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Două momente din „marea călă

torie de explorare" a dealului Mă- 
țău, întreprinsă de pionierii din ta
băra de la Cîmpu-Lung Muscel. I

1. 0 clipă de nesiguranță. Gru- 
pul de exploratori s-a oprit să ve- ’ 
riftce unghiul de marș. E bun ? A- * 
tunci înainte, către cota J017... |

2... Și o clipă de primejdie. Jn a- 
propiere s-a semnalat un tigru fio
ros. Nu-l nimic. Săgețile vor intim-- 
pina cum se cuvine pe dușman.

ZILE DE VACANTÂ
Cînd teii au dat în floare

încă din primele zile de tabără, activitatea noastră ® 
fost bogată și frumoasă.

Cind teii au dat in floare, ne-am hiat Ctte un coșim 
leț pe braț și am pornit la cules.

Și pe lotul școlar munca e în toi: am prășit și plivit 
morcovii, pătrunjelul, păsttrnacul, cartofii, am arădt 

roșiile. Nu lipsește nid activitatea în cercuri
E plăcut în tabără la noi I

Mihail CA BA 
corn. Lespezi — reg. Iași

In primele zile...
Intr-o zi am pornit cu fratele meu spre Pogoanele». 

Acolo la cooperativă, lucrează tata. De la Buzău pină la- 
Pogoanele am mers și pe un drum asfaltat, și pe unul' 
de tară. Ajunși In gară la Pogoanele, am mers o» 
căruța pină tn sat. /

In celelalte zile, în timp ce tata lucra, am pornit pe- 
cîmp la joacă. Am găsit și cîteva cuiburi de păsări c« 
ouă și puișori. In altă zi, am strîns cîteva zeci de kilo
grame de fontă și fier pe care le-am dat cooperativei.

După o săptămlnă ne-am întors la Buzău și acum 
sint în tabără la Focșani.

Mihail PENU 
Buzău

In pădure
Dimineața timpul se arăta ploios, dar noi tot ant 

pornit în excursie. După o bucată de drum am intrat 
într-o pădure mare. Acolo am văzut copaci bătrlni 
despre care tovarășa instructoare spunea că anii lor 
se pot număra cu secolele. Am găsit copaci pe care 
pină atunci nu i-am cunoscut: paltini, jugastru, fagi* 
iar la marginea pădurii erau și cîțlva brazi. Ajunși 
Intr-o poiană, am cintat și am dansat plini de voie 
buni. 'Am stat tn pădure pînă seara. Nici nu ne mal 
venea să plecăm. Era ații de frumos t

Niculina TOPOR
tl. a IV-a

satul Serbotești, comuna CodăeștF. 
regiunea Iași

CLUBUL TINERILOR TURIȘTI w prezintă:
Tineri turiști, 

lista rămîne deschisă!
Dragi prieteni, azi am o comunicare extrem de im

portantă pentru voi: în curînd va apare „Carnetul 
tînărului turist".

Ce cuprinde carnetul ? Nu vă spun acum. E o sur
priză.

Cine-1 va primi ? Toți membrii Clubului tinerilor tu
riști. Primii vor fi desigur cei dinții înscriși în acest 
Club: colectivul de 6 copii din comuna Văleni, raio
nul Muscel, cei 8 copii din comuna Crimpoaia, raionul 
Drăgănești-Olt, grupul de 7 pionieri din comuna Luna 
de jos. raionul Gherla, și alții. Dar carnetul va fl tri
mis tuturor celor care se vor înscrie și de acum îna
inte in clubul nostru. Modalitatea de înscriere e sim
plă. Voi care faceți excursii mai mari sau mai miel 
pentru cunoașterea frumuseților și bogățiilor patriei, 

«pentru cunoașterea ținutului natal, trimiteți-ne la re
dacție o scrisoare. Arătați-ne itinerarlul excursiilor 
pe care le-ați făcut și planurile de viitor, Iar eu, 
in noua calitate de secretar al clubului, de-abia aștept 
să vă înscriu pe listă-

Poșta de fiecare zi îmi aduce vești de pe tot cuprin
sul țării. Unde e un ioc mai frumos, interesant de 
vizitat, acolo-s șl turiștii noștri. Și apoi să vedeți în
semnările, fotografiile șl desenele din excursii. Care 
mai de care mai frumoase. Eu le primesc pe toate, ii 
Înscriu pe lista clubului nostru și sint nespus de bucu- 
ros să-mi fac noi și noi prieteni.

Toți cei care faceți excursii, nu intîrziați să ne tri-' 
Jniteți însemnările voastre. Trimiteți-ne însemnări 
En drum, nu așteptați ca jurnalul de călătorie să se 

făcut doldora de însemnări.
Nu uitați că, în cadrul concursului nostru, cea mal 

Interesantă însemnare din excursie va fi publicată și 
premiată. Juriul concursului așteaptă însemnările.

Acum vă las. Mă grăbesc și eu să însoțesc un grup 
de turiști prin Munții Apuseni, apoi pe alții pe Valea 
Oftului, și în sfîrșit, nu mal știu ce schimbare de itine- 
rariu voi avea pe parcurs.

Dragi prieteni, grăbiți-vă să vă înscrieți în clubul 
nostru. Lista rămîne deschisă. De îndată ce vă 
Înscrie veți primi „Carnetul tînărului turist”, pe 
«a care ne-o veți indica.

GHORGHIȚA REPORTERUL ,

VEȘTI
« Peste 70 școli din raionul Tîmăveni vor 

organiza in vara aceasta excursii ta diferite! 
localități din țară. Astfel, pionierii unității 
nr. 28 din Jidvei și unității nr. 4 din Ttrnă- 
veni, vor pleca într-o excursie cu următorul4 
itinerariu: Orașul Stalin — Sinaia — Dof- 
tana — Ploești — București și retur.

« Cei mai buni pionieri din raionul Tîrnă* 
veni vor pleca la 20 iulie tntr-o excursie 
organizată de comitetul raional U.T M. Vor 
participa 300 de pionieri. Ei vor străbate 4 
regiuni, trecînd prin Orașul Stalin — Bucu
rești — Brăila — Sf. Gheorghe — lușnad 
— Blaj — Tlrnăveni. Pentru transport vor 
avea la dispoziție un tren special.

<• în fiecare săptămînă grupuri de pionieri 
din Orașul Stalin pleacă pentru 7 zile la Po-1 
iana Stalin. Acolo ei vizitează împrejurimile^ 
string insecte și plante. Seara se odihneau 
în corturile oferite de Clubul Armatei

<• Pionierii din Blaj vor organiza un con* 
curs de orientare turistică, pe grupe pionie
rești, în jurul orașului. Vor participa pionierii 
claselor a VlI-a din școlile de 4 șl 7 ani și 
medii mixte.

k
Ce vom vedea-*

Vreți să știți ce itinerariu are excursia 
noastră ? Vom porni din Galati ft vom traco 
prin : Ctmpulung Moldovenesc — Pa'ău —* 
Iacobenl — Vatra Dornet — Cluj — Tir ga 
Mureș, — Gheorghieni — Lacul Roșa — 
Cheile Bicazului — Hidrocentrala -V. I Li
nin' — Mărășeșil — Tg. Ocna — Borzeșd 
și tar Galați. Cu ocazia acestei călători.'-mol 
vom cunoaște frumusețile și bogățiile patriei 
și vom urmări marile realizări Înfăptuite de 
poporul nostru. Ca să putem vedea totul, 
ne-am tmpărțit pe grupe: foto reporteri, 
botaniști, geografi, folcloriști. Fiecare 
se pregătește în domeniul respectiv

Se confecționează astfel, Mrți eu ifina* 
rariu. citim cărți despre locurile pe care Id 
vom vizita, pregătim foi pentru ie'bare, 
plase de prins fluturi, ele. Excursia va R 
foarte plăcută și o să vă mai scriem de pa 
drum. !

Activul pionieresc ' 
Casă Pionlerila< J 

Galați



O importantă Hotărîre
cu privire la- învătămîntul din tara noastră

Zilele trecute a. fost publicată o Hotărîre a Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

a Consiliului de Miniștri al R.P.R., cu privire la 
tribunătătirea învățămîntului de cultură generală 
din R.P.R.

Societatea socialistă ce se construiește la noi 
ta țară, pune în fața școlii noastre cerințe tot mai 

mari. Documentele Congresului al II-leaal P.M.R., 
prevăd sarcina de a se intensifica munca pentru 
ridicarea nivelului învățămîntului de culturii ge
nerală. Hotărîrea conducîndu-se după îndrumările 
Congresului al II-lea al P-M.R., arată că pentru 
lărgirea orizontului cultural al elevilor, pentru 
transmiterea unui bagaj închegat de cunoștințe, 
este necesară prelungirea duratei de școlarizare la 
II ani. Aceasta va cuprinde: cursul elementar 
(clasele I—VII) și cursul mediu (clasele 
VIII—XI).

Pe lîngă cursurile de zi pentru clasele I—IV vor 
mai funcționa și cursurile serale sau fără frecven
tă pentru clasele începînd de la V-a și pînă la a 
Xl-a).

In localitățile cu populație de diferite na
ționalități se vor organiza școli unice cu secții sau 
ăla se în limbile minorităților naționale-

Se fixează data de începere a anului școlar în 
tnvățămîntul de cultură generală, la 1 septem
brie, cu excepția școlilor serale pentru tineretul să
tesc care-și încep activitatea la 15 octombrie. Acti
vitatea unui an școlar se desfășoară pe trimestre, 
m excepția școiilor și secțiilor serale pentru tine
retul sătesc, care se desfășoară pe semestre.

Referindu-se la sarcinile învățământului elemen
tar, Hotărîrea arată că In primele patru clase elevii

trebuie să deprindă citirea și scrierea corectă să-și 
însușească deprinderi elementare de muncă și 
igienă.

învățământul elementar în clasele a V-a șl a 
VH-a are sarcina să asigure elevilor cunoașterea 
gramaticii limbii romîne, cunoașterea celor mai va
loroase creații ale literaturii romîne. De asemenea, 
se introduce, pe lîngă studiul limbii ruse, și studiul 
unei alte limbi moderne — franceza, germana, sau 
engleza. învățământul de 7 ani trebuie să pregă
tească elevul pentru a fi în stare să-și continue 
studiile în învățămîntul mediu sau profesional cît 
și pe cel pentru care va începe o muncă productivă. 
Crearea unor școli puternice de 7 ani necesită 
cadre didactice cît mai bine pregătite. De aceea 
s-au luat măsuri să se înființeze institute pedago
gice de 2 ani, începînd din anul școlar 1956—1957.

Pentru aplicarea în practică a celor învățate la 
curs se prevede în Hotărîre organizarea de ateliere 
școlare, terenuri experimentale, laboratoare. De a- 
semenea manualele școlare vor fi alcătuite dt mai 
pe înțelesul elevilor. In Hotărîre se mai prevede a 
se da prioritate construcțiilor de școli, internate și 
cantine școlare, săli și terenuri de sport.

Realizarea acestei hotărîrî va duce la ridicarea 
pe o treaptă superioară a școlii de cultură generală, 
va contribui la pregătirea unui tineret cult, înarmat 
ca cunoștințe, pregătit să aplice în practică învă
țătura primită în școală. Pentru aplicarea în viață 
a acestei Hotărîrî este necesar să-și aducă contri
buția activă organele de partid și de stat, cadrele 
didactice, părinții și elevii.

LUMINI CE

Sub

(II)

Autobuzul ne poartă încet pe stră- 
rite Sofiei. Curate și frumoase 
străzi ! Nu vezi un Firicel de praf. 
Spațiile dintre pietrele cubice de 
culoare galbenă, ale pavajului, sînt 
măturate ca-n palmă. E drept că 
ricf nici nu suflă vîntul, cum suflă 
de pildă la noi ta București. Sofia 
* așezată într-un fel de căldare, la 
poalele muntelui Vitoșa, podoaba și 
tocui de odihnă al cetățenilor capi
talei bulgare. Duminica și-n cea
surile libere, muncitorii din Sofia 
ajung repede, doar ta cîteva zeci 
de minute, cu funicularul sau cu 
autobuzul la cabanele risipite prin 
pădurile verzi ale Vitoșei.

De sus de pe Vitoșa, orașul se 
zărește ca -d>n avion : -a mare de 
acoperișuri roșii șj,.zidufî*albflk: Din 
ioc în ioc, împung cerul minaretele 
ascuțite ale vechilor moschei tur- 

. «ești. In diferite puncte ale orașu
lui, se înalță grupurile masive ale 
■oilor blocuri muncitorești. Am vi
sits! și noi un astfel de cartier 
■ou, cartierul locuit de țigani. Ală
turi de blocurile albe ca neaua, cu 
ascensoare și cu scări de marmoră, 
Ml mai rămas cîteva cocioabe mici, 
«are vor fi dărîmate în curînd. A- 
devărate sălașe ale mizeriei, sparte 
țs povîmite, cu acoperișul de cu
tii vechi de tablă. Prezentul și tre- 
«tul — față-n față...

Trecem cu autobuzul prin bule
vardul Ruski, strada principală a 
Sofiei, și iată-ne într-o piață largă, 
scăldată ta soare. Ia mijlocul ei.

■n bloc uriaș de granit și mar
moră: mausoleul lui Gheorghi Di
mitrov. Doi ostași ta uniforme al
be stau de gardă, neclintiți ca 
două statui, la intrarea mausoleu
lui. In Fiecare zi ai să vezi aici 
alte coroane și buchete de flori 
proaspete. Fiindcă mare e recuno
ștința și nepieritoare amintirea pe 
care poporul bulgar o poartă co
munistului Gheorghi Dimitrov, con
ducătorul drag și luptătorul neîn
fricat pentru libertate, pentru tm 
viitor luminos.

Dealtfel, la tot pasul ai să ta- 
tîlnești locuri ce fac nemuritoare 
numele comuniștilor, ale luptători
lor pentru cauza poporului. Prin
tre ele, deosebit și miniînat, e ma
rele stadion ce poartă numele lui 
Vasil Levski. La intrarea stadio
nului se află chipul de bronz al 
neuitatului luptător, iar dedesubt 
sînt săpate cuvintele sale: „Dacă 
pierd, pierd numai pentru mine: da
că cîștig. cîștig pentru popor".

*
Unde-o să-i găsiți acum, în zi

lele vacanței, pe cei mai mulți co
pii din Sofia ? Vă spun eu: la 
grădina zoologică. Trăiește în gră
dina aceasta o lume attt de variată, 
de ciudată și interesantă, încît cu 
greu te înduri să te desparți de ea. 
Aproape toate speciile de maimu
țe din lume te privesc de după 
sîrme, unele șugubețe și hazlii, al
tele grave ca moșnegii. Sînt giboni, 
paviani, cimpanzei... Paznicul gră
dinii ne povestește o istorie tristă: 
*u fost aici și două gorile, exem-

plare aproape unice. In timpul 
bombardamentelor din 1944 însă, 
animalele s-au înspăimîntat așa de 
tare încît au rupt gratiile și au 
fugit prin oraș. A fost nevoie să 
le împuște...

Alături de maimuțe, e o cușcă u- 
riașă cu papagali Kakadu. Au un 
penaj minunat și ciocuri puternice, 
ca niște seceri. Mai încolo se agi
tă într-un necontenit du-te vino fio
rosul jaguar, iar acvilele neclintite

Ol
Cu tunuri învelite în plase, 

după dig; 
totaau, în noaptea rece, 

vapoarele în radă
Să-ocarce și să ducă, 

armatelor de pradă, 
fastagwată pîine și 

blestemat cîștig.
Mai jos, lîngă •silozuri se 

auzea uzina
Din piepturi de motoare 

electrice suflînd
Și-încremenind deodată în 

întuneric, cînd
Pe ceruri reflectoare își 

aruncau lumina.
Urzită-a pîcla mării sta 

noaptea să înceapă
Acoperind orașul în pînze 

fumurii.
Privind de pe colina ce 

se-nălta la vii
Deodat-o vîlvătaie se avântă 

din apă.

Șl zbiri] siguranței, și-aveau 
tșcaada te. 

L-csu pakas aîtauci pe Sîrbu 
și ten tete. rri: «M—f

Că-nehW ea el odată și 
farirăssnBțtii gîsd.

Că ferecă-nstașjfrea tairegute
paper.

ferecată. 
Și na ae vaftK. Cbipai rămâne 

uobfl, grav, 
Partidul fl crescuse an brav 

printre cel bravi, 
fiwtejte dar tare 

ca do piatră.

gingășia căprioarelor sau a păsării 
flamingo, cînd masivitatea de stîn.

și mîndre își înalță gîturile gola
șe. Admiri ca într-o feerie cînd

că a elefantului, cînd grațiile co
mice și greoaie ale puilor de urs.

Fără tedobsii însă că locuitorul 
cel mai spectaculos al grădinii este 
bătrînrrl bizon. Cînd l-am _yăzat, 
întîi era culcat. Dar când s-a ridi
cat de «colo, mărturisesc că cei 
cîțiva care eram mai aproape de 
gratM, ne-am dat grăbiți înapoi, 
deși nu era nici o primejdie. Avea 
o frunte ea an zid și se cutremura 

păaiîntsl sub salturile lui, în 
timp ce coama mîndră și învolbu
rată fi fremăta ta Vtnt_.

Cînd am părăsit grădina, tari 
părea de două ori rău: întîi că plec 
și apoi că vei, toți cititorii gazetei, 
n-ați fost eu mine ta acel rai pes
triț al tuturor animalelor pămta- 
tuluL

Vasile MANUCEANU

Tovarășă Instructoare, venifi re- Alo, Salvamarul ? Porniți în căutarea 
fadei A dispărut Sanda... Sandei! Semnalmente: o fetiță cu codi

țe. are 12 ani și pistrui...
Pe cale de-o leghe, nu se vede nici un 

pistrui...

— Nu văd nici o codiță !. — Pui de rechin afurisit, 
unde i Sanda ?

— Zău, n-am văzut-o!

Ultima speranță, .Stat., 
dinele detectiv, intri tak, 
tetes.

— E tandaua Sandviș 
mat-ol f

(Va armai



Pagină redactată de tov. Constanta BOLOGAN și Marcela IOAN, corespondente aJe g*» 
zetei noastre.

/MftsA, lapte. marmeladă, ulei, crătiți ți tin 
Sghau» ee frămintai.- Toate acestea se gă- 
wea j» o masa tn curtea taberei de la școa
la «r. SS din raionul 23 August, unde se 
cirac de altfel toate cele ce vă vom povesti. 
Fetifete purtau țorțulefe albe ți chiar to~ 
varița instructoare purta un șorț alb. Oare 
ce <s««B si urmeze ?

— Sd se aleagă o comisie care să hotă- 
rsrxsd «am lucrăm, a propus cineva. In 
.Itecs addute comisia s-a ți instalai Ungă 
■«start fi concursul de clătite, căci despre 
mda m vorba, începu.

Unoație! Pe aragaz a început să tfiriis 
untd/demasi. Prima trebui să-ți arate prlce-

aluatul a început să crească, să crească plnă 
ce a ajuns la marginile tigăii ca și cină ar 
fi fost un cozonac. Liliana se pierduse cu 
totul. O priveau doar toate colegele ți to
varășele profesoare. Dar... clătita plesni, un 
curent de aburi izbucni afară iar aluatul 
copt se presă pe fundul tigăii. De astădată 
aveam de-a-face cu o adevărată clătită. Lili
ana uită spaima de adineauri și, cu multă 
grijă, întoarse clătita pe partea cealaltă 
Apoi, o răsturnă și— gata!-.. .

In timp ce fetele se 'întreceau în a face 
clătite cit mai bune, de după ușa de intrare 
tn școală, și-a făcut apariția! mai întli, un 
moț blond apoi .doi ochi, de veveriță și, în 
sfîrșit un băiat despre care nu puteai spune 
că-i prea slăbuț. S-a strecurat fără să fie 
observat printre fete, oprlndu-se aproape 
de masă șl privind cu jind la farfuria pe care 
stăteau rumene clătitele. Băiatul, după cum 
se vede, ține să fie primul cînd se vor dis
tribui âătitele. Ii plac grozav de mult. Tot 
timpul a stat numai pe lingă masă. Acolo 
l-au și găsit băieții cînd s-au întors de la 
pescuit, căci acolo erau plecafi- Să pescuiască 
ți să se plimbe cu barca. Dar despre ăsta 
vom mai vorbi.

parca. intona Bordeianu. De la banca pe care 
stătoa ți plnâ la masă i-a trecut repede prin 
c.ip can să facă ca totul să-i reușească. Dar 
in fața tigăii cu untdelemn încins a uitat 
lotui. Iot-o turnirul aluatul in tigaie. A 
turnai, uUtnd că acest Lucru trebuie făcut cu 
utâsuni. Șt pentru că a uitai asta, iată că

-■
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Piuă cad ne-am înțeles. Carevasăzică 
tetele erou tare ocupate cu concursul de 
cdătits. Bălsțil erau cu bărcile pe lac. Și 
totuși lipseau o grămadă de copii. Cum 
m poate așa ceva ? Aproape 80. Și odată 
eu el Stancu Natalia, președinta unității.

In stoa aceea n-am putut da de urma 
tor. Dar apoi lucrurile s-au lămurit. Ni 
le-a lămurit chiar Stancu Natalia. Ascul
tați ce ne-a povestit ea :

„Grupul nostru trebuia să meargă la 
ștrand. Toată lumea a venit echipată, mă 
rog, cu de toate. Nu mai era mult pină 
să pornim cînd tovarășa instructoare a 
tost chemată la telefon. S-a întors peste 
cîteva clipe și ne-a spus : „Copii, la Do- 
broești se culege acum recolta. Tovarășii 
de-acolo ne-au cerut ajutor, să culegem 
spicele în urma secerătorilor. Vor merge 
20 de pionieri. Ceilalți, își continuă pro
gramul, la ștrand*.

— Cum douăzeci î De ce douăzeci ? — 
au început să vorbească toți deodată.

— Liniște 1 — am spus eu mai tare de
alt toate. Mergem cu toții. E bine ?

Am pornit toți optzeci. Am luat cu noi 
ș* patefonul. Și să vedeți. Echipele lucrau 
și patefonul ne cinta.

Am făcut o întrecere grozavă. A cîști- 
gat grupa I-a condusă de tovarășa Dă- 
rășteanu.

— Cinei tovarășa Dărășteanu ?
— Șefa secției de școli și pionieri a ra

ionului nostru. A muncit înpreună cu noi.
— Și nu v-a părut rău de ștrand ? 
Aid Natalia lăsă o clipă ochii în jos.
— Ne-a cam părut, de ce să mințim... 

Dax sile de ștrand vom avea toată vara, 
pe otud aici trebuia să mergem... și cît 
med lepede*.

Și acum, să ne despărțim pentru cîteva 
clipe de fete și de întîmplarea Nataliei și să 
pornim pe urmele băieților.„

776,830,691.
— Știți ce sînt astea ?
840, 264, 752.
— Cum, încă n-ați ghicit ?
— Numere, copii. Numere de bărcî. Unde 

le-am văzut ? Pe lacul din parcul 23 Au
gust. Cine sînt vîslașii, cine sînt pasagerii? 

Băieții. Băieții pe urmele cărora pornisem.
Cîte 3 sau 4 într-o barcă, cu unul sau doi 

vîslași,bărcile treceau de la un capăt la celă
lalt al lacului! Intre noi 
rămîne vorba, nu e el 
prea mare lacul. Poate 
cîțiva dintre voi îl cu
nosc. O bunică ar spune 
că e cît un „fund de căl
dare".

Știți, la mijloc este o 
insulă.

Și iată că de după ea 
s-au ivit două bărci. In- 
tr-una era Marinescu
Constantin, Felicia Lupu, Stela Gornea și în 
cealaltă Torna Simion și instructorul de de
tașament Apostol Anghel.

Ce și-au spus, n-am auzit. Ce * urmat 
însă, am văzut și am înțeles.

Era vorba de o întrecere.

Fanioane nu s-au ridicat nici la plecare, 
nici la sosire. Cronometra n-au marcat... Și 
totuși, întrecere a fost.

Rezultatul ?
Cred că ambele echipaje s-au clasat pe 

primul loc.
Dar, bineînțeles, că lacul n-a chemat spre 

el copiii numai pentru canotaj. Dacă stau să 
mă gîndesc, pe mal erau chiar mai mulți 
copii decît în bărci. Aceștia pescuiau.

Ei, ce să-i faci. Urni cu canotajul, alții CM 
pescuitul.

Printre copii s-a rătăcit șl un pici. Dar 
un pici care vroia să știe 
tot și să afle cît mai 
multe.

— Băiatule, da de ce 
îi spui trestie, cînd ea e 
ramură de salcie...

— Băiatule, da șl peș
tii sînt deștepți. Uite îți 
mănîncă pîinea și tu tragi 
acul gol.

— Băiatule, dă-mi și mie puțin undița ta.
Și la toate întrebările, ca și la ultima ce

rere, Moise Gheorghe, cel sîcîit astfel, a răs
puns.

Dar în undița piciului nu s-a prins nimic.
— N-ai mină bună, voinicule.

Iată însă că liniștea pescarilor a fost 
curmată fără veste. Un ah păci plînge de ți 
se rupe inima.

— Mi-a luat acul I Era de aiea galbene. 
De 3 lei unul. Și lut Malsctii Marin lacrimile 
i se prelingeau pe obraz.

— Cine ți l-a luat ?
—Băiatul ăla mare, M știu cine e. Nu-I 

din tabăra noastră.
Se mai intîmplă și de astea. Ce să-i faci?.
Dar să nu credeți cumva că pe acul fie

cărei undițe era scris „ghinion*.
Un băiat înșirase pe o sfoară vreo zece 

„regina bălții", mari rft o unghie. Altul, pe 
nume Sandu Minai, ti punea înir-un borcan-: 
Avea șase peștișori. Și acasă mai are 12.

— Am și un caras, așa de mare. (După 
cîte mi-a arătat să tot fi avut vreo 10 cm.jj 
Si-! țin pe toți într-o găleată.

— Ei... dar vremea trece.
Din jumătate în jumătate oră echipajele 

bărcilor se schimbau. Cu fiecare clipă pescar 
rii așteptau să se miște ața.

— Mergem, băieți ?
Și pregătirile de Întoarcere n-au durat 

prea mult, mai ales că la școală clătitei» 
erau poate gata. t

Iaiă-ne din nou în tabără. Asta penini, 
că am ținut morțiș să fim prezenți la.^ 
împărțirea clătitelor.

Vă amintiți de băiețașul cure se uitcg 
cu jind la clătite ? Bine. Vrem să vă mai. 
spunem ceva despre d. Vă amintiți că seț- 
afla în curtea taberei cînd s-aa reîntors, 
băieții de la pescui!. Iată-l acum orimul- 
la rînd, și după ce și-a luat clătita, s-d 
plimbat puțin prin curte, s-a uitat la 
dreapta, la stingă, apoi s-a amestecat 
printre ultimii băieți ș! cînd i-a venit diri 
nou rîndul, fără să se uite în ochii fetiței 
care distribuia clătitele, a întins mina și 
a mai luat una. Făptașul a fost însă 
prins și să vezi atunci haz. De, fapta mi. 
este lăudabilă, dar dacă lui ti plac atîta 
clătitele, ce vreți 2 Mai ales că au fost 
grozav de gustoase.

Senin, soare, cald. Veselie, bucurie șl 
mici necazuri. Apa a fost în tabăra Școlii 
nr. 56 din București.



(Continuare din nr. trecut)
I Chiru cască. Se întinde. II văd de jos.

Luna se uită la mine. Am tugit de 
iacasă. '

— Nu pot, Dinule. Nu sînt cheile la 
mine. Le-a luat tata.

— Și ce iaci, mă lași pe stradă?
— Extraordinar 1 Am o idee. Stat
Mă uit în sus. Nu-i văd decît umbra. 

Meșterește ceva pe acolo. De n-ar veni 
milițianul. Poate să vie. Ce, fur ceva ?

— Dinule, fii atent aici. Ține.
îmi aruncă ceva, ca o frînghie. Sînt niș

te cearșafuri înodate. Ii arunc servieta. 
Muzicuța.

— Ca în Mînăstirea din Parma, Dinule 1 
Descalță-te, măi, să nu-mi murdărești cear
ceafurile. De-abia le-a spălat mama. 
Te-ai descălțat ?._ Ți-ai dat ghetele jos 7 

—- Nu.
— Pe ce, mă?
— Sînt desculț.
Mă ridic în mîinî, pe cearșaf, in sus.
— Sînt legate bine, Chirule ?
— Fără frică.
Sprijin picioarele de perete. Cade o 

bucățică de tencuială. Face zgomot Se 
deschide o fereastră. Eu sînt sus.

— Cine e acolo ? strigă unul de la ie- 
Zeastră.

Tac. S-a făcut. Sînt sus, in dormitorul 
lui Chiru. Deznodăm cearceafurile. S-au 
boțit Le netezim pe genuncht Pantalonii 
mei sînt murdari de var. Am murdărit și 
cearceaful.

— De ce-ai șters-o de-acasă, Dinule ? 
Eș» ce taci ?

— Nu pot să-ți spun.
> )— Spune drept, vrei să pleci în Africa ?

— Ești nebun.
— Eu aș pleca intr-o expediție... „O tă

cere apăsătoare cuprinsese jungla. Cu 
mîinile încleștate pe carabină, așteptam 
ivirea tigrilor...*

— Dacă vrei să știi, in Africa nu sînt 
tigri.

— Atunci lei, dacă nu sînt tigri.
— Vorbești aiurea.
— Măi, Dinule, dacă o să audă la școa

lă că l-am bătut pe Oprinescu, o s-o pă
țim. Am stat și m-am gîndit bine. Știi ce 
trebuia să facem ? Să-l scoatem in fața 
careului și să-1 judecăm N-am făcut bine.

îmi vine iar in minte vocea lui Sterică. 
Mă stăpînesc. Nu vreau să mai plîng.

de Nicuțâ Tănase
Chiru caută șl pentru mine o pijama. Nu 
găsește.

— Imbraca-te cu asta. Pijamaua aia- 
laltă e la spălat.

îmbrac o cămașă de-a lui taică-său.
— Hai, Dinule, spune ce-ai pățit ?
— Nu-ți spun.
Se ridică din pat. Ia cearceafurile. Vrea 

să le înoade.
— Ce faci, Chirule ?

— Dacă nu-mi spui, cobori... Era vorba 
ca intre noi să nu avem secrete.

— Era vorba— Dar ăsta e un secret 
mare.

— N-am să-1 spun nimănui... „Pană de 
Șoim mai curînd ar fi lăsat să i se smul
gă limba din gură decît să destăinuiască 
fețelor palide taina ta...* îmi spui secre
tul?

— Nu.
— Să iau doi la matematică dacă spun 

la cineva 1
— M-a bătut tata 1
— Ești copil I Pentru asta nu se pleacă 

de-acasă. Pe mine nu m-a bătut ? Și n-am 
plecat...

— Da, dar pe mine m-a bătut tare. A 
bătut-o și pe mama, și s-a mai întîmplat 
ceva.

— Ce s-a mai întîmplat ? Că dacă e nu
mai bătaia, te duci imediat acasă. Ce în
seamnă asta, să fugi de-acasă pentru că 
taică-tu dă în tine 1

— Ar fi bine dacă ar fi numai atît.
Să schimb vorba, mai bine.
— Hai să ne culcăm, Chirule. Mi-e 

somn... Vrei să aranjăm pentru duminică 
o excursie la Băneasa ?

Chiru se uită în ochii mei. Mă apucă 
de gît.

— Dinule, sînt eu Pană de Șoim ?
— Ești 1
— Sînt eu șeful tribului î
— Ești 1
— Atunci de ce mă iei tu cu somnul, 

cu excursia ? Nu se prinde cu mine 1 Ce-s 
puști ? Spune-mi secretul.

Lui Chiru nu i-am ascuns niciodată ni
mic. El e cel mai bun prieten al meu. 
Totuși, lucrul ăsta nu trebuie să-1 știe. 
Dacă se află ?

— Dinule, tu ai furat ceva de-acasă și 
te-au bătut Ai spart chiseaua cu dulcea
ță-

— Nu, Chirule. Eu nu fur. Și dulceață 
mănînc cit îmi place. Nu mă oprește 
mama.

— Ai spart vreun geam cu praștia.
— Nici asta.
— Pană de Șoim e pus în fața unei 

probleme șl n-o poate rezolva. Asta e im
posibil.

Se băgase sub cearceaf. Acum s-a ri
dicat. Se plimbă prin mijlocul casei cu 
mîinile la spate.

— Am găsit 1 Muzicuța pe care ți-o fu
rase Oprinescu nu era a ta. O furaseși și 
tu la rîndul tău de la altul. Tatăl tău a 
descoperit că tu ai furat muzicuța, a făcut 
investigații, a aflat că ești pungaș și 

te-a luat la bătaie. Formidabil 1 Am ghi
cit 1 Află că dacă e așa, îți iei numaidecît 
tălpășița. Eu nu vreau să fiu gazdă de 
hoți... Am ghicit ?

— Nu, Chirule. E mai grav.
— Mai grav ? Ai făcut o boroboață mal 

mare ?
— Nu eu... ta...
— Tatăl tău ? E imposibil.
— Chirule, știi să ții un secret ? Un se

cret mare ?
— Mormînt 1
Nu știu dacă am făcut bine că i-am 

spus lui Chiru. Dar ce pot să mai fac 
acum ? Stăm lungiți pe pat amîndoi. Cu 
mîinile sub cap. Ne uităm în tavan. La 
becul din mijlocul tavanului. Niște flutu
rași se învîrtesc în jurul becului. A amuțit 
și Chiru. Intr-adevăr a aflat un secret 
mare. Se aude un tramvai.

— Dinule, la ce oră spui că trebuie să 
vină camionul ?

— La două'șpe jumate.
— Sigur î
— Sigur.
— Mergem la miliție și spunem.
— Să mă duc la miliție ? Să-I spun pe 

tata ? Să-1 închidă ? Nu pot să fac una 
ca asta, Chirule.- Tu dacă ai fi in locui 
meu ai putea să te duci la miliție ?

— Nu... Trebuia să-i spui că nu e fru
mos să facă treaba asta.

— Am încercat
— Șl?
— M-a bătut M-a dat șl afară. Era 

beat
(Va urma)

e
Continuare din numărul 53 (509)

școli
Pentru cei din regiunea Suceava. Școala prof, 

de ucenici nr. 1 Botoșani: lăcătuși mecanici, me- 
canici-tractoare. Școala prof, de ucenici nr. 2 Bo
toșani : mecanici tractoare. Școala prof, de ucenici 
or. 1 Rădăuți: veterinari. Școala prof, de ucenici 
nr. 2. Rădăuți: crescători de animale mari. 
Școala prof, de ucenici Dorohoi: mecanici de trac

toare, Școala prof, de ucenici Sendriceni: agricul
tori, crescători de animale. Școala prof, de ucenici 
Cîmpulung Moldovenesc: silvicultori. Școala prof, 
de ucenici Fălticeni: legumicultori, pomicultori. 
Școala prof, de ucenici Șasea : legumicultori. Școa
la prof, de ucenici Pomîrla; agricultori. Școala 
prof, de ucenici Cîmpulung Moldovenesc, str. 23 
August nr. 84 : zidari, dulgheri, zugravi, mozaicari 
faianțari, instalatori tehnico-sanitari, mecanici de 
utilaj greu.

Pentru cei din regiunea Craiova. Școli profesio
nale metalurgice și de construcții de mașini: Cra- 
Sova str. Al. Mîntuleasa nr. 2 — Școala prof, de 
ucenici „7 Noiembrie”; Tumu Severin, Cal. Tg. 
Jiu nr. 7 — Școala prof, de ucenici șantierul na
val. Școli profesionale de mecanici tractoriști: 
Craiova. Școala prof, de ucenici nr. 1; Caracal 
Școala prof, de ucenici nr. 2; Corabia, Balș Cala
fat. Vjnjuleț și Vădani, raional Tg. Jiu.

Școli profesionale de agricultori: Bîrsești, Ge
meni, Caracal. Școala prof, de ucenici nr. 2 Cra- 
fova; veterinari. Școala prof, de ucenici Băilești: 
mecanici tractoare, agricultori. Școala prof, de u- 
cenici Craiova str. Jdanov nr. 2: zidari, dulgheri, 
fierari beton, instalatori tehnico-sanitari mecanici 
utilai greu. Școli profesionale C.F.R. se găsesc la 
Craiova str. Stalin nr. 27 șl Tr. Severin — Re
publicii nr. 34.

Pentru cei din regiunea Pitești. Școli profesio
nale metalurgice și de construcții de mașini: Cîm
pulung Muscel, Șos. Națională nr. 1 : strungari 
metal, frezori, rectificatori, lăcătuși mecanici, for
jări fierari, matrițeri, sculeri. Școala prof, de uce
nici ..Vasile Roaită" Colibași: strungari metal, 
frezori, turnători formari, mecanici motoare com
bustie internă. Școala prof, de ucenici Pitești, B-dul 
Kepubhcn 212: montatori locomotive, strungari me- 
tal. lăcătuși, mecanici utilaj greu. Școala prof, de 
ucenici Pitești: mecanici tractoare. Școala prof- 
de ucenici Curtea de Argeș — pomicultori. Școala 
proL de ucenici nr. 1. Slatina : agricultori. Școala 
prof, de ucenici r>r. 2 Slatina : mecanici tractoare, 
ocoala profesională de ucenici Voicești: agricultori.

s
Școala prof, de ucenici Dobrogostea: crescători 
animale. Școala prof, de ucenici Găești: agricul
tori. crescători de animale. Școala prof, de ucenici 
Drăgășani: viticultori. Școala prof, de ucenici Rtm- 
nicu-Vîlcea: silvicultori. Școala prof, de ucenici 
Pitești str. 1 Mai nr. 50: zidari, dulgheri, instala
tori tehnico-sanitari.

Pentru cei din regiunea Ploești. Școala prof, de 
ucenici Sinaia str. București nr. 14: strungari me
tal. rectificatori, lăcătuși mecanici. Școli profesio
nale C.F.R. se găsesc în: Ploești str. Petrolului 
nr. 59 și Buzău str. Banchereanu nr. 32. Școala 
prof, de ucenici Buzău: mecanici tractoare, vete
rinari, lăcătuși mecanici, forjări, fierari. Școala 
prof, de ucenici Pucioasa: pomicultori. Școala 
prof, de ucenici Pietroasele: viticultori. Școala 
prof, de ucenici Mizil: agricultori. Școala prof, de 
ucenici Valea Călugărească : viticultori. Școala 
prof, de ucenici Urziceni: mecanici tractoare. 
Școala prof, de ucenici Filipești Tîrg: mecanici 
tractoare. Școala prof, de ucenici Tîrgușorul Nou : 
pomicultori, legumicultori. Școala prof, de ucenici 
Nucet: agricultori. Școala prof, de ucenici Rîmnicu 
Sărat: agricultori, crescători de animale. Școala 
prof, de ucenici fabrica „1 Septembrie" Bușteni str. 
Caraiman nr. 5: operatori hîrtie celuloză. Școala 
prof, de ucenici Nehoiu, raionul Cislău : mașiniști 
fabrici de cherestea, mecanici întreținere C.F.F.

Pentru cei din regiunea Bacău. Școli profesio
nale de mecanici tractoriști: Tg. Neamț, Adjud, 
Hămeiuș și Roman. Școala prof, de ucenici Roznov: 
silvicultori. Școala prof, de ucenici Răcăciuni : 
crescători de animale. Școala prof, de ucenici nr. I 
Roman: agricultori, crescători de animale. Școala 
prof, de ucenici Păstrăveni: crescători de animale. 
Școala prof, de ucenici Bicaz : lăcătuși mecanici, 
mecanici auto, furnaliști, mecanici utilaj greu șan
tiere. Școala prof, de ucenici Borzești: zidari, dul
gheri. Școala prof, de ucenici Bacău, str. 23 August 
nr. 26 : zidari, mozaicari faianțari, lăcătuși con
strucții metalice. Școala prof, de ucenici Roman 
str. Cuza Vodă nr. 12: zidari, mozaicari faianțari, 
instalatori încălziri centrale, mecanici utilaj greu, 
tîmplari binale, electricieni forță și iluminație elec
trică.

Pentru cei din regiunea Cluj. Școala prof, de 
ucenici industria Sînmei. Cîmpia Turzîi str. Mali- 
novschl nr. 111 : strungari metal, frezori, lăcătuși, 
sudori, turnători, matrițeri sculeri, zidari șamo- 
teuri, electricieni instalație forță și iluminație elec
trică. Școala prof, de ucenici nr. 1 Cluj str. B. An-

ur mâți
tal nr. 12: zidari, dulgheri, instalatori tehnico sa- 
nîtari, tîmplari mobilă. Școala prof, de ucenici Cluj 
str. Berthelot 12: montatori locomotive, mecanici 
întreținerea utilajului, instalatori tehnico-sanitari. 
Școli prof, de ucenici silvicultori: Năsăud, Gilău, 
Câmpeni. Școli prof, de legumicultori: Turda — 
Școala prof. nr. 2, și Ernut. Școala prof, de ucenici 
nr. 1 Turda: agricultori, crescători de animale. 
Școala prof, de ucenici Bistrița: pomicultori. Școa
la prof, de ucenici Huedin și Aîud : mecanici trac
toare. Școala prof, de ucenici Beclean : crescători 
de animale. Școala prof, de ucenici Ciumbrud: vi
ticultori. Școala prof, de ucenici Bocicoiul-Mare po- 
micultori.

Pentru cei din regiunea Baia-Mare: Școala prof, 
de ucenici „Unio" Satu-Mare, str. M. Emineșcu 
nr. 1 : strungari metal, frezori, lăcătuși mecanici, 
lăcătuși construcții metalice, sudori, tinichigii, for- 
jari-fierari, turnători formari, presatori la rece și 
cald. Școala prof, de ucenici Satu-Mare: veterinari. 
Școala prof, de ucenici Cărei: mecanici tractoare, 
agricultori, crescători animale, lăcătuși mecanici, 
forjări fierari, tîmplari binale. Școala prof, de uce
nici Sighet: silvicultori. Școala prof, de _ ucenici 
Satu-Mare. str. Crișan nr. 1, tîmplari mobilă. Școa
la prof, de ucenici Sighet, str. Simion Bărnuțiu 
nr. 3: dulgheri, lăcătuși mecanici, mecanici trac
toare. Școala prof, de ucenici Satu-Mare, str. Mihail 
Pavel nr. 10: zidari, instalatori tehnico-sanitari.

Pentru cei din regiunea Autonomă Maghiară : 
Școala prof, de ucenici Vlahița, str. Principală nr. 
3: lăcătuși mecanici, turnători formari. Școala 
prof, de ucenici Tg. Mureș: agricultori, viticul
tori, crescători de animale. Școala prof, de ucenici 
Miercurea Ciuc: silvicultori. Școala prof, de uce
nici Odorhei: pomicultori, legumicultori. Școala 
prof, de ucenici Sf. Gheorghe. mecanici tractoare. 
Școala prof, de ucenici Cristur și Tg. Secuesc: a- 
gricultori. Școala prof, de ucenici „Iprofil Simon 
Gheza” Tg. Mureș, str. M. Viteazu nr. 17: tîm
plari mobilă. Școala prof, de ucenici Reghin: me
canici utilaj forestier, mașiniști articole artă și 
sport, mecanici-auto, mecanici tractoriști și rotari 
caretași. Școala prof, de ucenici Tg. Mureș, str. 
Babeș nr. 11 : zidari, dulgheri, zugravi faianțari, 
instalatori tehnico-sanitari, tinichigii, electricieni, 
Instalatori forță și iluminație electrică. Școala prof, 
de ucenici Gheorghieni: zidari, dulgheri, zugravi 
vopsitori, instalatori tehnico-sanitari. Școala 'prof, 
de ucenici Sf. Gheorghe. str. Libertății nr. 14: zi
dari. dulgheri, instalatori tehnico-sanitari. Școala 
prof, de ucenici Cinematografie, Tg. Mureș, str. 
Kișfaludi nr. 2: operatori cinematografici.

1 JOC ZOOLOGIC
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Paznicul grădinii zoo
logice, după cum vedefi, 
a uitat să închidă poarta 
și animalele au ieșit a- 
fard. Incercafi să le 

. troducefi din nou, la locul 
• rile unde au stat. Ca si 
i fiți siguri de reușită, vă 
’ vom destăinui un mic sa

cre/. Trebuie să știți ca 
•; ultima literă a fiecărei 
. viefuitoare este ți prim* ... - ... ,literă a următoarei.

i In afară de aceasta, ud 
mai prevenim că toate 

• denumirile de animale se 
scriu nearticulat.

Și acum, după ce v-am 
" destăinuit atitea lucruri 

sperăm că veți reuși stl 
; rezolvafi cu ușurințe 

r? acest joc.
i 
f 

iți

Redazțla și administrație • București Piața Scînten, teL TAI 00. 7.60.10, Abonamentele se fee ia toate OFICIILE POȘTALE «I SEOȚIILE RAIONALE BB DIPUZARB A PRESEL 
Taxa plătită In numerar conform aprobării Dir. Gen. R.T.T. 100.114 Tiparul: lntr. Poligrafici Nr. 2 str. Brezolanu Nr. 23—25.


