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Planul zilei —
prieten nedespărțit
In ultima oră educativă, am făcut în clasă 

un „sondaj” asupra felului cum folosesc elevii 
timpul, dacă-| au planificat și dacă se țin de 
plan.

Gavrilescu Șerban este cel mai bun elev din 
clasa V-a B. Deaceea a fost ascultat cu inte
res. Multi dintre colegii lui credeau că el nu 
face altceva toată după amiaza decât să învețe. 
Dar planul zilei pe care l-a expus Gavrilescu 
avea să-i convingă că n’au dreptate.

— La 6 dimineața mă scol, spuse Gavrilescu. 
Până la 7 mă pregătesc de școală, adică mă 
îmbrac, mănânc și-mi controlez ghiozdanul. 
Până la școală nu fac mai mult de 20 de mi
nute, așa că ajung tocmai bine. La ora unu, 
când plec dela școală, mă duc direct acasă. 
Până termină mama cu pregătirea mesei, eu îi 
ajut la diferite treburi. Cam pe la ora două iau 
masa. După masă, de obiceiu mă odihnesc o 
jumătate de orii, apoi ies câteva minute să mă 
înviorez pentru a începe lecțiile. In jurul orei 
trei, mă apuc de lecții. Ele nu-mi iau mai mult 
de două ore și jumătate, cel mult treî. Și astfel, 
cel mai târziu la ora 6 după amiază, am termi
nat lecțiile. Până la ora 8 mă joc, mă plimb sau 
îmi vizitez colegii, citesc sau văd un film. După 
aceea iau masa de seară. Când termin, ascult 
radio. De obicei la ora 9 mă culc.

Acum era clar pentru toți din clasă dece Ga
vrilescu a încheiat 
mediilor de 5. 
în așa fel încât

Planul expus 
menea ascultat 
bun tot datorită faptului că știe cum să-și pla
nifice timpul.

Dar în clasa noastră maî sunt și elevi care 
și-au încheiat primul pătrar cu multe medii de 
2. Din „planul” pe care l-a expus Călinoiu Ni
colae, s’a văzut că el nu-și planifică deobicei 
timpul, că toate le face la întâmplare, iar pen
tru lecții nu-și rezervă mai mult de o oră pe zi.

Din ora educativă, elevilor le-a rămas limpede 
un lucru: că planul zilei trebuie să le devină 
un prieten nedespărțit.

El 
să 
de 
cu

primul pătrar cu majoritatea 
știe cum să-și împartă ziua 
aibă timp pentru toate.
Verona Andrei a fost dease- 
interes. Și el este un elev

Dumitru IONESCU 
diriginte al cls. a V-a B 

Școala de 10 ani, Nr. 12, de băieți 
București

Stanciu Nicolae este în clasa a, la Școala de 7 ani din Otopeni, regiunea București. El are acasă 
un vițel mic, de care are grijă. Ii dă mâncare, îl țesală și-i face curățenie. Toate le face Nicolae, dar 
când vine vremea să-l adape nu poate singur. Intr'o după masă el rămăsese singur acasă și era tare 
supărat că nu poate să-i dea apă vițelului.

— Cum pot să-l las până diseară însetat? își spunea el.
Dar, spre bucuria lui, Dumitru Constantin și Simion Gheorghe, amândoi pionieri în clasa a IV-a, 

la aceeași școală, au dat fuga să-l ajute. Ei sunt vecini și prieteni buni cu Nicolae.
—------------------------------------------- ★ ★------------------------------------ —----- -

Tatăl este muncitor la moară. 
Sora cea mare are și ea servici și 
lipsește toată ziua de-acasă. 
că numai Iosif și Viorica 
tea da o mână de ajutor 
care de câtva timp este 
Cei doi frățiori trebuie 
după amiază până la grădiniță,

Așa 
l-ar .pu
ma mei, 

bolnavă, 
conduși

trebuie să li se ajute la încălțat, 
la îmbrăcat. Și-cumpărături este ne
voie să se facă. Câte treburi nu 
mai sunt într’o gospodărie 1 Cu 
toate astea, numai Viorica ajută 
mamei, pentrucă Iosif, imediat ce 
vine dela școală, mănâncă Și 
se duce la joacă. Numai sea
ra se întoarce acasă să-și facă 
lecțiile. Intr’o după amiază. Vio
rica a fost trimisă după apă și tre
buia să mai meargă și la coope
rativă. Mama, văzând că Iosif se 
pregătește să meargă ta joacă, îl 
rugă să măture puțin prin casă. 
Băiatul se codi mai întâi, apoi 
începu să măture la repezeală. 
Nori suri de praf se ridicară în 
cameră. Marica și Toni, frățiorii 
lui mai mici, începură să tușească. 
Se înecau de atâta praf. Cât ai

Din școlile noastre

„Călătorii" pe hartă-

a Vl-a dela Școala de 7 ani,clasei
153 din București, urmăresc orele 
cu interes, făcând din ele prilej

N'am știut...
Aveam oră de Limba Română. Elevul 

Onceoiu Ion a venit din nou cu lecția 
nescrisă. La întrebarea tovarășei profe
soare : „Dece nu ți-ai scris ?" Onceoiu 
a răspuns simplu:

— N'am știut că avem de scris.
Fără îndoială, nu era sincer deoarece, 

cu o zi în urmă, citise în clasă, cu glas 
tare, tema pentru acasă.

Nu și-a scris, nu și-a scris. Dar să ve
dem atunci ce-a învățat.

— Ce-ai învățat la Gramatică pentru 
astăzi ? l-a întrebat tovarășa profesoară.

— Noi la Gramatică... am învățat des
pre... folclor!

Ora următoare a fost oră de literatură.
— Care sunt caracterele folclorului? îl 

întrebă tovarășa profesoară pe Onceoiu.
— Caracterele folclorului sunt: foneti

ca, morfologia și sintaxa.
Onceoiu a rămas tare nedumerit când 

clasa a izbucnit intr’un hohot de râs. Dar 
râsul nu ne-a împiedicat să vedem că, 
lenea și-a găsit un culcuș bun la el.

era 
r’un

bate 
gata, 
colț și o zbughi pe ușă.

In sinea lui, Iosif era mulțumit 
de treaba pe care o făcuse de mân
tuială. „Eu 
nea el. — 
mine".

sunt băiat.— își spu- 
Măturatul nu-i pentru

★
căzut nasturele dela 

nu s’a gândit să

Elevele
fete, Nr.
Geografie
lungi călătorii.

Acum, la hartă a ieșit pioniera Militaru Doina. 
Ea arată pe rând Republicile Unionale Sovietice.

Gica ȘTEFAN 
Aneta DAN

cls. V-a. Școala de 7 ani din comuna 
Movila, raionul Mizil, regiunea Ploești

Când i-a 
haină, Iosif nici 
și-l coasă la loc, singur. Știa că 
mamă-sa se' simte rău, cu toate 
astea s’a dus la ea.

— Mamă, mi s’a rupt nasturele 
deta haină Caase-mi-1 dumneata, 
sau spune-i Vioricăi să mi-1 coasă.

— Acum am de scris la Grama
tică. spuse Viorica. Da tu dece nu 
țl-.| coși?

— Păi... eu sunt băiat și... Dacă 
nimeni nu vrea șă mi-1 coasă, 
să umblu fără el. Și Iosif 
nasturele 
pe terenul de fotbal.

— Ce tot cauți ? — îl 
peste puțin timp un prieten.

în buzunar și

am 
a vârît 
s’a dus

întrebă

— Mi-a căzut un nasture diri 
buzunar. E de aici dela haină.

— Păi tu îți ții în buzunar 
nasturii care-ți cad? Dece nu ți-i 
coși ? întrebă un altul.

— Dacă am soră și mamă dece 
6ă ml-i cos eu?

Dar băieții știau că mama lui 
Iosif e bolnavă și că sora lui este 
ocupată toată ziua.

— Dacă n’ar fi maima și sora 
ta, ți-ar fi lene să-ți faci și de- 
mâncare, ai muri de foame...

Iosif plecă acasă supărat.
In curie o găsi pe Viorica tăind 

lemne. O privi 
se apucase de 
grea.

— Hai nu te 
mie toporul — 
rica își aruncă 
bălane și-și privi fratele.

— Nu vreau I — răspunse ea>. 
Eu știu să tai și lemne, cu toate 
că după părerea ta, asta-i treabă 
pentru băieți. Iosif dădu din u- 
meri și merse în casă. Se apucă 
să mestece în cratima de pe plită, 
vrând să arate chipurile că el nu 
este leneș cum îi ziseseră prietenii.

— Du-te Iosif dragă cu Marica 
și Toni la grădiniță.

— Mă duc mamă, spuse Iosif. 
Iar după o clipă de gândire adău
gă :

— Dacă îi duc la grădiniță îmi 
dai bani să merg la cinematograf ?

★
Oare așa ajutați și voi, dragi 

prieteni, părinții voștri la treburi? 
Oare este lăudabilă purtarea lui 
Iosif Horvath din clasa a V-a a 
Scolii, Nr. I Cărei, care cere re-

compătimind-o că 
o treabă așa de

mai chinui. Dă-ml 
îi spuse eL Vio- 
pe spate codițele

compense pentru treburile pe care 
le face, sau își găsește o scuză 
pentru sine, atunci când nu vrea 
să dea un ajutor în gospodărie?

Elena DRAGOȘ
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Două orașe prieteneDIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI

Construcții ale noului oraș Celeken.
(Fotografiile reproduse din revista „Ogonioc")

Uniunii Sovietice, zeci de clă
diri frumoase s'au și ridicat dea- 
lungul străzilor încă neasfaltate. 
Copiii din acest nou oraș învață 
într'o clădire nouă și luminoasă 
— școala lor.

Pustiul prinde viață.
Elena GHELIGAR

La 60 km. de Nebit-Dag se 
construiesc străzile și piețele 

Iar ceva 
valurilor 

de nisip 
al treilea 
nu-l gă- 

pe harta

întinderi de nisip, pământ 
sterp, ars de soare, bătut de 
vânturi. Acesta este pustiul Turc- 

meniei... înainte vreme zeci și 
sute de caravane piereau înghi
țite de nisipul fierbinte și fără 
margini al acestui pustiu. Sute 
de ani, oamenii s’au temut de 
el. Dar astăzi omul sovietic îl 
cercetează și-l cucerește bucată 
cu bucată. Acum în centrul pus
tiului Kelcor se înalță sonde 
petrolifere și ceva mai departe se 
află orașul Nebit-Dag pierdut în 
verdeața bulevardelor largi, a 
parcurilor și a grădinilor. Fru
moase sunt cartierele orașului 
împodobite cu salcâmi în floare, 
cu arțari tineri, cu căsuțele îm
prejmuite cu garduri vii. Când 
pe străzile orașului se aprind lu
minile electrice, oamenii care au 
terminat munca, ies la plimbare, 
se odihnesc, citesc.

noului oraș Cum-Dag. 
mai departe, în locul 
galbene și nesfârșite 
începe să se înalțe un 
oraș — Celeken. Deși 
sești încă însemnat

Coventry și Stalingrad 
— două orașe îndepărtate. 
Dacă le cauți ne harta 
Europei ai să le găsești 
însemnate cu câte un cer- 
culeț unul spre apus, în 
Anglia, celălalt în răsă
rit. pe întinsul țării So
vietice. Dar deși la dis
tanțe atât de mari, aces
te orașe sunt legate prin 
suferințele comune prin 
oare au trecut în vremea 
războiului.

De multe ori mamele 
din Coventry ca și cele 
din Stalingrad își aduc 
aminte de zilele când pă
mântul se cutremura sub 
ploaia de bombe, când 
copii cu ochii măriți de 
spaimă le cereau să-i a- 
pere. Sunt încă vii în a- 
mintirea locuitorilor ce
lor două orașe, zilele po
somorite petrecute în în
tunericul adăpostului. 
Ura fierbinte creștea a- 
tunci In inimile oamenilor 
simpli și cinstiți împotri
va fasciștilor germani 
oare desiăn'țuiseră răz
boiul. Stalingrad „orașul 
erou". Cu o forță necu
noscută până atunci, în 
istorie, au apărat locui
torii lui fiecare părticică 
de pământ. Zilele grele 
de război n’au fost uitate 
de cele două orașe. Și iată 
că din nou imperialiștii 
amenință cu tot felul de 
bombe dorind o nouă 
vărsare de -sânge.

Orașul Coventry nu 
poate și nu vrea să uite 
zilele crâncene ale răz
boiului. Nu de mult ce
tățenii lui au trimis o de
legație la Stalingrad. Îm

preună cu cetățenii Sta- 
lingradului. ei au cerut 
Organizație! Națiunilor 
Unite să se interzică 
bomba atomică și cu hi
drogen. Delegații din Co
ventry au cunoscut Sta- 
lingradul : au văzul case
le noi înălțate peste rui
nele lăsate de război; au 
cunoscut locuitorii Stalin- 
gradului, oameni simplK 
harnici, modești, care 
și-au apărat orașul cu 
prețul vieții, și care a- 
cum nu-și precupejesc 
forțele să-l reconstruias
că. Și-au amintit atunci 
de orașul lor, de familia 
lor și au înțeles că toate 
acestea trebuiesc apărate. 
Deacea, calea de înțele
gere între reprezentanții 
municipiului Coventry cu 
reprezentanții Sovietului 
Orășenesc Stalingrad, a 
fost repede găsită.

La 9 Noembrie apelul 
comun către O.N.U. al 
celor două orașe a fost 
semnat.

„Noi considerăm ca 
fiind dreptul nostru și da
toria noastră morală 6ă 
ne adresăm Organizației 
Națiunilor Unite cu ape
lul de a lua măsurile ne
cesare pentru interzicerea 
armelor atomice și cu hi
drogen".

Prin acest apel cele 
două orașe care au avut 
atât de suferit se leagă 
6ă lupte împotriva răz
boiului. Cuvintele lor vor 
răsuna cu putere și vor 
sili pe acei care nu vor 
6ă audă, să-și deschidă 
urechile.

14 ani 
dela prăbușirea Doftanei
S'au scurs 14 ani de când, într'o noapte ne

guroasă de Noembrie, zidurile sure ale Doftanei 
s’au prăbușit, acoperind cu sfărâmăturile lor 
trupuri de fii iubiți ai clasei muncitoare, printre 
care și neuitatul luptător comunist Ilie Pintilie. 
Mișelia acestei ucideri a rămas în istorie ca o 
verigă sângeroasă din lungul și întunecatul lanț 
de crime făptuite de guvernele burghezo-moșie- 
rești. Stăpânirea știa de multă vreme că închi
soarea e șubredă, că nu va mai rezista mult. 
Așa stabiliseră inginerii. Călăii însă, au lăsat 
într’adins clădirea în ruină, sperând că într’o 
zi pereții de piatră se vor nărui, îngropând pe 
întemnițați. Fiindcă în iadul Doftanei erau în
chiși luptătorii pentru libertate, pentru fericirea 
poporului. De zeci de ani stăpânirea folosea 
Doftana ca un mijloc de ucidere înceată dar 
sigură, a luptătorilor revoluționari. Intre zidu
rile el umede, au pierit prin foame și schingiuiri, 
zeci și zeci de muncitori, țărani și intelectuali 
care luptaseră împotriva asupririi și exploatării 
capitaliste, începând cu conducătorii răscoalelor 
țărănești din 1907.

Deținuții comuniști și anti-fasciști erau su
puși celor mai sălbatice torturi. Deseori, ei erau 
mutați în vestita „secție de pedeapsă" H. Acolo,' 
ferecați cu lanțuri de mâini și de picioare, ei; 
zăceau pe cimentul celulei, în întuneric și în 
frig, primind de trei ori pe. săptămână o hrană 
'mizerabilă. Dar deși chinul și foamea au nimicit 
sănătatea multor tovarăși, nu le-au putut frânge 
hotărîrea, dârzenia, elanul fie luptă, încrederea 
în victorie. In acele condiții grele, comuniștii 
transformaseră Doftana într’o școală de educa
ție revoluționară. Clasa muncitoare, oamenii cin
stiți din țara noastră erau alături de conducă
torii închiși. Masele de oameni ai muncii, mo
bilizați de Partid, organizau deseori adunări de 
protest și felurite acțiuni împotriva teroarei din 
închisori, pentru amnistierea comuniștilor în
chiși.

înfăptuind azi țelul pentru care au luptat și 
’au murit cei mai buni fii al poporului, oamenii 
muncit din patria noastră cinstesc fierbinte a- 
'mintirea luminoasă a luptătorilor comuniști 
uciși acum 14 ani, sub ruinele Doftanei.

V. MÂNUCEANU

Mi s'a întâmplat de mai multe ori 
să întâlnesc pe stradă niște așa ziși 
„eroi" băiețandrii cu țigara în gură, 
scuipând cu istețime pe trotuar. La 
școală, fumătorii de acest gen se as
cund de obicei, în timpul pauzelor, la 
closet, fudulindu-se unul rață de al
tul cu iscusința de a scoate fumul pe 
nas. Ei calcă de fapt regulamentul 
școlar și pricinuiesc pagube mari să
nătății lor.

Cunosc următorul caz : un băiat de 
vreo 12 ani a aprins pentru prima 
dată o țigară. Simțind un gust rău în 
gură, greață și amețeală, el a vrut să 
arunce țigara. Dar un tovarăș de al 
Iui, mai mare, î-a spus : „Nu-i ni
mic, ai să te obișnuiești". Dacă acești 
copii ar ști cât de vătămător este fu
matul cred că nu s’ar mai apuca de 
fumat

Fumul de tutun conține vreo 20 de 
diferite substanțe vătămătoare, prin
tre care și nicotină. In formă pură, 
nicotină este un lichid uleios, una din 
cele mai puternice otrăvuri. Dacă lă
săm să cadă o picătură de nicotină 
pe ochiul unui șoarece, acesta moare 
imediat. Opt picături de nicotină in
troduse sub pielea uijui cal, îl ucid în 
patru minute.

Anul trecut, Ta institutul de medi
cină din Tbilisi s’au făcut câteva ex
periențe deosebit de interesante, cu 
iepuri tineri de -casă. Pe botul iepu
rașului s’a pus o mască cu un mic 
orificiu, în care s’a introdus o țigară 
aprinsă. De fiecare dată când trebuia

In pădurile de eu- 
calipt de pe insula

' Noua Zeelandă și 
din unele regiuni 
ale Australiei tră-

',. ’ • ieste o pasăre inte-
’■ Yesantă, numită 

Poe. Penele ei sunt 
strălucitoare, de o

'1 culoare verde în
chis, cu nuanțe ce
nușii. 

Pasărea atinge în lungime 30 cm. Are un cioc gros, 
puțin încovoiat. Picioarele lungi și puternice îi permit 
să alerge iute pe pământ. Pe gât, în față, are două 
smocuri de pene albe.

să respire iepurașul trăgea involun
tar și fum de tutun. Printr’un al doi
lea orificiu fumul era îndepărtat la 
expirație. Fiecare iepure era silit să 
„fumeze" de trei ori pe zi: la ora 9 
dimineața, la ora 2 după masă și la 7 
seara. Iepurii slăbeau, rămâneau 
foarte mult în urmă la greutate în 
comparație cu iepurii „nefumători". 
Unuia din iepuri i s’au dat zilnic câte 
zece țigări. Nu după mult timp, mem
brele anterioare i-au paralizat; iepu
rele se mișca cu multă greutate, de
venise trist și nu mânca nimic. Când 
„fumatul" a fost oprit, starea anima
lului s’a îmbunătățit treptat și după 
20—25 de zile toate fenomenele bol
năvicioase au dispărut.

Răul adus de tutun este cu atât 
mai mare, cu cât organismul este mai 
tânăr.

Dar și pentru copiii de vârstă mai 
mare, tutunul este extrem de vătămă
tor.

Un copil, care a împlinit numai 
12—13 ani, se află în creștere, prin
de puteri se formează. Și, în acest 
timp, organismul său posedă o sen
sibilitate deosebit de mare față de ni
cotină. Acțiunea vătămătoare a fumu
lui de tutun se face simțită chiar în 
cerul gurei. Gingiile fumătorului sunt 
moi și se vatămă foarte ușor. Fuma
tul provoacă o secreție abundentă de 
salivă și deaceea fumătorul scuipă 
des. Este un prost obicei. Dar afară 
de aceasta, scuipatul contribuie la 

Curiozități științifice

Privighetoarea Oceaniei
PoS se hrănește cu insecte, dar îi place și nectarul 

florilor. Cu ajutorul limbii sale lungi, despicată la 
vârf, ea scoate cu ușurință nectarul din cupele adânci 
ale florilor tropicale. Pasărea Poe e cunoscută mai 
ales prin cântecul său minunat. Din pricina aceasta, 
călătorii o numesc „privighetoarea Oceaniei". Ea poa
te imita cu ușurință sunetele pe care le aude. Poe 
poate să latre ca un câine, să imite strigătele pa
pagalilor, ale cocoșilor, poate să cotcodăcească ca o 
găină, poate să pronunțe cuvinte și chiar fraze în
tregi și, ce-i mai uimitor, poate să fluiere chiar unele 
melodii simple auzite dela oameni.

Din „Vocrug Sveta"

răspândirea bolilor. Din cauza fumu
lui de tutun se inflamează ușor gât
lejul, se creiază o predispoziție pen
tru anghină, în special la tinerii fu
mători. Fumul de tutun irită căile 
respiratorii. Fumătorului îi apare o 
stare de inflamație a laringelui, ră- 
gușeală, se dezvoltă bronșita și tu
șește permanent.

împreună cu fumul se introduce în 
plămâni și nicotină, care se infiltrea
ză apoi în sânge și otrăvește treptat 
organismul. Nicotină are o acțiune 
vătămătoare asupra sistemului ner
vos, asupra inimii și vaselor sangui
ne. Din cauza nicotinei vasele se în
gustează, circulația sângelui se înrău
tățește în toate organele; iar inima, 
nemai primind suficientă alimenta
ție se uzează repede.

Din cauza fumatului se reduce și 
activitatea organelor simțurilor. Se a- 
trofiază gustul. Are de suferit miro
sul.

Acum, nu de mult, când i-am vorbit 
unu( băiat cunoscut despre răul pe 
care-1 face fumatul, el m’a întrebat: 
„Dar dece fumează atunci oamenii 
mari?" Cred că majoritatea oamenilor 
vârstnici care fumează s’ar lăsa cu 
plăcere de fumat dar, din cauza o- 
bișnuințel, îndelungate, le vine greu 
să facă aceasta. Dar niciunul dintre 
ei nu poate spune că fumatul i-a în
tărit sănătatea.

Doctor A. OSTROVSCH1 
(Traducere din „Pionersoata Pravda")
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Grija detașamentului
La ora de Limba Română, E- 

lena Cincti iar n’a știut lecția. 
Ea a răspuns atât de nesigur, 
încât a trebuit ca altă colegă să 
lămurească întrebarea pusă de 
tovarășa profesoară.

Dacă te uitai în caietul ei, 
constatai că avea tema scrisă si 
totuși, ea nu știa lecția. Vedea 
că celelalte fete din clasă dau 
răspunsuri precise și i se părea 
curios. Doar și ea învățase a- 
casă. Ca să-și facă tema la Lim
ba Română a zăbovit chiar mai 
mult ca la celelalte materii. A 
citit din carte, a văzut notițele 
din maculator, a încercat să a- 
nalizeze și textul, dar tot timpul 
afla numai complementele drep
te.

— Nu știu, nu știu care sunt 
complementele circumstanțiale • 
Nu pot să învăț lecția ăsta. E 
prea grea. Ori cum încerc, nu-i 
dau de capăt, și-a spus desnă- 
dăjduită, apoi a încercat din nou 
să învețe la Gramatică, dar tot 
n’a reușit.

Și iată că a fost ascultată și 
a știut.
...In recreație stătea pe culoar. 

Fetele treceau în grabă pe lângă 
ea și o zbugheau în curte să se 
joace.

— Cum s’a întâmplat de nu 
ai știut la Gramatică? am între
bat-o.

— Am învățat... dar n’am pu
tut să aflu care sunt comple

mentele circumstanțiale.
— Și ai întrebat vreo colegă 

cum le-a găsit ea?
— Nu.
— Așa e ea! săriră cu gura 

câteva eleve ce se strânseseră în 
jurul nostru.

— Cum, așa e ea? mă mirai 
eu.

— Și anul trecut a învățal 
greu, dar până la urmă tot a 
trecut clasa.

Văzui lângă mine și câteva 
pioniere și mă adresai lor.

— Dar voi ce ziceți? Ar putea 
să învețe mai bine? Spuneți că 
învajă greu, dar detașamentul 
vostru ce a făcut? Ați cerut aju
torul tovarășei profesoare sau 
al tovarășei instructoare, cunoa
șteți ce anume n’a înțeles din 
lecțiile precedente?

— Dar ea nu-i pionieră, îmi 
taie vorba Virginia Petre, con
ducătoarea detașamentului, cu 
cel niai firesc aer din lume, de 
parcă ar fi fost stabilit că o 
elevă care nu este pionieră să nu 
fie ajutată la învățătură.

Lucrurile acestea s’au petrecut 
la Școala de 7 ani Nr. 11 din 
Constanța.

Și in clasa voastră se întâmplă 
la fel? Pionierele se îngrijesc ca 
numai ele să învețe bine?

Florica BALAN

0 acțiune pionierească

Cercul de aeromodelism

La cercul de aeromodelism dela Palatul pionierilor din București, 
pionierii vin cu multă plăcere. lată-i învățând să construiască pla
noare

Ajutorul
Gospodăria 

Colectivă

nostru
Agricolă 

din comuna

Colectivul de condu
cere al unității noastre 
auzind că la baza de re
cepție sunt cartofi colec
tați care trebuiesc repar
tizați pe categorii, ime
diat ? mobilizat toți 
pionierii unității noastre 
și în ziua de 31 Oct. am 
pornit din zori la treabă.

Am ales cartofii : pe

cei mici de-o parte, iar 
pe cei mari în coșuri 
pentru a ti transportați 
la oraș, fn patru ore noi 
am reușit să selecționăm 
6000 kg. de cartofi.

Eufrosina PUȘCHIȚA 
membră 
de conducere

nr. 38 comune Lablanița 
reg. Timișoara

în colectivul 
al unit.

noastră, rămăsese în ur
mă cu recoltarea porum
bului. Atunci, noi pio
nierii, alături de U.T.M.- 
iști i-am dat ajutor.

Muncind cu multă 
sârguință am reușit ca 
în trei zile să recoltăm 
o cantitate de 15.000 kg. 
de porumb. Dintre pio
nieri s’au evidențiat A-
listor Milica și Solomon 
Maria.

Sofica DRAGU 
conducătoarea unității 
nr. 27 comuna Zepoden! 
raionul Vaslui, reg. Iași

La pepiniera silvică
Intr'o după amiază, însoțiți de tovarășul profesor de 

Științe Naturale, am plecat la pepiniera silvică Gârbova 
de Jos, pentru a semăna ghindă Ajunși avoir, ne-am 
împărțit munca. Fetele au rupt colții'dela ghindă, iar 
noi băieții am semănat-o. Dela tovarășii de acolo, am 
aflat ca metoda de semănare prin ruperea colților ghin
dei este avantajoasă, deoarece puietul nu face o singură 
rădăcină puternică ci mai multe rădăcini scurte, ceeace 
ajută la transplantare

In acest fel, noi am semănat 25 de rânduri de ghindă
de câte 28 metri lungime. Noi vrem ca patria noastră să 
fie cât mai bogată în păduri, deaceea, în timpul liber, 
cu dragă inimă vom semăna și de acum înainte ghindă 
și alte semințe.

Teodor MUNTEANU
clasa VI-<a. comuna Râdești. regiunea Ciut

Concursul de atletism
Niciodată nu am participat 

la o întrecere mai mare. De 
aceea, când am fost ales să 
iau parte la campionatele in- 
terșcolare de atletism, am 
fost foarte bucuros Toți co
legii mei dintr’a Vil-a mă în
curajau și mă sfătuiau să 
mă pregătesc cu nădejde pen
tru ziua în care trebuia să 
alerg. Făceam în fiecare di
mineață și seară gimnastică, 
iar uneori, după amiaza, 
când nu era nimeni în curte, 
ocoleam în fugă, de câteva 
ori terenul școlii

M’am dus cu inima strânsă 
concurs. Era o zi 
dar pe arena de 
țime de școlari, 
fată.

de 60 m 
alerga în prima grupă

de emoție la 
mohorîtă. Ploua mărunt, 
fotbal erau adunați o mul- 
Colegii mei erau și ei de

Din școala noastră participam la proba 
plat, numai Rădica și eu Rădica 

Eu eram neliniștit.

Vedeam că participants dela 
alte școli, aveau pantofi cu 
cuie Rădica și eu nu ne lua- 
serăm dela școală, decât te- 
niși, Cu toate astea, Rădica a 
ieșit primul din grupa lui. Eu 
am alergat în grupa U-a. Au
zeam încurajările colegilor 
mei dintr’a Vil-a, toți iubitori
de sport, și acest lucru mă în
dârjea Am ajuns primul la li
nia de sosire. Obrajii îmi ar
deau. Mi s’a spus că am rea
lizat un timp de 9,8 secunde.

Acum mă pregătesc pentru finala con
cursului Colegii mei sunt siguri că și acoio 
am să fiu primul, iar eu vreau să adeveresc 
acest lucru.

Laurențiu DIACONU
clasa Vll-a, Liceul Mihail Eminescu,

Sa tu Mare

In atenția
1 tinerilor grădinari 

și pomicultori
La sfârșitul acestei luni, în 

paginile gazetei, se va organiza 
0 „Expoziție a tinerilor natura- 
liști”. In această expoziție se vă 
povesti despre rezultatele obți
nute de pionierii care au parti
cipat la „Concursul tinerilor gră
dinari și pomicultori” precum și 
despre cele mai interesante ex
periențe făcute de pionieri pe 
loturile școlare, ta casele și pala
tele pionierilor.

Pentruca „Expoziția” să fie 
cât mai cuprinzătoare, tinerii na- 
turaliști sunt rugați șă trimită 
redacției până la 15 Nov. scri
sori în care să povestească des
pre rezultatele obținute de ei, 
despre experiențele făcute și des
pre metodele folosite.

DOUĂ RE TE TE NEOBIȘNUITE
Elevii din clasa a Vll-a dela Școala 

Mixtă de 7 ani nr. 1 din Făgăraș, iși în
sușesc cu multă dragoste limba noastră. 
Ei au citit mare parte din operele scri
itorilor noștri clasici : Eminescu, Vlahu- 
ță. Creangă, Aiecsandri.

Nu de mult, Ia orele de literatură, au 
citit câteva bucăți scrise de Caragiale, in 
care scriitorul satirizează pe acei care 
stâlceau limba noastră. Școlarii au 
făcut atunci mare haz pe socoteala eroi
lor din schițele lui Caragiale. Cum însă, 
în clasa lor se găseau câțiva școlari care 
deasemeni „stâlceau" limba, s’au gândit 
să-i „satirizeze" și pe ei. Și iată că in- 
tr’o seară a avut loc o neobișnuită „în
tâlnire literară". _

Istorisirea lui Stâlcilă
e scenă apăru mai întâi Un băie
tei.

— Băăă, păi chiar ghine că 
găsesc, băi fraților. Cred că 

cunoașteți Sunt Stâlcilă. Iată, am să 
povestesc o grozăvenie:

Veneam spre școală. Pe drumul de

vă 
mă 
vă

ca
tre Sighii, numai ce iacă mă întâlnesc 
față’n față cu tovarășul profesor de ro
mână.

— Ce mai faci Stâlcilă? — mă între
bă profesorul.

— Groaznic de bine ! am răspuns eu.
— Dar părinții ce-ți fac?
— E sănătoși! Amândoi e sănătoși !
—- la spune-mi tu. lecțiile le-ai în

vățat?
— Ihâ ! Făcutu-le-am cu vecinul meu 

din clasa a Vll-a „Bâ”.
— Vorbești cam prost, Stâlcilă. Nu 

cumva ai ceva in gât?

— A-ăă I — ii răspunsei eu. Am un 
gât groaznic de sănătos.

— Ba tot trebuie să ai ceva ! Altfel ai 
vorbi cum trebuie. Eu zic să nr.rgi la un 
medic să te consulte.

Si iată că acum caut un medic.

întâmplarea lui Vorb-lvngîlâ

Pe scenă apăru insă Vorb-Lungilă.
— Bine că te-am găsit irate 

Stâlcilă !
— Noroc Vorb-Lungilă, tu erai? 

Ce vânt te cară la noi?* 1 1
— Ei. să vezi I Tocmai voiam să gă

sesc un prieten la care să-i pat vorbi 
despre...

— Despre ce frate?
— Desore întâmplarea cu nota 2 I Să 

vezi: azi la Limba Română am avut des
pre ' „vorbirea in versuri".

— A,... ! va să zică a fost vorba des
pre proheu, despre chicior, despre Iamb....

— Da, da. și profesorul m’a pus toc
mai oe mine să vorbesc despre toate a- 
cestea

— Apoi, cred că ai răspuns groaznic 
de bine, că doar tu.... I

— Păi să vezi : începui să-i, spun des
pre vorbirea în versuri. Tu ști ce’n- 
șeamnă?

„.... Vorbirea în versuri e un fel de a 
vorbi cum nu vorbesc toți oamenii adi
că vreau să spun, că a vorbi ie versuri 
înseamnă să știi versuri din acele cu rân
duri scurte, care au ritm și rimă. Ai în
țeles?"

Stâlcilă dădu din cap în semn de apro
bare

— Mai departe, am vorbit despre Tro
heu nu Proheu cum ai spus tu I observă 
Vorb-Lungilă.

„Troheu e un tel, silabă lângă silafcî, 
adică din acelea care se spun cu o singură 
deschizătură de gură și care se au ? și 
nu se văd și care dacă nu le desparți 
bine iese rău. Apoi dacă una din acestea 
este cu accent, iar alta fără accent, le 
spunem troheu, Cred că sunt destul de 
scurt. Nu-i așa?

Stâlcilă ridică din umeri și zise :
— Mi se pare că, și tu ai nevoie de 

medic, Hai să-l căutăm împreună.

Ce le-a spus medicul

T ocmai când 'Cei doi prieteni se pre
găteau de plecare, pe scenă apăru și 
„medicul".

— Luați loc, le porunci el. Tre- 
bue să vă examinez. ’ s .

După ce ii examină pe amândoi, docto
rul le i scrise câte-o rețetă pe hârtie și le 
spuse•

— Folosiți astea băieți ! și ieși afară.
„... In gât la tine, nu se găsește nimic 

care (i-ar pricinui greutăți de exprimare, 
Stâlcilă. Ai numai o boală de „limbă" și 
pentru asta există numai un singur trata
ment : să studiezi gramatica.

î^țâlcilă rămase, după o vorbă a lui, 
„groaznic" de uimit.

— la vezi la tine ce scrie măi Vorb- 
Lungilă?

... Tu Vorb-Lungilă, dacă ai învăța lec
țiile mai bine acasă ai putea să te expri
mi și să explici mai scurt și mai precis 
lecția. Vorba lungă plictisește, nu ex
primă nimic bun și pe deasupra primești 
note proaste". , ,, „.

Si iacă așa a fost la serata aceea li
terară. Ba la urmă.ȘtâJcilă a zis : „Cine-o 
face ca noi, ca noi o să pățească".

GH. NEGREA



Octavian Sava

' Dintre toate sporturile, cel mai mult 
îmi place fotbrlji. Când văd mingea 
rostogolindu-se printre picioarele jucăto
rilor, simt un soi de furnicături in tot 
trupul: îmi vine să dau buzna în mijlo
cul terenului și să’ncep a juca. Din pă
cate insă, nu prea am o statură de spor
tiv. Sunt cam îndesat și plinul. Bă
ieții, dela școală, spun că parcă m'aș 
rostogoli atunci când alerg și, deși am 
un nume foarte frumos și istoric, Augus
tin Pompeianu, — mi l-au schimbat în 
„Poloboc".

Adeseori l-am rugat pe Mircea, căpi
tanul echipei noastre, să mă primească 
și pe mine să joc, dar totdeauna, el în
cepea să râdă batjocoritor și-mi spunea:

— Mă „Poloboc", intâi să slăbești 4-5 
kilograme și apoi o să mai stăm de 
vorbă.

Să slăbesc ! Ușor de zis ! Dar cum?
M’am apucat să postesc. Nu mâneam 

seara, nu mâneam dimineața, iar la 
prânz, abia dacă gustam câte ceva. Imi 
ghiorăiau mațele și mă durea capul de 
foame. Și totuși, după trei zile de post 
crâncen, cântarul arăta că slăbisem nu
mai cu o sută de grame. Mi-am zis că 
nu-i deajuns să postesc, trebuie să fac in 
același timp și eforturi fizice. Ei bine: 
m’am dus de am tăiat toate lemnele ce 
le aveam in pivniță, rație pe o iarnă în
treagă. Când n'a mai fost lemnișor ne
făcut surcele, împleticindu-mă de obosea
lă m’am dus la Mircea.

— Acum trebuie să mă primești, i-am 
zis. Mâine aveți meci și Popescu II a 
plecat la mare. E un loc liber. Dămi-I 
mie. Am făcut totul ca să slăbesc, mai 
mult nu pot I

— Nici nu mă gândesc, răspunse Mir
cea cu răutate. Mai bine jucăm în șapte 
oameni, decât să primim unul ca tine, 
care mai mult o să ne încurce.

Mi-au dat lăcrimile. Am vrut să-i mai 
spun ceva, dar mi s’a pus un nod în gât. 
Zadarnic fusese totul: și postul și tăiatul 
lemnelar. M’am ascuns în curtea dindă- 
rătul școlii. Eram mai trist decât Vasco 
da Gama după ce i s’au înecat toate co
răbiile.

Acolo m’a găsit instructoarea taberei 
noastre de curte. Când am zărit-o, n’am 
știut ce să fac mai întâi. S’o iau la 
goană, să-mi suflu nasul, să-mi șterg la
crimile? Fiindcă instructoarea. cât e ea 
de instructoare, tot o fată e, și mi-era 
rușine să mă vadă plângând

Până la urmă, i-am povestit tot ce se 
întâmplase cu mine din fir în păr...

Instructoarea a clătinat necăjită din 
cap.

— Am observat eu că lui Mircea puțin 
îi pasă că nu. toți băieții fac sport, spu
se ea. De-ar ști să antreneze măcar e- 
chipa lui. Habar n’are însă, și nici pe 
alții nu-i ascultă. Nu-i nimic. O să vă 
antrenez eu. Să vii mâine pe terenul de 
pe strada Zefirului.

Am privit-o aiurit. Cum se poate ca ea, 
o fată mititică, cu un păr gălbejit care-i 
cădea pe umeri ca niște paie și cu un 
naș plin de pistrui, să știe să antreneze 
o echipă de fotbal? Totuși am ascultat-o, 
și a doua zi m’am prezentat pe teren. Ba 
am venit chiar cu un ceas înainte de 
ora fixată.

Dar nu eram singurul care venise atât 
de devreme. Se mai aflau acolo niște 
băieți din clasa mea, câțiva dintr’a cîn- 
cea și unul din clasa șaptea. Niciunul nu 
prea jucase fotbal, deși cu toții visau să 
fie selecționați in echipa națională.

Insfârșit veni și instructoarea. Din pri
cina soarelui puternic, nici cel mai mic 
colțișor al nasului ei nu rămăsese ne
acoperit de pistrui.

— Ne așternem pe o treabă grea, în
cepu ea. O treabă care ne va cere multă 
muncă și răbdare. Cine nu se simte in 
stare s’o ducă la bun sfârșit, să plece de 
pe acum.

Bine înțeles că n’a plecat nimeni. Dar 
când, în loc să ne lase să jucăm fotbal, 
ne puse să facem exerci li de gimnastică, 
multora le păru rău că n’au plecat dela 
început.

Schița, —
In ziua următoare, veniră mai puțini 

băieți și când, în afară de exercițiile ace
lea caraghioase, instructoarea ne puse 
să alergăm în jurul terenului, încă vreo 
cinci cerură să plece acasă

Instructoarea ne arătă atunci o revistă 
în care se găsea un articol despre felul 
cum se antrenează Bădescu, vestitul 
jucător dela Dinamo. Câteva fotografii 
îl înfățișau pe fotbalist făcând exerciții 
de fugă...

„Aiurea, am spus eu, văzând fotogra
fiile. Aleargă numai când ii trage in 
poză, pe urmă se odihnește”.

Mare ne-a fost insă mirarea când a 
doua zi. pe terenul nostru apăru însuși 
Bădescu. De cum sosi, ne provocă la o 
întrecere .de fugă și deși ne dădu un 
avans de 50 de metri, ne lăsă cu mult 
în urmă. Asta mă făcu să-mi dau seama 
că Bădescu era obișnuit să alerge șl a- 
tunci când nu se fotografia. înainte de 
a pleca, Bădescu ne făgădui c’o să mai 
revină, atunci când o să începem antre
namentul propriu zis cu mingea. Și în- 
tr’adevăr se ținu de cuvânt. Câte n’am 
învățat dcl.i dânsul! Pasele lungi și cele 
scurte, stopul, lovitura de colț, cea de 
pedeapsă și încă multe altele.

După două luni de antrenament se
rios, echipa noastră provocă la un meci 
amical pe băieții din echipa lui Mircea. 
Provocarea scrisă frumos, cu litere cali
grafice pe o foaie de hârtie velină, am 
dus-o chiar eu.

După ce o citi, Mi.-cea începu să râdă 
batjocoritor după cum îi era obiceiul.

— Cu voi să jucăm, măi ageamiilor? 
Cu tine „Poloboc"?

— Da, cu noi I i-am răspuns eu țanțoș, 
umflându-mi pieptul. Ți-e cumva teamă?

— Teamă? hohoti el. O să vă dăm o 
mamă de bătaie, de o să vă treacă pofta 
de fotbal și vouă și instructoarei. Auzi 
colo, o fetișcană să se apuce să antre
neze o echipă! Ha, ha. ha I

L-am lăsat să râdă și m’am întors la 
ai noștri, să le spun că Mircea a primit 
provocarea.

—A doua zi, când cele două echipe 
își făcură intrarea pe teren, fură întâm
pinate de o furtună de aplauze. Veniseră 
aproape toți copiii din cartier, curioși să 
ne vadă jucând.

In clipa când, îmbrăcat în tricou șl chî- 
loți de fotbalist, am pășit și eu pe ga
zon, auzii două prietene de-ale mele stri- 
gându-mă:

— Bravo „Poloboc"! Praf să-i faci!
Asta mi-a dat mult curaj. Și trebuie 

să știți că totdeauna un mijlocaș trebuie 
să fie curajos, pentrucă el e întotdeauna 
în mijlocul situațiilor cele mai grele.

Arbitrul fluieră odată lung. începuse 
meciul. Intr’o clipă, mingea se și afla 
la Mircea, care înainta vijelios. Am în

G O R !P E
Orizontal:

»

prin îndiguiri, desecări, defrișări (pl.). 
câmp sau... in titlu. 34. — Știința agroteh-

O

1. — Rotire a culturilor în scopul măririi producției la 
hectar. 8. — Prin această operație vor fi date agriculturii 
terenurile mlăștinoase. 9. — Loc de desfacere a produ
selor agricole șt animale 12. — Pronume. 15.—Supra
fața totală a acesto’ terenuri va crește la finele anului 
1956 până la 10 milioane hectare. 17 — Cu această ce
reală vor fi insămânțatet în 1956 până la 2.740.000 ha. 
18. — Material de construcție; va fi mult folosit la 
construcțiile ce se vor face in sectorul agricol. 19.—Ogor 
care trebuie îngrășat. 21. — Aduce ploaie, dar aduce și 
secetă. 22. — Operațiune principală agricolă, căreia 
colhoznicul Malțev i-a adus o serioasă îmbunătățire. 
23. — In Proiectul de Directive al Congresului al ll-lea 
al Partidului se prevede ca la această plantă tehnică, in 
sectorul socialist, să se aplice polenizarea artificială 
100%. 26. — Fir. 29. — Eri / (monoverb). 31. — îmbu

\ -
5 ? 5 6 7

Ed
sFb

9 10 11 12 15 14

W15 16
rrtfe

17 18
S19 20 n

22 23 24 20 25 27
50

A’i
3T 32 53

55 56
A

37
A.

38 39

40 42 43 44

cercat să-i tai calea, dar cât ai clipi din 
ochi, Mircea mă driblă și, șutând puter
nic zvârli mingea drept în plasa noastră.

Băieții din echipă îl încurajară pe por
tar și duseră mingea la centru. Schim
bară apoi două pase, dar mingea ajunse 
iar la Mircea. Făcându-și vânt, el o îm
pinse înainte, dar eu interveni!, oprind-o 
cu un stop precis.' Chiar în clipa când 
voiam insă s’o pasez mai departe, Mir
cea niă ajunse, îmi luă balonul și începu 
să gonească către poartă. Eu după el! 
L-am ajuns chiar dinaintea porții. Atunci 
se întâmplă însă o nenorocire. Preocu
pat numai să, iau mingea, n’am mai bă
gat de seamă ce fac cu ea și trăgând un 
șut Imparabil, o băga! chiar la noi în 
poartă. Era doi la zero pentru echipa 
lui Mircea. Mai bine se prăbușea cerul 
deasupra mea! Imi venea să-mi dau cu 
pumnii în cap...

Prima repriză se termină fără să se 
mai marcheze niciun gol. In pauză, Bă
descu veni la noi. Mi-era rușine să mă 
uit la el.

— Aveți toate șansele să mai câștigați, 
ne încuraja fotbalistul. Doar voi sunteți 
antrenați.

Eu unul, nu mai aveam încredere c’o 
să putem bate...

Meciul începu din nou. Ai noștri pă
rură mai înviorați, alergau vijelios peste 
tot terenul. Gâfâind ca niște locomotive 
sub presiune, adversarii încercau zadar
nic să ne ia mingea. Se vedea cât de 
colo că noi suntem antrenați, că nu ne 
pierdem cu una cu două suflul la aler
gare. Câteva pase rapide și de două ori 
mingea se odihni în plasa adversarilor. 
Egalasem.

nătățirea solului 
33.—II găsiți pe 
nică luptă împotriva ei. 37 — Scos din folosință. 38. — A 
pregăti semințele după metoda lui Lăsenco. 40. — Sa
vant care se ocupă cu studiul vieții. 42. — Vreme afu
risită. 44. — Grad de urcare a apelor. 45. — Plantă din 
care se extrage ulei (pl.).

Vertical:
1. — Amenațarea terenurilor mlăștinoase. 2. — „Lor 

cui natal" al unor legume (pl.). Suprafața lor totală din 
G.A.S., G.A.C. și întovărășiri va fi extinsă în 2—3 ani 
până la 225.000 m.p. 3. — Doj ană. 4. — Acolo unde se 
cercetează semințele de semănat. 5. — Așa cum e un 
pământ neîngrășat la timp (fetn.). 6. — Unealtă casnică 
cu ajutorul căreia sunt desprinse fibrele de cânepă sau 
in de pe lujeri. 7. — Natriu. 9. — Sau. 10. — Oprește 
apele să vină pe ogor. 11. — In cuib. 12. — Localitate 
în Germania 13. — Pârghia construirii sectorului socia
list la sate. 14. — La cel de fuior, producția globală 
trebuie să crească în 2—3 ani până la 57.000 tone paie, 
iar la cel de ulei până la 19.000 tone. 16. — Eșite l (mo
noverb). 17. — Câmpia Dunării și Banatul pentru țara 
noastră. 18. — Plantă 20. — Se cultivă la noi din ce 
în ce mai mult. 21. — Asemenea terenuri din vetrele 
satelor și din orașe vor fi cultivate cu legume, cartofi, 
și pomi fructiferi (sing.). 24. — In țara noastră, pe 
zi ce trece, se schimbă mereu fața lor. 25. — Care nu 
sunt buni. 26. — Sprinten. 27. — întovărășiri agricole 
de tip... 28. — A lucra ogorul 30. — /htreprindere de 
construcții București. 32. — A face ca valurile mării. 
33. — Ornamente în arhitectură. 35 — Pronume. 36. — 
Acela (pop.). 39 — Terminație slavă. 41. — Operei
43. — Măsură agrară.

Cuvinte mai puțin cunoscute : OVE — IENA

Mircea începu să răcnească la coechi
pierii lui care încercau fără folos să a- 
jungă în terenul nostru. Deodată, înain
tând ca o vijelie, Mircea ajunse lângă 
mine. Poarta noastră era din nou ame
nințată. M’am repezit și am izbutit, nici 
eu nu știu cum, să-i iau mingea. In a- 
ceeaș clipă însă, crezui că un fulger 
țâșnit cine știe de unde, îmi străpunsese 
fluierul piciorului de-a"m văzut stele verzi. 
In invălmășală, mă lovisem.

Intr’o clipă, piciorul începu să se umfle. 
Părea că cineva bagă aer înăuntru cu 
pompa. L-am privit îngrijorat.

Nici nu-mi mai păsa de durere. Cloco
team doar că -în tot meciul marcasem 
un singur gol și acela in poarta noas
tră. Acum, cu glezna umflată, era cu 
neputință să mai fac vreo ispravă.

jocul se ținea dârz. Mingea nimerea 
în bară. în burta portarului, afară din 
teren, numai în plasa adversarilor nu. 
Meciul se apropia de sfârșit, când m? 
țârii și eu până în apropierea porții 
lui Mircea. Deodată auzii pe unul dela 

noi din echipă strigând : „Poloboc, sări!" 
Ca prin vis văzui zburând mingea către 
mine. Mircea, care se afla în apropiere, 
sări înaintea ei, dar n’o ajunse. Atunci, 
fără să țin seama de durere, mă svârlii 
și eu în aer. O clipă îmi trecu prin minte 
că acuma nu mai semăn cu un Poloboc, 
ci cu un balon, dar îndată după aceea 
mingea ajungând la mine, o izbii vârtos 
cu capul, trimițând-o în plasă.

Se adeverise vechiul proverb: „Lasă să 
fie vai de picioare, totul « să ai cap".

Marcasem primul gol adevărat din 
viața mea. Eram fericit. Echipa noastră 
și instructoarea. deasemenea!
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