
acesta.

sânt: Cine 
uluia ?-

Elevii Școlii de 7 ani din Mirceșii-Stre- 
hain ne vestesc:

„Pentru vacanta de iarnă pregătim cî. 
leva concursuri: lată pe cel mai intere- 

~ va construi cea mai bună să-

ele ți

bilele trecute mă întorceam de pe

e

«x

Tinerii timplari

întunecoasă

Elevii au a- 
fiecare ; unul 
fierăstrău, al
un ciocan, o

Dragi pionieri și școlari,
Numărul de astăzi af „Scînteii pionie

rului** este cu totul deosebit. După cum veți 
vedea, toate articolele, scrisoriîe, știrile, 
poeziile și desenele sînt scrise și fucrate 
numai de colegii 
ceie mai bune și 
vi ie prezentăm

voștri. Noi le-am ales pe 
interesante dintre 

în numărul

O**'

1b-100

teren. Tocmai ii spuneam lui Zdup : „Ei frătioare, 
hai și pe la gazetă • Dar n-apuc să intru bine in redacție, că o grămadă de reporteri, desena
tori... se adunară in juru-mi. Știți, toți cei care lucrează la noi la gazetă.

„Ascultă. Gheorghiță !“, „Bine că ai venit !“. „Ce.ai stat atita ?“. 
Vorbeau toți deodată. Nici nu știam cui sâ-i dau ascultare.
— Luați mă domol, așa «iu pricep nimic, le spusei eu.

— Uite, izbuti să-mi explice un redactor. Pregătim o surpriză pentru cititorii noștri... 
Un număr scris numai de copii înțelegi?
— Dar materiale aveți ? am întrebat eu. '
N-a mai fost nevoie însă de răspuns in clipa aceea, un poștaș cu un sac doldora a 

răsturnat pe masa noastră un maldăr de scrisori.
materialul pentru număr.Am ,înțeles Era tocmai

..La coiful viu al școlii noastre, ne 
scrie Elena Coroamă din Ceahlău, avem 
două turturele, un acvariu cu diferite spe
cii de pești din Bistrița, flori care cresc wt 
regiunea noastră. Am avut și un pițigoi. 
dar a murit de singurătate, săracul... Ne-a 
părut tare rău după ei...

In vacanta de iarnă vom organiza și ex
cursii in care poate vom găsi sa aducem 
și pentru coltul viu cile ceva*.

Pentru serbarea pomului de iarnă lu
crăm repede și cu mare atenție costume 
frumoase. Nici pe cei mici nu i.ain uitat! 
Pentru ei pregătim jucării din hîrtie co
lorată și carton: irenulefe. cărucioare, co- 
șulețe, etc.

Era o seară
noiembrie. Fulgi mari și deși 
cădeau alene pe pămîntul înghe
țat. Abia vedeam pe unde să 
calc. Veneam de la prietena mea. 
Eugenia. Deodată, cum mergeam 
așa, nu departe de mine auzii 
un vaiet înăbușit. O clipă, am 
rămas încremenită. Ce-o fi ? Pe 
semne a căzut cineva. Scot
pede din buzunar o cutie de chi
brituri și aprind un băț, O 
meie bătrînă căzuse. Mă apropii 
de ea, s-o ajut-

Bătrîna avea în spate o trais
tă plină de porumb și tocrfiai 
din pricina acestei greutăți 
necase. Boabele de porumb 
împrăștiaseră De zăpadă.

— Bunicuțo, aprinde te
chibriturile. Eu adun boabele.

După ce le-am strîns, am dat

re-

Detașamentul I
Comuna Oancea, 

raionul Bujor

pentru
pregătim costumele

pentru carnavalul pionieresc. P’onierele 
din grupa mea vor purta costume de flu
turi. ciuperci, iepurași, iar eu voi fi Albă 
ca Zăpada. Sînt sigură că la carnavalul 
nostru va îi Ca în povești". își încheie 
scrisoarea pioniera Plopan Lucia, irn 
clasa a IV.a, de la Școala de 7 ani din 
comuna Negrești, regiunea Iași.

fe-

alu-
se

rog

fuga la cel mai apropiat gard 
de nuiele, am rupt de acolo un 
par mai rezistent și i l-am dat 
bunicii ca să aibă în ce 
jini, să nu mai alunece. înainte 
de despărțire, bătrîna a mai a- 
pcins un chibrit și s-a apropiat 
de mine, să mă vadă mai bine.

— Spune-mi, 
lă?

— Da, bunico, sînt pionieră...
— Dar ce înseamnă să fii pio

nier ? '
— Pionierii sînt școlarii care 

învață bine și sînt disciplinați.' 
Orice pionier care ar fi trecut pe 
lingă dumneata te-ar fi ajutat. 
Cu

se spii-

mergi la școa-

siguranță.!...

Marieta OLTEANU 
cl a VI-a 

comuna Vlad Țepeș, 
raionul Curtea de Argeș

Printre eievii 
Școlii nr. 24 cu 
limba de predare 
maghiară din Ti
mișoara, se atiă 
Kapuși Emerit și 
Szabo Alexandru, 
care au îndrăgii 
de mult timplăria. 
De învățat nu i-a 
învățat nimeni și 
nici nu au pre
tenția că sini mari 
meșteri. Insă ori 
de cite ori, acasă 
sau ia școală, e 
vorba de reparat 
ceva, ei se pricep 
de minune I Intr-o 
zi, .timplarii* au 
propus conducerii 
unității înființarea 
unui cerc de lim- 
plărie.

— Bine, bine, de 
Înființat nu e greu, 
dar de unde «cu
ie? a lost tăspun- 
sul.

După sfatul pe 
care l-au tinut, 
pionierii s-au a- 
dresat întreprin
derii care le pa
tronează unitatea. 
Și iată că in ate
lierul cercului au 
apărui un banc, 
o menghină și 
alte unelte. A- 
proape tot inven
tarul și lemnul ne
cesar pentru lu-

cru. 
dus 
un 
iul
bărdi|ă, cuie ~

Ve|i spune,
poate : mare lu
cru I Parcă în alte 
școli nu există 
cercuri de tîm
piărie ? E adevă
rat, 
de 
24 
nu 
să 
Și

, dar pionierii 
la Școala nr. 

din Timișoara 
s-au iKultumii 
aibă un 
atita tot. 

puțin, 
noi.

Cînd 
tinerilor 
a avut 
anumite 
timplarii Ie-au ve
nit in ajutor. Asa 
se face că pe a- 
coperișul scolii a 
putut li instalat 
cu ajutorul 
plăților' 
văral 
observații 
tilice.

ața

cerc 
Cel 

știm

.Cercul 
geografi" 

nevoie de 
aparate.

tîm-
* un ade- 
centru de

știin-

îndrumați da 
tovarășul profe
sor Dezideriu Pe
tre, membrii cer
cului de geogra
fie și tîmpiărie 
au reaiizai un 
ceasornic-solar, o 
roză a vînturilor 
și vot avea in cu- 
rind și o hartă a 
școlii cu împreju
rimile ei Patru 
cuburi indică punc
tele cardinale,
care, cu ajutorul 
unui păienjeniș 
de sirmă, vor de
termina pe hartă 
principalele punc
te din oraș.

Tinerii timplari 
timișoreni pregă
tesc și alte apa
rate pentru cercul 
de geografie. A»t- 
tel, elevii vor pa
lea urmări prac
tic lecțiile pre
date.

Acum înțelegeți 
de ce am spus că 
.cercul lîmplarl- 
lor* din Timișoa
ra se deosebește 
de celelalte?

I. BADRAGHI 
cl. a VII a 

Școala nr .24 
Timișoara

Pă-du-ri-cea a-m-btâ-cat Man-ti-e de

VERSURI Șl MUZICA de
Veturia NIȚA
cl a VlII-a C 

Școala medie nr. 23 
București

Au gătit cu haina aibă 
Codrul, zarea toată. 
Păduricea a mbrăcat 
Mantie de vată.

Moderato

Bun ve-nif,o zî-na al-bă Fulgi,stelu-ts u-su-rc-le

In zăpada așternută 
Vînttil hoinar, jucăuș. 
Tot rotindu-se-și făcu 
Liniștit, un bun culcuș.
Săniuța de pe deal 
Zboară ca și vîntul. 
Fulgi ușori se cern mereu 
Imbrăcînd pămîntul.

Au ga-fit cu hai-nă al-bă Co-dru/,za-rea foa- fă
----- t—

3
------- ---------
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SPRE

drum

Tăticul meu
co

și

camera, au așezat lozinci și foto-

fier vechiDin banii

A-
a

trei: 
care
Tata

A- 
au

poalele 
Livezile

din unitatea 
instructor am 
ajutat să se

C-olectivul de conducere al 
unității de la Școala maghiari 

Cîmpia Turzii

Ana FLOREA
cl. a lV-a 

comuna Odoreu 
regiunea Baia Mare

Georgeta VLAD 
cL a III-a

Școala de 7 ani, comuna 
Ștefan cel Mare, raionul 

Fetești, regiunea Constanța

La Căminul cultural din 
tnuna noastră a acut loc o adu
nare la ca'e au fost popularizați 
fruntașii în muncile agricole 
la predarea cotelor.

Eu am fost tare fericită! 
team șl motiv; tăticul meu 
fost citat primul!

La sfîrșitul serbării, o grupă 
de pionieri a adus salutul nos
tru și a laminat flori fruntași
lor.

Nu peste multă vreme, cei din sat de la 
noi, colectiviștii și ceilalți vor vota în alege
rile de deputați pentru Marea Adunare Na
țională.

Acum cîteva zile pionierii 
noastră împreună cu tovarășul 
fost la Căminul cultural și am 
facă o casă a alegătorului.

Dorin Doina, Stavilă Violeta, Chirania 
Elena și alți pionieri din detașamentul nr. 1 
au curățat 
montaje.

tata
peste- spre fratele meu. Era roșu de ur-

O casă a alegătorului

e vede

,oț»AK A^' wțCmuțui; cetii iul al untonii tineretiAu' muh

DRUM

sculat, mama ne a 
pregătit masa și hainele pentru 
școală. Haine groase, pentru că 
de acasă pînă în sat e 
lung...

Am ieșit pe poartă toți 
fratele meu, eu și tata — 
pleca în pădurea Lărgii, 
e pădurar. S-a dus să marcheze 
niște butuci. După o bucată de 
drum ne am despărțit de 
și am pornit de-a dreptul

lîl • »
mââamJLlJ

expeditor >
Lairvi- Juliul 
cC. a vil a.

ȘccaAi DoUenf. 
, &'CizZ.

Bicazul nostru

La vărsarea în 
Bistrița a năvalni
cului rîu Bicaz, se 
află comuna Bicaz, 
înconjurată ca o 
cetate de falnicii 
munți ai Bistriței, 
acoperiți cu păduri 
de brad.

In trecut, cine 
știa de comuna 
noastră? Azi însă, 
lucrările hidrocen
tralei care poartă 
numele lui V. I. 
Lenin au făcut din 
localitatea aceasta 
un centru impor
tant. In viața nouă 
a Bicazului, un mo
ment de seamă a

fost 
căii 
leagă
Piatra Neamț și cu 
restul țării- Șiruri 
nesfîrșite de plute 
aduc fabricilor de 
cherestea 
primă;
martore ale tran
sformărilor petre
cute în această re
giune. Astfel, pe 
malul drept, în lo
cul satului Dodeni, 
a răsărit frumoasa 
colonie muncito
rească a hidrocen
tralei. Pe 
stîng, au 
blocurile de 
ale fabricii 
ment.

Din înălțimi pri-

construirea 
ferate care îl 

cu orașul

materia 
ele sînt

malul 
apărut 
locuit 

de ci-

veliștea Bicazu
lui este străjuită 
de masivul Ceah
lău.
Minunatele schim

bări care se da- 
toresc mîinii harni
ce a omului, îm
preună cu mărețele 
frumuseți ale natu
rii, au făcut din 
Bicaz un centru 
turistic. In vacanța 
de vară a anului 
1956, e adevărat, 
am văzut pe aici 
puține grupuri de 
pionieri. Pentru Ia 
anul însă, noi, cei 
din Bicaz, vă che
măm în număr cît 
mai mare pentru a 
fi oaspeții noștri 
bineveniți.

ȘCOALA
un deal împădurit. La 
lui sînt case cu livezi, 
sînt îngrăditț: și pe lîngă garduri 
nu s-a adunaKîncă 
că totdeauna tiveam pe 
De la garduri/pîâ-ă in vîrf 
mai era mult, lată-n 
aci, cantonul 
„Casa noastrălV am strigat 
„Uite-o și pe magia !" spuse fră
țiorul meu. Ce mită și frumoasă 
se vede casa de aici, de sus !

★

...Peste brazii încărcați de ză
padă domnește liniștea. Doar 
din cînd în cînd un om își în
deamnă calul la drum. Am privit

U 
e

cuș și ger. Am pornit din nou la 
drum. Am ajuns pe dealul ce 
coboară leneș spre sat. Mînăsti- 
rea Humorului este satul unde 
învăț împreună cu fratele meu. 
Imî place mult satul acesta în
conjurat de deaiuri și de-abia 
aștept dimineața să-l privesc în 
drumul meu spre școală, să văd 
Humorul ce curge printre case. 
De sus nu poți vedea decit jumă
tate din sat.

Pe măsură ce coborîm dealul, 
ne întîlnim cu alți copii, care 
ca și noi se îndreaptă în fiecare 
dimineață spre școală.

Cercul

strada
Bujorului

inDe cînd am venit 
aici am locuit, adică 
nr 6. Și cred că este locul cel mai plăcut 
din Capitală. Nu e circulație prea mare — 
de aci se trage bucuria mea și a tuturora; 
te poți juca în voie 1

In cartierul acesta sînt , .__
nate — cum e cel de la Arhive, lama, pe 
dealul ăsta e grozav, ce 2 .5 2_
vale, zburînd, cu sania, e o veselie că nu-ți 
mai vine să intri în casă. Și cîți copii nu 
sînt în cartierul nostru !...

In apropierea locuinței mele se află Sta
dionul . Republicii. Am văzut și eu cîteva 
meciuri de fotbal aci. Au fost foarte intere
sante, dar mai interesante mi s.au părut 
certurile care izbucneau în tribune din mo
tive „foarte serioase" Unul zicea, că, ta 
anul. Ozon va juca ia „Locomotiva*. Altul 
striga cit îl ținea gura că nu e adevărat 
era gata să parieze că 
„Progresul”.

București, numai 
pe strada Bujorului

derdelușuri mina*

mai I Ci nd vH la

Ozon va rămîne

★
uit să vă 
noastră, 

din cartierul 
importantă ; învață 1 
sa l-a îi auzi: „Nu 
țiile..."

La școala noastră 
elevi Unii au cursuri dimineața, alții după 
amiază.

De altfel, în clasa noastră avem un de
tașament unit de pionieri. Cei mai buni la 
carte și disciplină îi ajută pe cei slabi. Sîn- 
tem foarte legați

Ceea ce trebuie neapărat să adaug este cl 
fetele învață mai bine, mai conștiincios de
cit băieții. Mie îmi face chiar impresia că 
cele mai multe., tocesc. Nu cumva de asta 
sînt conștiincioase ?

Se înțelege că învățătura fiecăruia se ve
de" în catalog Cei care învață ordonat au 
și rezultatele cele mai bune, „tocilarii" ca
pătă cîte un trei, iar despre cei care nu 
învață, cred că nici nu mai trebuie să po
menesc.

Cam așa stau lucrurile pe strada mea ?t 
în clasa a VII-a B, cea vestită în școală 
pentru cumințenia și rezultatele ei bune ta 
învățătură.

Dar să nu 
despre școala 
„mari”

povestesc
deoarece copiii mai 

meu au și o ocupație 
Pînă și pe cei din cta- 
viu afară, îmi fac lcc-

de pe
In unitatea noastră fiecare pionier, mic sau mare, a luat parte la acțiu

nea de stringere a fierului vechi. Un exemplu bun sînt frații Moldovoi : 
lexandru, din clasa a VIi-a și Iosif, din clasa a IV-a. împreună, ei 
reușit să adune fier vechi în valoare de 8.000 de Iei.

Din banii primiți părinții lor și-au construit o casă.

Membrii cercului de auto de la noi au primit să execute repa
rația unei motociclete.

Ei lucrează cu însuflețire. Printre cei mai buni sînt Loszlo 
Bela, Gajzăgo, Marton, Pop Vaier, Filip Constantin.

Fotografia, care reprezintă un moment din timpul lucrului, a 
fost luată de colegii lor de la cercul de foto.

Katalin GAJZAGO 
cl. a Vil-a B 

Școala medie Ady Endre
Zalău
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PRIETENI ROMÎNI,

Trăim departe unii de 
alții, însă inimile 
stre sînt aproape; 
nu va putea rupe 
tenia noastră. Noi 
tăm. muncim și

Mariana MATEESCU 
cl. a V-a 

comuna Sîmburești, 
raionul Drăgășani.

absentează, pentru că n-au pe unde

Aurel FILOTEANU 
satul Uncești, comuna Bunețti, 

raionul Fălticeni,

Liffia PREDESCU
cl. a III-e

Școala nr. 11 mixtă. Constanța

Cungrea, care desparte satele 
pricioasă Azi, i

Mă număr printre ele
vii care urmează cursu
rile școlii sportive din ora
șul nostru. Pînă acum, în 
anul în care activez și eu, 
s-a ținut un concurs de 
calificare la cinci exerciții : 
paralele bară, capră, i- 
nele, sol.

Eu am concurat la trei 
exerciții, adică la bară, pa
ralele și capră, și m am 
clasat pe locul 2-3 la e- 
galitate de puncte cu cole
gul meu Qalan. Mai am 
să dau concurs la sol și i- 
nele și sper să obțin re
zultate bune.

Heller HAR1 
elev 

str. Gutemberg nr, U5 
Bacău / ’

Familia de aci e mare. 
.. Grija pentru noi este f_

Colectivul de conducere al 
al Casei de Copii nr. 4,

— Al cui o fi 
tntrebat eu.

N-am mai avut 
pund, că auzii un 
vind în direcția 
vaietul acela, l-am 
meu, Moldovan Gheorghe. agățat 
creanga unet răchiți, unde erau multe 
cuiburi de vrăbii. M-am grăbit să-t 
ajut să coboare, dar ctnd am privit 
tn coș. am rămas îngrozit! Vreo 20 
de vrăbii, cu capetele tăiate, se mai 
zbăteau încă. Porumbul din cop U 
ținea doar pentru s-și ascunde vic
timele...

După ce cobort din cppac, Moldo
van mă întrebă răstit:

— De ce ai lăsat oaia să-mi mă- 
nlnce porumbul? Și fără să mai aș
tepte răspunsul, mă lovi cu mtinile, 
cu picioarele și mă trtnii într-o băl
toacă. Am plecat acasă foarte supă
rat. Rău băiat Gheorghe ăsta...

/meciuri tn- 
' de clasă și 
cu participa- 
din cursul e- 
medtu. Echi- 
Vll-a B a 

campionatul pe 
elementar, la

Știri sportive
,.Incă de la începutul a- 

nuliii școlar, ne scrie in
structorul superior June 
Tiberiu de la Școala de 
7 ani Socodar, s-a reușit 
ca la orele de educație fi
zică să participe toți pio
nierii.

Acum, pe timp de iarnă, 
activitatea sportivă conti
nuă în sălile de clasă. Pio
nierii fac antrenamente la 
probele de gimnastică pre
văzute în complexul 
F.G.MA Cu cei care știu 
deja să patineze, se vor 
organiza concursuri și în
treceri de săniuțe".

Pe ctnd eram cu oile la pășuna! f» 
suhatul de după Movila, am zărit m 
coș cu porumb din care mincu o osAa. 

coșul ăsta ? ,-t mr

_ ' '» comunei noastre, este o apă tare ca-
r______ __ , poți trece vadul, încălțat în sandale dar mline trebuie
s-o iei pe punte. Numai că puntea e stricată de multă vreme șt Sfatul 
Popular Comunal nu ia nici o măsură ca s-o repare.

Din pricina aceasta suferă și școala noastră. Cînd apa este mare, 
unii din colegii mei întîrzie sau 
trece apa ca să vină la școală.

Ar fi bine ca tovarășii de la 
repare puntea. Tare mult ne-ar

Cea mai frumoasă zi 
din viața mea

De cînd eram în clasa 1, do
ream din tot sufletul să ajung 
cit mai repede la vîrsta cînd voi 
putea deveni pionieră. Știam că 
trebuie să ai 9 ani, să fii cumin
te, harnică la învățătură și res
pectuoasă. Eu mi-am dat toată 
silința, și, acum cîtva timp, do
rința mi-a fost îndeplinită.

Ziua aceea a rămas cea mai 
frumoasă din viața mea I

Acum, cînd am primit crava
ta roșie, mă străduiesc să fiu 
demnă de ea și s-o port cu 
cinste.

Ce frumos e să fii pionier 1

noa- 
nimic 
prte- 
învă- 

- ---------- T. dorim
8° ne cunoaștem ,o’ ma> unii pe 
alții. După ce ne veți răspunde, vă 
vom trimite o fotografie a școlii șl a 
orașului nostru.

Scrieți-ne. spuneți-ne unde locuiți, 
cum e3te școala voastră și cum învă- 
tați.

Vă salutăm și așteptăm cu nerăb
dare răspunsul.

Elevii Școlii primare nr. I 
din Stalowa Wola Polonia

nO“ X; si despre. a". rtierești din " șt a v 
eXCtprinuP sajuton clasele «

elementare Si
Germană.

In orașul wxrtru stn- 
iem socotiți jjea buni 
sportivi. Șcpala noastră 
organizează, 
tre echipei] 
Intre clase! 
rea elevdcf- 
lementar și 
pa clasei a 
cîștigat 
cursul 
handbal. Echipa de gim
nastică și echipele de la 
alergări, fotbal și tenis de 
masă desfășoară o inten
să activitate, iar pentru 
sezonul de iarnă școlarii 
ieșeni se pregătesc pen
tru concursul de patinaj 
și schiuri.

Colectivul unității de 
pionieri din Șc. medie 

mixtă nr. 1
,,Mihail Sadoveanu“ 

lași

DRAGI PRIETENI. l'ceu’ Ifia f “
Am SĂreâ sVeO&ȘtedeSP.Institutul M

căpătăm mun_ea4U"aȘne putem des- W
profes’e cu.5tJ &vem ateliere unde W
curca în viatjE u . croitor-e. coniec. W
se învață me5,eIb'ri( de mașmă șik fii. te^tur^.b™dXlv®reTinștițutu. 1

ggk de mînă. După . m înscrie tn a.- gk lui de 3 ani. ne putem Inse
Wk tul superior. Pen"^it3ut avem clase

m<>u Put'errcz HARDENAS

f®WtSPeranZa o . Si W- Mirailores - S^tul Peț-^g

Draga, redacție,
Iți scriem și noi, pionierele Casei de copii 

nr. 4 din Cluj. Vrem să-ți povestim cite ceva 
despre cercul .miinilor îndeminatice*.

Intr-o zi — asta s-a întîmplat anul trecut — 
am vizitat expoziția de lucru de mină a „Așe- 
zămîntului de surdo-muți". Iile cu mâdelele lor 
naționale, cu miile de Hori presărate pe pînza 
albă și subțire, ne-au plăcut toarte mult Și 
așa, ne-am gîndit să ne facem un cerc de 
lucru. Mai întîi am făcut musculițe... apoi mus- 
culițeie roșii și negre și-au luat .zborul". In 
locul lor a apărut o floare, un chenar. Apoi au 
inceput și fetele mici să vina să lucreze. An- 
toaneta și Tereza din clasa a lll-a au fost prin
tre primele. Dar atîta s-au plins 1 Ba că se 
înțeapă, ba că nu le place modelul...

Azi însă sînt .lucrătoare" vechi! Vor să le 
ajungă pe cele dintr-a Vl-a: pe Maria Mure- 
șan, pe Aurelia Olteanu, pe Florica Cuba...

Acum la noi e mare zor. Pregătim iile și 
cămășile pentru costumele noastre naționale. 
Opera Homînă din Cluj, care ne patronează, 
ne dă materiale. Ne simțim bine în Casa noa
stră I Familia de aci e mare. Surori avem 
multe... Grija pentru noi este în miini sigure, 

unit. nr. 43 
Fete-Cluj

■' pionierului
CRȘAțj Ai. ȘbMfftTOtUI-'dfirtltAl ALUNlUNli TtNțRsMdțfMuRcÎTCR



Pictură de 
A- CfMPOERU 
cl. a V-a
Șc. 154 mixtă 
București

Maria Voichița GRECU
cl. a Vll-a Șc. medie mixtă «w, 1 

Rădăuți

c u s

AM FOST IN EXPEDIȚIE

VERTICAL

Mulțime
o

procesiune

tăia car- 
cunoscut.

Desen de
MIORIȚA MOGĂ 
cl. a Vi a B
Șc. medie nr. 3 
Timișoara

expediție. în Marea Caraibe- 
făcut pe un vas mare pe care 

firește.

Zabaria Nicolaie, Nc-nițescu Cornelia, 
Rapoțescu Adriana 

cl a IV-a B
Școala nr. 5 mixtă — București

EPIGRAME

(Unui elev care tnttrzte ia 
cursuri)

Intîrzie la orice oră, 
Niciodată nu-i prezent.
Dar ce-ar fi ca și la joacă 
Să mai fie dat absent?

(Altui elev, care își uită 
cărțile șl caietele acasă)

Caietul ți-l uiți acasă. 
Cărțile le uiți pe toate.
Insă ca să-ti uiți pe masă 
Năravurile, nu se poate ?

Gabriel DUȘMANESCU 
cl. a Vil a 

Școala nr 3 mixtă 
Buzău

Unde zboară ciocirlia
Asta este partea-ntiia.
Par‘ea-a doua c țepoasă, 
Veșnic verde și frumoasă.
La un loc nu-s un cuvînt
Ce-I rostești, ci-s ca un gind 
De tristețe sau amar...
Nu i vorbit și nici cîntat, 
Dar parcă te a mai ușurat.

(suspinul)
Mircea PALADESCU 

cl. a VI-a 
Școala de 7 ani 

nr. 49 ,,Mihail Eminescu' 
București.

7. In acest moment. — Stat in In
dochina, denumit și Tailanda. 2. Cel 
mai mare port al țării noastre. 3. 
Măr încurcat I — Fac un salt peste 
m obstacol. 4. Ei posedă... — ,,Opre. 
ște" in plugușor întrebare, o. 
Nevrednică. 6. Pronume personal 
la dativ. Răstoarnă brazde. 
Pronume reflexiv, singular 7 Mă
sură din vremea Ivi Cuza. — Poate 

fi senin sau noros. S. vas de lupta 
al cărui nume se trage de la tun: 
9. Gustul chininei.
mare de oameni care tnsojesc 
ceremonie, o paradă, o 
etc.

1. Gustul aguridei. A 
nea mărunt. 2 Făceam 
3 Nu-s mai multe. — Lac vulcanic 
format in craterul muntelui Pu- 
ciosu. 4. Mihail Sadoveanu — ... 
Kaleh insulă în mijlocul Dunării.
— Aur franțuzesc. 5. Capitala Ira
nului,
Omăt nesflrșit I 
Individ — Pronume demonstrativ.
8. Dăduseră aăvală asupra inami
cului. 9. „Subalternul’’ oceanului.
— Existai.

Sabin VÎLCEANU
cl. a Vll-a 

comuna Godincști 
raionul Baia de Aramă 

regiunea Craiova

6. Pronume posesiv. — 
Servește! 7.

Uiie-o, vinei Zboară-ntr-una, 
încărcată cu pitici, 
Vine, vine ca nebuna 
Vezi-o colo, uite-o ici.
Se răstoarnă! Vai de eil 
Nu. Ba nu. Tși fine calea. 
Sar pe urma ei sctntei 
Și-i a ei întreagă valea.
•— Zboară de te iau fiorii. 
Zice Ducu lui Petru.ș

Are numele de floare, 
Este bună zburătoare. 
Fulgi pe corp însă nu are. 
Naște puii vii și-i crește 
Și cu lapte îi hrănește.

(liliacul)
Valerin MOGOȘANU 

comuna Gîrlița 
raionul Adamclisi

Am fost într-o 
tor. Drumul 1-ain 
se aflau oameni de știință, cineaști și, 
bucătari. Am coborît de multe ori sub apă. la 
zeci de metri adîncime. și ■ am fost uimiți de 
viața minunată care există acolo- Cineaștii ș-au 
chinuit mult ca să poată filma tot ce vedeam. 
Apa le descompunea mereu lumina în culorile 
spectrului. Și atunci, le-a venit o idee grozavă : 
să compună lumina albă sub apă. coborînd pro
iectorul cu culorile spectrului Și așa, toată 
viața submarină ă fost ..pescuită" cu năvoade 
de film.

. Ionel DIACON
cl. a Vl-a

Șc. elem. de 7 ani mixtă 
Stulpicani

Iepurașul a rătăcit vizuina, aiutati-1 voi 
să-și săsească căsuța.

A N I A
Iar pe cale, trecătorii: 
— Iote bre, ce săniușl

Fulgi de-omăt se-abat în calei 
Stropi de gheață-n urma ei, 
Zboară sania la vale 
Ca-ntr-un nimb de funigei*

de felul meu, 
mă pun mereu, 
mă citește

Eu sînt mic 
Cei ce scriu 
Iar cel care 
După mine se oprește.

(punctul)
Culeasă de elevii clasei a V a de la 
Școala de 7 ani mixtă comuna Bu- 
ciumeni, raionul Pucioasa — Ploiești

Și aventurile din Marea Caraibelor (rechinii, 
algele, intîmplările expediționarilor) au ajuns 
pe ecran. De altfel, trebuie să mărturisim că și 
noi am ..participat" Ia expediție jn cinemato
graf, vizionînd filmul „O aventură în Marea 
Caraibelor". Iar filmul e atît de frumos că ai 
impresia că ai fost chiar acolo, departe, aproa
pe de continentul american.
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