac plin va presa 
asupra altor organe, acestea 
vor excita anumite celule din 
creier. Excitația de aci se va 
răspîndi haotic și... coșmarul e 
gata !

O singură tălmăcire a visuri
lor poate fi justă: aceea pe 
care o aduce practica experi
mentală a zeci și sute de me
dici, fiziologi și psihologi, aceea 
pe care o aduce știința. Expli
cațiile ignoranților, a ghicitoa
relor, care atribuie visurilor ca

lități de a prezice viitorul nu 
sîni decît încercări de șarla
tani, care nu mai pot înșela P* 
nimeni.

C. I.
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Pil I EXCURSIE" 

Cine sînt ferîciții cîștigâ- 
© interviu cu o bicicBetă
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SiexsaUafieSe Concursului

PENTRU CEI MAI MOS 
JO

tori
de semicurse șî cu un magneto
fon ® Bravo, copii!

In sfîrșit — mult așteptatele rezul
tate I Membrii comisiei s-au întîlnit, au 
citit cele aproape 300 de jurnale primite, 
au... mai citit odată, au discutat și iată 
că, treptat-treptat, lista pionierilor cîș- 
tigători s-a înfiripat.

Cine sînt fericiți! câștigători ai con
cursului ?... cei care au redactat cele mai 
frumoase jurnale de excursie dintre cele 
mai frumoase ?

lată-i
Mai întîi, grupele de pionieri care au 

„concurat" la colectiv.
PREMIUL I — n-a fost decernat ni

mănui, întrucît juriul concursului s-a aș
teptat ca acel colectiv de copii care va 
primi televizorul să facă un jurnal fru- 
mos-frumos și mai ales interesant și la 
care să-și fi adus contribuția cît mai 
mulți pionieri.

PREMIUL II — mult așteptatul mag
netofon! — a revenit colectivului de 
pionieri de la Casa pionierilor din Co- 
mănești, regiunea Bacău, care a întrunit 
în unanimitate voturile juriului.

PREMIUL III — instrumente pentru o 
orchestră de muzicuțe. Premiul a reve
nit colectivului clasei a Vi a C, de la 
Școala de 8 ani nr. 5 din Brașov. Cum 
s-ar spune, peste puțină vreme, cei 
dintr-a Vl-a C, de la Școala de 8 ani 
nr. 5 vor avea nevoie de un „adagio" 
permanent în programul de activitate 
al detașamentului lor : concertul orches
trei de muzicuțe !

MENȚIUNILE — trei la număr — 
au fost cîștigate de membrii cercurilor 
tehnice de la Palatul pionierilor din 
București, de colectivul de pionieri din 
unitatea Școlii de 8 ani Gostavățu, raio
nul Caracal, regiunea Oltenia și de co
lectivul Casei pionierilor din Galați. 
Toți acești pionieri, vor primi, pe colec
tive, obiectele de sport, excursie, cărți

La INDIVIDUAL au ieșit cîștigători 
următorii :

PREMIUL I —^_Palada Magdalena, 
clasa a Vil-a, Școala de 8 ani nr- 50 din 
București; Magdalena va primi o bici
cletă de semicurse — prilej minunat 
pentru ca în vara viitoare să- facă cunoș
tință; cu... cicloturismul!

PREMIUL II — constînd dintr-un apa
rat de fotografiat a revenit pionierului 
Rusu Florin, clasa a VII-a, Școala me
die nr. 3 — Iași.

PREMIUL III — ui> frumos ceas de 
mînă — l-a câștigat Petrescu Cristina, 
clasa a VH-a, Școala de 8 ani nr. 3 din 
București.

MENȚIUNILE — obiecte de sport, 
cărți, echipament de excursie ș.a. au fost 
cîștigate de Ostafi Cornelia din Dorohoi 
— Suceava, Olea Mariana din Zlatna- 
Albă, regiunea Hunedoara, Vtad Sandu 
din Pitulați — Brăila, regiunea Galați, 
Niță Vasile de la Casa de copii din Si
liștea, regiunea București.

Jurnale frumoase — dar nepremiate 
— ne-a.u mai trimis, mulți pionieri prin
tre care amintim pe: Oancea Margare
ta de la Casa de copii: dim Sighișoara, 
Popescu Victor de la Școala „George 
Coșbuc" din Cluj, colectivul detașamen
tului 3 de la Școala Găujani — Boișoa- 
ra, regiunea Argeș și. mulți-mulți alții.

In încheiere, dragii copii, vreau să vă 
mai spun că am luat un scurt interviu 
magnetofonului și bicicletei, de semi
curse, care mi-a<u relatat, nerăbdătoare, 
că abia așteaptă să facă cunoștință cu 
viitorii lor prieteni 
tori

Nu mai rămîne decît să; spun cî-știgă- 
torilor concursului un 
rostit din inimă și să-i rog să aștepte 
liniștiți sosirea premiilor și mențiunilor 
anunțate-

Felicitări tuturor pionierilor și parti- 
cipanților la concurs !

„SC1NTEIA PIONIERULUI"
afini nunii iirani uimii mii iiiiiih mim» niniit iiiniin iniiiin minis

pionierii cîștigă-

„Bravo, copii !“

Bl’’
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ntre ceasurile de continuu antrenament, 
o clipa de răgaz pe malul apelor liniș
tite ale Snagovuluî este binevenita. Nu 
știm insa daca la fel de binevenit este 
și nelipsitul reporter, care vrea sa so
licite un interviu. Și totuși, Aurel Ver- 
nescu, recentul nostru campion mondial, 
paxe-se ca nici nu se gîndește la așa 
ceva. Ba e la fel de atent, ca și atunci cînd an

trenorul Huțan îi da sfaturi. De aceea așteaptă 
cu nerăbdare prima întrebare.

— Cînd ați început să faceți sport?
— Acum vreo 13 ani m-am hotarît pentru 

prima data să mă dedic atletismului. Cîștiga- 
sem un concurs interșcolar, la înălțime, și arun
carea greutății. Și poate ca aș fi rămas credin
cios atletismului daca într-o zi sora mea mai 
mare, nu m-ar fi invitat la baza sportiva de la 
Floreasca unde făcea canotaj. Mi-a plăcut mult 
acolo și am hotarît sa vin și a doua zi. Cum 
am ieșit pe apa însă m-am și răsturnat. Și așa 
s-a întîmplat și la încercările următoare. Nu 
m-am descurajat însă...

De vorbă cu campionul mondial 

AUREL 
VERNESCU

— Care este bilanțul celor 10 ani de canotaj ?
— în cei 10 ani de canotaj am participat la 

foarte multe concursuri, atît în țara cît și peste 
hotare. Și după cum e și firesc am obținut și 
multe victorii. Cîteva din ele nu le voi uita 
niciodată. București 1954 : primul titlu de cam
pion republican la juniori (caiac simplu 500 m); 
Snagov 1955 — primul titlu de campion repu
blican Ia seniori (caiac simplu 500 m) ; Poznan 
1958 — pentru prima dată campion european la 
caiac simplu 500 m și Jajce 1963, cînd am de-' 
venit dublu campion mondial cîștigînd probele 
de caiac simplu 500 și ștafeta 4 x 500 m.

— Cum explicați succesele obținute ?
— Cheia succeselor în sport, la fel ca și în 

învățătură, este munca. Munca perseverentă de 
zi cu zi. Unii spun că am forța și aceasta m-a 
ajutat foarte mult. S-ar putea sa fie așa. Daca 
n-aș fi lucrat însă zi cu zi, dacă n-aș fi ascultat 
sfaturile atît de prețioase ale antrenorului, n-aș 
fi reușit să ajung la aceste performanțe.

— Ce dorințe aveți pentru viitor ?
— La fel ca și ceilalți sportivi mă gîndesc și 

eu la Tokio. Voi concura la proba de caiac sim
plu 1 000 de m. Principalul meu adversar este da* 
nezul Hansen. La Jajce ne-a despărțit 2 sutimi 
de secundă. Sper însă că la Tokio lucrurile se 
vor schimba. Doresc să fac totul pentru ca dra
pelul patriei să se înalțe cît mai sus.

TEODOR CRISTIAN

I

e

Au început primele 
inter cari

O data cu începerea cursuri
lor, copiii de la Școala de 8 
ani din comuna Băhaița, raio
nul Alexandria s-au gîndit nu 
numai la înfrumusețarea șco
lii, la pregătirea temeinică încă 
de la primele lecții, ci și la... 
spoit. Așa că, au amenajat în 
primul rînd terenul pe care se 
vor desfășura meciurile, con
cursurile proiectate. Și iată că 
după cîteva zile, pista de aler
gări, groapa de sărituri, tere
nul de handbal, totul a fost 
pus la punct. Nu le-a rămas a- 
poi pionierilor decît să încea
pă pregătirile pentru primele 
încercări, să treacă probele in
signei de polisportiv. Și care 
din pionierii unității nu doreș
te lucrul acesta ? Doar se știe 
și prin împrejurimi cîți iubi
tori ai sportului sînt în școală. 
Cu pionierii din Orbească, Fră- 
sinet s-au întîlnit ei de multe 
ori, la fel de fel de competiții 
organizate în vara aceasta. 
Despre Sanda Cornelia, Poro- 
gan Marin, Lăzărescu Mihai se 
zice că sînt tare „iuți de pi
cior". Despre alții se știe cît de 
buni săritori sînt. Acum însă, 
cînd dorința lor este să obțină

insigna de polisportiv, preocu
parea nu mai poate fi unilate
rală. Trebuie să te preocupe și 
aruncarea greutății, și gimnas
tica, ciclismul etc. Ia unele 
dintre aceste probe concursu
rile au Și început. Să le urăm 
mult succes I

E. T.

Aspect din primul concurs 
pentru „Insigna de polisportiv- 
— copii desfășurat la Galați.
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Buni p r i eleni, 
pionierii și școlarii 
de la Școala de 8 
ani nr. 5 din Bucu
rești își petrec ade
sea timpul jiber im- J 
preună,

lată-i pe cîțiva în 
parcul de distracții 
— Heră.rău.

FOLOSIȚI

I
 încălțăminte comodă, du-
> rabdă și ieftină cu marco 

„DURABIL" produsă pen
tru copii de întreprinde
rea „Banatul" din Timi

șoara.



păzești,

PUIU MÂNUPovestire de SEVER NORAN Desene

mi-ai

se însereze, 
acasă, mîn- 
bunicului sa

se 
cî- 
ca-

ziceai ca ți-e urît 
ca ți-e nu Știu cum în

Cind începu sa
Petrica dădu fuga 
ca, apoi ceru voie 

vie și sa doarma a-

Soarele era aproape de na- 
miezi și pe Petrica începuse 
să-l ia cu năduf. Stătea degea
ba, zău așa, că nici unul din 
cei trei soldați care se oprise
ră cu mașina la colțul drumea
gului ce intra în pădure, nu 
calea în via colectivei. Nici 
măcar sa guste, sa ciugulească 
un bob. Și ce frumoși erau 
strugurii I Soarele toamnei li
cărea în fiecare bobița. Dar 
soldații parca nu aveau ochi 
pentru ei. Auzi 1 Nici măcar un 
ciorchine !

După prînz, Petrica își luă 
inima în dinți și se apropie de 
mașina cu pricina. Era mica — 
cam cît aceea cu care venise 
secretarul de partid al raionu
lui la ei la școala — și avea 
înlăuntru niște aparate. Petri
ca ghicise de îndată ca e vor
ba de o stație de radio.

Soldații îl primiră cu draga 
inimă și intrară în vorbă cu 
dînsul, dar aflînd de ce sta în 
vie, se porniră pe rîs :

— Păi degeaba o
măi Petrică I glumi unul. Ca 
noi luăm noaptea.

— Nu cred — se

aceea, pentru a-și ajuta prie
tenii. Și toți trei se gîndiră la 
același lucru : ca acest copil 
ar fi avut curajul să treacă și 
prin gloanțele dușmane pentru 
a salva un lucru de preț și a-i 
ajuta pe soldați, la fel ca atî- 
■ția copii care au făcut fapte 
de eroism în lupta împotriva 
fasciștilor.

— Ți-a fost frica ? 
drept I îl întreba nea

Petrica cată cînd 
cînd la celalalt, apoi 
privirea în pamînt.

— Da, murmura el.
știu cum, parca aveam curaj 
strîngînd ladița ceea la piept. 
Parcă era cineva cu mine... și 
ma gîndeam 
Marincu...

— Acum 
te întorci ?
— întreba

spune 
Marincu. 

la unul 
își pleca

Dar, nu

semețise 
copilul. S-ar vedea urme I 

După cîtva timp, Petrica 
depărta de mașină și peste 
teva minute se întoarse cu
ciula plina de struguri mari și 
frumoși.

— Nu mîncam — îi spuse u- 
nul dintre soldați.

Lui Petrica îi venea sa dea 
cu căciula de pa mint, nu alta.

— Ei, haide, haide, iaca, o 
sa gustam —- intrase în vorba 
un alt soldat — ne dați voie, 
tovarășe sergent ?

Cel care vorbise era șoferul, 
un tînăr scundac, cu obrajii 
numai zîmbet.

★

Pînă-n seara, Petrica era 
prieten cu toți trei. îi cunoștea 
de-acum pe fiecare : pe nenea

plece la 
colo.

— Păi 
noaptea, 
pădure ?

Ce-i drept, e drept. De cînd 
era mititel, Petrica avea o fri
ca grozava de întuneric. Une
ori, noaptea, cînd stâteă pe 
prispa casei și privea pădurea 
de pe dealul Teiegiior, îl tre
ceau fiorii. Noaptea în pădu
re I I se părea ca nu-i pe lume 
un lucru mai îngrozitor decît 
asta.

Acum, peste verdele pădurii, 
toamna stropise cu aur și ar
gint, așa ca frunzele erau roșii 
ca focul, ruginii sau galbene ca 
lămîia. Dar noaptea, tot negre 
păreau. Iar cînd batea vîntul, 
pădurea se-nfuria și scotea un 
șuierat înspaimîntător.

Petrica nu se temea însă la 
gîndul ca va înnopta lînga pă
dure. Doar de I Acum, acolo a- 
vea trei prieteni buni, de nă
dejde : pe nea Marincu, cel cu 
obrajii numai zîmbet, pe nea 
Andronic, care chema mereu 
,,Aluna" și pe nea Sufu, ser
gentul...

De îndată ce se însera, Pe
trica veni la mașina, unde sta
tu de vorbă cu soldatii pîna 
hat, către miezul nopții, cînd 
îl birui somnul și se înghemui 
lînga șofer, culcîndu-se la ră
dăcina unui copac. Nea Marin
cu îi puse un fel de ladița nea
gra sub cap, drept pernă.

★
A doua zi spre 

voie bunicului să 
la vie.

— Mi-î drag sa 
dații, bunicule —

la matale, nea

ai 
E

de 
de

I se 
de 
cu 
la

avea curajul sa 
noapte și ploua 

sergentul. Nu 
alta, dar noi plecăm mai
parte.

— Păi...
Petrica îi privi pe rînd. 

păru ca sînt gata sa rida
el. Cît ai clipi, zvîrli pătură 
care-1 înveliseră și o rupse 

spre pădure. După cîțiva 
se opri.
'La revedere, nea Marin- 
nea

fuga 
pași

Andronic, nene ser- 
nu credeți că mi-e

acestea își continua 
vreo trei

o
o sa

voce 
te

cald 
așa

și 
ca

seara, ceru 
mearga iar

Marincu, șoferul cel scundac 
și cu obrajii numai zîmbet, pe 
nenea Andronic, cel care stă
tea mereu cu căștile.la urechi 
și striga de zor ,,Aluna, aici 
Veverița I Răspunde-mi cum 
ma auzi" si pe sergentul Suțu, 
nenea acela înalt, cu privirea 
apriga.

Petrică le povestise despre 
satul lor, despre școala... Cu 
un cuvînt, se împrieteniseră de 
parca s-ar fi cunoscut de cînd 
lumea.

stau cu sol- 
spuse el.

— Bine, bine. Dar vezi ca-s 
nori de ploaie. O să vremu- 
iasca.

— Am unde ma adăposti, 
bunicule...

Urca dealul în fugă. Ajuns 
la vie își continuă goana spre 
capătul de sus, de lînga 
re. Deodată, încremeni, 
na nu mai era acolo, la 
drumeagului ce intra în 
re. Cu inima bătînd sa-i 
ga coșul pieptului, continua să 
alerge. Da 1 Acum nu mai avea 
nici o îndoiala. Plecaseră. Iar 
el... el nici măcar nu-și luase 
rămas bun.

„Unde s-or fi dus ?" se în
trebă Petrica. Și, deodată, își 
aminti ca prin vis că-1 auzise 
pe nea Andronic spunînd ser
gentului să se mute dincolo de 
pădure, ca poate s-aude 
bine „Aluna". Pădurea 
vreo doi kilometri...

între timp, norii negri 
periseră cerul ; înserarea 
cepuse sa întunece gările 
pădurea se înveșmîntase în 
haină neagra. Petrică se simți 
înfiorat de o teamă nelămuri
ta. întristat că prietenii lui ple
caseră, porni grăbit spre sat. 
Dar abia făcu cîțiva pași, 
se împiedica de ceva care 
afla în iarba.

„O ladița I Pai... ladița 
ta-i... asta-i perna mea de azi- 
noapte. Mi-a pus-o nenea Ma
rincu sub cap. Au uitat-o aicil 
Au uitat-o din vina mea. Cine 
știe la ce folosește... ce-o fi în- 
trînsa... Dacă o pățește nea 
Marincu ? Dacă în ea sînt se
crete ?“.

Petrică simți că-1 cuprinde o 
amețeală ciudata. Inima-i ba
tea năvalnic. Privi în jurul său. 
Noaptea se lăsase de-a bine- 
lea. încă puțin și totul era în
văluit în bezna. Deodată, de 
undeva din adîncul pădurii se 
stîrni vîntul și copacii începu-

Era
La
se 
nu 
Un

padu- 
Mași- 
cotul 
padu- 
spar-

mai 
avea

aco-
în- 

> Și

că
se

as-

ra să freamăte. Cîteva clipe 
mai tîrziu, negura nopții fu 
despicata de un fulger urmat 
numaidecît de un bubuit nă
prasnic, care făcu pădurea sa 
hauiasca prelung.

Petrica închise ochii simțind 
ca i se taie picioarele, 
gata sa strige de spaima, 
dița îi scăpa din mînă și 
rostogoli în iarbă. Totul 
dură însă decît o clipă,
nou fulger și Petrică văzu la 
picioarele lui ladița pe care o 
scăpase din mină.

,,Nea Marincu va fi pedep
sit. Și ceilalți la fel. Poate ca 
are secrete înăuntru... Ori alt
ceva de preț..." gîndi copilul și 
strînse ladița la piept ca pe un 
prieten. în clipa următoare 
pașii îl purtau spre mijlocul 
pădurii. Greșise drumul ? Nu I 
Alerga gîfîind pe drumeagul 
care se afunda în pădure, 
ajungă dincolo, acolo unde zi
cea nea Andronic ăseara 
s-ar auzi mai bine ,,Aluna".

Negura era de nepătruns. 
Pădurea hauia răscolită de bu
buiturile tunetelor. La lumina 
fulgerelor, Petrică zărea copa
cii apleeîndu-se unii spre alții, 
ca niște ființe vii, sau ca niște 
uriași care pun la cale ceva, 
privindu-f amenințător. Vîntul 
lovea trunchiurile copacilor, 
rupîndu-le crengile, iar lui Pe
trică i se parei ca niște păsări 
uriașe zboară peste

Cei doi kilometri 
drumul i se părură 
mai ales că de la o 
cepu și ploaia. O ploaie cu 
picuri grei, care făceau ca pă
durea sa răsune ca și cînd 0 
mulțime de jivine s-ar fi luat 
după Petrică. Deodată zări o 
lumina roșie, ca ochiul însîn- 
gerat ai unui uriaș. Inima îi 
zvîcni puternic și simți că i se 
taie picioarele. Ochiul acela 
sîngeriu clipea amenințător. 
Un fulger și... copilul își dădu 
seama că ceea ce-și închipui
se a fi ochiul uriaș, era de 
fapt... stopul mașinii căutate.

îl strigă pe nea Marincu și 
peste cîteva clipe echipajul 
stației se aduna în jurul său. 
Petrica, ud leoarcă, ținea la 
piept ladița neagra.

— Am adus ladița... nene 
Marincu... Știi... aceea care

sub cap... M-am 
gîndit ca are ceva de preț înă
untru... Ai
mea...

Sergentul 
din mîinile 
soldații simțiră că-s gata să iz
bucnească în rîs. Lădița nea
gra era... un pachet de baterii 
anodice pe care le aruncaseră 
pentru că erau consumate.

Dar nu rîse nici unul. Toți 
trei priviră fața serioasă a co
pilului care, biruindu-și spai
ma, străbătuse noaptea și pe 
timp de furtuna o pădure ca

uitat-o din vina

lua așa-zisa ladița 
copilului. Toți trei

sâ

ca

capul sau. 
cît ținu 
un veac, 

vreme în

WfflAtfiV
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cu... 
gent 1 Sa 
frica !...

Zicînd 
goana. Alergase cam
sute de metri cînd, din spate, 
auzi duduitul unui motor și 
luminile a două faruri stră
punseră întunericul. Petrică se 
opri.

— Vino aici, auzi 
calda.. Urca în cabina, 
ducem acasă.

Aici, în mașina, era 
copilului îi era somn,
puse capul pe brațul șoferului 
și închise ochii.

— Știi ce-o sa ma fac eu 
cînd oi fi mare, nea Marincu- 
le ? se auzi glasul lui într-un 
tîrziu — Soldat I Soldat și șo
fer, ca matale ; și radist ca nea 
Andronic și ca nenea sergentu’. 
Și o sa fiu prieten cu toți co
piii. ...și o să le spun sa nu Ie 
fie frica de nimic, ca eu sînt 
soldat și soldații îi apăra 
orice...

Pădurea era întunecoasă 
la lumina fulgerelor copacii
aplecau parcă unul spre altul 
ca niște uriași din basme.

de

șî 
se

TRIUNGHI BOTANIC
1. PlantăORIZONTAL : 

asemănătoare cu mușefelul. 
2. Flori albe de munte și 
„ghiocei-mari". 3. Fibră tex
tilă extrasă din frunzele unei 
specii de plante din insulele 
Oceanului Pacific și Indian, 
folosită la fabricarea sforii. 
4. Pe unde trecea el nu mai 
creștea iarba. 5. Fără va
loare. 6. Fir. 7. Cătune I 8. 
Amare I

.VERTICAL : La fel.
MIHAI PĂTRAȘCU
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