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In cinstea marii sărbători, 23 August, Ia Casa pionierilor 
din Craiova se pregătește un frumos program artistic. Pio
nierii cercurilor de balet, artă dramatică, cor și orchestră au 
și Început repetițiile. Iar pionierii cercurilor de pictură, foto 
și legătorie lucrează la un frumos album reprezentînd reali
zările orașului Craiova, aspecte din activitatea pionierilor.

Pionierii Gheorghe Marioara, Bedreag Fănuța și Bălan 
Ștefan din detașamentul nr. 3 al unității Școlii de 8 ani din sa
tul Trestioara, comuna Chiliile, raionul Beceni, s-au evidențiat 
în acțiunea de strîngere a fierului vechi. Pînă în prezent ei 
au reușit să strîngă cantitatea de 1.200 kg fier vechi.

Pionierii din comuna Pesceana, raionul Drăgașani, îndră
gesc și jocurile, întrecerile sportive dar și munca. De cum au 
aflat că în comuna lor se va înălța o nouă școală, au fost 
gata să dea o mină de ajutor. Astfel, ei au cărat pămînt, au 
stivuit cărămida. Alături de Miliăiescu D. Toma, Diaconescu 
Elena, Diaconescu Eugen, Vilău T. Laurențiu și Vlăduț Nine- 
ta mulți alți pionieri au muncit cu spor.

Vacanță pionierească 1962

La cîțiva kilometri de orașul 
Bacău se află comuna Sărata.

E dimineața. Razele fierbinți 
ale soarelui zburdă jucăușe 
peste tot. Pe ulițele satului 
trec încolonați pionierii. Duc 
în mîini unelte iar ținta este 
izlazul de la marginea satului.

Pionierii de la tabăra locala 
a Școlii de 8 ani îi ajuta pe 
colectiviști. Munca a început 
cu bucurie. în urma lor pășu
nea a rămas curată ca o imen
să pînză verde. Iarba scoasă 
la lumina pare ca mulțumește 
copiilor. Bîrliba Maria, Simion 
Didina, Lazăr Augustina și 
mulți alți pionieri au fost frun
tași în această acțiune.

Peste cîteva zile, în progra
mul taberei pionierii au avut o 
nouă și frumoasă activitate. In 
partea de apus a satului, se 
întinde sectorul legumicol al 
gospodăriei colective. Cu aju
torul unui șef de echipă de la 
gradina, pionierii, împărțiți pe 
grupe, au început treaba : pli
veau ceapa, morcovul și pă
trunjelul. Dănuț Goga și Hai- 
dău Stelian au fost printre 
primii care și-au terminat lu
crul. Mulțumirea le-a fost și 
mai mare cînd, la sfîrșit, briga
dierul a apreciat calitatea 
muncii lor.

Tot atît de bine cunosc pio

nierii și sectorul zootehnic al 
colectivei. Elisei Ștefan, Dră- 
ghici Maria, Sîia Constantin și 
alți pionieri îndrăgesc pasările 
și animalele mici. Pionierii as
culta cu interes explicațiile și 
îndrumările crescătorilor de 
păsări și animale.

De o parte și de alta , a școlii, 
străjuiesc pomii fructiferi plan
tați acum cîțiva ani. Și aici 
pionierii pot fi văzuți la trea
ba. Ei au sapat în jurul 
pomilor, i-au curățat de us
caturi apoi i-au îmbrăcat în 
haine albe de var. Primele 
fructe vor fi recoltate tot de 
ei. Cu experiența căpătata 
aici, pionierii vor ajuta la în
grijirea livezii gospodăriei co
lective, livadă ce va prinde 
viață în toamna acestui an, 
cînd se vor face primele plan
tații de pomi fructiferi.

Ca și în toată țara, viața co
piilor de aici este plină de 
bucurii. Pe lînga activitățile 
practice copiii de aici știu sa 
joace hora, sa bata mingea, sa 
cînte. Școala se mîndrește cu 
pionieri ca Cîmpeanu Gh., Hai- 
dău Didina, Haidau Maria, 
Oancea Ion, Bîrliba Didina, Vi- 
sereanu Vasile, buni recitatori, 
dansatori, coriști și sportivi.

ALBU RODICA

Instantanee 

din 

tabără
— 'Adriana, ți-ai luat costu

mul de baie ?
— Ah, bine că mi-ai adus 

aminte, uitasem!
Dialogul acesta nu l-am sur

prins la mare, ci în tabăra de 
pionieri și școlari de la Her- 
culane. Surpriza am lămurit-o 
și noi mergînd împreună cu 
pionierii la... plajă, pe malul 
Cernei. Mai întîi am văzut un 
veritabil bazin de înot (ame
najat de pionieri prin muncă 
patriotică), apoi o ingenioasă 
trambulină și, în sfîrșit, nelip
sita plajă, cu nisipul ei auriu. 
'Aici vin în fiecare dimineață 
100 de pionieri și școlari din 
tabără. Se bronzează, fac baie, 
învață să înoate (cursul de 
înot condus de tovarășul Pun- 
'dea, instructorul superior, a în
registrat de curînd al 50-lea 
elev).

Al cloilea instantaneu l-am 
înregistrat pe vîrful Stogheru 
(la o altitudine de aproape 
1.000 de m). Frîncu Aurora și 
Tîrsoagă Geta care se află în 
apropierea mea exclamă f

Ce frumuseți!

Taberele turistice se bucură de 
aprecierea multor pionieri.

Si, într-adevăr, e magistrală 
panorama care se deschide de 
aici. Se văd munții Cernei, 
munții Almașului. Uiți de obo
seala celor trei ore de urcuș l 
Pe drept cuvînt pionierilor le-a 
plăcut excursia. Și nu numai 
această excursie, ci și celelalte, 
pentru vizitarea stațiunilor bal- 
neo-climaterice, a Grotei Hai
ducilor, a gaterului...

După-amiază, în tabără. Co
piii au luat ca gustare cioco
lată. Iar acum învață un joc 
distractiv: „Cursa cu obsta
cole". Se anunță cei mai cu
rajoși: Marinescu Ion (din de
tașamentul 1) și Frîncu Aurora 
(președinta unității). Obstaco
lele constau în lemne, cărămizi 
ce se pun pe o distanță de 30 
de m. Se face probă cu ochii 
deschiși, iar apoi Marinescu 
este legat la ochi. Ce figuri 
caraghioase face Marinescu 
pentru trecerea obstacolelor, 
care între timp... fuseseră ridi
cate de la locul lor I Și ce mai 
rîd copiii!... Urmează apoi un 

original concurs „Cine cîntă 
mai tare și nu rîde"...

S-a înserat. In frumoasa po
iană de lingă club s-a aprins 
focul de tabără. Flăcările lui 
jucăușe luminează fetele copii
lor. în jurul focului se cîntă, 
se spun poezii, se dansează. 
Se înalță un cînt de mulțumire 
partidului iubit, aceluia căruia 
copiii îi datoreză clipele feri
cite petrecute aici 1

R. BOGDAN

la adâpat caii colectivei
Foto: GR. PREPELIȚĂ



Să

Concurs 
în excursie
Acțiunile care aduna numă

rul cel mai mare de copii în 
tabăra locală, ca, de altfel, pre
tutindeni, sînt drumețiile, ex
cursiile. Pentru că fiecăruia 
dintre noi îi place să cunoas
că cî* mai bine chipul nou al 
țării, lupta poporului pentru 
înflorirea patriei socialiste.

Pentru aceasta este bine ca 
activul pionieresc din tabără 
să organizeze excursii mai ales 
în acele locuri pe care copiii 
nu le-au mai văzut, unde nu 
au mai fost. In acest fel, vom 
reuși să trezim interesul fiecă
rui copil pentru ceea ce vede.

Gîndiți-vă, de pildă, că îna
inte de-a pleca în excursie, ci
neva propune : „Tovarăși pio

O zi de tabără minunată
O zi de tabără organizată in comun de pionieri de la oraș și 

de la sat. In multe locuri, această acțiune a devenit tradițională, 
pionierii o îndrăgesc și se pregătesc să-și ofere unii altora multe 
surprize Cum putem organiza o astfel de zi de tabără ? lată ce 
ne scrie un cititor din Craiova :

„La intrarea în sat, ne aștepta o delegație de pionieri. Ei 
ne-au primit, ne-au condus prin sat și ne-au arătat Sfatul popu
lar, magazinul universal, casele noi ale colectiviștilor, gospodă
ria colectivă, școala. De fapt, aici ne așteptau toți pionierii din 
tabăra locală.

Împreună, am pornit la strîns spice. Și snopul prietenilor era 
parcă mai mare... După ce am terminat munca, la umbra unui 
pom, acolo, pe cîmp am luat cu toții masa. Apoi ne-am dus la 
arie. Am dat un mic spectacol. Tot împreună. Fiecare ne făcu
sem cite un prieten din pionierii din sat și am mers la el acasă, 
ne-am odihnit o oră și apoi... adunarea .Au urmat întreceri spor
tive — fotbal, volei, alergări, natafie. In alt colț, pentru că te
renul lor era la marginea satului lingă pădurice, unii pionieri 
discutau o carte, alții un film, strîngeau plante, insecte.

Seara, la focul de tabără, tovarășul președinte al gospodăriei 
colective ne-a vorbit despre trecutul satului, despre prezent și 
viitor. Noi, oaspeții, pionierii din oraș, ca și gazdele, pionierii 
din sat, am spus poezii, am cîntat j/ am dansat.

A fost o zi de tabără minunată. 'Puteți sa organizați și voi 
una asemănătoare",

organizăm activități 
distractive în

nieri 1 Sînt de părere că în 
excursia pe care-o vom face să 
organizăm un concurs „cine 
știe, răspunde!" Sau un con
curs „drumeții veseli" despre 
ce-am văzut în excursie 1“ Ac
tivul pionieresc să anunțe or
ganizarea unor asemenea con
cursuri înainte de plecarea în 
excursie, pentru ca fiecare co
pil să se înarmeze cu hîrtie, 
creion și mai ales cu... atenție.

Concursul îl puteți organiza 
chiar la locul excursiei, îna
inte de-a vă înapoia, sau, o 
dată întorși acasă, la tabăra 
locală.

Este un procedeu distractiv 
și totodată instructiv. Nu vă 
veți plimba pur și simplu pînă 
in localitatea vecină ci veți fi 
interesați să urmăriți cu aten
ție tot ceea ce vă înconjoară.

Pionierii arădeni
Sute și mii de copii au ple

cat în tabere la munte, la 
mare... Alții au pornit în dru
meții sau excursii pentru cu
noașterea frumuseților patriei. 
Mulți își petrec insa vacanța 
în taberele locale. Și trebuie 
sa v-o spunem ca e tare fru- 
mos și aici, întrebați-i pe pio
nierii și școlarii din Tabara lo
cala de la Școala de 8 ani nr. 1 
din Oradea sau pe cei de la 
Școala medie nr. 1 din același 
oraș. Pionierii de la aceste uni
tăți, împreună cu instructorii 
lor, s-au pregătit din timp pen-

Ține minte !
Pentru acest joc, in

structorul de pionieri a- 
lege vreo douăzeci de 
frunze de diferite forme 
de la diferite plante: de 
mesteacăn, stejar, sorb, 
urzică, trifoi etc. Jumă
tate din ele sînt pregăti
te în număr dublu, deci 
cîte două frunze din fie
care fel. Instructorul ia 
apoi cîte o frunză, din 
acelea pe care le are în 
dublu exemplar, și o 
pune deoparte, pe masă.

Să presupunem că a 
pus deoparte în total 
zece. Instructorul chea
mă pe rînd pionierii par- 
ticipanți la joc și îi lasă 
ca, timp de un minut, să 
cerceteze cu atenție a- 
ceste zece frunze. Apoi 
le arată pe altă masă co
lecția întreagă de frun
ze. Fiecare jucător tre
buie să aleagă dintre a- 
cestea frunzele pe care 
le-a văzut la început și 
să le numească.

I
Cine face mai puține ! 
greșeli, acela e cîștigă- i 
tor.

I....................... J

tru vacanță. Au amenajat tere
nurile de sport, și-au pregătit 
materialele necesare. Și, bine
înțeles, și-au alcătuit programe
le de activități. Iar în acestea, 
dat fiind că voiau să aibă o 
vacanță plăcuta, au trecut cît 
mai multe activități vesele, 
distractive. Cei de la Școala 
de 8 ani nr. 1 s-au gîndit mai 
întîi sa pregătească un pro
gram artistic, pe care sa-1 pre
zinte la ariile G.A.C. din îm
prejurimile orașului. Frumoase 
cîntece populare au învățat cu 
aceasta ocazie pionierii Troie 
Dorina, Brighe Doina și viitoa
rea pioniera Popa Rodica din 
clasa a Il-a. Tot pentru acest 
program, Veican Aurel și Ba- 
rabaș Gheorghe au învățat 
poezii închinate partidului. în 

program au fost incluse și cîn- 
tecele „Ea primirea distincției 
pionierești" și „Aceasta-i pa
tria mea" învățate aici în ta
bără. Acest program, pe care 
îl vor completa cu noi cînte
ce și dansuri, pionierii îl pre
zintă și la focul de tabără pe 
care îl pregătesc pentru 23 
August. Frumos va fi, desigur, 
și carnavalul ; acesta va în
cheia, de altfel, activitatea în 
tabără. Deocamdată însă, Sălă- 
jan Doina, Solo Ion și încă
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Refren:
Se-nalță din tabăra noastră 
Un cîntec din inimi pornit, 
Purtînd către zarea albastră 
Al patriei nume iubit. 

Voioasă e marea-nsorită 
De-atîtea palate-oglindind — 
Și-ar vrea un cuvînt să trimită 
De trai fericit povestind.

Refren.»

mulți alți pionieri din tabără 
nu știu ce costum să-și con
fecționeze. Le e teama, parada 
costumelor va ti foarte preten
țioasă. Un frumos și distractiv 
concurs au organizat pionierii 
de la Școala medie nr. 1 : cel 
mai bun. solist instrumentist. 
Participant!, aproape 20 de pio
nieri. Iată câștigătorii — Ro
man Ovidiu, din clasa a Vl-a, 
la pian, și Volovici Alexandru, 
dintr-a V-a, la vioară.

Desigur că pionierii îndră
gesc mult drumețiile, plimbă
rile în aer liber, jocurile. Să 
știți însă că nici acestea n-au 
fost uitate. în tabăra de la 
Școala de 8 ani nr. 1 s-au or
ganizat o serie de drumeții în 
împrejurimile orașului. O zi 
întreaga au petrecut-o nu de 
mult pionierii în stațiunea bal- 
neo-climaterică „9 Mai". Aici 
au făcut plajă, baie, iar dupa- 
amiază, în poieniță, au organi
zat un concurs de ghicitori. 
Pionierii din cealaltă tabăra 
au venit aici pentru a organiza 
un concurs de înot. După în
treceri pasionante, cei mai 
buni pe tabără s-au dovedit a 
fi Banu Gheorghe și Popescu 
Doina.

Foarte des pionierii din a- 
ceste tabere învață pe detașa
mente jocuri distractive. No
tăm doar cîteva: Mingea în 
cerc, Cursa cu obstacole, Min
gea în coloană. Cine fluiera ? 
etc. De asemenea, în Tabăra 
de la Școala de 8 ani nr. 1 a 
început desfășurarea concursu
lui de handbal în 7, iar la 
Școala medie — a celui de 
volei...

Despre activitățile vesele, 
distractive ce se organizează 
aici ar mai fi multe de spus. 
Ce trebuie reținut însă este 
următorul lucru : aceste activi
tăți se bucura de aprecierea 
tuturor copiilor. De aceea, e 
bine ca astfel de activități să 
organizați și voi în taberele 
voastre locale.

R. ADRIAN
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De toate, ta toți po vas-tind___

Fierbinte e țărmul de mare 
Și valuri din joacă se sparg, 
Iar gîndul, mai dornic să zboare, 
S-avîntă pe aripi, în larg.

Refren...



4) întoarcerea de la plajă.»

1) La focul de tabără au fost 
prezenți și cîtiva marinari!

2) Acordeonul lui Boiko Geor- 
cov s-a făcut auzit in toate 

drumețiile.

3) Careul. Președintele unității 
— Manta Vasile — primește 

raportul.

E un far la Constanța, e un 
far și la Tuzla..s Dar pentru 
doua ceasuri de seară a mai 
fost unul și la Costinești, pe 
faleză : farul veseliei pionie
rești, focul de tabăra. Nu știu 
dacă marinarii l-au zărit din 
larg, dar sînt sigur că pentru 
copiii din 8 țari adunați în ju
rul lui amintirea acestui foc 
de tabăra va străluci mulți ani 
ca Un adevărat far al priete
niei. Veți crește mari, veți în
văța diferite meserii, dar și tu, 
Kolea Maiorov, din Uniunea 
Sovietica, și tu Zusza Szabo- 
docsowa din Polonia, și tu, 
Joszef Vrbka, din Cehoslova
cia, și tu, Finn Svensson, din 
nordica Danemarca, și voi, 
dragi copii din Bulgaria, din 
R.D. Germana, din R.P. Ungară 
veți avea o însușire comuna : 
dorința de pace și prietenie, 
sentiment profund omenesc, 
capabil să înfrunte și timpul, 
și distanțele ! Orice școlar știe 
ca vacanță este atunci cînd nu 
sînt... cursuri. Totuși, vacanța 
petrecuta de voi alături de 
pionieri romîni pe litoralul 
Marii Negre a fost și ea un 
fel de școală, e drept, fără ca
iete și fără tabla, în schimb 
cu foarte mulți profesori: pro
fesorul Poezie, profesorul Ve
selie, profesorul Cîntec... în a- 
fara faptului ca acești profe
sori au predat cu multa price
pere obiecte esențiale ca prie
tenia între popoare și dragos
tea de pace, ei s-au dovedit 
și niște redutabili translatori 
poligloți, prin intermediul că
rora copiii din diferite țări au 
stat de vorba despre preocu
pările și visurile lor.

Focul de tabără s-a desfășu
rat în ajunul ultimei zi. Amin
tirile erau încă foarte proaspe
te. Vizitarea termocentralei O- 
vidiu II și a gospodăriei agri
cole colective din comuna 23 
August, întîlnirile cu tovarăși 
activiști de partid, cu munci
tori și colectiviști, drumeția 
de-a lungul litoralului nostru 
i-au ajutat pe oaspeți sa cu
noască diferite aspecte din 
munca poporului nostru pen
tru înflorirea patriei socialiste. 
Cele două detașamente de pio
nieri romîni s-au întrecut în-

• ■ I
ft â 1

Drumețiitr-un concurs
veseli", pe tema marilor reali
zări ale regimului de democra
ție populara în țara noastră. 
Invitați să asiste la concurs, 
pionierii din țările socialiste 
au întîmpinat cu aplauze en
tuziaste nu numai buna pregă
tire a concurenților ci mai a- 
les faptele de viață despre 
care vorbeau răspunsurile

cestora. Ei au ținut ca, prin in
termediul unei interesante ga
zete vorbite — firește, în cî- 
teva limbi — sa povestească 
despre succesele oamenilor 
muncii din însăși țările lor, și 
a fost rîndul pionierilor romîni 
să nu-și precupețească aplau
zele ! Mărturii ale prieteniei 
au fost și festivitatea organi
zata cu prilejul zilei Poloniei 
populare, și felicitările adresa
te pionierilor sovietici cu pri
lejul lansării satelitului artifi
cial „Cosmos-7"... I-am auzit 
pe multi copii spunînd că le 
vor trebui zile întregi pentru 
a povesti acasă despre minu
nata Tabără internațională de 
pionieri de la Costinești, și a- 
ceeași părere o are și repor
terul, cu deosebirea că aci e 
vorba nu de zile ci de coloane 
de ziar... întrecerile sportive și 
cultural-artistice, carnavalul, 
plimbarea cu vaporașul pe 
mare, jocul de orientare des
fășurat în împrejurimile tabe
rei, orele de baie și plaja, se
rile distractive cînd acordeo
nul lui Boiko Georcov din 
Bulgaria aduna în jurul sau 
zeci de copii nu vor fi uitate 
repede de oaspeți... Cele 3 
săptămâni de la Costinești sînt 
demne nu numai de o cronica 
a prieteniei, ci și de un poem 
al prieteniei, de un amplu ta
blou al prieteniei, pictat în cu
lorile puternice ale marilor 
maeștri...

OVIDIU ZOTTA
Fotografii: GR. PREPELIȚĂ

Nu cred să fi auzit de-o 
întîmplare mai năstrușnică. 
In tabăra de pionieri și șco
lari „Mureș" din Sinaia a 
venit și o ... bunică! Anul 
acesta împlinește au Știu 
cîți ani... In general se purta 
însă ca o pionieră 1 Dimi
neața se scula la deșteptare, 
era prezentă la înviorare, 
își pieptăna cozile blonde 
și frumoase. Ce mai, se în
cadra în programul zilei. 
Dar cum se lăsa seara, re
devenea... bunică.

— Vai, ce pacoste o mai 
fi și asta, șoptea îngrijo
rată. Ați auzit cum urla cîi
nele astă-noapte ? E semn 
rău!

Și fetele o ascultau în tă
cere. Era doar cea mai mare 
din dormitor !

— Ce poate să fie ? a îrt*

drăznit o fetiță. Cîinele urlă 
de cînd am venit și tot nu 
ni s-a întîmplat nimic. I-o 
fi și lui foame, l-or pișcă 
purecii... a rîs ea.

— Mai e timp, i-a răs
puns supărată de neîncre-

teietoare luminau împreju
rimile. Și ploaia a început 
să cadă repede, repede. 
Parcă ar fi exersat nu tobo
șarul taberei, ci toți tobo
șarii din fără. Apoi ploaia 
s-a liniștit și de pe toată

O i dori ou ta liazlir
dere „bunica". Nu aduce 
anul, ce aduce ceasul rău!

Fetele s-au culcat. Dar 
pînă au adormit, tot la cline 
și la proverb le-au fost gîn- 
durile.

Dar a doua zi după-amia- 
ză, alta.

Nori negri au acoperit 
cerul. Ca niște balauri... Din 
minut în minut, săgeți scîn-

întinderea se ridica un 
„fum" gros.

O să ardem ca niște șo
ricei, a sărit bunica.
e
e

Dacă 
fum fără foc peste pădure, 
semn rău...
— Parcă n-ai fi în clasa 
Vil-a, a intervenit de data 

aceasta energic o pionieră. 
Toată ziua a ars soarele, a 
încălzit totul, iar acum

a

ploaia a răcorit și s-au for
mat aburi, și nu fum. Și 
apoi, și cu urletul cîinelui 
am găsit dezlegarea. De 
cum se lasă seara, vecinul 
nostru îl leagă cu lanțul. 
Neobișnuit, clinele începe 
să urle. Asta e, nu e vorba 
de nici un semn rău.

— Așa este, așa este, au 
susținut-o și alte pioniere.

Apoi a urmat o discuție 
lungă cu exemple concrete 
după care „bunica" și-a fă
cut frumușel geamantanul 
și a plecat acasă, iar în lo
cul ei a rămas... „nepoata". 
Mălai 
de 8 
rești, 
afară

atunci in dormitorul fetelor 
n-a mai fost nici un... semn 
rău 1

GETA COSTIN

Maria, de la Școala 
ani nr. 66 din Bucu- 
(care-i seamănă leit, 
de superstiții...). Și de

N.R.: Cred că ați price
put, copii, că „bunica" și 
„nepoțica” sînt una și ace
eași persoană...



peisaj industrial

Cu 12 ani în urma, la 
28 octombrie 1950, C.C. 
al P.M.R. a aprobat pla
nul de electrificare a ță
rii pe o perioada de 10 
ani. Sub Înțeleaptă con
ducere a partidului, oa
menii muncii din patria 
noastră au obținut suc
cese remarcabile in lupta 
pentru dezvoltarea pro
ducției de energie elec
trică. Astfel, planul de 
electrificare a fost reali
zat si depășit, iar ca ur
mare a fost construit sis
temul energetic național, 
care reunește toate cen
tralele electrice, legîndu- 
le de centrele de consum.

Termocentrala de Ia 
Doicești, regiunea Plo
iești (pe care o vedeți in 
fotografie), este prima 
centrală de mari propor
ții din planul de electri
ficare, de la inaugurarea 
căreia se împlinesc 10 
ani Ja 10 august 1962, ,

— Ne punem costumele de 
scafandru ?

— Nu, nu-i nevoie... Vino cu 
mine I

M-am lăsat luat de mină și 
am coborît în apa limpede ca 
cristalul. Deasupra, valurile 
clipoceau ca niște clopoței de 
argint. Clinc-clinc!... Clinc- 
clinc I...

Plutim ușor, pe un șuvoi 
transparent de apa, care ne 

‘'duce în adine. Ma uit în jos: 
sumedenie de pești se vad 
zbenguindu-se într-o parte și 
alta, pe lingă colți arămii de 
stînca. Dedesubt, la fund, ni
sip curat, de aur. Deodată, din 
stingă, apare o pelerina alba...

— Pisica de mare. E un peș- 
îe, nu te speria.

S-a strecurat printre liane, a 
dispărut .

Privesc în jos. Ce nisip fru
mos ! Dar... ce se întîmpla ? 
Nisipul se mișca. Din nisip, 
iata, ies la iveala doi ochi ca 
doua mărgele negre.

— Dragonul. E un pește care 
trăiește mai mult îngropat în 
nisip. Ferește-te: are un ac cu 
care produce o înțepătura ve
ninoasă I... Și-acum, după ce 
:am vizitat castelul dragonului, 
sa mergem în alta parte, la 
.cel al rîndunicii de mare.

-— Rîndunica de mare !? De 
ce îi spune așa ?

— Privește I
"Ma uit înăuntru, pe geamul 

ide sticla străvezie. O vad — 

roșiatica, cu aripioare subțiri. 
Șerpuiește printre coloanele 
de apă și, deodată, țuști... sare 
în aer I

— Așa face cînd e atacata, 
zboara. Ca o rîndunica...

Minunata e calatoria aceasta 
subacvatica. Acum, facem cu
noștința cu anghila. Ciudata 
poveste are acest pește migra
tor, cu înfățișare de șarpe. 
Pîna la vîrsta de șapte ani, 
trăiește în ape dulci, în fluvii, 
apoi coboară în mare, de 

Jfl inwuL
Ți-e cerul sprijinit pe armătură
Și orizonlu-nchis în labirint.
Tai, ziua, bezna cu-o firimitură 
De soare mic din lampa de carbid.

Ți-e pajiștea cu ierburi zgrunțuroase. 
Pădurile, de ere-ncremenite, 
Deschid cu greu poteci întunecoase, 
Sub rămurișuri aspre, înnegrite.

Ecourile tinereții lor
Trezite cînd pikhamerul răsună, 
Și freamătul uitat al trunchilor 
Le-auzi cînd tai în neagra lor țarină I

Dar soarele — de-atunci, din începuturi 
Închis în întunericul din mină,— 
11 scoți doar tu cu miile de ciuturi, 
In tone de cărbune, la lumină.

Și duci vapoarele pe mări de-azur 
Și greul trenului pe drum de fier. 
E-n miezul de cărbune negru, dur. 
Puterea ta, mărețule miner 1

De-aceea, știu, din șut cînd ai ieșit 
Spre casa ta, pe cunoscuta cale, 
Văzînd în juru-ți traiul fericit 
Ești mîndru că-i și rodul muncii tale.

M. CĂLIN

tinde, parcurgînd mii de kilo
metri, trece în Oceanul A- 
tlantic, aproape de insulele 
Bermude. Aci se nasc puii, 
care se întorc pe urmele pă
rinților, în fluvii, apoi în mare, 
în ocean...

★
Ei, v-a plăcut călătoria noas

tră subacvatică ? Locul? Acva
riul din Constanța.

— Pîna în prezent, l-au vi
zitat peste un milion de per
soane, ne-a informat directo
rul acvariului, Marcel Stanciu. 
El cuprinde peste cincizeci de 
bazine. Numai bazinul central 
are o capacitate de patru va
goane de apă. Dotat cu insta
lații speciale de împrospătare 
și de oxigenare a apei, cuprin- 
zînd toate speciile de pești din 
Marea Neagra, specii de pești 
din ape dulci, exotici și din 
Marea Mediterană, acvariul 
este un punct de atracție in
structiv pentiu toți cei care ne 
vizitează litoralul. O realizare 
cu care pe drept cuvînt ne 
mîndrim.

AL. DINU IFRIM

„NECAZUL"
PIONIERILOR 

DIN LENAUHEIM
Elena Belințan, instructoa

re superioara Ia Școala de 
8 ani din Lenauheim, regiu
nea Banat, povestește cu 
multa plăcere despre modul 
interesant și instructiv în 
care își petrec pionierii și 
școlarii de aici vacanța de 
vară.

—■ Un singur „necaz" am 
avut în desfășurarea va
canței, spune ea, zîmbind.

— Cum adică ?
— Cu strînsul spicelor. 

Să vedeți cum a fost...
...In programul de activi

tăți pe perioada vacanței 
prevăzusem, pe lînga mul
te acțiuni cultural-educative 
(concursuri pe diferite teme, 
jocuri pionierești, învățarea 
unor cîntece, drumeții etc.), 
să strîngem spice din care 
să rezulte 150 kg de grîu. 
Cînd a venit ziua recoltatu
lui, abia au apucat combi
nele să intre în lan, că vreo 
40 de copii se și aflau pe

...inil!lll!l|ll!lll!||||lllll!l!l|llll|ll||l|llllll|||llllllllllll|llllllllli,

Instantaneu *

cîmp. Se grăbeau, fiindcă 
strînsul spicelor era singu
rul punct neîndeplinit din 
programul nostru pe luna 
iulie. S-au organizat de în
dată pe echipe și au plecat 
pe miriște. Dar după vreo 
două ceasuri nu strînseseră 
spice nici cît faci un cuibar 
la o găină.

Elvira Omoreanu, preșe
dinta unității, o fetița foar
te silitoare la învățătură și 
fruntașă în activitățile ob
ștești, a venit la mine tare 
amărîtă.

— Ce ne facem, tovarășă 
instructoare, că nu găsim 
spice ?

— Poate n-ați căutat voi 
bine ? l-am spus.

— Ba da, au răspuns co
piii necăjiți. Dar nu găsim.

Am plecat și eu pe cîmp. 
Intr-adevăr, nu se găseau 
spice. Și era normal să nu 
se găsească. Anul acesta, 
aproape toate cele 520 de 
ha cultivate cu grîu s-au 
recoltat cu combinele. Și 
cum combinele au funcțio
nat perfect, se înțelege că 
nu lăsau în urma lor spice. 
Cînd m-am dumirit și eu de 
Ce nu găsesc copiii spice, 
m-a pufnit rîsul. Pionierii se 
uitau la mine neștiind ce să 
creadă...

Ca să-i împac, a fost 
nevoie chiar acolo, pe 
cîmp, să le explic pe înde
lete că, la anul, un aseme- 

Înea punct înscris în progra
mul nostru de activități va 
avea și mai puțini sorți să 
fie îndeplinit, deoarece 
muncile agricole vor fi și 
mai mult mecanizate. Price- 
pînd apoi și ei cum stau lu
crurile, firește că s-au lumi
nat la față.

Așa că „necazul" cu spi
cele s-a transformat într-o 
bucurie generală.

A. MIRCEA

!:



15 august —•

Ziua presei romîne

Cu trei decenii și ceva în 
urma, la 15 august 1931, ieșea 
de sub tipar primul număr al 
ziarului „Scînteia", credincios 
purtător ds cuvînt al partidu
lui. Deși tipărit în condițiile 
grele ale terorii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, ziarul răzba
tea în mijlocul maselor, trecea 
din mînă în mînă, ajungînd în 
fabrici și în uzine, în adîncul 
minelor, în cazărmi și-n casele

sărăcăcioase ale țăranilor. El 
ducea peste tot, în toate un
ghiurile țarii, chemarea înflă
cărată a partidului la luptă 
împotriva exploatării, pentru 
libertate și independență na- 
țională^pentru pace și socia
lism.

De la tiparnița ascunsă în 
pivnița unei case sărăcăcioase 
și pînă la monumentala clădi
re a „Casei Scînteii" de astăzi, 
cu mașini moderne, care tipă
resc milioane și milioane de e- 
xemplare ale ziarelor și revis
telor, presa comunistă a oglin
dit, zi de zi, drumul de luptă 
și victorii străbătut de poporul 
muncitor sub conducerea înțe
leaptă a partidului.

Sprijin de nădejde în opera 
de desăvîrșire a construcției 
socialismului în patria noastră, 
presa se bucură la noi de toa
ta prețuirea. Pionierii și școla
rii se mîndresc cu gazeta lor 
„Scînteia pionierului", pe care 
adesea o poartă în ghiozdan, 
lingă slova cărților care-i înto
vărășesc la școala. Și pe bună 
dreptate se mîndresc micii ci
titori ai gazetei lor: ea este o 
rîndunică harnică în stolul ce
lorlalte ziare și reviste ce 
poartă în toate unghiurile ță
rii, în slovele cu miros proas
păt de cerneală, cuvîntul lumi
nos, mobilizator, al partidului.

Sub flamura prieteniei
Mulțimea de tineri cu bra

țele încărcate cu flori i-a în
conjurat într-o clipă pe solii 
noștri — delegația romînă la 
cel de-al VÎII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților s-a întors în patrie.

Cîte amintiri, cîte întîlniri 
emoționante nu poarta în su
flet fiecare dintre trimișii ti
neretului nostru I Oțelari sau 
colectiviști, dansatori, sportivi 
sau poeți ei abia așteaptă să-și 
îmbrățișeze prietenii, colegii, 
cunoscuții, sa le povestească 
întîmplări și fapte trăite la 
marea sărbătoare a păcii și ti
nereții.

...Helsinki — oraș nordic: 
linii severe, izvorîte parcă din 
granitul pe care oamenii l-au 
îmblînzit; orașul a căpătat un 
colorit viu, mult mai viu decît 
îl știu și cei mai bătrîni locui
tori ai săi. E întîia zi a Festi
valului. Timp de 5 ore, coloa
nele celor 18.000 de tineri din 
142 de țări au talăzuit pe stră
zile orașului nopților albe de 
pe malul Balticii. „Pace!", 
„Prietenie" — cele mai nobile 
cuvinte rostite vreodată de oa
meni răsună acum în toate 
limbile pămîntului! In dreptul 
coloanei tinerilor romîni, un 
grup de tineri finlandezi cînta 
„Perinița" ;
două vîrste striga singurele 
cuvinte din limba romînă 
care le știe :
blica Populară Romînă !" în 
vreme ce, entuziasmați, tinerii 
noștri răspund în finlandeză : 
„Rauha ja ystăvyys !" („Pace 
și prieteniei").

Pace și prietenie !...-
Sub aceasta chemare a păcii, 

prieteniei și tinereții delegația 
tinerilor noștri a participat la 
nenumăratele manifestări ale 
Festivalului, la numeroasele 
întîlniri cu tinerii din peste 40 
de țări de pe toate continente
le. Dansurile minunate ale po
porului nostru și cîntecele noa- 
ștre interpretate cu iscusință și 
artă de tinerii noștri artiști în 
17 spectacole ce s-au bucurat 
de un succes deosebit, au cu
cerit simpatia delegaților tine
retului lumii. Sportivii noștri 
au cucerit distincții înalte a- 
ducînd în țară 6 medalii de 
aur, 10 de argint și 4 de bronz.

Sub flamura Festivalului, ti
nerii noștri, în uriașul cor al

un bărbat între

pe 
„Trăiască Repu- 

i Romînă !"

&es tiua C ® tiva 6
celor peste 18 mii soli ai tine
retului lumii și-au reafirmat 
ura lor față de aducătorii de 
moarte imperialiști, față de cei 
care chiar la această nobilă ma
nifestare a tinereții — Festiva
lul — au căutat sa întunece 
soarele prieteniei cu provocă
rile lor mîrșave, cu calomniile 
pe care s-au străduit să le îm
prăștie printre tineri. Riposta 
data de tineri acestor mîrșavi 
slujitori ai războiului le-a ară
tat însă că tineretul lumii e 
ferm hotărît să lupte pentru 
viață, pentru pace și prietenie 
între toate popoarele.

Cel de-al VUI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și priete
nie de la Helsinki s-a încheiat 
luni printr-o uriașă manifesta
ție pentru pace și prietenie, 
pentru dezarmarea generală și 
totala, pentru coexistența paș
nică, ținuta în parcul Kaivop- 
uisito. Festivalul a fost o cu
noaștere mai aprofundata între 
tinerii lumii, un prilej de întă
rire a prieteniei lor, un prilej 
de emoționante manifestări în
chinate tinereții și păcii.

După desele schimbări de in
signe, micuțul finlandez pri
vește acum mîndru, cu pieptul 
plin de mici simboluri ale prie

teniei tinerilor lumii.
Membri ai delegației tineretului romîn pe străzile Hel- 

sinki-ulul.

Tinerii din toate colțurile lumii sosiți la Festival.
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A XVH-a aniversare a eliberării Coreei
de sub dominația militarismului japonez

Oamenii muncii din R. P. D. 
Coreeană sărbătoresc la 15 au
gust a.c. cea de-a XVIl-a ani
versare a eliberării Coreei de 
sub jugul militarismului ja
ponez de către glorioasa ar
mată sovietică.

O frumoasa dezvoltare cunosc 
în R.P.D. Coreeană știința și 
cultura. In fotografie: medicul 
Li Men Von lucrînd la un apa
rat modern de roentgenterapie.

Eliberarea Coreei în august 
1945 a marcat o cotitură isto
rică în destinele poporului co
reean. Oamenii muncii din 
partea de nord a tării, instau- 
rînd puterea populară, au pă
șit cu elan să înlăture îna
poierea multiseculară a țării, 
să ridice economia ei distrusă 
de colonialiștii japonezi, să 
transforme R. P. D. Coreeană 
într-o țară socialistă prosperă. 
Agresiunea armată a cercuri
lor imperialiste din S.U.A. și 
a agenturii lor sud-coreene a 
întrerupt însă vremelnic aceas
tă operă de construcție pașni
că, prefăcînd (ara în ruine.

Luptînd neînfricat, bucurîn- 
du-se de sprijinul țărilor so
cialiste, de simpatia fierbinte 
a întregii omeniri iubitoare de 
pace, eroicul popor coreean a 
apărat vitejește libertatea și 
independența patriei sale, a 
respins agresiunea. După în
cetarea războiului și încheie
rea armistițiului, oamenii mun
cii din R.P.D. Coreeană au tre

cut la munca de reconstrucție, 
la dezvoltarea economiei și 
la ridicarea nivelului de trai. 
Sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, harnicul 
popor al Coreei populare a 
obținut succese de seamă în 
toate domeniile de activitate, 
pe drumul construirii socialis
mului. în prezent, în R. P. D. 
Coreeană se produc de aproa
pe 8 ori mai multe produse in
dustriale decît înainte de eli
berare, a fost terminată trans
formarea socialistă a agricul
turii, a fost lichidat analfabe
tismul, s-au creat numeroase 
instituții noi de învățămînt și 
cultură.

Cu totul alta e situația în 
Coreea de Sud. Aci bîntuie 
șomajul, foametea și mizeria. 
Imperialiștii americani cotro
pitori și slugile lor, militariș- 
tii sud-coreeni, văd în scinda
rea țării un mijloc de îmbogă
țire de pe spinarea poporului.

R. P. D. Coreeană luptă însă 
cu consecvență pentru realiza
rea năzuinței întregului popor 
coreean — înfăptuirea unită
ții sale naționale, evacuarea 
trupelor americane de pe teri
toriul Coreei de Sud, pentru 
unificarea pașnică a Coreei pe 
baze democratice, pentru pace 
în lumea întreagă.

I
I
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Aniversarea 
independenței 
Indiei

La 15 august a.c. sc împli
nesc 15 ani de cînd poporul 
indian și-a cucerit indepen
dența națională, scuturînd 
pentru totdeauna jugul co- 
lonialism'ului englez. La doi 
ani și jumătate după cuce
rirea independenței politice. 
India a devenit republică.
Luptînd pentru înlăturarea 
rușinoasei moșteniri colo-

externă bazată pe principii
le coexistenței pașnice.

Centrul orașului Calcutta

nialiste, poporul indian a 
obținut succese însemnate 
pe calea dezvoltării econo
mice, sociale și culturale a 
patriei sale. Astfel, cu aju
torul țărilor socialiste, în
India au fost construite cen
trale electrice, uzine meta
lurgice, întreprinderi ale in
dustriei chimice și petrolife
re. Fiind una din cele cinci 
țări inițiatoare ale istoricei 
Conferințe de la Bandung, 
India promovează o politică
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Unde mergem sa Învățăm
Vă prezentăm rețeaua școlilor profesionale de mecanici agricoli și a școlilor tehnice agricole

(continuare din nr, trecut)

Regiunea Cluj
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Aiud
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Huedin
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Zalău
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S M.T. Bistrița
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G A.S. Beclean
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol nr. 1 

Turda
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol nr. 2 

Turda
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Cium- 

brud
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
Centrul școlar agricol Bistrița
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Beclean
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari;
Centrul școlar agricol Gilău
Școala tehnică
— contabili agricoli ;

Regiunea Ploiești

Școala profesională de meca
nici agricoli S.M.T. Bărcănești

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Buda Fili- 
pești Tîrg

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Pogoanele
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Stîlpu
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Nucet
Școala profesională
— mecanici agricoli ;
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Buzău
Școala profesională
— mecanici agricoli ;
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari :
— contabili agricoli ;

Centrul școlar agricol Rm. 
Sărat

Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni veterinari;
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Mizil
Școala tehnică
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Valea 

Călugărească
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
Centrul școlar agricol Voinești
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
Centrul școlar agricol Tîrg- 

șorul Nou
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;

Regiunea lași
Școala profesională de meca

nici agricoli S.MT. Codăești
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M T. Frumușica
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Holboca
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Huși
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Negrești
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Podu Iloaie
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Tg. Frumos
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Vlăden:
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Zorleni 
Bîrlad

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Răducăneni
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Hălăucești
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Vaslui 

(G.A.S. Moara Grecilor)
Școala profesională
— mecanici agricoli ;
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni veterinari;
Centrul școlar Miroslava
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
Centrul școlar agricol Huși
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
— contabili agricoli ;

Centrul școlar agricol Iași 
nr. 1

Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
— tehnicieni veterinari;
Centrul școlar agricol Iași 

nr. 2
Școala tehnică
— contabili agricoli ;

Regiunea Oltenia
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Birca
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Bechet
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Caracal
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Corabia
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Filiași
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Obîrșia de 
Cîmp

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Olari-Balș
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Poiana Mare
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Simian
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Vînju Mare
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Zănoaga
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Băilești
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Plenița
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Poiana 

Mare
Școala profesională
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Craiova
Școala tehnică de maiștri
— maiștri mecanici agricoli ;
Școala tehnică

— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Caracal
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni veterinari;
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Calafat
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni veterinari ;
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Bîrsești

Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
Centrul școlar agricol Malu 

Mare
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari;
Centrul școlar agricol Bechet
Școala tehnică
— contabili agricoli ;

Regiunea Mureș-

Autonomâ Maghiară

Școala profesională de meca
nici agricoli S.M.T. Lazărea

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Miercurea 
Ciuc

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca- 

nici agricoli S.M.T. Odorhei
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Reghin
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Sărmaș
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Tg. Mureș
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Tîrnăveni
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Reghin
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Cristur 

(G.A.S. Filiaș)
Școala profesională
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Tg. Mu

reș
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni veterinari ;

Centrul școlar agricol Odorhei
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari;
— contabili agricoli ;
Centrul școlar agricol Iernut
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori

Regiunea Suceava

Școala profesională de meca
nici agricoli S.M.T. Botoșani

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Dorohoi
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Salcea
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Spătărești

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Albești
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli S.M.T. Darabani
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Liteni
— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Ripiceni
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Rădă

uți
Școala profesională
— mecanici agricoli ;
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Șendri- 

ceni
Școala profesională

— mecanici agricoli ;
Școala tehnică
— tehnicieni veterinari;
Centrul școlar agricol Pomîrla
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
Centrul școlar agricol Fălticeni
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
— contabili agricoli ;

Regiunea Hunedoara

Școala profesională de meca
nici agricoli S.M.T. Ama Iulia

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Petrești
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol G.A.S. 

Galtiu
Școala profesională

— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol Geoagiu
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni horticultori ;

Regiunea Maramureș

Școala profesională de meca
nici agricoli S.M.T. Cărei

— mecanici agricoli ;
Școala profesională de meca

nici agricoli G.A.S. Cărei
— mecanici agricoli ;
Centrul școlar agricol •’ Satu 

Mare
Școala tehnică
— tehnicieni agronomi ;
— tehnicieni veterinari ;
Centrul școlar agricol Bocico- 

iul Mare
Școala tehnică
— tehnicieni horticultori ;
— tehnicieni veterinari ;

Clădirea în care ne aflăm e cea mai 
aproape de cer. 2,511 metri Nici o altă 
casă din fără n-a fost durată la o ase
menea înălțime. Alături de ea se ridică 
stînca ce marchează altitudinea vrriu- 
lui Omul <2.513 mi In :ur se întind, 
pînă departe, ca niște panglici zimtate, 
crestele munților.

— Aici Y.R.W-4. aici Y R.W-4. Trans
mit...

Pe calea undelor, pornesc de aici în 
fiecare oră informații științifice despre 

starea timpului. Poate ați ghicit cu ce 
se ocupă cei 5 oameni. Sînt cercetă
tori de la Stațiunea meteorologică 
„O muf.

Munca și viața lor, pe o creastă de 
munte, nu sînt de loc ușoare. Cercetăto
rii au format însă un colectiv strîns 
unit de prieteni, care acționează ca 
un singur om în clipele grele. C. Pădu- 
reanu, șeful stațiunii meteorologice, 
are părul cărunt. Aerul și clima de 
munte i-au păstrat însă întregi forța și 
sănătatea. Familia lui se află departe 
de aici. Cînd i se face dor, el coboară 
munții și nu puține sînt zilele cînd 
este văzut urcînd din nou, ducîndu-și 
în raniță fetița lui de-o șchioapă. Radu 
Neagu, Nicolae Trandafir și Ghe- 
auș sînt tineri. Iar C. Orășanu, omul cu 
„desaga plină de glume", cum îi spun 
prietenii lui, a trecut de anii tinereții.

Zi și noapte meteorologii cercetează 
aparatele care înregistrează starea tim
pului și transmit prin radio meteorul. 
Dar voi, dragi copii, nu știți ce e acela 
un meteor. Sub această denumire sînt 
cuprinse toate informațiile pe care le 
transmite cercetătorul: cum arată ce
rul, direcția și tăria vîntului, presiunea 
atmosferică și temperatura aerului, fe
lul norilor și multe altele. Aceste date 
sînt foarte prețioase pentru Institutul 
meteorologic din București. Pe baza 
lor si a altora, primite din țară, se în
tocmește prognoza „timpului piobabil .

Oamenilor care locuiesc pe vîrful 
Omul li s-au creat condiții bune de 
muncă și trai. Anul trecut a fost cons
truită pentru ei clădirea din piatră și 

beton. E ca un mic bloc în care se gă
sesc o bucătărie și o sufragerie, 3 dor
mitoare confortabile, baie, lumină elec
trică, cameră de lucru, încăperi pentru 
mașini etc. Peste tot se văd mobilier 
nou, covoare, cărți și... aparate de fo
tografiat. Căci priveliștile din jur sînt 
atît de .minunate încît nu poți să nu Ie 
imortalizezi pe peliculă. In curînd vor 
primi și un televizor.

Vremea nu e însă întotdeauna fru
moasă. Iarna, cînd viscolește, natura 
din jur pare un iad. Vîntul se năpus
tește cu sute de kilometri pe oră, vrînd 
parcă să smulgă căsuța cercetătorilor, 
nămeții astupă ferestrele, intrările, a- 
paratele exterioare. Ca să cerceteze a- 
paratele de afară oamenii ies lega(i cu 
frînghii. Altfel nu se poate, ar fi zbu- 
rați spre Valea Cerbului sau Colții 
Morarului.

O să ziceți: „Dacă e așa de greu, 
de ce nu pleacă de aici ?" In primul 
rînd, ei ducl'”o activitate de mare im
portantă pentru (ară. Piloții avioanelor 
n-ar mai ști cum să se orienteze față 
de modificările atmosferice, lucrările 
agricole n-ar mai avea drept ajutor 
prevederile meteorologilor, iar progno
zele timpului probabil nu s-ar mai pu
tea întocmi. Și apoi, munca lor este 
așa de frumoasă, încît nici un cercetă
tor n-ar vrea s-o schimbe. Din oră în 
oră, pe orice timp, se transmite meteo
rul. Pe calea undelor, din casa cea mai 
apropiată de cer, se răspîndesc în eter:

— AiciY.R.W.-.4, aiciY.R.W.-4. Trans
mit...

V. TINCU

1

...în orașul Vinița din R.S.S. 
Ucraineană se construiește un 
post de televiziune mai înalt 
decît turnul Eifel din Paris ?

★
...o tonă de țiței dă atîtea 

materii prime pentru industria 
chimică cît 15 tone de cărbuni?

★
...un pinguin poate să plu

tească într-o zi 160 km fără 
să obosească ?

★
...la uzina de lămpi electrice 

din Moscova s-a lucrat un bec 
gigantic, care poate să lumine
ze o suprafață de mii de hec
tare ?

...un fir 
de metri 
țin de un

★
de mătase de 9.000 
cîntărește mai pu- 
gram ?

★
...că delfinul are 96 de dinți 

și cu toate acestea el înghite 
hrana pe nemestecate ?

★
struțul, cînd aleargă 
maximă, face sărituri

...că
viteza
8 metri lungime ?

cu 
de



La Helsinki

Sportivii romîni au obținut 
performanțe valoroase

Zilele trecute s-au încheiat 
întrecerile din cadrul primei 
faze a Cupei „Scînteii pionie
rului" la natație. Timp de pes
te două săptămîni, la ștrandul 
de la Palatul pionierilor din 
Capitala, în cadrul unor pasio
nante dispute urmărite de înflă
cărați suporteri, s-au întrecut 
numeroși pionieri din taberele 
locale ale Capitalei.

Frunv'-'șe rezultate au obți
nut în c drul acestei prime 
faze a concursului pionierii din 
taberele raioanelor Lenin, Ni- 
colae Balcescu și Tudor Vladi- 
mirescu. în afara unei bune 
participări asigurate în între
ceri, concurenții acestor raioa
ne au dovedit o bună pregăti
re și probabil că mulți dintre 
ei vor avea un cuvînt greu de 
spus în cadrul finalei.

Am reținut la categoria 9— 
11 ani pe talentații Cătușanu

Mircea (raionul N. Bălcescu) 
și Blinov Anatol (raionul T. 
Vladimirescu) cîștigători de
tașați ai întrecerilor. La fete, 
la aceeași categorie, rezultate 
foarte bune au obținut Pricop 
Aurelia și Oberschi Camelia 
(ambele din raionul Lenin).

Performanțe valoroase au 
obținut, de asemenea, Moisescu 
Nicolae și Ionescu Nicolae din 
raionul Lenin, în cadrul celei 
de a doua categorii de vîrstă.

Zilele acestea vor începe în
trecerile celei de a doua faze 
— faza pe raion, la care vor 
participa cîștigătorii din ca
drul fazei pe tabără. Instructo
rii de pionieri, președinții uni
tăților pionierești din tabere 
trebuie sa dea un sprijin mai 
activ și eficient în mobilizarea 
pionierilor la întreceri, în așa 
fel încît finalele să-i aduca la 
start pe cei mai buni înotători 
din școlile Capitalei.

R. B.

Marile competiții sportive 
din cadrul celui de-al VIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților pentru pace și 
prietenie de la Helsinki au pri
lejuit reprezentanților sportu
lui romînesc valoroase afirmări 
în cadrul concursurilor organi
zate.

Primii care și-au înscris nu
mele pe lista cîștigătorilor au 
fost atleții. Cu performanța de 
1,84 m la înălțime, Ioianda 
Balaș a cîștigat detașat între
cerea aducînd prima medalie 
de aur. în aceeași zi a între
cerilor, Maria Diți-Dsaconescu 
a obținut locul I la disc (51,02 
m) aducînd cea de a doua me
dalie de aur. Comportări fru
moase au avut la atletism și 
Florica Grecescu (locul I la 
800 m și locul II la 400 m), Ana 
Beșuan (locul I — 100 m), 
C. Grecescu (locul II la 5.000 
m), Eugen Ducu (locul II la 
înălțime).

Doua frumoase victorii a în
registrat la trambulina sărito
rul Gheorghe Banu. Posedînd 
o tehnica înaintată și un stil 
demn de admirat, el a cîștigat 
întrecerile la sărituri de la 
trambulina mica și de la plat
forma de 10 m. în întrecerile 
de natație, reprezentanta noas
tră Zoe Reznicenco, obținînd 
doua meritate locuri doi (la 
100 m și 200 m bras) a a- 
dus doua noi medalii de argint, 
iar Măriuca Rotaru, la 100 m 
fluture, una de bronz.

La loc de frunte se situează 
și comportarea reprezentativei 
feminine de volei. Trei meciuri 
— trei victorii și locul I. în 
special trebuie subliniata com
portarea excepționala din întîl- 
nirile cu jucătoarele ceho
slovace, pe care sportivele ro- 
mîne le-au învins.

Și luptătorii romîni au avut 
o comportare foarte buna în 
întreceri, cîștigînd locul If pe 
echipe iar la individual obți-

Maria Diți-Diaconescu pe po
diumul învingătorilor. Sporti
vii romîni au cîștigat o nouă 

medalie de aur.

nînd o medalie de aur (Iosef 
Moca — categoria 78 kg) și 
doua de argint (Nicolae Mar- 
tinescu — categoria 97 kg și 
Petru David, categoria 63 kg).

în afara acestor întreceri o- 
ficiale, lotul sportivilor romîni 
prezent la Festival a luat parte 
la numeroase întreceri amica
le organizate la cea mai repre
zentativă întîlnire a tineretului 
lumii, cel de-al VIII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților.

TEODOR CRISTIAN

în cadrul acțiunii de strîngere a spicelor, pionierele Cuzma 
Viorica, Marta Elena, Laichici Emilia, Toma Ana de la Școa
la de 8 ani din comuna CheVereșul Mare, raionul Timișoara, au 

dat dovadă de multă hărnicie.
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0 faptă pionierească
Vîntul încărcat de mireasma finului cosit, cu parfum de 

levănțică adie ușor peste întinderea cîmpului, răcorind fe
țele încinse ale colectiviștilor, ieșiți la strînsul finului. Cu 
mîini harnice, colectiviștii aduna fînul în grămezi, apoi în 
stoguri... Mulți dintre ei vorbesc despre hrana îmbelșugata 
pe care o vor avea Ia iarna vacile gospodăriei, despre 
grajdurile noi care se vor termina în curînd, despre planu
rile de dezvoltare a sectorului zootehnic...

Deodată, pe cer începură sa apară pilcuri, pilcuri de nori 
și... mai era mult fîn de strîns ! Dar prietenii dragi ai co
lectivei au sosit. în cîteva minute numai, cîmpul era îm- 
pînzit de pionieri, care, alături de colectiviști, mînuiau cu 
îndemînare greblele. Activitatea principala la tabăra locala 
devenise strînsul finului la gospodăria colectiva. Voia 
buna, entuziasmul pionierilor i-a cuprins și pe cei vîrstnici, 
munca era mai spornica și, nu peste mult timp, fînul era 
strîns în stoguri.

De undeva, un tunet adînc zgudui cerul, un fulger spin
teca văzduhul anunțînd ploaia și furtuna, care acum nu mai 
speria pe nimeni. Cu ajutorul pionierilor, fînul colectivei 
a fost strîns Ia timp.

în dorința de a-și petrece vacanța de 
vară cît mai plăcut, pionierii din comu
na Nicolinț au organizat nu demult un 
concurs de biciclete.

Stadionul de fotbal din comună s-a 
transformat de data aceasta într-o ve
ritabilă pistă de ciclism.

Cu mult înainte de începerea con
cursului, pionierii au venit pe stadion 
pentru a urmări frumoasa întrecere. 
Rezultatele au fost bune. La băieți pe 
primele trei locuri s-au clasat pionierii 
Loga Costică, Loga Ion, Remus și Puia 
Ion iar la fete — pe locul I s-a clasat 
pioniera Stamenca Despinică. '

Cînd ne-am despărțit eram veseli 
și hotărîți ca în următoarele zile ale 
vacanței să organizăm și alte con
cursuri tot atît de interesante.

La drum pe 
cărările patriei

Dornici să-și cunoască 
patria, bogățiile și fru
musețile ei, pionierii au 
pornit în excursii și dru
meții prin regiuni, prin 
Iară. lată-i I

Pe șoseaua umedă de 
rouă dimineții, înaintea
ză un qrup de copii pe 
biciclete. Cicliștii sînt pi
onieri și școlari din ora
șul Ploiești, care își vor 
petrece una din zilele de 
tabără în pădurea din a- 
propiere — Păulești. Din 
cînd în cînd se opresc, 
adună flori și-și împodo
besc „caii" apoi, pornesc 
iar la drum. In poienițe
le însorite îi așteaptă jo
cul și voioșia...

...Marele Combinat de 
la Hunedoara are din nou 
oaspeți — pionierii de la 
Casa pionierilor din Tg. 
Mureș au sosit curioși să 
cunoască acest gigant al 
industriei noastre. Au 
privit cu admirație noile 
construcții din oraș, ma
rile realizări ale regimu
lui democrat popular din 
Hunedoara, Petroșani, Lu- 
peni, au admirat minu
nata natură a patriei la 
Orșova, Herculane...

...Și minunatul litoral a 
fost vizitat de pionieri. 
Cei din comuna Osmon- 
cea, raionul Negru Vodă, 
de pildă, au vizitat Ma
maia, Constanta, Etoria... 
Clădirile impunătoare, 
moderne, care luminau 
feeric noaptea, ghidușiile 
din timpul zilei, de 
pe tobogan îi fac să 
nu uite multă vreme 
excursia pe litoral...

...Prin minunatele Chei 
ale Bicazului înaintează 
grupul pionierilor din 
satul Calomfirești, raio
nul Alexandria. Pas cu 
pas, urcînd spre Lacul 
Roșu au cunoscut o păr
ticică din frumusețile 
naturii patriei. Apoi, la 
Hidrocentrala „V. I. 
Lenin" de la Bicaz, în 
plimbarea cu vaporul pe 
lacul de acumulare au ră
mas impresionați de mă
reția construcției, de 
ceea ce au putut construi 
oamenii muncii conduși 
de partid.

Peste tot — la munte, 
la mare, în orașele și sa
tele patriei copiii au vă
zut cu ochii lor, au cu
noscut noile construc
ții, minunate realizări 
care vin să înfrumuse
țeze peisajul patriei 
dragi.

LIDIA VIȘAN
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— Scenetă

ANDREI : Tovarășul instructor 
mi-a spus că excursia organi
zată pentru mîine va fi minu
nată !... •

VIRGIL : Păcat că nu mi-am adus 
ierbarul cu mine, în tabără.

ANDREI : Mereu oftezi după ier
barul de acasă. Parcă aici nu-ți 
poți alcătui un alt ierbar, mai 
frumos !?

VIRGIL : Ai dreptate, Andrei. De 
mîine încep.

ANDREI : In fiecare zi le începi 
pe toate... de mîine. în cort, aș
ternutul îți place să ți-1 strîngă 
altcineva pentru că tu îl aran
jezi în fiecare zi... de mîine, 
pătura nu te-ai da în lături să 
ți-o scuture altcineva și tu s-o 
scuturi... de mîine.

STANEL: Virgileee!... Treci la 
bucătărie... Ești de serviciu...

VIRGIL : Vin chiar acum. Andrei, 
nu vrei să aduci tu apă in lo
cul meu ?... Și mîine, aduc eu 
în locul tău...

ANDREI: Nu, că mîine aduci în 
locul lui Marin...

VIRGIL : A, da, atunci poimîine... 
VIORICA: Poimîine aduci în lo

cul meu, fiindcă alaltăieri am 
adus eu în locul tău...

STANEL ; Și răspoimîine ești de 
serviciu în locul lui Grigoraș, 
fiindcă Grigoraș a făcut în lo
cul lui Marin atunci cînd Ma
rin te-a înlocuit pe tine, pentru 
că tu l-ai rugat să te înlocu
iască Andrei, care n-a putut, fi
indcă m-a înlocuit pe mine, 
cînd am făcut eu serviciul în 
locul tău...

VIRGIL : Așadar, eu să lucrez în 
locul tuturor, iar în locul meu, 
nimeni... Vă salut.

STANEL : Și acum să punem la 
punct amănuntele excursiei de 
mîine...

IONICĂ zis și ȘASE OCHI : Fra
ților, înainte de a porni în 
excursie, sa cercetăm în amă
nunțime terenul...

STANEL : Șase Ochi a găsit pe
semne o nouă verigă misterioa
să.

ȘASE OCHI : Stanele, ia-o cum 
vrei, dar eu o să formez avan
garda. Pornesc cu două ore î- 
naintea voastră. Cercetez, no
tez, semnalez 1

ANDREI: Ce-o să semnalezi ? 
Vreun grup de pirați, un sub
marin misterios, o haită de 
lupi ?...

ȘASE OCHI: Rîdeți, rîdeți, dar a- 
laltăieri, cînd am găsit cureaua 
misterioasă și o cutie de con
serve la 500 de metri de bucă
tăria noastră...

VIORICA : O cutie goală I
ȘASE OCHI : înseamnă că necu- 

noscuții au stat la p'indă cel 
puțin cîteva ore!...

STANEL : Cum ai dedus ?
ȘASE OCHI : Fiindcă în acest 

timp, necunoscuților li s-a fă
cut foame și au golit cutia de 
conserve în vreme ce ne urmă
reau I Iar unul dintre ei, care 
a mîncat probabil mai mult, 
și-a desfăcut cureaua, care în
cepuse să-l strîngă, și a pier
dut-o. Este ?

TOȚI: Este !... Dar dacă era cu
tia noastră de conserve ?...

ȘASE OCHI: Nu I... Cutiile noa-
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stre au altă marcă. Am studiat, 
am cercetat... Și-apoi cureaua 
individului e un indiciu I 

ANDREI: Și dacă e o curea pier
dută de vreun copil care a tre
cut pe-acolo ?

ȘASE OCHI : Copil ? Nu I Dunga 
neagră lăsată de cataramă e la 
prima gaură a curelei. înseam
nă că a purtat-o o persoană cu 
talie mare, nu un copil. Și-apoi 
împușcătura misterioasă de ar
mă de acum două nopți !...

VIORICA : De unde știi că era 
misterioasă ?

ȘASE OCHI : O dată ce a fost 
trasă noaptea nu poate fi decît 
misterioasă... Verigile se înlăn
țuie foarte logic...

STANEL: Bine, dar detunătura, 
ai spus chiar tu la început, ai 
auzit-o după-amiază, nu noap
tea !...

ȘASE OCHI : Intenționat au tra
s-o după-amiază. Ca noi să ne 
închipuim că nu e ceva miste
rios I... Ssst... Ce se aude ? Cio- 
cănituri! Auziți ? Se repetă 1 
Ssst... Ciocănituri misterioase. 
Legătura dintre verigi e clară: 
Cureaua, cutia de conserve, de
tunătura... și acum — ciocăni- 
turile... Mă strecor să văd ce 
se întîmplă... sst... Mă aștep
tați aici...

STANEL: Strașnic băiat, Șase 
Ochi al nostru, dar prea are pa
siunea misterelor...

ȘASE OCHI (se reîntoarce) : O 
ciocănitoare...

★
'ANDREI: Și cele patru verigi ?...
ȘASE OCHI : Nu rămîn decît 

trei: detunătura, cureaua și
conservele.

STANEL : Așadar, mîine diminea
ță Ia orele 6, așa cum a hotărît 
și instructorul, pornim...

ȘASE OCHI: Și eu la ora cinci 
pornesc la cercetarea terenului, 

STANEL : Pleci o dată cu noi!..« 
Ei, acum — la masă, apoi cul
carea și mîine dimineață scula
rea pentru excursie I

ȘASE OCHI: Ia-o cum vrei, dar 
verigile mele pretind o cerce
tare amănunțită a terenului. A- 
uziți ? Ciocănituri 1 Veriga !..« 

ANDREI: Nu e verigă, e o cio
cănitoare !...

★
ȘASE OCHI: Tii!... Mi se lipesc 

ochii de somn... E ora 5 I... Așa 
...acum îmbrăcarea, încet, încet, 
să nu-i trezesc pe ceilalți.., 
Să-i las un bilet lui Stânei.., 
„Dragă Stanei, ia-o cum vrei, 
dar eu o pornesc înainte sa 
cercetez terenul. O pornesc 
prin pădure, pe malul rîului, 
pînă la marginea satului. Pînă 
la ora șase voi fi îndărăt!... 
Am luat cu mine cutia de con
serve și cureaua, pentru con
fruntare. Voi cerceta, voi nota' 
și voi semnala. Semnat: Șase 
Ochi".

STANEL : Ora șase și Șase Ochi 
încă nu s-a înapoiat!... Instruc
torul mi-a dat voie să pornesc 
în căutarea lui. In jumătate de 
oră mă înapoiez...

ANDREI: E șase și jumătate și 
nici Șase Ochi, nici Stănel nu 
s-au înapoiat!,.. Mă duc să-i 
caut și pînă la șapte sînt în
dărăt împreună cu ei..<
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VIORICA: Șapte și jumătate șî 
nu s-a înapoiat nici unul 1... 
Dacă verigile lui Șase Ochi... 
Ia-o cum vrei, dar poate că ve
rigile lui Șase Ochi există...

VIRGIL : Dar unde or fi ceilalți ? 
...A, da, au plecat împreună cu 
instructorul în căutarea lui Șa
se Ochi !... Verigile !... Să le sar 
și eu în ajutor I... Fuga I Start. 
Cu 100 pe oră 1... 100 de metri...

VIRGIL: Uite-i I Eu alerg de-mi 
iese sufletul și ei se veselesc 
acolo, în curte, în casa aceea 
de la marginea satului I... An- 
dreeei !... Vioricooo !... Stănele- 
ee !... Șase Ochi 1 Ce s-a în- 
tîmplat cu tine ? Verigile ?... 
Cureaua ?... Conservele ?...

ȘASE OCHI: Ia-o cum vrei, dar 
a apărut o verigă neașteptată I 
(misterios). Am pornit pe la 5 
dimineața. Ajung în dreptul a- 
cestei căsuțe... Mă uit în stin
gă, mă uit în dreapta — nici o 
urmă...

VIRGIL : De conserve ?...
ȘASE OCHI : Deodată, o voce de 

după gard...
VIRGIL : Aoleu !... Veriga 1... îmi 

închipui ce voce puternică.
ȘASE OCHI: Nu, o voce de fe

meie bătrînă. Apare o bătrîni- 
că și-mi spune : „Băiețele, aju
tă-mi te rog să car lemnele as
tea pînă în fundul curții și să 
le așez în stivă"... Ei, și am 
pornit să car lemnele... După 
ce am terminat am văzut că-i 
lipsea coada toporului... i-am 
cioplit o coadă... și cînd mă o- 
cupam cu toate astea, apare 
Stănel...

STANEL: Da, am apărut eu! 
I-am făcut lui Șase Ochi repro
șuri aspre, apoi m-am apucat 
să văd și eu cum e cu repara
rea toporului. Cînd eram în toi 
...iată-1 pe Andrei I

ANDREI: I-am luat eu la rost, a- 
poi am dat de mîncare păsări
lor, și cînd să reparăm și gar
dul au apărut și ceilalți, care 
i-au mai ajutat batrînei pe la 
gospodărie...

VIRGIL: Dar cine e necunoscu
tul care a intrat în curte ?
PĂDURARUL: Bună-ziua, măi

copii!... Voi faceți parte din 
unitatea de pionieri care și-a 
instalat tabăra, colo în luminiș?

Andrei : Noi i
PĂDURARUL : Eu sînt pădurarul. 

...Măi copii, n-aveți cumva o 
cutie goală de conserve ? Am 
avut eu una, dar mi-a dispărut, 
fir-ar să fie, chiar lîngă tabăra 
voastră ! .,

ȘASE OCHI: Ia-o cum vrei, dar 
asta-i veriga !...

PĂDURARUL : Nu, o cutie obiș
nuită, fără nici o verigă. Tur
nam în ea ulei să-mi ung puș
ca de vînătoare...

ȘASE OCHI: S-a dus veriga (.., 
ANDREI: Și ai vînat ceva, tova

rășe pădurar ?
PĂDURARUL • Mai nimic I... A- 

laltăieri după-amiază, cît pe ce 
să ochesc un vînat, dar mi-a 
scăpat.

ȘASE OCHI: Detunătura miste
rioasă I

PĂDURARUL: Asta-i arma. E 
cam veche. N-are nici curea s-o 
port pe umeri. îi pusesem o 
curea veche de-a mea, dar am 
pierdut șî cureaua. S-a des
prins.

ȘASE OCHI: Cureaua ? S-au dual 
toate verigile I Poftim', tovară
șe, cutia. Și cureaua. Neintere
sante. Vechi și fără nici o ve
rigă.

BATRÎNICA: Poftiți la ceai 1 
M-ați ajutat cum m-ar fi ajutat 
feciorii mei... Vă foarte mulțu
mesc !

STANEL : Măi, Șase Ochi, nu te 
necăji. Ajutorul pe care l-ai 
dat mătușii e și el o verigă !.*

ȘASE OCHI: Crezi ?...
STANEL : Da I O verigă în lanțul 

faptelor pionierești,
ȘASE OCHI: Ia-o cum vrei, dar 

să știi că ai dreptate I
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