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Prin școli, în zilele acestea

I se întâmplă doar în fiecare zi lui Vladi ca atunci când 
toarce dela școală să nu găsească pe nimeni acasă. In timpul 
mânii Dănuț e la cămin iar mama și tata vin dela lucru mai 
Cu asta s'a obișnuit Vladi.

Ei, dar astăzi tare bine ar fi fost să' fie 
numai Dănut singur. Atunci Vladi s’ar fi oprit în 
solemn :

— Mâine, chiar mâine, primesc cravata roșie.
Și cu ce ochi l-ar fi privit fratele mai mic !
Eh, dar dacă n'ai cui să-i spui deocamdată, nu 

cât să aștepți până când vin ai casei și să-ți 
pentru astăzi Vladi are o mulțime de treburi. Trebuie să-și învețe lec
țiile, să scrie angajamentul, și negreșit, să-și găsească o pereche de 
pantaloni albaștri. In sinea lui, Vladi e cam supărat și îngrijorat. 
Supărat că n’are nici o pereche de pantaloni albaștri și îngrijorat că 
nu prea știe de unde să-și facă rost de ei. Ar fi unii... ai lui Dănuț... 
dar sigur că-i sunt mici.

Vladi îi scoase din dulap, îi întoarse pe o parte și pe alta șl, tn 
fața oglinzii, îi încercă.

— Sunt cam scurți, da-i facem noi să se potrivească, murmură 
Vladi. Trebuie să cos nasturii bretelelor ceva mai jos și pe urmă 
totul o să fie în ordine.

Și se apucă Vladi să coasă. Când i se păru că „totul e’n ordine" 
ți încercă pantalonii, băga de seamă că în loc să coasă nasturii mai 
jos, ca să lungească bretelele, îi cususe chiar mai sus de cum erau 
înainte și acum nu mai ajungeau chiar de loc. Câtă vreme pierduse, 
și câte mai avea Vladi de făcut ! De sigur, într’o după amiază obiș
nuită totul ar fi mers mai repede, dar astăzi, când te mai despart doar 

o jumătate de zi de adunarea 
greu.. Caietele se rătăcesc parcă singure, an

gajamentul se ascunde între filele unui ca
iet și, după cum ați văzut, pantalonii sunt 
cusuți tocmai cum nu trebuie.

Și apoi, lui Vladi ii vin în minte mai 
multe gânduri ca altădată. Iși amintește 
cum a învățat tot timpul anului, cum s’a 
împrietenit cu colegii, cum s'a purtat aca
să, și-și spune că de mâine trebuie să facă 
mai multe lucruri în folosul școlii, al cole
gilor, al tuturor celor din jurul lui.

...Mama l-a găsit pe Vladi îmbrăcat 
pantalonii albaștri ai lui Dănuț și cu 
mașă curată.

Vladi i-a povestit totul, cu sufletul la 
gură, i-a arătat angajamentul și până seara 
târziu au vorbit împreună despre faptele 
deosebite pe care vrea să le facă Vladi.

— Știi mamă, murmură Vladi într'un 
târziu, dacă am primi dimineața cravatele 
am sta chiar mâine în bănci cu ele și ar fi 
foarte frumos.

o jumătate de zi, o noapte și încă 
festivă, totul este mai

se în- 
săptă- 
lârziu.

cineva acasă, chiar și 
ușă și ar fi anunțat

poți face nimic de- 
vezi de treabă. Și

cu. 
că-

Sfârșitul anului școlar! Pentru fiecare elev, 
mai mare sau mai mic, el aduce bucurii.

In multe localități din țară, cei mici au și pri
mit vacanța de vară. încă din primele zile el 
au început să viziteze parcurile, să citească po
vești și să respire în voie aer proaspăt.

Dar cei din clasa a IV-a? Cei din clasa a IV-a 
trăiesc clipe de mare emoție. Doar cu câteva cea
suri in urmă mai erau încă în clasa a IV-a, iar 
acum, odată cu ultimul examen, ei au trecut în 
clasa a V-a. Plini de voie bună, se adună în gru
puri și discută despre succesele lor. Și în clasa 
a V-a ei vor învăța cu sârguință.

Școlarii din clasa a V-a, a Vl-a și a Vil-a 
mai au încă examene. Cu toate acestea între două 
examene, pot și ei să se recreeze. Merg la pescuit, 
la plimbare sau se joacă cu mingea.

1. Școlari din Teiuș, care au absolvit clasa 
a 111-a. Acum sunt în vacanță.

2. Elevi ai clasei a IV-a dela Școala de 7 ani 
cu limba de predare română, din Blaj. Ei au dat 
ultimul examen și acum sunt în clasa a V-a.

3. In clipe de răgaz, acești școlari din clasa a 
Vll-a dela Școala de 7 ani din Teiuș merg la 
distracția preferată: pescuitul.

★
Dimineața însă, chiar din prima oră de 

clasă, Vladi avu un necaz mare. Observă 
că ieri, trecând dela o treabă la alta, uita
se să-și scrie compunerea. Se amărî rău de 
tot. „Numai ieri mă gândeam ce lucruri 
mari o să înfăptuiesc, se dojeni singur, și 
astăzi iată-mă cu lecțiile făcute numai pe 
jumătate".

învățătoarea l-a mustrat și i-a spus lui 
Vladi ca la lecția următoare să vină'negre- 
șit cu compunerea scrisă.

Pe urmă s’au terminat orele de clusă. 
Despre cât de încet au trecut orele, despre 
felul în care s’au aliniat de o parte pionie
rii și de alta școlarii care deveneau pio
nieri, despre cum i-a zâmbit mamei care 
venise să-l vadă, cum i-a legat instructoa- 
rea cravata, Vladi ar putea povesti ceasuri 
în șir. Simțea că-i bate atât de tare inima 
încât nu s'ar fi mirat să-i audă și cei din 
jur bătăile. Rus Dan a primit din 
mâna instructoarei steagul detașamentului 
și l-a sărutat. Iar băieților li s’a tăiat su
flarea de emoție când au văzut steagul de
tașamentului lor.

Ziua aceea a fost ziua felicitărilor. I-au
strâns mâna lui Vladi mama, tata, colegii, 
toți vecinii și el s’a gândit toată vremea că 
deacum înainte, dela el, dela Vladimir 
Weissman, elev al clasei a Il-a dela Școala 
de 7 ani nr. 50 din București, dela el care 
acum e pionier, toată lumea așteaptă mult 
mai mult decât înainte.

Margareta Ș1POȘ

Intre 
două examene
Îndată- după ce am ieșit dela exa 

menul scris la Matematică ne-am a 
dunat cu toții în curtea școlii. Vo 
tam să ne sfătuim cum să petrecem 
celelalte ore care ne-au mai rămas 
până la prânz. Deodată cineva 
spuse :

— Eu zic să mergem tn pădure. 
Nici nu vă puteți închipui cât e de 
frumoasă pădurea acum 1

Am plecat cu toții. Pe drum, am 
cântat cântece pionierești. In pădure 
ne-am jucat și am cules buchete 
mari de flori. Ba unii dintre noi, 
mai norocoși, au găsit și ciuperci.

Veseli, ne-am întors din pădure 
către ora prânzului. Ne așteptau, 
pentru a doua zi, alte examene.

Antonie HOPÂRTEAN 
cl. a Vl-a

comuna Bahnea 
raionul Târnăven1

uti hun
S‘a sfârșit examenul scris la Matemati

că. Elevele clasei a Vl-a dela Școala 
medie de 10 ani din Făgăraș sunt nespus 
de bucuroase. Doar au de ce. Au lucrat 
bine problema și exercițiile date și au pri
mit numai note bune. în întreg anul școlar 
ele au fost atente la ore, au învățat zi de 
zi și au participat la concursurile de ma
tematică organizate pe clasă. Douăzeci și 
trei dintre ele au primit nota 4, iar cinci
sprezece nota 5.

Elevele clasei a Vl-a nădăjduiesc că șl 
la celelalte examene să obțină rezultate 
tot atât de frumoase.

Ecaterina POB



îmi îngrijesc cu tot

roade.

dela plantarea răsa- 
să prăfuiesc plantele 
acest lucru după fie-

a fost
nu

trecute stăteam de vorbă cu câțiva 
dela școala din apropiere. Ei m'ait 
cum trebuie îngrijită grădina de 
în luna Iunie... M'am gândit insă

ajute 
și să 

cântă-

Zilele 
pionieri 
întrebat 
legume, 
că această întrebare și-o pun și alți pio
nieri din țara noastră. De aceea, vreau să 
povestesc pentru toți cum nii-am îngrijit eu 
grădina anul trecut. Vă spun drept că re
colta pe care am cules-o n’a fost deloc să
racă.

Mai întâi am făcut puțină ordine. Multe 
brazde rămăseseră goale fiindcă în Mai re
coltasem spanac, ridichi de lună, salată, 
mărar, pătrunjel, ceapă. Brazdele acestea 
precum și locurile în care spanacul îmbă
trânise le-am săpat adânc, îngropând și 
resturile de plante care constituie un pre
țios îngrășământ verde. Astfel am obținut 
un teren nou, bun pentru plantare. Apoi 
am răsădit din 70 în 70 de cm. varză de 
toamnă, îngropând răsadul până la prima 
frunză. M’am uitat cu grijă ca pe tnugureîe 
vegetativ să nu ti rămas nici un fir de 
pământ : asta ar stânjeni desvoltarea plan
telor tinere. Le-am udat apoi pe fiecare cu 
câte un litru de apă.

Răsadurile au început să se desvolte re
pede. Eu însă n’am uitat de ele. Ca să nu 
se bătătorească pământul, prășeam după 
fiecare ploaie. Au fost însă și zile sece
toase. Când vedeam că plantele tânjesc du
pă apă, nu așteptam să-și plece frunzele, 
să se ofilească, ci le udam imediat.

In luna Iunie, am pus aracii la fasole 
Sunt și soiuri de fasole pentru păstăi care 
nu cer araci (fasolea oloagă).

Roșiile au deasemeni nevoie de araci. Da
că nu sunt susținute, ele se pleacă la pă
mânt și astfel din cauza umezelii fructele 
pot putrezi.

După ce am înfipt aracii la 5—6 cm. de
părtare de plantă (ca sâ nu rănesc rădăci
nile) am legat tulpina de arac cu rafie. 
Legătura am făcut-o în formă de 8 cul
cat; într’o buclă a lui 8 era tulpina roșiei, 
în cealaltă aracul. Așa nu rănim tulpina și 
o lăsăm să crească liber, nesugrumată. 
Roșiile arăcite vor fi scăldate în mult soa
re și vor avea aer. La subțioara frunzelor 
de roșii au

vremea aceasta, lăstari numiți copiii. Când 
au ajuns cam de 6—8 cm, i-am rupt, lăsând 
doar unul sau doi la baza tulpinii. Dacă 
aș fi lăsat să se desvolte toți copilii, planta 
ar fi crescut mult în frunze, fructele nu 
s’ar fi desvoltat și nu s’ar fi copt bine. 
Inlăturându-i însă pe cei de prisos am 
ajutat tulpinii principale să hrănească 
inflorescențele pornite din ea, să 
fructele să se coacă mai devreme 
obțin astfel roșii mari și cărnoase, 
rind până la 100 grame.

Am copilit roșiile ori de câte ori 
nevoie. Pătlăgelele vinete și ardeii 
le-am copilit; pe acestea le-am ciupit, adică 
am rupt vârfurile lăstarilor purtători de 
flori, lăsând doar 6—10 flori.

In luna Iunie am mai pus îngrășăminte 
suplimentare, așa cum făcusem in luna 
Mai.

N’am uitat nici de sănătatea plantelor din 
grădina mea. Roșiile, castraveții, dovleceii 
și ceapa pot fi atacați de o boală, de care ați 
mai auzii, numită mană. Dacă Iunie e o lu
nă ploioasă, mana se desvoltă în condițiile 
cele mai bune. De aceea suntem datori să o 
preîntâmpinăm, stropind plantele cu solu
ție bordeleză 1%. Ea se pregătește în felul 
următor : în 5 litri apă disolvăm 100 gra
me piatră vânătă; apoi în alt vas, tot în 5 
litri de apă stingem 50 grame var. In va
sul cu var stins turnăm soluția de piatră 
vânătă. In total o să avem 10 litri de li
chid, cu care putem stropi cam 170 m.p.

Cu insectele și larvele lor nu am avut de 
lucru, deoarece, încă 
dului, am avut grijă 
cu D.D.T. Am făcut 
care ploaie.

Și anul acesta eu 
atâta atenție grădina de legume. Am cules 
până acum destule roade și mă gândesc cu 
plăcere că o să am în luna asta cartofi, 
fasole, roșii și alte legume proaspete cres
cute in grădina mea.

îngrijiți dar și voi cu toată atenția plan
tele din grădina voastră și ele vă vor răs
plăti cu prisos de

început să crească, cam pe Veronica MI HALCA

Examenele pionierilor sovietici

La Limba rusă

Primai examen ! Cu atenție și emoție ascultă elevii Școlii medii 
din Novaia Cahovca, bucata dictată de profesoara de Limba rusă

------------------------*--------------------------------—-— ------- -

La Botanică
Milioane de băieți și fete din Uniunea Sovietică a« ter

minat cu note 5 și 4 examenele de sfârșit de an- Tovarășii 
mai mari ai pionierilor și școlarilor sovietici — oomsomo- 
liștii care au plecat să desțelenească pământuri neculti
vate, marinarii care navighează pe apele mărilor și ocea
nelor îndepărtate — toți oamenii sovietici dela orașe și 
sate s’au bucurat de succesul lor. •. '

Să vă povestim ourrt au răspuns la examenul de Botanică 
tinerii miciuriniști din clasa a Vl-a a Școlii medii tir. 11, 
din orașul Minsk.

In clasă sunt multe flori albii, pe masă stau crenguțe 
abia înflorite de vișin. Svetlana Plculic rupe o floare, și în
cepe să povestească despre structura ei, despre felul cum 
se face fecundarea plantelor fan-efogăme. Valeri Lisovski 
vorbește despre înmulțirea coacăzelor. El se apropie de 
masa pe care stau lăstarele pregătite și ia cuțitul de altoit. 
Câteva mișcări îndemânatice și, în mâna lui Valeri se află 
un altoi. Răspunsurile tuturor elevilor sunt bine gândite 
și corecte, deoarece ei și-au însușit cunoștințe nu numai 
din manuale ci și din munca pe c,are au depus-o pe lotul 
lor școlar în tot cursul anului.

★ —    — ———-—■— .

KNtilBOiClHKKniA
„Mai înaltă-i parcă bolta, sus, cerească, 
Și peste munți și râuri un soare nou 

î lucește.
Orezul și manocul, simți, se grăbesc să 

crească".
Versurile acestea au fost scrise de 

poetul vietnamez Guen-Kie după revo
luția din 1945 Dacă vreți să înțelegeți 

, mai bine tâlcul lor, atunci priviți harta 
care e desenată aici : liniuțe, puncte, 
cerculețc. Să citim harta, s’o lăsăm să 
prindă viață înaintea noastră și vom în
țelege.

înainte de a începe lupta poporului
Vietnam, Patet-Lao și Khmer for

mează împreună Indochina. Apele gol
fului Tonchin. ale golfului Siam și Ma- 

' rea Chinei de Sud, o scaldă din trei 
părți. La miază-noapie se învecinează 
cu marea republică a Chinei libere. 
Câmpii mănoase de orez, jungla cu pă
durile ei nesfârșite, sunt numai o parte 
din bogățiile țării. In adâncurile pămân
tului se găsesc aur, platină, zinc, cupru 
și alte metale Cu toate că pământul dă 
din belșug orezul, in farfuria țăranu- 

1 lui nu găseai decât arareori bobul de 
orez. Orașele lndochinei ar fi putut să 
fie foarte frumoase; cu grădini umbroa
se, cu piețe largi, cu case luminoase. 

ț In fapt erau triste, mohorite, cu bordeie
) sărace din bambus sau din frunze mari
J de palmieri. Numai in centru erau câ- 
’ teva cartiere de vile luxoase ale stăpâ- 
1 niiorilor francezi.
? Și acestea se întâmplau din pricină 
ț că pământul lndochinei era subjugat
’ de colonialiștii francezi. Acum aproa-
I pe un secol, ei năvăliseră in Indochina

și puseseră stăpânire pe pământurile ei.
Stăpânirea colonialistă franceză în 

Indochina a durat până in anul 1940, 
când locul ei a fost luat de colonialiștii 
japonezi. Mânia creștea in sufletul 
poporului. Tot mai des se auzeau 
șoapte despre partizanii care loveau pe 
neașteptate în dușmani. încă din 1941, 
în focul acestor lupte a luat naștere 
Liga: Independenței- Vietminul. întreaga 
luptă de eliberare a fost condusă de 
partidul comunist și de Vielmin.

Dupd 1945
După cinci ani de lupte eroice, po

poarele lndochinei au alungat pe cotro
pitorii japonezi. Era în anul când vite
zele armate sovietice zdrobiseră milita
rismul japonez.

S’a creat Republica Democrată Viet
nam. iar in Patet-Lao și Khmer guver
ne de rezistență. Peste tot unde cotropi
torii fuseseră alungați începe o viață în. 
floritoare. Dar stăpânitorii de colonii 
francezi însetați de bogății nu se puteau 
împăca cu pierderea lndochinei. Și in 
Decembrie 1946, au atacai Vietnamul, 
deslănțuind un război care încă n’a în
cetat. Armata Populară vietnameză a 
răspuns așa cum se cuvine invadatorilO'_ 
Tineri și bătrâni, femei și copii au sărit 
să-și apere pământul natal. Prin pădu
rile de nepătruns ale junglei, desfundate 
de ploi nesfârșite, prin câmpii minate iși 
fac loc curajoșii soldați vietnamezi câș
tigând victorii însemnate. Partizanii nu 
dau deloc răgaz invadatorilor. După 
luptele dela Lai-Ciau din Decembrie 
1953, trupele colonialiste au fost si
lite să se retragă spre fortăreața 
dela Dien-Bien-Fu. Armata vietnameză 
a înconjurat fortăreața, iar în noaptea 

de 7 Mai 1954 a pornit un atac vijelios. 
Dușmanul n’a putut rezista și fortă
reața a căzut.

In tot timpul acestor ani grei de răz
boi, nenumărate regiuni pe care le ve
deți însemnate pe hartă au fost elibe
rate. Acolo țăranii au fost împroprietă
riți. In condițiile deosebit de grele ale 
războiului ei aplică învățătura miciuri
nistă și sporesc producția de orez și po
rumb. Inchipuiți-vă laboratoare agrono
mice și fabrici instalate în junglă, in 
desișul lianelor, pentru a fi ferite de ata
curile dușmanilor. In timp de război, 
14.000.000 de oameni au învățat carte.

Vietnamul este o țară a poeziei și « 
cântecelor. In numeroase unități de lup
tă, alături de soldați pășesc poeți, pic
tori, cântăreți. Acolo, pe câmpul de lup
tă. se făurește o cultură nouă.

Pe Vietnamezi i-am cunoscut tn tim
pul Festivalului dela București, în vara 
trecută. La închiderea Festivalului a 
venit și cunoscutul luptător pentru pace 
Henri Martin, pe care stăpânii Franței 
il aruncaseră în temniță tocmai pen- 
irucă refuzase să lupte împotriva Viet
namului In seara aceea, străzile vuiau 
de mulțimea de tineri. Spre tribuna 
unde era Henri Martin se îndreptau mii 
de fete și băieți: erau delegații fran
cezi. „Pace Vietnamului! Pace Vietna
mului!" cereau ei intr’un glas. într’o 
clipă li se alăturară alte mii de voci șt 
in curând în piața cea largă, timp de 
câteva minute, nu se mai auzi decât 
„Pace Vietnamului! Pace Vietnamu
lui !“

In bătrânul oraș elvețian Geneva se 
desfășoară acum Conferința Miniștrilor 
Afacerilor Externe. Aici se discută po
sibilitățile restabilirii păcii în Indochi

na. In ciuda faptului că Statele Unite 
ar voi să trimeată armate în Indochina 
și să extindă războiul, forțele păcii în 
frunte cu Uniunea Sovietică susțin cu 
căldură cauza păcii. Trebuie cât mai cu
rând să se pună capăt acestui război. 
Să poată răsuna în voie versurile poe
tului:
„Mai înaltă parcă-i bolta, sus, cerească 
Și peste munți și râuri un soare nou 

lucește.
Orezul și manocul, simți, se grăbesc să 

crească".
Situat'* din Indochina

Părțile hașurate reprezintă teritoriile elibe
rate din Vietnam, Patet-Lao și Khmer ; cele ca 
puncte sunt regiunile mișcării de partizani iar 
părțile albe reprezintă teritoriul ocupat de tru
pele franceze

{Harta este reprodusă după revista chineză 
„Șițzeciși*4 nr. 6 din 20 Martie 1954).



Cine e învingător ?

Fapte cu 
nu te poți

Am fost de față, într’o zi, la o 
mică întâmplare. Bonta,?, din clasa 
a VH-a, lovise într’o recreație, rău 
de tot, un școlar din clasa l-a.

Eu sunt soră medicală la școala 
în care învață cei doi băieți și m’am 
grăbit să văd Ce se ’ntâmplase. Cei 
doi stăteau acum față în față. Bon
ta? era rușinat și speriat. Era vino
vat, și el își dădea seama, totuși, 
își strângea cu încăpățânare buzele 
și se uita încruntat la băiețașul 
care-1 privea cu ochi limpezi, curajos.

— Recunoaște că ești vinovat, îl 
îndemnă cineva pe Bontaș. Doar 
vezi bine că n’ar fi trebuit să faci 
așa ceva.

Bontaș se încăpățână însă să tacă 
și să privească în lături.

care 
mândri

Și
insă

nu cu 
mân-

școla-

Atunci școlarul dintr’a l-a îi în
tinse mâna și spuse simplu:

— Hai să ne ’mpăcăm, dar să ții 
o să fiuminte. Să știi că eu când 

pionier...

nu mai continuă. Am înțeles 
că vrea să spună că el nu o să 

se poarte așa, pentrucă știe că 
astfel de fapte trebuie să se 
drească un pionier.

La vorbele acestea pe care
rul nu le-a rostit dar la care, am 
văzut pe fața lui, s’a gândit, mă gân
desc și când văd pionieri dând buz
na în tramvaie și ocupând scaunele 
chiar dacă lângă ei, în picioare, stau 
vârstnici, mă gândesc și atunci când 
pe stradă văd pionieri îmbrâncind, 
de mare grabă, oameni mari și copii 
mici și atunci când aflu că unii se 
strâmbă în spatele profesorilor.

Firește, nu-s mulți pionierii care 
au asemenea purtări. Dar se găsesc 
în destule școli. Și deseori, colegii 
se întreabă: ,,Ce să mai facem cu 
ei? Toată lumea se plânge de pur
tarea lor!"

Ce să faceți, pionieri? Să nu le 
încurajați purtările, să nu-i aprobați 
nici cu vorba, nici măcar prin râs.

Arătați-le, așa cum școlarul din
tr’a I-a i-a arătat bătăușului dintr’a 
VI I-a, că nu se poartă pionierește, 
arătați-le că detașamentului îi e ru
șine de faptele lor.

Florica CONSTANTINESCU 
soră medicadă ba

Școala mixtă de 7 ani -nr. 34
Bu-oureșiti

Păreri ale cititorilor
...încă o scrisoare care vorbește 

despre „Cine e învingător?"
Dar parcă e numai una? Sunt 

multe în teancul pe care poștașul îl 
aduce zilnic la redacție. Fiecare din 
ele condamnă purtarea urâtă a pio
nierului care, vrând să-și dovedească 
„superioritatea", a irais zdravăn de 
urechi un băiat mult mai mic decât 
el. Fiecare scrisoare îi arată „învin
gătorului" că de fapt el este cel în
vins. Dar să răsfoim câteva scrisori:

Viorica Rogoz — Școala de 7 
ani nr. 3, fete-Iași. M’am gândit 
foarte mult la întâmplarea poves
tită în numărul din 15 Mai al 
„Scânteii pionierului". Tare urât, 
nedemn, s’a purtat pionierul acela. 
Cred că, până când băiatul cel mic 
nu i-a prins în mână cravata, el 
uitase de ' tot că-i pionier. Altfel, 
cum ar fi putut să ridice mâna îm
potriva unui băiețaș căruia ar tre
bui să-i fie pildă, care* vrea să în
vețe dela pionieri cum să se poarte?

Când' am citit articolul „Cine e în
vingător?" m’am gândit că și la noi 
se pot petrece astfel de lucruri. De 
atunci, mi-am p<roipus să am grijă 
ca de câte ori văd că se întâmplă 
ceva nedrept, că un băiat sau o fată 
se poartă urât, să intervin.

Marinela Crăciunescu—ci. a IV-a, 
Școala de 7 ani nr. 5. Sfântu-Gheor- 
ghe. Ce frumos s’a purtat băie
țașul! Nu i-a fost deloc frică de bă
taie, ba s’a ținut dârz. Așa trebuie 
să fim toți. Atunci când avem drep
tate, să nu ne lăsăm cu una cu două, 
chiar dacă nu ni-i prea ușor.

amViorica Bubilici-Iașj. Câr.d 
început să citesc „Cine e învingă
tor ?“ nici prin minte nu mi-a tre
cut că băiatul cel mare poate fi 
pionier.

Pe măsură ce citeam îmi spu
neam : Mali de grabă merita cel 
mic să poarte cravata roșie. El 
s’a purtat mai demn decât pionie
rul, oare după ce i-a făcut rău, a 
mai și rostit vorbe mari despre 
cravată:

— Tu știi ce e cravata roșie? l-a 
întrebat pe băiețaș. Mai bine s’air 
fi întrebat pe sine. Fapta lui măr
turisește că, deșt e pionier, într’ade
văr nu știe ce înseamnă cravata 
roșie.

Nu te vom uita, școală dragă !
Ați băgat de seamă, co

pii, cât de tristă rămâne 
școala când începe vacan
ța ? Prin sălile ei nu se 
mai aude larma voastră 
veselă, în curte nu mai e 
forfota recreațiilor.

Dar voi și în vacanță 
vă gândiți la școală, nu-i 
așa ? Despre pionierii u- 
nității 5 pot să vă asigur 
că nu.și vor uita școala.

încă dela începutul pri
măverii, ei au adus la la
boratorul de Științele na
turii 2 șerpi, 12 șopârfe, 
câteva 
dre...

. - »
broaște, salaman-

Și acum, în timpul

N i ■ s dragi

verii, au hotărît să mai 
prindă și alte animale, să 
le păstreze în alcool ori să 
le împăieze și la toamnă 
să îmbogățească laborato
rul. Pionierii au mai stabi
lit ce plante să preseze 
pentru ierbare și ce mate
rial didactic să mai con
struiască.

Dar de grădina școlii, de 
grădina în care au culti
vat cartofi, porumb, zar
zavaturi. credeți că nu se 
va ocupa nimeni ? Nicide
cum. Helga,
Karin vor

care să lucreze pe rând Ia 
îngrijirea grădinii.

Când vor pleca în va
cantă, pionierii vor spune 
școlii, pe lângă cuvintele 
obișnuite: ,,Rămas bun,
ne vom întâlni la toam- 
nă“, și vorbele la care se 
gândesc toți : „Nu te vom 
uita, școală dragă, 
toamnă iți vom aduce da
ruri bogate,, bogate, de 
peste tot de und'e mer
gem !“

Gunther HERGETZ 
instructor superior 

unit. 5 corn. Cristian 
raionul Stalin

La

pionierii și elevii din școala noas-Toți .
tră îndrăgesc excursiile. De câte ori nu po
vestesc ei despre plimbările făcute în 
împrejurimile frumoase ale Poienii 
Țapului! In vana aceasta ne vom avânta 
în călătorii mai îndepărtate, mai lungi. 
Toată lumea discută cu aprindere despre 
excursia de câteva zile pe care o vom fa
ce prin munți. Echipându-ne cumse cu
vine, vom porni spre peștera lalomicioara, 
vom cerceta pe drum vegetația.și anima
lele, rocile și apele. La peșteră vom po
posi două zile, apoi vom pleca să vizităm 
hidrocentrala del-a Moroieni- Pregătirile

Brigitte și 
alcătui grupe

excursiile
pentru excursie au început de pe acum. 

. Stabilim ce vom lua cu noi, ne pregătim 
rucksacurile, 
plini fiecare.
pricepuți, de
de sanitari

Pionierii așteaptă cu nerăbdare această 
încercare a rezistenței fizice și a cunoștin
țelor dobândite în școală-

Cezar DUMITRAC.HE 
instructorul del. 4

Școala de 7 ani Jir. 3 
Poiana Țatpului

hotărîm ce treburi va înde- 
Aveni nevoie de bucătari 
dibaci aprinzători de focuri, 
îndemâ atici.

Muntele, ce să vă spui, 
Ca peretele de neted. 
Și înfipt stă ca un cui 
Intr’al cerurilor creștet.

Bine nici nu răsărise 
soarele acestei veri — 
când la drum se și pornise 
ceata mea de pionieri.
Și in urmă dacă lași 
dramurile de oraș, 
vezi pădurea. Ce pădure!
Și sunt fragi și-atâtea mure, 
iar sub ferigile 'nalte 
cresc pitărci din cele bune 
și-ți răsar oștiri de plante 
că nici nu le știi pe nume.

Toți merg veseli pe potică. 
îmbufnat e numai Gică I 
Bombăne mergând alene: 
Vai ce pierdere de vreme! 
M’ați trezit pentru un fleac! 
Ce. ierbare vreți să fac ?

Versuri ; Gica IUTEȘ
Nu vreau timpul să mi-l pierd 
cu ciuperci și cu ierbare! 
Prin primejdii vreau să trec 
pentru-o faptă-aleasă, mare! 
Ca, de pildă, când am fost 
mai an-vară pe Ceahlău. 
Am simțit că am un rost. 
Păi... aproape-am fost... erou!

Mă urcam din stâncă’n stâncă 
către vârf, când văd deodată 
o prăpastie adâncă 
dedesubtul meu căscată. 
Și pe-un mic tăpșan, in fa/ă,

BURSCH1
Gică notă-mică erou alpinist

— „Păi, nu poți urca tăpșa
nul?

Alpinistule 'ncercat!“ . 
cu-o fun:e-l ridică 
..eroul" nostru Gică.

flori de colț: un pâlc întreg! 
îmi fac vânt și dintr'un salt 
dincolo-s, și le culeg.
Pare-s florile aceste. 
Le culeg numai (să știți) 
alpiniștii ce pe creste, 
la urcuș, sunt iscusiți! 
Culegeam. In juru-mi nori, 
numai nori tiviți cu soare, 
când ce văd? Venea in sbor 
un condor, ținând in gliiare 
un cârlan țurcan. Săracul ! 
Mă reped și poc in cap! 
Pe condor de-a berbeleacul 
mi ți-l dau... și mielu-l scap. 
Ce mi-a mulțumit ciobanul! 
Când...

— „Cum? Singur m’ați 
lăsdH?"
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Pe ecranele cinematografelor a început 
să ruleze un nou film românesc : „Briga
da lui ktnuț". întâmplările înșirate în 
film se petrec în Valea Jiului, vale minu
nată împrejmuită de munți semeți. Mi
nerii au îndrăgit mult acești munți; și 
pentru frumusețea lor, dar mai ales pen
tru comoara neprețuită a cărbunelui aflat 
în tainițele lor adânci.

Filmul înfățișează viața nouă a mineri
lor noștri, lupta lor îndârjită cu munții, 
cărora le smulg bogăția atât de trebuin
cioasă patriei : cărbunele —- „pâinea in
dustriei" cum i se spune.

Chiar la începutul filmului îl vedem pe 
Ionuț Baciu, conducătorul unei brigăzi de 
tineret, lucrând la o inovație însemnată : 
un încărcător mecanic, care poate să ușu
reze mult munca grea din abataj. Har
nica brigadă condusă de utemistul Ionuț 
e tare mult îndrăgită de mineri. Doar 
brigada asta se află în primele rânduri 
ale luptei pentru cărbune, iar când e 
vorba de cântec și voioșie, tot în primele 
rânduri o afli.

S’ar părea că toți doresc ca inovația lui 
Ionuț să fie aplicată cât mai repede șl 
astfel munca minerilor să devină mai 
ușoară și mai spornică. Dar nu-i așa!

Dușmanul vrea altceva. El vrea ca viața 
să fie grea, ca țara să nu aibă destul 
cărbune, ca Ionuț și ceilalți mineri cinstiți 
să fie iar robi ai capitaliștilor, vrea să 
întoarcă vremurile de restriște. Lupi îm- 
brăcați în blană de miel — așa sunt duș
manii arătați în film. Ei reușesc să se cui
bărească în cele mai însemnate locuri. 
Trifu ajunge maistru; Simion, un bețivan, 
pătrunde în brigada fruntașă condusă de 
Ionuț, iar Panait reușește să se strecoare 
până la conducerea minei.

După înfățișare, Panait, ori altul, nu-ți 
pare deosebit. Discuți cu el, îl crezi cinstit, 
ba câteodată ajungi să te și împrietenești 
cu el. Și dacă munca nu-ți merge bine, 
aproape că nu-ți vine să crezi că el e de 
vină, că el îți pune bețe’n roate. Așa e 
dușmanul. Ți se ploconește mieros, îți în
gână vorbe dulci — în față, iar în spate, 
ca o viperă, te împroașcă cu venin. Și ca 
și vipera, cu cât își simte mai apropiat 
sfârșitul, cu atât mai îndârjit, mai viclean 
și mai veninos e.

Dar lupta minerilor, conduși de comu
niști, zădărnicește încercările dușmănoase. 
Panait și ceata Iui își prirttesc răsplata. 
Poporul îi judecă necruțător-

Aplicarea inovației izbândește. Nu există 
forță care să poată 
stăvili avântul mun
citorilor —— ne spune 
filmul. Dar in acelaș 
timp ne îndeamnă să 
fim cu ochii’n patru 
față de uneltirile duș
manilor care au mai 
rămas : chiaburi și 
foști exploatatori, pre
cum și slugi ale ace
stora care pentru bani 
devin uneltele lor.

Dușmanii trebuiesc 
aflați ,și împiedicați 
să lovească în viața 
noastră nouă.

Șerban VOI CU

ECLIMETRUL
Eclimetrul este un instru

ment cu care se poate măsura 
în grade panta unui povârniș.

Eclimetrul poate fi ușor con
struit dintr'o bucată dreptun
ghiulară de lemn subțire (pla
caj) sau carton, cu dimensiuni 
aproximativ de 15x20 cm. Cu 
ajutorul unui raportor se de
senează pe această placă un 
semicerc, pe care se marchea
ză gradele (desen nr. 1). In 
centrul semicercului se atârnă 
pe o sfoară mai rezistentă o 
mică greutate și eclimetrul e 
construit.

Și acum iată cum se face 
măsurătoarea. Așeza(i-vă la 
poalele povârnișului și priviți

pe linia marginii de sus a e- 
climetrului în direcția vârfu
lui povârnișului. Străduiți-vă 
ca marginea de sus a aparatu
lui să stea paralel cu supra-

află lângă acest Vârf"— la 
înălțimea ochiului celui care 
vizează — de exemplu la înăl
țimea unui om. (desen nr. 2).

Apăsați ușor firul cu plumb 
și socotiți gradele după poziția 
firului. Astfel aflați panta po
vârnișului în grade. Se poate 
face vizarea și în direcția in
versă — dela vârful povârni
șului spre poalele lui.

Fig. 1

fața povârnișului. Pentru a- 
ceasta, vizarea se face alegând 
un anumit punct situat pe vâr
ful povârnișului sau care se

Fig. 2

Drumul spre meseria dorita 
e deschis!

...Muncitorii îi cunoșteau de mult numele. In ziare apăruse 
poza lui, iar alături un articol mare, în care se vorbea despre 
noua lui metodă de muncă. Și cât n’a dorit tânărul să-l vadă, 
6ă-i asculte vorbele. Ia.r acum meșterul acesta vestit stă chiar 
lângă el și vorbește atât de simplu despre meșteșugul său! In

ANDREI BORDY: „Predarea unei noi metode de muncă"

jurul strungului s’au strâns mulți muncitori, unii mai în vârstă, 
alții în floarea tinereții. Cu toții ascultă, cu vădit interes, cuvin
tele meșterului. Dintre toți însă, el parcă vrea să soarbă fie
care cuvânt spus de vestitul strungar. E tânărul pe care îl ve
deți în față, cu un carnețel în mână. Venit de curând în uzină, 
de pe băncile școlii profesionale, el a prins atâta dragoste de 
meseria lui încât ori de câte ori i se ivește prilejul, învață cu 
tragere.de inimă tot ce poate să-l ajute să lucreze mai bine.

Asemenea scene, ca aceasta din tabloul „Predarea unei noi 
metode de muncă" de Andrei Bordy se întâlnesc nenumărate în 
uzinele noastre. Dacă înainte vreme, ca să-ți însușești o meserie 
erai nevoit să „furi" meșteșugul, astăzi cei mai buni muncitori 
vin și împărtășesc experiența lor, cu suf'etul deschis.

In afară de aceasta, în 
țara noastră au Luat 
ființă numeroase școli 
profesionale. Mii și mii 
de băieți ș'i fete învață 
aici cu temeinicie- mese
ria pe care și-au dorit-o. 
Priviți câtă bucurie se 
citește pe fața băiatului 
din pictura „Am venit 
în vacanță" de Irina 
Nemeș. In atelier, în 
școală, timp de un an 
întreg el și-a însușit par
te din tainele meseriei 
lui de viitor. Se întoar
ce acasă, în sat, mândru, 
în frumoasa uniformă a
școlilor profesionale. E greu să știi ce meserie și-a ales. Poate 
că vrea să se facă tractorist. Ei, atunci,la sfârșitul anilor de 
școală, când va veni acasă, în loc de „am venit în vacanță" 
va rosti simplu, dar emoționat și plin de voie bună: „Am 
venit să ar ogoarele, să ajut oamenilor să obțină un rod 
bogat 1“

IRINA NEMEȘ
„Am venit în vacanță"

3 i n ce basm este*?

Copiați cuvinte
le și așezați-le în 
așa fel ca să că- 
pătați patru ver
suri dintr’un basm 
bine cunoscut. 
Spuneți titlul și 
autorul basmului.
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