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In zilele acelea veți mer

ge fără ghiozdan la școa
lă. Tot bagajul vostru va fi 
format atunci din cunoștin
țele căpătate în anul școlar 
și cu ele vă veți prezenta la 
examene... Da, e vorba de 
zilele de examene, pe care 
toți școlarii patriei noastre 
le așteaptă cu nerăbdare.

Anul școlar care acum se 
apropie de sfârșit este încă 
Un pas înainte către adân
cirea cunoștințelor voastre. 
Cele câteva săptămâni care 
vă mai stau în față trebuie 
împărțite bine, pentru ca să 
puteți recapitula temeinic 
materiile.

Veți spune: „Ei, acum 
cei care n’au repetat din 
vreme, degeaba mai repe
tă. Tot n’o să știe la exa
men !“. Dar nu-i așa. Mai 
e timp încă. Trebuie însă 
curaj și multă voință.

De aceste două însușiri 
minunate au nevoie nu nu
mai școlarii care s’au cam 
lăsat pe tânjeală în timpul 
anului. Au nevoie și cei 
care se prezintă la examene 
pentru întâia oară și chiar 
cei care au mai dat exa
mene.

Urarea și dorința mea 
fierbinte este să dați dova
dă de cât mai mult curaj, 
adică să veniți la examen 
liniștiți.

Voi știți prea bine cum se 
examinează astăzi. Tocmai 
pentrucă profesorii voștri 
verifică ceea ce ați învățat 
în ultimul an, pentrucă nu 
vă vor pune întrebări încuie
toare, răspundeți în liniște. 
Nu vă pripiți, căutați să vă 
amintiți tot ce ați învățat 
în legătură cu întrebarea 
respectivă pentru ca răs 
punsul să fie cât mai com
plet. Vorbiți clar și cu voce 
tare, nu spuneți fraze de 
prisos și astfel fiecare din
tre voi va lua cu succes 
examenul.

Pentru ca să vă dați mai 
bine seama câtă însemnă
tate au cele de mai sus, am 
să vă povestesc despre câți

va școlari din clasa mea, 
despre examenele lor de a- 
nul trecut.

Despre Micu M. Mihai 
colegii spuneau: „Ar fi 
printre primii, dar e tare ti
mid. Când îl întreabă chiar 
lucruri bine știute, se expri
mă cu multe greșeli". In- 
tr’adevăr Micu n’a avut la 
Română decât 3 în cursul 
anului. Dar Micu nu era 
numai timid; el e și un bă 
iat exigent ,și nu s’a dat bă
tut cu una cu două. A lă
sat timiditatea la o parte, 
a făcut mereu exerciții, a
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Iată ora șapte. Ceasul 
a sunat

Pionierii noștri tofi 
s’au deșteptat. 

Plini de voioșie ei în
cep curând

Munca unei zile pline 
de avânt.

Către poarta școlii el 
pornesc in zori.

Școala îi așteaptă, școa- 
la-i îndrăgește.

Cu lumina cărții ea îi 
dăruiește 

le’ndrumă pașii că
tre viitor.

Ioana MIHA1LA 
unit. 23

Zorleni-Bârlad

citit și s’a îndreptat. Cine 
credeți că a vorbit calm, 
liniștit și fără greșeli des
pre tema și ideea care se 
desprind din „Scrisoarea 

Ill-a" a lui M. Eminescu?
Elevul Micu M. Mihai. Și 
a luat nota 5 .

Nimănui nu i-a trecut 
prin minte că Dumitru Con
stantin, unul dintre școlarii 
fruntași, va păți la examen

ceea ce a pățit. Când a fost 
în fața comisiei de examina
re... a tăcut. De emoție n’a 
putut scoate nici un cuvânt, 
cu toate încurajările și în
trebările ajutătoare puse de 
tovarășii profesori. Că ar fi 
putut să răspundă chiar 
foarte bine, a dovedit-o lu
crarea scrisă. A avut ace
eași temă ca la oral, dar 
a lucrat liniștit și a luat 
nota 5.

Nu e bine să aveți „cu
raj" cum a avut Marinescu 
Mugurel, care știind că e 
un elev fruntaș, și-a spus 
că nit mai e nevoie să reca
pituleze materia la Ștințele 
naturii. „Ajunge cât am în
vățat în cursul anului. Și 
la Naturale nu mi-e greu", 
și-a spus el. Dar s’a dove
dit că socoteala de acasă a 
lui Marinescu nu ș’a potri
vit cu cea dela examen. Lui 
Marinescu i-a venit ca su
biect : „Structura și desvol- 
tarea cepei". Din pricină că 
această lecție o făcuse pe 
la începutul anului, Marine
scu o uitase de tot și răs
punsul dat a fost slab. Răs
punsul despre ceapă i-a a- 
dus lui Marinescu lacrimi 
în ochi. Erau lacrimi de 
necaz.

Aș vrea, dragi cititori, ca 
aceste puține exemple să 
fie pline de învățăminte 
pentru voi.

In pregătirile pentru exa
men nu lăsați nimic la voia 
întâmplării. Nu spuneți nici
odată : „Știu destul; despre 
asta am învățat; nu-i ne
voie să mai repet". Numai 
după ce ați recapitulat to
tul cu atenție, numai după 
ce verificați ceea ce ați în
vățat, puteți spune: „acum 
cunosc materia".

Atunci nu veți păți ca 
elevii mei la examenul de 
anul trecut, ci veți putea să 
vă prezentați liniștit și si
guri pe voi la examene.

Daniil V. STĂNESCU
Profesor

Șc. de 7 ani nr. 2 băieți- 
Târgoviște

Foto: Gr. PREPELIȚĂ
— Iată, aceasta este roca intitulată „creastă de cocoș". Ie spune in

structorul Ilan Nicolae pionierilor dela Școala de 7 ani nr. I Câmpulung Muscel 
— cu prilejul excursiei făcută pe dealul Flămânda. Pionierii cercetează cu atenție 
straturile de pământ și piatră; cele văzute în excursie le sunt de folos la lecțiile 
de geologie.

■-------- ■----------------- ★ *-------- :------------------
Din școlile noastre

Ve scriu pionierii
• Mă pregătesc acum pentru exame

nul de Limba română. In afară de ma
teria din anul acesta, eu recapitulez ți 
o parte din materia pe care am făcut-o 
în clasele a V-a și a Vl-a. Vreau să-mi 
împrospătez cunoștințele căpătate a- 
tunci. Știu că nouă, celor dintr’a Vll-a, 
ni cere asta la examen.

George NICOLESCU
'■lașa a Vll-a

Școala elementară nr. 2
Târgoviște

• Știu ce întrebări v„m avea la exa
menul de Limba rusă. Acum aș putea 
învăța numai la lecțiile din care ni se 
vor pune întrebări. Totuși eu nu fac 
așa, pentrucă vreau să am cunoștințe 
cât mai complete. Și apoi nu știu dacă, 
pe lângă întrebările pe care le vom 
căpăta, nu ni se.vor pune și întrebări 
suplimentare. Poate că-mi va reveni și 
mie o astfel de întrebare și, dacă nu 
recapitulez totul, nu voi ști să răs

pund. Recapitulând corect, n’o să mai 
am emoții la examen, iar răspunsul 
va fi bun.

Victor GAFENCU
clasa a Vl-a A 

Școala elementară 
comuna Miroslăvești, regiunea Iași

• Pentru ca să dăm răspunsuri cât 
mai bune la examen, eu și prietena mei 
Georgeta ne pregătim temeinic la Lim
ba română. Zilnic ne facem timp să 
citim și literatură. Știm că asta ne 
ajută la formarea vocabularului'și ne 
îmbogățește cunoștințele căpătate Ia 
lecții.

Până acum am citit „Mitrea Cocor* 
și „Nicoară Potcoavă” de M. Sado- 
veanu și „Mama" de Maxim Gorki.

Lucreția IORDANESCU 
clasa a Vll-a

Școala elementară comuna Bezdead, 
regiunea Ploești

u i

Cartea-i e atât de dragă, 
Încât el, cu siguranță. 
Corijent căzu anume — 
Ca să’nvețe și’n vacanță,

■— Principiul lui Arhimede... 
...Oh, mi-i ciudă că nu pot 
Să aplic principiul ăsta 
Ici, alături, la înot!

Ce-aș mai da și eu în minge... 
Dar zadarnic, nu am cum.
Pot doar s’o compar cu sfera 
Despre care’nvăf acum...

Toate vor da examen
Până nu de mult, în clasa a Vl-a la Școala 

elementară de fete nr. 2 din Ploești, se credea 
că Erika nu se va putea prezenta la examene 
odată cu colegele ei. Erika era una dintre ele
vele cele mai slabe la învățătură. Dar pionierele 
din clasa a Vl-a nu voiau ca în clasa lor să fie 
cineva care nu se prezintă la examen. „E la 
mijloc onoarea detașamentului", și-au spus ele 
și au început s’o ajute pe Erika. E adevărat că 
și ea s’a străduit și în curând și-a îndreptat 
întâi o medie, apoi alta, până când le-a ajuns 
pe colegele ei. Acum ia note 4 șl 5, iar la exa
mene desigilr tot 4 și 5 va lua.

Constantin CR1STEA
corespondent al „Scânteii pionierului* 

regiunea Ploești



bumbacului are

(Din Uotărirea Consiliului de Miniștri 
al g.P.R. și a Comitetului Central al 
P.M.R. eu privire la pregătirea șt exe
cutarea la timp și in bune condifiuni 
u lucrărilor agricole din primăvara anu
lui 1954).

plantei. Scoarța întârzie răsărirea, ușurează 
pierderea apei din pământ prin crăpăturile ei, 
și oprește pătrunderea aerului in pământ. 
Grăpatul împiedică toate aceste neajunsuri.

Cu 6 sau 7 zile după ce semănăturile an 
răsărit, se face răritul, in așa fel ca să ră
mână 10—12 plante la m.p. in felul acesta 
se creează spații egale, care permit hrănirea 
plantelor cu substanțele necesare Fiecare 
plantă va avea în jurul său aer și lumină su
ficientă, iar căldura va pătrunde cu ușurință 
în sol

Prășitul, prin afanarea stratului de pă 
mâni dela suprafață, ajută la curățirea cultu
rilor de buruieni, la reținerea apei în sol și 
la aerisirea lui Primul prășit se face îndată 
ce bumbacul a răsărit, și odată cu el au apă
rut și buruienile. Prășitul e mai greu de exe
cutat și aduce mai puține foloase dacă il 
facem mai târziu, când cultura e năpădită de 
buruieni. Până în luna August lanul de bum
bac mai trebuie prășit incă de 4 ori.

Ciupitul se face rupând mugurii vegetativi 
(care nu rodesc), aflați pe tulpina principală 
sub primele ramuri cu rod. In felul acesta 
planta rămâne numai cu ramificațiile fructi
fere Prin cârnirea vârfului, adică prin tăie
rea lui, se înlătură mugurii de pe ramura su
perioară, care n’ar putea ajunge la maturi
tate înainte de căderea brumei. Cârnitul se 
face cu 65—80 zile înainte de data la care 
cade deobicei prima brumă, adică prin luna 
Iulie. Prin înlăturarea ramurilor vegetative 
și cârnirea vârfului, rămân pe plantă numai 
3—4 ramuri fructifere. Ele vor putea fi 
mentate foate bine și vor da naștere i 
capsule bine desvoltate. cu o greutate 
rită.

lată dar cum aceste lucrări făcute la 
ne ajută să obținem capsule mai mari și 
grele, și prin aceasta să sporim recolta de 
bumbac la hectar. Sunt unele lucrări la care 
puteți ajuta și voi, de pildă, răritul, ciupitul 
și cârnitul. Făcând aceasta, în afară de aju
torul pe care-1 dați părinților voștri, vă veți 
putea da seama cum se obțin recolte sporite 
de bumbac, atunci când cunoaștem c.ondițiî'e 
în care se desvoltă mai bine această plantă.

Ing. Dinu M1HA1

Bumbacul este o materie primă textilă dc 
care au nevoie loate fabricile de țesături. 
Din sămânța acestei plante se extrage uleiul 
coton, bun și pentru consum.

Mulți dintre voi ați văzut bumbacul, îl cul
tivați pe lotul vostru școlar sau in grădină. 
I-ați văzut floarea, capsula care se deschide 
dând la iveală un smoc alb ca zăpada, pu
fos și ușor. Acesta e bumbacul din care se 
vor extrage firele pentru țesut. Pentru ca să 
se fabrice suluri mari de pânză și alte pro 
duse pe care le vedeți în magazine, e nevoie 
de nenumărate smocuri de felul acesta, e 
nevoie de culturi intinse de bumbac, îngri
jite după metode științifice. De pe un hectar 
se pot scoale 800—1000 kg. de bumbac, din 
care se fabrică tot atâția metri de pânză.

Bumbacul nu se poate semăna oriunde, 
pentrucă cere multă căldură. De aceea in 
țara noastră se cultivă în regiunile prielnice 
din câmpia Dunării, în regiunile București, 
Craiova, Constanța și Galați.

Pentru a obține o recoltă bogată de bum
bac, se seamănă soiuri ameliorate (îmbună
tățite). La noi în țară se cultivă, de pildă, 
Odessa 1, soiul 1298 și soiul 611 b.

Mai mult decât oricare altă plantă, bumba
cul are nevo e de îngrijirea omului aproape 
tot timpul. Îndată ce semințele au încolțit, 
trebuie să li se asigure condiții bune de hra
nă, umiditate și lumină. Ce anume trebuie 
să se facă? Trebuie să se execute la timp 
grăpatul, răritul, prășitul, ciupitul și cârnitul.

Grăpatul se face incă înainte de răsărirea 
bumbacului, pentru a împiedica pierderea apei 
ain soi și ca să distrugă buruienile. In cele 
mai multe regiuni unde se cultivă bumbacul, 
în timpul însămânțărilor cad ploi care ajută 
la formarea scoarței sub care se află sămânța

w Cultura 
seninătate 
£rime necesare industriei textile'

o mare m-
pentru asigurarea materiei

Pumqmke nwiny
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La „colțul viu“
In școala noastră, la „coiful viu", avem felurile 

vietăți: mai multe specii de pești, doi hârciogi, și 
diferite plante. Ne mândrim mult că avem și un 
lămâi și un portocal. Aceștia seamănă mult intre 
ei. Ca să-i deosebim rupem o bucățică dintr'o frunză 
și după mirosul sevei aflăm ușor dacă e lămâi ori 
portocal. _

VoSpc Stross avea acasă un vas din sticlă. Ne-a 
venit o idee strașnică ' Am adus vasul la „colțul 
viu" și l-am umplut cu pământ. Deasupra am așe
zat un strat de mușchi. Apoi am așezat peste acest 
acoperământ niște râme. Râmele se simțeau foarte 
bine. Or fi crezut că-s pe câmp și-au început 
să-și croiască drum prin pământ. Așa am putut 
vedea, in viață, cele învățate la Biologie și am vă
zut folosul pe care-l aduc râmele agriculturii, scur
mând pământul.

Intr'un acvariu avem o scoică de iaz. E intere
sant s’o vezi: de câte ori vrea să se deplasezi 
scoale din carapace un picioruș și se târăște pe 
mâlul din fundul acvariulut.

Anul trecut aveam la „colțul viu" și șerpi. Dar 
au murit. Am hotărit ca la vară să facem excursii 
prin 'împrejurimile orașului șt să mai adunam ani
male și plante pentru a îmbogăți „colțul viu" al 
școlii noastre.

Jitka Vychodilovă, Pavel Weinzettl, 
Vera Sedlâckovâ

Școala de 7 ani nr. 28 Praga XIX

i ah 
unor 
spo-

O nouă școală ia Berhn
In strada Rudersdorf, din Berlin, se înalță în 

prezent cea mai frumoasă școală din capitala Re
publicii Democrate Germane. Aici se vor amenaja 
săli speciale pentru diferite materii, o sală de cine
matograf și altele.

Hilde Wildanger, conducătoarea unității de pio
nieri a Școlii eiementare nr. 4 — Friedrichshain, 
care va învăța în curând în noua școală, a scris 
următoarele gazetei noastre: „Noi, școlarii, nici nu 
știm cum să mulțumim guvernului nostru pentru 
atâtea școli frumoase pe care ni le clădește... Eu 
mă voi strădui ca munca noastră să se îmbunătă
țească mereu".

Călătorie în lumea meseriilor
Tn unul din numerele trecute am 

Invitat pe pionierii, care vor să-și a- 
leagă o meserie, să pornească ală
turi de noi într'o călătorie în lumea 
meseriilor. Al doilea popas din călă
torie îl facem acum împreună cu pio
nierii dela Școala elementară de 7 
■ni, la S.M.T. din comuna Cioranii 
de Jos, regiunea Ploești.

■r
Măi, câte strunguri, mașini de 

găurit, menghini și polizoare de tot 
felul! Vorbind.i-le despre atelier, to
varășul Zaharescu, mecanic șef la 
stațiune, le-a spus că tractoriștii tre
buie să știe să se descurce printre 
unelte și să le stăpânească. „Altfel 
nu te ascultă nici piesele pe care 
trebuie să le montezi, nici aparatul 
de sudat electric, ba nici cleștele 
cel mai mic !

„Dar tractorul, tractorul, să mer
gem mai repede să-l vedem", își 
arătară vizitatorii nerăbdarea.

Iată-1 I strigă Elena Stan, și 
într’o clipă pionierii îl înconju
rară. lua volan era chiar nenea 
Dumitru cu care copiii de mult vo
iau să se în’âlnească. Și odată lân
gă tractor să te ții ! Nenea Dumitru 
nici nu știa cui să răspundă mai 
Întâi.

— Stați, fraților, să le luăm, pe 
rând, că al el îmi dați de furcă 
mar mult decât tractorul meu când 
se strică Și nu de alta, dar n’aș 
vrea să vă rămân dator cu vreun 
răspuns. Am să vă descriu și frâ

na de picior, o să vă arăt și frâna 
de mână. Uite, aici trebuie să apeși 
când vrei să accelerezi motorul... 
Și nenea Dumitru a lămurit sfă
tos fiecare întrebare a copiilor. Așa 
au aflat ei că tractorul are putere 
cât 35 de cai la un loc. Putere nu 
glumă! Cum să nu obții producție

sporită la hectar când lucrează a- 
tâția cai I Și spunea nenea Dumitru 
că totdeauna tractorul trebuie să 
lucreze cu întreaga capacitate. Alt
fel înseamnă că nu-i bine pus la 
punct.

Și câte nu poți face dintr’odată 
cu ajutorul acestui năsdrăvan. Poți 
să ari, să semeni, să grăpezi, să 
seceri...

— Nene Dumitru, trebuie să’nveți 
mult ca să devii tractorist? întrea
bă curioasă Maria Balacă.

— Sigur, dragii mei! Trebuie să‘ 
înveți până cunoști bine fiecare pie

să în parte. Numai așa poți stăpâni 
tractorul. Eu socotesc că-1 cunosc, 
și totuși în fiecare zi mai învăț ceva. 
Ca să vă dovedesc că așa este, am 
să vă povestesc ce mi s’a întâmplat 
nu de mult.

Veneam într’o zi spre S.M.T. 
Mă întorceam dela o întovărășire, 
unde arasem cu spor. Eram bucuros 
că tractorul meu făcuse treabă bu
nă. Deodată simt că motorul și-a 
schimbat mersul. Am oprit mașina 
și am controlat-o, dar n’am aflat 
nimic! Măi, ce să aibă? mă între
bam eu. Dau iar drumul la motor și-l 
ascult cu și mai mare atenție bă
tăile. Ahia, am înțeles acum ce te 
doape 1 mi-am zis. Și într’adevăr, 
după duduit, i-am ghicit boala. Rul
mentul dela ambreiajul principal se 
uzase. L-am demontat pe loc, l-am 
înlocuit și am plecat mai departe...

★
— Bun tractorist nenea Dumitru, 

discutau pionierii în drum spre 
casă. Ai văzui cum știe să conducă 
tractorul? Parcă ar fi o pasăre în 
mâinile lui, nu o mașină.

— Dar ați văzut motorul ce curat 
•ste?

— Asta înseamnă că nenea Du
mitru își iubește tractorul.

— Și dacă-l îngrijește, tractorul 
îl și ajută. Când voi deveni tracto
rist, tot așa îmi voi struni și eu 
mașina, Izbucni Răduță, entuzias
mat de cele văzute.

Gheorghe NEGREA

cehtsmb b® ii îse
Grădina noastră

Când ne-am pus în gând să înfrumusețăm curtea 
școlii noastre, sfatul popular al comunei ne-a 
ajutat, dându-ne puieți.

Am început treaba. întâi am curățat curtea de 
buruieni și am săpat 71 dc- gropi, în care am sădit 
meri și peri tineri.

Fiecare din noi a luat în grijă câte un pom, pe 
care îl vom curăța de omizi, îl vom vărui și ne 
vom îngriji să aibă mereu umezeală.

Ne gândim ce frumos o să fie la noi peste câțiva 
ani, când pomii vor fi mari 1 Sperăm că încă în 
primăvara viitoare ramurile vor fi încărcate cu 
nenumărate flori și mireasma lor se va răspândi 
până departe.

Todor ANGHELOV
cl. a Vll-a 

comuna Iantra, 
raionul Gornooriahov,

R. P. Bulgară

O pasăre folositoare
Pe țărmurile Mării Negre și în numeroasele 

Insule de pe lacul Sivaș trăiesc multe specii de 
pescăruși. Ei sboară departe, în largul mării, cău
tând pești. Până acum se credea că toate aceste 
păsări se hrănesc numai cu pește.

Zoologii au stabilit însă că pescărușul care „râde", 
numit și „pescărușul argintiu", nu sc hrănește cu 
pește. S’a dovedit că această pasăre, care își face 
cuibul în insulele din golful Cherchinit și lacul 
Sivaș, sboară după hrană nu pe mare, ci pe ogoa
rele colhozurilor din Crimeea. Acolo, fiecare pes
căruș distruge în fiecare 

zi în medie 2 popândăi.
5 șoareci de câmp și un 
mare număr de insecte.

In goană după hrană, 
acești pescăruși sboară, 
până la o distanță de 50 
kilometri în interiorul pe
ninsulei Crimeea.



O

Odată cu sosirea primăverii, au început în toate sa
tele și orașele patriei noastre, întrecerile sportive din 
cadrul Spartachiadei pionierilor și școlar lor De curând, 
la Târgu Mureș s’au desfășurat întrecerile între clase 
urmând ca învingătorii să se întâlnească din nou la 
finalele Spartachiadei. Citifi mai jos câteva vești des
pre realizările sportive ale pionierilor din Tg. Mureș.

Jurnalul unitătiî' ■>

Hrietenie adevărată

Pionierii dela Școala medie de 10 ani nr. 2 din Târgu- 
Mureș stau in rând aliniați. Pioniera Kertesz Ghizela salută 
cu mândrie pe Tohes Klara,' noua campioană a unității la să
rituri in înălțime și lungime. După câteva urări pentru noi 
succese, rezultatele obținute de Klara la întrecerile pe clase

Fall Ilona și Mihaly 
Andrei sunt buni prieteni, 
amândoi în clasa a Vll-a. 
Deosebirea este însă că în
vață la școli diferite: Miha- 
iy la Școala elementară nr. 
3, iar Ilona la Școala ele
mentară nr. 2. Prietenia 
lor s’a înfiripat acunt câ
țiva ani, când și-au în
ceput activitatea în cercul 
de aeromodelism al Casei 
pionierilor. De atunci, ei 
lucrează mereu împreună 
și nu lipsesc dela nicio 
oră. Ilona are mai multă 

experiență în aeromode
lism și a câștigat până a- 
cum două concursuri în 
sală. Nu de mult a parti

cipat și la un concurs în 
aer liber. Concursul aces
ta a fost câștigat de pio
nierul Kocsis San lo , al 
cărui aeromodel a rămas 
18 minute în aer. Ilona nu 
și-a pierdut insă curajul. 
Învață, lucrează și împre
ună cu Mihaly se pregă
tește intens pentru finalele 
Spartachiadei. Dar pentru- 
că Mihaly e mai puțin pri
ceput, Ilona își ajută prie
tenul, deși la întreceri fie
care dintre ei luptă pen
tru primul loc. Ea nu ui
tă însă nicio clipă că în
tre sportivi, trebuie clădi
tă o prietenie sinceră și 
ajutor reciproc.

ale Spartachiadei sunt trecute in jurnalul unității. Klara este 
numai in clasa a Vl-a, dar a reușit să sară peste ștacheta 
ridicată la 1,30 m. La groapa de sărituri a atins 4,20 metri. 
Merită deci să fie trecută in jurnalul unității unde sunt in- 
semnate și cele mâi mari succese sportive din școală

Jurnalul acesta iși are istoria sa. Acum câțiva ani, când 
in școală au luat ființă primele detașamente de pionieri, s’au 
scris primele lui file: Pe atunci, Nagy lrina. acum elevă in 
clasa ii Xl-a, era pionieră. Primele ei succese au fost trecute 
iot in acest jurnal. Astăzi lrina este una din cele mai bune 
alergătoare din Târgu Mureș, la 100 metri plat. Pe o altă 
filă a jurnalului găsești numele lui Varga Piroska, cunoscută 
acum de tot orașul ca o bună jucătoare de baschet.

In paginile acestea găsești sumedenie de alte nume, care 
au făcut cinste unității. Dar jurnalul mai are și multe file 
albe. Ele așteaptă să fie completate cu numele și faptele celor 
mai bune sportive din unitate și ale noilor campioni.

Antrenamentele 
mă ajută

La start...
Era într’o Sâmbătă după amiază. 

Cursurile la Școaia elementară nr. 3 se 
terminaseră. In clase se mai auzea doar 
sgomotul picăturilor de ploaie care bă- 
teau în geam. Și ce ploaie! Turna cu 
găleata, nu altceva. Pe o astfel de vre
me ai fi zis că nu găsești nici urmă de 
copil pe afară, și totuși... în curtea șco
lii, lângă gard. Ia groapa de nisip, câți
va pionieri măturau de zor apa. Apa ? 
Da, da, scoteau apa din groapa de să
rituri. Vă mirați de ce atâta zor și încă 
pe asemenea ploaie? Răspunsul e sim
plu : pionierii se pregăteau pentru în
trecerile pe clase ale Spartachiadei de 
primăvară. A doua zi, adică Duminică, 
trebuiau să înceapă. Numai să stea 
ploaia.

...Și ploaia a stat. Parcă și timpul s*a 
îndurat de grija șl emoția cu care aștep
taseră pionierii ziua aceasta. Razele cal
de ale soarelui de Mai au șters în câ
teva ore urmele ploii repezi de ieri. în

curte au început întrecerile. Alergătorii 
au luat startul. Băieții pornesc sprinteni 
spre finiș. Ember Atila a făcut 60 m. în 
numai 9,8 secunde. Intr'un colț, în fun
dul curții, aruncătorii își măsoară pu
terile. Fulop Istvari e doar în clasa a 
V-a, dar a reușit să arunce mingea de 
oină la 60 m.

La groapa unde 
nisipul împrospătat 
de abia se uscase, 
stau spectatorii. Bi 
urmăresc cu aten
ție fiecare săritură 
și măsoară cu e- 
moție fiecare centi
metru. Bucuria este 
mare când Keresztes 
Lajos, un băiat bru
net, mic de statură, 
sare 4 m., ocupând 
locul doi pe unitate.

Lângă ștachetă se zăresc tricourile al
bastre ale săritor.lor în înălțime. 
Lorincz Ana, Vari Ella și Egresi Maria 
au reușit să treacă ștacheta ridicată la 
1,10 m., clasându-se pe primele trei
locuri. Ele vor participa deci la finala 
Spartachiadei.

Mi-a plăcut din tot
deauna sportul. Eram 
la grădiniță când teta 
m’a învățat să merg cu 
bicicleta, iar mai târziu 
să patinez. Când am 
împlinit 6 ani, m’am a- 
pucat de atletism. Tata 
făcuse în curte o groapă 
cu nisip și o ștachetă. 
Aici mă întreceam ade
sea cu tata și cu fratele 
meu. Vara, ne plăcea să 
ne încercăm iuțeala pi
cioarelor. De câte ori 
mergeam să înotăm în 
Mureș, ne Imam la în
trecere, ca să vedem 
cine ajunge mai repede. 
Mai târziu, împreună cu 
copiii de pe patru străzi 
vecine, am organizat un 
cros. Eu am câștigat lo
cul I. Câteva fetițe din 
strada noastră au bro
dat atunci un steguleț 
pe care mi l-au dat ca 
răsplată a primului meu 
succes sportiv.

De atunci au trecut 
câțiva ani. Sunt pionie
ră în clasa a V-a. Am 
câștigat până acum mai 
multe întreceri sportive,

tocmai pen-trucă m’swri 
antrenat de mică. Săp
tămâna trecută, am 
participat la întrecerile 
atletice dintre clase, din 
cadrul Spartachiadei de 
primăvară. Sunt tare 
bucuroasă că mă număr 
printre primele sportive 
ale unității. Noi vom 
reprezenta unitatea la 
finala Sjuartechiadei de

primăvară a pionierilor 
și școlarilor. Știu că în
trecerile nu vor fi ușoa
re, dar voi lupta din 
toată inima pentru 
noarea unității.

Ildico PETERFI
Școala medie de 10 ani

nr. 2

Acest grupaj a fost scris de tovarășa IRMA CSIKLj

La câțiva pași de mine, pe trotuar, 
doi copii se aflau față în față: un băiat 
de vreo 11—12 ani, purtând cravata de 
pionier, și un băiețaș pirpiriu, să fi tot 
avut 7 ani. Ce se petrecuse înainte între 
ei, cum începuse gâlceava, ce anume 
îi tăcuse să se’ncaere, nu puteam să 
știu. Și, la urma urinei, nici nu cred 
că asta are cine știe ce însemnătate. 
Demne de a fi pătrunse în miezul lor 
mi s’au părut însă cele ce au urmat, 
cearta aceea ciudată pe care am urmă
rit-o prefăcându-mă că privesc nepăsă
tor in vitrina unui magazin.

Cel ce purta cravata de pionier apu
case cu o mână mâinile băiețașului, iar 
cu cealaltă îl urechia zdravăn. Cu 
capul puțin dat pe spate, cu ochii mijiți 
răutăcios, cu buzele supte într’un surâs 
batjocoritor, pionierul părea că spune: 
„la uitați-vă numai ce victorie totală 
am câștigat eu; nu vedeți că în mâinile 
iv ’e „adversarul'' nici nu crâcnește 
măcar ?“...

Și, într’adevăr, „adversarul" nu crâc
nea. Uimitor de liniștit, privea curajos 
,și mândru in ochii celuilalt și doar un 
tretnur ușor al buzelor arăta că plânsul 
e undeva, pe aproape... Părea că nici 
nu încearcă măcar să scape din strân- 
soare, când, deodată, cu o mișcare 
scurtă și dibace, izbuti să-și elibereze 
una din mâini și, apucând fulgerător 
cravata de pionier a celui ce-i chinuia 
urechea, își încleșta în ea degetele mi
cuțe.

Aerul de trufie dispăru de pe fața 
pionierului, făcând loc unei mânii ne
stăpânite. Răsucind mai aprig urechea 
ce căpătase o culoare stacojie, șueră 
amenințător printre dinți:

— Indrăsnești ? 1 Te atingi de crava
tă?! De cravată?! Tu știi ce e asta? 
Știi ? Cravata e sfântă !... înțelegi ? E 
sfântă !... la mâna jos, că te nimicesc!.,. 
Te ni-mi-cesc !...

Răbdând durerea, băiețașul, în ochii 
căruia apăruseră lacrimile, înfruntă to

tuși cu demnitate furia celuilalt și, dând 
drumul cravatei, îi aruncă disprețuitor 
cuvintele:

— Ești un laș! Un laș! Și nici nu 
meriți măcar să fii pionier !...

Mă așteptam ca îndrăsnețul băiețaș 
să plătească cumplit insulta grea ce o 
svârlise în,față, unui asemenea temut 
„erou". N’a fost însă așa. Temutul 
„erou" i-ar fi tras celuilalt, fără doar 
și poate, o mamă de bătaie să-l pome
nească ! S’a gândit însă, pe semne, că 
era cam primejdios ca „adversarul" să 
răspundă din nou. Chiar așa, cu puteri
le lui puține, „șifonase" pe atotpu
ternicul învingător. Dacă puștiul firav 
îndrăznise să „crâcneas
că" în mâinile lui, nu 
mai era interesant să 
continue lupta. De a- 
ceea a preferat să-i mai 
dea un bobârnac în nas 
și și-a văzut apoi de 
drum, calm și neturbu
rat în aparență.

M’am dus și eu în- 
tr’ale- mele, dar multă 
vreme m’am gândit la 
cele văzute și auzite. De 
fapt mă întrebam, ci

ne rămăsese învingător în bătaia la 
care asistasem ? S’ar părea că băieța
șul de 7 ani, singurul care „încasase-. 

Dar...
Eu vă propun, dragi cititori, să ne 

strângem într’un fel de juriu, să jude
căm faptele și să hotărîm cine a fost 
învingător. Și pentrucă eu sunt cel mai 
bătrân membru al juriului (am vârsta 
a 4 pionieri la un loc), cer îngăduința 
să-mi spun părerea la urmă, după ce 
am s’o aud pe a voastră.

Să ne folosim deci de coloanele gaze
tei și, cine știe, poate că vom face e 
bună treabă pionierească.

E. DASCALU



gât. „Tac, tac, tac" răsunară împușcă
turile. Gianni simți o durere ascuțită 
în umăr. „Trebuie să ajung, trebuie să 
ajung..." își spunea. Coti într’o stradă,

(Continuare din nr. 34 (286)

In port, scrâșnetul macaralelor amu
țise. Sirenele răgușite ale vapoarelor 
încărcate urlau cu disperare. In biroul 
lui, mister Smith spumega de furie. 
Din coșurile fabricilor nu mai ieșeau ca 
în alte zile trâmbe de fum negru. Ma
șini pline cu polițiști treceau în goană 
pe străzi. Grevă...

Gianni și Renate, ținându-se de mâ
nă, mergeau în josul străzii Verona, 
înspre fabrica de porțelanuri. Aproape 
de spital, un grup de polițiști și civili cu 
pălăriile trase pe ochi barau drumul. 
Gianni se opri la o cișmea să bea apă. 
Bău îndelung, gândindu-se înfrigurat 
cum să străbată. Deodată îi șopti Rena- 
tefc „Fă-o pe bolnava. Sprijină-te de 
mine. Așa“. Renate se prefăcea de mi
nune. Gianni porni drept spre polițiști, 
susținând-o pe fetiță. ,.Hei, înapoi, nu-i 
voie !“ strigă unul.

— Vă rog, domnule, lăsați-mă să 
trec. îmi duc surioara 
la spital. Moare să
raca !

Polițiștii se priviră 
nehotărîți.

•— Nu mai încurcați 
drumul, treceți 1 se 
răsti un comisar.

Giannî porni iar, 
aproape târând fetița 
care mai deschidea 
din când în când câte 
un ochi, intrară în 
curtea spitalului. O- 
coliră clădirea, Se o- 
priră. Renate pufni în 
râs. Gianni chibzui o 

clipă: „Uite ce facem: tu o să mă 
aștepți aici, pe iarbă. Eu săr gardul 
cel mare din fund și de acolo mai am 
puțin până la fabrică. Știi bine, — 
sunt așteptat. Trebuie să ajung cât 
mai repede"

Cu puțină caznă, ajunse în vârful u- 
lucilor și, zdup, își dete drumul pe par
tea cealaltă. „Stai !" răsună un glas 
gros. Giannî amuți de mirare. In fața 
Iui stătea polițistul din seara trecută. 
„Te-am recunoscut adineaori. Bănuiam 
că nu-i lucru curat cu tine. Ia vin la 
nenea..." „Sticlele scârbos 1“ izbucni 
Gianni cu ură. Vlăjganul înfipse mâna 
în ceafa lui Giannî. Băiatul se sbătu. 
Polițistul voi să-l lovească cu piciorul, 
dar nimeri în chitara care se rostogoli 
pe caldarâm, sfărâmându-se. Un teanc 
de manifeste se împrăștie pe jos. Uluit, 
polițistul dădu drumul lui Gianni ,și se 
apucă să le strângă. Băiatul ar fi putut 

să fugă. Dar nu fugi- 
li trebuiau manifes
tele. Trebuia să le 
ducă negreșit la fa
brică. Polițistul răc
ni :

— Comunist, ai ? 
D’ăștia mi-ești! Oc
na te mănâncă, ban
ditule !

Gianni n’asculta. 
își pironise ochii pe 
teancul de hârtii. Ful
gerător îl smulse din 
mâna vlăjganului și 
începu să fugă ca o 
căprioară.

Polițistul scoase 
automatul de după 

apoi în alta, gâfâind.
Se simțea rău. Vedea ca prin sită. 

Strada se clătina ciudat. Ajunsese în 
dreptul căsuței lui Mario. Căzu gră

madă lângă ușa scundă, pe care o 
sgârle slab cu unghiile. Frânturi de 
gând i se învălmășeau în minte: 
>,Renate... singură..." Revăzu o clipă 
albastru! fără seamăn al Mediteranei. 
Apoi nu mai știu nimic.

★

Se trezi târziu, pe patul lui Mario. 
Un bătrânel cu ochelari — doctor poate 
— îl mângâia cu blândețe pe frunte : 
„Stai cuminte, a trecut. O să te faci 
bine". O văzu și pe Renate care zâmbea 
printre lacrimi. Apoi Mario îi luă 
mâna într’a sa și i O strânse în
cet. „Nene Marîo“... șopti abia auzit.

Hamalul duse degetul la buze: „Sst. 
Nu-i voie să vorbești. Acum liniștește- 
te. Manifestele au ajuns la fabrică".

Chipul umbrit al lui Gianni se lumi
nă de bucurie.

Vasile MANUCEANU

Din creațiile cititorilor noștri

Bistrița, râu sgomotos 
Ce cobori din murite’n jos, 
Limpede șopotilor, — 
Mult ne ești folositori

Apa ta cu spumă albă 
Poartă plutele la vale...
Apa ta va da viață,
La Bicaz, hidrocentralei /...

Astfel, tu, din depărtări
Ni te-alături nouă,
Cei care’nălțăm spre zări 
Cânt de viață nouă!

Valeria TALPĂU
cl. a V-a J5. 

comuna Cudalbi, 
regiunea Galați

Cântec de primăvară
Albinele s'au deșteptat
Din somnul iernii lungi. 
Și au pornit la colindat 
Grădini, livezi și lunci.

Vezi, copacii înfrunzesc...
Suflă-al primăverii vânt,
Păsările iar sosesc.
In văzduh se înalță-un cânt.

Copilașii mititei
Au ieșit în curte,
Tare veseli, bucuroși.
Au pornit să sburde.

Marion ROHAY
ci. a IV-a

Școala elementară Azuga

Jocuri pentru grupă
Fotbalistul iscusit

Desenați pe pământ un 
cerc cu raza de 25 cm. In 
centrul lui puneți o minge 
de fotbal, iar la o dis
tanță de 5—6 m. de ea 
trageți o linie orizontală.

Jucătorii se așează In șir 
tn spatele acestei linii.

Primului dintre ei i se leagă ochii, este tntors o 
dată tmprejur, apoi el o pornește spre minge și 
trebuie s'o lovească cu piciorul. încercați să jucați 
și voi jocul acesta. E interesant de văzut câți o să 
puteți lovi mingea fără prea multe dibuiri.

Ciufc a mai tare?

eu
cum

se

Jucătorii desenează un 
cerc mai larg, apucă 
mâinile un băț, așa 
se vede tn desen și
așează tn cerc, față în fa
ță. La semnal, fiecare jucă
tor își dă silința să-l împingă pe adversar dincolo 
de linia cercului.

la mingea I
Doi jucători apucă cu o mână capetele unei frân

ghii trainice, lungă de cel puțin 2 m., și pleacă tn 
direcții opuse, cât îngăduie frânghia. Apoi, la o 
distanță de 1 m. de fiecare jucător, se pune pe pă
mânt o minge mică sau orice alt obiect care poate 
fi_ luat ușor în mână. La semnal, jucătorii trebuie 
să ia cu mâna liberă obiectul. Asta înseamnă că 
fiecare jucător trebuie să-l tragă spre el pe tova
rășul său. Învinge cel care ia primul, obiectul pus 
în fața lui. După ce ați luat obiectul cu mâna dreap

tă, încercați să-l luați și

HANTA GHIȚA
„Lansarea unui nou model de navă"

cu cea stângă. Astfel vă 
puteți controla forța ambe
lor mâini.

(Traduceri din „Pioners- 
caia Pravda").

Ca și scriitorii, artiștii plas
tici se străduiesc și ei să 
chine unele creații ale lor 
pi Hor patriei noastre.

Sculptura lui Hanța Ghiță 
titulată „Lansarea unui nou mo
del de navă" înfățișează preocu-

în-
co-

in-

parea unora dintre pionierii noș
tri pentru construcțiile navale. 
Cu câtă grijă, cu câtă dragoste 
se pregătește pionierul să-și a- 
vânte nava pe oglinda apei... 
Multă vreme a visat el la aceas
tă clipă... Simți parcă cum îi 
svâcnește inima : „Oare va pluti 
modelul 
pluti!" îl încurajează instructo
rul care, fără îndoială, i-a fost 
de mare ajutor în construcție și 
care acum îi dă ultimele indi
cații.

Dar nu poți deveni niciodată 
un bun marinar, un medic, un 
profesor dacă acum, când ești 
pe băncile școlii, nu te vei stră
dui să înveți cât mai bine, să 
cunoști cât mai multe. Iată cu 
cât interes cercetează globul 
geografic pionierii din sculptu
ra lui Papp Iosif, care de-altfel 
se și intitulează „Pionieri stu
diind". Se vede numaidecât că 
ei au învățat din cartea de Geo
grafie multe lucruri, dar că nu 
se mulțumesc cu atât; caută me
reu și iată, au și găsit pe glob 
localitățile învățate. Iar acum 
se sfătuiesc, calculează poate 
grade de meridiane și paralele, 
stabilesc poziții geografice, oa 
niște adevărați exploratori.

...Și asemenea sculpturi și pic-

turi care înfățișează viața plină 
de bucurii și de o rodnică acti
vitate a pionierilor din patria 
noastră, geA’-r: încă multe la 
expoziția anuală de arte plastice 
din București.

Al. Ovidiu ZOTTA

meu ?“ „Da, va

PAPP IOSIF
„Pionieri studiind"
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