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Culturii

taberei,

Simion Maria, Simion TerdzH, Vecerdi An* 
drei și Toth Alexandru slnt numai cîțiva 
dintre cei care au obținut numai note da 
9 și 10.

(Prin telefon de la 
corespondentul nostru^

Proletari cfln ToaTe țările, uritfl-vll I
Ln luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romljt, IR ffalal

DUMITRU COSTEA, 
director în Ministerul 

Invățămîntului și

Să bați mingea, să joci volei
Să alergi pe trotinetă sau să mergi pe bicicletă 
Să prinzi fluturi pe cimpii sau să faci fotografii 
Să te scalzi și să faci plajă
Să sari coarda e plăcut.
Dar pescarii amatori ?
Ei se scoală dimineață
Și ce-i drept se mai întîmplă
Ca momeala din cîrlig
Să n-ajute la nimic.
Dar, ou timp că-s în vacantă I

• Pionierii clasei a Vil-a de la Școala 
de 7 ani din comuna Glodeni, raionul Mu
reș, Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
au încheiat anul școlar fără nici un cori
gent, fără nici un repetent.

La examenele de absolvire pionierii s-au 
prezentat de asemenea, cu toții foarte bine.

• Ne am su«<._ timpul anului școlar. Re 
nut ne bucură pe toți de 
minat anul școlar sînte 
și școlarii claselor a IV 
acum cu mîndrie succ 
nn corigent și nici un

Activitatea din 
tabără, excursii
le, întrecerile 
sportive în ca
drul spartachia- 
jocul și cîntul 

vor lega noi prietenii, vor da 
satisfacții, vor prilejui zile de 
recreere activă care să contri
buie la călirea și dezvoltarea 
copiilor.

In fiecare regiune a țării, în 
taberele de pionieri și școlari 
care și-au primit oaspeții, ră
sună vesele cîntece pionie
rești. La Năvodari, careul pio
nieresc pentru ridicarea și 
coborîrea drapelului taberei 
număra 2.000 de pionieri și 
școlari. La Vasile Roaită, peste 
500 de pionieri au „asal
tat* valurile mării, iar la 
Homorod întrecerile sportive 
pot alinia la starturi peste 
700 copii. Valea Teleajenului 
răsună de acum de veselia ce
lor peste 800 copii care se o- 
dihnesc în taberele de la Che
ia și Suzana.

Nici cei mai mici, preșco
larii, care în curînd vor 
începe să asalteze ceta

tea științei, nu sînt lipsiți de 
bucuriile vacanței. In colonii 
organizate special pentru ei, 
14.000 copii preșcolari vor fa
ce cunoștință cu pădurile, dea
lurile și apele, cu frumusețile 
și bogățiile patriei.

La munte sau la mare, pio
nierii și școlarii se bucură de 
condiții minunate care le ofe
ră o vacanță plăcută și educa
tivă, îi ajută să se fortifice, să 
se pregătească pentru înce
perea viitorului an școlar cu 
forțe noi, sporite.

Începutul lu
nii iunie, 
pentru cei 

mai mici școlari, 
iar sfirșitul lunii, 
pentru cei mai mari, marchea
ză sfirșitul anului școlar, înce
perea vacanței de vară — pri
lej de odihnă, recreație și acti
vități cultural-sportive intense. 

Vacanța de vară înseamnă 
pentru foarte mulți pionieri și 
școlari întîlnirea cu taberele 
de odihnă de la munte și mare- 

Incepînd cu primele zile de 
Iunie din principalele gări din 
,țară, trenuri frumos pavoaza
re transportă, în ritmul veseli
ei micilor pasageri, prima se
rie de pionieri și școlari spre 
cele mai pitorești și frumoase 
'localități din țară. Vile confor
tabile, amenajate special, pri
mesc oaspeții care, timp de 
trei săptămîni, își vor petrece 
f> parte a vacanței în tabără.

Prin grija Partidului Mun
citoresc Romîn și a Gu
vernului, condițiile pen

tru odihna și recreerea elevi
lor se îmbunătățesc continuu, 
crește numărul pionierilor și 
școlarilor trimiși în tabere.

In taberele de la munte și de 
la mare se vor odihni în acest 
an peste 102.000 pionieri și 
școlari. La Cheia, Homorod, Zi- 
zin. Bran, Soveja, Valea Nan- 
drei, Olănești, Poneasca etc., 
sau pe litoralul Mării Negre la 
Năvodari, Vasile Roaită, Costi- 
nești se întîlnesc pionieri și 
școlari din toate regiunile țării.
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Un grup de pionieri se adu
naseră într-o clasa a Școlii de 
7 ani nr. 1 din Timișoara. Depa
nau amintiri dragi din vacanța 
trecuta, făceau proiecte pentru 
vacanța care a început...

— Voi nici nu știți ce lucru 
extraordinar au fost pentru 
mine zilele petrecute în ta
băra de la Oravița. Și, mai 
ales, primul foc de tabără I 
Vedeam pentru întîia oară 
un foc mare de tabără (la 
deschiderea taberei), cu flă
cările lui înalte, care parca îm
pungeau cerul plin de stele. Era 
ceva aproape de basm : nici o 
lumină împrejur, decît aceea a 

focului. Pionierii cîntau, jucau, 
rîdeau — veselindu-se în ju
rul lui I

Mîrzea Petru a povestit apoi 
despre excursiile minunate pe 
care le-au făcut în zilele vacan
ței. Petru era de părere că 
excursiile, în vacanță, sînt ex
trem de folositoare. Și spunea 
și de ce sînt așa de folositoare. 
Pentru că, în afară de localita
tea de unde vii și pe care, fie
care pionier o cunoaște, ai po
sibilitatea să cunoști și alte me
leaguri ale patriei noastre ; fru
musețile locului și noutățile 
geografice, construcțiile, reali
zările. Pentru ca acestea toate 

la un loc trezesc în inima fie
căruia un sentiment puternic : 
dragostea față de țara în care 
trăiești, crești, muncești, cre- 
iezi.

— Uitați, eu am fost în acele 
locuri acum un an. Dar le știu 
așa de bine, cu atîtea amănun
te, ca nimeni nu m-ar putea 
„încurca*' I

— Ei, Petrică, nu' te mai gro
zăvi așa — sări în discuție 
Lavric Constanța — pentru că 
și noi, cei din tabăra orășe
nească ne-am dus într-o 
excursie cu autocarele O.N T.- 
ului la Lipova. Acolo am vizitat 
cetatea Șoimoș și băile Lipova 
(de unde am băut și apă mine
rală), am vizitat herghelia de 
la Pădureni, am mai fost la U- 
zinele „Ciocanul'' de la Nădrag. 
Am vizitat fabrica de sticlă de 
la Tomești, unde trebuie să-ți 
spun că am urmărit întreg pro
cesul de fabricație și am admi
rat din toata inima uimitoarea 
îndemînare a muncitorilor, 
priceperea cu care folosesc a- 
paratura modernă.

— Ei, dar să vedeți cum a 
fost la noi, în tabăra active
lor pionierești de la Poneasca, 
interveni în discuție Crișan 
Agneta- Acolo, am sărbătorit 
ziua de 23 August. Am in
vitat o fanfară de la Bozo- 
vici, ne-am aliniat pe deta
șamente și-am defilat de jos, 

de la poalele muntelui, pîna 
sus, la cabanele taberei. Ajunși 
sus. am interpretat poezii și 
cîntece dedicate patriei, par
tidului nostru. Mai tîrziu, spor
tivii taberei s-au întrecut în
tr-o competiție de „înaltă ținută 
sportiva". Serbarea s-a înche
iat cu un carnaval în care fete
le purtau numele unei cărți iar 
băieții, numele autorilor res
pectivi. Trebuiau să se caute 
și apoi să danseze împreună.

Erau minunate istorisirile co
piilor. Și i-ași fi ascultat multa 
vreme. Vorbeau despre ferici
re, despre zilele însorite ale 
vacanței, despre distracții, des
pre excursii, dansuri, jocuri, 
concursuri sportive. Lor, copii
lor patriei ca și întregului nos
tru popor, partidul le-a dăruit 
o viața într-adevăr fericita.

în vacanța de vară a acestui 
an, voi. dragi pionieri, veți trăi 
din nou minunate zile de odih
nă, excursii, veselie. Organiza- 
ți-vă cu pricepere activitatea- 
Excursiile de o zi, de doua sau 
de mai multe zile va vor ramî- 
ne de neuitat. Focurile de tabă
ră — dedicate zilei de 23 Au
gust, dedicate partidului, zile
le cîntecului și poeziei — 
trebuie pregătite din timp și cu 
grijă. De asemenea, șezatorile, 
concursurile distractive, acțiuni 
îndrăgite de pionieri, trebuie 
să stea în atenția colectivelor 
de conducere.

Va fi o vacanță frumoasă, 
veselă !

E. SKIBINSKI

Radio 
Spic 
comunică

Alo. alo. la microion priete
nul vostru „Radio Spic". Vă co
munic de aici, de pe ogor, ca 
am crescut mare și că razele 
puternice ale soarelui au înce
put să-mi coacă boabele. în cu-

• ••••••••••• 
rînd va începe sărbătoarea re- 9 
coltei. •

Vă aștept pe toti, dragi pio
nieri, să veniti pe întinsele la- • 
nuri să mă vedeți cît de fru- • 
mos și cît de bogat sînt. 9 
Tare—mi sîntefi dragi cînd vă 9 
văd cît de harnici sînteti și * 
cum vă mai flutură la gît era- 
valele roșii- Pînă atunci, dacă * 
aveți vreo veste pentru mine, 
adresati-vă redacției gazetei 9 
voastre „Scînleia pionierului". •

In zilele vacanței de vară 

Pregătirea in vederea obținerii 
distincțiilor pionierești

In vacanța de vară, taberele lo
cale pot desfășura numeroase acți
uni și activități prin care să vină 
în ajutorul celor ce se pregătesc în 
vederea obținerii distincțiilor pio
nierești. Pentru aceasta, colectivul 
de conducere trebuie să alcătuiască, 
pe baza propunerilor făcute de pio
nieri un program de activități în ca
re să țină seama de munca în ve
derea obținerii distincțiilor.

Pregătirea unor serbări, precum și 
a programelor ce urmează să fie 
prezentate la focul de tabără, dau 
pionierilor posibilitatea să învețe 
noi poezii și cîntece dedicate parti
dului, patriei. Cu prilejul pregătirii 
serbării închinate zilei de 23 Au
gust, ei vor citi cărți despre această 
istorică zi, se vor întîlni cu membri 
și activiști de partid care le vor po
vesti episoade din lupta oamenilor 
muncii sub conducerea partidului.

In excursiile de o zi și de două 
zile, ei pot deprinde practic semnali
zarea cu fanioane, orientarea cu bu
sola și după semne naturale, pot al
cătui interesante ierbare, insectare, 
pietrare. Spartachiada taberei Ie dă 
prilejul să se pregătească temeinic 
în vederea trecerii normelor sporti
ve. De asemenea, activitatea pe lotul 
școlar sau la cercurile tehnice ale 
caselor de pionieri îi va ajuta să 
obțină bune rezultate în cadrul con
cursurilor tradiționale ale organiza
ției de pionieri. In vacanță, posibili
tățile de a vizita obiective indus
triale, gospodării agricole colective 
și de stat sînt sporite, iar pionierii 
îndrăgesc în mod deosebit aceste 
acțiuni.

Iată ca în zilele vacanței de 
vară pionierii au nenumărate posi
bilități sa-și continue pregătirea în 
vederea obținerii distincțiilor pionie
rești.

Principalul este ca, în tabără, co
lectivul de conducere să organizeze 
asemenea acțiuni și să aibă necon
tenit în vedere dorința pionierilor 
de a fi mereu mai aproape de ziua 
obținerii mult visatei steluțe roșii.

VICTOR HULUBAȘ 
Instructor de pionieri

Aproape în fieca
re seară, pe poarta 
gospodăriei agrico
le colective „Grivi- 
ța Roșie" din comu
na Sîntana de Mu
reș, regiunea Mu- 
reș-Autonomă Ma
ghiară, pășesc 4 pionieri. 
Uneori vin și alții dar ei 
sînt nelipsiți. Sînt Florea 
Ovidiu, Pastor Ion, Boco 
Ion și Matias Iosif, buni 
prieteni. Dar ce treburi îi 
mină spre locul unde sînt 
adăpostite vitele? Le plac 
mult animalele, și vin în vi
zita și la cele de la gospo
dărie.

Cei doi crescători de ani
male Ghiță-baci și Ion Flo
rea sînt ajutați cu multa 
plăcere de cei 4 prieteni, în 
fiecare seara la hranirea a- 
nimalelor. Pionierii se în
grijesc mai ales de viței. De 
cum a venit căldura, l-au 
ajutat pe Ghiță-baci să-i 
mute în noul țarc acoperit, 
special construit.

Ovidiu și Pastor Ion hră
nesc vițeii cei mai mici iar 
Boco Ion împreuna cu Iosif 
aduc iarba, lucerna, tărîțe 
și apa celor mai mari.

Cei 4 pionieri știu tot ce 
se întîmplă în fiecare zi cu

Ne e dragă 
gospodăria 

agricola colectivă
animalele și mai știu ca în 
bazinul mare din spatele 
grajdurilor se vor însiloza 
zeci de vagoane de porumb 
și că producția de lapte va 
crește ; știu că, cele peste 
100 de vaci de rasă, Simen- 
thal vor fi în curînd duse de 
colectiviști în pădure pen
tru a le feri de căldura. 
Știu că zilele trecute scroa
fa Beji a fătat 14 purcei. Se 
interesează de toate, căci ei 
iubesc gospodăria colectiva 
și știu că toate bunurile 
de acolo le aparțin și lor 
ca și celorlalți colectiviști. 
In curînd gospodăria lor 
dragă va împlini 11 ani de 
existență. Cît de mult s-a 
îmbogățit ea în acești ani 1 
Fondul de baza pînă în pre
zent e de aproape 3 milioa
ne, afară de recolta din a- 
cest an, care le va aduce 
noi venituri. Tot ce se află 
în gospodărie le e drag 
pionierilor- Atelierul de 
tîmplărie, de rotărie, fieră
rie, cizmărie, vulcanizare, 
toate le sînt dragi. Cel mai 
mult iubesc însă animalele. 
Și cine știe daca peste cîți- 
va ani, nu vor fi ei înșiși ca 
și Ghiță-baci și Ion Florea, 
crescători de animale în 
gospodăria lor draga.

ECATERINA ROȘCA

i
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COPIII DIN SIMA VI

în orașul Onești s-a mai născut un 
•jm, un băiat. Părinții i-au dat numele 
ton. Și sînt foarte fericiți pentru că 
numărul locuitorilor noului oraș s-a 
mărit cu încă un om. Ion va crește. Va 
vedea în jurul lui blocuri mari, stadi
oane, teatru de vară, ștrand, școli, casa 
pionierilor și se va bucura de zilele 
vieții sale. Cîndva însă, mama îi va 
spune o poveste adevărată despre un 
cătun moldovenesc cu căsuțe mici, îm
prăștiate pe malul Trotușului, unde 
în trecut totul era trist. Și oamenii, și 
locurile... într-o zi au început să se 
înalțe schele. La început puține, apoi 
multe — o pădure I Sub ochii și cu

mîinile lor oameni însuflețiți de cuvîn- 
tul partidului ridicau pe Valea Trotu- 
șul’’i un adevărat oraș muncitoresc, în 
care totul era nou: Combinatul chimic, 
Termocentrala de la Borzești, Combi
natul de cauciuc sintetic, Rafinăria nr. 
10... Dar mai ales, conștiința oamenilor 
era nouă. Cuvîntul partidului îi îmbăr
băta, îi însuflețea și le dădea aripi...

500 de locuitori număra cătunul mol
dovenesc. Astăzi orașul de subordonare 
regională Onești numără 40.000 de lo
cuitori. Dintre aceștia, numai la școala 
medie învață peste 1.200 elevi.

Intru în Școala medie. Merg din 
clasă în clasă. Sînt 16 la număr. Liniște, 
curățenie. în toate clasele sînt covoare. 
Vad laboratorul de fizică și matematici. 
Văd aparatul de filmat al școlii, televi
zorul, aparatul de radio cu picup. „Vă 
place școala noastră ? — și vocea pio
nierei de lîngă mine mă face să tresar. 
Eu învăț la această școala. Mă numesc 
Blotor Elena și sînt în clasa a V-a B“. Și 
încă doi copii răsar lîngă noi. Sînt pio
nierii Boia Adrian și Pană Ioana. Aflu 
de la micii mei prieteni că toți trei au 
primit distincțiile pionierești pentru re-

zultatele la învățătură și activități pio
nierești. „Noi toți ne străduim să învă
țăm foarte bine, să muncim — îmi 
spune cu un ton firesc Elena — pentru 
că în orașul nostru toata lumea mun
cește, 
sească nimic, 
datorie : să 
după puteri, 
tului nostru

Cu Tiron 
mentului clasei a V-a, (care are numai 
medii de 9 și 10) m-am împrietenit re
pede- Peste cîteva zile pleca în tabăra 
activelor pionierești de la Timișul de 
Sus- Zilele vacanței sînt minunate !... 
Iar copilăria lor, e însorită, plina de 
bucurii.

Socoteanu Daniela este președinta de
tașamentului clasei a IlI-a al Școlii de 
7 ani și ne mărturisește, nu cu puțină 
mîndrie, că toți cei 33 de pionieri și 
școlari de la ei, au promovat.

La Casa pionierilor am aflat cîteva 
lucruri: că pionierii de la cercul de 
radiofonie au 
emisie și au 
radio. Și că 
de pionieri 
cercuri vor pleca într-o 
țară pe timp de 7 zile.

în orașul Onești sînt pionieri ca 
Lucian Dorel și Dumitrescu Maria de la 
Școala medie, Șerban Niculae și Săvi- 
nescu Mircea de la Școala de 7 ani nr. 
1, Munteanu Victoria, Bejan Vasile și 
Vlad Elena la Școala de 7 ani nr. 3 
Șantier și încă foarte mulți alți pionieri 
care, la examenul de sfîrșit de an au 
obținut numai medii de 9 și 10. Notele 
lor sînt recunoștința fierbinte a copiilor 
față de partid, care le-a dat totul.★

Străzi largi și drepte. Lămpile fluo
rescente luminează splendid casele 
orașului. Partidul a dat viață acestui 
puternic centru muncitoresc. El a în
scris pe harta țării noul oraș Onești. 
Copiii de aici, au școli minunate, con
diții de studiu și recreere cum n-au în
drăznit nici să viseze cei 500 de locui
tori ai fostului cătun moldovenesc. 
„Partid iubit, îți mulțumim!" spuneau 
într-o adunare pionierii. Pentru viața 
noua a părinților noștri, pentru faptul 
că, le-ai arătat oamenilor drumul spre 
fericire, spre viața noastră nouă de azi.

toți se îngrijesc să nu ne lip- 
Iar noi avem o mare 

învățăm bine, să ajutăm, 
la înfrumusețarea minuna- 
oraș.,."
Maria, președinta detașa-

instalat două stații de 
construit un aparat de 
în aceasta vacanță, 100 
membrii ai diferitelor 

excursie prin

M. NEGREA

în casa aceasta nouă locuieș
te familia lui Dobra Petru. Din
colo, tot în casă nouă, locuiesc 
toți ai lui Kâsă Mihai. Mai în
colo pufin, familia lui Leopold 
Kerner. Acolo stă'Ciba Gheor- 
ghe, alături Zimermann Iosif și 
Purtan Nicolae. Ei sînt printre 
cei mai buni colectiviști. Gospo
dăria din Sîntana, regiunea Cri- 
șana, se numește „Viată nouă“. 
„Așa-i și în realitate" îmi spu
nea tovarășul președinte Gheor- 
ghe Goina. Din cele 847 de 
familii cîte numără gospodăria 
600 și-au făcut pînă în vara a- 
ceasta locuințe noi. Și-au cum
părat aragaze, aparate de radio, 
covoare, aspiratoare de praf, 
răcitoare. Casele au. unele, par
chet pe jos. ★

în curtea școlii e liniște. Cî- 
tiva copii sub un dud discută cu 
aprindere' pionierii și școlarii 
clasei a Vll-a au avut azi pri
mul examen. Rezultatul: tofi au 
promovat. Se discută despre 
viitor. Despre meseriile pe care 
le vor alege. O hotărîre e luată- 
Schiller Ștefan, Milller loan și 
Knapp Iosef vor să rămînă nea
părat să lucreze în cadrul gos
podăriei. La grădinărit, pe 
ogoare este mult de lucru. Iar 
notele lor bune îi vor ajuta să 
aplice ce-au învățat.

■— Dar tu, Gheorghijă, ce vrei 
să te faci? (Frumuzache Gheor- 
ghe este președinte de grupă și 
a terminat clasa a IV-a).

— Păi, eu mă fac constructor. 
Vreau să construiesc în Sînta
na case mari, blocuri, cu bal
coane și ferestre mari, lumi
noase. Așa, ca la oraș.

Apoi după o pauză, foarte 
grav:

— îmi place foarte mult me
seria asta!

— De cînd ti-ai dat seama 
că-ti place ?

— De foarte multă vreme. De 
cînd eram mic. Atunci con

‘— Nu, n-am văzut-o. Dar 
am auzit că-j minunată. Merg 
împreună cu colega mea Budiu 
Floarea din clasa a Vl-a la Nă
vodari. Ati fost vreodată la 
Năvodari ? Am auzit că vor fi 
2.000 de pionieri acolo.

Prima zi de tabără

La Bran sau Timiș, la Zizin 
sau Săliște, la Cisnădioara, în 
locurile cele mai pitorești din 
regiunea Brașov au sosit oas
peți cu cravate roșii. E prima 
zi de tabără! ,,Bine aii venit! 
Dragi prieteni, sănătate, voie 
bună și petrecere frumoasă în 
vacantă!" le-au urat pionierii 
din Zizin celor 450 de pionieri 
sosiți în tabără (foto 1).

E minunat s-asculfi povești 
în locuri cu iarbă multă și 
proaspătă, în împrejurimile cas
telului Bran (foto 2).

struiam, jucîndu-mă. E grozav 
să fii constructor!...

— Dar în tabără, mergeți? 
— Da, și sîntem foarte bucu
roși, îmi răspunde Osler Maria 
din clasa a V-a B. Știți, noi. în 
clasă, sîntem 25 de pionieri Și 
14 școlari. Am promovat cu 
toții.

— Ai mai văzut vreodată ma
rea ?

— La Năvodari, e foarte fru
mos. Cit despre copii... Vor fi 
multi, foarte multi si se vor 
bucura ca și voi de soare, de 
valurile înspumate ale mării, 
de vuietul ei, de zilele minu
nate ale vacantei.

★
— Dar tu ? Pe tine cum te 

cheamă ?
— Budiu Elena și sînt preșe

dinta detașamentului clasei a 
IV-a.

— Cîfi pionieri sînt îr deta
șamentul tău ?

— 32.
— Au promovat toți ?
— Toii. Șl toți vom merge 

mai departe. în clasa a .V-a. 
Apoi, tot împreună, vom merge 
la „medie", aici, la noi, la Sîn
tana. Șlifi, Ia toamnă se dă în 
folosință o școală medie în co
muna noastră. Deocamdată, va 
avea doar clasa a VlII-a- Pînă 
ajungem noi la clasa a VIII-a 
cei dinaintea noastră vor fi 
într-a Xl-a. Prima promoție de 
absolvenți de liceu din comuna 
noastră! îmi închipui că va fi 
o serbare foarte mare și foarte 
frumoasă!...

★
A venit vacanta. La Sîntana 

va fi tabără locală. Copiii plea
că în tabere la mare și la mun
te unde-și vor petrece zilele 
vacantei. în comună se cons
truiește o școală medie. Și toa
tă lumea vrea să învețe. De la 
cei mici din clasa l-a, pînă la 
cei cu părul cărunt.

Ce multe lucruri înseamnă 
viata noastră nouă...

OANA MAGDII



Calatorul care venea altădată 
,în depresiunea subcar
patica străjuită de munții 
Oașului, ramînea încîntat de fru

musețea priveliștii naturale pe 
care o întîlnea în cale. Cu cît pă
șea însă în adîncul ținutului și se 
apropia de satele ascunse pe firul 
văilor sau risipite ca mărgelele 
către culmile munților, descoperea 
o alta realitate. O realitate zgu
duitoare. Primele semne le afla 
încă de departe, aduse pe undele 
vîntului. Erau cîntecele pline de 
jale, tipuriturile care vorbeau de 
viata crîncena a oșenilor. Ca
latorului îi apareau apoi în fata... 
casele. .Cele mai multe, niște co
libe cu o singura încăpere, cu un 
ochi de geam cît palma și acope
rite cu paie. Case în care oamenii 
locuiau pe timp de iarna laolaltă 
cu vita pe care’ o aveau și care 
rămîneau pustii pe vremea sece
rișului : oșenii se aflau cu topoa
rele în munți, la pădure, iar fe
meile își luau pruncul în coșul de 
răchită din spate și, agațîndu-1 în 
vreun maraciniș, la marginea la
nurilor boierești, trudeau cît era 
ziua de mare, aplecate pe mănun
chiul secerilor, în arșița soarelui 
de foc.

Așa era viata oșenilor în trecut 
viata de truda la cei doispre

zece grofi și moșieri care acapa
raseră frumoasele meleaguri ale 
Oașului-

'k m văzut în aceste zile lanu- 
/a rile ce unduiesc pe întinde- 
“■*rile gospodăriilor colective 

acoperindu-și fata cu aur: dezvă
luiau parca însăși bucuria vieții 
oșenilor. Vor porni în curînd la 
seceriș, cu mașini moderne, îm- 
bracati în straiele lor cusute cu 
amici roșu și negru, și cu tradi
ționala pălăriuță din pai pe cap, 
pusa pe-o ureche, cu mîndrie, 
semn de bucurie și bunastare. Bu
năstare pe care o deslușești în

Șl EL 
A FOST 
PIONIER

Și acum, cînd a împlinit 23 
de ani, utemistul Valeriu Io- 
nescu este subțirel și mic de 
statură, dar cînd o fi fost de 
13—14 ani? Cred că a fost mic, 
mic și inimos! Munca l-a mai 
dezvoltat, l-a făcut mai vînjos, 
dar părul i-a rămas tot auriu 
și mătăsos, fruntea înaltă și 
fără cute, obrazul oval și ochii 
albaștri, zîmbitori. Cînd era 
pionier, cu ani în urmă, Vale
riu era dirijor al corului de 
pionieri de la Palatul pionieri
lor. Ii plăceau și dansurile și 
făcea parte din cercul de co
regrafie de la același palat.

Cînd a terminat cele șapte 
clase elementare, s-a înscris
la școala profesională a Uzi-
nelor „ 
început

Semănătoarea" — a 
învățătura, practica.

toate, în bogatia grînelor necu
prinse, în înfățișarea satelor din 
care au dispărut vechile colibe a- 
coperite cu paie. De te afli pe 
drum oșenesc. fiecare localnic are 
ce să-ti arate. Vasile Roman, bu
năoară, colectivist din Drăgușeni, 
poate să-ți servească dulceața de 
căpșuni cu care-și primește musa
firii în pragul casei noi, de toata 
frumusețea. Și te poate invita să 
asculți la radio balada lui Ciprian 
Porumbescu, sau să-ti vorbească 
despre ultimul spectacol dat în sat 
de artiștii teatrului din Baia Mare. 
Și Gheorghe Toplița e gata să-ti 
arate cu bucurie casa lui nouă, și 
aparatul de radio și... motocicleta. 
Și de vrei, te invita alături de el 
pe motocicleta și te duce pînă 
dincolo de hotarele satului. Ori
unde, la colectiviștii din Turulung, 
care și-au ridicat în ultimul timp 
aproape patru sute de case, la Li
vada, unde se înalta în văzduh 
peste o suta de antene de aparate 
de radio, în nenumăratele sate, 
cufundate altădată în întuneric și 
obscurantism și în care luminează 
acum, ca la oraș, lampa lui Ilici...

Am întîlnit în Tara Oașului 
pe moș Gheorghe Cocoran, 
bctogenarul cu părul căzut 

pe umeri, în plete dalbe, și i-am 
amintit despre ospitalitatea oșe
nilor, despre copiii gălăgioși și 
veseli, fericiți, pe care i-am văzut 
ieșind de la serbările de sfîrșit de 
an școlar. Ochii bătrînului, mă
runți, scînteietori, ascunși sub ar
cada sprîncenelor groase, lăcră
mau și rîdeau.

— Să te fi făcut dumneata pe 
meleagurile noastre cu cîteva săp- 
tămîni în urmă, de Sîmbra Oi
lor !•.. Cum, nu știi ce-i aceasta ? 
Sărbătoarea cînd scot oșenii oile 
la pășunatul de munte. Cînd urcă 
pe munte cu cele mai bune buna- 
taturi, la ospățul cel mare...

Din spusele bătrînului am aflat

își simțea parcă sufletul cîn- 
tînd, iar anii i se păreau că 
trec tare încet. Voia să ajun
gă mai repede lucrător! Timpul 
trecea, dorința creștea mereu. 
Sfîrșitul ultimului an de școa
lă îl ținea încordat. Nerăbda
rea de a se vedea odată mun
citor, creștea mereu. învăța 
cu sete, urmărea cu lăcomie 
cu cîtă îndemînare și pre
cizie mînuiau uneltele cei ce 
dau viață metalului rece și 
dur.

A terminat școala profesio-
nală ca șef de priomo•ție. Visul
lui se împlinise: era lucrător,
lăcătuș, muncitor ca toți cei-
lalți din brigada în care fu-
sese repartizat.

Dar Valeriu nu s-a oprit aci.
S-a apucat să studieze cărți 
tehnice, de specialitate, pen
tru a-și ridica nivelul profe
sional.

Apoi, ca să pătrundă cu mai 
multă ușurință în tainele căr
ților, s-a înscris la școala me
die. Este în clasa a X-a a șco-
Iii medii serale. Mai are un an
și o vă absolvi. Ar vrea apoi 
să meargă la politehnică. De

ca-n primăvara aceasta au răsu
nat ca niciodată culmile munților 
și pădurile de sunetele buciume
lor și trilurile viorilor, iar dansu
rile oșenești s-au făcut văzute 
peste tot, mai însuflețite ca ori- 
cînd, pe meleagurile Oașului.

șenii își sărbătoresc de fapt
1 I prin astfel de serbări popu- 

lare însăși viața înfloritoare 
de acum, aduc prin cîntecele lor 
entuziaste mulțumire Partidului 
Muncitoresc Romîn care i-a scos 
la lumină. Și nu poate fi lucru mai 
concludent în ce privește com
parația cu trecutul decît graiul 
cifrelor. Ce aveau oșenii în tre
cut ? E destul dacă amintim o moș
tenire înspăimîntătoare lăsată de 
regimul burghezo-moșieresc în 
ce privește numărul neștiutorilor 
de carte : 18.000 ! Acum, analfabe
tismul a fost lichidat complet și 
în Țara Oașului. Citi medici erau 
aci în primii ani de după elibe
rare ? Unul sau doi. Acum exista 
patruzeci. Și printre ei se afla și 
Vasile Pop, fiu de oșean. din Bic- 
sad I Școli noi s-au construit în 
anii puterii populare peste tot — 
și la Turt, și la Livada, și-n Ora
șul Nou, și la Negrești, unde se 
ridică acum cea de a doua școală 
medie. De unde copiii oșenilor ve- 
niți aci să învețe carte au drumul 
deschis spre universitate... Multe 
erau satele din Oaș care în trecut 
nu aveau nici un singur învățător. 
Acum există aci peste patru sute 
de cadre didactice ! Și printre ei 
se află Si Ana Irimie, fiică de o- 
șean, din Turt 1— O realitate re
velatoare, emoționantă, care îți 
vorbește cu prisosință de viața 
înfloritoare statornicita în anii pu
terii populare și pe meleagurile 
Țării Oașului ca în întreaga noas
tră tară. Oașului i-a fost dată în 
zilele noastre adevărata frumu
sețe.

AL. DINU IFRIM

sigur, ca tuturor tinerilor din 
patria noastră, drumul îi este 
larg deschis...

Valeriu își îndeplinește și-și 
depășește sarcinile de plan 
mereu cu o zi sau două 
înainte . de termen. Cum ? 
Simplu. Mai întîi se gîn- 
dește bine ce are de făcut. 
Apoi, cum trebuie să facă lu
crul ce i s-a încredințat. Cum 
trebuie să facă lucrul? Cît mai 
repede și cît mai bine ! Pen
tru aceasta are nevoie să aibă 
unelte bune — și le are! El le 
îngrijește cu atenție. Locul de 
muncă trebuie să fie curat, 
piesele așezate în ordinea în 
care le întrebuințează, nu de-a 
valma. Chiar și metalele pie
sele din jur poartă parcă am
prenta disciplinei sale. Așa-i 
stă bine unui muncitor fruntaș!

Și să vă mai spun un secret- 
Valeriu nu și-a uitat vechea
lui pasiune, visele sale din 
pionierat; e și actor. Puteți să 
veniți să-1 vedeți cînd briga
da artistică de agitație a uzi

Șantierul Brazi. La co
loana de fracționare 581 
B., echipa condusă de 
Gheorghe Sfetcu ridica 
cu multă atenție ultimul 
tronson1). Mai erau trei 
metri și tronsonul ajun
gea la nivelul unde pu
tea fi îmbinat. Deodată, 
se stîrni o furtună puter
nică. Tronsonul suspen
dat, încă neasigurat, în
cepu să se clatine dintr-o 
parte în alta. Instalația 
era în pericol- Prin căde
re ar fi lovit și alte co
loane.

Maistrul Gheorghe Sfet
cu, care se afla pe plat
forma instalației și di
rija ridicarea la înălțime 
a tronsonului, a fost cel 
dinții care și-a dat sea
ma de pericol. Sus, la 55 
metri înălțime, se aflau 
doi oameni : Petre Ganea 
și Gheorghe Hîrjoabă. 
Cînd au văzut că se iscă 
furtuna și instalația este 
în pericol, s au gîndit 
imediat că trebuie asigu
rat tronsonul. Infruntînd 
pericolul și fără să mai 
stea pe gînduri. Petre 
Ganea s-a cățărat pe an
cora și, cu un cablu — 
acolo la înălțime ameți
toare — l-a legat solid 
pentru a evita balansul.

O faptă eroică care a 
stîrnit admirația celor ce 
au fost de față. Construc
torii i-au întîmpinat pe 
cei din brigadă cu flori 
și cuvinte de laudă pen
tru fapta lor curajoasă.

Instalația a fost termi
nată cu 5 zile înainte de 
termen, așa cum preve
dea angajamentul brigă
zii.

V. MIHAI
(după „Scînteia")

nei își prezintă spectacolele 
pe scena clubului. Valeriu este
mereu prezent și aci!

N. BULGARU

E dimineață, 
trezit și pe oam 
o zi minunată < 
teaplă...O laptâ

e eroism

Era în 1952. Toamna. Atu: 
mai multe fanții din sat, am 
târît să ne unim, să muncim 
preună.

Pe vremea aceea mai erau î: 
și chiaburi în satul nostru.

„S-au săturat să rabde de foa 
fiecare pe la casele lor, vor 
tragă mița de coada împreui 
rîdeau de noi chiaburii. In prb 
vară, ziceau ei, or să-și taie vite 
ca să aibă ce mînca. Apoi, tot 
mila noastră or ajunge...

Au trecut de-atunci mai mi 
primăveri. Vacile pe care 
aveam la început, nu le-am * 
iat. Dimpotrivă, avem acum to._

1) Tronson înseamnă o por
țiune distinctă dintr-un obiect 
sau dintr-o construcție, care se 
extinde prin îmbinarea acestei 
porțiuni.



irele e vrednic. El i-a 
i anunță că și azi este 
iță și că marea îi aș-

Fotografia prezintă una din frumoasele 
clădiri de pe litoralul Mării Negre de la Efo
rie — ridicate prin grija partidului nostru, 
pentru oamenii muncii care vin la odihnă.

pe 600. Șj nici la chiaburi nu 
ne-am dus. Alături de noi, au 
venit încă 830 de familii. Neculai 
Pândei si ceilalți argați ai chia
burului Dominte, sătui de ex
ploatare au venit și ei la colec
tivă...
'La început, ce-i drept, n-a fost 

ușor, dar prima noastră recolta 
ne-a dat atîta încredere... După 
puțin timp a sosit la noi și agro
nomul. Multe lucruri interesante 
a>m aflat de la dînsul. Am început 
să aplicăm regulile agrotehnice cu 
cea mai mare grijă. Rezultatul? 
Recolte tot mai bogate. Iar anul a- 
cesta. așa cum arată holdele, vom 
scoate 3.000 kg grîu la hectar. Și 
averea gospodăriei va crește și 
mai mult, va trece peste 5 mi
lioane...

Cînd au venit în vizita la noi 
cei din satul Davideni, au rămas 
încîntați de felul cum arată comu
na noastră. Este firesc. Dacă ne 
gîndim numai la cele peste 300 
de case noi. la cele două cluburi, 
la bibliotecă, la grădinițe-.. Ele au 
țesut haină de sărbătoare comunei 

noastre. Și va fi si mai frumoasă ! 
Ca și viața oamenilor. Despre Ne
culai Pândei toți spun c-a întine
rit. Și asta, așa-i. Este fericit cînd 
își vede cei 5 feciori, oameni de 
nădejde ai colectivei, că au case 
noi, cămări îndestulate. Numai el 
știe cît de greu i-a crescut. Cînd 
a luat ca răsplata a muncii în gos
podărie, printre altele, numai za
hăr 100 kg., se întreba ce-o sa 
facă cu el. Ii mai mult decît am 
mîncat în toata viața, zicea el. La 
fel Ion Cucu, cel care s-a necăjit 
o viața, să-i înalțe pe cei 11 co
pii...

Cînd ne strîngem laolaltă, ne 
amintim și de vremurile cînd nu 
cunoșteam dulceața zahărului sau 
bucuria unei cărți. Aceasta ne 
face să fim și mai dîrzi, să ne 
străduim să mergem cît mai vic
torioși și hotărîți pe drumul ară
tat de partid.

GHEORGHE MAFTEI
președintele G.A.C. ,.Drumul 

lui Lenin“, comuna Tibucani. 
regiunea Bacău

* •

Concursul ..Pen
tru plinea de cea 
mai bună calitate", 
inițiat de partid și 
guvern, s-a extins 
în toată țara. Mun
citorii fabricilor de 
pîine se străduiesc 
să trimită oame
nilor muncii pîine 
tot mai gustoasă, 
mai bine pregătită.

în fotografie, un 
grup de muncitori 
de la fabrica de 
pîine „Pionierul" 
din București.

• •

N. S. Hrușciov, care a rostit 
săptămîna trecută un amplu 
discurs, un adevărat cuvînt al 
păcii, a demascat încăodată 
perfidia imperialiștilor. Rea- 
firmînd liotărîrea Uniunii So
vietice de a apăra pacea po
poarelor șeful guvernului so
vietic a lansat o nouă chemare 
statelor imperialiste la coexis
tență pașnică. Cuvîntul păcii 
rostit de tovarășul Hrușciov, 
arată clar calea spre o 
pace trainică și prietenie între 
popoare.

Declarația tovarășului Hruș- 
ciov a reafirmat propunerile 
realiste ale U.R.S.S. în pro
blemele dezarmării generale 
și complete, încetării experi
ențelor cu armele atomice, re
glementării pașnice a pro
blemei Berlinului occidental, 
încheierii unui tratat de pace 
cu Germania, creării unui 
Laos pașnic și neutru...

Pe toate meridianele pămân

CANT„V A
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Li dormea dus, fericit că in 
zori, cînd se va trezi, se va 
afla în vacanță.

,,în vacanță !“... Cit de mult 
așteptase Li clipa aceasta, să 
poată rosti: „Sînt în vacan
ță !“

E drept, în timpul anului 
școlar nu se obosise prea mult, 
învățătorul, domnul Son Ser, 
se ocupase mai ales de cei 
doi-trei fii de negustori: a- 
ceștia, în toamnă, trebuiau să 
dea examen la liceu !

Li a învățat bine. Nu-i plă
cea insă să stea închis acolo, 
in clasa mică și întunecoasă. 
Dar mai ales, nu-l putea su
feri pe domnul Son. învățăto
rul era bun cu fiii celor înstă
riți, dar pe săraci ii ciomăgea 
din te miri ce. De aceea, Li se 
temea grozav de învățător...

Acum însă, zîmbetul care 
nu-i dispăruse de pe față nici 
în somn, arăta că Li se simte 
grozav la gîndul că se află în 
vacanță. Dormea dus pe brațul 
de trențe aranjat ca pat în co
libă.

Deodată, Li visă că o furtu
nă năprasnică a năruit coliba 
peste el. Se trezi speriat. în 

tului, cuvintele înțelepte ale 
șefului guvernului sovietic au 
găsit un larg ecou. Din Mos
cova și New York, Varșovia și 
Paris, Pekin și Londra, din 
toate orașele lumii agențiile 
telegrafice transmit ecouri fa
vorabile propunerilor sovie
tice.

Desigur, se fae»- auzite și 
glasurile celor mai reacționari 
oameni ai timpurilor noastre, 
adepți ai măcelului mon
dial, dornici de profituri

în orașul
Orașul florilor, din Republica 

Democrata Germană — Erfurt 
1 — va găzdui anul acesta 20.000 
de pionieri din toată țara. Ei 
vor petrece aici neuitate zile 

’ de vacanță. Trebuie să știți

într-adevăr, lem
nul acesta va fi o 
păpușă ? O păpu
șă dintre acelea 
care, la teatru, ne 
fac să rîdem cu 
hohote ? Este de 
necrezut 1 Pe sce
nă ele par cu a- 
devărat vii...

Mirarea pionie
rilor este ușor de 
înțeles. In parcul 
pionierilor „Ernst 
Thălmann" din 
Wuhleide (R. D. 
Germană}, la tea
trul de păpuși, co
piii au văzut mul
te piese. Dar eroii 
păreau atit de a- 
devărați, incit ui
tau că sînt... din 
lemn. Acum, di
rectorul teatrului 
le explică cum 
sint create păpu
șile.

ușă izbea cineva cu putere. Se 
uită alături — bunicul nu era. 
De afară, o voce groasă, ră
gușită, de bețiv, tuna;

— Hei, e cineva aci ?
Li ieși afară.
— Eu...
Polițaiul îl izbi cu degetul 

în piept:
— Băiețaș, luați-vă țoalele și 

cărați-vă!... Colibele astea se 
dărimă!

Li vru să întrebe ceva, dar 
in jur se prăbușeau colibele '), 
femeile țipau desnădăjduite, 
iar locuitorii primelor colibe 
dărîmate se pregăteau de ducă.

Bunicul sosi într-o fugă.
— Să mergem Li, să fugim... 

Vine și poliția... 

') = Clica militară din Co
reea de Sud, a distrus la Seul 
sute de colibe în care locuiau 
săracii, pe motiv că aveau afi
nități „procomuniste

grase de pe urma uciderilor 
în masă, dar aceste glasuri 
sînt tot mai puține.

Pășind hotărît în mărețul 
front al partizanilor păcii, 
alături de puternicul lagăr al 
păcii și socialismului, oamenii 
cinstiți de pretutindeni își 
spun cu tărie cuvîntul în 
apărarea păcii, în apărarea 
vieții de uneltirile nebunești 
ale unui pumn de militariștî.

Pacea, cel mai scump bun 
al omenirii, va fi apărată.

florilor...
însă, că această tabără nu se 
aseamănă întrutotul celorlalte 
tabere, organizate pentru co
piii din întreaga țară.

La Erfurt, se va desfășura în 
vacanta aceasta cea de-a IV-a 
Spartachiadă a pionierilor. Aici 
vor veni grupele de pionieri, 
care vor cîștiga „cecul de că
lătorie". Cum va fi obținut a- 
cest cec ? Prin întrecerea tutu
ror pionierilor din tară. în ora
șul florilor vor veni cele mai 
bune orchestre de muzicuțe 
pionierești, neîntrecutele echi
pe de gimnastica, pricepuții 
constructori de aeromodele. 
deci pionierii care vor obține 
cele mai multe puncte în între
cere .cîștigînd astfel ..cecul de 
călătorie".

Programul taberei de la Er
furt a și fost alcătuit. Ast
fel vor fi organizate zile 
dedicate cîntecului și jocului, 
sportului, se prevede alcătuirea 
unui cor format din 2.000 de 
pionieri, a unei orchestre de 
mai mult de 2.000 de pionieri...

La Erfurt vor răsuna cîntece 
de mulțumire iar rîsul și vese
lia — prieteni buni ai copiilor 
din R- D. Germană — vor fi și 
aici de față. Dovadă a copilă
riei fericite.

...Pe cărarea pe care urcau, 
Li îi spuse bunicului.

— Știi, bunicule, de mâine 
sîntem în vacanță...

— Da ?... Am vorbit... știi... 
Negustorul Kim Ghi... O să lu
crezi la el, in prăvălie. De la 
5 dimineața... Ai și mîncare...

Departe, în vale, se zăreau 
sclipind somnoroase, ultimele 
lumini ale Seulului...

ȘTEFAN ZAIDES
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Pentru viitorul
an școlar

Școlile noi care vor intra în 
funcțiune în anul școlar 1961 — 
1962 a constituit subiectul dis
cuției noastre cu tovarășa 
ECATERINA CRĂCIUN, vice
președinta a Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Crișana.

— Ce ne puteți spune 
în legătură cu noiîe 
școli din regiunea Crișa
na care vor fi date în 
folosință la toamnă ?

— în aceasta toamnă vor in
tra în funcțiune 14 școli de 4 
ani. dintre care multe chiar în 
vîrf de munte, și 52 școli de 7 
ani. Și școlile de 7 ani vor fi 
în cătune ca de pildă: Hăl- 
măgel, Dumbrăvița de Codru 
(raionul Beiuș). Lunca Sprie, 
etc. în comuna Sîntana va lua 
ființa o școala medie curs de 
zi. Acum, în Sîntana funcțio
nează, pe lingă qospodaria co
lectivă 
medie 
viști.

noi unități școlare ce 
vor intra în funcțiune în 
toamna ?

— în anul școlar 1961 — 1962 
ne-am propus, și avem toate 
condițiile să realizăm un pro
cent de suta la sută. Numărul 
cadrelor didactice se va mări 
cu încă 250 profesori și 16 în
vățători.

„Viața Noua", o școala 
serala pentru colecti-

— Ce procent de șco
larizare pentru elevii 
claselor a V a — a VII a 
se va realiza prin aceste

Ați observat ceva 
deosebit în munca a- 
ceasta de culturalizare, 
de ascensiune a oame
nilor spre lumina, spre 
cultură !

*— Există în raionul Șimleu, 
la poalele muntelui Plopișului, 
o comună : Plopiș. Locuitorii se 
ocupă cu pomicultura și agri
cultura în cadrul întovărășirii 
agricole- Plopișenii au foarte 
multi copii. La 4 iunie a.c. la 
Plopiș a fost mare sărbătoare: 
s-a inaugurat o nouă școală. Pe 
locul unei bălți, s-a ridicat prin 
contribuția voluntara 
lor, economisindu-se 
lei, o școală de 7 ani 
de clasa, laborator.

CUM SA ORGANIZAM SPAR 
TACIIIADA TABEREI ?

de teren (de orien-

în aer liber 
de interior sau de

Pentru a veni in aiutorul co
lectivelor de conducere ale 
unităților și detașamentelor, va 
vom da cîteva indicații despre 
felul cum să va organizați 
timpul rezervat pentru educa
ție fizică și sport.

Să vorbim despre cîteva din
tre activitățile sportive ce le 
putem organiza.

mi-
pa-

Din

din 
gazeta 

i“. Arti-

a săteni- 
140.000 

cu 8 săli 
cabinet

medical, bibliotecă etc. Școala 
are un etaj. Am văzut fericirea 
pe chipul sătenilor pentru ce 
au realizat- își admirau satul 
de la fereastra etajului școlii, 
pășeau cu emoție prin clasele 
minunate, prin laboratoare. A- 
cest exemplu reprezintă noul, 
elementul caracteristic pentru 
noi, pentru viața noastră nouă, 
pentru copiii noștri.

Interviu luat de
S. ELENA

Spartachiada taberei se poate 
organiza la următoarele ramuri 
de sport: oină, fotbal, volei, 
atletism, tenis de masă, înot, 
șah, handbal. Bineînțeles, vom 
ține seamă de condițiile exis
tente, organizînd spartachiada 
la acele ramuri de sport pe 
care le permit condițiile din 
tabără, numărul celor ce îndră
gesc un sport anume.

Vom avea grijă ca încă de 
la început să alegem o comisie 
de organizare a spartachiadei, 
în care să intre instructorul 
superior, profesorul de educa
ție fizică și 4-5 pionieri.

Să zicem că la o tabără din 
localitatea X, de Ia munte, sînt 
8 detașamente de pionieri. Co
misia de organizare a stabilit 
ca spartachiada să se desfă’ 
șoare la următoarele discipline 
sportive: fotbal, volei, șah. 
atletism.

Vom avea grija să organi
zăm întreceri între detașamente 
sau individuale în fiecare zi, 
sistem eliminatoriu, ramînînd 
ca în ziua afectată spartachia
dei să desfășurăm doar fina
lele. Astfel, la jocurile colec* 
tive (fotbal și volei) detașa
mentele vor juca între ele (or
dinea va fi stabilita prin tra-

gere Ia sorți). La sporturile in
dividuale (atletism și șah) con
cursurile se vor organiza pe 
detașamente. Ele vor da cîști- 
gătorul pe detașament la șah 
sau la săritura lungime,

înălțime, alergare pe 40-60 me
tri la atletism, urmînd ca aceș
tia să se întreacă între ei în 
ultima zi (adică ziua sparta
chiadei).

La finalele spartachiadei e 
bine 
care 
mul 
zăm
iocurî hazlii: fuga în sac. șta
feta de alergări cu oul în 
lingură, mingea prin tunel etc.

Pe cîstiqători, colectivul de

ca. pe lînga sporturile 
au fost incluse în progra- 
spartachiadei, să organi- 
între detașamente și 2-3

conducere al taberei va avea 
grijă sa-i răsplătească cu pre
mii constînd din cărți, dulciuri»

JOCURILE PIONIEREȘTI.

în tabără putem organiza ur
mătoarele jocuri:

— jocuri 
tare).

— jocuri
— jocuri 

cameră.
Jocurile de teren. Ele au la 

bază diverse teme aplicative și 
trebuie sa stimuleze fantezia și 
iscusința pionierilor. întregul 
sistem de organizare a acestor 
jocuri (comandamente, obser
vatori. agenți de legătura etc.) 
trebuie să facă din ele un 
nunat mijloc de educare 
trioticâ a pionierilor.

Jocurile în aer liber.
aceste jocuri fac parte diferitele 
jocuri pregătitoare pentru vo
lei. basket, handbal etc. Cîteva 
jocuri pe care le puteți orga
niza : „Mingea la panouri"» 
..Mingea peste plasă", „Lovește 
pe al treilea", „Unde ești, Chi- 
mită". „Apărarea cetății" etc.

Jocurile de interior. Sînt uti
lizate îndeosebi pe vreme nelri- 
vorabilă activității în aer liber, 
sau la diferitele reuniuni ori se
rate pionierești din tabără. în 
aceste jocuri, trebuie să pre
domine hazul, ca de exemplu I 
„Stinge lumina cu ochii le
gați", „Cine poale tăia sfoara cu 
ochii legați” (de sfoară atîrnă 
mici surprize) etc.

Excursiile sînt activități foar
te plăcute pentru pionieri. Ele 
se pot organiza fie pe detașa
ment (excursii mai scurte), fie 
pe întreaga unitate. Durata lot 
este în raport cu scopul propus 
pentru excursie. De asemenea, 
excursiile organizate în tabere 
sînt un mijloc de pregătire în 
vederea obținerii distincțiilor 
pionierești.

Vom avea grijă ca în 
excursiile pe care le organizăm 
în tabără, în timpul mersului 
sau al staționării să organizăm 
diferite întreceri între pionierii 
din detașament. De exemplu î 
„Cine culege cel mai frumos 
buchet de flori", ,,Cine găsește 
pietrele cele mai interesa’'’:", 
„Cine prinde cel mai frumos 
fluture" etc.

Desigur, în organizarea acti-

Marin 
răs- 

preșe- 
clasei

de pionieri 
VII-a A, a

Detașamentele
din clasele a
VII-a B și a VII-a C de la 

Școala de 7 ani nr. 62 
din București

noastre so-

TARTACAN VIOLETA,
Școala medie Năvodari, 

reg. Dobrogea,

IACOB CONSTANTIN, 
cl. a IV-a A, Școala de 7 ani 

nr., 1, Reșița.

PĂUNESCU ȘTEFAN, 
cl. a IV-a A, Școala medie 3, 

Pitești.

MIHU PARASCHIVA, 
cl. a Vl-a, Școala de 7 ani, 

corn. Bucerdea-Grinoasă, 
Brașov

IONESCU MIHAELA 
cl. a lll-a C, Școala medie 
mixtă nr. 34 „C.A. Rosetti", 

București.

Răspunsul claselor a Yll-a de la Școala de 7 ani nr. 62 din București 
Către tovarășul Marin Stoica, către absolvenții Școlii prof. „23 August

Cine a venit cu vestea 
n-as putea să vă spun, dar 
într-un sfert de oră, în toate 
clasele a VII-a de la Școala 
de 7 ani mixtă nr. 62 
București se citea 
■.Scânteia pionierului 
colul, și mai ales cuvintele 
adresate nouă de către absol
venții Școlii profesionale a 
Uzinelor „23 August”, 
Stoica. cerea un 
puns. Butan Aurelia, 
dința detașamentului

a Vll-a. a organizat pe loc 
o mică discuție. înainte de 
a da răspunsul, voia să știe 
părerea tuturor pionierilor 
și școlarilor. La tel s-au în- 
tîmplat lucrurile și în deta
șamentul clasei a Vll-a B, și 
în cel al clasei a VII-a C. 
Urmarea ? Colectivele de 
conducere ale celor trei de
tașamente trimit prin „Scîn- 
teia pionierului" următorul 
răspuns ’>

„Tovarășe Marin Stoica, 
tovarăși absolvenți ai Școlii 
profesionale a Uzinelor .,23 
August" din București I Noi, 
pionierii și școlarii claselor 
a VII-a de la Școala de 7 ani 
mixtă nr. 62 din București, 
am citit cu toții cuvintele ce 
ni le-ati adresat. Fiți siguri, 
noi vă promitem că schimbul

vostru va sosi la timp. Din 
clasele a VII-a sînt multi 
pionieri șl școlari care vor 
merge la școli profesionale, 
unii chiar la școala unde 
învățafi voi. Problema ale
gerii meseriei, a felului în 
care poli să fii de cel mai 
mare folos patriei, construi
rii socialismului, noi am dis
cutat-o de multe ori în orele 
educative. în adunările pio
nierești. Și nu numai atît: 
detașamentele noastre au 
făcut multe vizite în fabrici 
și uzine, în întreprinderi. 
Fiecare dintre noi și-a ales 
meseria dorită, meserie care 
îl va face să-și realizeze vi
surile dragi. Bănică Marin 
vrea să devină mecanic, Bl- 
tan Mihai — strungar. Du
mitru Emil — frezor, Ciocîia

Ecaterina vrea să lucreze 
într-o fabrică de încălțămin
te, iar despre fratele dum
neavoastră vă putem spune 
— deși credem că știți — că 
vine și el tot la Uzinele „23 
August". După cum ați vă
zut, unii vor merge în școli 
profesionale, iar alții vor 
merge la școli medii. Impor
tant este faptul că noi toii 
am înțeles că trebuie să iu
bim munca și să ne alegem 
acele meserii prin care pu
tem contribui din plin la în
florirea patriei 
cialiste".

vitații sportive, un cuvînt de 
spus îl are și fantezia, price
perea fiecărui pionier.

Va rugam să ne scrieți des
pre felul în care ați organizat 
în tabăra voastră activitatea 
pioniereasca. Pe plic, scrieți 
adresa = „SCÎNTEIA PIONIE
RULUI" r- BUCUREȘTI, și 
mențiunea : „ACTIVITATE ÎN 
TABARA".

Prof. N. CRAINIC

APALAGHIE VIORICA, 
cl. a Vl-a, corn. Șarul-Domei, 

regr Suceava.
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care

PETRILA COSTICA
Suhuleț. Tansa, 

reg- Iași

ei, pionierii 
Ioachim 
Elena, se 
ei spre 
buruieni 
mereu.

In urmă 
peste 2 ha de orz și 
borceag plivite. Prin 
lanuri răsună cîntece 
vesele. Pionierii sînt 
minării doar au aju
tat colectivei dragi.

E o zi frumoasă și 
liniștită de vară. Adi
erea ușoară a viatu
lui face ca lanurile 
verzi să-și plece lin 
spicele spre păminf.

Deodată se aud zeci 
de glasuri. Cine oare 
tulbură liniștea cîm- 
pului ? Iată-i, sini 
pionierii. Au intrat 
în lanurile de orz și 
borceag să plivească 
buruienile care se 
pitesc ici și colo. 
Ochii lor ageri însă... 
nu scapă nici una.

Pioniera Tiron V. 
Maria se și îndreaptă 
spre marginea lanu
lui cu un braț plin 
de pălămidă. In urma 

Antoci 
și Panaite 

îndreaptă și 
grămada de 

crește

i Pionieri o te ori ^ntîlnești Școlari îi
VosPodăriPi °9oarele HveZiieanei c°lective, în 
pent?u că o ,^asta 
Ș1 Pentru Că dra9esc, 
*}. ei la infiorîr Sa ajute 
iariei- Anul gosP°- 
dat ajutor lrec^ au 
compania np pretlOs în 
apnUl a^sta filare, 
pentru hărrn V^oit. 
Pn™t în dar nl°r ™ 
TTarrCoTnitetulu>a'n Par~ 
vT.m. o „ ‘ l-reff‘onal 
Ploara estP°ara- Acum 
cel mai înd1răSortUmentu’l 
late. a9it tn uni.

A venit vacanța, 
timpul rezervat 
activităților pe lo
tul experimental 
este mai mare. Ia
tă-i pe micii na- 
turaliști de la 
Școala de 7 ani 
nr. 162 din Capi
tală în plină acti
vitate la prașilă, 
Pe parcelele lotu
lui lor.

Primele zile de tabără, primele activități
— Aici e tabăra din 

Costinești1?
.— Da... îmi răspunse 

zîmbind o fetiță, cu 
cîrlionții blonzi. Nu vă 
supurați, dar așteptați 
puțin la poartă. Tre
buie să-1 chem pe to
varășul instructor de 
serviciu. Știți, așa este 
obiceiul la noi !

N-am așteptat mult, 
tovarășul instructor a 
venit, și împreună am 
vizitat tabăra.

— Dar locatarii ta
berei, unde sînt. — îl 
întreb pe tovarășul in
structor.

— Trebuie să se în
toarcă... Astăzi întrea
ga tabără a plecat să-i 
viziteze pe colectiviș
tii de la G.A.C. ,.Răsă
ri tul“. Iar di seară vom 
avea o adunare cu 
tema ,,Te slăvim, partid 
iubit I". Peste 2 zile 
vom face o excursie 
pe litoralul Mării Ne
gre. începînd de la 
Mamaia pînă la Man
galia. Și cu ocazia a- 
cestei excursii mulți 
dintre pionierii noștri 
își vor îndeplini și u- 
nele din condițiile pen
tru primirea distincții
lor pionierești.

Slsațaumea

minarea

Sosesc prieteni dragi la Vasile Roaită
— Maria, haide mai 

repede, nu vezi că cei
lalți au plecat ? O să 
întîrziem la gară !

— Vin imediat. A- 
mîndoua au pornit-o 
grăbite în urma co
loanei de pionieri ce o 
apucase pe strada Gă
rii din Vasile Roaită. 
Pe peronul gării, o 
lozincă mare te în- 
tîmpină cu urarea 
,,Bine ați venit".

Trenul a sosit. 
La geamuri, la ușile 
vagoanelor copii cu 
fete zîmbitoare fac

semne cu batista. Pe
ronul se umple de 
zarva — pionierii din 
Vasile Roaită i-au în
tâmpinat pe pionierii 
din diferite colturi ale 
tării cu urări de ,,Bine 
ati venit", flori și bucu
rie. Prieteniile s-au 
legat într-o clipa. Noii 
oaspeți ai litoralului 
au fost conduși de lo
calnici la tabăra lor. 
S-au despărțit, dar nu 
pentru mult timp. Se 
vor reîntâlni, pentru 
ca împreună să pe
treacă clipe minunate, 
de neuitat!...

De multe ori cînd citeam sau ascultam 
la radio timpul probabil, pentru noi, pio
nierii și școlarii, rămînea o taină felul în 
care cercetătorii pot înțelege „limbajul 
vremii". Ne miram cum de știu ei cînd se 
va acoperi cerul cu nori și va cădea ploa
ia, cînd se va însenina și se va încălzi.

Cum nu puteam lămuri singuri această 
„taină" am cerut ajutorul tovarășului pro
fesor Anton Turcașu. Și... după o oră, 
două, dezlegasem taina; aflasem ce este 
o stațiune meteorologică. din ce aparate 
se compune, cum se adună datele. Tot 
atunci am hotărît să construim și noi o 
stațiune meteorologică.

Din ziua aceea sub îndrumarea tovarăși
lor profesori am început munca pentru 
confecționarea diferitelor aparate nece
sare stațiunii. Astfel, am făcut multe din 
aparatele de care aveam nevoie. Cînd am 
avut și girueta, pluviometrul, anemome- 
trul cu cupe și alte aparate, stațiunea me
teorologică de gradul II a fost pusă în 
funcțiune. Nici nu vă puteți închipui ce 
bucuroși am fost cînd am văzut-o gata 1 
Care mai de care se mîndrea zicînd: „As
ta am făcut-o eu, aici am lucrat și eu, și 
eu...“.

Acum, pionierii din cercul micilor me
teorologi întocmesc zilnic buletinul me
teorologic. Stațiunea meteorologică este 
mîndria noastră.

OLTEANU MARIA
cl. a VI-a, Școala de 7 ani 

Apoldul de Jos, reg. Hunedoara

Primul meci de fotbal 
din tabără

Dragi cititori, ne aflăm pe 
terenul de fotbal al taberei de 
pionieri „Iuri Gagarin" din Si
naia. Meciul a început de cîte- 
va minute- Să vă prezentăm 
cele două echipe. Selecționata 
raionului Ploiești și selecționa
ta raionul Rm. Sărat.

Mingea aleargă cu repeziciu
ne de la o poartă la alta. Lu
cian. portarul celor din Rm. Să
rat, apără cu strășnicie. Se pare 
că ploieștenii sînt deciși să cîș- 
tige cu orice preț acest meci. 
Dar... în minutele care urmează 
ne dăm seama că de aceiași do
rință sînt animați și cei din Rm. 
Sărat. Rădulescu Marius din 
echipa ploieșlenilor driblează 
apărarea și înscrie primul gol. 
Dar arbitrul... nu-1 acordă. El le 
demonstrează .că Marius se afla 
în ofsaid și deci golul nu putea 
fi valabil. Prima repriză se ter
mină cu scorul alb. In cea de-a 
doua repriză cei din Rm. Sărat 
forțează ritmul jocului și în mi
nutul 32 reușesc să înscrie prin 

Moldovanu George. Pînă la 
sfîrșit scorul nu mai poate fi 
modificat așa că meciul ia 
sfîrșit cu scorul de 1—0 în fa
voarea celor din Rm. Sărat. In 
momentul cînd cele două echi
pe se aliniază Ia centrul tere
nului pentru a saluta pe specta
tori, un grup de fete aleargă, 
spre centrul terenului și dăru
iesc învingătorilor buchete de 
flori.

Acest meci a fost primul din 
seria celor care vor urma, de
oarece peste cîteva zile în ta
băra de pionieri „Iuri Gagarin", 
din apropierea cotei 1.400, va 
începe spartachiada taberei.

RADU POPA

ȘTIRI
O nouă și strălucită victorie. La săritura în înălțime femei șta

cheta a fost ridicată cu încă un centimetru. Duminică 18 iunie, la 
Varșovia, maestra emerită a sportului, lolanda Balaș, a corectat 
pentru a 12-a oară recordul mondial deținut de ea, trecînd șta
cheta ridicată la 1,88 m. loli e fericită și speră ca în curînd să 
lase în urmă și acest 1,88 m.

★
Tot în concursul de la Varșovia, Ana Roth o stabilit un now 

record R.P.R. la aruncarea greutății 15,97 m. Iar Zoltan Vamoș a 
corectat recordul țării la 3.000 m. Noul record 8:09,8.

INTRE
Atletism

De curînd sportivii școlii au 
susținut întreceri sportive cu 
pionierii din comuna Lehliu- 
gară. întrecerile la alergări, la 
aruncarea greutății și la sări
turi au fost viu disputate pen
tru că de multe ori, la aceeași 
probă, se întîlneau concurenți 
de forțe egale. Cu toate că nu 
mi-a fost ușor, eu m-am clasat 
pe primul loc la 300 m. Pe locul 
I s-a clasat și Dobrescu Ale
xandrina la săritura în înălțime. 
Oprea Florica și Cristea Petre, 
tot de la școala noastră, s-au 
clasat pe locul doi la arun
carea greutății și la săritura în 
lungime.

întrecerile acestea au iosl un 
prilej de a ne împrieteni cu 
pionierii din comuna vecină 
dar mai cu seamă un prilej de 
verificare a pregătirii noastre în 
vederea spartachiadei de vară 
a pionierilor și școlarilor pen
tru care ne pregătim.

ȘTEFAN IOANA
cl. a VI-a, comuna I. C. Frimu, 

regiunea București

CERI SPORTIVE...
Volei

La concursul de volei care 
s-a desfășurat la noi în oraș, 
au participat, pe lingă echipa 
noastră, și echipe de la școlile 
din Oțelul Roșu și din satul 
Glimboca.

întrecerile din cadrul con
cursului au fost foarte intere
sante și tocmai de aceea au 
fost susținute de mulți specta
tori. După felul frumos în care 
s-a prezentat echipa noastră a 
ocupat primul loc. Dar mai 
avem de susținut un ioc la 
Oțelul Roșu, așa că... ne ră- 
mîne să mai luptam încă pen
tru locul I.

DONEA PETRU
Școala medie nr. 2,

Caransebeș

î 5rnnmnonr  mnmnmrmnnnnfTTTT^^

Fotbal

Meciul pe care l~am susținut 
cu echipa școlii din comuna 
Călata. a avut loc pe terenul 
nostru. După prima repriză, 
care s-a terminat cu scorul 
0-0 noi am pornit la atac hotă
rî ți să deschidem scorul- Luați 
prin surprindere, jucători buni 
ca Gora Petru, Oanță Gheorghe 
și alții din echipa adversă nu 
au putut respinge atacurile 
noastre. Jocul s-a încheiat cu 
scorul de 6-0 pentru noi.

COCAINA ADRIAN 
cl. a VII-a, 

comuna Calațele, 
regiunea Cluj



prieteni pionieri!
1 Versuri: VALFRIA BOICULESI

Avintat

«Pio i 1961
“Refren.

. -p tQ...r I N II .M P
toți co pt ii tă -m la - o - lai — ti Cin ■ tah pri ■ e - teni pi • o • Dragi pionieri, vă este cu

noscut de mult timp documen
tarul de film ..Pionierul". Ul
timul număr al ace 
așteaptă pe ecrane 
noi. interesanta, i 
tră. Astfa^Jieti 
fragmeme din m<

I
Cînd licărind răsare-ntîia stea 
în albăstrimea cerului înaltă, 
Mă bucur că trăiesc șl pot cînta 
Cu toți copiii țării laolaltă.

Reîren :
Cîntați prieteni pionieri.
Să zboare cîntecul, să zboare! 
Azi toate ale noastre sînt:
Păduri, și cîmpuri, și izvoare...

Cîntați prieteni pionieri,
Cîntați cu zările albastre.
Și patriei să-l dăruim
Buchetul inimilor noastre 1

II
Cînd licărind întîia stea s-a stins 
Și zorii luminoși se-arată iarăși. 
Mă bucur că pe-al țării larg cuprins 
Prieteni am și atîția buni tovarăși. 
Refren...

Bucureștii

m vă 
agini 
voas- 

furmări 
sce-

tite de cei în vîrsta pentru co< 
pii si de copii pentru copii, vă 
vor incinta ochiul : astronautul, 
micul robot, maimuța pictorița 
etc-

Pionierul nr. 3, prin conținu
tul său grăitor, prin reușita sa 
realizare vă va prilejui o vizio
nare plăcuta și instructiva.

30 de operatori 
pândesc eciipsa

Festivalul internațional
& *>

La 9 iulie se va filmului de la I

ei tara noastră. Festivalului, ci I

neaștii sosl^fnorafice, muzeele, 0 asista I 

la spectacole «or j —
ningrad. ---- -----------------

Eclipsa totala de Soare, care

Colecția „In ajutorul activității practice 
pionierilor și școlarilor" pune la îndemîna 
cititorilor săi o seamă de sfaturi și îndru

a

mări folositoare pentru cele mai diferite do
menii de activitate. lata cîteva din lucrările
apărute în aceasta colecție la Editura tine
retului :

E. Nijă și C. Radu — ,,Sa ne legam sin
guri cărțile" 132 pagini — 2,45 lei

G. Racz —• „Construiți un magnetofon" —
180 pagini — 8,75 lei

A. Șepelev — ,.Micul tîmplar"
176 pagini — 445 lei

O. Marinescu — ..învăț sa croiesc"
144 pagini — 6,20 lei

cinstea aniversării
— vor urmări cu 
gimnastica artistica 
de pionieri cu multa

care n-au avut
te la serbarea pionierilor de pe 
Stadionul Republicii — prezen
tată în 
partidului 
satisfacție 
executata
măiestrie pe arena larga a sta
dionului. Ca și în celelalte nu
mere ale documentarului, veți 
face cunoștințe noi: cu Ionuț, 
talentatul desenator de la Ba
cău în vîrsta de... numai 7 ani 
și cu pionierul Cîrdei Ion — 
pasionat creator de versuri —■ 
din comuna Bilca, raionul Ră
dăuți.

s-a petrecut cu cîteva luni în 
urmă, a constilîiit o palpitanta 
bătălie cu ăț * oameni-
lor de știft 
cinema^B 
registra 1 
spectaco. 
tocmai pe iți: 
legate de documentare și fil
mare, urmărirea fenomenului de

%/Be Wi-
^Tmăret 
imlreda 
urprizele

Pe sol și din avion, aspectul o- 
rașelor în momentul întunecării

Lci, 1 Iunie pe 
djnu de mult 

se rnou în fața
voastră, de data aceasta pe e- 
cran. O seama de daruri pregă-

și, desigur, imaginea de pe cer; 
— de o rară frumusețe! — a 
eclipsei totale de Soare.

Acest documentar în culori, 
deosebit de interesant, a fost 
realizat de I. Moscu și inginer; 
A. Gâspar; consultant științific 

5— prof. univ. Calin Popovici,

AL. MIHU

Versuri
de vacanță

Am o undiță voinică 
Pietre de moară. 
Pescuțe
Tot ce

(ene.mafejAi)

— Lucrul de azi nu-1 lăsa pe mîine. 
'TJ I’m’-««K fi ~ Cine știe carle- aIe Patm ochi.
JL IOV vi Dv — Paza bună trece primejdia rea.

— Omul cît trăiește. învață.
•— Măsoară de multe ori și croiește o dată.
■— Mai bine să întrebi de două ori, decit să greșești odată.

Comoditate
E bine aici, m-am îngrășat 
Dar ar fi încă și mai bine 
De ar fi bunica lingă mine 
Să mă ajute la-mbrăcat 1

Unui dezordonat
Un tricou și l-a lăsat
Sus pe gard ca-ntr-un proțap 
Șapca și-a uitat-o-n cap. 
Doar de-o gheată nu mai 

știe 
Unde o mai fi intrat. 
„Las-o măi, ce-o fi să fie" 
S-a gîndit, și s-a culcat.

Dăm mai jos un fragment 
de povestire. Căutați și gă
siți greșelile — ele sînt în 
număr de 12.

„Intr-o zi, Viorel 
prea-și învățase lecția și 
întîmpl 
asculte 
hartă t 
patii răsăriteni.,

Ce-i cu tine, 
nu vezi bine?

Viorel sa uitat l-a profe-

(țpm>

Scrisoare
Aici cresc florile de colț 
Iar capra neagră, ce-a țîșnit 
Din arcul siniliei bolți, 
îmi spune parcă, bun venit 1 
Din piscuri-nalte pîn-la cer 
Unde-mi petrec vacanța

maret 
Eu vă trimit la fiecare 
Salut voios de pionier.

fețele ei albe
> sînt prinse-n salbei 
dai să le culegi 
lucruri

sor cu un aier spășit și a 
clătinat capul, în semn de 
încuvințare.

Nu-i ramînia aiceva de fă- 
de cît să-și cumpere o

de ora închi- 
cumpărătorii în- 
rărească.
o pereche de o- 

ch’elarf, ceru Viorel și înce
pu să-și scoată grăbit banii. 

Trimiteți textul corectat 
la redacție.

Ploi de raze ,$i de 
Au căzut peste

colorată 
cuib de lemn 
pleacă lacînd

■jne lasă pe cărare.
(in

i
ide in
?

tărică

aiageogl

t roșii, răsturnați 
prin holde arunc

cvrtativ cu rîndunele 
la geamul casei mele.

(jejgapi ap apjțj)

Cică odată, mergînd într-o 
dimineața la un tîrg, Păcală 
s-a-ntîlnit cu un om bogat, 
care nu-și mai încăpea în 
piele de fălos ce era. Și 
omul acesta, luîndu-1 în răs
păr. i-a spus :

— Daca tu ești Păcală, fă 
bine și-ncearcă să mă păcă
lești și pe mine.

La care Păcală îi răspunse 
tu prefăcuta s .ierenie :

—■ Rogu-te, așteaptă-mă, 
să-mi aduc păcălelile. Le-am 
uitat acasă. Mă-ntorc în 
graba mare.

Bogatul s-a așezat, încre
dințat că de data aceasta l-a' 
încurcat pe Păcală și se 
apuca sa aștepte. Trece 
amiaza, soarele coboară 
după deal și Păcală tot nu 
se vede. Fălosul se veseli 
încă o data, în sinea lui. că 
î-a venit de hac prietenului 
nostru.

— Vezi, cu mine nu î-a 
mers.

Către seară l-au găsii 
niște oameni din satul lui» 
care-și isprăviseră treburile.

— Pe cine aștepți, boie
rule ?

— Pe Păcală. S-a dus încă 
de azi dimineața să-și aducă 
păcălelile. Se vede că nu 
Ie-a găsit. L-am cîștigat.

— Și-l aștepți de azi di
mineața ?

— Vezi bine.
Oamenii au început să 

rîda
— Ti'ai găsit omul-Bine-a 

zis, cine-a zis. Iaca, asta-i 
păcăleala...-
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