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Desen de Eta ZUCKERMAN
„Cum ai vrea să-ți petreci vacanța? Ce propuneri ai pentru zilele verii . Așa parcă 

l-a întrebat pe băiat cutia prinsă de activul pionieresc pe unul din pereții școlii.
Și el. ca șl alți pionieri din unitate, a scris despre excursiile pe care le visează, despre 

după amiezile liniștite pe care ar vrea să le petreacă la pescuit, despre prietenele-cărți care-l 
vor purta în lumi necunoscute, despre zilele de muncă harnică în grădini... despre tot ce poate 
cuprinde minunata vară pionierească.

Voi pionieri, din activul pionieresc, nu uitați: când porniți să alcătuiți planul de muncă 
pentru vacanța de vară, cereți părerea tuturor pionierilor. Propunerile întregii unități vă 
vor ajuta să organizați activitatea într’un chip cât mai plăcut și folositor.

-------------------------------------------- * -k-------------------------------------------

„ Scânteia pionierului" 
împlinește astăzi 5 ani 

de apariție
...Era în primele ceasuri ale dimineții. Ca de obicei,

zile se și umpluseră de lume. Grupuri de copii se opreau Ia 
vitrine, ori în fața chioșcurilor de ziare. Deodată, privirile lor 
fură atrase de un lucru cu totul nou: printre celelalte ziare de 
la chioșcuri apăruse o gazetă mică, cu ilustrații în culori. Pe 
prima pagină se vedea chipul unui băiat, pe pieptul căruia 
flutura cravata roșie. Era primul număr al gazetei pionieri
lor și școlarilor. De atunci au trecut 5 ani...

Apariția „Scânteii pionierului" reflectă grija pe care par
tidul și guvernul nostru o poartă copiilor, educării lor în 
spirit comunist. Partidul crește din tânăra generație oameni 
cu cunoștințe temeinice, pe care să le pună în slujba construi
rii socialismului, oameni care să iubească mai presus de orice 
patria și poporul. Creată de partid, „Scânteia pionierului" 
slujește tocmai acestui măreț țel. In gazetă s’au publicat ar
ticole despre patria noastră nouă și liberă, despre fericirea 
de a trăi într’o țară ca a noastră, despre fericirea de a avea 
un asemenea conducător, cum este partidul clasei muncitoare.

„Scânteia pionierului" a învățat și învață din exemplul 
gazetei pionierilor sovietici „Pionierscaia Pravda". In pagi
nile „Scânteii pionierului", pionierii și școlarii au putut găsi 
sfaturi și îndrumări pentru învățătură. In sprijinul învăță
turii gazeta a inițiat „Olimpiada Tinerilor Matematicieni" și 
„Olimpiada Tinerilor Fizicieni" la care au luat parte mii de 
pionieri și școlari. Gazeta s’a străduit să-i ajute pe pionieri 
să Iacă tot mai interesantă activitatea din unitățile, detașa
mentele și grupele lor In coloanele gazetei s’a oglindit acti
vitatea obștească a pionierilor și școlarilor Deasemeni citi
torii au putut găsi articole care să le dezvolte gustul pentru 
artă, pentru literatură, pentru tot ce e frumos. Intre gazetă și 
cititori s’a închegat în acești ani o strânsă legătură. Cititorii 
trimit gazetei numeroase scrisori.

In multe scrisori cititorii își spun părerea despre gazetă. 
Unii, de pildă, scriu că ar dori să găsească în paginile ei mai 

• multe articole care să-i ajute să facă activitatea pionierească 
mai interesantă și mai atractivă, să-i ajute să practice cultura 
fizică și sportul Alții cer ca în paginile gazetei să se poves
tească cum poți să-ți călești veința, să devii un om adevărat. 
Deasemeni să se povestească mai mult despre construcțiile 
ce se fac în țara noastră, despre străduința oamenilor mun
cii din satele noastre Și mulți doresc să afle mai 
multe despre pionierii sovietici și din țările de democrație 
populară, despre viața și lupta copiilor din țările capitaliste 
și coloniale . In scrisorile lor, copiii din satele patriei 
arată că despre ei, despre preocupările și realizările 
scris puțin în paginile gazetei.

Deasemeni, in gazetă trebuie să apară mai multe 
despre lupta poporului împotriva dușmanilor dinăuntru și 
dinafara țării, care urmăresc să readucă lanțurile exploatării.

Acum, la împlinirea a 5 ani de apariție, colectivul redacțio
nal asigură pe cititori că se va strădui să le îndeplinească 
dorințele. In lumina sarcinilor trasate de partid „Scânteia 
pionierului" se va strădui să contribuie din ce în ce mai 
mult la educarea comunistă a pionierilor și școlarilor.

noastie 
lor, s’a

articole

Ca să legi o prietenie nu e nevoie de 
cine știe cât timpi Deseoi'1, cum se întâm
plă în tabere, sunt deajuns doar câteva 
săptămâni. Băieți și fete, oare nu se mai 
cunoscuseră până atunc’ se împrietenesc 
într’atât, încât cu greu le vine să creadă 
că în scurt timp se vor despărți.

Dar dacă înveți împreună șapte ani de 
zile, te plimb' și te joci împreună ajungi 
să închegi o asemenea prietenie încât te 
simți ca într’o familie.

O asemenea familie se poate numî șl 
clasa a Vlî-a dels Școala de 7 arf de 
fete nr. 3 din București. Prietenia puter
nică formată în timpul celor șapte ani de 
școală nu poate fi uitată nic'odată. Fetele 
își amintesc cu drag de începutul ei și 
nu le vine să creadă că a trecut atâta 
timp de ai'unci...

...— Era prima zi de școală în clasa 
I-a, își amintește Chițu Aurelia. Stăteam

într’un 
priete-

se Întoarse spre 
colega ei Borcan Elena.

— Vrei să învățăm 
împreună la materiile 
care îți sunt mai gre
le ? întrebă ea. Elena 
a rămas surprinsă pen
tru un moment, dar 
apoi a primit bucuroa
să propunerea Alexan
drei. Și odată cu no
tele bune care apăreau 
în dreptul numelui Ele
nei, se întărea priete
nia dintre Alexandra și 
colegele ei

Totaie întâmplările petrecute în timpul 
acestor ani au un't clasa a Vil-a 
colectiv puternic și’ntr’o strânsă 
nie.

în grupul de fetițe, necunoscute încă pen
tru mine, când deodată simții că mă prin
de c'neva de mână. Era o fetiță tunsă 
băiețește.

— Cum te cheamă pe tine? mă întrebă 
ea.

l-am spus numele meu. Așa a început 
prietenia mea cu Rodica, fetița tunsă 
bă'ețește.

Dar- nu toate fetele au fost dela început 
așa prietenoase ca Rodica. Vasilescu A- 
lexandra nici nu voia să audă de așa 
ceva.

Cu notele eî bune le învățătură nu 
socotea pe nimenea demnă să fie prietenă 
cu ea.

— Nu poete fi prietenă o elevă bună 
cu una slabă la învățătură, spunea deseori. 
Zadarnic Încercau fetele să i vorbească 
despre o adevărată prietenie, ea rămânea 
la aceeaș părere. Atunci, detașamentul a 
hotărît să țină o adunare cu tema „Des
pre prietenie" unde pe rând au luat cu
vântul toate pionierele spunându-și păre
rile în legătură cu purtarea Alexandrei.

Numa' Alexandra rămase tăcută tot 
timpul. Prin minte îi Jucau două cuvinte : 
,,nepi1etenoasă‘‘ și „înfumurată".

Adunarea a ajutat mult ia întărirea co
lectivului.

Au trecut săptămâni. Era la sfârșitul 
orelor de clasă. Alexandra „nepr'etenoa-

Au trecut 7 ani și acum se vor despărți. 
Anii petrecuți împreună au fost ani fru
moși în care au tnvățat multe. Astăzi sunt' 
altfel decât cum au fost atunci — mal 
luminate la minte, mai curajoase, mol 
hotărîte. Trifu Mioara, fetița care plângea 
când o aducea mama ei la școală, în cla
sa l-a, vee să devină Inginer silvic. 
Budin Adriana, în curând va fi eleva Șco
lii medii tehnice de comerț.

— Eu voi fi doctoiiță de copil, spune 
Oprea Viorea. Iar Rodica, fetița tunsă 
băiețește, va urma Școala medie tehnică

O
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de cultură f zică și sport. încă din timpul 
școlii Rod'ca a devenit o bună sportivă. 
La Spartachiâda pionierilor din acest an, 
a obținut rezultate bune. Și poate peste 
câț'va ani, o vom întâlni pe pistele sta
dioanelor, cu fața a: să de soare, luând 
parte la campionatele de atlet'sm.

Despărțindu-se de școala unde și-au pe-, 
trecut o parte din copilărie și pornind pe 
drumuri diferite în viață, fetele rămân to
tuși legate printr’o prietenie strânsă, o 
dragoste puternică, recunoștință pentru 
școala care le-a crescut și le-a dat un țel 
comun: de a fi folositoare patr'ef.

Irina RADULIAN
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Noutăți tehnice din R. P, R.

A doua întâlnire a tineretului 
din întreaga Germanie

Ca niște frați despărțiți — așa s,unt silSâ să trăiască locui
torii Germaniei Occidentale și ai Republicii Democrate Germa
ne. Acești frați ar voi să trăiască și să muncească împreună în 
pace, insă imperialiștii americani și servitorii lor supuși din 
Germania Occidentală au alte gânduri. Ei vor ca poporul ger
man să trăiască despărțit, în vrajbă, ar dori ca frații să se răz
boiască între ei, pentru interesele americanilor.

Dar socotelile lor dau greș. Poporul german e hotărît să ni
micească planurile războinice ale stăpânitorilor Germaniei Oc
cidentale și să trăiască în pace și libertate. Voința lui de pace 
s’a făcut auzită și la Congresul Tineretului German care s’a 
desfășurat zilele trecute la Berlin. După congres a avut loc cea 
de a doua întâlnire a tineretului din întreaga Germanie.

Mii de tineri din Germania apuseană, înfruntând opreliștile 
poliției lui Adenauer, au trecut frontiera pentru a se întâlni cu 
tinerii din R. D. Germană

Deschiderea festivă a întâlnirii a avut loc la 5 Iunie, pe sta
dionul „Walter Ulbricht" din Berlin. După defilarea diferitelor 
asociații sportive, Erich Hoenecker, președintele Uniunii Tine
retului Liber German, a declarat deschisă cea de a doua întâl
nire a tineretului din întreaga Germanie.

Festivitatea s’a încheia! cu o mare paradă sportivă, dar în
tâlnirea de-abia începea. Seara, sub cerut luminat de focuri ve
sele de artificii, tinerii au cântat, au dansat, au participat ia 
spectacolele diferitelor ansambluri artistice. In acele zile se a- 
flau la Berlin delegații ale tinerilor din multe părți ale lumii, 
care au adus tineretului german mesagii de prietenie.

A doua zi, încă din zori, tinerii din Germania apuseană au 
pomit pe străzile Berlinului democrat. Cât de mult se deose
bește viața pe care au întâlnit-o aici, unde se muncește pentru 
pace și bunăstare, de viața cunoscută de ei în Germania Occi
dentală, unde americanii și slugile lor condamnă poporul la 
foame și mizerie.

După minunatele zile ale întâlnirii dela Berlin, în care au 
discutat cele mai însemnate probleme ale vieții lor, tinerii din 
cele două părți ale Germaniei s’au despărțit jurând să lupte cu 
toată forța tinereții lor pentru pace, pentru ca tinerii germani 
să trăiască liberi și fericiți, într’o Germanie unită și pașnică.

Salut copiilor din lumea întreagă
(cântec pionieresc german)

Text de H. W. KUBSCH Muzica de H. SANDIG

Glo-M tind i In- vâr-hm itrt- /«- ceș-te in Iu - mini Ui —te ne piim-

Iti * men in - tren - y» Vn'n - nin - fe — vin - tu

Globul când tl învârtim. 
Lumea'ntreagă o deslușim. 
Știm că'n multe țări acum 
Sunt amare vremi. 
Dar copiii toți își spun 
Fericire vrem.

Refren

Globul când ll învârtim, 
Viitorul deslușim.
E o fară’n răsărit 
Pentru noi l-o stea.
Vn drum nou șl fericit 
Ne arată ea.

Refren

Lânipi-ogimdă
Ca să faci o piesă 

frumoasă și corectă, 
trebuie să ai price
pere, să mânuiești 
cum se cuvine mași
nile sau sculele de 
prelucrat; pe lângă 
acestea insă, in lu
crările de mare pre
cizie este nevoie de 
multă lumină, care 
să nu obosească
ochii. La acest lucru s’au gândit și teh
nicienii fabricii „Electrofar" din Bucu
rești când au plănuit construirea unui tip 
de lămpi electrice cu calități deosebite. Ei 
au făcut numeroase calcule, încercări și 
experiențe, construind o lampă cu pereți 
de oglindă. Această lampă împrăștie 
lumina cu aceeași tărie în toate păr
țile. realizează economie de energie 
electrică și, pe de altă parte, are o 
strălucire plăcută. Lampa-oglindă nu dă 
naștere la umbre sau reflexe ale razelor 
de lumină, care ar putea obosi vederea șl 
ar pricinui greșeli la prelucrarea pieselor. 
De aceea calitatea obiectelor lucrate la 
lumina lămpi i-og tindă crește de 3—4 ori

față de calitatea obiectelor lucrate la lu
mina obișnuită. Lămpile-oglindă se folo
sesc în laboratoare, în ateliere de ceasor
nicărie și în alte ateliere pentru prelu
crarea pieselor de precizie.

Avionul'dgroiiom
...Un avion puțin obișnuit s’a ridicat 

acum deasupra ogoarelor noastre. El lasă 
în urmă un nor gros, argintiu. Pulberea 
aceasta conține numeroase îngrășăminte 
necesare plantelor. Dar iată, avionul arun
că și substanțe chimice care omoară omi
zile și insectele dăunătoare, aruncă și se
mințe. Acesta este un avion sovietic, tri
mis să ne ajute în muncite agricole.

Un asemenea avion se va construi și în 
țara noastră. Studiile și proiectele au fost 
întocmite de un colectiv de cercetători 
dela Institutul de mecanică aplicată al 
Academiei R.P.R. Ținând seama de expe
riența constructorilor sovietici, ei au rea
lizat un tip de avion care, după fiecare 
campanie agricolă, poate fi ușor trans
format în avion sanitar sau poștal. De- 
asemenea, acest avion va putea să s'ooare 
la mică înălțime, dând pilotului posibili
tatea să lanseze semințele sau substan
țele necesare lucrărilor agricole tn locurile 
cele mai potrivite.

In tabere, vara, vă pu
teți face fără multă greu
tate un teatru de păpuși- 
Pentru aceasta aveți ne
voie de o mică scenă, de 
câteva decoruri, și, bine în
țeles, de actori adică de pă
puși.

Vom începe cu păpușile. 
Ca să confecționați o pă
pușă vă trebuie un bec ars, 
pap, bucăți de jurnal, câte
va fire de lână galbenă sau 
castanie, câteva tuburi de 
vopsele tempera, o bucată 
de pânză (50 cm) și un rest 
de stambă colorată pentru 
rochie. Cum trebuie con
fecționat capul păpușii? fn- 
tr’un vas cu apă călduță 
punem două ziare rupte în 
bucățele cât mai mici și te 
lăsăm să stea acolo 24 de 
ore. Apoi le stoarcem, le 
presarăm cu făină și le fră
mântăm ca pe un aluat.

Fig. 1—2
Adăogăm mereu făină până 
căpătăm o pastă destul de 
tare, care se poate modela 
ca o plastilină. îmbrăcăm 
apoi becul cu un strat de 
pastă de 1 cm. grosime. In 
partea figurii, stratul se 
pune ceva mai gros pentru 
ca să putem modela trăsă
turile (fig. 1).

Capul odată modelat, îl 
lăsăm să se usuce încet, în 
aer liber. Când este aproa
pe uscat, se desparte capul 
în două capace printr’o tă
ietură (fig. 2) și se scoate 
cu atenție becul. Aceste ca
pace se unesc apoi la loc 
cu o fâșie de pânză înmuia
tă în pap de făină- Acum 
capul e aproape gata, îi 
mai lipsește doar gâtul. 
Pentru asta luăm o bucă
țică de carton, o înfășurăm 
pe deget nu prea strâns; 
facem astfel un sul pe oare 
îl introducem în cap și li

pim de Jur împrejurul lui o 
cârpă înmuiată în pap de 
făină. In felul acesta prin
dem gâtul de cap (fig. 3).

Capul este uscat bine, 
dar are multe încrețituri 
lăsate de pastă. Pe acestea 
le facem să dispară, frecân- 
du-le cu hârtie sticlată. Așa 
cum se prezintă acum, îl 
putem picta și-i putem așe
za peruca. Din vopseaua 
tempera combinăm alb, o- 
oru și roșu și-l vopsim în 
întregime. (Se pune vop
seaua într’un căpăcel și a- 
poi cu pensula muiată în 
apă se întinde vopseaua). 
Ochii îi vom colora apoi în 
negru, albastru sau verde 
far gura o facem puțin mal 
roșie.

Părul se face din [ână, 
mătase, fetru, blană. îm
pletim codițe pe care le li
pim de cap cu clei (fig. 4).

Avem acum în fața noas
tră un cap de fetiță. Croim 
apoi o cămașă după tiparul 
din fig- 5 și o fixăm de 
gâtul păpușii cu un creț de 
ață. De cămașă prindem 
mâinile care le facem din- 
tr’o pânză sau dintr’o stofă 
ceva mai plină. Dintr’o bu

cată de stambă colorată 
croim o fustă creață. La 
gât punem un guler și pă
pușa este gata. Vă mirați 
poate că e tristă? Asta-i 
numai fiindcă ar vrea să 
cânte, să spună poezii, să 
joace. Unul din voi trebuie 
să învețe s’o mânuiască.

Pentru ca păpușa să ai
bă o poziție firească, bra
țul mânuitorului trebuie ți
nut ridicat drept în sus. 
Degetul arătător introdus 
în gâtul păpușii îi dă miș
carea de aplecare a capu
lui și întoarcerea lui la

dreapta și la stânga. Mer
sul îl redăm prin însuși 
mersul nostru, făcând pași 
mai mărunți sau mai iuți 
după cum e cazul. Mâinile 
păpușii vor acționa oda
tă cu mișcarea dege
tului mare și mic (fig. 
6). După câteva exerci
ții veți vedea că păpu
șa duce mâinile la ochi, la 
piept, la ceafă după cum 
dorim. Dacă vrem să mul
țumim publicului pentru 
aplauze aplecăm păpușa 
mișcând încheietura mâi
nii. Exercițiile de mișcare 
trebuie făcute cu foarte 
multă răbdare.

Păpușile sunt gata. Mal 
rămâne să pregătim scena 
și decorurile. Dar despre 
construcția lor vom vorbi 
în numerele viitoare.

1. CONSTANTINESCU 
și Ella CONOVICI

pictori scenografi 
Teatrul Țăndărică
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însemnări din vara trecută
Instructorul nostru 

pleacă

Tare prost s’au mai potrivit lu
crurile! Instructorul nostru a ple
cat din oraș chiar în prima zi de 
vacanfă. A stat la adunarea fes
tivă de deschidere a taberei, (ta
băra era așezată într'o poieniță 
la marginea pădurii), apoi ne-a 
strâns mâna, iar mie mi-a spus:

— Ei, conducătorule de unita
te, o să vă descurcați, nu-i așa?

Și-a plecat. Mie mi-a părut 
tare rău. Deși era Ia noi numai 
de două săptămâni, noi îl îndră
gisem foarte mult. Tocmai de a- 
ceea voiam ca atunci când va

. să găsească în tabără toate 
luv. urile la locul lor

Mai întâi, m’am gândit eu, tre
buie să fie în tabără o discipli
nă exemplară.

I-am împărțit deci pe băieți în 
3 părți: un grup mai mic se pu
tea juca prima zi cu cele două 
jocuri de șah, altui grup mai 
mare i-am dat mingea de volei, 
iar grupului rămas i-am împăr
țit cărțile care existau în tabără. 
Mă gândeam că a doua zi cei 
care avuseseră mingea vor citi, 
cei care citiseră vor juca șah, iar 
șahiștii vor bate mingea toată 
ziua

Așa a mers în tabără vreo 
cinci zile. N’a fost însă deloc u- 
șor. Mai întâi, că din 80 de pio
nieri câți eram în tabără, în ziua 
a patra mai rămăseseră doar 
vreo 40. O parte nu mai veneau 
deloc, iar cu vreo 8 pionieri se 
petrecea în fiecare zi aceiași 
ciudățenie: erau prezenți la ca
reul de dimineață, dar apoi dis
păreau ca prin farmec, deși toți 
am fi putut jura că nu i-am vă
zut mergând spre casă. Mai întâi 
am crezut c‘or fi în căsuța paz
nicului, care se afla nu departe 
de poienița noastră. Nu de alta, 
dar de-acolo răzbateau până Ia 
noi bătăi de ciocan, lovituri de 
topor, scârțâit de ferăstrău și 
mai ales svon de glasuri. Ușa 
căsuții era însă încuiată pe dină
untru. Am bătut tare în ea și-am 
întrebat: „Cine-i acolo?" O voce 
groasă mi-a răspuns:

— Eu, badea Neculaî.
Badea Neculai e pădurar. „Se 

vede că lucrează ceva din scân
duri", mi-am zis.

Ei, dar treburile în tabără nu 
mergeau prea bine. Pionie'îii se 
tot învârteau dela șah la minge, 
'dela minge la cărți și-apoi iar Ia 
șah, da’ nu prea erau mulțumiți. 
Într’o zi, îl iau la zor pe Alecu 
(el trebuia să aibă grijă de jur
nalul taberei), li zic:

— Mecule, nu te-am văzut 
nic ,tă scriind în jurnal cum 
ne petrecem noi vremea. Ce-o 
să-i arătăm tovarășului instruc
tor când vine?

El m’a privit pe sub sprâncene 
și-a mormăit:

— Lasă, când vine o să scriu 
ce-am făcut într’o zi oarecare, 
și-o să-i spun că în toate zilele 
a. fost la fel.

Da... nu prea mergeau treburi
le în tabăra noastră de curte și 
zău, nu știam de ce.

Nu era badea Neculai
Cea mai mare supărare am a- 

vut-o însă în dimineața în care 
am aflat că badea Neculai... nu 
era badea Neculai. Am descope
rit asta văzând într'o dimineață 
că badea Neculai se plimbă pe a- 
fară deși în casă tot se auzeau 
bătăi și scârțâituri.

M’am grăbit să-l întreb cine-i 
în casă și-am aflat că badea Ne
culai fusese plecat în pădure iar 
în căsuță lăsase pe altcineva. 
„Altcineva..." Știți cine era 
„altcineva"?! Erau chiar pionierii 
care dispăreau în fiecare zi după 
careul de dimineață. I-am luat 
din scurt și am văzut că au căl
cat planul și programul tabe
rei: în fiecare zi, în loc să stea 
cu toți pionierii, se ascundeau în 
căsufa pădurarului să constru
iască o barcă.

— Da’ nu era numai pentru 
noi, se jurau ei. Am vrut să vă 
facem o surpriză, să ne plim
băm toți cu ea pe râu!

Le-am explicat eu că cel care 
calcă programul taberei e indis- 
ciplinat și deci trebuie pedepsit. 
Așa că i-am luat frumos pe toți 
6, i-am așezat în mijlocul careu
lui, (vai ce mic rămăsese careul!) 
și i-am mustrat aspru.

...Zilele treceau încet. Abia 
așteptam să se întoarcă tovară
șul instructor. Băieții veneau 
tot mai rar în tabără și se 
plângeau că asemenea plictiseală 
nu se poate închipui nici în 
pustiu. La drept vorbind, și eu 
mă săturasem să-i tot văd în
torcând pe toate fețele cele 
câteva cărți, ori bătând la nes
fârșit mingea de volei, dar ce 
puteam face ?

într’o dimineață, tabăra a 
fost însă smulsă din amorțeala 
ei...

Cine a trimis biletul?
Dimineața am găsit un grup 

de băieți strânși în mijlocul po
ieniței, în jurul unui băț, în 
care se găsea înfipt un plic. In 
plic se afla o scrisoare:

— Merg eu ! Și eu ! Le ară
tăm noi, „iepurilor" ăstora! Ce* 
Traian nu aleargă bine ? Da’ 
pe Ștefan cine-1 întrece ? izbuc
niră băieții.

I-am lăsat să se liniștească 
și-apoi le-am spus hotărît:

— Nu merge nimeni nicăieri I 
Cine știe cine vrea să-și bată 
joc de noi I Lăsați-i în pace !

Ce s’au posomorit băieții ! La

drept vorbind, scrisoarea mă tul
burase și pe mine dar îmi și în
chipuiam ce harababură o să 
iasă când toți s’or apuca s'o 
ia la fugă spre coliba părăsită 
care Se găsea la distanță de 
aproape I km Până seara m’au 
bombănit băieții că atunci când 
era gata s'avem o barcă eu 
i-am împiedicat pe constructori, 
că acum când se ivea un aseme
nea prilej de a cunoaște niște 
lăudăroși și de-ai întrece eu mă 
încăpățânez și nu vreau să-i las. 
Upii m au amenințat că, ori
cum, vor merge singuri, alții 
au spus supărați : „Las'că vine 
tovarășul instructor".

La urma urmelor, asta aștep
tam și eu, să vină tovarășul 
instructor, să vadă el cum e 
mai bine

Băieții s’au dus acasă dar 
Pe mine scrisoarea trimisă de 
misterioșii alergători parcă mă 
frigea și m’am hotărît să stau 
în tabără că poate, dacă n’am 
mers noi la lăudăroșii aceia or 
veni ei la noi.

M’am tras sub un pom și-am 
așteptat. Și cum stăm așa și 
ascultam șoaptele pădurii, bag 
de seamă că din tufișuri își 
scot capetele niște copii cu cra
vate la gât, cu tichiuțe dș pos
tav pe cap, purtând în mâini 
plase de prins fluturi, undițe. 
Iar în spatele lor, cine credeți 
c’a apărut ? Instructorul, chiar 
instructorul nostru ! Mai întâi 
mi-a veni să-i săr înainte, dar 
apoi m’am pitit mai bine ș'i-atn 
așteptat să aud ce-și spun.

— Au plecat, a rupt tăcerea 
unul dintre băieți. Să le lăsăm 
cel de-al doilea plic. Dar ce fel 
de pionieri or fi ei că nu i-a 
împins curiozitatea să vadă 
măcar cine-or fi „iepurii" care 
le-au trimis scrisoarea ?

— Fiți siguri c’ar fi vrut ci 
să afle de unde-a venit biletul, 
spuse instructorul. Dar am 
aflat că băieții mei (aici el 
zâmbi) n’au pic de inițiativă și 
pic de curaj. Stau ca niște cloști 
aici, în poieniță, și se tem să 
s’avânte în vreo treabă mai 
grea.

— Haideți să le lăsăm și scri
soarea asta, poate mâine ne 
vor răspunde.

Și citiră scrisoarea. In ea era 
repetată chemarea la întrece
rea de alergări în pădure.

■0r
Mai departe ce v’aș putea 

spune ? Cuvintele instructorului 
m’au lămurit pe deplin.

A doua zi am trimjs trei soli 
la coliba părăsită și am pornit 
un concurs strașnic cu pionierii 
unei tabere vecine, am adus 
barca, am început să ne pregă
tim pentru o excursie și încetul 
cu încetul tabăra noastră de 
curte s’a umplut iar de copii.

Instructorul „a sosit" după 3 
zile și ne-a găsit veseli și mul
țumiți. Am vorbit cu el de toa
te dar nu i-am spus niciodată 
că într'o seară, pitit în poieniță 
după pomi, am auzit o discu
ție scurtă, dar tare însemnată 
pentru mine.

Margareta ȘIPOȘ

Câmpiile, pădurile iși primesc cu drag prietenii. Ele se împodobes- 
ou cele mai frumoase flori, păsările cântă cele mai minunate cântece 
pentru copiii oare au terminat cu bine anul școlar.

Pe locul întâi
31 Mai. Ziua finalei Spartachiadei pio

nierilor și școlarilor. Cu câtă bucurie și 
nerăbdare au așteptat pionierii această zi 
Și câte pregătiri, antrenamente nu s’au fă
cut în ultimele săptămâni pentru aceste 
întreceri, care aveau să hotărască ce uni
tate e cea mai bună pe regiune.

...Dimineața a fost neobișnuit de fru
moasă. Odată cu zorile s’au sculat și parii, 
cipanții la spartachiadă. S’au îmbrăcat, 
s’au echipat și au pornit-o la drum. Atletii 
și gimnaștii s’au adunat pe terenul I.C.U..

iar voleibaliștii la casa pionierilor. La ora 10 au început întrecerile. Pe 
stadion s’a luat primul start. Brezniceanu Elena din unitatea 13-Oradea 
și-a întrecut încă din primele secunde la alergări adversarele, câștigând 
locul întâi. In partea cealaltă a stadionului aleargă cu însuflețire ștafeta. 
Oare cine va învinge ? După câteva secunde arbitrul trece in caiet numele
Măriei Sencan și al Elenei Oprea din unitatea nr. 13. Gimnastele, îm
brăcate în rochițe scurte, fac ultimele mișcări. Locul întâi — Școala
pedagogică nr. 2. Locul al doilea — unitatea 13, se aude glasul celui
care anunță rezultatele.

In același timp, la casa pionierilor se desfășoară întrecerile între echi
pele de volei. Echipele raioanelor Săcuieni, Șimleu și Beiuș au fost 
învinse de echipa unității 13 cu scorul de 2—0.

Perseverenta cu care s’au antrenat pionierele unității 13 și-a arătat 
roadele. Pionierele s’au întors la școală îmbrăcate în echipament nou. 
cu o minge nouă, diptome și o plachetă pe care au așezat-o la coiful 
pionierilor. Iar penlrucă unitatea lor a avut cele mai bune rezultate pe 
întreaga regiune, ei vor primi în curând cupa Spartachiadei pionierilor 
pe anul 1954.

Pionierele s’au hotărît ca in vacantă să facă mult sport Cât s’au în
tărit ele in lunile acestea de antrenament ! In timpul verii vor deveni
mai puternice, mai bune sportive.

Irma CS1K1

In zilele vacanței
Școala s’a terminat, dar noi pionierii și școlarii, sun

tem tot împreună. Ne-am sfătuit cu toții cum să ne petre
cem vacanța mai frumos, ce fel de excursii să facem, ce 
jocuri să învățăm. Nici dela treabă nu dăm înapoi. De 
curând, unitatea noastră a ieșit la plivitul grâului țăranilor 
muncitori din întovărășire. După câteva zile am plivit șl 
usturoiul.

Mai târziu, când va fi nevoie, o să ajutăm și la alte 
munci agricole. Im unitate suntem rtwilți și sigur că spicele 
culese de noi vor fi și ele multe.

Așa îmbinăm tioi lucrul ou odihna:

Teodor COASA
cl. a IlI-a

Școala elem satul Preutești . 
corn. Timișești, reg. Bacău



Fragmentul pe care vi-l prezentăm face parte din povestirea „Detașa~ 
meatul 7" de Ion Pascadi.

In acest fragment este descrisă „expediția" detașamentului în căutarea 
lui Vasilică — un băiat din clasa a 11-a, care se rătăcise in pădure in 
timpul unei excursii

Georgică nu fusese ales printre bă
ieții care urmau să se întoarcă în pă
dure împreună cu noi.

— Tu ești prea mic! i-o trântise 
Sergiu și cuvintele acestea îl jigniră 
de moarte pe băiat Noi tocmai ne pre
găteam de plecare și el porni în goană 
spre casă. Stătea în apropierea școlii, 
așa că ajunse în mai puțin de 5 minu
te. Trecând în Sugă prin camera unde 
lucra taică-său si prin tindă, se opri 
drept în bucătărie. Mama îl văzu de 
alături culcat cu burta pe ciment, cău
tând cu înfrigurare sub dulapul cel 
mare.

— Ce faci acolo? ii întrebă ea sur
prinsă.

— Nimic... adică nu găsesc lanterna.
După vreo câteva clipe de cercetare, 

se sculă triumfător în picioare și fără 
să se mai scuture de praf, o porni gră
bit spre ușă. Ținea în mână o lanternă 
mare.

— Unde pleci? îl întrebă îngrijorată 
maică-sa.

— La școală I S’a pierdut Nicolescn 
Vasilică și mergem să-l căutăm, răs
punse Georgică, în timp ce se chinuia 
să-și puie pe cap casca de aviator. La 
poartă își aduse aminte de ceva : ocoli 
în fugă clădirea și fluieră de câteva ori. 
strigând încetișor:

— Bob I Bob ! Vino încoace !
Nici nu apucă să strige a treia oară, 

și din fundul curții apăru un câine ma
re, alb, care începu să se gudure vesel 
pe lângă stăpânul său.

— Lasă joaca, n’avem timp de pier
dut ! îi strigă supărat Georgică- Ple
căm să-l căutăm pe Vasilică cel mic 
dintr’a ll-a.

Și aprinzându-și lanterna el porni >n 
fugă urmat de Bob. Când să iasă pe 
poartă, Georgică se simți apucat de 
brat. Era tatăl său, care pornise și el 
spre școa'ă să dea o mână de ajutor la 
găsirea celui pierdut.

— Unde fugi ?
— La școală, minți băiatul și o sbu- 

ghi în stradă, cu câinele după el. Dar 
la colț, in loc să meargă drept înainte, 
spre școală, el coti la stânga. După un 
mic înconjur ajunse pe drumul care du
ce spre pădure. Trebuie să-i ajung, se 
gândea el, și continuă să alerge abia 
trăgându-și răsuflarea. Simți la un 
moment dat cum i se taie picioarele. A- 
tunci își aminti de ceea ce îi povestise 
instructoarea despre alergătorii de fond: 
„Există în timpul fiecărei curse un așa 
numit punct mort: dacă izbutești să 
treci de el, poți să alergi mai departe 
chiar și un kilometru. Trebuie doar să 
ai voință". Gândul acesta îl făcu să nu 
se oprească decât o singură dată, când 
i se desfăcuse sandaua; și iar o luă la 
goană. După un timp. auzi voci înain
tea lui. „Ei sunt", își zise Georgică, în

cetinind pasul. Apoi merse mai departe 
cu băgare de seamă. Cât timp am stat 
în luminiș și tov. Cuzman a împărțit 
grupele, Georgică era ascuns într’un 
tufiș și a auzit totul. Așteptă până când 
toată lumea se răspândi în pădure, a- 
poi chemându-l pe Bob după dânsul, 
ieși în luminiș. încotro s’apuce acum ? 
Citise el într’o carte că în asemenea 
ocazii trebuie să iei un fular sau o șap
că a celui dispărut, și, dându-le câine
lui să le miroasă, acesta are să te con
ducă de-a dreptul la țintă.

Dar Georgică nu avea alt fular sau 
șapcă decât pe ale lui. Așa că renunță 
la ideea aceasta. După o scurtă chibzu
ială apucă pe o potecă îngustă, unde 
după masă se jucaseră vreme îndelun
gată cei mici. Mergea 
încet, luminând cu lan
terna în toate părțile și 
strigând din când în 
când numele „puștiu
lui". Iar Bob alerga de 
colo până colo ca și 
cum ar fi priceput ce 
aștepta stăpânul său 
dela el. Deodată, lui 
Georgică i se păru c’au- 
de un plânset.

— Vasilică 1 Unde 
ești ? strigă el.

De astădată însă nu 
se mai auzi nimic. Geor
gică vru să meargă mai 
departe, dar plânsetul 
se auzi iarăși, acum în
să limpede de tot.

— Stai că vin ! Nu 
mai plânge ! țipă el 
bucuros și se repezi în 
direcția de unde venea 
plânsetul. Dar fâșia de 
lumină pe care o arun
ca lanterna era atât de 
îngustă și întunericul 
din jur era atât de mare, încât încetul 
cu încetul pe Georgică îi cuprinse frica. 
Șuierul frunzelor stârnit de vânt. plân. 
setuj ce se auzea din ce in ce mai tare, 
unite cu sutele de sgomote ale pădurii 
îl înfricoșau

In clipa când o creangă îi trosni cu 
putere sub picioare, era cât pe-aci să 
strige după ajutor.

„Nu există om care să nu fi cunoscut 
frica", își aminti el cuvintele instruc
toarei. Există însă unii care au știut să 
și-o învingă, devenind tari ca oțelul". 
Georgică se gândi la neliniștea și în
grijorarea ce domnea la școală, la spe
rietura pe care trebuie s’o fi tras părin
ții lui Vasilică, șî gândul că el ar pu
tea să-i liniștească, îl ajută să-și bi
ruie teama.

— Stai că vin la tine acum ! strigă 
el din nou. Și continuă să înainteze. 
Deodată, în fața lui se deschise o groa

pă adâncă și întunecată. De-aici se au
zeau plânsetele. Culcându-se pe burtă, 
Georgică începu să coboare, iar Bob 
mergea înainte, cercetând drumul- Când 
însfârșit ajunse în fundul gropii îl 
zări acolo pe Vasilică. Băiețașul se 
strânse fericit lângă dânsul.

★
înaintam cu grijă pe poteca îngustă 

când în fața noastră apăru un câine 
mare, alb. Din toate părțile izbucniră 
exclamații de mirare. Dar nedumerirea 
noastră nu ținu multă vreme. In spa
tele lui se arătă un băiat cu șapcă de 
aviator, care trăgea după sine un altul, 
mai mic.

— Vasilică ! Uraaa 1 strigară pio
nierii.

— Uitați-I, Georg'că l-a găsit!
— Trăiască Georgică ! Uraaa !
Apariția lui Georgică fusese atât de 

neașteptată încât o clipă, privindu-î 
fața plină de sgârieturi și ochii nsr 
astâmpărați, mi se păru că visez.

— Cum de-ai ajuns aici ? întrebai eu 
uimit.

— Am venit după dumneavoastră, 
răspunse Georgică simplu. Apoi, aran- 
jându-și șapca de aviator care-i căzu
se pe frunte, adăugă cu un zâmbet co
pilăresc :

— E primul meu sbor de noapte !
Ion PASCADI

Timpul ploios din primăvara aceasta a făcut 
ca prin lanuri, grădini de legume, loturi șco
lare, să apară tot felul de buruieni. Ele cresc mai 
repede decât plantele, le iau hrana, lumina șl l< 
înăbușă.

Porniți dar neîntârziat la stârpirea acestor 
dușmani ai plantelor!
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