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Vacanța s-a apropiat de sfîr- 
șit! Peste cîteva zile vom merge 

cu toții din nou la școală... Dar, cîte amin
tiri, cîte zile fericite, pline de bucuria vacanței 
petrecute nu avem acum !

Era o zi cu soare, și m-am hotărît să pornesc 
prin batrîna și splendida noastră delta. M-arn 
urcat pe vaporul „Trotuș"... Zarva, gălăgie. 
„Pe aici sînt copii" mi-am spus. Nu m-am în
șelat : un grup mare de copii aveau, ca și mine, 
același itinerariu. Alături de mine, eleva Ionescu 
Cristina de la Școala medie nr. 1 „Nicolae Bal- 
cescu" din Pitești, își notează pe un carnețel 
primele impresii din călătorie.

Peste cîteva minute, vocea căpitanului se 
făcu auzită, acoperind larma.

Vaporul se desprinde de chei, cîteva ma
nevre, un șuierat și pornim în cursă pe pînza 
cenușie a apei. Trecem prin port, șlepuri și șa
lupe sînt într-un permanent du-te-vino, tran
sportând baloturi de stuf spre fabricile brailene. 
Ne despărțim cu tristețe de acest tablou indus
trial care radiază vitalitate și tinerețe. Rînd pe 
rînd, apar și dispar din fața noastră, orașe și 
sate: Tulcea, Isaccea, Mila 27... Se desprinde 
întîi brațul Chilia, apoi Sfîntu Gheorghe, iar 
noi ne continuăm drumul spre Sulina. Seara 
cînd ajungem zărim o mulțime de pelicani. Aici, 
se pare, este împărăția lor. Ne împrietenim cu 
pescarii lipoveni, blonzi și cu fața arsa de soa
re, care ne servesc cu tradiționala lor ciorba 
de pește. Am văzut o mulțime de pești, am 
strîns melci și am cules buchete de nuferi. Di
mineața, mare bucurie: plecăm cu nava de 
cercetări hidrologice. „Delta" ! pe un canal na
tural de 7 km pîna la mare !

★
E adevărat, excursiile și drumețiile au făcut 

parte din activitățile cele mai îndrăgite de pio
nieri, în vacanța. Dar nu pot să nu va povestesc 
că, într-o zi, mă aflam la centrul raionului Bai- 
lești, regiunea Oltenia. Acolo, veniseră pionieri 
din toate comunele care aparțineau de raion. 
Motivul ? întreceri sportive. Erau prevăzute 
șase probe: viteză, rezistența, sărituri în lun
gime, sărituri în înălțime, aruncarea greutății, 
aruncarea discului. Fiecare comună a luptat sa 
fie prima, dar, bineînțeles, au cîștigat cei mai 
buni. întrecerile au fost pasionante. Stau de 
vorba cu pionierii Stanciu Angela, Țol P. Ion, 
Stanciu Constantin, Ciovica Lina, Georgescu 
Elena și Pușcașu Gheorghe, toți din comuna 
Pleșca, cîștigatori la diferite probe. Mîndria lor, 
nu trebuie să vă mai spun, era foarte mare pen
tru numărul mare de probe cîștigate. Comuna 
a fost reprezentata cu cinste, școala și-a căpă
tat un bun nume printre iubitorii de sport
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★

nieastfă.
chiar ei înșiși, pionierii, iubesc acum mult mai 
mult sportul.

★
Pe pionierii din comuna Buzescu, raionul 

Alexandria, i-am cunoscut în timpul campaniei 
de recoltare. în prima zi, au strîns 30 de snopi, 
în a doua zi au strîns 40. în total, în cele 5 zile 
cît au ajutat gospodăria au strîns 600 kg boa
be de grîu, munca pentru care colectiviștii le-au 
mulțumit. Dar pionierii de aici sînt tare har
nici și deși au colectat și 200 kg de fier vechi, 
nu se mulțumesc. Vor să strînga mai mult. Ei 
au învățat sa iubească munca, de la părinții 
lor. în plus ei știu ca pentru obținerea steluței 
roșii, una din condiții este și aceea a colec
tării de fier vechi, de ajutor dat gospodăriei. 
Așa că ei de fapt, au îndeplinit una din aceste 
condiții.

★
Pionierii de la Școlile de 8 ani nr. 4, nr. 5 

și 6 din Piatra-Neamț cei care-au rămas în lo
calitate, au petrecut zilele vacanței, în tabăra 
locala.

După excursiile din Parcul Cozla, barajul de 
la Bîtca Doamnei, pionierii din Piatra-Neamț 
au pornit cu autocarele să cunoască perla noua, 
strălucitoare, a Moldovei. S-au îndreptat de la 
fabrica de ciment din Bicaz, spre Cheile Bica- 
zului, la Lacul Roșu, la lacul de acumulare sau 
marea Bicazului, cum i se mai spune, uzina e- 
lectrica de la Stejarul, fabrica de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești și înapoi, acasă. Nu 
era prima oară cînd vizitaseră locurile acestea. 
Doar trăiesc foarte aproape de ele și oricînd 
le pot vedea. Dar acum, după ani de zile de 
construcții, ei, copiii, care au fost martori la 
nașterea hidrocentralei V. I. Lenin, pe care au 
urmărit-o etapă cu etapa, vedeau de fapt, lupta 
oamenilor pentru înfăptuirea cuvîntului parti
dului. Și erau mîndri ca printre cei care pun 
temelia vieții noastre fericite sînt și părinții șL 
frații lor. Acestea nu-s simple amintiri de va-1 
canță. Sînt amintiri care-ți călăuzesc pașii 
viitor.

★
Nu pot sa închei aceste scurte însemnări 

vacanță fără să va amintesc minunata zi 
August 23, cea mai mare sărbătoare naționala 
a poporului nostru. Momentul cînd prin fața 
tribunelor au defilat pionierii, mladițe tinere'** 
ale viitorului. Purtau în ochi dorința de-a fi 
mîine, cetățeni de nădejde ai patriei, aduceau 
cu ei bucuria notelor bune, zilele luminoase ale • 
copilăriei lor, pentru care mulțumeau în acea 
zi, lui, partidului — minunat părinte și condu
cător.

GHEORGHIȚĂ REPORTERUL
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Au sosit manuale
le ! Bucuroși, pionie
rii ajută la împărțirea 
lor. E o îndeletnicire 
pe care fiecare o face 
cu plăcere. In acest 
an, 17.400 000 de ma
nuale se vor distribui 
în mod gratuit. Pen
tru copilăria lor feri
cită de astăzi, pionie
rii mulțumesc din ini
mă partidului, se stră
duiesc să învețe cît 

mai bine.

IN ACESTE ZILEîn curînd vacanța va lua... vacanță. Pionierii și școlarii pășesc într-un nou an școlar cu bucuriile și îndatoririle Iui. încă de pe acum, mulți pionieri au și început pregătirile. Zilele trecute, la Librăria nr. 3 era aglomerație. Pionierul Haralambie Eugen, de 
la Școala de 8 ani nr. 154, își cumpăra caiete, creioane, penar, cerneală și hîrtie albastră. La fel și Mândrie Mugurel, de la 
Școala de 8 ani nr. 32. De alt- fel, toate librăriile din Capitală, din celelalte orașe, precum și cooperativele din sate, sînt acum aglomerate. Pionierii sînt hotărîți ca prima zi de școală să-i găsească cu caietele învelite, etichetate, liniate, gata pentru... prima lecție.Și acasă au început pregătirile. Pioniera Tache Sofia, de la 
Școala medie nr. 2 Constanța, și-a spălat uniforma, și-a călcat-o, apoi șorțulețul, gulerașul. Desigur, că și alți pionieri și pioniere au procedat la fel. Dar și școala trebuie „gătită" de sărbătoare. De aceea, activul pionieresc de la Școala medie nr. 2 
„Frații Buzești" din Craiova, împreună cu foarte mulți pionieri vin în aceste zile la școală și ajută, după puterile lor, la ultimele pregătiri. O grupă e în laborator și șterge de praf aparatele de fizică, chimie ; alta — în camera cu materialul didactic — controlează hărțile, planșele. Acolo unde sînt zgîrieturi și rupturi ei le repară. Tot cu reparatul se ocupă și... micii tehnicieni. O clanță la care-i lipsește un cuișor, o balama căzută de la poartă, scripetele de la tablă desprins, acestea sînt cîteva mici defecțiuni pe care pot să le rezolve cu succes pionierii. Micile

Ne-am îmbogățit 
cunoștințele

In timpul anului școlar, ca și 
în vacanță, pionierii unității noas
tre, prin întreaga lor activitate, se 
pregătesc pentru obținerea distinc
țiilor pionierești. De curînd am 
fost într-o excursie de trei zile în 
orașul Craiova. Printre celelalte 
obiective vizitate, a fost și mu
zeul „Procesul muncitorilor ceferiști și petroliști din anul 1933“. 
Am avut multe de învățat, cu a- 
cest prilej, ne-am îmbogățit cu
noștințele despre încă un episod 
din lupta oamenilor muncii sub 
conducerea partidului, am făcut 
un nou pas spre obținerea distinc
ției pionierești.

BOJINCA DUMITRU
Tabăra locală Crihala, 

Tr. Severin

gospodine de la Școala de 8 ani 
din Tîrgu Bujor, regiunea Galați nu se lasă mai prejos, căci au și ele cîte ceva de făcut la școală. Un „Bine ați venit!" la intrare, o lozincă în hol sau în clasă. Și pe urmă, geamurile trebuie șterse, ghivecele cu flori îmbrăcate cu hîrtie creponată, praful șters de pe catedră, bănci. Cu clasa și școala gătite de sărbătoare, pionierii mai mari pot trece la... întîmpinarea noilor colegi, cei din clasa I-a. PentEJ-’ ceasta ei pot lucra mici dar. semne de carte, numărători, co- șulețe simple din carton pentru păstrat lucruri mărunte, flori.Prima zi de școală e o sărbătoare a tuturor, a copiilor, a tovarășilor profesori, a părinților. Și fiecare caută să facă celorlalți, cu acest prilej, o surpriză, o bucurie. Voi, pionierii, puteți pregăti un program artistic și sportiv. Cîntece închinate vieții noastre noi, poezii dedicate partidului nostru drag, patriei socialiste, dansuri populare, o mică scenetă, gimnastică, toate învățate în vacanță, sînt foarte nimerite pentru această serbare.Și cînd, emoționați, veți sosi la școală în ziua de 15 septembrie, îmbrăcați în costume pionierești sau uniforme strălucitoare, cînd școala, la feîY de.„ emoționată vă va primi cu lațele deschise, să știți că pentiu viața voastră fericită de azi Vă poartă de grijă partidul, clasa noastră muncitoare și că fiecare din voi, chiar din prima zi de școală trebuie să învețe bine și foarte bine. E bucuria și îndatorirea fiecărui școlar.

GETA COSTIN

Pe strada Dr. Petru Groza 
din Brașov toate casele sînt 
noi. Blocuri frumoase, înalte, 
curate strălucesc în soare. In 
fața unuia dintre blocuri un 
grup de copii discută cu însu
flețire.

— Noi am petrecut minunat! 
Făceam plajă, apoi intram în 
mare, ne jucam. Iar careul nos
tru era format din 1 700 de pio
nieri. La Năvodari e cea mai 
mare tabără.

— La noi la Dîmbul Morii 
n-a fost așa mare tabăra, dar 
ne-am simțit foarte bine. Am 
făcut excursii, am prezentat 
programe artistice, am organi
zat un joc de orientare turis
tică...

— Și noi, cei care-am par
ticipat la programul taberei lo
cale am avut o vacanță foarte 
plăcută; am făcut excursii de 
o zi sau de două zile pe Tîmpa, 
la Poiană, la G.A.C. Codlea. In 
felul acesta am îndeplinit și o 
condiție pentru obținerea dis
tincției pionierești.

— Grozavilor! Și izbind din 
nou mingea de peretele casei, 
Ciobanu Nicolae rîdea dispre
țuitor. Am fost în tabără, am 
făcut plajă, mare scofalăI A- 
flați că și eu am făcut plajă, 
m-am scăldat la ștrand și n-am 
dus-o de loc mai rău ! Hm ! 
Mare lucru! Fac ce vreau,

Ce vei face?
cînd vreau și nu-mi place s-as
cult de nimeni-..

Intr-adevăr, Ciobanu Nicolae, 
din clasa a V-a B de la Școala 
medie nr. 3 din Brașov, face 
numai ceea ce vrea și nicioda
tă, ce trebuie.

Cine este acest băiat ? Locu
iește pe strada Dr. Petru Groza 
în Blocul 1 scara B etajul 4 a- 
partameniul 9. De altfel, pe ori 
care copil de pe stradă l~ai în
treba care-i blocul în care lo
cuiește Ciobanu ți-1 va arăta 
repede. Pe pereții noi și curați, 
după ce iese el să se joace, ră
mân distincte urmele unei 
mingi de fotbal. Are și ore pre
ferate : dimineața pînă la ora 
7 și la prînz între orele 14 și 
16. Cînd vecinii îi atrag aten
ția să nu tulbure liniștea în o- 
rele de odihnă el le răspunde 
invariabil: „Zău ? Si eu cînd să 
mă joc ?“ De fapt, la 500 de m 
de casa lui este un parc, un loc 
verde unde s-ar putea duce. La 
școală, pe toată durata vacan
ței a fost tabără locală. Dar el 
preferă z-durile casei sale și să 
tulbure liniștea vecinilor. Așa-i 
el, deosebit!

Insă ceea ce este mai grav 
nu ram spus despre acest bă

iat. In catalog, în dreptul nu
melui lui am văzut, la purtare, 
mediile 7,7, și 6. Iar la restul o- 
biectelor, medii de 4 și 3. Este, 
adică, repetent. Colegii lui au 
trecut în clasa a Vl-a, el, con
secvent a rămas tot într-a V-a.

Și acum, gata cu tonul glu
meț ! Peste foarte puține zile 
vom merge din nou la școală. 
Ciobanu Nicolae se va duce Și 
el. Cu ce gînduri intră el în 
noul an școlar ? S-a gîndit în a* 
ceastă lungă vacanță de vară, 
măcar o dată, ce are de gind 
să facă, cum se va purta cu 
tovarășii profesori pe care anul 
trecut nu i-a respectat ? Dar cu 
colegii ? Dar cu el însuși ? Va 
învăța sau va fi din nou balas
tul clasei, problema tovarăși
lor profesori și a colegilor lui ? 
La cei de acasă, care se stră- 
duie să-i pună la dispoziție to
tul pentru singura lui obligație 
de a învăța, s-a gîndit un pic ? 
Poate că încă nu s-a gîndit. In 
aceste zile, trebuie s-o facă. 
Înțelegi Ciobanu Nicolae că 
ești obligat să te schimbi, să te 
îndrepți ? Că nu se mai poate 
să fii în urma tuturor ?

ELENA SKIBINSKI
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Prin intermediul scrisorilor am 
stat de vorba astazi cu pionieri 
din orașul Oradea, din comuna 
Bîrca, raionul Segarcea, din 
orașul Baia Mare și din comu
na Mădălari-Beica, raionul Dră- 
gășani. Tema discuției : Dru
meții și excursii organizate în 
vacanță. Așadar, să dăm cu- 
vîntul corespondenților noștri. 
Iată ce ne mărturisește Negruț 
Ștefan de la Școala medie nr- 
1 din Oradea :

„Nu știu ce trebuie să vă 
spun mai înt'ii despre minu
nata excursie de 14 zile or
ganizată de detașamentele 3 și 
4 de la noi din școală. Am 
străbătut întreaga țară. în 
Moldova am pornit din Su
ceava, care alături de cele
lalte orașe ale patriei, cunoaș
te ritmul avîntat al construc
țiilor noi și ne-am oprit în o- 
rașul renăscut aproape în în
tregime — Galați, locul unde 
constructorii de nave dau la 
iveală maiestoasele cargouri 
de 4 500 tone. Iar pe malul 
"ării — de la Mamaia și pînă
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la Mangalia — am admirat, 
plini de încântare, arhitectura 
elegantă a nenumăratelor 
blocuri noi ce înfrumusețează 
litoralul romînesc.

Și acum, iată relatările lui 
Enache Florica de la Școala 
medie Bîrca, raionul Segar
cea :

„De la noi din Bîrca am 
străbătut un drum mai lung 
pentru a ajunge tocmai în ce
tatea luminii de la Bicaz. Am 
poposit aici, dornici să vedem 
ceea ce minunății constructori 
ai socialismului, ai vieții noi, 
fericite, au fost în stare să 
plămădească la Bicaz : impună
toarea Hidrocentrală V. I. Le
nin și cea mai tînără mare a 
țării. Pe această mare de a- 
proape 40 de km, ne-am plim
bat cîteva ore cu vaporul. De 
aici, de la Bicaz, mașina ne-a 
dus la Lacul Roșu, la Gheor- 
ghieni, la Alba Iulia, Sibiu și 
apoi pe minunata vale a Oltu
lui, înapoi acasă'.

Ceteraș Ion de la Școala de 
8 ani nr. 7, Baia Mare poves
tește :

Dintre excursiile noastre, 
desigur, că niciodată nu o vom 
uita pe cea organizată prin ți
nutul natal. în primul rînd am 
străbătut Țara Oașului cu nea
semuitele ei frumuseți. Apoi, 
am luat la find orașele regiu
nii, ce-și trăiesc și ele în pre
zent o viață nouă. Un grup din
tre noi s-a ocupat cu culegerea 
de cîntece și dansuri din fol
clorul Oașului. Așa că, la în
ceputul noului an școlar tine
rii noștri folcloriști vor avea 
cu ce să se mîndrească!...".

în încheiere, să dăm cuvân
tul lui Chezoiu Gheorghe de 
la Școala de 8 ani din comuna 
Mădălari-Beica, raionul Dră- 
gășani :

„Obiectivul principal al că
lătoriei noastre a fost orașul 
București — Capitala patriei 
noastre dragi. Cele două zile 
cît am stat aici au fost, bine
înțeles, mult prea scurte, pen
tru a vedea totul- Vor rămîne 
pentru noi de neuitat vizitele 
la Uzinele 23 August, la mo
numentala Casă a Scânteii, la 
Pavilionul expoziției econo
miei naționale, cît și plimbă
rile pe impresionantele magis
trale ce străbat Bucureștiul’’.

RADU BOGDAN

Drumeții, drumeții... 
pe apă sau cu trenul, cu 
mașinile sau pe jos, pio
nierii cunosc tot md 
bine patria noastră 
dragă.

Mergem într-o școală și dis
cutăm cu un pionier, cu altul, 
primim la redacție scrisori, te
legrame, telefoane. Și toate 
vorbesc despre o vacanță mi
nunată petrecută pe malul în
sorit al mării, sus, sus pe mun
te la umbra falnicilor brazi, în 
drumeții și în excursii, cu care 
prilej copiii au cunoscut mă
rețele realizări din patria 
noastră socialistă.

„Mulțumesc din inimă par
tidului nostru drag pentru zi- 
'Tle minunate petrecute în

„A fost o vacantă 
minunată..

tabăra de la Sinaia" — ne spu
ne Stanciu Silvia de la Școala 
de 8 ani nr. 66 din București. 
„Sînt fericit că din îndepărta
tul sat de pe malul Dunării, 
Poiana Mare, raionul Calafat, 
am venit în tabăra centrală de 

la Bușteni, am urcat sus pe 
munte, am petrecut minunat" 
— ne declară și Bancă Geor- 
gică.

Partidul le-a creat condiții 
de viață minunate, ei au dus 
o activitate bogată, interesan

tă. Excursii au făcut cu toții. 
Cei de la tabăra din Cheia — 
la Muntele Roșu, la Piscul Vâ
nătorului, cei din Bușteni — 
la Urlatoare, la Gura Dihamu- 
lui, iar cei din Sinaia — Ia 
Cota 1 400, Stîna Republicii... Și 
vizite în întreprinderi au or
ganizat cu toții. Unii la Hidro
centralele de la Moroeni și 
Dobrești, alții la Fabrica de 
hîrtie din Bușteni, la Fabrica 
de sticlă din Azuga; ceilalți 
s-au întîlnit cu un muncitor 
fruntaș de la Uzinele I. C. Fri

mu, cu poeta Maria Banuș, aU 
cîntat, au dansat și au recitat 
poezii.

„Ce poate fi mai plăcut, 
ne-a spus Chivu Nicoleta din 
Tabăra centrală de la Gîlma, 
decît să te odihnești în aceste 
locuri frumoase, să duci o ac
tivitate pionierească atît de in* 
teresantă, să legi prietenii cu 
o mulțime de copii 1... Da, a- 
ceasta a fost o vacanța minu
nată..."

CRISTINA ANDREI

Școala vâ așteaptă
La jumătatea drumului dintre 

Timișoara și Arad se află o 
comună mare, cu străzi largi 
și drepte, străjuite de salcîmi, 
numită Orfișoara-

în centrul ei — o clădire fru
moasă pe zidul căreia stă 
scris: „Școala profesională de 
mecanici agricoli".

Cu toate că elevii își mai 
petrec vacanta, am intrat 
minați de dorința de a afla 
cite ceva despre activitatea de 
aici, despre pregătirile ce se 
fac în vederea deschiderii nou
lui an școlar.....

Mulțumiri
O scrisoare, zărită sub un 

cristal, ne-a atras de la înce
put atenția. Era adresată a- 
cestei școli de către conduce
rea S.M.T. Variaș. „Felicităm 
școala pentru buna pregătire 
a fostului elev Nicolae Rotea, 
acum unul dintre mecanicii a- 
gricoli de frunte ai stațiunii 
noastre'"...

Aceasta însă, nu era singu
ra. Pe adresa școlii din Orți- 
șoara au sosit și alte scrisori 
de acest fel: de la S.M.T. Ber- 
zovia, Peciul Nou, Aradul 
Nou... Sînt rînduri care vin să

încununeze strădania depusă 
de elevi pentru a deveni oa
meni pregătiți, folositori agri
culturii noastre socialiste.

Atenție la bord!
Stînd de vorbă cu tovarășul 

Ion Maxim, directorul școlii, 
care a sosit de curînd de la 
S-M.T. Gătaia — unde și-au 
făcut practica unii elevi — am 
aflat cele de mai jos :

Dintr-o brigadă de tractoare 
care se afla în comuna Tor mac 
făcea parte și elevul Pop Tra
ian din anul III. Lucra la se
ceratul și treieratul griului cu 
o combină. La un moment dat 
a observat că motorul nu mai 
funcționează normal. Aparate
le de bord indicau o tempera
tură ridicată a apei. Să anunje 
pe cineva însemna să piardă 
prea multă vreme. A oprit 
imediat motorul și a început 
să-l cerceteze cu atenție. Cu
reaua de la ventilator era în 
perfectă stare. Motorul nu era 
supus unei supra sarcini. A- 
tunci ce să fie?... Deodată pri
virea i s-a oprit asupra radia
torului. Acesta avea partea din 
fată acoperită cu pleavă. 
„Asta-i I" și-a zis Traian și a 
început să-I curețe. Pleava îm
piedica răcirea apei din ra
diator.

Cînd a isprăvit, s-a urcat pe

tractorul combinei. Acum totul 
funcționează normal.

Peste 100 de prieteni.,.
în timpul vizitei, ne-am abă

tut și pe la clubul școlii. Saltu
rile, jocurile distractive, muzi
cuțele și cele peste 3 500 de 
volume pe care Ie are biblio
teca — îi aștepta pe elevi.

— Aveți multi cititori ? — 
ne-am adresat tovarășei biblio
tecare.

— Aproape toii elevii își pe
trec timpul liber la club și la 
bibliotecă. Dintre ei, peste 
100 sînt purtători ai insignei 
de „Prieten al cărții''. Iar în 
noul an școlar, vom avea — 
cu siguranță — și mai multi.

★
Peste puține zile, alli 120 de 

elevi vor păși pentru prima 
oară pragul acestei școli. La 
dispoziția lor vor sta clase lu
minoase, îmbrăcăminte și ma
nuale școlare primite gra
tuit, mașini agricole, clu
bul și biblioteca, terenurile de 
sport... In schimb li se cere un 
singur lucru: să învețe în așa 
fel incit peste 3 ani, cînd vor 
absolvi școala, toii să devină 
mecanici bine pregătiți, capa
bili să stăpînească mașinile 
moderne care împînzesc întin
derile fără haturi ale gospodă
riilor agricole colective.

E. BUNEA



Sfîrșit de august. Amiaza. 
Soarele dogorește puternic, 
dar pe ogoarele gospodăriei a- 
gricole colective din Recaș, re
giunea BanaU_munca nu con
tenește o clipa. Aici, actuala 
campanie agricolă înregistrea
ză maximum de intensitate. Se 
recoltează tutunul, cartofii, pe
penii, zarzavaturile și se fac, 
în același timp, lucrări pregă
titoare pentru însămînțările de 
toamnă. Colectiva din Recaș 
are însă și un mare număr de 
animale: 656 de bovine, din 
care 206 vaci cu lapte, 220 de 
Scroafe și peste 1 500 de porci 
pentru îngrășat, 1 600 ovine, 
peste 1 500 de păsări mari — 
găini, rațe, gîște și 9 500 de 
pui. Pentru toate acestea tre
buie asigurate hrana și adă
posturile necesare pe tot 
timpul iernii. Iată de ce, în a- 
ceste zile și aici, la sectorul 
zootehnic, se muncește cu de
osebit avînt. Se ridică noi adă
posturi pentru animale: un 
grajd pentru 100 de vaci și al
tul pentru 150 de viței, o ma
ternitate pentru scroafe și o 
îngrășătorie pentru porci iar a- 
îaturi de schelele noilor con
strucții zootehnice, se însilo- 
Zează porumbul furajer. O to
cătoare mecanică, acționată de

<fio
un tractor, duduie necontenit, 
din zori pînă noaptea tîrziu.

— Ne-am planificat să asi
gurăm cîte 10 tone de furaje 
pentru fiecare vită mare și cîte 
5 tone pentru tineretul taurin, 
spune Ion Peter, președintele 
colectivei, dar vom însiloza 
mai mult. în afară de porumbul 
furajer de pe cele 100 de ha 
avem dovleceii cultivați în po
rumb pe o suprafață de peste 
800 ha. Apoi, fabrica de zahăr 
ne va furniza vreo 90 de va
goane de borhot, pe care îl 
vom amesteca cu pleavă și re- 
ziduri de la grădina de legume. 
Deocamdată, se lucrează din 
plin la însilozatul porumbului. 
Am repartizat aici, o echipă de 
oameni harnici și gospodari, 
cea condusa de comunistul 
Striker Francisc.

★
Ion Tomici este socotitorul 

brigăzii zootehnice din colec
tivă. El ar dori ca producția 
de lapte pe fiecare vacă să 
sporească mereu, ca fiecare 
porc contractat cu statul să 
aibă nu numai 90 de kg cum 
prevede stasul ci 100, Î20 de 
kg. Dar pentru asta animalele 
au nevoie de hrană bună și în 
cantități suficiente. Tomici știe 
bine lucrul acesta. De aceea, 
îl intîlnești adeseori printre 

colectiviștii care însilozeaza 
porumbul.

ftecas
9

— Cum merge, baci Fran
cisc ? se interesează el.

Fără să-și lase furca din 
mină, baci Francisc răspunde :

— Merge, dar ca să însilo- 
zezi peste 3 000 de tone de po
rumb, nu-i un lucru tocmai u- 
șor.

— într-adevăr, nu-i ușor, re
cunoaște Tomici. De-aia ne-am 
gîndit sa va dăm o mînă de a- 
jutor.

— Ajutor ? 1 se miră baci 

Francisc. De unde ? Doar oa
menii sînt ocupați pînă peste 
cap cu treburi.

— Și cu toate astea o să vă 
dăm ajutor, spuse Tomici cu 
hotărîre. Am avut noi, ute- 
miștii, o adunare generală, se
rile trecute în care am hotărît 
ca duminica viitoare și în ce
lelalte duminici din luna sep
tembrie să ajutăm la însiloza
tul furajelor !

Baci Francisc zîmbește satis
făcut.

— Apoi dacă faceți voi lu
crul ăsta, să știți că sînteți 
niște flăcăi de isprava

A. MIRCEA

Cu fiecare an...
Vestea că în comuna lor se 

va construi o nouă școală s a 
răspîndit iute ca fulgerul. 
Pionierii au hotărît să se strîn- 
ga să stea de vorbă. Doar școa
la va fi a lor. Iar ei vor face 
ce vor putea ca lucrările să 
meargă cît mai repede. Și cum 
au hotărît, așa au făcut. S-au 
împărțit pe echipe, au cerut să 
li se dea voie să sorteze cără
mizile, să așeze țiglele în sti
ve, să niveleze terenul, să care 
apă. Constructorii s-au bucu
rat mult văzînd hărnicia co
piilor.

în timpul verii, pentru ridi
carea școlii din comuna Gura 
Rîului, raionul Sibiu, s-a lucrat 
susținut. Iar copiii, pe lîngă 
drumețiile, jocurile și activită
țile din tabără, s-au dus nerăb
dători să dea o mînă de ajutor 
și la ridicarea noii școli. Pio
nierii Barbu Maria, Babriț Ilie, 
Jurca Petru, Vlad Elisabeta 
(care a terminat clasa a V-a 
numai cu note de 10) au dat 
dovadă de hărnicie și cu acest 
prilej...

în comuna Gura Rîului s-au 
construit multe case frumoase 
în ultima vreme. Și, încon
jurată de dealuri împădurite 
comuna devine tot mai fru
moasă. Noua școală, care va 
avea 10 săli de clasă, va fi una 
dintre cele mai frumoase clă
diri, „iar noi o vom îngriji și 
o vom înconjura numai cu 
grădini cu flori“, spun copiii 
bucuroși. De altfel, bucurii^ 
semănătoare au copiii și . 
alte sate și orașe din regiunea 
Brașov, unde anul acesta vor 
fi gata încă 9 școli noi. în ora
șul Agnita, Copșa Mică, Sighi
șoara, Brașov... în multe sate 
și orașe, școlile se măresc, se 
fac etajări, se construiesc noi 
săli de clasă.

Cu fiecare an, pentru copiii 
oamenilor muncii, din întreaga 
țară, partidul se îngrijește să 
le asigure condiții tot mai bu- 

Ine de trai și de învățătură, de 
petrecere a timpului liber.

Pe tot cuprinsul patriei, șco
lile așteaptă primitoare pe ve
chii și dragii lor prieteni — 
copiii.

EEENA TOFAN

La gospodăria agricolă 
colectivă din Dobreni, 
raionul Oltenița, se re
coltează mari cantități 
de ardei gras pentru pie

țele bucureștene.

Zilele trecute am dat peste cîteva însemnări grăitoare luate din vechea presă capitalistă din tara noastră : despre taxe școlare care depășeau cu mult venitul unui om al muncii, despre manuale care costau salarii întregi, despre uniforme școlare al căror preț înghițea venitul lunar al tatălui... Acestea erau cifre și date cu mult reduse intenționat de ziariștii burghezi.

Realitatea era însă cu mult mai crudă 1Mi-am amintit de toate acestea colindînd prin cîteva magazine din Capitală și zărind mulțimea de școlari foind mai ales la raioanele „Uniforme școlare" și „Rechizite".
Proaspăla elevă

...Manolescu Flonca din Du- 

dești-Cioplea era nerăbdătoare : cu mămica de mînă, cu bunica, cu.. sora mămichii și cu prietena Nila Ispas (un asemenea e- veniment nici nu se poate petrece fără participarea directă a celor mai apropiate rude și prietene 1), Florica venise la „Maga23nul copiilor" să-și cumpere uniformă școlară nouă. Dar ea nu era singura; la același magazin i-am întîlnit — veniți cu aceeași plăcută îndeletnicire— pe Moise Viorica, clasa a III-a de la Școala de 8 ani nr. 165, pe Dunărintiu Maria, clasa I-a de la Școala medie „M. Emi- nescu“ și pe mulți, mulți alți copii.Prețul scăzut al uniformelor, accesibil tuturor copiilor. nici nu se poate compara cu cel al uniformelor din vechea Romînie capitalistă.
Le raionul

,,Rechizite școlare'*...de la Magazinul „Victoria''— oră de vîrf; aglomerație. E-

levi de toate vîr- stele care cumpără rechizite. îl privesc pe un băiat din clasa a Vl-a de Ia Școala de 8 ani nr. 129. Așteaptă nerăbdător să-și comande rechizitele. El nici nu știe ce-i a- ceastă taxă școlară, pentru că 
de cînd învață nu i s-a cerut să plătească așa ceva; în țara noastră nu se mai plătesc nici un fel de taxe școlare 1 Iar de l-aș întreba : „Dar cărțile, cît te costă ?" S-ar uita mirat la 

mine : Dv. nu știți că toți copiii din clasele I-a — a VII-a le primesc gratuit, de la școală ? 1"La acest raion cunoștințe noi : Pop Ecaterina din Tg. Mureș, Popescu Ion de la Școala nr. 123 — București, frații A’ioșa și Ani- șoara Stancu de la Școala „Dr. Petru Groza", Ion Mariana de la Școala nr. 116. Toți cer caiete, maculatoare, radiere, linii, ghiozdane...— Avem tot ce trebuie din belșug — ne spune gestionara Ștefania Iordache. Tot — și la prețurile cele mai convenabile...Acum, în ajun de 15 septembrie, în întreaga țară, copiii își cumpără cele necesare școlii.
ȘT. ZAIDES



Printre constructorii de motoare 
electrice din Timișoara, care la 23 
August 1962, defilînd prin fața tribu
nelor, raportau succesele lor cele 
mai de seamă-dobîndite în cinstea 
măreței sărbători, se afla și tînărul 
Eduard Tauth. Pășea vesel, mîndru. 

rea Ge ce. Brigada de strungari pe care 
îduce își depășise cu 25—30 la sută sar- 
î de plan și realizase totodată numai 
îse de bună calitate. Dar Tauth mai a- 
incă un motiv care-i umplea sufletul de 
rie. Cu trei zile înainte de marea săr- 
ire se realizase dorința sa cea mai fier- 
, la care năzuia încă de pe vremea cînd 

la gît cravata de pionier: fusese pri- 
n rîndul comuniștilor.
ale trecute i-am făcut o vizită. L-am gă- 
igă struraul automat de copiat axe. Am 
tat desp brigada sa care, în cinstea 
de 23 August, a ocupat primul loc 
cerea cu celelalte brigăzi.
E drept, începu el să povestească, 
deptam să cîștigăm tocmai noi titlul 
ași în această întrecere. Și asta, pentru 
igada noastră este creată de curînd. A- 
a „Electromotor" și chiar în sector la 
sînt atîtea brigăzi cu tradiție și expe-
i, ca cele conduse de P. Nicoară, sau 
tcău, de exemplu, care s-au situat cu 
aritate pe primele locuri în întrecere. 
Și totuși, de data aceasta ați cîștigat în- 
rea. Cum ați reușit ?
N-a fost simplu, răspunde Tauth după*’ 
a clip-e de gîndire. în primul rînd ne-am 
iizat munca așa cum scrie la carte. Apoi 
i ocupat mai serios de ridicarea califi- 
noastre profesionale. Și rezultatele nu 
lăsat aștepte"® : planul a început să fie 
linit și depășit cu regularitate, rebutu- 
u scăzu’ '.a maximum, ba am mai făcut 
ra economii. Și, uite așa, am cîștigat în- 
•ea. Succesele de acum, continuă el, 
: dat aripi. De aceea am hotărît să de- 
1 cea mai bună brigadă de la „Electro- 

Pentru asta vom continua întrecerea 
mai mult avînt. în următoarea etapă a 
:erii, obiectivele noastre sînt următoa- 
să îndeplinim în fiecare lună planul ce 

e brigăzii cu 10 zile mai devreme, să 
lăm complet rebuturile și remanierile, 
onomisim în fiecare lună cîte patru cu- 
e strung cu plăcuțe vidia, iar toți mem- 
■rigăzii să-și ridice calificarea profesio- 
astfel încît să poată lucra la strungul 
lat cu program.
Dar în primele zile de după 23 August, 
i mers treaba ?
Păi să vedem ce spune la carte, zîm- 
Tauth. Și scoate dintr-un sertar grafi- 

s producție al brigăzii. Iată, în luna sep
ie avem de executat axe de diferite
ii, iar pînă la 31 august, am realizat 
25 la sută din plan. înseamnă că nu 
tocmai rău.
e timp, strungul s-a oprit.
3e s-a întîmplat ? l-am întrebat.
'Jn lucru cît se poate de firesc : și-a 
îat treaba și s-a oprit automat. Acum 
e să-i fixez programul pentru o altă 
idă. Așa că...
n lăsat pe Tauth să-și regleze strungul, 
1-i ca brigada pe care o conduce să de
și în această etapă a întrecerii socia- 
inchinată aniversării Republicii, frunta- 
re fruntașe.

în

nu 
de

I. PRICOP

CAMERA PIONIERILORNu știu cine vesel a venit și-a schimbat această cameră bătrînă.Poate și Ia mine omul s-a gîndit cînd cu drag alese tot ce-o să rămînă.Stă pe masa roșie, firește, vaza albă, liliacu-n floare.Toba cum e luna strălucește și pe goarnă arde-un strop de soare.Mîna bună, înflorind pe coaie, semne multe, hărți a desenat și a pus colecții minerale în vitrinele de lemn de brad.Pe pereți, cu trudă ne-ntreruptă chipuri de eroi a rînduit

ca să odihnească, după luptă, ca la ei acasă, liniștit.Sînt aici și cei fără de nume, cei căzuți în aspre bătălii. Chipul lor e soare-n noua lume, îi păstrăm în cărți și-n inimi, vii.E atîta liniște senină, în lumină tot se-nveșmîntează. Sta precum soldatul în lumină steagul scump, pionieresc, de pază.Gîndul vrea atîtea să cunoască, despre cei căzuți să știe multe.Cameră a mea, pionierească, despre ei vrea inima s-asculte.

LA 9 SEPTEMBRIE, PO 
PORUL FRATE BULGAR 
SĂRBĂTOREȘTE ZIUA ELI
BERĂRII PATRIEI SALE DE 
SUB JUGUL FASCIST IN 
CEI 18 ANI CARE S-AU 
SCURS DE LA ACEASTA ZI 
ISTORICA, OAMENII MUN
CII DIN R. P. BULGARIA 
AU REPURTAT, SUB CON
DUCEREA PARTIDULUI CO
MUNIST, SUCCESE REMAR
CABILE PE DRUMUL FĂU
RIRII NOII SALE VIEȚI.

SUB SOARELE LUMINOS 
AL SOCIALISMULUI COPIII 
DIN ȚARA VECINA ȘI 
PRIETENA TRĂIESC CU A- 
DEVARAT O VIAȚA PLINA 
DE FERICIRE ȘI BUCURII.

In fotografie, aspect de la în 
tîlnirea pionierilor din Vranj, 
cu conducători ai statului ș 
Partidului Comunist Bulgar

Despre cei ce nu i-au putut fringe nici vrăjmașii-n crunta lor mînie — despre cei al căror tînăr sînge arde în cravata-mi purpurie.Dar cînd intru-n camera-astamare și ascult, cum ascultăm cu toții, Comunismul îmi răsare-n zare și tresar de caldele emoții.Și tresar de dragoste deplină — viitorul fața-mi luminează.Stă precum soldatul în lumină steagul scump, pionieresc, de pază.
de NICOLAI ZIDAROVîn romînește de 

ION BRAD
—

Drumul spre uzină
Cînd micul țăran a intrat pentru prima oară 

în școala din Eter, multe lucruri l-au uimit. însă 
din toate cel mai mult i-au plăcut atelierele.

Un tînăr înalt blond, lucra cu îndemînare la 
un strung.

El a oprit mașina și l-a întrebat:
— Cum te cheamă ?
— Anton.
— Vrei să lucrezi și tu la strung ?
— Vreau, dar nu mă pricep.
— Dacă vrei, am să te învăț. Doar nimeni nu 

s-a născut învățat.
Pe băiatul blond îl chema Todor. El era mai 

mare ca Anton și știa multe, dar cu toate a- 
cestea nu era încrezut.

De atunci au trecut doi ani. De cum învăța 
lecțiile Anton alerga la strung. Mașina îl ascul
ta. Piesele pe care Anton le lucra, ieșeau din 
mașină netede și frumoase. Deseori își amintea 
de Todor și își spunea :

— De ce nu vine acum să mă vadă I
Anul trecut Todor a terminat clasa a VIII-a și a 

intrat să lucreze în uzina de construcții de ma
șini. Și pe neașteptate ieri a venit în vizită la x 
școală. Cînd a intrat în atelier, pionierii l-au 
înconjurat zgomotoși. Toți se bucurau, dar cel 
mai mult .se bucura Anton.

— Adevărat strungar ? — l-a întrebat, strîn- 
gîndu-i puternic mîna.

— Adevărat. Să-ți mai spun ceva, încă din 
primele zile m-au repartizat în categoria III.

Și dorința mea este ca după terminarea clasei 
a VIII-a să lucrez în uzină. Nu știu dacă o să fiu 
repartizat.

Todor a luat piesa confecționată de Anton, a 
analizat-o și l-a bătut pe umăr:

— Dar tu ai și pornit pe drumul spre uzină 1 
MARIA POPOVA

Moscova. In apropiere 
de Kremlin, a început 
■construirea celui mai 
mare hotel din Europa. 
Hotelul va avea 3 200 de 
camere. Restaurantele, 
braseriile, bufetele sale 
vor putea fi frecventate 
deodată, de aproximativ 
5 000 de persoane. Hote
lul va dispune, de ase
menea, de o sala de spec
tacole cu 3 000 de locuri.

Canberra. La 29 au
gust, în capitala Austra
liei au sosit peste 300 de 
învățători din statul 
Noua Galie. pentru a 
protesta împotriva con-

La 1 septembrie a.c. a început noul an de învățămînt în 
școlile sovietice.

Iată-i în fotografie pe cîțiva elevi împreună cu profesoara 
lor, de Ia Școala nr. 1 „Ulianov", în prima zi a noului an școlar. 
Ei sînt mîndri că învață în această școală în care a fost elev 
Vladimir Ilici Lenin. „Să fim fiecare, asemenea lui Lenin” — 
gîndul acesta le însuflețește inima, cînd privesc banca pe care 
este așezată o plăcuță cu următoarele cuvinte : „Aici a stat elevul 
Vladimir Ulianov”.

fifPE GlOS

dițiilor mizere de învață 
mint,

Praga. In cadrul „Verii 
culturale internaționale" 
la Luhacovice (Slovacia) 
s-a deschis Saptămîna

culturii și artei romî- 
nești. Cu acest prilej, 
se vor audia concerte a- 
vînd în program lucrări 
ale compozitorilor ro- 
mîni, se vor prezenta fil
me romînești, vor avea 
loc recitaluri din poezia 
romînească, reuniuni 
prietenești la care se va 
vorbi despre realizările 
din R. P. Romînă. O

Ferrara. Peste 30 000 
de muncitori agricoli din 
provincia italiană Ferra
ra, au declarat o greva 
de protest împotriva sa
mavolniciilor săvîrșite de 
latifundiari.
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Saigon. După cum re
latează corespondentul 
din Saigon al agenției 
Reuter, partizanii din 
Vietnamul de Sud au do- 
borît două elicoptere a- 
mericane care au parti
cipat la atacurile împo
triva pozițiilor ocupate 
de ei.

Havana. La 30 august 
a fost semnat de U.R.SS. 
și Republica Cuba proto
colul cu privire la con
struirea unei noi uzine 
de reparații auto. între
gul utilaj și metalul pen
tru piesele nestandardi- 
zâte vor fi livrate din 
U.R.S.S.



Azi vă

£
Să vizitezi, fie și în fugă — întreaga grădină, îți trebuie 

dar să scrii fie și numai despre 
negîndit de mult spațiu. Iată de 
încerca să descriu cît de puțin,

multă, foarte multă vreme, 
o singură secție, îți trebuie 
ce în scurta prezentare voi 
numai....

Pitoreasca grădină 
japoneză...

Grădina japoneza... clujea
nă este amenajata în genul 
colinelor Tsuki-Yama din Ja
ponia.

învăluită într-un minunat 
părculeț, îți apare, gingașa și 
miniaturală ceainăria cu fe
restrele larg deschise înspre 
cele patru zări. Dar trebuie 
s-o vezi, sa-i calci (cu frica, 
parcă, spre a nu o dărîma, a- 
tît de gingaș e lucrată în lemn 
sculptat) podeaua suspendată 
pe stîlpii ce ies din lac ca sa-ți 
poți da seama cu adevărat de 
frumusețea ei. Pentru ca să a- 
jungi la ceainărie însă, treci 
prin grădina, cobori podețul 
de lemn lucrat în stil japonez, 
și admiri „piatra salutului" de 
la piciorul podului, pășind a- 
poi pe marmorifericele dale 
ale „punții de piatră" (Ischi- 
bashi)... Numai apoi o cărare 
de basm, umbrită de arbuști 
din țara soarelui te poartă lin 
spre ceainărie.

Dar grădina japoneză nu 
și-a dezvăluit toate farmecele. 
Abia după ce-ți satisfaci dorin
ța de a vedea ceainăria, îți 
poți desfăta privirea admirînd 
o data și încă o data simpla 
dar frumoasa fîntînă japoneză, 
deasupra căreia își coboară 
frunzele late și rare, parcă 
pentru a și le oglindi în apă, 
zvelții arbuști Paulownia im
perialis.

Urmează lanternele — vesti
tele lanterne japoneze de pia
tră — pentru grădină. Fiecare 
întretăiere de alei ’și are lan
terna sa, croită din piatră, dar 
fiecare deosebindu-se mult de 
celelalte. Vazîndu-le, trăiești 
cu închipuirea cum arată pe 
înserate minunata gradină ja
poneza cu lanternele sale a- 
prinse. Și le zărești parcă, licu

rici de noapte, strălucind prin
tre prietenoșii Phellodendron 
amurense poposiți aci de pe în
depărtatele țărmuri ale Amu
rului, sau printre cîrlionții de 
jad ai Larix leptalepisurilor — 
arbuști asemănători conifere
lor noastre dar aduși tocmai 
din îndepărtata Japonie.

Trebuie sa trăiești clipe de 
adevărată destindere sub co
roana umbroasă (revărsată 
peste trunchi ca o ciupercaJ a 
Ulmus-ului Scabra, nu mai 
înalt de 2—2,5 m și cu frunze 
late, groase și lucioase. Și nu 
rareori, vrînd să poposești pe 
băncile acoperite (în stil japo
nez) din grădină, ai posibili
tatea să constați că ele sînt 
ocupate de o fata sau de un 

băiat cu cartea în mină, cu 
caietul într-alta, care urmează 
șirul lecției de istorie sau, 
poate, cine știe ?... chiar de 
botanica ; nici că există alt loc 
mai prielnic pentru o aseme
nea îndeletnicire decît peisa
jul de basm și liniștea data

toare de viață a splendidei 
grădini,

spre 
noas*

...și noile sere
De la grădina japoneza, urci 

pe alei șerpuind între cele mai 
felurite specii de plante din 
lume, spre noile sere. Sînt o 
construcție magnifica din oțel 
și sticla, arhitectural împreu
nate spre a fi cît mai pe de
plin un loc prielnic în care 
plante ce nu suferă temperatu
rile de iarnă ale țarii noastre, 
sa poată trăi în voie, 
desfătarea și instruirea 
tră.

Spun spre desfătarea 
struirea noastră, pentru i 
rele sînt totodată un colț mi
nunat de natură și un loc unde 
vizitatorii însetați de a cu
noaște se pot instrui, singuri 
sau ajutați de ghizi, în legă
tură cu bogata și felurita flo
ră din regiunile calde.

Iată, în bazinul de apă al 

și in* 
că se*

sălii din stingă intrării, vesti* 
ta Victoria cruziana, din fami
lia nimphaceaelor j are frunze 
mari, cu diametrul de 1,20— 
1,50 m, cu marginile ridicate 
ca la sombrero-arile mexica
ne. Pe frunza aceasta ai putea 
așeza, fără teama că s-ar scu-

Mi

de 3—4 ani.lunda, un copil
Floarea Victoriei este bogata 
în petale roz-albe, iar în bazin 
zburda o mulțime de peștișori 
viu colorați*

In sala cea mai mare, cum 
b și de așteptat, se afla „uria
șii". Iata-1, de pilda, pe Musa 
sapientum, din Asia tropicală, 
înalt de 8—î 0 m ; el aparține 
familiei musaceaelor și are 
frunze mari, lungi de 2—3 m 
și late pînă la 0,5 m. Tot aici 
îl puteți găsi pe „purtătorul de 
spade" — palmierul Howea 
forsteriana, înalt cît o casă și 
avînd frunzele lungi și subțiri 
Ca niște spade. El absoarbe a- 
jcelași... oxigen cu „cactusul" 
uriaș Agava americana, înalt 
cît un om obișnuit, cu frunze 
lungi și groase, înarmate pe 
margini cu mulțimea de suliți 
a ghimpilor.

Martinsella imperialis, arbo
re din Brazilia, e golaș ca un 
gît de struț; abia sus, la a- 
proximativ 8 m de pămînt, ca 
și cum cineva s-ar fi jucat pu- 
nîndu-i un smoc 
i-a crescut un fel 
din frunze lungi, 
formă de evantai.

Dar cîte nu s-ar putea spu
ne și scrie despre frumoasele 
sere construite în ultimul timp

de frunze, 
de coroană 

aplecate, în

w&s

...

de

și care adăpostesc plante 
cunoscute nouă nici chiar 
lecțiile de botanică 
școala.

Trebuie sa mergeți, 
să vizitați splendida 
botanică clujeană. Fiți numai 
ochi și urechi, acolo se pot 
vedea multe, dar și mai multi?1 
se pot învăța.:

ne- 
din 

la

copii, și 
grădină

AL. MIHU

E pufin probabil să fi avut 
careva din voi prilejul să 
călătorească pe străzile o- 
rașului într-un... aparta
ment. Eu însă am reușit de 
curînd să parcurg într-un 
apartament nou aproape 20 
de kilometri.

Am sosit la Uzina de pro
duse din beton armat nr. 8 
din Moscova și am zărit 
într-o hală o mașină care... 
face apartamente.

Specialiștii din atelierul 
nr. 3 al Institutului MITEP 
au chibzuit totul bine. Ima
ginați-vă o uriașă ladă de

Reportaj din
apartamentu!“călător

oțel. In această ladă-iormă, 
muncitorii au turnat cu cî- 
teva ore în urmă betonul 
lichid. Și iată că aparatele 
au arătat că betonul s-a so
lidificat. Operatorul a apă
sat pe un buton de la ta
bloul de comandă și pereții 
mașinei de formare s-au dat 
puțin în lături. S-a apropiat 
o macara puternică și a scos 
din mașină o cutie mare din 
beton cu orificii pentru fe
restre și uși.

Cutia de beton a început 
să se transforme chiar sub 

ochii noștri; tîmplarii au 
instalat ramele, au prins u- 
șile, lăcătușii au montat ba
teriile de încălzire, conduc
ta de apă. Zugravii au zu
grăvit tavanurile și pereții 
iar dușumeaua a fost așter
nută cu masă plastică co
lorată-

Apartamentul cu două ca
mere este gata.

S-au deschis porțile și a 
apărut un automobil de 
tracțiune cu platformă. Ma
caraua a mutat apartamentul 
de 20 tone cu grijă pe plat
formă. Inginerul a deschis 
ușa : „Intrați cu curai f”. 
Astfel am. devenit eu pri
mul oaspete și „pasager" al 
apartamentului.

Automobilul a pornit. Șo
ferul a scos mașina pe 
cheiul rîului Moscova. Deo
dată un semn: un cerc 

galben, iar în mijlocul Iui 
un camion. Asta înseamnă 
că pe aici autocamioanele 
nu au voie să circule. Dar 
agentul de circulație nu 
ne-a oprit. Dimpotrivă, el a 
zîmbit, a dus mina la cozo
roc și a aprins ochiul verde 
al semnalizatorului.

Patruzeci de minute a du
rat călătoria. Si iată, în 
sfîrșit, Novîie Ceremușki, 
cvartalul experimental. Cele 
ce-au urmat s-au petrecut 
repede și neașteptat. Apar
tamentul prins de macara, 
legănîndu-se ușor, a cobo- 
rît alături de celelalte a- 
partamente. La mine în ca
meră au intrat lăcătușii și 
electromontorii și au cuplat 
instalația electrică, încălzi
rea, conducta de apă și ca
nalizarea.

Apartamentul este gata să 
primească pe noii locatari. 
Am ieșit din el și am plecat 
la redacție să scriu acest 
reportaj...

N. PETROV 
(traducere din Pionierscaia 

Pravda")

r Direcția Generala a Poștelor g 
g și Telecomunicațiilor a emis o g
g serie specială de mărci poșta- g
g Ie, în cinstea primului zbor g
g cosmic în grup, înfăptuit de g
g navele sovietice „Vostok 3" g
g și „Vostok 4".

Aceasta serie este formata g
H din trei mărci, în valoare to- g
g tală de 3,90 lei, toate fiind g
H pentru poșta aeriană. r

Marca de 55 bani înfățișea- g
g ză portretul maiorului A. G. g
g Nikolaev; marca de 1,60 lei g
= reprezintă globul pămîntesc g
g cu cele două nave cosmice în g
g zbor; marca de 1,75 lei înfă- g
g țișează portretul locotenent- g
g colonelului P. R. Popovici; în g
g afară de portretele piloților g
g cosmici, valorile de 55 de bani g
g și 1,75 lei au schițate navele g

cosmice și datele zborurilor 
respective.



Minunatele zile ale va
cantei sînt pe sfîrșite. Ne
răbdători, pionierii și șco
larii se pregătesc pentru 
începerea noului an școlar. 
Cu hărnicie și pricepere, ei 
ajută la înfrumusețarea 
școlii, a claselor. Iată-i la 
lucru:

1. La Școala de 8 ani din 
comuna Pușcași, raionul Vas
lui, pionierii au ajutat la cu
rățenia școlii și mai ales la în
frumusețarea claselor, a cori-i 
doarelor. Perdeluțele, ghive- 
cele cu flori aranjat© cu gust 
de copii, dau un aspect sârba-; 
toresc școlii.

2. O dată cu întreaga școa
lă, s-a înnoit și colțul pionieri
lor din comuna Neicu, raionul 
Panciu. Aici, pionierii au aran
jat atributele pionierești, au 
alcătuit un fotomontaj cu as
pecte din viața și activitatea 
copiilor.:

3. în grădinița din fața Șco
lii de 8 ani din comuna Oina- 
cu, raionul Giurgiu, e mare 
forfota. După ce s-a zugrăvit 
școala, pionierii au venit să 
planteze flori, să refacă rondu
rile din grădinița școlii. în pri
ma zi de școală florile îi vor 
primi vesele.;

4. Biblioteca școlii este un 
loc des frecventat de - copiii 
din comuna Ulmă, raionul Ră
dăuți. Zilele acestea, pionierii 
au îmbrăcat cărțile, le-au eti
chetat, au schimbat hîrtia din 
rafturi. Primii cititori sînt aș
teptați.

un minunat sue

de tenis al ju-

vor in-
MARIUS POP

Pionieri și școlari!

de emoționate; 
a început cam-

„SCINTE1A 
PIONIERULUI*

ii

în urma disputării celei de 
a treia etape, în fruntea cla
samentului se află Știința-Cluj 
urmată de Știința-Timișoara, 
U.T.A. și Rapid-București.

M. P.

a obținut nota 10 
de admitere înAu venit amîndouă de la 

Cluj, sfioase și puțin speriate. 
Două fetițe, una blondă cu co
dițe, cealaltă bruna cu părul 
scurt. Amîndouă sînt pentru 
prima dată în București, amîn- 
două participă pentru prima 
oară în viața lor la campiona
tul republican 
niorilor.

Sînt nespus 
Dar iată că 

pionatul. Jocul lor la început

timid, își capătă încetul cu în
cetul o surprinzătoare siguran
ță. Și rezultatele nu întîrzie, 
Amîndouă elimină din con
curs, rînd pe rînd, adversa
re puternice. Amîndouă se ca
lifică în finale și amîndouă a- 
jung campioane ale R.P. Ro
mine j Vera Rado la 
ria 13—14 ani, Agneta 
categoria 15—16 ani.

Micuțele clujence se 
toarce în orașul lor natal în

cununate de 
ces sportiv.

Vera Rado 
la examenul 
clasa a VIII-a, iar Agneta Kun 
a promovat clasa a Vil-a cu 
media 9,66. Cele două fruntașe 
la învățătura s-au dovedit 
fruntașe și pe terenul de te
nis.

Pentru frumoasele lor suc
cese noi le adresam sincere 
felicitări.

Etapa a lll-a a
Duminica trecută, s-au des

fășurat meciurile etapei a III-a 
a campionatului republican de 
fotbal.

Meciurile cele mai impor
tante s-au disputat la Cluj, 
Timișoara, Iași și București. La 
Cluj, fruntașa clasamentului, 
Știința-Cluj, a întrecut în me- 
ciul-derbi al etapei, echipa Pe- 
trolul-Ploiești după un joc di
namic și spectaculos în care 
ambele echipe au jucat bine. 
Scor 1—0.

La Timișoara, echipa locală 
studențească Știința, n-a ră
mas mai prejos față de colega 
ei din Cluj, întrecînd ușor 
(scor 3—1) noua promovată 'in 
categoria A, Farul-Constanța,

La rîndul său, publicul ie
șean a avut ocazia sa aplaude 
duminica prima victorie în ac-

« J <XÎx»jia^ Etc t

«ctXu eojvu, oue j
we.- diux tuu

vUxvu». pi. I

lVJL- au. JMaLUT I
U . I{JjtuL (XdUeâ-XA- I

H A»

Campionatului republican
tualul campionat a echipei 
C.S.M.S. Iași care a întrecut 
categoric echipa Crișana-Ora- 
dea. Scor 3—0.

La București, cuplajul fotba
listic de pe Stadionul „23 Au
gust" a produs satisfacții și... 
decepții. Rapid-București a în
vins după un meci frumos și 
foarte disputat actuala cam
pioană a țării Dinamo-Bucu- 
rești (scor 2—1) iar Viitorul- 
București a pierdut în fața e- 
chipei Progresul la un scor 
neașteptat (1—5). Cei care a- 
plaudaseră categorica victorie 
a tinerilor jucători de la Viito
rul în prima etapă cînd și-au 
surclasat adversarii (Viitorul a 
întrecut atunci pe Minerul-Lu- 
peni cu 7—0) au fost dezamă
giți de jocul lor de duminică.



dînd să

a-
li-

i
are lîn- 
un pria-

și 
numai

trecuse simpla amețeala 
pricina căldurii ? Privi iar li
niile de tramvai... De fapt, 
spaima îl făcuse să amețească, 
să-i fie cald... Totul. în ziua 
ceea, voia să se asemene 
niilor de tramvai, paralele.

Merqeau alături, și ei, 
umbrele lor. Părea că 
umbrele lor vorbesc :

— Ai să-mi dai 30 de bani.
— Pentru ce am să-fi dau 30 

de bani ?
— Pentru biletul de tramvai.

Tramvaiul
Zise

— Dacă nu 
măr la o sută,

— Bine.

întîrzia. Horia

stafie 
numă-

Mihai 
tină 

voiau, 
Trecu 

și

Povestire de MIHAB STOIAN

vine pînă nu- 
pornim pe jos.

încuviință Mihai, 
dar numără rar

Tramvaiul apăru în 
cînd Horia aiunsese cu 
râtul la cincizeci.

— Avem noroc, rosti 
și urcă primul, fără să 
seama de ceilalți care 
de asemenea, să urce,
nepăsător pe lînqă taxator 
«:e opri tocmai în fată, în spa
tele vatmanului Horia își croi 
drum nînă la el.

— Ce te uiți asa la mine ?
într-adevăr. ochii lui Horia, 

de obicei rotunzi, limpezi, că
pătaseră dintr-o dată altă for
mă, deveniseră parcă 
iar căutătura lor

Rămas fără răspuns, 
lăsă privirea să-i alerge 
intea tramvaiului, între 
două linii sclipitoare, și 
zise că oricît ar fi el de
ten cu Horia, prietenia lor go
nește uneori alături, ca liniile 
tramvaiului. Și numaidecît își 
aduse aminte de toate micile 
neplăceri care se ivesc, întot
deauna, de-a lungul unei prie
tenii 
nu-i 
tul 
să-și
cotelile, fără nici un rezultat), 
altă dată îl spuseăe 
fiindcă luase un patru pe 
voia să-l 
părinți...

„Acum 
cat?", se
te că nu-i pasă, se răsuci în 
loc și înfruntă privirea celui
lalt. Rămaseră așa, ochi în 
ochi, timp de câteva clipe, în

oblici, 
piezișă.

Mihai 
îna- 
cele 

își 
prie-

mai îndelunqate : Horia 
împrumutase cîndva caie- 
de aritmetică (lăsîndu-1 
bată singur capul cu so-

tăinuiască fată

acasă, 
care 

de

ce l-o mai fi 
întrebă și, ca să

apu- 
ara-

prima statie

spaimă uitase 
aflau. Tresări, 
stăruitor din

care vreme Mihai încercă să-și 
închipuie ce vede celălalt. 
Văzu un băiat uscățiv, cu bra
țe lungi, osoase, care se stră- 
duie să pară nepăsător, chiar 
senin, pentru ca pînă la urmă 
să se fîstîcească și să înceapă 
să se caute prin buzunare...

Apăruse controlorul. Era încă 
în fundul vagonului. mărun
tei, cu șapcă roșie si, culmea, 
semăna cu Horia. Era ca și 
cînd Horia și-ar fi pus. într-a- 
dins ca să-l necăjească, o șap
că de controlor.

— Ascultă. îl apucă strîns de 
încheietura mîinii. hai să mer
gem o bucată și pe jos.

Tramvaiul era încă în plin 
mers.

— Oricum, la 
coboram.

Se înroși : de 
pînă și unde se 
Vatmanul bătea
clopot, fiindcă un camion îna
inta încet dinaintea tramvaiu
lui și se încăpătîna să nu se 
dea în lături. Controlorul era 
acum la mijlocul vagonului. 
Mihai simțea că se topește, ca 
o luminare uitată pe un cup
tor încins. își șterse fruntea 
îmbrobonită și pe semne că’ 
așa îl surprinse și controlo
rul, căci îi zâmbi:

-- Cald ?
—Cald, răspunse pentru el 

Horia și dintr-o dată avu im
presia că îl privesc, sfredeli
tor, doi controlori, apoi patru, 
opt.-.

Se pomeni pe trotuar, alături 
de Horia. Tramvaiul pornise 
de mult din statie, se zărea 
acum ca o cutie de chibrituri, 
iar tot ce i se întîmplase a- 
colo, în vagon, îi apăru ca un 
lucru petrecut doar în închi-

uri

— Ăsta-i poate biletul 
tăU...

-— Ăsta e al meu, ăsta e 
al t^ift...

— Cine te-a rugat să-mi 
cumperi bilet?

— Prietenul meu m-a ru
gat. Adică tu...

— Adică eu ?
Nimeriseră într-un 

umbros și rămaseră

— Care bilet ? Eu n-am 
avut b"

»i fată

simți

puîrea sa, neade 
de cutia pe roti care 
dea în depărtare, se 
neașteptate și mare, și puternic, 
și sigur de el, așa încît începu 
să pășească vioi.

— Ți-a trecut ?
Mihai nu știa bine unde țin

tește întrebarea prietenului 
său: îi trecuse spaima, ori îi

Bun cjtisif, iubita școala

i avut Ui-

loc 
fără 

umbra. Vorbeau acum de-a

— Daca nu mi-i dai, mă 
supăr. > .

‘Pentru 30 de bani? 30 
de bani face prietenH^MI- 
ira?

seamna ca atî 
biletul asta, de 30 
pățeai o rușine de 
mai puteai scăpa, 
fi plătit.

— Cinci lei, 
menda.

— Amenda e 
rușinea te costa 
mai mult. N-ai

— Am simtit 
tat...-

Mihai ridica 
Erau iarăși în 
relui și deși aveau din nod 
umbră, umbrele lor păreau 
ca se tin într-adins departe 
una de alta, supărate. Daca 
le-ai fi putut zări 
sprâncenele, gura, 
c-ar fi înțeles cît de triste

Fără 
de bani, 
care 

oricît
nu
ai

atîta-i a-

atîta, dar 
mult, mult 

simtit ?
dar am ui-

sînt amândouă. Dar umbrele 
n-au nici ochi, nici sprîncene, 
nici gură, sînt doar ca o pînză 
cenușie, și-atît! Atîta i se 
păru și lui Mihai că 
gă el: o umbra, nu 
ten adevărat...

— Am aiuns ! zise, 
intre în curtea casei.

— N-ai aiuns, striqă Horia. 
încă n-ai aiuns. Mai ai de 
merș. Drum lung... Ai să-l stră
bați siqur, o să-l străbatem 
împreună...

Celălalt vîrî mina în buzu
nar si îsi sună cei cîtiva bă
nuți :

— Ce drum ? Care drum ? 
Cite vorbe cheltuite pentru 30 
de bani 1

Și îi înmînă brusc o monedă 
de 25 de bani și alta de 5 
bani, întorcînd capul, să nu-1 
privească.

— Ține 1 Și să nu mai spui 
că-mi ești prieten.

Horia luă bănuții și 
ră, nu pentru cei 30 
recăpătați, ci pentru 
se despărtiseră acum, 
teau împreună același 
lung și anevoios, la 
căruia îi așteptau, desăvîrșite, 
tinerețea, munca, cinstea și 
prietenia fără îndoieli.

se bucu- 
de bani 

că deși 
străbă- 

drum 
capătul

km

Întoarcere
De pe munți și din lunci.
Din zăvoi,
Către școală întorcîndu-ne iarăși, 
Am luat frumusețea cu noi, 
Să-i fim colegi și tovarăși.

Atîta veselie și soare 
'Am cules în ierbare. 
'Atîta bucurie și cînt 
Am luat în cuvînt...

Darnică de tot ne-a fost tara. 4 
Din zori pînă seara ; **■
Ne-a mîngîiat vîntul obrazul, 
Ne-a răcorit pe întinderi talazul. 
Și peste tot am lăsat
Cuvîntul
Și gîndul
Curat...

lată acum: cărți ne-așteaptă. 
Tovarășe de urcuș.
Pentru încă o treaptă
Pe care o începem acuș.
Filele prind să ne fure
Cu freamăt, parfum de pădure...

Cu ochii-amintirii și-ai inimii. 
Noi scrutăm
Către zările albastre : 
Ne urează succese 
Ceahlăul și Omul 
Fluturîndu-și la gît 
Cravatele noastre.

Muzica;

din umeri, 
bătaia soa-

ochii, 
poate

GHEORGHE SCRIPCĂ

Bun găsit, iubită școală, 
Azi vacanta s-a sfîrșit 
Și ne-ntoarcem iar la tine, 
Scumpă școală, bun găsiți

venit m tara toamna, 
Cu belșug de rod sporit.

p. . Bucuroși, ca-ntotdeauna,
rL.c^>U»/\ Noi gpre școală am pornit.

it cu voie bună 
Clinchetul* de clopoțel 
Si sunînd părea să-ntrebe 
Dacă ne-a fost dor de el.

Publicăm mai jos dezlegarea cu
vintelor încrucișate „La focul de 
tabără" apărute în numărul prece
dent din 30 august a.c.
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