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vacanța

cunoștință 
construcții

La 
Astfel

Tică nu-i un oare cine 
Face sport nu se distrează 
A scăpat de cinci vezi bine 
Dar pe zece și-l păstrează. luptă al 

nostru : Ei 
muzeul : 

tuptători- 
și pe- 

iunie—

Proletari din toate țările, uniți-vă!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn, fii gata f

făcut în primăvară 
zăpezi băltoacă.

ții minte pui de pom 
coroana către soare

E-n zadar măi urecheate 
Semnele au taină veche. 
Toate sînt codificate
Nu se iau după... ureche.

PRICOP MIRCEA
Școala de 8 ani nr. 17, Ia$

S-a
Din
Eu făcui din sănioară 
Barcă măi, nu joacă.

Dragi cititori, citiți în pagina 
a 3-a cuvîntul color care 
s-au înscris la discuția noastră 
„Preocuparea nr. 1 - învăță
tura". Așteptăm și părerea 
voastră.

ștart, vacanja !
I am putea 

numi prima zi de 
vacantă de la Școa
la medie nr. 2 Cra
iova, zi care și-a a- 
les ca arbitru prefe
rat : SPORTUL, tn 
sala de sport a școlii 
s-au desfășurat cam
pionatele de volei 
băieți și fete la care 
au participat nu
meroși pionieri.

A doua zi, vacanta 
le-a oferit pionierilor 
din clasele II—IV aie 
școlii, o călătorie im
presionantă spre tre
cutul de 
poporului 
au vizitat 
„Procesul 
lor ceferiști 
troliști din 
iulie 1934".

Sibiiofscâ Centrai

Poți acum cu ochi surîzătorî 
Să primești a lor recunoștință. 
Locatarii-și iau nerăbdători 
Blocul, proaspăt dat

în folosință*

O dată cu sosirea 
vacanței, la Casa 
pionierilor din Ora
dea a sosit un oaspe
te drag, mult aștep
tat de copii — pri
măvara. Pionierii au 
primit-o cu multe, 
multe flori în cadrul 
carnavalului primă
verii, care a început 
chiar în prima zi a 
vacanței. Tot în pri
mele zile ale vacan
ței au avut cuvîntul 
și... păpușarii cercu
lui de păpuși, care 
au prezentat in fața 
pionierilor, piesa 
„Excursie". Pionierii 
cercului foto și al 
micilor turiști au 
participat, de aseme
nea, la o drumeție. 
„Cu primăvara ttl 
jurul orașului", eu 
prilejul căreia au fă
cut 
noile 
oraș.

Ursul n-a-nvățat citirea
Hărților și tu-ți pierzi glasul. 
Haida-de, păstrează-ți firea 
Și sopteste-i cît e ceasul.

I»<
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„Cele mai frumoase adunări"
Un caiet obișnuit învelit cu hîrtie al

bastră. Deasupra, o etichetă albă pe 
care scrie cu litere mari : „Jurnalul de
tașamentului nr. 4, Școala de 8 ani nr. 
1, Turda”. Răsfoind acest caiet obișnuit 
și citind cu atenție însemnările am 
aflat despre o adunare închinată crava
tei roșii și insignei de pionier. „Cum 
vor organiza adunarea ?“ Iată întreba
rea pe care și-au pus-o membrii acti
vului pionieresc. Un lucru principal era 
ca toți pionierii să participe la pregăti
rea ei. Și astfel, în următoarele zile, la

ricirea celor mulți. In sfîrșit, ceilalți 
s-au îngrijit de invitarea școlarilor din 
clasa a II-a, care se pregătesc să devi
nă pionieri, de ornamentarea și pregă
tirea sălii. Pe unul din panouri era de
senată insigna pionierească cu secera 
și ciocanul, roata zimțată și spicele au
rii care reprezintă alianța clasei mun
citoare cu țărănimea colectivistă, iar 
cele trei flăcărui, ca și colțurile crava
tei sînt simbolul celor trei generații în
frățite. Pe insignă se mai află o pan- 
glicuță albă pe care stă scris răspunsul

a-1 invita în mijlocul lor pe tovarășul 
Petru Vecerzan, secretar al Comitetu
lui orășenesc P.M.R. Turda.

★
Dar iată, ziua adunării a venit. Ea a 

fost pentru toți pionierii o zi de sărbă
toare. Mai întîi, a vorbit tovarășul se
cretar. Pionierii nu-1 ascultau pentru 
prima dată pe invitatul lor. Deseori to
varășul Vecerzan vine în mijlocul lor, 
în școală, la Casa pionierilor, sau la alte 
acțiuni pionierești ce se organizează în 
oraș.

„Cravata roșie și insigna de pionier 
sînt simboluri dragi ale organizației de 
pionieri, simboluri dăruite de partid. A-

biblioteca școlii și la secția de copii a 
bibliotecii raionale răsfoiau diferite 
cărți, colecții de ziare și reviste. Au 
aflat sau, mai bine-zis, și-au reamintit 
lucruri cunoscute cu alt prilej.

Colectivul de conducere al detașa
mentului a împărțit pe grupe sarcinile 
mai importante. O grupă s-a ocupat de 
pregătirea unui .jurnal vorbit", inspi
rat de activitățile și faptele pionierilor 
din detașament, alții de alcătuirea unui 
program de cîntece și recitări închinate 
patriei socialiste și partidului. Și așa 
lac pregătirea unei adunări pe tema 
•ravatei roșii. Cravata roșie este o păr
ticică din steagu1 de luptă al clasei 
muncitoare. Culoarea ei roșie reprezintă 
sângele vărsat de cei mai buni fii ai 
porului nostru pentru libertatea și

po- 
fe-

■■

trebuie
înseamnă 

puterile

Cravata roșie... Pre- 
gătindu-se pentru 
școală pioniera Vă
găună Mariana din 
clasa a IlI-a B de 
la Școala de 8 ani 
nr. 151 din Bucu
rești se gîndește: 
„Și astăzi ca și ieri 
trebuie s-o port cu 
cinste“. Notele din 
catalog o dovedesc.

la chemare : „Sînt
Pionierii mai mari au explicat celor din- 
tr-a II-a semnificația acestor simboluri.

Colectivul de conducere al detașamen
tului, pe lingă coordonarea pregătirilor, 
a avut si o sarcină specială : aceea de

gata întotdeauna'*. ceste simboluri
zi de fiecare dintre voi. 
cravata roșie și insigna 
seamnă a învăța bine, 
bun tovarăș, 
contribui după

cinstite zi de
A-ți cinsti 

de pionier în- 
înseamnă a fi 
că trebuie să 
tale la munca

I 
I
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Sintem in sala teatrului 
de la Palatul pionierilor din 
București. Se desfășoară faza 
raională a Concursului cultu
ral artistic. Sute și sute de 
pionieri șt școlari din raio
nul Lenin s-au întîlnit pe 
scena acestui teatru.

O ridicare de cortină și 
cîntul, la un semn al baghe
tei, țîșnește din piepturile 
micilor artiști amatori.

Iată un cor impresionant: 
250 de pionieri. E corul Șco
lii de 8 ani nr. 146. Ținuta, 
repertoriul ales cu grijă, in
terpretarea. stîrnesc entu
ziasmul publicului. Cîntecul 
„Pornește racheta'-1, sugerea
ză cu măiestrie marile zbo
ruri spre cucerirea 
lui. O ploaie de 
inundă sala.

De o deosebită 
s-au bucurat și corurile Șco
lilor de 8 ani nr. 142. 141, 
137 cu cîntece de slavă în
chinate partidului, patriei, 
cravatelor roșii.

Deodată, pe scenă își fac 
apariția 14 prichindei din 
clasa a II-a de la Școala 
medie nr. 33. Șapte fetițe cu 
fuste largi își mișcă ritmic 
căpșoarele legate cu băsmă- 
luțe viu colorate, lingă pere
chile lor — șapte băieți îm
podobiți de toată frumuse
țea, cu pălării de pai, cu ves-

te colorate și pantaloni albi 
încinși cu brie roșii și cu tă- 
șcuțe peste umăr, parcă gata 
de drum. Copiii aduceau în 
dansul lor ceva din frumuse
țea și bogăția folclorică 
Oașului.

a

Cosmosu-
aplauze

apreciere

Apoi, scena ramasa
goală, care mai păstra încă 
gesturile de legănare ale 
dansului din Oaș, pioniera 
Nanu Angela din clasa a 
Vil-a evoluează ca un flutu
re alb, în mișcări pline de 
grație, intr-un număr de 
gimnastică artistică. Aplau
ze... și o nouă ridicare de 
cortină și alta... și mereu 
alta...

Echipa de dansuri popu
lare romînești a Școlii de 8 
ani nr. 150, în ritmul viu al 
unei geamparale, face să 
freamăte sala. Voioșie, sigu
ranță în mișcări. Și din ace
eași școală, o formație nu
meroasă prezintă în fața pu
blicului „dansul negrilor^.

în ritmul muzicii, pe sce
nă, unul după altul, încovo- 
iați sub poveri apar negrii. 
Oboseala unei zile de muncă 
e redată în fiecare mișcare. 
E de ajuns ca unul dintre ei 
să cadă strivit de greutate 
și de biciul supraveghetoru
lui, și toți să-și manifeste 
revolta. începe dansul mîini- 
lor, al zecilor și zecilor de 
mîini, care sugerează puter
nic ruperea lanțurilor.

Interpreții, machiați și co
stumați în culori vii au cu
cerit sala. încă o notă, desi
gur bună, în catalogul juriu
lui și al activității culturale 
a școlii.

Și astfel, de dimineața 
pînă seara, zeci de formații 
s-au perindat în fața juriu
lui, a publicului.

Nu știai ce să alegi: colo
ritul costumelor, precizia și 
grația mișcărilor, căldura 
vocilor sau totul laolaltă.

MARTA CUIBUȘ

ochi și urcehi. 
secretar sînt și

astfel de adunări sau discuții. Nu 
însă că reușita unei astfel de ac- 
depinde și de pregătirea ei din 

de antrenarea tuturor pionierilor

sînt numai
tovarășului
lor. Apoi Stanciu Viorica, 

Victor și Radu Aurora le ex-
versuri. Tovissy Maria și Borș 

o fac pe calea cîntecului. Nu

R. ADRIAN

de desăvârșire a construcției socialis
mului. înseamnă că trebuie să urmezi 
întotdeauna cuvînful partidului. După 
cite văd, dragi prieteni, printre invita
ții voștri de azi se numără și utemistul 
Valeria Pîrvu, fost elev al școlii. Ați au
zit, desigur, cu toții de frumoasa Iui 
faptă săvîrșită cu cîțiva ani în urmă 
cînd era încă pionier. Aflîndu-se într-o 
tabără pionierească Ia Năsăud el a vă
zut cum un căruțaș, trecînd cu căruța 
peste linia ferată, a rupt firele telefo
nice. Dîndu-și seama de primejdie, el a 
mers în grabă la stația C.F.R. și a anun
țat. Ceferiștii au putut evita astfel un 
accident".

Pionierii
Gîndurile 
gândurile 
Moldovan 
primă în 
Nicolae
este uitat nici jurnalul vorbit. Aproape 
fiecare pionier are ceva de spus despre 
notele lor bune, despre fierul vechi tri
mis oțelarilor hunedoreni, despre 
excursiile și drumețiile organizate pen
tru cunoașterea realizărilor regimului 
democrat-popular sau despre intere
santele acțiuni cultural-sportive, des
pre mtîmplări și fapte prin care ei cin- 
stese cravata roșie.

N. R. După cum credem că ați înțe
les și voi, pionierii din acest detașament 
au procedat bine organizînd o astfel de 
adunare. E bine ca urmînd exemplul 
lor și in detașamentele voastre să orga
nizați 
uitați 
țiu ni 
timp,
din detașament Ia această pregătire.

Multe și frumoase sînt îndatoririle pe care le ai cînd porți 
la piept cravata roșie : să înveți, să fii disciplinat, să-ți ajuți 
tovarășii, să fii întotdeauna primul la chemările grupei, deta
șamentului sau unității. Intr-un cuvînt, să îndeplinești întru- 
totul angajamentul solemn. Numai astfel poți deveni un tinăr 
de nădejde, demn de a primi 
carnetul roșu de membru al 
Uniunii Tineretului Muncitor. 
Spun mîine. dar mîine nu-i 
așa departe. Pentru mulți 
dintre voi, cei care ați îm
plinit 14 ani, el s-a și ‘trans
format în azi. Așa s-a întîm- 
plat și cu mine. Acele clipe 
emoționante petrecute în a- 
dunarea generală U.T.M., cînd 
tovarășii mi-au acordat în
crederea lor, sau la Comite
tul orășenesc, cînd mi s-a în- 
mînat carnetul roșu, nu le voi 
uita niciodată. Eu sînt preșe
dintă de unitate.

Utemiștii m-au 
cum învăț, cum 
munca pionierilor
dat sfaturi foarte folositoare. 
Am simțit în clipele acelea, 
mai mult ca oricînd, răspun
derile pe care le avem fie
care dintre noi față de școa
lă, față de învățătură, față 
de colegi- Sînt mîndră de
încrederea pe care mi-au acordat-o utemiștii, primindu-mă în 
rîndurile lor. Mă voi strădui să învăț și mai bine decît pînă 
acum, iar munca mea în cadrul activului pionieresc să fie și 
mai rodnică.

întrebat 
organizez 
și mi-au

POPESCU GABRIELA
cl. a VII-a, președintă de unitate 
Școala de 8 ani nr. 9, constanța
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Discuția noastră

PREOCUPAREA Nr.1 : ÎNVĂȚĂTURĂ
A

învățătura de azi - cheia 
succeselor de mîine

de acad. prof. RALUCA RIPAN
Președintele filialei Cluj

a Academiei R. P. R.

Tineretul de la noi este fe
ricit prin faptul că are posibi
litatea să-și dezvolte în mod 
liber aptitudinile și talentele, 
fericit prin faptul că la înde- 
mînă îi stă posibilitatea de a 
învăța

învățătura reprezintă o obli
gație de onoare a oricărui șco
lar. Fruntașul la învățătură 
este un model pentru toți co- 

cinstea și

profe-

printr-o

esențiale 
folos este 
a oricărei

ales clari- 
cu perse - 
neințelese 
studiu in-

mai mare 
numărului

adîncind 
lucrurile 
permanent

Avea
lucrări

depinde 
de azi, a

pe elevi

a reuși in acest pro- 
este procesul de în- 

elevul trebuie să des- 
perseverența,

astfel de

RECE ELENA
cl. a V-a, Școala de 8 ani, 

comuna Ologi.
raionul Turnu Măgurele, 

regiunea București

să-și

de mare importanță 
primilor ani de scoa

se adună primele cu- 
se formează deprin- 
voința tînărului șco- 
enfrgarea minții cu 

de învățătură

piii, se bucură de 
respectul tuturor

Una din condițiile 
pentru a învăța cu 
însușirea cu temei 
noi cunoștințe căpătate, căci 
formarea școlarului se bazează 
pe cunoștințele însușite înain
te, care'se întregesc și se com
pletează cu fiecare an nou de 
învățătură.

In tînărul absolvent al școlii 
medii, care intră in școlile su
perioare noi, profesorii, regă
sim pionierul din primii ani de 
școală, cu disciplina și calită
țile însușite încă din acești ani, 
sau cu lipsa lor Iată de ce con
siderăm 
perioada 
lă, cînd 
noștințe. 
derile și 
Iar prin 
metodele

Din această perioadă se înțe
lege că orice nouă cunoștință 
prin repetare se consolidează 
și devine un bun individual, 
care se dezvoltă cu desfășura
rea învățămîntului.

Cunoaștem cu toții că în 
școlile de orice grad avem doi 
responsabili pentru obținerea 
celor mai bune rezultate : pro
fesorul și elevul Deci dintr-o 
conlucrare armonioasă a aces
tor doi responsabili 
„calitatea11 elevului 
studentului de mîine.

Profesorul învață 
după toate regulile pedagogiei 
și psihologiei moderne, legate 
de obiect și vîrsta elevului 

are permanent în atenție clari
tatea lecțiilor, pentru ca elevul 
să înțeleagă orice noțiune nouă 
ce i se dă din ora de clasă.

In procesul de învățare a 
acestor cunoștințe noi, intervi
ne elevul prin munca sa perso
nală. Nici o lecție nu trebuie 
să rămină neînvățată, nici o 
lecție nu trebuie să rămînă ne
înțeleasă. In acest fel numai 
cunoștințele noi se sprijină pe 
cele mai vechi și astfel devin 
un bun al elevului, rezervă de 
cunoștințe necesare formării 
elevului în viitor.

Pențru 
ces, care 
vățătură. 
fășoare 
educe voința în sensul — repet 
— a pregătirii și însușirii fie
cărei lecții

In această muncă de școlar 
îl ajută, în primul rind, forma
rea deprinderilor de a-și pre
găti temele independent, inter
venind prin repetiții de cite 
ori e necesar și mai 
ficind și 
verență 
printr-un 
dividual

Numai 
muncă elevul se simte poseso
rul unor cunoștințe mereu în 
dezvoltare, care devin o bogă
ție a sa personală.

Stăpin pe aceste valon, ele
vul se mișcă într-o lume pe 
care începe să o cunoască, să 
o înțeleagă și mai ales dorește 
să o dezvolte ; atunci apare 
pasiunea de a învăța, de a citi 
mai mult, de a se încadra con
știent în rîndul tuturor acelora 
care în jurul său dezvoltă 
cultura și societatea. AjUngind 
să aibă ,,pasiune- pentru învă
țătură și citit încă din primii 
ani de școală, tînărul elev stă- 
pînește „făclia11 care îi va lumi
na întreaga sa viață, condu- 
cîndu-1 la succese și bucurii.

Cer cuvîntul
în numele detașamentului a 

cărei președintă sînt, mă înscriu 
și eu la discuție.

Dragă Paul, atitudinea ta 
față de învățătură, de prieteni 
și mai ales față de părinți nu 
mi-a plăcut de ioc. Orice copil e 
bucuros cînd află că părinții 
săi sînt fruntași în muncă La 
fel și părinții. Cum pot altfel 
mulțumi pentru grija ce le-o 
poartă ? Gîndește-te mai mult 
la acest lucru

La noi în clasă nu s-au în- 
timplat asemenea lucruri și nici 
n-o să se întîmple Aceasta 

Așa mi-au spus colectiviștii cu care am stat de 
vorbă la G.A.C. „1 Mai" din comuna Rugînoasa, re
giunea Iași. Gospodăria e a doua casă a lor. De aci 
a început viața lor nouă, de aci belșugul de roade. 
Din 1956, cînd a luat ființă gospodăria, și piuă 
acum, citi oameni și-au schimbat traiul 1 La fiecare 
pas o casă nouă iți dă binețe, o școală nouă îi pri
mește pe fiii harnicilor colectiviști.

încearcă să bați la o ușă de gospodar. La oricare. 
Ospitalitatea moldovenească îți va surîde din prag. 
Și intri. Și în orice casă gazda te va ruga să te 
așezi comod pe un scaun, care face parte din mobila 
nou cumpărată, apoi va deschide aparatul de radio. 
Puțină muzică... Și îți va vorbi despre bucurii, 
pre ce ar dori să-și mai tîrguie.

Aici, de pildă, locuiește colectivista Maria 
doașcă. Cu banii primiți pentru cele 239 de 
muncă, și-a renovat casa, și-a cumpărat mobilă și 
aparat de radio și, în curind, îmi mărturisește ea, 
își va lua televizor ! Copiii așteaptă cu bucurie !

Părăsind casele gospodarilor, poposești cîteva cli
pe și Ia sediul gospodăriei colective. Și aici te 
întîmpină noul. Numai în 1963 s-au construit două 
grajduri, două padocuri pentru păsări și în curind 
va fi gata instalația de apă.

Și cînd te gîndești că la 
gospodăriei au dat 
unitatea nr. 30 de 
Rugînoasa ! Să-i fi 
tul cărămizilor, al

Nu s-au mulțumit însă numai cu atît. Săptăinînal, 
organizați pe grupe, pionierii vin la gospodărie să 
învețe cîte ceva din rosturile muncii în colectiv, 
să-și ajute părinții, frații.

— „Fetele, sub supravegherea tovarășei îngriji
toare, curăță cotețele, hrănesc pasările cu grăunțe. 
Băieții se ocupă cu hrana oilor, a vițeilor, le cară 
apă... Unii dintre noi s-au împrietenit atît de mult 
cu păsările, cu animalele, incit au hotărît să se facă 
îngrijitori" — îmi spune pioniera Macovei Rodica 
din clasa a Vl-a A. De la ea am mai -aflat că Ște- 
fănescu Constantin, colegul ei, ori de cîte ori are 
cîteva clipe de răgaz, dă o fugă pînă la gospodărie, 
stă de vorbă cu brigadierul, îl întreabă tot felul de 
amănunte privind îngrijirea oilor și că nu mică i-a 
fost bucuria cînd într-o zi brigadierul i-a spus: 
„Vei fi un îngrijitor bun !“

Arsintescu Constanța iubește mult păsările. Pă
rinții ei lucrează la cîmp. Cînd va fi mare — a ho
tărît Constanța, va fi zootehniciană.

Mărturii simple... De gospodăria colectivă îi leagă 
pe copii bucuriile lor de zi cu zi, bucuriile părin
ților lor. Mîine, mulți dintre pionierii de la Școala 
de 8 ani din comuna Rugînoasa îi vor înlocui cu 
cinste pe aceia de la care învață de ce trebuie să 
Ie fie mereu dragă gospodăria.

pentru că am înțeles că priete
nia nu înseamnă să-t acoperi 
greșelile. Apoi Georgică trebuia 
să ceară sprijinul șt celorlalți 
pionieri pentru a-l ajuta pe 
Paul. Cred că adunarea îi va fo
losi. Trebuia să înțeleagă că 
numai fiind atent la explicațiile 
tovarășilor profesori. învățînd 
zi de zi. poți avea rezultate 
bune. Acesta e ..secretul-.

LEFTER VASILICA 
cL a V-a, Școala de 8 agi, 

satul Oancea, raionul Brăila, 
regiunea Galați

des-

Bo- 
zile

noile construcții ale 
o ruină de ajutor și pionierii din 
la Școala de 8 ani din comuna 
văzut cum se-ntreceau la căra- 
pietrei, al nisipului.

C. MARTA

Fratele 
lui Paul

In banca a doua de lingă 
fereastră stau doi băieți. Pio
nierul Anghel Gheorghe’și Săl- 
ceanu Fiorea. Deși pînă la în
ceperea cursurilor mai este 
timp, ei au și intrat în clasă. 
Gheorghe dictează, Fiorea scrie 
in grabă. Să nu credeți că re
petă. Nicidecum. Fiorea copiază 
exercițiile la matematică după 
caietul prietenului său. Gheor
ghe

Am încercat să-l ajutăm, dar 
a refuzat, intr-o zi însă, Sălcea- 
nu Fiorea a fost scos la tablă. 
A ieșit vesel fiindcă avea exer
cițiile ..scrise-1 Tovarășul pro
fesor l-a întrebat.

— Care este cel 
divizor comun al 
216?

O privire pe caiet 
sul a venit imediat

— Ce lucrare ai făcut pen
tru a afla rezultatul ? l-a în
trebat din nou tovarășul 
sor

Sălceanu s-a zăpăcit, 
toate rezultatele, dar ce 
făcuse nu știa. Și aceasta pen
tru că nu le judecase singur, 
nu muncise pentru a le afla.

Seara, după ce am terminat 
orele, toți pionierii au rămas 
la o adunare L-am oprit și pe 
Sălceanu. Am discutat mult cu 
el. î-am arătat in ce constă 
vina lui. cum trebuie să înve
țe Nu știu dacă a înțeles, dar 
acum elevul Sălceanu Fiorea 
deși n-a ajuns printre fruntași, 
nu mai copiază, a înctput să ob
țină note de 6 și 7 și sperăm 
că va încheia trimestrul cu bine.

Același lucru îi doresc și lui 
Paul
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Musafirii

mîini, și-a îndesat-o bine 
cap, apoi a ieșit netezîndu 
mustățile.

Emilia a scos reșoul din pri
ză, a dat vasul cu lapte jos și, 
după ce a cufundat termome
trul în lapte, ca să se convingă 
că are temperatura potrivită, 
de 39 de grade, a început să 
pregătească biberonul.

— Cum te-au primit dimi- 
întreabă brigadiera 

Apostoaie intrînd pe

moș

drept,

trecut 
acesta 
mult!

dul
ling

O amintire

Din noul peisaj industrial: Rafinăria din Onești.

Vacanță
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ne ață ?
Elena 
ușă.

— Bine, răspunde Emilia, 
turnînd lapte în bidonașul pre
văzut cu un biberon roșu. De 
data aceasta, bine !

Brigadiera o ajută pe Emilia

spre
să toarne laptele, apoi ies 
preună îndreptîndu-se 
țarcul vițeilor.

Simțind în nări mirosul 
ceag de lapte, vițeii își 
pofticioși boturile, ridică nerăb
dători capetele cu smocuri de 
păr mătăsos în loc de coarne. 
Fiecare vrea să fie luat primul 
în seamă, întinde insistent gî- 
tul Cele două crescătoare aleg 
însă dintre boturile ridicate, 
pe cel mai mic. E al unui vi- 
țeluș cu fruntea bălțată cu alb 
și cafeniu, cu nările negre. Me
zinul — n-are nici o lună — 
cum dă de biberon, îl înșfacă 
între gingii și trage cu poftă 
din laptele călduț. Ochii cu pu
pilele ca niște nasturi i se ume
zesc, plescăie din limbă de plă
cere.

— Probabil că ieri nu era su
ficient de cald laptele. Sau 
poate era prea rece...

— Da, n-am mai pus termo

Vine, vine primăvara... mai greu peste 
păduri și cîmpii, mai repede în școli 
unde a poposit mai întîi, aducîndu-le’ co
piilor vacanța. Și odată aflați în vacanță, 
unde s-o porniți întîi? Oriunde vă veți 
întîlni cu cîntecul, veselia, odihna re
creativă. Multe din manifestările înscrise 
la loc de cinste în agenda vacanței sînt 
închinate cunoașterii realizărilor obți
nute de poporul nostru în cei 20 de ani 
de la eliberare. Pionierii și școlarii din

Duminică după-amiază. Nu e 
si de școală, cu toate acestea, în 
clasa a Vil-a de la Școala de 8 
ani nr. 2 din Găești, regiunea 
Argeș este o zi de intensă acti
vitate.

Afară e frig, dar aici dom
nește o căldură plăcută, o at
mosferă îmbietoare, însuflețită, 
dominată de o disciplină ce
rută de însăși munca ce se des
fășoară.

Pionieri sînt cei 14 instru
mentiști, sau sînt greieri, care 
au pornit flintr-un volum de 
fabule cu mandoline și chitare 
să concerteze la balul furnici
lor cu hambarele pline ? ! De 
bună seamă că sînt pionieri, 
și toți formează orchestra șco
lii, iar astăzi au zi de repetiție. 
Sînt pionieri, le-am găsit nu
mele trecute în cataloage, 
nume caligrafiate frumos, în- 
cepînd din clasa a Il-a pînă în 
clasa a Vil-a. Și cîte nu știu să 
spună cataloagele ? !... De pil
dă, mi-au arătat nota zece la 
purtare în dreptul tuturor nu
melor. Catalogul clasei a 11-a 
mi-a arătat notele lui Hoțescu 
Adrian, cel mai tînăr mando- 
linist, cu cele mai mari note. 
Din catalogul clasei a IV-a am

București, Cluj, Iași, Ploiești, Brașov și 
alte orașe, vor vizita muzee și case me
moriale, localități cu o bogată semnifi
cație în istoria poporului nostril, șanti
erul hidrocentralei de la Argeș ș. a.’ Oas
peții Palatului bucureștean al pionieri
lor vor participa la dimineți ale cîntecu- 
lui și poeziei, vor asista la spectacole de 
teatru și balet, iar teatrele și cinemato
grafele din întreaga țară vor prezenta 
spectacole pentru copii.

aflat că pioniera Coșoiu Violeta 
are între mediile „zece“ un sin
gur 9 la... caligrafie, iar catalo
gul clasei a V-a a ținut să-mi 
arate că eleva iordache Danie
la are numai medii de zece pe 
trimestrul I Aș putea să citez 
multe exemple: Cărămizaru 
Valentin, Hoțescu Anca, Stoica 
Marian, Popescu Irina-Cornelia 
sau Șerban Mariana (președin
ta unității) și Rizescu Maria.

Avînd la îndemînă instru
mentele noi-nouțe și o îndru
mare calificată, talentații pio
nieri găeșteni cu care ați făcut 
cunoștință, pătrund tot mai 
mult tainele notelor muzicale, 
își dezvoltă aptitudinile artis
tice. Și fără îndoială că talen
tul lor se va face cu prisosință 
cunoscut în cadrul concursului 
cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor.

AUREL IORDACHE 
profesor

DE 
LA

Vacanța însă, va permite copiilor și o 
întîlnire cu multe din frumusețile patri
ei prin nenumăratele excursii ce se vor 
organiza — prilej minunat pentru ei de 
a-și așterne pe hîrtie impresiile din a- 
ceste excursii pentru a le trimite re
dacției noastre la Concursul „Frumoasă 
și bogată ești patria mea socialistă /“ 
La Sinaia, Predeal, Bușteni și în alte lo
calități, O.N.T. a organizat tabere pen
tru elevii din București, Iași și alte o- 
rașe.

„Carnavalul primăverii4', organizat în 
sălile Palatului pionierilor — va încu
nuna frumusețea vacanței de primăvară.

metrul, am apreciat așa... Ei, 
dar uite c-au venit musafirii. 
Lucian, Vasile, Gheorghe. V-ați 
spălat mîinile ? îi întreabă pe 
cei trei pionieri veniți să dea 
ajutor la hrănirea vițeilor.

în loc de răspuns, întind toți 
trei palmele înainte : s-au spă
lat chiar acum, sînt umede. 
Așa că pot intra în mijlocul vi
țeilor.

Brigadiera o lasă pe Emilia 
să se descurce singură cu vi
țeii, mai ales că are și ajutoa
re acum! Se duce să-i spună 
președintelui că s-a terminat 
treaba la separatorul de lapte. 
Smîntîna e pusă în bidoane, 
așa că poate să telefoneze la 
Bacău să vină s-o ridice. Ei, 
colectiviștii din Săucești au 
contractat în acest an zece mii 
kg de smîntînă. De pe lapte și 
smîntînă au luat anul 
sute de mii de lei. Anul 
însă vor să obțină mai

„Necazurile’* lui 
Gheorghe

La început, Elena Apostoaie 
nu știe ce să creadă. La pre
ședinte se află mai mulți co
lectiviști, și mai tineri și mai 
în vîrstă. Lucru firesc — mai 
ales acum, în prag de primă
vară, sînt atîtea de făcut în 
gospodărie ! Se sfătuiesc. Dar, 
ce discută așa de aprins 
acum ?... Se lămurește repede 
cînd îl zărește în mijlocul lor 
pe Gheorghe Hriban, 
cu părul albit.

— Lasă-ne moșule în pace, 
c-avem treabă ! spune un flă
cău, mai mult în glumă.

Bătrînului atît i-a trebuit. 
S-a făcut roșu ca sfecla :

— Cum?! N-ați spus să aș
tept primăvara ? Uite c-a ve
nit !

Privirile tuturor se îndreaptă 
spre fereastră. Intr-adevăr, în 
sticla străvezie se zbenguie o 
șuviță aurie de lumină. Se ară
ta soarele. De bună-seamă că 
acolo, afară, pămîntul aburește 
dezmorțit, așteptînd iureșul 
tractoarelor, pregătite deja. 
Prin viroage însă strălucesc 
încă pete de zăpadă.

Vasile Ivan, președintele, în
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țelese ca nu era chip să scape 
de bătrîn. Toată iarna a dat pe 
la gospodărie. Așa s-a întîm- 
plat și anul trecut. Au încercat 
colectiviștii să-l convingă să 
stea acasă, să se odihnească — 
c-a muncit destul cînd a fost 
tînăr. N-au reușit. Moșul a or
ganizat o brigadă din oameni 
de seama lui — „brigada flă- 
căilor“, cum au numit-o unii, 
în glumă. Brigadier era el. A 
cerut să li se dea în seamă lu
crările de întreținere în livadă. 
Iar mai apoi, au amenajat o 
pepenărie, pe malul Șiretului. 
Cît era ziulica de mare, bătrî- 
nul se plimba țanțoș în jurul 
colibei, cîntărea din privire pe
penii dolofani, cu dungi verzi, 
ce se împlineau sub privirile 
lui. Cu cuțitul la brîu, aștepta 
să se coacă. Și cînd le-a venit 
sbrocul, a despicat unul în fe
lii mari și l-a poftit și pe pre
ședinte să guste. Era ca mie
rea. Pepeneria o îngrijise așa 
cum l-a învățat agronomul, ca 
la carte.

— Mai așteaptă cîteva zile, 
să se mai încălzească vremea, 
și te poți duce la grădină, i-a 
spus Vasile Ivan bătrînului. Să 
facem și anul acesta pepenărie. 
De altfel, Vasluianu și Cojoca- 
ru au și pregătit motopompele, 
le trimitem în curînd la Șiret.

Bătrînul a răsucit căciula în 

Cine nu-1 cunoaște pe m 
Gheorghe, nu-i știe nici dirs 
nia. Vasile Ivan însă îl cunos 
te bine. De cîte ori îl vede, 
vine în minte o întîmplare 
demult.

Era tot într-o primăvară. ( 
mai mulți din sat se aflau 
plugurile boierești, la Mir 
Să plătească banița de porur

Pisica se 
joacă cu un 
ghem. Nimic ne
obișnuit. Micu
ța Huang Hei-ni 
a surprins însă 
niște mișcări in
teresante, iar în 
mintea ei a și 
încolțit viitorul 
desen, lat-o de- 
senîndu-l.
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sau de gnu, luată în iarnă, să 
aibă cu ce să astâmpere foa
mea plozilor. De dimineață 
pînă seara stăteau îngheboșați 
pe coarnele plugurilor, frămîn- 
tau lutul cu tălpile goale.

La prînz, în ziua aceea, le-au 
adus de mîncare o găleată cu 
castraveți acri și mămăligă de 
uruială.

— Dar ce sîntem noi, anima
le ? s-a desprins de lingă boi 
un sătean. S-o mănînce boierul 
mîncarea asta ! s-a încrîncenat, 
părăsind plugul. Era Gheorghe 
Hriban.

Nu după mult timp și-a fă
cut apariția însuși arendașul, 
Avram Avram, cocoțat pe un 
cal. A încercat să-i calce în pi
cioare pe oameni. Gheorghe 
Hriban a pus atunci mina pe un 
răsteu și, împreună cu ceilalți, 
l-au pus pe arendaș pe fugă.

— Pe atunci munceam pentru 
alții, siliți. Acum facem pentru 
noi ceea ce facem. Lucrăm 
cîmpul cu tractoare, cu mașini 
bune. Și atunci, cum să te 
rabde inima să stai pe cuptor ?

Sînt vorbe pe care Gheorghe 
Hriban le pomenește adesea. 
Și vorbele lui sînt însoțite în
totdeauna de fapte.

Geografie

c-o să-i ia cu mașina pînă-n 
sat, că-i este în drum. Băieții 
n-au așteptat prea multă invi

tație, cum l-au auzit sunînd, 
i-au ieșit înainte.

— Ei, ați văzut grajdurile noi, 
v-au plăcut vițeii ?

— Da. Le-am dat lapte cu 
biberonul, i-am periat, le-am 
așternut paie curate. Și... am 
mai învățat și ceva geografie.

— Cum, adică ?
Lucian scoate din buzunar un 

caiet cu pătrățele de aritmeti
că, plin cu însemnări și cifre.

Autobuzul gospodăriei a oprit 
chiar lingă grajdul vițeilor. 
Șoferul le-a promis băieților

Șoferul îl răsfoiește și face 
ochii mari: însemnările vor
besc despre satul lor, despre 
gospodărie ! Ce, anume ? Că-n 
Săucești s-au ridicat 300 case 
noi, că înainte nu era nici un 
medic în comună, iar acum doi, 
ba și un farmacist. Mai vorbesc 
însemnările despre cele trei 
școli construite, despre cămi
nul cultural care e în construc
ție și care va avea o sală mo
dernă de spectacole, bibliotecă, 
și despre multe alte lucruri cu 
privire la istoricul satului

— Vrem să facem o mono
grafie ! spun copiii cu însufle
țire.

— Bun, bun de tot! Ei, acum 
sus !...

Șoferul pornește motorul. 
Ochii săi cuprind parcă totul 
dintr-o privire: fețele lumi
noase ale copiilor, gospodăria 
cu bogățiile ei, satul cu sutele 
de antene de radio și televizor, 
răspîndite în cele patru puncte 
cardinale, pe acoperișurile case
lor. Satul lor frumos, înfloritor 
— așa cum l-au zugrăvit copiii 
în geografia lor adunată pe 
paginile unui caiet de mate
matică !

Aici studioul „Casei 
pionierilor din Bistrița“

Totul a început cu o mică galenă, o simplă cuti
uță în care cei cîțiva pionieri, membrii ai cercului ra- 
âiotehnicienilor de la Casa pionierilor au montat cu 
grijă o bobină, cristalul și cordonul căștii. Au trecut 
cîteva zile șt iată: o răsucire a micului buton din 
plexiglas, șt în căștile lipite pe urechi s-au auzit cîte
va pîriituri apoi, pe neașteptate, melodia unui cîntec 
vesel Aparatul funcționa! Era primul succes al cer
cului

Vestea s-a răspîndit repede printre pionieri și. în 
cîteva zile, cercul radiotehnicienilor de la Casa pio
nierilor din Bistrița numără peste 50 de membri. Nu
cleul acestui cerc îl formează pionierii Grecu Călin. 
Bărbuțan Ilie, Cișma Dor el, Mureșan Ion, Cîrdu Ion și 
alții

Cit a trecut de atunci, de la prima galenă ? Doar 
un an și ceva. Dar în acest timp cîte bucurii n-au avut 
membrii cercului ?

Nu de mult, pionierii Școlii de 8 ani nr. 1 din 
Bistrița au primit din partea Casei pionierilor un pa- ; 
chet. Un pachet destul de voluminos cu inscripții în- 
tr-un roșu vizibil: „fragil", „nu mă răsturnați 1“ Cu
riozitatea a fost, firește, destul de mare. Ce putea să 
conțină pachetul ? L-au desfăcut cu grijă și nu mică 
le-a fost mirarea cînd din pachet au scos un aparat 
de radio, „receptor" cum îl numesc specialiștii, însoțit 
de un bilețel: „Din partea noastră, a tehnicienilor ra
dio de la Casa pionierilor".

Micii constructori nu s-au oprit însă aici. Au reali
zat aparate de amplificare, o combină muzicală și 
chiar mai mult... De curînd, în difuzoarele instalate 
în toate sălile Casei pionierilor a răsunat o voce 
cipitată de copil: „Aici studioul Casei pionierilor 
Bistrița. Transmitem prima noastră emisiune", 
vocea pionierului Bărbuțan Ilie. Cred că bănuiți
pre ce e vorba. Radiotehnicienii casei au construit, 
sub conducerea tovarășului Emil Pop, un adevărat 
studio, din care se pot transmite, pentru pionierii 
s i. buletine de informații, cîntece, mici

Și totul a pornit de la o mică galenă, 
tiuță. in care cîțiva pionieri au montat 
cristal și o pereche de căști. Ce vor mai
diotehnica este un domeniu vast, cu atîtea și atîtea 
taine, care nu așteaptă decit să fie dezlegate. Pionie
rii din Bistrița pătrund tot mai adine în aceste taine.

VIOREL TONCEANU

pre- 
ăin
Era 
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Foloasele 
excursiilor

In Uniunea Sovietică se organizează mii de 
expediții turistice la care iau parte milioane de 
școlari. în timpul acestor expediții, pionierii 
cercetează locuri istorice, adună un vast material 
didactic.

Coltul 
zoologilor

ca-
scenete, 
o simplă 
o bobină, 
construi ?Ra-

eu
lui

întorși din expediție, turiștii din Ucraina bu
năoară, au creat 9 700 de muzee școlare „V. I. 
Lenin", muzee și camere ale gloriei pionierești și 
muzee școlare etnografice.

Turiștii școlii de opt ani din Sceastlivensk, re
giunea Crimeea, au descoperit un uriaș lac sub
teran. Acest bazin natural este folosit acum pen
tru irigarea ogoarelor colhoznice.

Pionierii care au străbătut teritoriul raionului 
G^^evici, au alcătuit un valoros atlas istoric- 
g^^afic al raionului, iar pionierii școlii medii 
din Prudkovo, raionul Mozîrsk, regiunea Gomei, 
au cules in timpul expedițiilor creații populare 
orale și au alcătuit deja a treia culegere.

— Copii, iată un melc 1
Zeci de capete s-au aplecat deasupra micii 

viețuitoare, iar cîteva clipe mai tîrziu, copiii 
au început să-și pună zeci de întrebări: la 
ce-i folosesc cornițele, cu ce se hrănește, ce 
foloase aduce, dacă are și melcul creier, și cite 
și mai cîte.

Cineva a avut atunci o idee:
— Ce-ar fi să organizăm în clasă un colț 

viu ? în felul ăsta am putea să studiem pe în
delete unele viețuitoare.

Așa au făcut. După cîteva zile, în clasă a 
apărut colțul viu cu peștișori, melci, moluște 
etc. Apoi copiii s-au apucat să facă diverse 
experiențe. într-un vas, bunăoară, au pus un 
strat de pămînt, unul de nisip și unul de 
frunze, iar deasupra o rîmă. Ce va face mica 
vietate ? în fiecare zi, un elev face de serviciu 
la colțul viu, notînd într-un jurnal special ob
servații asupra comportării viețuitoarelor în 
diverse împrejurări. Lingă colțul viu a fost 
amenajată și o mică bibliotecă: cărți, broșuri, 
articole din reviste și ziare. Dar lucrurile nu 
se opresc aici: copiii și-au propus să viziteze 
sistematic parcul zoologic, să se întîlnească cu 
zoologi de frunte din oraș. Toate acestea îi 
ajută să învețe mult mai bine la științele 
naturii.

Inițiativa tinerilor zoologi din Lodz este îm
brățișată de un mare număr de elevi din oraș 
și din întreaga R.P. Polonă.

Pictoriță
la 7 ani

Micuța Huang Hei-ni are numai șapte ani. 
Dar în ciuda vîrstei sale foarte fragede, Hu
ang dovedește un real talent pentru pictu
ră. La cea de a doua expoziție internațio
nală de picturi, .realizate de copii, de la Lon
dra, ea a obținut premiile I și II, iar la ex
poziția de picturi ale copiilor, organizată în 
cadrul celui de-al VIII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților de la Helsinki, 
a cucerit Medalia de aur.

Ev mediu în secolul’ XX ? 
Imposibil, veți spune. Și-mi veți 
argumenta imediat cu manualul 
în care scrie : Evul mediu a în
ceput între secolele V și IX și 
a luat sfîrșit între secolele XVI 
și XVII.

Și totuși, în zilele noastre...
Arabia Saudită este o țară cu 

puternice urme chiar ale sclavi
ei. Aici se găsesc sute de mii 
de sclavi. Familii întregi trăiesc 
din generație în generație în ro
bie, mai rău ca vitele, fiind pro
prietatea absolută a stăpînilor 
care-i pot „vinde", „împrumuta", 
„ucide". Mizeria, foamea și îna
poierea în care' trăiește poporul 
sînt inimaginabile. Saudiții tră
iesc cu groaza permanentă a foa
mei. Tuberculoza e larg răspîn- 
dită, 95 la sută din populație su
feră de boli de ochi, holera sece
ră și azi sute de vieți omenești. 
Analfabetismul este aproape ge
neral.

Atît de sărac să fie pămîntul 
acestei țări îneît nu poate asi
gura nici hrana locuitorilor săi ?. 
Nu ! Dar ce le mai rămîne oame
nilor din sate cînd două treimi 
din recoltă se duce pentru aren
da pămîntului ? Dar alte bogății 
nu mai are această țară ? Are ! 
Și încă bogății uriașe. Descope
rirea și exploatarea zăcămintelor 
de petrol a îmbogățit mulți oa
meni de afaceri occidentali, a 
umplut de aur pe guvernanții a- 
rabi. Viața poporului nu s-a îm
bunătățit însă cu nimic. De unde 
să mai ajungă banii pentru hra
na și sănătatea poporului, cînd 
numai fostul rege Saud risipea 
milioane de dolari pentru pe
treceri, pentru huzurul său. 
Avionul lui cu tron turnant, lift, 
saloane era un adevărat palat 
zburător. Dar nu un palat din

basme apărut ca din senin. El a 
costat mult aur, aur strîns din 
exploatarea poporului și a bogă
țiilor țării. Saud, care domnește 
acum l-a întrecut cu mult pe ta
tăl său. Familia lui are cîteva 
avioane și 24 de palate în capi
tala Er-Riad. Unul din palate o- 
cupă 2,5 km! și a costat 45 mi
lioane de dolari. Acest palat fo
losește o cantitate de energie e- 
lectrică mai mare decît întregul 
oraș Er-Riad cu populația sa de 
300 000 de locuitori.

Oare vor rămîne toate acestea 
neschimbate ? Nu ! Dovadă revo
luția din Yemen din septembrie 
1962. Yemenul revoluționar a 
scuturat cătușele medievale, a 
început o viață nouă.

Evul mediu e trecut de mult 
în arhivele îndepărtate ale isto
riei. El nu mai poate avea loc 
în secolul XX.



In vizită 
fa Institutul 
de cercetări 
alimentare

V-ați gindit vreodată clțj 
oameni au contribuit prin mun
ca și cunoștințele lor la satis
facerea preferințelor voastre 
gastronomice ? Chiar dacă v-ați 
pus această întrebare, mai mult 
ca sigur că nu v-a trecut prin 
minte că, înainte de a ajunge 
in frigiderul cofetarului, aces
te bunătăți au trecut mai întii 
prin retortele și eprubetele chi- 
miștilor, pe lamele microscoa- 
pelor biologilor și prin aparate
le complicate ale inginerilor 
tehnologi. Acesta este drumul 

In laboratorul de conserve se realizează omogenizarea nectarului de fructe.

pe care-1 parcurg astăzi produ
sele alimentare de larg consum 
înainte de a deveni prilej de 
delectare pentru noi, consuma
torii. Ele sint obiect de studiu 
pentru colectivul de cercetători 
științifici din cadrul Institu
tului de cercetări alimentare 
din Capitală, tn laboratoarele 
acestui institut. laboratoare 
dotate cu aparatură modernă, 
iși primesc certificatul de naș
tere o sumedenie de produse a- 
limentare.

Trei științe principale iși dau 
mina pentru realizarea sarcini
lor institutului : chimia, biolo
gia și tehnologia.

Prima determină procedeele 
de obținere a produsului ali
mentar studiat și analizează 
compoziția sa chimică.

Cea de a doua studiază efec
tul său asupra organismului 
'eghind asupra sănătății con
sumatorilor.

Iar cea de a treia elaborează 
aparatura industrială cea mai 
potrivită pentru producerea ia 
un preț de cost cit mai scăzut 
a alimentului studiat.

Prin diverse metode fizico- 
chimice, în laboratoarele insti
tutului se pot analiza toți com
pușii unor produse alimentare, 
făcîndu-se posibilă Îmbunătă
țirea lor pe baza unor adaosuri 
care să crească valoarea lor 
nutritivă sau tonifiantă. De pil
dă, Înghețata, care se consumă 
vara ca răcoritoare, a căpătat 
o valoare alimentară incontes
tabilă. Ea are un bogat conți
nut de vitamine și poate cu
prinde pină la 12"/o substanțe 
grase, consumul ei chiar și în 
timpul iernii fiind perfect jus
tificat.

Dintre alimentele obișnuite 
cele care nu mai au secrete 
pentru chimiști sînt uleiurile 
vegetale. Studiindu-se compo
nența in acizi grași a acestor 
uleiuri s-a ajuns la cunoaște
rea precisă a valorii lor nutri
tive. Margarina romînească — 
rod' al acestor cercetări — are 
o valoare alimentară egală cu 
aceea a untului fiind mai ușor 
tolerată de organism.

Aspectul tehnologic al cerce
tărilor institutului nu este mal

Chimista Henrieta Antoni lucrează la analizele necesare 
fabricării margarinei.

puțin important decît cel chi
mic sau biologico-medical.

Prin modificarea modului de 
preparare al unui aliment se 
poate obține, nu numai îmbu
nătățirea productivității mun
cii. în momentul de față indus
tria alimentară — care este 
una dintre cele mai tinere in
dustrii — necesită, și permite 
un grad din ce în ce mai înalt 
de mecanizare și automatizare. 
Inginerii tehnologi din cadrul 
institutului elaborează în linii 
mari utilajul ce va fi folosit în 
procesul de producție. Pe baza 
indicațiilor acestora se montea
ză instalații de proporții reduse 

(este episodul denumit faza 
pilot). Abia după ce faza pilot 
a dat rezultate mulțumitoare 
se trece la faza industrială, 
adică la construirea uzinei la 
proporțiile cerute de producția 
în masă planificată.

Și, bineînțeles, că ultima fază 
a istoriei oricărui produs ali
mentar, și cea-mai familiară 
pentru noi consumatorii, este 
faza... gastronomică, ce consti
tuie în același timp și exame
nul activității colectivului de 
cercetări din cadrul institutu
lui pe care vi l-am prezentat 
în aceste cîteva rînduri.

ADRIAN MÎNTULESCU

Curiozități ■
FLORI... CONGELATE g

Florile se pot conserva un an |=E 
de zile prin congelare. Prin 
congelare și ținere sub vid s-au == 
putut păstra timp de un an = 
trandafiri, care după deconge- = 
lare au reînflorit după trei ș 
zile =

din viața |
FLOARE URIAȘA ||

Rafflesia Arnolda este nume- = 
le uneia dintre- cele mai mari = 
flori cunoscute in botanică. = 
Este o plantă parazită care tră- = 
ieste pe tulpmele arborilor tro- == 
pica li din insula Sumatra. = 
Floarea are culoarea roșu a- = 
prms și are un miros puternic. = 
Greutatea ei este de 6 kg, iar = 
diametr”’ de circa un metru. =

plantelor j
LA CE ÎNĂLȚIME AJUNG g 

VIETĂȚILE ? |=
Păsările trăiesc in munți la 

o înălțime de cel mult. 4 500 de = 
metri.’ Cîțiva fluturi au fost = 
descoperiți la înălțimea de = 
6 000 de metri. Se pare că vie- =| 
tâțile care trăiesc la cea mai = 
mare înălțime sînt păianjenii. = 
Ei rezistă chiar la 7 500 de me- = 
tri, hrănindu-se cu ceea ce le = 
aduce vîntul. =

Și I
DINȚII DELFINULUI ==

Delfinul, deși are 96 de dinți, = 
înghite hrana fără s-o mestece. = 

animalelor ■

• Trei 
secutive. 
numere 
este 999.
le numere ?

numere con
suma a trei 

consecutive 
Care sînt ace-

9. 
la

• Cite bile ? într-un 
sac se află 14 bile, 7 
albe și 7 negre. E întu
neric și nu se pot dis
tinge culorile. Cîte bile 
trebuie scoase ca să 
fim siguri că avem 
printre ele o pereche 
de aceeași culoare ?

• De 5 ori cifra 
Cum putem ajunge 
rezultatul 79, întrebu- 
ințînd în cîteva opera
ții matematice de cinci 
ori cifra 9 ?

• Ionel a cumpărat 
pentru cercul de radio
amatori din școala sa 
40 de rezistențe elec
trice pentru care a

plătit 40 de lei. Știind 
că rezistențele bobina
te costă unele 4 lei, 
altele 2 lei bucata, iar 
cele chimice 0,25 lei, 
puteți spune cite rezis
tențe din cele trei fe
luri a cumpărat Ionel ?

experiență amuzantă
Legați un fir de ață 

de un inel și apoi îl 
suspendați de un cui 
bătut în perete sau de 
orice alt obiect fix. 
Susțineți că veți da foc 
firului de ață și inelul 
nu va cădea. Aprin
deți firul de ață și veți

demonstra că inelul va 
rămîne suspendat de 
„cenușa“ firului ars.

Explicația: firul de 
ață a fost lăsat înain
te într-o soluție satu
rată de sare în apă 
(soluția saturată se ob
ține turnînd sare în
tr-un vas cu apă pină 
cină sarea nu se mai

dizolvă și rămîne pe 
fundul vasului timp de 
10 minute). Se scoate 
și se lasă să se usuce. 
Acest lucru trebuie fă
cut de 2—3 ori. Cînd 
arde firul de ață, ine
lul rămîne suspendat 
de un adevărat cordon 
de sare care nu a ars 
o dată cu ața. Pentru 
reușita experienței a- 
veți grijă să nu îndoiți 
firul pentru a nu rupe 
cordonul de sare și 
inelul să nu aibă ba
lans în timpul arderii 
sau în urma arderii fi
rului, deoarece cordo
nul de sare este foarte 
fragil. în prealabil este 
bine să faceți cîteva 
încercări.

ÎN VACANȚĂ
IA PALATUL PIONIERILOR

intre 22 martie și 5 aprilie ac. Pa
latul pionierilor organizează o serie de 
activități recreative de vacanță pentru 
pionieri și școlari. Vă prezentăm o par
te dintre ele.

La 28 martie — ora 10 — in sala de 
teatru a palatului, se va desfășura con
cursul pe tema „Frumoasă și bogată 
ești patria mea socialistă11. La 22 mar
tie — ora 10 — în sala P.M.R. de la 
palat, copiii vor avea prilejul să înve
țe cintece și poezii noi despre patrie și 
partid în cadrul unei „zile a cîntecului 
și versului îndrăgit11 pe tema „Țara 
mea de soare, țară înfloritoare11. în zi
lele de 23 și 27 martie orele 9,30 în sala 
de teatru se vor viziona filmele „Lupeni 
29“ și „Tudor*1 și vor avea loc întîlniri 
cu realizatorii acestor două filme. 
De asemenea, vor rula și alte fil
me artistice în zilele de 29, 30 martie 
și 1 aprilie la orele 10. Se vor prezenta 
mai multe spectacole : „De ce fuge cli
nele după pisică11 (la 22—24 martie o- 
rele 11), „O idee nemaipomenită11 (la 
24, 25 și 26 martie orele 10) și „Puiul 

zde barză11 (între 3—5 aprilie orele 10).
Iată încă o surpriză foarte plăcută pe 

care o pregătește Palatul pionierilor : 
în zilele de 26 și 27 martie la orele 15 
„Carnavalul primăverii11, care se va des
fășura în sălile de marmură.

O pasiune veșnic prezentă în rîndul 
copiilor : SPORTUL. La 22 martie va 
avea loc Concursul „Să fim purtători ai 
insignei de polisportiv11, iar între 26 
martie și 5 aprilie pionierii din Bucu
rești vor fi cuprinși în întrecerile spor
tive din cadrul spartachiadei de primă
vară a Palatului pionierilor. Și, ca in 
fiecare vacanță, Palatul pionierilor va 
organiza excursii prin țară.

Dragi copii, la Palatul pionierilor va
canța vă așteaptă încărcată de daruri 
și bucurii.
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Acum că s-a dat vacanța de 
primăvară, acum că e primă
vară Cu adevărat, că o plim
bare intră și în programul 
vacanței și în cel al primăverii, 
o vizită făcută bunicilor și bu- 
nicelor e o chestiune de ore. Vă 
asigur că toți bunicii din țară 
ies, începînd de cîteva zile, mai 
des pe la portiță, privesc bătri- 
nește cu mina streașină la ochi, 
în zare, și se întreabă:

— Oare nu-mi vine nepoțe
lul ?

Sau:
— Care din ei o să apară azi ?
Nu cred să fie bunici care să 

privească mult timp în gol. Și 
nu atît pentru că s-a dat va
canța. și nici pentru că e pri
măvară, ci mai ales pentru că... 
Dar ce rost are să înșirăm mo
tivele pentru care bunicile sînt 
dragi nepoților și nepoții buni
cilor ?

Așadar, începînd de cîteva 
zile, în pragul miilor de bunici 
se ivesc zeci de mii de nepoți, 
căci numărul mlădițelor e tot
deauna mai mare decît al tulpi- 
nelor și, cu obrajii îmbujorați, 
vor zice:

— Ce mai faci, bunicule ? Ce 
mai faci, bunica ?

Ei bine, tocmai despre acest 
„ce mai faci ?“ vrem să stăm de 
vorbă. T. CRISTIAN

Există un „ce mai faci ?“, ca 
să fie spus 1 De formă sau de 
politețe: Iată-l:

— Ce mai faci, bunico, cari 
apă? Spargi lemne? Mda... Am 
vrut să văd ce mai faci... La re
vedere. Mai trec eu pe la dum
neata, să văd ce mai faci...

Te-ai răsucit pe călcîie și ai 
plecat. Bunica știe că ai tre
buri. „Altminteri, desigur, își 
spunea ea, ai mai fi rămas-1. Ea 
știe că într-o zi de vacanță un 
școlar are multe de făcut: un 
joc cu mingea, o plimbare cu 
prietenii, bicicleta, un film, 
lectură... Se bucură de bucu
ria ta. se bucură că e soa
re și, totuși, în inima ei, 
nemărturisit. s-a lăsat o umbră, 
iar primăvara a pierit pentru o 
clipă. Cu toate acestea, fii sigur, 
a doua zi privește din nou în 
lungul străzii cu mina streașină 
la ochi și te așteaptă- Pe tine, 
sau poate un alt nepoțel.

De data asta stă să ploui și 
cerul e întunecos. Și iată, pen
tru că e vacanță, apare un alt 
nepoțel. Și el deschide vorba 
cu: „Ce mai faci ?", dar este
altceva... Judecați singuri

— Ce mai faci, bunico ? Cari 
apă ? Dă-mi voie să te ajut eu... 
Mai dă-mi o găleată, să fie mai 
cu spor...

Nu e o treabă prea grea pen
tru un nepoțel destul de mare. 
Pentru un bunic, e limpede, e 
mult mai grea. Bunica a avut 
de-abia timpul să-și șteargă pe 
furiș o lacrimă, că apa a și fost 
cărată...

— Acum ce mai faci, bunico ? 
Te pregătești pentru piață ? 
Dă-mi voie să-ți fac eu tîrgu- 
ielile... Plouă afară. în 15 mi
nute sînt înapoi.

A doua lacrimă nu se mai 
șterge. Nici n-a apărut. Așa, un 
abur doar, îi învelește privirea... 
Bunica își șterge ochelarii. Dar 
aburul nu e pe ochelari. Și iată, 
se aude portița. Bunica de-abia 
are timp să-și așeze ochelarii.

— Și acum, bunico, ce mai 
faci ? Nu mă pricep la bucătă
rie, dar dă-mi voie să-ți fac eu 
surcele... Pentru toată săptă- 
mîna.

Bunica aude zgomotul topo
rului. Afară plouă, cerul nu s-a 
luminat încă. Așadar, lumina 
de pe chipul ei nu vine de 
afară. Nu, nu de afară... Iată și 
surcelele...

— Acum, ce mai faci, bu
nico ?

Vedeți ? Dacă te gîndești bine 

acesta e un altfel de „Ce mai 
faci- ? Dacă te gîndești, de 
pildă, la cel de ieri, al primului 
nepoțel: „Ce mai faci, bunico ’ 
Cari apă ? Mda... Am vrut să 
văd ce mai faci ! La revedere*...

Dar buriiita nu se gîndcște la 
acela. A uitat... Așa sînt uneori 
bunicii: uituci Acum se gîn- 
dește la altceva.

Afară timpul e posomorit și 
ploaia adaugă încă un rînd 
de perdele ferestrelor. Și totuși 
în casă parcă e mai mult soare 
ca oricînd... își lasă inima mîn- 
gîiată de aceste raze și nici nu 
aude ce spune nepoțelul... Tre
sare.

— Ai spus ceva ?
— Da. Ce faci după-masă, 

bunico ? Vii cu mine la teatru ? 
Am luat pentru noi doi două 
bilete.

Acum bunica știe de unde 
vine lumina. în casa ei a po
posit vacanta. A adus-o nepoțe
lul.

P.S. Am scris aceste rînduri 
cu corespondența lui Gugu Ște
fan, din Siliștea Crucii, raionul 
Băilești, regiunea Oltenia, sub 
ochi. El ne vorbește despre pio
nierii Pîrvu Ștefan. Iliescu Cle
mentina și Dobre Elvira, care 
într-o zi geroasă au intrat în 
casa bătrînei Maria Floarea — 
singură, bolnavă, 70 de ani — 
i-au aprins focul, lampa, i-au 
adus apă, i-au tăiat lemne, i-au 
promis că o să revină zilnic. Nu 
era vacanță, nu le era bunică. 
Era, cum spune corespondentul, 
„o locuitoare- din comună. Dar 
parcă aici e vorba numai de 
rude ? E vorba, pur și simplu, 
de PIONIERI...

MIRCEA SÎNTIMBREANU

C
are dintre voi, dragi prieteni, nu dorește să 
devină purtător al „Insignei' de poli
sportiv- ! Aceasta este doar o dovadă a 
dragostei pentru sport, pentru o serie În
treagă de discipline sportive ca atletismul, 

gimnastică. înotul sau turismul. Dar drumu! 
spre „Insigna de pol sportiv- nu este ușor. Tre
cerea tuturor probelor și îndeplinirea haremu
rilor necesare, cere o muncă asiduă și perseve
rentă. Și in special multe pregătiri. Tocmai des
pre aceste pregătiri și concursuri pe care le fac 
pionierii din regiunea Cluj ne-am propus să vă 
vorbim și noi astăzi Deci să pornim Ia drum.

Primul popas — BISTRIȚA, Școala de 8 ani 
nr. 2. Majoritatea pionierilor și școlarilor din 
clasele VI-VII. atit băieți cit și fete, sînt înscriși 
la concurs. încă de la inceput. sub îndrumarea 
profesorului, ei și-au îndreptat atenția spre pro
bele de atletism : alergarea de viteză, săritura 
in lungime și aruncarea greutății. Pentru pri
mele din aceste probe, pregătirile nu au necesi
tat un efort deosebit Așa se explică faptul că 
de la primele întreceri aproape toți concurenții 
au trecut normele stabilite. Cu aruncarea greu
tății. a fost ceva, mai greu. De aceea, aici pre
gătirile au fost mai intense, continuînd chiar și 
pe timpul iernii, în sală. Progresele sînt evidente, 
iar concursurile ce urmează a se organiza, vor 
aduce rezultate destul de bune. Exercițiile de 
gimnastică s-au învățat în cadrul orelor de edu
cație fizică șî a celor de colectiv sportiv. Acum nu 
a mai rămas nici unul dintre pionieri și școlari 
ca să nu le cunoască. Iată de ce s-a și născut 
ideea ca, pornind de la ele, in primăvară, să se 
organizeze o repriză de gimnastică pe stadionul 
orașului.

de duminică, timp de aproape o lună și jumă
tate. a fost pregătit cite un concurs. Cu această 
ocazie foarte mulți pionieri au învățat să schieze, unii din
tre ei specializindu-se in slalom, o probă frumoasă, mult 
căutată in concursuri. Menționăm pe Arcăleanu Ioan, 
Florescu Eugen. Pătrunjel Romeo.

Și acum, de la Bistrița să luăm autobuzul spre Beclean, 
iar în drum să ne oprim la CHIUZA. Aici, la Școala de 
8 ani din comună, sportul are mulți prieteni. Pista d6 
alergări, groapa de sărituri, terenul de handbal în 7, eît 
și cel de volei, sînt amenajate de pionieri prin munca 
voluntară. Ba chiar și cele două plase — de volei și de 
handbal — sînt tot opera lor. Cum e și firesc, o măre 
parte din numeroasele întreceri și pregătiri ce se desfă
șoară pe aceste terenuri sînt consacrate concursului pen
tru „Insigna de polisportiv-. Și trebuie să știți că numă
rul lor este destul de mare. După ce, încă din toamnă 
majoritatea pionierilor au trecut probele de atletism, au 
început pregătirile pentru flotări și cățărări, pentru tu
rism cît și pentru sporturile de iarnă. Excuisia care s-a 

organizat în satul Mirești așezat la 8 km depărtare de 
Chiuza, a fost pregătită cu ajutorul unoi drumeții ușoare 
împrejurul satului. Cu ocazia excursiei, pionierii s-au gin- 
dit să le prezinte colectiviștilor din Mirești și un pro
gram artistic, care a fost foarte apreciat . în ce privește 
flotările și cățărările majoritatea le-au preferat pe pri
mele.

S-au făcut deseori antrenamente organizate. Mai tot; 
timpul însă, în parcul din fața sfatului, pionierii organi
zează antrenamente ad-hoc. Rezultatul e că foarte mulți 
dintre ei au trecut chiar de 10 flotări. Bulea Vasile, O- 
prea Vasile, Blindea Dumitru, Rus Vasile, Moldovan Ion, 
sînt numai cîțiva dintre aceștia.

De la Chiuza călătoria ar putea continua la Cluj, la 
Turda, la Cîmpeni sau Huedin. Oriunde însă ne vom opri, 
cele constatate vor fi la fel de îmbucurătoare.



cunoașteți pe 
Ioana ? Ioana 
din clasa a Vl-a 
B. Președinta 
noastră de gru
pă. Cea mai bu
nă președintă de 
grupă din deta

șament. Are de ce să se mîn- 
drească Ioana, ca și noi, de alt
fel ! Sîntem primii la colecta
rea fierului vechi, la noi sînt 
cele mai interesante adunări, 
la noi sînt cei mai mulți pio
nieri cu distincții...

Odată însă a dat și Ioana 
greș. Să vedeți cum... într-o zi, 
am avut adunare de detașa
ment. Grigore Viorel, președin
tele detașamentului, a arătat 
că, într-adevăr, grupa noastră 
de pionieri are o activitate bo
gată. Dar printre multe „în 
grupa clasei a Vl-a B s-a făcut 
și s-a dres“, Viorel a strecurat 
vreo două trei exemple de pio
nieri care nu prea stăteau bine 
cu învățătura. Am văzut-o pe 
Ioana că se încruntă și se ro
șește mai rău. Ei, nu-i greu de 
bănuit ce a urmat. A doua zi, 
adunarea de grupă. Acu n-ar 
fi fost nici un rău în asta. Dar 
stai și tu de vorbă, Ioana cu 
noi, așa ca în atîtea rînduri. Să 
ne sfătuim, să-ți spunem și noi 
o părere. De o mie de ori am 
făcut așa și n-au ieșit lucrurile 
rău. De astă dată, vine Ioana 
la adunare cu o listă. Ce fel de 
listă ? O listă : „Ionescu Flo-

— Radu ? Doarme. Dar mă 
duc să-l trezesc.

Apare Fințescu căscînd, som
noros și-mi trimite' un salut 
din vîrful degetelor. Scoate, în 
lehamite, caietul de matema
tică și moțăie pe el.

— Hai, zic, ce stai ? Să-nce- 
pem !

Atunci își aduce aminte că 
la 6 e meci la televizor.

— Bine, zic, dar acum e abia 
4. Pină la 6 învățăm și după 
aceea te uiți la meci cit pof
tești.

Nu, că el dacă nu vede întîi 
meciul nu poate să se concen
treze.

— Ce-ți trebuie așa o con
centrație, îi spun. Ce, ești șco
lar sau fachir?

încăpățînat ca ăsta n-am 
mai văzut. Pînă la urmă a ră
mas cu ale lui. Pînă la 6 mi-a 
împuiat capul cu mărci poș
tale, poze, fotbal, ciclism, flutu
ri, albume, box, bomboane și 
cîte-n lună și-n soare.

copiez problemele și temele Ia 
romînă. Iau și eu o notă bună 
pe caiet și te lasă și pe tine 
Ioana în pace.

Mersi! Decît așa ceva prefer 
să mă discute grupa cu Ioana 
în frunte. Numai că nu pu
team să mă împac cu gîndul 
că trebuie să trag eu ponoasele 
pentru un leneș. M-am dus la 
Grigore Vioreî (vă amintiți, 
președintele de detașament) și 
i-am spus prietenește toată 
tîmplarea
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Cine credeți că era cel mai 
senin și mai nevinovat la adu
narea de grupă ? Radu al meu. 
Ba, chiar, înainte de adunare 
mi-a spus compătimitor:

— îmi pare rău că ai să 
necazuri din pricina mea!

Auziți! îi părea rău ! De
nu i-a părut rău atunci cînd 
îmi pierdeam ceasuri întregi 
cu el degeaba?

Numai că lucrurile au mers 
puțin mai altfel.

în primul rînd, Viorel s-a ți
nut de cuvînt și a venit la 
adunare. A venit și tovarășa 
instructoare de detașament.

La început Ioana a arătat 
cum au fost ajutați Tecuceanu 
Viorel, Ciubăr Grigore care au 
luat note bune, adică și-au în
dreptat situația la învățătură. 
Ioana îmi dădea cum s-ar zice 
o lecție. Adevărul e că eram 
foarte rușinat cum de au izbu
tit colegii mei și eu nu.

De aceea, cînd a venit vorba 
despre mine m-am ridicat cu 
ochii în pămînt și am tăcut ca 
un pește, dacă peștii, intr-ade
văr, tac.

Atunci s-a băgat în vorbă to
varășa instructoare.
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rentina îl va ajuta la matema
tică pe Tecuceanu Viorel; A- 
lexandru Radu să-l ajute la 
geografie și istorie pe Ciubăr 
Grigore; Popescu Vlad (adică 
eu» să-l ajute pe 
Radu la matematică și 
și așa mai departe.

— O să răspundeți

Fințescu 
romînă“

avut

spus 
de

I
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— Am să-ți explic ce au — 
face tovarășa instructoare. 
Au fost bolnavi și au lipsit, 
înțelegi ? Au pierdut lecții. Co
legii ior i-au adus la zi. Pri
cepi ?

Desigur, începuse să priceapă 
Radu. Ba l-au și poftit în pi
cioare, în fața grupei să ex
plice mai bine cum își pregă
tește lecțiile, care e programul 
lui zilnic. Aci m-au întrebat și 
pe mine și vă închipuiți că am 
avut ce spune.

Ioana, pusese 
mint. Vezi bine, greșise, 
unele lucruri pe

nasul în pă- 
Sînt 

care nu le 
poți rezolva cu o listă cum e, 
de pildă, ajutorul la învățătură, 
un lucru foarte gingaș.

Cred că toate cele trei luni 
ale mele de zbucium nu i-au 
ajutat lui Radu, cum i-a ajutat 
adunarea asta. Vedeți, era 
exact ajutorul care-i trebuia: 
o scuturătură zdravănă.

Ei și ? o să mă întrebați. Care 
a fost sfîrșitul ? E 
țeles că Radu s-a 
la matematică și 
Cum? Se-nțelege.

lesne de în- 
îndreptat și 
la romînă.

S-a pus bă-

%
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Desen de ADRIANA MIHAILESCU

Fințescu Radu,

— O să răspundeți în fața 
grupei de felul cum îi ajutați 
pe acești pionieri — încheie 
Ioana. Și cu asta basta.

De Ce mi se cuvenea mie 
mai acest Fințescu Radu, 
să vă întreb ? Asta numai 
ha putea să știe. Dar cum eu 
sînt un pionier disciplinat, 
n-am zis nimic. Fie și Fințescu 
Radu. Nu sînt eu cel mai bun 
din clasă la matematică și nu 
fac compoziții strașnice la ro
mînă ? Atunci de ce să mă necă
jesc? O să-1 fac pe Fințescu 
grozav la matematică și la ro
mînă. Așa mă mîngîiam în 
gîndul meu. Numai că la toate 
astea mai trebuia ceva: ca și 
Fințescu Radu să fie de acord 
cu cele de mai sus. Căci auziți 
ce s-a întîmplat mai apoi.

Mă duc la Fințescu Radu și-i 
spun:

— Ascultă, să vii să te ajut 
la matematică și la romînă.

— Cum adică — zice el — să 
vin !...

— Așa cum se vine. Să te 
ajut la matematică și la ro
mînă

— Am auzit, nu sînt surd. 
Și dacă vrei să mă ajuți la ma
tematică și la romînă n-ai de
cît să poftești. Te aștept cu 
plăcere. Pentru că, în definitiv, 
tu răspunzi în fața grupei de 
mine, nu eu de tine.

Ce părere aveți de-o aseme
nea vorbă?

N-am avut încotro și m-am 
dus. Ajung acasă la el, camere 
frumoase, în bloc nou, cu tele
vizor, cu radio, mă rog, și o 
găsesc pe sora lui mai mare.

toc- 
am 

Ioa-

Vă închipuiți că meciul a du
rat vreo două ore. După aia 
n-a mai avut chef de matema
tică (după cum n-am mai 
nici eu).

— Vezi, să vii joi, mi-a 
la plecare. Doar răspunzi 
mine în fața grupei.

Bun meditator își găsise. 
Auzi: „să vii joi!“ El îmi fă
cea și programul.

Și așa au început necazurile. 
Ba dormea, ba era nu știu ce 
la televizor, ba eu îi explicam un 
calcul pînă răgușeam, iar el 
privea pierdut, undeva în zare, 
și deodată mă întrerupea: „Ia 
ascultă, tu știi cit trăiește un 
papagal ?“

— Ce-are aface papagalul cu 
cele ce ți-am spus eu pînă 
acum ? strigam disperat.

într-o zi a auzit și tată-său, 
de dincolo, discuția noastră. 
Deschide ușa și întreabă :

— Vrei să-l scuzi pe Radu 
două minute ?

Și-l ia pe Radu dincolo și 
aud ceva, despre seriozitate și 
niște promisiuni de urecheala, 
după care Radu se întoar
ce roșu ca sfecla și două 
ore cît au durat lecțiile a stat 
smirnă pe scaun. Atunci am 
descoperit că, dacă vrea, Fin
țescu Radu știe matematică în
tocmai ca și’mine sau ca și al
tul. Numai că zelul ăsta nu l-a 
ținut mult. Ce mai vorbă, în 
săptămîna următoare a luat 
Fințescu Radu un patru la ma
tematică și unul la romină.

S-a înfuriat Ioana: foc și 
pară s-a făcut.

— Să știi Vlad că o să te dis
cutăm în grupă !

Tot pe mine să mă discute. 
Poftim explică-i ei ce pățesc 
eu cu Radu. Auziți ce-mi pro
pune Radu al meu. Cică:

— Ce-ți tot bați capul atîta 
cu mine ? Mai bine dă-mi să

— Ia ascultă, 
tu n-ai nimic de spus ?

Se ridică Radu, nevinovat, ca 
un prunc.

— Păi ce să spun ?
— Dar tu ce crezi ? O să răs

pundă Popescu Vlad (adică eu) 
de învățătura ta ? Ce ai de nu 
poți să înveți?

— Da*, Tecuceanu și Ciubăr 
ce au? — răspunde el înfipt.

iatul pe carte. Ba am rămas și 
prieteni.

— Ești supărat pe mine ? — 
zice.

— Eu ? De loc.
— știi ce? Tu mă cunoști 

bine acum. Ce-ar fi să ne reca
pitulăm lecțiile împreună ? Mai 
bine vin eu la tine. Ce zici?

Ce să zic ? Am aprobat din 
toată inima. Așa ajutor înțe
legeam și eu.

«

FRAGMENT

@îf de, frumoaiâ
A. E. Baconsky I

(ții a zi, țara tio-ai ird !

Cit de frumoasă ești azi, țara noastră, 
Cu munți ce dorm sub blănuri de 

zăpezi, 
Cu rîuri, care-n unda lor albastră 
Arată codrii, timpuri și livezi,

Cu mari timpii pe care-n valuri, vara, 
Greu spicele se pleacă la pămînt, 
Cină pe deasupra lanurilor zboară 
Foșnind agale fiecare vînt.

Cu mine-adînci, cu sondele-ți bogate, 
Cu vuiete de fabrici și uzini, 
Cu satele ascunse,-ndepărtate, 
Pe unde noaptea fulgeră lumini.

Pe-ntinsul tău, cu rîvnă tinerească, 
Să-ți secere din plin bogatul lan.

Noi string em spice-n urma

Puterea ta, cu fiecare an.

lor, să 
crească

Cină vine toamna, școala ne așteaptă 
Cu porți deschise larg. Și noi intrăm ! 
Vrem mintea să ne fie înțeleaptă, 
Cu dragoste muncim și învățăm.

Căci anii trec, rostogoliți la vale, 
Trec rină pe rină aproape nevăzuți. 
Noi vrem să fim pe-ntinsurile tale 
Constructori luminați, neîntrecuți.
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