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RADU BOGDAN

Fier vechi oțeSâriilor patriei !

coloa- 
cu mai

ei, 
despre

mi-a lipsit experiența- 
nici un an de când am în
să pescuiesc".
demonstrație, Bărbosu 

de la Școala de 8 ani nr-
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Acțiuni pionierești

Ce mult se bucură copiii de 
vacanță 1 Și e firesc să fie așa- 
De-a lungul celor aproape trei 
luni cit ține vacanța de vară, 
se întâlnesc cu atîtea lucruri 
interesante, în tabere, în dru
meții și excursii. I-am vizitat 
nu de mult pe pionierii din re
giunea Maramureș. Am aflat 
atîtea lucruri- l-am văzut in 
coloana demonstranților Ia ma
rea sărbătoare, 23 August. Ală
turi de oamenii muncii și 
pionierii, raportau 
succesele obținute-

Priviți-o pe fetița din 
na a treia- E împreună
mulți pionieri, care duc cu ei 
citeva colivii cu porumbei- Sînt 
porumbeii pe care pionierii de 
la Școala de 8 ani nr. 2 din 
Baia Mare i-au îngrijit în acea

Proletari din toate l'ările, uni/lvă 1
La luptă pentru cauza Partidului

stă vacanță la cercul micilor 
naturaliști- Pentru ei și pentru 
celelalte animale și plante pe 
care le au la cerc, pionierii au 
construit noi instalații, au adus 
serioase amenajări serei- Și la 
toate acestea Godian Maria a 
fost în frunte- Un loc bun a 
obținut ea și la faza raională a 
concursului de... pescuit: locul 
4 din 18 concurenți I In trei re
prize a 30 de minute a prins 
1 i pești I ,,Se putea și mai mult 
dar
N-am 
ceput

La 
Radu 
8 din Satu Mare a defilat în- 
tr-un car alegoric purtând în 
mâini o carte- Una din multele 
cărți în tovărășia cărora el își 
petrece o bună, parte din timpul 
său liber. Radu a trecut în cla
sa a IV-a- E la vîrsta cînd în
cepe să se gândească la ce va 
face în viață, după absolvirea 
școlii de 8 ani- Nu s-a hotărît 
încă, dar e sigur de faptul că 
în orice profesie sau meserie 
e nevoie de cît mai multe cu
noștințe- O altă pasiune a lui 
Radu este sportul minții : șa
hul- Dacă veți răsfoi însă jur
nalul seriei a IV-a a taberei 
de ia Izvoare, veți afla singuri 
că el a fost unul dintre cei 
mai buni jucători din tabără.

Folositoare a fost vacanța și 
pentru Macarie Ion și colegii 
lui din comuna Tăsnad, raio
nul Cărei- La 23 August, ală
turi de frații lor mai mari și 
de părinți, au putut spune și ei 
că au cu ce se lăuda- De multe 
ori în timpul anului școlar îi 
puteai întâlni la gospodăria co
lectivă dînd o mână de ajutor-
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în preajma noului anPregătiri 
școlar.
Reportaj 
nală: La
Stelică las’ pe mîine 
Sfaiuri pentru micii

dintr-o școală profesio- 
înscriere.

— scenetă, 
nat uraliști.

Și în vacanță au fost nelipisiți: 
la strânsul spicelor, la îngriji- 
tul animalelor ș-a-m-d- Pentru 
oțelarii din Hunedoara au 
strîns aproape 1 000 kg de fier 
vechi. Iar când la școală a în
ceput construirea unor noi săli 
de clasă, au venit și ei să dea 
o mână de ajutor-

Alexandrescu Dan-a a defilat 
în fruntea unității. E doar pre
ședinta ei. Și pionierii o iubesc, 
o apreciază, pentru că Dana e, 
atit la școală cît și în activi
tatea organizației, un exemplu 
pentru ei- Știți însă de ce le 
place mai mult pionierilor de 
Dana ? Pentru că Dana este o 
fată cu multă inițiativă, lucru 
ce face ca în unitate să se or
ganizeze activități din cele mai 
interesante. Dana nu ține ni
mic pentru ea- în această va
canță Dana a fcct în tabăra 
președinților de unități de la 
Timișul de Sus- A învățat aici 
cîntece pionierești, jocuri dis
tractive, a luat parte la focuri 
de tabără, carnavaluri, con
cursuri drumeții veseli și, bine
înțeles, la nelipsite excursii- 
Iar cînd s-a întors înapoi la 
școală, toate acestea a -început 
să le pună în practică-

Și ceilalți pionieri maramu
reșeni se po-t mîndri cu cele 
învățate în vacanță- Suveg 
Ernest din Moftinu Mic a par
ticipat la o lecție de geografie 
pe ,,viu”, în excursia de trei 
zile organizată în regiune, 
Pop Adrian clin Baia Mare a 
învățat să înoate-

Pentru toți vacanța a însem
nat în afară de odihnă, noi și 
folositoare cunoștințe-

La cursurile da 
învățat înotul.

Sus, tot mai 
sus spre înălțimi/

Una din zilele de tabăra pionierii din satul Cepești, 
comuna Bogdanița, raionul Bîrlad, au dedicat-o strîn- 
perii fierului vechi. In scurt timp ei au reușit să adune 
350 kg fier vechi. Printre cei mai harnici au fost pio
nierii Roniila Viorica, Lasanu Cornelia, Pletia Maricica, 
Ursaclij Cornelia și alții.

★
în zilele vacanței, pionierii din satul Lăschia, comu

na Făurești, raionul Lapuș, au colectat 500 kg fier vechi, 
care vor lua drumul oțelariilor patriei.

★
Una din activitățile mult îndrăgite de pionierii din 

comuna Olana, raionul Drâgașani, este și acțiunea de 
colectare a fierului vechi. Muncind cu hărnicie ei au 
reușit să adune cantitatea de 860 kg de fier vechi. Dia
conii Ion, Popescu Ion, Cojocarii Floarea, Popa Maria, 
Rizoiu Rodica, Nastase Dumitru și alții au fost printre 
cei mai harnici pionieri.

★
640 kg de fier vechi au adunat pionierii din satul 

Bodaiești de Sus, comuna Melinești, raionul Filiași. 
Acțiunea de colectare a fierului vechi continuă.

★
Și pionierii din comuna Plosca, raionul Alexandria, 

participă cu multa însuflețire la acțiunea de colectare 
a fierului vechi. Pînă în prezent ei au colectat cantita
tea de 2 000 kg de fier vechi.

★
Pionierii din comuna Beșlii, raional Buzău, sînt cu

noscută pentru frumoasele lor acțiuni pionierești. De 
data aceasta colectiviștii i au zărit cu roabe și cărucioa
re umblând din casă în casă pentru a colecta fier vechi. 
Mare le-a fost bucuria cînd după ce l-au cântărit au 
aflat că au slrîns 1 000 kg de fier vechi.
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PREGHIRI II PREAJMA

NOULUI AN ȘCOLAR

Apropierea noului an școlaT 
a început să se facă simțită 
din ce în ce mai mult. In li
brării, forfota și animația nu 
contenesc- Magazinele de con
fecții sînt asaltate de școlari 
de toate vîrstele- Școlile proas
păt văruite sau finisate au fe
restrele largi, deschise-

Exista însă și altfel de pre
gătiri : cele pe care pionierii 
și școlarii le fac la școală- La 
Școala de 8 ani nr- 6 din Brăila 
pionierii le-au început de mult

O expoziție

într-una din zile, pe culoarul 
de la intrare au apărut cîteva 
mese pe care au fost așezate 
cele mai frumoase și reprezen
tative lucrări din anul școlar 
trecut ,- obiecte executate de 
elevi, caiete,lucrări de con
trol. Desigur, cea mai grea 
s-a dovedit a fi alegerea aces
tor obiecte, pentru ca fiecare 
din cei 629 de elevi ai școlii 
s-a străduit în anul școlar tre
cut să execute obiecte din cele 
mai interesante- Veți întîlni 
aici truse pentru geometrie, 
covoare, cămăși cu motive na
ționale, rame pentru fotografii, 
etajere mari și mici- Iar lingă 

ele numele unor pionieri ca So- 
tir Elena, Mototolea Gheorghe, 
Bălan Constanta si alții-

Școala trebuie să fie 
cit mai frumoasă

Pionierii de la Școala de 8 
ani nr- 6 nu s-au oprit aici- 
După amenajarea expoziției, au 
pornit să înfrumusețeze școala- 
Terenul din curte s-a transfor

mat intr-un adevărat șantier. 
Rondurile din față au fost să
pate din nou, iar locul florilor 
veștejite l-au luat flori noi. Di- 
veică Viorel împreună cu Bă
lan Ștefania au adus aceste 
flori tocmai de la pepiniera 
orașului-

Terenurile de sport au primit 
și ele o nouă înfățișare- Dacă 
pasionații sportivi ai școlii, 
care și-au petrecut vacanta în 
afara orașului doresc să mulțu
mească cuiva pentru această 
nouă înfățișare a terenului să 
se adreseze lui Bărbuță Miha- 
lache și lui Minea Veniamin- 
Nici interioarele nu au fost ui
tate- Multe din micile etajere 
executate de elevi și-au găsit 
întrebuințarea aici, drept su
porturi pentru frumoase glastre 
cu flori-

Și două... surprize

Deși sînt surprize, e bine, 
dragi copii, să le cunoașteți și 
voi- Pînă la deschiderea anului 
școlar aveți timpul să pregătiți 
și voi astfel de surprize, sau 
altele asemănătoare- Prima e 
rezervată tuturor elevilor din 
școală și aparține detașamen
tului clasei a Vl-a B- Și-acum, 
închideți puțin ochii și imagi- 
nati-vă o clasă cu pereți albi, 
imaculati, cu bănci noi, strălu
citoare- Pe tabla curată ca 
niciodată scrie: „Bine ați ve
nit, dragi colegi I". Dar uitați- 
vă ce e Pe bănci- Fiecare elev 
are pregătite cărțile învelite în 
celofan- Iar alături de ele, o 
floare- Prima floare din acest 
an școlar—

Cea de a doua surpriză e 
destinată „bobocilor” dintr-a- 
-ntîia- O delegație formată din 
pionierii fruntași din unitate îi 
vor întîmpina în prima lor zi 
de școală- Le vor înmîna flori 
și mici daruri, îi v.or conduce 
prin școala în care vor învăța 
opt ani de zile-

R. ADRIAN

Concursul nostru pentru „CEL MAI FRUMOS JURNAL DE EXCURSIE
DOUĂ ZILE

Excursia noastră la munte a 
fost pregătită cu cîteva zile 
mai înainte

Excursioniști; detașamentul 
3 al unității de pionieri de la 
Școala de 8 ani Găujani. co
muna Boișoara, raionul Rm- 
Vîlcea, cu un efectiv de 24 pio
nieri, împreună cu tovarășii 
prolesori Gheorghe Ion, Ioana 
Frîntu și tovarășa instructoare 
superioară Maria Pîrjol- Scopul: 
vizitarea stînei de oi și de vaci 
a GA-C- „Steagul Roșu" din lo
calitate, ce se află în munții 
Elina Mare și Arsuri-

18 august- In zori de zi, toți 
tei 24 de pionieri ne aflam în 
curtea școlii, echipați, gata de 
drum- Tovarășa instructoare 
superioară ne-a controlat ți
nuta. materialele, ne-a anunțat 
încă o dată programul și ne-a 
dat unele sfaturi pentru drum- 
Gorniștii anunță plecarea- După 
vreo 3 km am intrat în pădure- 
Ajunși la pepiniera silvică cer
cetăm varietățile de rășinoase, 
unele mai mari, altele mai mici, 
aliniate pe brazde ca soldații- 
Pădurarul Aurel Paroș ne-a 
vorbit despre lucrările de în
treținere și ne-a arătat planta
ția de pin din apropiere- Ne-a 
Însoțit apoi pînă am intrat în 
tona bradului bătrîn- Orele 9- 
Am ajuns în muntele Clăbucet- 
Un popas de 30 de minute»

LA MUNTE

După ce tovarășul profesor de 
istorie ne-a explicat istoricul 
locurilor, am plecat mai de
parte- De acum ne-am despărțit 
în două grupe, luînd-o pe di
recții diferite, cu punct de în- 
tîlnire la orele 12, pe muntele 
Călugărul- Trecem Zănoaga- 
Admirăm farmecul pădurii de 
brad cu turmele de oi din po
ieni și izvoarele șerpuind prin
tre stînei- In gălăgia noastră, 
zărim zburînd, dintr-un vîrf de 
brad, o pasăre mare, frumoasă- 
Este cocoșul de munte 1 ne 
spune tovarășa instructoare- 
Străbatem Mesteacănul și la 
orele 16 ajungem la stîna de oi 
a colectivei din muntele Stîna 
Mare- Baciul, nenea Ion Piloiu, 
era singur la stînă- După ce 
ne-am amenajat corturile și am 
pregătit totul pentru focul de 
tabără, am mers la stînă- Nenea 
Ion ne povestește că gospodă
ria agricolă colectivă are Ia 
stîna aceasta 800 de mînzări și 
că a obfinut pînă în prezent de 
Ia fiecare 4 kg brînză telemea 
și aproape tot atîta brînză de 
burduf- Am trecut în camera 
unde se aflau burdufii așezați 
frumos pe paturi, de parcă erau 
niște ursuleți culcați- Ne-a ex
plicat apoi felul în care se pre
pară brînză și urda-

S-a înserat- Ciobanii și-au 
aranjat oile, apoi, împreună. 

am servit masa de seară: mă- 
măliguță caldă cu brînză și urdă 
și renumita mîncare de la stînă 
— balmeșul- După masă, în ju
rul focului de tabără am desfă
șurat programul artistic format 
din cîntece și poezii pe tema 
„Iți mulțumim, partid iubit, 
pentru copilăria noastră fe
ricită". Ciobanii, care de altfel 
fac parte din echipa de fluie
rași a căminului cultural, au 
cîntat și ei din fluiere- S-a în
cins apoi hora- după care, în 
jurul ciobanilor, ascultăm po
vestiri despre viața de Ia 
munte-

Tîrziu, cînd doar dulăii mai 
vegheau în jurul oilor, am 
adormit și noi pe paturile de 
cetină, pregătite sub corturi-

19 august- Orele 5- Gorniștii 
sună deșteptarea- Pe răcoare 
ne-am spălat cu apă rece de 
izvor, apoi ne-am pregătit echi
pamentul. Intre timp ciobanii 
mulseseră oile și plecau cu ele 
Ia iarbă Am mulțumit, luîn-

du-ne rămas bun- Orele 7- Am 
plecat din nou Ia drum- Am 
străbătut munții Vemeșoaia și
Olanu, iar la orele 11 am ajuns 
Ia stîna de vaci din muntele 
Arsuri. Cele 180 de vaci erau 
de staiște în pădure- Am vizitat 
stîna și saivanele- Aici, nenea 
Gheorghe Mohanu prepară te
lemea. La masă ne-a servit și 
pe noi cu produsele stînei. 
După un popas de 3 ore, am 
plecat spre casă- Ne strecurăm 
ușor pe potecile înguste, prin
tre stîncile de piatră, pînă ce 
coborîm în Valea Boii- Privim 
de departe apa limpede și jocul 
la soare al păstrăvului—

Detașamentul nr- 3, unitatea de 
pionieri de la Școala de 8 ani, 
satul Găujani, comuna Boișoara, 

raionul Rm- Vîlcea-

Daruri pentru școala draga. 
După ce fiecare a colecțio
nat diferite insecte, acum, 
împreună, pregătesc insec

tarul.



Șezătoarea

D
e departe, se aud cînte- 
cele vesele ale pionie
rilor din tabăra • Asta 
insa nu miră pe nimeni. Doar 

în vara aceasta pionierii de la 
Școala de 8 ani nr. 12 din Plo
iești au avut atîtea și atîtea 
zile pline de bucurie 1 Au fost 
în excursie la Bucov unde au 
organizat concursul „pescari
lor", au fost în pădurea de la 
Păulești, au vizitat rafinării, 
întreprinderi. în alte zile, au 
rămas în tabară, au citit minu
nate cărți, au învățat cîntece și 
poezii. Iată, acum copiii au un 
nou prilej de bucurie : șezătoa
rea literară pe care o pregă
tesc de cîteva zile. Au intitu
lat-o „Frumoasă ești, patria 
mea" și vor să-și amintească 
împreună despre locurile pe 
unde au trecut anul acesta, sau 
în anii trecuți. Despre Bicaz, 
Borzești, Onești, Hunedoara, 
Galați, Brăila, litoralul Mării 
Negre fiecare își amintește cu 
plăcere, cu interes. „Călătoria" 
prilejuită de șezătoarea literara 
este întrerupta din cînd în cînd 
de vesele cîntece populare, de 
cîntece pionierești avîntate. Se 
știe, Vasilache Ioana dintr-a 
Vil a este neîntrecuta în inter
pretarea cîntecelor populare, 
Todor Andrei dintr-a V-a are,

Chiar și cele mal pasionante jocuri, discuții au fost amî- 
nate șl, pionierii taberei de la Timișul de Sus s-au adu

nat laolaltă. Motivul 1 Se Învață un nou dntec.

aer liber
Din corturile taberei de Ia 

poalele Păltinișului se vedeau 
Cheile Cibinului și culmile Fîn- 
tînelelor, iar dacă te deplasai 
pînă în vîrful Oncești, pe vizi
bilitate bună vedeai Cheile 
Turzii- Cu ajutorul binoclului 
puteai să vezi peste Podișul 
Transilvaniei, vîrfurile Călima- 
nului-

Aici, în mijlocul naturii, pio
nierii sibieni au petrecut zile 
de neuitat- Preocuparea princi
pală — excursiile- Va ii timpul 
bun ? Se consultă buletinul 
meteorologic- Treabă tăcută cu 
deosebită plăcere cu ajutorul 
stafiei de radio emisie-recepție 
YO-6-KEC, de pionierii Micloș 
Ion din clasa a Vll-a, Școala 
de 8 ani nr- 1, Sărățeanu Emil 
din clasa a Vl-a, Școala de 8 
ani nr- 12 și alji radio-amatori 
cu aceeași vîrstă și— califi
care-

Urcînd și coborînd printre 
rămurișuri, în frunte cu instruc
torul de pionieri, în spate cu 
rucsacul și în rînd cu voia 
bună, pionierii găseau prin de
sișuri și păduri loc potrivit 
pentru a da frîu liber fanteziei 
De aceea nu-i de mirare dacă 
ei deveneau pe neașteptate cu
rajoși exploratori care întoc

meau hărți, ierbare și insectare, 
iar un simplu cline ciobănesc 
devenea lup sau urs- Ba o pi- 
sicufă blindă de la o stiriă a 
luat înfățișarea fioroasă a unei 
pisici sălbatice în atac- Despre 
asta ar putea povesti mai in
teresant pionierii Bozan Mihai, 
Olaru Gheorghe, Dita Radu
lescu și alții- Explicabil■' In 
Cheile Cibinului există o re
zervație naturală- Uneori, 
noaptea, șopotitul molcom al 
pîrîului din apropiere putea fi 
luat drept tropotul mistreților.

Dar— corturile sînt bine pă
zite și somnul e foarte dulce- 
Aceeași bună dispoziție și la 
Băile Ocna Sibiului în parcul 
stafiunii unde, printre salcîmi 
și mălini, s-a mutat tabăra- 
Aici, preocuparea principală — 
băile în apa sărată a lacurilor 
și vizite Ia gospodăria colecti
vă „Drumul lui Lenin” din lo
calitate- Aici, le-a plăcut în 
mod deosebit sectorul zooteh
nic-

Organizați de Comitelui 
UT-M- al orașului Sibiu și 
Casa pionierilor, pionierii ple
cau din taberele locale în serii 
de cite 3 zile Ia tabăra în cor
turi unde petreceau minunate 
zile de vacantă-

de asemenea, o voce plăcută. 
Recitatori, nu vă mai spun cît 
de mulți sînt!

Mulți dintre recitatorii șeză
torii de astăzi s-au străduit sa 
găsească și sa învețe poezii 
noi. Și multe cîntece sînt noi. 
Aceasta, pentru ca pionierii au 
început să se gîndească la des
chiderea noului an școlar. Și 
cum altfel, decît în atmosfera 
de sărbătoare cu cîntece și ve
selie poate fi întîmpinat acest 
eveniment ? Așa ca pionierii 
taberei au folosit și prilejul șe
zătorii literare pentru a se pre
găti de o nouă sărbătoare: des
chiderea noului an școlar.

E. MĂNESCU

Hărnicie
Inițiativa de a reame- 

naja baza sportivă oră
șenească au primit-o cu 
multă bucurie pionierii- 
Alături de utemiști, pio
nierii au ajutat la nive
larea terenului, la trans
portul stîlpilor și scîndu- 
rilor necesare pentru îm- 
orejmuirea terenului- A- 
poi au dat o mină de aju
tor și la marcarea terenu
lui.

Și— nu mică ne-a fost 
bucuria cînd în prima 
duminică am asistat la 
un frumos meci de fot
bal-

ANDEA PETRU 
Moldova Nouă, 
regiunea Banat

In practică la 
S. M.T. Elevii 
școlii profesi
onale de me
canici agri
coli fac cu
noștință cu 
diferite ti
puri de ma

șini

LA ÎNSCRIERE
reptat, treptat, zarva, schim
burile de păreri, discuțiile 
s-au potolit. Acum, în can
celaria Centrului școlar agri
col din Branești, regiunea 
București, n-a rămas decît to
varășul director. Se uita gîn- 

ditor la maldărul de dosare lasate de
copii. Ia unul și-l răsfoiește, apoi altul 
și altul... Ele cuprind fel de fel de 
acte. Tovarășul director însă, se o- 
prește mai mult asupra primei coli de 
hîrtie acoperita cu litere de copil griju
liu să scrie cît mai frumos. Aici, pe aceas
ta coală intitulata „cerere" sînt adunate 
cele mai frumoase visuri de viitor. „Vă 
rog să mă înscrieți la concursul de admi
tere, am terminat școala elementară cu 
note bune...", spune un băiat în cererea 
lui. Și, într-adevăr, certificatul de absolvi
re arată că pionierul Burlacu Nicolae din 
comuna Axintele, raionul Lehliu, are nu
mai note de 9 și 10. Din fotografie, tovară
șului director îi zîmbește un băiat cu pa
rul scurt, cu ochii veseli- Imaginea însă se 
întregește... Iata-1 pe Nicolae în bancă, as- 
cultînd preocupat explicațiile profesorului, 
iată-1 pe terenul de sport, în laborator, pe 
cîmp. Este tot mai înalt, mai puternic și 
mai sigur pe el. Iată-1 și absolvent al Cen
trului agricol școlar — el va fi acela care 
va avea grija să țină cu cea mai mare si
guranța socotelile gospodăriei colective. 
Și nu va fi prea ușor, se gîndește tovară
șul director, amintindu-și de gospodăria 
din Axintele, înființata în 1959 și care 
merge tot mai bine, care proiectează tot 
mai multe construcții, luptă pentru recol
te tot mai bogate.

„Consiliul de conducere al G.A.C. ,.P3-
mîut desțelenit" din comuna Sapunari. ra
ionul Lehliu, recomanda pe fiul colectivis

tului Ion Colceru să urmeze cursurile Cen
trului agricol...

Nu știți cît de bucuros și, desigur, mîn- 
dru a fost Marin cînd a primit recoman
darea gospodăriei colective. Bineînțeles, 
s-a ținut seama, în primul rînd, că în 
școală a învățat bine. Și-apoi de cîte 
ori, împreună cu ceilalți pionieri din 
unitate, n-a fost și el la gospodăria colec
tivă ! Și de multe ori a dovedit cît de har
nic și preocupat de munca gospodăriei este 
el. „Nu-1 voi face de rușine nici pe tata, și 
n-am să zădărnicesc nici așteptările colec
tiviștilor care m-au recomandat", a mărtu
risit Marin prietenilor cu care a vorbit în
delung despre școala la care s-a înscris.

„Au venit copii buni la școala noastră", 
se bucura tovarășul director. Și gîndul îi 
zboară la absolvenții de anul trecut, care 
au încheiat anul școlar fără nici un cori
gent, nici un repetent. De ce nu s-ar întîm- 
pla și anul acesta la fel? Doar au toate mo
tivele sa învețe numai foarte bine! Școala 
este mare și frumoasă, cu etaj. La cantină 
elevii au obiceiul să spună că mănîncă „ca 
acasă". Ei au dormitoare frumoase cu încăl
zire centrală, iar timpul liber și-l petrec pe 
terenul de sport, la bibliotecă. „Bucuria 
noastră cea mai mare, ne-a mărturisit to
varășul director, Dîrzy Mefodie, este a- 
tunci cînd primim scrisori din diferite gos
podării în care este lăudat, fie un tehnician 
agricol, fie un veterinar, fie un tehnician 
contabil, absolvent al școlii noastre. Și 
scrisori din acestea primim mereu.-.“

Sa ne despărțim de tovarășul director. 
Are treaba. Răsfoiește un dosar, apoi altul 
și altui.»

E. TOFAN



C
înd la sădit, era un puiet plăpînd. Dar puietul a cres

cut, iar acum își arată dărnicia: mere rumene, mari, 
gustoase, spre bucuria fetiței care l a îngrijit cu 

dragoste, zi de zi.

PE-UN PICIOR
DE PLAI

Zboară cîntec, zboară grai, 
Pe întinsul țării plai 
Și din inimă să-i spui 
Dragului partidului, 
Frunzuliță foi de fag, 
Că l-avem pe lume drag, 
Ca și vorba Iui că-i dreaptă, 
Cum o zice e și-n faptă- 
C-al partidului cuvînt 
Întunericul a-nfrînt 
Pe-ntregul țării pămînt, 
De nevoi ne-a mînluit, 
Din lanțuri ne-a slobozit 
Și ne-a dat viață bună, 
Muncă spornică-mpreună- 
Zboară cîntec, zboară iar, 
Din hotar pînă-n hotar 
Bucuria să ni-o spui 
Dragului partidului, 
Că-i scrisă-n inimi și-n cînt 
S-o șlie-ntregul pămînt.

(Auzită, de Chira Vera în 
comuna Văleni, raionul Lăpuș)-

Foaie verde, foaie Iată,
Ni-i bogată țara toată
Cu munți, cu izvoare reci 
Și cu turme pe poteci;
Cu mîndre hidrocentrale
Și cu doinele pe c-ale;
Ca tarlale aurii
Și tractoare mii și mii;
Cu fabrici și cu uzine, 
Cu comorile din mine,
Cu viața nouă, plină.
De belșug și de lumină-

(Culeasă din comuna Bacia, 
re9- Hunedoara)

Zilele frumoase de vacanță 
sînt pe sfîrșite- Cu fețele bron
zate de soare, cu tolbele pline 
de amintiri de neuitat, copiii 
se întorc de pe drumeagurile 
țării, pe care au străbătut-o în 
lung și-n lat.

Curînd, se va auzi din nou 
sunetul de toamnă al clopoțe
lului.

Prin grija părintească a par
tidului, multi dintre pionieri 
și școlari vor învăța în școli 
noi, cu miros proaspăt de var 
și vopsele, cu multă lumină în 
tavan și în ferestre-

Așa, de pildă, alături de 
cele 300 de școli noi construite 
în ultimii zece ani în localită
țile ploieștene, în vara aceasta 
au mai apărut alte 262 săli de 
clasă, precum și localurile șco
lilor medii cu 16 clase de Ia 
Ploiești, Moreni și Rîmnicu 
Sărat-

Astfel de surprize frumoase 
îi așteaptă și pe școlarii din 
regiunea Oltenia- La Craiova și 
Ir- Severin, constructorii au 
predat zilele acestea două 
noi localuri de școli- Sînt a- 
vansate lucrările la noile lo
caluri de școli medii și de opt 
ani, aflate în construcție în co
munele Galicea Mare, Sadu, 
Ciupercenii Noi și în altele din 
regiune- De la începutul anu-
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EUGEN FRUNZĂ

i Jesuit suon
Multe scrisori primite ia redacție se ocupă ele sport- 

Așa, de pildă, ne scriu Ilie Ion din Cioroboreni, re
giunea Oltenia, Chioru Florin din aceeași comună și 
Drăgulescu C- Emil din Stroești, regiunea Argeș- Lor 
și încă multora pe care îi pasionează sportul, aș vrea 
să le răspund prin cileva rînduri. De fapt e vorba de 
o întîmplare la care am fost de față-

Pe un loc viran din cartierul meu se adună zilnic o 
mulțime de copii din vecinătate- Adeseori se desfă
șoară aici adevărate întreceri sportive- Îmi face mare 
plăcere să stau și să-i privesc- Mai cu seamă cînd se 
împart în două echipe și joacă fotbal. Cel mai bun de 
pe teren e, de obicei, unul Traian, elev în clasa a 
5-a, băiat înalt și zdravăn; cu picioare lungi și solide- 
Cînd fuge Traian cu mingea, rar se încumetă careva 
să-i stea în cale- Intr-adevăr, știe să joace, are pasul 
spornic și dibăcie tehnică- Dar dacă acestea sînt în
sușiri bune pentru care merită toată lauda, în schimb, 
comportarea sa în timpul jocului trebuie condamnată- 
Știți ce face Traian ? Știind că e mai înalt și mai pu
ternic decîl ceilalți, dinsul lovește în stingă și în 
dreapta, împinge cu mîinile, sare în spinarea adver
sarului, înjură, pune piedică și nu vrea să știe de 
nici o regulă a bunei cuviințe-

Zilele trecute am fost martor Ia o scenă foarte urîtă- 
Alergînd spre poarta echipei lui Traian, un băiat mai 
mic de vîrstă și de stat, mi se pare că-I cheamă Va
lentin, a reușit să treacă de patru jucători și să ajun
gă în fața portarului- Dar, cînd să tragă în minge, s-a 
pomenit că-1 izbește cineva din spate cu atîta putere 
incit a căzut rău de tot, zdrelindu-și mîinile și ge
nunchii- Cine credeți că l-a împins ? Bineînțeles, Tra
ian ! Și încă mai rîdea ca un învingător adevărat ■' 
Ce rușine ■'

N-am mai putut răbda și am sărit de la tocul meu-
— Vino încoace, Traian! — l-am chemat. Tu crezi 

că e frumos ceea ce faci ? Asta înseamnă joc ?
— Dar ce să fie 1 — m-a înfruntat obraznic
— Vrei să afli de la mine ? Ei bine, află că te com

porți ca un bădăran, nu ca un sportiv. Ar trebui să 
le pedepsească toți prietenii și să nu te mai admită 
în echipă- întrecerea sportivă nu e bălaie golănească- 
Aici se folosesc priceperea, dîrzenia, ușurința de 
mișcare, măiestria, nu pumnul și ciomagul. Du-le ime
diat la Valentin și cere-i scuze 1 Iar altă dată, dacă 
le mai prind că-ți brutalizezi colegii, să Știi că anunț 
detașamentul de pionieri și conducerea școlii ca să 
te pună în discuție.

S-a dus Traian și i-a cerut scuze lui Valentin, deși 
nu prea părea convins că am dreptate. Eu însă cred 
că-și va băga minjile in cap și, în viitor, se va purta 
ca un sportiv.

Și acum, dragii mei, vreau să vă rog ceva- Ori de 
cile ori veți întîlni asemenea obiceiuri rușinoase, nu 
rămîneți nepăsători- In sport, ca și în viața de toate 
zilele, n-au ce căuta necinstea și grosolănia.

lui, în comunele și satele re
giunii au fost construite și date 
în folosință peste 160 noi săli 
de clasă-

Pregătirile pentru noul an 
de învățămînt se desfășoară 
din plin și pe meleagurile bă
nățene- Din fondurile alocate 
de stat, anul acesta, la Reșița, 
Arad, Oțelul Roșu și în alte lo
calități, se ridică mai multe 
școli de 8 ani, iar la Timișoara 
se construiește un cămin cu 
350 de locuri pentru elevii 
școlii profesionale de construc

ție- Toate aceste construcții se 
află în stadiul de finisare.

Și în celelalte regiuni ale ță
rii, pe mulți pionieri și școlari 
îi așteaptă noi localuri de 
școală, înălțate în vara aceasta.

Fața de anul școlar 193S— 
1939, numărul elevilor care 
învață în prezent în școli
le de cultură generală, a- 
proape s-a dublat, iar numărul 
celor care învață în școlile pro
fesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri, a crescut de peste pa
tru ori.

AL. MIIIU

MIHU DRAGOMIR

Punctînd dezlănțuirea solara de culoare, 
cînd marea se frămîntă în vîlvătăi de foc, 
siliți sînt pescărușii mereu mai sus să zboare, 
să nu-și reteze zborul în fruntea unui bloc,

E aur roșu plaja — și-ncepe să danseze, 
o dată cu-nserarea, un abur alb în zări.
S-a revărsat o țară întreagă pe faleze, 
ca-ntr-un ghioc răsună ecou ntregii țări.

Și marea-ncearcă țărmul, cu dibuiri de clape, 
și țărmul senfioara de al largurilor zvon, 
iar soarele-ntîrzie să se cufunde-n ape, 
voind și el să vadă serbarea de neon.



„MARȘUL PENTRU DREPTURI CIVILE"
u mai bine de o sută de ani în urmă, 
președintele Statelor Unite ale Ame
rică, Abraham Lincoln, a semnat 
istorica proclamație cu privire la 
eliberarea populației de culoare de 

sub jugul sclaviei- Dar vîrfurile reacționare 
din guvern, rasiștii, n-au tradus în viață 
această proclamație- De aceea și acum, popu
lația de culoare din S-U-A-, care numără circa 
douăzeci de milioane de oameni, nu , are 
drepturi egale cu cșilalți cetățeni ai 'țării- De 
obicei, salariul unui muncitor negru nu re
prezintă, nici jumătate din salariul unui mun
citor alb- Copii negri nu sînt primiți să învețe 
în școli alături de copii albi- In multe orașe 
al© S-U-A., numeroase instituții de artă și 
cultură, parcuri, restaurante, • autobuze etc- 
poartă rușinoasa inscripție: rezervat numai 
pentru albi. Iată de ce, populația de culoare 
a desfășurat, de-a lungul deceniilor, o înver

șunată luptă pentru desființarea discrimină
rilor rasiale. ,,Marșul pentru drepturi civile", 
organizat săptămîna trecută la Washington, 
la care a luat parte peste 200 000 de oameni 
din toate colțurile țării, a constituit o nouă 
eta.pă importantă în lupta pe care o desfă
șoară populația de culoare pentru egalitate în 
drepturi cu ceilalți cetățeni ai S-U-A- Această 
importantă manifestare de masă a populației 
de culoare n-a rămas fără urmări- După cum 
recunoștea ziarul „Ney York Herald Tribune", 
de acum încolo, discutarea- problemei negrilor 
se va desfășura inlr-o atmosferă cu totul dife
rită fufă de cea care a precedat acest eveni
ment- Și fără. îndoială că nu va mai trece mult 
timp pînă cînd lupta hotărî!ă a populației de 
culoare va duce Ia desființarea definitivă a 
asupririi rasiale, iar neg'fii din S-U-A- vor fi 
egali în drepturi cu ceilalți cetățeni ai țării-

dai mulți cititori și-au ex
primat în scrisorile lor dorința 
de a afla :

Ce s-ar putea realiza 
cu sumele cheltuite 

pentru înarmare ?
Mat întîi, trebuie arătat că 

omenirea a adus în decursul 
vremurilor un tribut imens pen
tru satisfacerea scopurilor de 
jaf și de cotropire ale claselor 
exploatatoare. S-a calculat, de 
t-xemplu. că cu sumele cheltui
te pentru războaiele din ulti
mele cinci milenii și jumăiate 
din istoria universală s-ar pu
tea confecționa un brîu de aur 
cu lățimea de 10 km, grosimea 
de 8 m și lungimea suficientă

ntru a cuprinde globul pă
mântesc la ecuator — adică 
lung de 40 000 km.

Dar, pot fi oare calculate la
crimile, suferințele, milioanele 
de vieți omenești care au pie
rit în focul războaielor ?

Anual, omenirea cheltuiește 
circa o sută de miliarde de do
lari în scopuri militare. Ce s-ar 
putea realiza cu această sumă 
dacă ar fi investită în scopuri 
pașnice ? Dacă, de exemplu, 
numai 15—20 la sută din chel
tuielile militare actuale ale 
S.U.A. ar fi investite în con
strucția de locuințe, s-ar putea 
construi suplimentar 500 000 de 
case noi și s ar asigura de lu
cru la 800 000—900 000 de mun
citori din industria americană 
de construcții și din ramurile 
care o deservesc.

După calculele specialiștilor, 
cu cele o sută de miliarde de 
dolari s-ar putea procura uti
laje pentru 300 termocentrale, 
a căror capacitate- ar echivala 
cu întreaga putere energetică 
instalată în lume; 300 rafinării 
de țiței cu o capacitate egală 
cu capacitatea de prelucrare a 
întregii extracții de țiței din 
lume ; 1 600 fabrici de zahăr, 
200 fabrici de cauciuc sintetic, 
1 000 fabrici de îngrășăminte 
minerale. Suma mai sus aminti
tă ar fi suficientă pentru a se 
putea construi case pentru 
9 000 000—10 000 000 de familii!

Așadar, este destul să cu
noaștem aceste date comparati
ve pentru a ne da seama ce 

binefacere ar fi pentru omeni
re dezarmarea — scop pentru 
care luptă consecvent toate 
țările socialiste, popoarele iu
bitoare de pace din lumea în
treagă-

Un nou sistem 
de vînzare 

a rechizitelor 
pentru elevi

C.L.D.C.-București a ini
țiat un nou sistem de vînza
re a rechizitelor școlare, 
care asigură o deservire mai 
rapidă a elevilor. La fel ca 
și Ia manuale, se organizea
ză seturi care cuprind toate 
rechizitele necesare pentru 
fiecare clasă- Deci elevul, 
cînd cumpără, găsește reuni
te la un loc toate rechizitele 
care-i trebuie. Acest sistem 
se folosește pentru vînzarea 
rechizitelor la clasele I—IV 
și se aplică în peste 30 de 
librării ale Capitalei. Dintre 
ele amintim librăriile „Geor
ge Coșbuc“, „Mihail Emines- 
cu“, „Tineretului", „Librăria 
copiilor", librăriile nr. 74, 79, 
73, 34 etc. în aceleași libră
rii va continua, bineînțeles, 
și sistemul de vînzare obiș
nuit.

LA 9 SEPTEMBRIE SE 
ÎMPLINESC 19 ANI DE 
LA ELIBERAREA BUL
GARIEI DE SUB JUGUL 
FASCIST

O EXCURSIE 
FRUMOASĂ

Pionierii din satul Koblesko- 
va, cunoșteau destul de bine 
rîul Aheloi, că doar trece chiar 
pe lîngă casele lor, iar mulți 
dintre copii s-au și scăldat în 
apele lui răcoroase. Intr-o zi 
însă, în această vacanță, cine
va a venit cu o propunere : 
ce-ar fi să se organizeze o ex
cursie pe cursul rîului, pînă la 
izvoare ? Propunerea a fost îm
brățișată de toți și, cu rucsacuri 
în spate, în frunte cu profeso
rii de geografie și științe natu
rale, au pornit la drum-

Cu acest prilej, pe lîngă că 
au văzut priveliștea minunată 
de la izvoarele rîului, au strîns 
și cîteva colecții frumoase de 
plante și insecte pe care, la în
toarcere, le-au expediat Insti
tutului de științe naturale de 
pe lîngă Academia R-P- Bulga
ria-

Minunate sînt zilele de 
vacanță •'

In fotografie: un grup 
de pionieri de la cercul 
de navomodele de pe lîn
gă Palatul pionierilor din 
Sofia lansînd la apă două 

noi... ,,nave“.

CĂPRIOARELE

Pădurea seculară din locali
tatea Voden a adăpostit și anul 
acesta corturile pionierilor ve- 
niți aci să-și petreacă o parte 
din frumoasele zile ale vacan
ței de vară-

Pionierii au la îndemînh în 
tabără mai multe terenuri de 
sport, pot viziona filme de câ
teva ori pe săjptămînă, au în 
fiecare zi o masă gustoasă, 
hrănitoare-

Ceea ce îi atrag însă pe copii 
cel mai mult sînt... căprioarele. 
Acestea se află într-unparc zoo
logic, chiar lîngă tabără. Așa 
că nu-i de mirare să vezi pe 
mulți copii hîrjonindu-se în 
joacă cu căprioarele, cărora ei 
le dau din mînă, iarbă crudă, 
culeasă de lîngă rădăcinile co
pacilor-

Ei nu merg la școală
e teritoriul sudic al 
continentului ame
rican, în Argentina, 

trăiau odinioară, faimoa
se triburi indiene libere. 
Datorită însă atacurilor 
cuceritorilor europeni, 
mulți băștinași au pierit 
în lupta inegală cu cei 
care aveau să le ocupe 
pământurile. Puținii indi
eni care au supraviețuit, 
sînt ținuți într-o cumpli
tă stare de înapoiere, 
fiind siliți de stăpîni să 
lucreze din zori în noap
te, în exploatările fores
tiere din munți sau pe 
plantațiile de trestie de 
zahăr.

Alături de părinți, lu
crează și fiii băștinașilor, 
din cea mai fragedă copi
lărie- Goi și flămînzi, ei 
sînt lipsiți de posibilitatea 
de a merge la școală, sînt 
ținuți în mizerie și igno
ranță.

In fotografie : unul din
tre urmașii vechilor tri
buri indiene din Patago
nia (Argentina).

Anite Woods are 12 ani- Și, deși 
chipul îi e negru ca zmoala, ochii 
ei strălucesc inteligent sub frun
tea mare, luminoasă, peste care 
pică, uneori, răzleții cîrlionți ai 
părului ei ondulat- Cunoscuții și 
prietenii spun adesea despre 
Anite: ,,E un copil tare inteli
gent- înzestrat. Ar trebui să în
vețe-”

Acum Anite s-a trezit, s-a îm
brăcat repede și a ieșit în poartă, 
deși coloana manifestanților mai 
are pînă să plece-

Cînd au ajuns în centru] orașu
lui Birmingham însă, poliția s-a 
repezit asupra manifestanților- 
Erau în coloană și al ți albi — albi 
care au înțeles că între ei și 
negri nu-i decît o deosebire, ne
importantă — culoarea pielii.

S-au repezit polițiștii și în co
loana copiilor- Pe Anite a înșfă
cat-o un găligan cît toate zilele :

— Vrei libertate, da? — a rîn- 
jit el, și a zvîrlit-o în duba poliției-

Anite a fost dusă apoi la în
chisoare- Dar nu era de lei singură- 
Acolo se mai găseau 110 lelițe 
negre, ca și ea-

Un ziarist a venit să stea de 
vorbă cu fetițele- Le-a găsit 
într-o .cameră închisă, înăbuși
toare .- alături de Anite mai trăiau 
aci 19 fete-

— - Dacă mă eliberează, — a 
declarat Anite ziaristului — voi 
manifesta din nou pentru liber

tatea negrilor I Pînă o să obținem 
această rîvnită libertate 1

— Dar ce este libertatea ? — a 
întrebat-o ziaristul-

Fetița a zîmbit.
— Libertatea ? Libertatea în

seamnă drepturi egale pentru 
negri ca și pentru albi, înseamnă 
să pot învăța în orice școală aș 
dori, să intru în oricare magazin 
sau cinematograf, fără teama că 
voi fi aruncată în stradă ca un 
cline- Libertate înseamnă ca și 
tatăl meu să poată căpăta o slujbă 
omenească---

Ziaristul a plecat — Anite și ce
lelalte fetițe au rămas în spatele 
gratiilor-

De atunci, ziarele au scris des
pre multe demonstrații pentru 
apărarea drepturilor negrilor, de
monstrații care au avut loc nu 
numai în Birmingham, dar și în 
alte orașe americane- Lupta pen
tru libertate, pentru demnitatea 
omului, continuă pe tot cuprinsul 
Statelor Unite- $i ea va triumfa.

E. E.



CONSTRUCȚII CU

Ce ne spun ADÎNCURILE MĂRII
arele volum de construcții necesar a se 
realiza, a pus problema accelerării ritmului 
de construcții, ceea ce a dus la aplicarea unor 
metode noi de construcții, mai rapide, mai

economice și de proporții mai mari-
Astfel de metode noi caro sînt folosite actualmente în 

construcțiile social-culturale din țara noastră sînt: folosi
rea pe scara larga a elementelor prefabricate, a elemente
lor spațiale, executarea blocurilor turn cu ajutorul cofra- 
jelor glisante (alunecătoare) etc.

Sistemul de construcție cu ajutorul cofrajelor glisante 
este folosit cu mare randament economic la construcțiile 
din beton armat mai înalte de 8 metri și în special la blocu
rile turn.

Pentru prima oara în țara noastră acest sistem a fost 
folosit în construcții la Mamaia, iar apoi la Constanța la 
construcții de locuințe. Cu ajutorul acestui sistem se exe
cuta din beton armat întîi pereții camerelor, urmînd ca 
apoi să se execute planșele ce delimitează etajele. Pentru 
a se înțelege mai clar sistemul de execuție, vom arăta cum 
se realizează un perete al unei camere, ceilalți trei pereți, 
executîndu-se în mod analog- Pentru realizarea, (glisarea) 
unui perete se confecționează două panouri de cofraj egale cu 
lungimea zidului, de lățime 1,20 m, care sînt montate unul în 
fața celuilalt la o distanță egală cu grosimea zidului. 
Zidul este pe o fundație de beton- Aceste panouri sînt prin
se de o pompa electrohidrostatică. Această pompa este 
astfel construita ca permite trecerea prin centrul ei a unei 
tije metalice- în momentul cînd se realizează contactul 
electric, pompa începe să funcționeze și se deplasează în 
sus pe tija metalica, tragînd după ea și amîndoua panourile 
de cofraj. între cele două panouri se toama beton pe mă
sură ce se ridică pompa și deci și panourile, betonul ră- 
mînînd pe loc și creîndu-se un gol care este umplut încon
tinuu. Prin deplasarea cofrajelor în sus ne rămâne betonul 
în pereți gata turnat, iar deasupra se toarnă mereu pînă 
cînd se ajunge la cota superioară a peretelui. Acest sistem 
este foarte rapid ajungîndu-se ca în 24 de ore să se reali
zeze înălțimea de perete egala cu a unui etaj, care este în 
medie de 2,75 m, ceea ce înseamnă că pereții unui bloc cu 
10 etaje se realizează în 10 zile, ceea ce demonstrează de 
la sine rapiditatea metodei.

Sistemul are, de asemenea, marele avantaj ca se reali
zează o mare economie de material lemnos, în cazul unui 
bloc cu 10 etaje materialul lemnos sa fie folosit de 23 de 
ori față de 5 ori cît se realizează prin metodele vechi, 
obișnuite.

Ing. constructor TITĂ VENIAMIN
întreprinderea T.C.E.H- 1 

Constanța

Stînd pe țărmul mării, pri
virea îți aleargă departe, aco
lo unde cerul pare că se-ntîl- 
nește cu marea. Două întinderi 
uriașe I Omul le-a cucerit pe a- 
mîndouă. cu gândul (astrono
mia) și cu fapta : navigatorii și 
cosmonauții. Se întîlnește aci 
istoria de mii de ani a primilor 
îndrăzneți mateloți, care s-au 
avîntat cu curaj peste întinde
rile de apă, cu cei care au des
chis drumul în Cosmos. înfră
țirea este veche : cu ajutorul 
cunoștințelor astronomice ori
entarea navigatorilor. pe mări 
și oceane a devenit precisă, iar 
la rîndul lor cunoștințele astro
nomice au câștigat din zelul 
marinarilor care observau ce
rul, schimbările de poziție ale 
constelațiilor, văzute în diferi
te momente ale lungilor lor că
lătorii pe mare. Unii vor spu
ne : aceasta a fost o dată I Dar 
nu I Și astăzi se împletesc rod
nic știința mării cu cea a ce
rului. Iată unul din cele mal 
noi exemple.

Se știe că, neobosite, zi șl 
noapte, fluviile cară în mare 
săruri de calciu, de patru ori 
mai mult decît aduc ele sare 
obișnuită (clorură de sodiu). 
Și totuși, marea conține de 
vreo 46 de ori mai multă clo
rură de sodiu decît calciu. Cine 
consuma calciul ? Micuțele, 
dar enorm de multele animale 
marine care-și fac scoici din 
sărurile de calciu- Unele scoici 
sînt mici de tot încât numai cu 
microscopul pot fi văzute, cum 
sînț cele ale foraminiferelor, a- 
nimale micuțe, dar care acope
ră aproape 125 milioane km pă- 
frați din fundul oceanelor. Ca- 
rapacele acestor ființe 'vii cad 
pe fundul mării o dată cu 
moartea acestora. Acolo stau 
milioane de ani. Se poate ca 
marea să fi dispărut de mult și 
acum pe locul acesta sa fie așe
zări omenești. Chiar în Munții 
Himalaiei — cei mai inalți de

pe glob — la 6 500 m înălțime, 
dacă sapi dai de un strat de 60 
m grosime format din forami- 
nifere care au fost odată pe 
fundul mării. Așadar, aceste 
scoici sînt mărturie a unor 
vremi trecute. Și iată că învă- 
țații s-au gândit să folosească 
mărturia lor pentru a afla ce 
se întâmpla pe atunci. Privind 
niște corali vezi șănțulețe și 
ridicături: fiecare reprezintă 
calciul pe care l-a scos anima
lul din apa mării și l-a folosit la 
construirea „pavezei" sale. O- 
perația aceasta nu se făcea de
cît în timpul zilei: în fiecare 
zi un șănțuleț. Numărând șăn
țulețele de la o scoica din In
dia vedem că sînt 360 într-un 
an de creștere. Dar la alte 
scoici rămase din vremuri de
părtate s-au găsit 385 sau 400, 
ba chiar 410 șănțulețe și anu
me cu atît mai multe șănțulețe 
cu cît scoicile proveneau din 
vremuri mai vechi. Aceasta în
seamnă că pe atunci erau mai 
multe zile într-un an! Deci
ziua era mai scurtă. Pământul

SEPTEMBRIE
Ce frumoase sînt zilele de septembrie, 

cu cerul nespus de senin, cu nopțile 
răcoroase, cu cîmpurile întinse pe care 
ară tractoarele, pregătind așternutul 
cald pentru cerealele de toamnă-

Pentru micii naturaliști această lună 
are un farmec deosebit- Ei își petrec 
ultimele zile de vacanță- Ca un ultim 
salut de rămas bun, vara pune la dis
poziția lor toată bogăția de roade, pe 
care cu atîta migală le-a făurit. 
Se recoltează din livadă soiurile 
tomnatice de mere, pere, prune, 
piersici, din vie strugurii; din gră
dina de legume ardei, gogoșari, 
vinete, ceapă, varză, conopidă, morcovi 
etc- O dală cu strîngerea recoltei se fac 
pregătirile pentru anul viitor. In livezi 
se adună fructele bolnave căzute Pe jos, 
frunzele cu dăunători, se pun inele cle
ioase pentru prinderea colacilor, apoi 
se ară și se sapă printre pomi aplicînd 
totodată îngrășăminte- în pepinieră se 
verifică prinderea altoirilor efectu-ate în 
lunile trecute- Pentru înființarea cîmpu-

Și, într-adevăr, măsurătorile fă
cute prin altă metodă (izotopi 
radioactivi) au arătat că așa 
este. Deci scoica fosilă serveșt-e 
la cunoașterea fenomenele,.,- 
care s-au întîmplat cu sute de 
milioane ani în urmă pe plane
ta noastră-

Frecarea pe care o exercită 
fluxul și refluxul mărilor se 
poate calcula. Din întârzierea 
rotirii Pământului dacă scădem 
aceasta frecare rămâne partea 
ce Ie revine forțelor dinăuntrul 
globului, in această acțiune de 
frecare. Cât de important este 
să știm câte ceva despre aces
te forțe, de la sute și chiar —ii 
de kilometri adâncime, 
picioarele noastre1 Deci iată 
cum se întâlnesc in această 
problemă cele trei uriașe 
domenii: întinderea mărilor, 
nesfârșitul cerului și misterioa
sele adâncimi ale Pământului.

I. SABETOY

se învîrtea mai repede în ju
rul său. într-adevăr, s-a consta
tat că din cauza frecărilor (flu
xul și refluxul mărilor precum 
și fenomenele dinăuntrul glo
bului), iuțeala de rotație a Pă
mântului în jurul axei sale sca
de cu 2 secunde la 100 060 de 
ani. Așadar, dacă găsim o scoică 
cu 420 șănțulețe înseamnă că 
stratul de pământ în care se 
află are o vechime de 600 mi
lioane de ani, căci pe atunci, un 
an trebuie să fi avut 420 zile.

SFATURI PENTRU MICII NATURALIȘTI

lui 1 al pepinierei în primăvară, acurfț 
se stratifică speciile de sîmburoase- 
creîndu-le prin aceasta condiții favo
rabile pentru germinare-

în grădina de legume se aleg cei mai 
frumoși gogoșari, ardei, vinete, castra
veți, pepeni, din care se scot semințele 
și se pun la uscat- Se recoltează arpa
gicul-

Cîmpul eliberat se pregătește pentru 
însămînțările de toamnă, efectuîndu-se 
arătura adîncă

Viitoarea primăvară are nevoie de 
foarte multe flori care să ne înfrumu; 
sețeze școlile- Acum, se recoltează din 
grădina de flori semințe de ghețișoară, 
petunie, salvie, gura leului, urzicuță și 
se pun la uscat- Se efectuează altoituijl 
trandafirilor în ochi dormind*)-  Afară pe 
brazdă se plantează panselele, părălu
țele și nu-mă-uita- Florile care suporta 
toamna numai în seră, sînt sco-ase de pe 
brazdă și plantate la ghivece

*) = trandafirul se păstrează, nu vegetează 
decît în primăvara anului viitor cînd dă naș
tere la vlăstar.

Prof. VIORICA DUMITRU



VEȘTI DE LA
CORESPONDENȚI
•2 300 kg flori de mușețel I 

icesta este rezultatul muncii 
ionierilor din comuna Chilia 
reche, raionul Tulcea. în zile- 
î de tabăra pionierii și-au do- 
edit hărnicia în acțiunea de 
trîngere a plantelor medicina- 
j. Pionierii Stoica Gheorghe, 
avlovschl Andrian, Cristea E- 
sabeta, Fudulu Gheorghe, Bor
an Ion s au situat și de data

• „Participați cu toții la con- 
:urs I Mare concurs de pes- 
:uit I" Cîteva zile unitatea de 
>ionîeri din comuna Reteag, ra- 
onul Dej a fost în fierbere, 
’ionierii, pescari amatori se 
iregăteau pentru concursul de 
a apa Valea Mare, din apropie
rea satului. ..Pește mic, pește 
nic / Hai, agațăte-n cîrlig /“ își 
îiăeau în gînd toți concurenții 
iar, pe locul întîi s-a clasat 
Llîmpean Gheorghe, urmat de 
tlolean Ion, și Mureșan Doru.

COOPERAȚIA DE CONSUM
DIN REGIUNEA SUCEAVA

' asigură cititorilor 
d« orice vîr stă
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• într una din 2ile, tractoriș
tii din comuna Coțușca, au 
primit vizita pionierilor din sa
tul Cotul Miculinț, raionul Sa- 
veni- Cîte lucruri interesante 
au aflat ei despre tractor, des
pre munca tractoriștilor... Vizi
ta prin atelierul mecanic le-a 
permis să afle multe lucruri și 
despre piesele componente ale 
tractorului. Băieții mai ales au 
fost încîntați de cele văzute.

• Zile calde, pline cu soare 1 
Colectiviștii din comuna Tan- 
sa, raionul Negrești erau a- 
proape toți prinși în toiul mun
cii la recoltat și treierat. Tot 
atunci, trebuiau să culeagă șl 
ciupercile care crescuseră mari, 
cărnoase. Dar cum ? Recoltatul 
e o treabă care nu suferă amî- 
nare. Aflînd, pionierii au sosit 
îndată și... în scurt timp au a- 
dunat 80 kg de ciuperci-

(După scrisorile primite de 
la Tăbăcaru Nicoleta, Chiș 
Gheorghe și Scutaru Eugen)

iwi mii Turn’iinniM
FOLOSIȚI PROPUSELE
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IN DRUMEȚIE

Mare ne-a fost bucuria cînd 
am aflat că vom face o drume
ție în orașul Suceava, vechea 
cetate de scaun a Moldovei.

Primul popas l-am făcut Ia 
Muzeul regional de istorie. A- 
poi, am vizitat casa memorială 
„Ciprian Porumbescu" unde am 
cunoscut viața și opera marelui 
nostru compozitor, Muzeul de 
științe naturale, o expoziție de 
pictură și sculptura.

De asemenea, am admirat 
impunătoarea statuie a celui 
mai de seamă domnitor moldo
vean, Ștefan cel Mare.

Ceea ce te impresionează 
însă în mod deosebit în Sucea
va sînt numeroasele construcții 
de locuințe. Nu mai exista nici 
o asemănare între vechile co
cioabe dărăpănate, mizere, în 
care trăiau muncitorii și fami
liile lor — și noile locuințe ele
gante, confortabile, adevărate 
palate din beton și sticla...

Nu lipsesc nici grădinițele 
cu flori multicolore care dau 
un aspect vesel noilor cartiere. 
Orașul s-a mai îmbogățit cu 
numeroase școli noi, policli
nici, magazine etc. Se poate 
spune pe drept cuvînt că Su
ceava este un oraș nou, mân
dria regiunii noastre,

GHEODON FLORIN
Școala de 8 ani nr- 5,

Botoșani

SURID MUȘCATELE...
Ne mai despart doar puține 

zile pînă cînd clinchetul clopo
țelului va anunța, vesel, înce
putul unui nou an școlar- Zi
lele vacanței le-am trăit din 
plin- Ne-am scăldat în apa în
spumată a mării, am drumeții 
pe cărări umbroase de munte, 
iar în jurul focului de tabără 
am cîntat și am jucat- Nu am 
uitat însă nici școala noastră 
dragă-

Zilele trecute, ne-am adunat 
la școală și am dat o mînă de 
ajutor la curățirea claselor : 
am șters băncile, catedra, pere
ții, am spălat geamurile, am a- 
jutat la curățatul dușumelelor- 
Fetele, mai îndemînatice, au 
spălat și au călcat frumos per
delele- Cînd totul a fost gata, 
am adus ghivece cu flori pe 
care le-am pus la ferestre și pe 
coridoare- Cu toții ne-am gîn- 
dit ce surpriză le vom face ce
lor mai mici școlari care pă
șesc pentru prima oară pragul 
școlii, cînd vor vedea cum le 
surîd mușcatele din ferestre, 
urîndu-le parcă : „Bine ați ve
nit I".

ARSENE ILEANA
Școala de 8 ani, comuna 
Peștera, raionu] Medgidia

DÎN SATELE Șl 
COMUNELE REG 

ARGEȘ-------„—,— »

PREDAT!
UNITĂȚILOR
COOPERAȚIEI OE CONSUM

TOT MAI MULT

HER VECHI
N E C FS A R,. IN D 0WI FH; H

Pt CEL MAI
ÎNALT PODIUM

Ne-am obișnuit ca atunci cînd sporti
vii noștri sînt plecați să reprezinte țara, 
pe diferitele meridiane ale globului, în 
importante confruntări internaționale să 
așteptăm cu nerăbdare vești de la ei. Și 
nu odată veștile acestea ne-au umplut 
inimile de bucurie, ca cea primită zilele 
trecute din orașul iugoslav Jajce, locul 
de desfășurare a actualei ediții a cam
pionatelor mondiale și europene de 
caiac-canoe. Caiaciștii și canoiștii noș
tri au cîștigat 6 titluri de campi
oni ai lumii șl Europei. 4 medalii de 
argint și una de bronz. Iar în clasamen
tul general pe națiuni, Republica Popu
lară Romînă s-a clasat prima între 25 
de țări participante.

începînd din anul 1956, de la Olim
piada de la Melbourne caiaciștii și ca
noiștii noștri au început să se afirme 
cucerind trei titluri olimpice. De atunci, 
la canoe aproape în fiecare an el au ob
ținut titluri mondiale și europene. Din 
1961 au început și victoriile la caiac. In 
toți acești ani, sportivii noștri s au pre
gătit cu dîrzenie și perseverență țintind 
cea mai înaltă culme a afirmării. Și re
centele campionate mondiale le-au ofe
rit acest prilej- Sportivii romînl A. Ver- 
nescu (caiac simplu 500 m), V. Nicoară 
și H. Ivanov (caiac dublu 500 m șl ca
iac dublu 1 000 m), S. Ismailciuc (ca
noe simplu viteză), A. Sidorov și A. 
Iacovici (canoe dublu viteză) au urcat 
pe cel mai înalt podium. Ei au devenit 
campioni ai lumii și ai Europei.

Alături de ei, frumoase succese a 
obținut al doilea echipaj de caiac du
blu 500, și cel din proba de caiac 
4x100 m care au cîștigat două me
dalii de argint, cît și echipajul de canoe 
dublu fond care a cucerit medalia de 
bronz.

Un buchet de minunate succese pen
tru care tinerii noștri canotori merită 
cele mai calde felicitări.

r
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A- VERNESCU

S. ISMAILCIUC

A. SIDOROV

Primul meci»..
Dacă cu cîtva timp în urmă, într-o 

marii după-amiază, v-ati fi aflat in 
preajma bazei sportive a uzinelor de 
pielărie din Cluj, v-ar fi mirat, desigur, 
numărul mare de copii ce se îndreptau 
spre terenul de fotbal- Urmărindu-i și 
intrînd împreună cu ei pe poarta stadio
nului. nu v-ar fi părut însă rău- Ați fi 
asistat la o pasionantă întîlnire de 
fotbal: primul meci între echipele ta
berelor locale de la Școala medie nr- 10 
și Școala medie nr- 12- Și știți ce v-ar fi 
impresionat mai mult î Jocul frumos, 
deplina sportivitate, puternica dorință 
de-a învinge-

Meciul a început într-o notă de de
plină egalitate, atacurile celor două îna
intări succedîndu-se de Ia o poartă la 
alta, ce-i drept, fără nici o eficacitate- 
Minutul 9 aduce primul gol și prima sa
tisfacție galeriei de Ia Școala medie nr- 
12- Un schimb de pase între Pop și Ka- 
dar, un șut pe poartă a lui Lucaci Dorel, 
portarul respinge mingea și Moldovan o 
reia cu capul în plasă- 1-0 I Jucătorii de 
la „medie 12" parcă prind aripi și 15 
minute mai tîrziu, după o dominare 
netă, înscriu al doilea gol prin Kadar, 
scor cu care se încheie repriza-

După pauză, cei de la „medie 10" dau 
semne de oboseală- Pornesc cu toții în 
atac, iar apărarea rămîne descom
pletată- Și astfel, la un contraatac în 
superioritate numerică, scorul devine 
3-0 pentru „medie 12"- Urmează o pe
rioadă de revenire și după o ocazie 
ratată în minutul 43, în minutul 51 sur
vine și golul de onoare, înscris de Herș- 
kovici- 3-1 I Ultima parte a jocului apar
ține tot celor de la „Școala medie 12", 
care mai înscriu de două ori prin Kadar 
și Lucaci în minutul 61 și 67. Și astfel, 
după 70 minute de joc meciul se încheie 
cu scorul de 5-1 I „Nu-i nimic, vine doar 
și revanșa, au spus pionierii de la 
„medie 10" Pînă atunci trebuie să ne 
pregătim"- Nu au părăsit terenul de 
sport înainte de a-și felicita însă cu 
căldură adversarii-
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Tabăra numără două sute de elevi. Nu-i de mirare deci că 
veselia și cîntecele se aud pîna hăt departe în inima pădurii. 
Pomii, încintați de voioșii musafiri își leagănă crengile a mul
țumire parcă-..

Pe potecile care șerpuiesc parcă jos la poale sau care urcă 
sprintene sus către munte merg furnicar de copii dornici să afle 
frumusețile acestor priveliști. Doar poteca îngustă, care nu duce 
nici spre poale, nici spre vîrf, ci duce spre bucătăria taberei, 
este mai puțin aglomerată. Iată-1 pe Alecu ducînd un braț de 
vreascuri. Merge țanțoș și fluieră de parcă ar purta cine știe ce 
trofeu. Iata-1 și pe Manole curățînd cartofii cu o măiestrie de 
gospodina. Sînt bucuroși că pot fi și ei de ajutor în treburile gos
podărești, celor mai în vîrslă. La ieșirea din cort apare fără gra
ba Stelica. Se întinde și se freacă la ochi.

loniță : Ce s a întîmplat, Steli- 
că ? N-ai dormit noaptea 
asta ?

Stelică : Ba am dormit, dar nu 
știi ? Somnul te trage la 
somn.

loniță : O fi !
Stelică: Este, nu o fi 1 Ce fo

los că somnul mă trage la 
somn, daca voi mă trageți la 
bucătărie ?

loniță : Ești de serviciu !...
Stelică : Sînt, preferam însă a- 

bia inline să fiu.
loniță : Ce poți face azi, nu 

lașa pe mîine I
Stelică : N-am nimic împotrivă- 

Pot lăsa și pe poimîine.
loniță : La drept vorbind, tu nu 

ești de serviciu azi, ai fost 
ieri, dar ieri l-ai rugat pe A- 

lexe să-ți țină locul.
Stelică : Mda- n-aveam încotro. 

Trebuia să-l rog pe Alexe ca 
pe Sandu îl rugasem, alaltă
ieri, iar pe Cristea îl rugasem 
răsalaltăieri să facă de ser

viciu în locul meu.
loniță : Și tu sa nu miști un de

get !
Stelica: Eu respect deviza 

noastră : „toți pentru unul"...
Ionița : „Și unul pentru toți"...
Stelica : Da, și eu mă odihnesc 

pentru toți. De aceea îi rog 
pe ceilalți să facă de serviciu 
pentru mine-

loniță: Mai, Stelica, dar pe 
tine cînd o să te rogi să faci 
de serviciu ?

Stelică : M-am rugat, loniță, 
dar eu sînt încăpățînat și 
m-am refuzat...

fonița : Te-ai refuzat chiar pe 
tine ?

Steiica : Sigur ! Eu sînt un om 
obiectiv. Cînd nu sînt de a- 
cord cu ceva, mă refuz și pe 
mine însumi... Uite, nu mV 
departe decît aseară. Mi-am 
spus : „Stelică, salata de ro
șii e grozavă 1 Du-te să-ți 
mai dea și o a doua porție". 
Și m-am refuzat categoric : 
„Nu, nu mă duc să cer o a 
doua porție". Așa că n-am 
cerut o a doua porție, am ce
rut o a treia.-.

loniță : Ei, destula vorbă. Ia 
găleata, du-te la izvor și adu 
apa la bucătărie.

Stelica : loniță, ce-ar fi să iei tu 
găleata ? Izvorul nu-i de
parte.

loniță : Hai, hai, du-te și adu-o 
plină.

Stelica : Plină ? Pai știi tu un- 
de-i izvorul ?

loniță : Ziceai că nu-i departe ! 
Stelică : Ziceam că nu-i departe 

izvorul, dar în schimb bucă
tăria, ehehe 1... Ionița, fă-mi 
hatîrul ăsta. Mergi tu în lo
cul meu și mîine o sa merg 
eu în locul tău..- Azi sînt 
mahmur.

Ionița : Lasă, te duci tu la iz
vor. Dimineața e răcoroasa 
și aceasta o să te învioreze...

Stelica : Pe mine nu mă învio
rează apa rece și dimineața 
răcoroasă. Pe mine mă învio
rează prînzul călduț și supa 
fierbinte. Mi-e lene. Cred că 
sînt bolnav.

loniță : De ce suferi ?
Stelică: Sufăr cînd văd gă

leata-
Ionița : Izvorul nu e departe. O 

sută de metri.
Stelică : O suta de metri dus, o 

sută de metri întors, total 
400 de metri.

loniță : Două sute de metri.
Stelică: Două sute eu, doua 

sute găleata fac patru sute...
Ionița : Dar ce te privește cîți 

metri parcurge găleata ?
Stelică : Păi mă interesează că 

doar eu o duc pe ea, nu mă 
duce ea pe mine ! Patru sute 
de metri I Asta înseamnă în 
zece zile 4 mii de metri. In
tr-o sută de zile 40 km și în 
o mie de zile înseamnă să 
parcurg 400 km ! Pai mai 
bine mă înapoiez acasă ca nu 
sînt decît 150 km ! Și fură gă
leți.

Ionița : Termina cu asemenea 
calcule și du-te la izvor. E 
nevoie de apă la bucătărie-

Stelică: Spune-mi, Ionică, mîn- 
căruri fără apa nu exista?.

Ionița : Ziceai că-ți place supa i 

Stelică: Ei, dar supa nu o aduci 
cu găleata. O aduci cu t-iie- 
ței. Zău, Ionița, mergi tu la 
izvor în locul meu și mîine o 
să facă Grigoraș în locul tău. 

loniță : Vrei să spui, tu, nu Gri
goraș.

Stelică : Nu eu, ca mîine am a*  
ranjat cu Grigoraș să facă el 
în locul meu fiindcă eu tre
buie să fac în locul lui Didi
na, care a fost de serviciu în 
locul lui Manole cînd l-a în
locuit pe Cristea, care i-a ți
nut locul lui Manole, cînd a 
făcut Manole în locul meu, 
căci eu trebuia s-o înlocu
iesc pe Ioana cînd...

*
Au trecut cîteva zile de cînd 

veselia și cîntecele au pus stă- 
pînire pe tabără. Zile pe care 
elevii nu le vor uita curînd, 
zile în decursul cărora Stelică 
însă a „uitat" să mai facă de 
serviciu. E adevărat că el a „ui
tat", dar n-au uitat colegii lui 
care l-au înlocuit.

ir

Stelica (numărînd încet) : 2.-.
3... 4... 5..

Manole : Ce tot numeri acolo, 
Stelică ?

Stelica : Am scuturat cinci pă
turi. Mai am 32 și am termi
nat.

Manole : Ai terminat cu pătu
rile ?

Stelica : Cu mine.
Manole : Cum s-au adunat atî- 

tea ?
Stelică : S-au adunat că pînă 

acum mi-au tot ținut alții lo
cul la scuturat.

Manole ■ Atunci da-j drumul.
Stelica : Păi i-am dat drumul.

Ce crezi că mai am putere 
sa o țin în mîini ?

Ioana : Dacă nu ți-ai strîns sin
gur patul în celelalte zile-

Stelică : Eu nu înțeleg ce-i ne
voie de atîtea pături! E vară, 
e cald ! E soare !

Ioana: Dar tu de ce ai cerut 
astă noapte încă o pătura ?

Stelică : Păi astă noapte nu era 
soare !... 5... 6-.. 7...

Cristea: Stelicăăăă! Stelicăăăă!
Stelică : 8... 9..- 10...
Cristea : Stelică, treci la apă ! 
Stelică: Nu mi-e sete... 11... 

12-..
Cristea: Apă la bucătărie ! 

N-ai mult de cărat: 72 de 
căldări !

Stelică : Aoleu ! Dar cînd s-au 
adunat atîtea ?

Cristea : Să-ți fac socoteala '- 
trei caiduri cînd am cărat eu 
pentru tine, două ai de adus 
pentru Alexe, două pentru
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Sandu, una pentru Ioana, trel!! 
pentru loniță...

Didina : Stelicăăă 1 Unde ești, • 
Stelica ?

Stelică : Aici între paturi I
Didina : Ieși din paturi și mergi' 

după vreascuri.
Stelică : Imposibil ! Dup î ce-, 

ies din pături intru în căl
dări 1

Didina : Ieși din căldări și treci 
la vreascuri ! N-ai mult de a- 
dus : 41 de brațe ! Un braț 
pentru Anton, cinci brațe 
pentru Manole, trei brațe 
pentru Mircea...

Stelică: Cum vad eu, grozav 
mă mai iubiți ! Ma țineți nu

mai în brațe ! -. '
Didina: Două brațe pentru 

Cristea...
Stelica : De unde atîtea brațe, 

că-s om nu caracatița.
Mircea : Stelică 1 N-auzi ? Ste

lică ! De ce nu răspunzi ? Ce 
ai ?

Stelică : (moale) : Ce să am ? La 
nord am pături, la sud am 
vreascuri, la miazăzi căldări 
și pînă o să termin, mă tem 
ca mă apucă miazănoapte !

Mircea : Treci la cartofi!
Stelică : N-ai vrea să-i cureU 

tu în locul meu ?
Mircea: Cum sa nu. Atunci 

du-te să tai roșiile în locul 
lui Alecu, fiindcă el le-a tă
iat de opt ori în locul tău.

Stelică: Și dacă le tai mărunt, 
de tot îmi socotiți că le-aș fi 
tăiat de opt ori ?

Petrică : Stelicăăă !... Unde ești?
Stelică : Aici, la vreascuri, după 

apă, sa curăț cartofi, că-s pa
turile cu căldări și stau roșii
le netâiate... asta... voiam sa 
spun... tai păturile și curăț 
vreascurile de roșii..- nu... a- 
dică... mă duc la izvor după 

pături să scutur cartofii-.. —

(Din atitudinea pe care au 
luat-o copiii în tabără, Stelică 
și-a dat seama că este dezapro
bat ; că răsfățul și obiceiul de 
a lăsa pe alții să-i îndeplineas
că datoriile, i-a mîhnit pe toii 
în așa măsură, încît Stelic 
făgăduit că o să se lecuiască... 
și s-a lecuit).

Cristea: Stelică, de ce te-ai 
sculat azi atît de devreme?

Stelică : Sînt de serviciu.
Cristea : In locul cui ?
Stelică: Păi... în locul meu...
Cristea: Nu vrei să scutur eu 

păturile în locul tău?
Stelica : Nu, ca voi m-ați scutu

rat destul !...
Cristea : Bravo, Stelică 1 Așa 

îmi placi I Dă-mi mîna să te 
felicit.

Stelică : Nu-ți dau nici o mîna I 
Nu vezi că am în ele găle
țile ?-..

Personaje:

Ionică: 13—14 ani

Manole : 14 ani

Ioana: 13 ani

Cristea: 14 ani

Didina: 13 ani

Sfelică: 13—14 ani1,
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