
Proletari din toate ț&rile unițl-văl
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romln, fii gata!

Scinteia 
pionierului

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Anul VII nr- 66 (522) * miercuri 15 august 1956 * 4 pag. 15 bani

in am Pe primele locuri

Reprezentanfil echipei bucureștene clștigătorii Cupei

din 
cla- 
loc, 

26".

ediției a Vl-a a „Cupei Scînteia pionierului"

Atențiune! Începe concursul
Pionierii din Galați, Tg. Mureș și Bucu

rești, participant) la finala Cupei Scinteii 
pionierului, stau împrăștiațj pe marginea 
bazinului de inot. Mai <mt citeva minute și 
se va anunța deschiderea concursului.

Minutele trec repede. Și chiar la micro
fon se aude vocea crainicului care anunță 
deschiderea concursului de natație pentru 
ciștigare3 tradiționalei Cupe a Scurte» 
pionierului. Spre deosebire de ceilalți ani, 
în anuT "acesta concursul se desfășoară în
tre mai multe orașe.

Se prezintă la start ctmcurenții la cate
goria l-a băieți, stil brasse. Nislor AngheL

Concurlnd la ca
tegoria l-a liber 
pionierul Miki Za- 
găr de la Școala de 
10 ani nr. 24 
București, s-a 
sat pe primul 
cu timpul de 
Victoria lui ca și 
a celorlalțt bucu- 
reșteni a făcut po
sibilă cîștlgarea 
Cupei.

*

la concurs, sînt hotărip a o

De vorbă eu antrenorii
După ce concursul a luat sfîrșit, un repor

ter al-gazetei noastre a discutat vîttvalu- 
crtiri cu tovarășii antrenori ai celor trei to

rturi prezentate ta CmKurs:' București, Ga
lați și Tg. Mureș. - -

—Șs părere wețc. desffțfffeiui cum s-a 
prezentat la concurs Intui din București?

Tovarășul MRlȚEtU DUMITRU din Ga- 
4ați: ' 4

— M-a impresionaTW mod deosebit spi
ritul de luptă al concurenților. Mulți dintre 
ei au luptat din răsputeri.

Tovarășul LOCH IN CLEMENT din 
Mureș:

— Lotul s-a prezentaT disciplinat omo
gen. Trebuie însă să nu pierdem din. vedere 
că pionierii din acest lot au condiții de pre- 
găHtC. bune.

— Ce credeți despre pregătirea fizică a 
gălățenilor ?

Tovarășul BEER CAROL din București: 
— Cred că lipsa unui antrenament la ba

zin este cauza rămînerii în urmă a gălâțe- 
nilor. Căci e știut că, dacă tnoți în lac sau 
în apă Curgătoare, ești mult mai avantajat. 

Iqttil gălățenilor, am remarcat un foarte 
bun. crauliSt>Maxim Victor, și cred câ an
trenarea lui este o datorie a asociațiilor 

_ sportive din Galați.
— Dar despre loial dt'n Tg. Mureș ce pă

rere avețj-2
Tovarășul MITITELU DUMITRU: 
--- Selecționarea lotului^recraș cred că 

ticipaK jfeei mai bum înotători.^ ^SSRî^°dL ăe^. Vereș 

Maria din Tg'. Mureș. Aș vr^â să mai adaug 
aici că organizarea în fiecare vară a unul 

.. astfel de concurs va atrage spre secțiile de
-lul-^Șucurești. Pe locul doi s-a situat ora- fnoț mulji amatori. Concursul „Gupa Șcîn-

: locul tm,-orașul Ga- teii pîotiifirtlhii" a devenit deacumcunos-
-riguțt de majoritatea copiilqrși -discuțiile, pre-ț 
-"gatirile și dorința ie.» -participa la el, 

exista chiar cu mult timp înainte de începe
rea propriu zisă a concursului.

să parcurgă cei 33 m. in 28”05 iar Hinfer- 
laiter Roza în 28”06.

La concursul de natație interasociații la 
copii, care a avut loc acum cîtva timp, pe 
primul loe s-a clasat Rotman Avram din 
București, lată-1 însă acum pe Rotman con

curent în finala „Cupei Scînteia pionieru
lui*. ia categoria lll-a stil liber Cei care 
cunoștea» această victorie se așteptau ca 
Rotman să se înscrie pe primul loc. Așa cre
dea poate și Rotman. Dar la această probă, 
•primul loc a fost cîștigat de Maxim Victor 
<Un Galați, care a reușit să parcurgă eei 

^rlîă-Tg aMureCș. 8' Avram s-a reabilitat ins^O^
Cine va fi primul! l,ncâ dm' primele se- ~,££. brasse, lin, t„S,sa c*asa* Pe Pr'mu 1 loc

ande Maiasciuc George reușește sa-sr def. 5- t .’ C“ X r 444
pășească adversarii. In următoarele secunde concursul, partiopanțn orașulu. București 
nimeni nu se mai indoieș.e de victoria lui. au,eS „al^>rlQ3bdefectuoasă, că la finală nu au par-

Plină de erpoții a fost întreceri' între La * Xtde concm sului ta ticipat tei mai bTJiî înotători.
concurentele-NdategorieiA/|1 i TovărășuL BEER CAROL: -----
brasse: Papadopol Ada-Galați. Iordan Sap- • ® <*‘n ce «. 12 pfro,jerf4hnfe de^concurentă -Mi-a plăcut în mod deosebit Vereș
da București, Hinterlaiter Roza Tg. Mureș. "leTe toc“rl a" fost de cOnc„renți Maria Mureș yrea s5 mai adaug
De cum s-a dat startul, intre Iordan Sanda din orașul București. Cupa de natație ațcj ca organizarea în fiecare vară a urnit
și Hinterlaiter a început lupta pentru pri- Scinteii pionierului, a revenit astfel o fatu
mul loc.
Rină în

jus mina pe bară Iordan'Sanda,-ri...
*.................. ea se ivi

a reușit

ultima secundă a probei, nimeni ... Tg. Mureș, iar pe 
a djj-seama cine va învinge Pri-

t—* i—>--s^nda.^Du-
pă o zecime de secundă alături de 
și Hinteiaiter Roza. Iordan Sanda

u-
lăți- ' .

LuptaLuota^feag^tfa" de-abia înce^s^^E 
pentru că pionierii din Tg. Mureș, cei din 
Galați, și alte orașe, care vor participa șl

*
Pioniera Vereș Ana 

din Tg. Mureș fi-a 
tntrecut celelalte două 
concurente din Bucu
rești și Galați. Inre- 
gistrlnd timpul de 
34“06, pentru proba 
aceasta de brasse. Ana 
s-a antrenat cu răb
dare șt dirzenie. Re
zultatul: ea s-a clasat 
pe primul loc.

*

încurajările coechi
pierilor săi. parcă i-au 
dat aripi lui Maxim 
Victor din Galați. 
Timpul de 20"02 pe 
care l-a scos la cate
goria a Ill-a liber, a 
făcut să se claseze pe 
locul l. Este încă o 
victorie adăugată ce
lorlalte pe care Maxim 
le-a obținui la lași fi 
Sibiu, cu prilejul al
tor concursuri.

G heâWufcG toiMfeW cowm Wî •.
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Intr-una din zilele lunii iulie, 
cam pe la ora amiezii,la cîțiva 
kilometri de orașul Botoșani, o 
bubuitură grozavă a umplut de 
larmă împrejurimile. Salva acea
sta ținea să anunțe câ patru ex
ploratori încercați au „descope
rit* păminturi noi.

Pornind pe cursul apei Dres- 
leuca, Glăvan Dorin, Mariniuc 
Gh, Sandu Vexler și Curelaru 
Simon au descoperit citeva văi 
deosebit de interesante. Iată ce 
spun ei in comunicarea făcută 
Clubului nostru :

.In partea de nord-est a albiei 
rîului Dresleuca se găsesc mai 
multe văi de eroziune, săpate de 
torentele ce vin spre rîu. Am în- 
tîlnit trei văi din acestea. In pri
ma am găsit mușuroaie de cîr- 
tiță. De aceea, am numit-o Valea 
Cîrtiței. Spre nord de Valea Cîr- 
tiței, se află o vale mult mai a- 
dtncă, cu pereți abrupți. In a- 
ceastă vale am descoperit fo
sile. Aici se găsesc cochilii de 
melci și scoici, semn că In vie-

murile îndepărtate locurile din 
Jurul Botoșanului erau acoperite 
de apele mării. Valea aceasta 
noi am numit-o „Valea Melci
lor*. Mai la sud de Valea Mel
cilor se află o altă vale, plină 
cu flori albastre. De aceea, am 
denumii-o Valea Albastră.

Am cules plante, insecte, gre- 
zie și, bineințeles, cochilii de 
melci și scoici*.

Locurile descoperite au fost 
trecute apoi cu grijă pe harta 
întocmită de Glăvan. Cit despre 
bubuitură, ea a fost pusă la ca
le de exploratori, cu ajutorul ga
zului metan cules de ei din ml- 
lul bălților.

UN DOCUMENT ISTORIC

Cercetînd istoria satului lor, 
colectivul de turiști din comuna 
Văleni, raionul Muscel, regiunea 
Pitești, au dat peste un docu
ment istoric toarte interesant, 
scris pe pergament. Documentul 
vorbește tocmai despre satul lor 
și este semnat de Mihai Vitea
zul. In legătură cu aceasta, co
lectivul de turiști ne comunică:

....Domeniile schitului Catla- 
muz, condus de starețul gree 
Iasoi, creșteau pe nesimțite, 
pînă etnd ajunseseră In vatra 
satului Văleni Aceasta a dus la 
un mare proces judecat de Mi
hai Viteazu la Tirgoviște. Iată

mai jos sentința dată de Mihai 
Viteazu la acei proces:

.Cu voia lui Dumnezeu, Io Mi
hai Voivod și domn a toată Țara 
Rominească, ficiorul marelui și 
prea bunului Pătrașcu Voivod 
dat-am Domnia mea această po
runcă a domniei mele, pepei lut 
Nan și tuturor megiașilor din Vă- 
leani tot cu hotarul, pentru că 
easte al lor bătrînă și dreaptă 
moșie și de moștenire al lor de 
la moșii și strămoșii lot. Deci 
popa Nan cu toate megieșii Vă- 
jeanilor au avut pfră înaintea 
Domniei meale cu călugărul Ia- 
sof și satul Mîsganl pentru niște 
hotare și semne veachi ce sînt 
intre moșia Mîsganilor sau CaV 
lamuzulul și Văleanilor. Șt vrea 
călugărul lasof și satul Mîsga
nilor să împresoare hotarele și 
semnele cealea bătrîne de la 
Văleani și să ta moșia de la sa
tul Văleant. Intru aceea Domnia 
mea am cătat și am judecat du
pă dreptate și după leage cu 
toți cinstiți! boiari Domniai mea
le și am dat însumi Domnia mea 
întru dînșii șase boiari și anume: 
de la Cîndești Sîrbul și Stănes- 
lau șl de la Voinești Bucur și de 
la Boteani Radu al Bunei și den 
jupîneni Pîrvul și den Bădenl 
Lăpădat, să meargă și să ade- 
vereze hotarele șl semnele ceale 
bătrîne pe unde au fost mai îna
inte, cum va adeveri ca sufletele

lor; și așa am așezat cei șase 
boiari ca să ție satul Văleani pe 
hotarele și semnele cele bătrîne, 
pre unde au ținut și mai înainte 
vreme: den capul plaiuluL pre 
valea Manzei, pînă In Morminte. 
Iar călugărul Iasoi și satul Mîs-
gani cu moșia Văleanilor să nu
se mai amestice. Drept aceea
am dat și eu Domnia mea satu
lui Văleanilor ca să le fie lor 
această moșie ce s-a zis mai sus 
ohofntcă lor șl feciorilor lor, ne
poților și strânipoților lor și de 
nimenea să nu se cletească după 
zisa Măriei meale. Mărturii am 
pus pe Radul log(ofăt) Ștefan 
vel (vistiemte) Pîrvul comis. Lă
pădat paharnic.

Și am scris eu Radu log (ofăt)

în orașul Tîrgoviște in luna lui 
iunie în 17 zile după prada aga- 
renilor, cînd au prădat și au 
robit Tara Rominească și de la 
zidirea strămoșului Adam, pînă 
la această scrisoare curgerea a- 
nilor L. 7107.'



*•*■*•* Ziua Minerului
Sase tulnicare din satul Bulseștî. 

raionul Brad. î-au sculat pe mineri 
în ziua de 12 august, de „Ziua 
Minerului". Cocoțate în vîrful dea
lului. unde se înaltă Institutul de 
Mine din Petroșani, fetele și-au 
îndreptat tulnicele 6pre vale. In su-

tonă de cărbune dă 1000 Kw. ore 
de energie electrică. Iar cu 1000 
Kw. ore energie electrică, de pildă, 
malaxoarele frămîntă 88.000 kg. 
pline. La sectorul 3 al minei Vul
can. lucrează vestita brigadă de 
tineret a lui Emeric Csiki. Nu-

veste a făcut înconjurul Văii Jiu
lui: vechiul ortac al Loud. Kope- 
tin Geza, lucrează tn contul anului 
1962.

Constructorii blocurilor muncito
rești din Valea Jiului, au făcut un 
dar frumos minerilor de ziua lor:
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„Scînteia", ziarul iubit al 
partidului nostru, împlinește 
25 de ani de la apariția pri
mului său număr. Un sfert 
de veac în care foile ei au 
dus zi de zi in mijlocul po
porului muncitor cuvintul 
fierbinte al partidului, îm- 
bărbătînd în luptă, dînd tă
rie oamenilor simpli să in- 
frîngă greutățile, să urce 
culmi îndrăznețe spre socia
lism.

„Scînteia" s-a născut în 
anii viforoși ai asupririi, 
cînd partidul comunist, scos 
în afara legii, lupta în con
diții cumplite, vitrege, pentru 
sfărîmarea nedreptei orîndu- 
iri burghezo moșierești. Ca 
o lumină nestinsă în beznă 
a fost „Scînteia" in anii 
asupririi. Slova ei măruntă 
pătrundea pretutindeni: în 
uzine, în cazărmi, pe ogoare, 
ducînd îmbărbătarea și sfa
tul înțelept al partidului. Se 
tipărea cu greu, prin ma
ghernițe și beciuri umede, cu 
mașini primitive și goana co
poilor Siguranței pentru a o 
suprima, nu inceta nici o 
clipă. Cîțî ostași credincioși 
ai partidului nu și-au dat 
viața spre a o apăra și cite 
mijloace primejdioase, teme
rare, nu erau folosite pentru 
difuzarea „Scînteii". Cu toa

tă prigoana crlncena, „Scin- 
teia" ajungea totdeauna, la 
timp sub ochii muncitorilor, 
în inimile lor, dîndu-le pu
teri noi în luptă..

In anii cei noi, anii liber
tății, de la 23 August încoa
ce, neîncetînd o clipă lupta 
împotriva celor care ar fi 
vrut să răstoarne cuceririle 
poporului, „Scînteia'* a de
venit flamură vie a partidu
lui în uriașa muncă de fău
rire a unei țări noi, a unor 
oameni noi.

Izvorîte din înțelepciunea 
colectivă a partidului, cu
vintele „Scînteii" pătrund în 
cele mai depărtate colțuri ale 
patriei, în rîndurile celor ce 
muncesc. Cuvintele ei aduc 
lumină în cele mai 
probleme, dau tărie și în
credere în muncă, 
mulțumire și răsplată, arată 
ce e greșit, dezvăluie fără 
cruțare pe 
nesc mersul 
cialism.

De aceea, 
sorbite cu dragoste de oame
nii muncii. In uzine, pe șan
tiere, Ia cîmp, în școli, pre
tutindeni „Scînteia" e primi
tă ca un mesaj viu, de ade
văr și putere: mesajul par
tidului.

grele

aduc

cei care stînje- 
înainte spre so

cuvintele ei sînt
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netele nostalgice ale vechilor in
strumente moțești, s-au trezit mi
nerii Văii Jiului.

Odată cu „Ziua Mi
nerului". la 11—12 
august, s-a desfășu
rat la Petroșani o mi
nunată manifestație 
tinerească: Festivalul 
Tineretului din regiu
nea Hunedoara.

Mii de tineri din 
cele opt raioane ale 
regiunii Hunedoara au 
sosit în inima Văii 
Jiului, la Festival. Au 
venit furnaliști și ote- 
lari din Hunedoara, 
tineri moți din Brad, 
muntence- din Hațeg, 
tineri lucrători de pe 
ogoarele Albei. Iliei și 
Sebeșului. Niciodată 
Petroșanii n-au cu
noscut o asemenea 
manifestație entuzias
tă. Orașul a fost îm
brăcat în verdeață și 
drapele. Tinerii îmbră- 
cati în costume pito
rești au umplut stră
zile. Pe patru estrade
s-a desfășurat, neîntrerupt, timp 
de două zile, concursul celor mai 
buni dansatori, cîntăreți, fluierași, 
instrumentiști din regiune. Pe sta
dioane. sportivii regiunii s-au în
trecut într-o pasionantă întîlnire 
sportivă. Două zile Petroșanii au 
fost orașul cîntecului și al dansu
lui. orașul tinereții.

In adîncul pămîntului s-a dat o 
crîncenă bătălie ca „Ziua Mineru
lui" să fie cinstită cu multe si fru
moase rezultate.

O tonă de cărbune I Știți oare 
ce-nseamnă această cantitate ? O

mai în ziua schimbului de onoare, 
ortacii lui Emeric Csiki au dat
127 tone cărbune peste plan. Soco

250 apartamente terminate.
Partidul și Guvernul au dis-* 

tir» și-n acest an un mare număr

Un grup de pionieri defilînd la Festivalul Tineretului din reg. Hunedoara

tit! singuri cîte zeci de mii de pîini 
ne-a dat brigada lui Csiki. Brigă
zi ca acestea sînt însă multe în 
Valea Jiului. La Lupeni și la Lo- 
nea. la Petrila și Uricani... De pil
dă brigada lui Petru Pilea, de la 
mina Lonea a extras peste plan 
de la 1 iulie la 8 august, peste 
1500 tone de cărbune. Mina Lu
peni a cîștigat întrecerea pornită în
tre mine. în cinstea zilei de 23 Au
gust și „Zilei Minerului", depășin- 
du-și angajamentul: 5000 tone căr
bune peste plan.

In ajunul „Zilei Minerului", o

de mineri cu „Ordinul Muncii" și 
„Medalia Muncii".

In seara zilei de 12. în cadrul 
Festivalului Tineretului din regiu
nea Hunedoara, a avut loc ca-na- 
valul. Minerii și tinerii oaspeți ai 
Văii Jiului au petrecut ca nicioda
tă. S-a dansat, s-a cîntat, jocurile 
de artificii au luminat pînă în zori, 
în minunate culori, cerul Văii Jiu
lui.

Așa a fost sărbătorită în acest 
an „Ziua Minerului".

Gh. CRISTIAN

încărcătură ciudată
De curînd, în portul Constanța a sosit vasul „Iulius Fucik". sub pavilion cehoslovac, 

“„aducea din Orientul îndepărtat (RP. Chineză și India) un transport de mărfuri. Mărfuri, 
ma rog, mai mult sau mai puțin obișnuite. Doar cîte lucruri nu se 'descarcă într-un port I 

totuși, intre ele au fost unele care au stîrnlt mare îmbulzeală și curiozitate. De fapt, 
erau mai mult „pasageri" decît mărfuri. Cu toate astea, bilet nu plătiseră..

rf* ? Exp,lcuatia «V {i avuJ-° Și vpi. pe loc, dacă ați fi fost de față la descărcarea 
unor cuști in care se zbenguiau caraghios niște făpturi mici și negricioase: maimuțe. Maimu
țe or le-au urmat alte cuști, în care se aflau un tigru, o panteră și un urs. Ultimul pasager 
* coboi it singur, tncet și grav. Era un pui de elefant, în vîrstă de șase luni. „Pui" vorba 
vine, timdca avea o greutate respectabilă...

Toți acești călători fără bilet au fost îmbarcați într-un tren cu destinația Grădina 
Zoologica din Fraga. Vă închipuiți ce bucuroși vor fi prietenii voștri din capitala Republicii 
cehoslovace cind se vor pomeni cu asemenea oaspeți jnteresanți

Poveste fără cuvinte

Elena
De zăduf pămîntul crapă, 
Frige colbul, zarea-i caldă. 
Soarele-a intrat tn apă. 
Și cu flncii mi se' scaldă.

Glrla-n brațe tșl cuprinde 
Musafirii, drăgăstoasă. 
Nimeni nu-și aduce-aminte. 
Că mai are casă, masă...

Dragoș
Știu, tn apă mult e bine, 
Șl căldura mă înmoaie.
Dar nu intru de rușine;
N-am ca voi costum de baie!

Un brotac, de multă vreme. 
Stă ascuns pe malul glrlel. 
Ori bolnav e. ori se teme-n 
Unda apel să se-asvîrle.

Dar copiii mi-l îmbie: 
Hai în apă. măi, brotace.
Glrla-l rece și zglobie, 
Tare sprinten te va facet

Pln-la urmă și brotacul. 
S-aruncă tn unda clară 
Nici cind s-a-noptat săracul. 
N-a ieșit de drag afară

Soarele în depărtare 
A plecat să mi se culce 
Și-a lăsat pe carul mare, 
Peste noapte să se-usuce 
Un costum de scăldătoare 
Ce-l croi dibaciul astru 
Dintr-un colț de cer albastru.

— Reproducere după revista maghiară „Uttorii" —>



Așa s-a intimplat...

Noua oțelârie

Tricotaje pentru voi

Un sat mic. așa cum sint 
multe pe plaiurile Moldovei. 
\Un grup de cîteva case — ici 
-una, colo alta. Ața că la școa
lă, iar acum la tabără, pionierii 
trebuie să meargă tocmai la 
centrul de comună. Și merg. 
Dar după cum bine știți, în 
multe tabere din comună există 
activitate numai de două ori pe 
săptămină. In rest,... fiecare cu 
îndeletnicirile lui.

...Soarele dogorește puternic. 
Țăranii sînt la cîmp, așa că în 
sat e liniște, liniște. Pînă și 
cîinii s-au culcat la umbra vre
unui nuc. Dar copiii? Hai să-i 
căutăm. Să pornim, dragă citi
torule, pe aceste urme care se 
văd în colbul drumului. Așa 1 
Acum la dreapta... Le-am pier
dut oare? Ah! Am găsit I Un 
zvon de glasuri. Aici sînt. Și, 
încetișor, m-am apropiat. Un 
grup de fete aplecate asupra 
apei (căci aici era un pîrîu) al
beau pînză. Mai încolo, altele 
puneau cînepa la muiat. Din 
cînd în cînd. azvîrleau o glu
mă, îngînau o frîntură de cîn- 
tec. M-am sfiit să le tulbur. Am 
pornit mai departe. Alte urme. 
In depărtare, un grup de copii 
care pășteau vitele. Mi-a ieșit 
în cale un băiat cam peltic, cu 
ochii ageri și bun de gură.

— Sînt vara ilenei, am zis 
eu. O caut și nu știu unde a 
dispărut. Și în sat _nu-î nimeni.

Harnici sînt gospodarii din co
muna Armășești, mai cu seamă 
utemiștii. La cîmp sînt totdeau
na primii, iar roadele ce le 
string sînt îmbelșugate. Dar 
stnt și inimoși foarte, utemiștii 
din Armășești.

...Au observat el încă de anul 
trecut că ogoarele femeilor ră
mase văduve, sau cele ale fami
liilor cu flăcăi pleca{i In arma
tă cit și pămînturile unor țărtmi 
mai bătrlni erau tucrate prea 
tirziu, de aceea dădeau și roade 
puține.

Anul acesta au hotărit să aju
te pe cei care nu puteau munci 
singuri.

La munca lor s-au întovărășit 
Si pionierii din comună.

AȘA A ÎNCEPUT

Printre ulucile gardului, un 
flăcău privea intr-o curte. TI 
văzuse acolo pe Victor Răduță, 
pe care-l știa pionier de frunte. 
II strigă de cîteva ori.

— Hei Victore... Victor, n-auzi?
— Da’ ce-i? — matale ești bă- 

die Patru? Mă căutai?
— Păi da... Ce faci tu acolo?
— Puneam araci la roșii.
— Nu-i rău, răspunse flăcăul.
— Dar matale ce faci? ti în

trebă Victor.
— Iacă, vin de la secerat, ti 

răspunse scurt Pătru Răduță.
— Păi știam c-ați terminai, a- 

iăugă Victor.
— Noi da, am terminat, dar 

Wl secerat pe ogorul tușii Chl- 
•achița. După prînz ne întllnim 
Iară, organizăm și noi ..aria ti
neretului". Dar voi, pionierii, 
u-avețl nicio treabă?

De data asta răspunsul iul 
Victor tntîrzia. Tntîrzia că nu 
prea avea ce spune. Pătru nu-i 
mai zise nimic. Se deslipl de 
tngă gard, tșl luă ziua bună 
fi plecă.

Victor, ginditor. continuă sd 
roșiile de arad. După ce

—La treburi, răspunse el în 
viriul limbii. Pină vine Ileana 
rămîneți cu noi.

Și am rămas. De la el, am 
aflat multe lucruri interesante. 
Și vă spun drept, la început nu 
prea-mi venea să-1 cred. Dar 
vorba aceea, „am văzut cu ochii 
meî“, căci Ionel Bașa, așa se 
numea noul mea prieten, m-a 
condus la „baraj". Pe cursul 
rîului, acolo, unde era o diferență 

de nivel, cei din grupul lui au 
construit din pietre și împleti
tură de nuiele un mic baraj, un 
dig și o „portiță". Cînd vor să 
se scalde, închid portița șl apa 
crește, crește. Fac asta mai a- 
les la amiază, după ce au adă
pat vitele și pot să se scalde. 
Tot Ionel Bașa și cu vară-mea 
Ileana m-au invitat spre seară 
la „teatru". Eram de-a dreptul 
uluită : baraj, dig ți acum și 
teatru... Și totuși m-am dus. 
Lîngă un foc ce-și împrăștia 
fumul pe toată valea, era doar 
Ionel. Apoi, unul cîte unul, au 
venit și alți băieți. Dintr-o dată, 
ca de după o cortină, au apărut 
o babă: „Baba Safta“( inter
pretată de Despina Burlacu) și 
o pionieră, (interpretată de va
ră-mea, Ileana Pascal). Și re
prezentația a început... Lingă 
foc, baba Safta ți fetița stăteau 
alături. Baba bolborosea cuvin-

Isprăvi, se duse la prietenul lut, 
Albu Constantin. Au vorbit el 
ce-au vorbii și-apol au ieșit din 
casă și-au plecat pe la toți prie
tenii.

CE-A URMAT.

După ce s-au adunat toți au 
plecat pe ogorul tușii Paraschl- 
va și au adunat acolo spicele 
rămase. A doua zi, au strtns 
spicele de pe ogorul Sofiei 
Mihai, care are doi băieți tn 
armată șl au îngrijit culturile 
de legume din grădina spitalu
lui comunei.

ȘI MAI DEPARTE...

Vor ajuta la treeratul snopi
lor, vor merge la tabăra de 
muncă de la ferma horticolă din 
sat, iar tn ultimele zile de va
canță vor face o excursie ta Sna. 
gov șl apoi vor vizita Palatul 
pionierilor din București. 

George GENOIU

Nici la culesul 
melor n-au fost 
puțin harnici pionierii 
din Armășești.

.1»

te neînțelese, făcea cruci și ardea 
fire de păr, cică erau de urs. 
Se învîrtea în jurul fetei, o 
afuma. Fetița părea Înghețată 
de spaimă. Eu nu pricepeam ni
mic... Băieții rideau cu poftă... 
și se uitau cu înțeles la o fată 
care stătea cam îmbufnată. A- 
tunci am ghicit. Ea fusese la o 
babă să-i dăscinte „de frică" 
și acum era criticată.

Acesta a fost micul spectacol, 
apoi, strînși în jurul focului, am 
ronțăit cartofi copți, am cîntat 
și am spus povești. Cînd luna 
a început să urce 
pe boltă, am pornit 
cu tpții spre casă. 
Pestă cțteva zile 
am aflat că pionie
rii despre care 
« am. povestit, și-au 
organizat o tabără 
a lor, a celor din 
sat, iar președin
tele taberei de... 
cîmp, era lonj^

Geta COSTIN

1, Noi locuințe muncit 
iorești tn cartierul Fi
reasca din București.

2, Fabrica de faianță 
din Sighișoara.

3, Aspect de la exploa. 
tarea forestieră Cumpăna, 
raionul Curtea de Argeș,

Hunedoara e ca o inimă uriașă, care 
pulsează necontenit tone de metal că
tre toate unghiurile țării. Ei bine, 
„inima" aceasta va deveni curind. șl 
mai puterrycă prin noua oțelârie ce se 
construiește acoJo. Ca să vă dați mal 
bine seama de dimensiunile acestei 
oțeiării. aflați că podul ei ruiant 
(acționat electric) are o capacitate 
de ridicare de 260 tone. Pînă la înce
putul lunii august, în hala A a noii 
oțeiării s-au montat 5600 tone con- 
stucții metalice, și s-au consumat 25 
tone electrozi de sudură.

Poate mulți dintre voi, 
cînd ați cumpărat de la 
magazin un pulover sau 
un fular, ați găsit pe spa
tele lui o etichetă a fa
bricii „Textila Roșie" din 
Orașul Stalin. Șl ați fost 
fără îndoială, mulțumiți 
de cumpărătură : frumoa
să și trainică. Fiindcă 
muncitorii de aici sînt 
preocupați necontenit de 
calitatea produselor lor, 
de aspectul lor plăcut. A- 
cum. în cinstea sărbătorii 
lui 23 August, el au por

nit o întrecere care a dat 
roade minunate Au scos 
o serie de modele noi cu 
desene și culori variate 
și, pe lîngă asta, și-au 
depășit cu mult normele, 
întreaga fabrică a dat 
peste plan 575C bucăți 
tricotaje, din care 2500 de 
articole pentru copii. Da
torită trudei celor de la 
„Textila Roșie", vitrinele 
magazinelor pentru voi 
vor fi astfel și mai bo
gate.

Vești pionie r • ș ti

A pornit o chemare
Din comuna Remeți. raionul 

Sighet, a pornit o chemare în 
întreaga regiune Baia-Mare. 
,3ă ne înfrumusețăm școala 
ca la 1 septembrie să fie gata 
să-și primească oaspeții". Che
marea aceasta au lansat-o ute
miștii din comună. Alături de 
ei pionierii ajută la repararea 
mobilierului, la curățirea cla
selor, la spălatul geamurilor 
și la aranjarea grădinii de 
flori.

Utemiștii și pionierii vor să-i 
primească cit mai sărbăto
rește, în special pe cei din 
clasa l-a.

o? ț

Darurile
noastre

Peste puțin timp 
vom spune bun ră
mas prietenei va
cantă. începe din 
nou anul școlar. 
Noi, pionierii, am 
pregătit în vacantă 
cîteva daruri pen
tru școală. In ex
cursiile pe care le- 
am făcut la Pălti- 
nișr’ la Dumbrava 
și la Ocna Sibiulir. 
am strîns diferite 
plante, le-am pre- 

â sat’ *ar c’nd n€'am 
întors acasă am 
confecționat ierba

rele. Al lui Dan Enescu e cel mai fru
mos și l-a aranjat exact așa cum am 
învătat la botanică. Pînă să începem 
iar școala, vrem să mai pregătim și 
alte daruri.

poa-
mai

Pionierii si școlărit de fa Școala 
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PIrîul
O ftșie mișcătoare de cristal 
Se deșiră fără tihnă de sub deal. 
Umblă, iute cum e omul mînios 
Și-i curată ca un gînd prietenos. 
Limpezimea ei poate sttrni 
Chiar și pizma zorilor de zi.
O încurcă stinci și bolovani în drum. 
Crezi c-au s-o sugrume-acum, acum 1 
Aș f La trîntă. fără teamă-i ia de 

piept,
li cuprinde și-i izbește drept, 
li desparte îi destramă în nisip.
De la soare sărutări primind pe chip 
$i răzbind cu trudă grea stîncosul 

scut,
Mai curată iese ea ca la-nceput 1

Vulturul
Vulturul stăpîn pe cer
Bate-n zări, ca-n por fi, cu pliscul. 
Dinaintea lui, sfios,
Muntele-și înclină piscul.

Mulți, pe vultur, sînt pizmași
Și cu-adevărat îi doare 
Că ursiți n-au fost și ei
Dintru naștere, să zboare.

Înciudați și-ntărttațl, 
Pradă nu se dau tristeții.
Astfel, temerari, deprind 
Zborul, In decursul vieții!

de Alexandru Zotta

Prevenire
Dacă-n inimă ai gheață 
Și-n gtndire zbor de șarpe,
In zadar ți-or sta in față 
Văi cu soare, munți cu ape;
Nu-ți vor da gîndiri senine 
Nici aripi de zburătoare. 
Toate fi-vor

Peștera Ialomicioara
Ca să fie mărturie 
Faptului că nu-s minciuni 
Basmele cu „a fost odată” 
Cu prințese și minuni
Și cu munți ce la poruncă 
Se desfac ca un portal 
Dăruind privirii noastre 
Mari palate de cristal, 
Făt-frumos și Cosînzeana, 
Buni prieteni tuturor, 
Peste ani șl peste veacuri 
Ne-au lăsat palatul lor^.

Drum cu plopi
Trecînd în goană, un școlar 
Pierdu pe cale, din penar,
Cîteva tocuri ce-n cădere 
S-au fost înfipt adine în lut. 
Acolo, cu staturi severe, 
Pînă sub boltă au crescut. 
Acuma, plopii stau în zare 
Ca niște semne de mirare 
Și șușotesc neîncetat: 
„Vai, ce băiat dezordonat!”

Mergeam pe-un șes pustie 
spre seară

Mergeam pe-un șes pustiu, spre 
seară...

Necunoscut și tainic loc.
Sub palul cerului obroc 
Creșteau doar pir, ciulini, negară

Părea că-s primul om ce bate 
Acest meleag și mă temeam. 
Așa de singur mă simțeam 
Împresurat furiș de noapte...

Prea lungul drum mă istovise, 
M-aș fi lăsat să dorm pe lut 
Dar locul mort, necunoscut.
Mai crunt mi-ar fi părut în vise.

Tlrziu, aflat-am pe clmpie 
Un lan de griu, răzleț de sat. 
Destins, într-însul m-am lăsat 
Ca-n poala mamei, în pruncie.

Cu palme arse de dogoare 
El căpăili sub cap mi-a pus 
Și, legănîndu-mă, mi-a spus 
Un basm cu viață și cu soare.

Era la fel de beznă-n tur,
Tot singur mă găseam dar iată. 
Neliniștea îmi fu curmată, 
Dormii zlmbind sub cerul sur.

(Continuare din nr. trecut)

Intră protesorul meu. Proiesonil de ro- 
mînă. Se duce în țață lingă judecător™ 

— Numele.
— Nicolae Opran.
— Etatea
— Treizeci și doi de ani.
— Protesta.
— Protesor de limba romînă.
— Sînteți rudă cu vreunul din împrici

nați ?
— Nu.
— Sînteți în dușmănie cu vreunul din 

împricinați ?
— Nu.
— Acum spuneți după mine : Jur...
— Jur™
— Că voi spune adevărul™
— Că voi spune adevărul...
— Că nu voi ascunde nimic din

ce știu.
— Că nu voi ascunde nimic din

ce știu.

ceea 

ceea
— Acum istorisiți, vă rog.
Protesorul începe :
— Eram în ora de romînă... Pe elevul 

meu Dinu îl cunoșteam, îl știam mai zglo
biu. In ziua aceea era tare posomorit. 
La siîrșitul orei m-am dus la el, l-am ru
gat să-mi spună ce are. Mi-a ascuns.

Chiru îi șoptește ceva lui Rădulescu. 
Oprinescu se uită fix în ochii profesorului.

Profesorul vorbește de muzicuța mea. 
Colegii mei își dau coate. Vorbește pro
fesorul neîntrerupt.

— După dispariția celor patru elevi de 
la oră mi-am dat seama că se petrece 
ceva neobișnuit Am plecat și eu de la 
școală. M-am due acasă la Dinu. Elevul 
meu nu era acasă. Mama lui era necăjită. 
Am întrebat-o ce s-a întîmplat ? A ezitat 
Am insistat N-a vrut să-mi spună. Am 
pornit spre locuința lui Chiru. Cînd să ies 
pe poartă, mama lui Dinu m-a chemat îna
poi. Mi-a povestit ce s-a intîmplat. Am 
pornit în căutarea lot. Nu l-am găsit.

Tata e atent. Se uită fix la profesor. 
Stericâ se uită la mine cu wște ochi™ 
Mama m-apucă de mînă. Mi-o strînge, î-o 
string și eu pe a ei.

— Mamă, ești supărată pe mine ?
— Nu, Dinule.
E o liniște in sală... Doar vocea profe

sorului se aude. Mă uit iar la tata. Nu
mișcă de loc capul.

Se deschide ușa.
Mai vin oameni să asculte procesul. 

Vin copii din altă clasă.
Tata mă caută din priviri.

de Micuță
Acum parcă mi-e rușine să mă uit la 

el. Se uită blind la mine. Și el are ochii 
înlăcrămațL

Martorul continuă.
— I-am căutat peste tot. Nu i-am găsit. 

M-am îndreptai spre școală. In mijlocul 
drumului am găsit o fetiță stînd lîngă o 
bicicletă, plîngînd. M-am dus lîngă ea. 
Avea lanțul sărit de la bicicletă. I l-am 
aranjat. Fetița continua să plîngă. Am

Mi a răspuns : .Mi-e milă de Dinu. Dinu e 
băiat bun' Cînd am auzit numele Iui 
Dinu, am tresărit. Pe el îl căutam. Am in
sistat șl fata mi-a spus. Mi-a povestit 
totul, l-am luat bicicleta șl am alergat 
spre depozit. Mi-am găsit cel patru elevi 
în mijlocul drumului. II forțau pe inculpai 
să ducă cheresteaua înapoi.

Judecătorul îi mulțumește.
Un om cu părul alb și cu ochelari pe 

nas scria mereu. Puțin după aceea, jude
cătorul m-a chemat pe mine.

Tânase
Am ieșit în față.
— Spune tot ce știi.
Mă bîlbîi. Tremur. Tata se uită la 

mine. Ne uităm unul la altul.
— Tata n-a furat niciodată. Tata nu e 

hoț ! El e hoț I Arăt spre Sferică. Nu mă 
uit la el.

Judecătorul mă oprește.
— Povestește ce știi despre cazul cu 

cheresteaua.
încep să povestesc. îmi vine tot sîngele 

în cap. Mama îmi face semn să vorbesc. 
Și tata.

Vorbesc I Vorbesc 1 Spun totuL Tot ce 
știu. Nu mai am nimic pe suflet. Strig :

— N-am vrut ca tata să fure 1 Aș fi fă
cut orice ca să-1 împiedic! N-am izbutit

Iar mă oprește judecătorul. îmi face 
semn să trec la loc. Mă duc lîngă mama 
plîngînd. Mă strînge în brațe. Mă așez 
lîngă ea. Aud iar vocea judecătorului:

— Curtea se retrage pentru deliberare.
Au început șoapte. Judecătorul și alți 

cîțiva oameni au ieșit pe ușă.
Tata a lăsat capul în jos.
— Mamă, nu vreau să-l condamne pe 

tata.
Mama tace. Mă mlngîie pe față.
— Ce zici, mamă, o să-1 condamne ? O 

să-1 închidă ?
— Nu știu, Dinule.
Oamenii vorbesc între ei și o privesc 

pe mama. Mă uit la Chiru, Ia Rădulescu, 
la Otelia, la Oprinescu. Pun ceva la cale. 
Ce-ar mai putea face? Nimic. Ca prin vis 
aud clopoțelul. Aprodul anunță:

— Tribunalul.
Se face iar liniște.
Judecătorul rămine în picioare. Sună 

din clopoțel. Apoi începe :
— Tribunalul condamnă pe Bănescu 

Stere, zis Stericâ, la 2 ani închisoare co- 
reoțională pentru faptul de instigare și 
complicitate la delapidare, ținind seama 
că și în trecut acest element înrăit a co
mis infracțiuni similare.

Judecătorul continuă :
— Tribunalul, ținînd seama că inculpa

tul Constantin Vasile a fost sub influența 
instigatoare a lui Bănescu Stere, zis Sfe
rică și că este la prima abatere, lucrînd 
în trecut în mod cinstit, i se acordă cir
cumstanțe atenuate și este condamnat la 
șase luni închisoare corecțională...

— Mamă 1 Șase luni...
Nu mai văd și nu mai aud nimic. Sala 

se învîrtește cu mine

Tata o să stea șase luni Ia închisoare. 
Nu vreau. Nu vreau.

Mă ridic în picioare. Mă duc la boxă. 
Tata îmi întinde mîna. Mi-o strînge

— Tată!
— Dinule 1
— Tată ! Să mă ierți. N-am vrut să furii
— Tu să mă ierți pe mine, Dinule. Tu 

să mă ierți.
L-au luat pe tata. Oamenii n-au părăsit 

sala. Se uită după mine. Plîng. Plîng tare. 
Mama își șterge și ea lacrimile cu ba
tista.

— Hai, Dinule.
— Hai, mamă...
Chiru vine lîngă mine. Mă ia de mînă 

și mă trage 1
Mă duc cu el. Am ieșit în fața tribuna

lului. Lumea stă pe loc. Vrea să mă vadă 
mai bine

— Dinule !
— Poftim, tovarășe profesor.
— Fii tare, nu plînge 1 Ai făcut totul.
Ofelia vine lîngă mine.
— Poftim, din partea colegilor tăt Iml 

întinde o cutie O desfac. E o muzicuță 
cu schimbător. O muzicuță la fel ca aia 
pe care am sfărîmat-o.

— E a ta, Dinule. Să n-o mai sfărîmL 
Am cumpărat-o noi, toată clasa.

— Mulțumesc, Chirule.
Ce-o să fac cu muzicuța ? Să cînt ? 

N-am să pot O s-o pun bine. Cînd o să 
vină tata acasă, am sâ-i cînt.

Da, am să-i cînt, ca să uite... Trebuie 
să uite™

Cînd o să vină tata, am să fiu vesel. 
Și am să-i cînt cu muzicuța cu schimbă
tor I

('SffrștO
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