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doilea txamtn.
Zilele acestea sînt pentru voi, dragi copii, zile de adevărată 

sărbătoare. Examenele de absolvire la care vă prezentați 
stăpîni pe cunoștințele voastre constituie o încununare a 
muncii și străduințelor depuse de-a lungul celor 1 ani de studiu.

Acum, cînd scriu aceste rînduri, mă gîndesc și la copilul 
meu, Costel, care, la fel ca voi, termină clasa a Vil a. Mulți 
dintre voi ați hotărît ce drum să alegeți la absolvirea școlii. 
Costel vrea să devină strungar, la fel ca mine. Știe însă că pen
tru a deveni un bun strungar trebuie să ai cunoștințe temeinice 
de matematică și fizică, trebuie să înveți continuu și perseve
rent. Pentru că de felul cum înveți în școală, depinde și felul 
cum vei munci în fabrică, lată de ce, în fața comisiei de exa
mene, s-a prezentat și el bine pregătit, la fel ca mulți dintre voi. 
Pe urmă, o să vină și examenul de admitere. Vă doresc tuturor, 
dragi absolvenți ai clasei a VII-a, mult succes și la acest 
examen I

ION CĂRUȚAȘU 
maistru strungar, Uzina 

„Semănătoarea", București
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Nu poate ii bucurie mai mare pentru un profesor decît 
aceea de a și vedea elevii stăpîni pe cunoștințe multilaterale, 
harnici, pregătiți cum se cuvine pentru viață. De aceea, exa
menele voastre sînt un iei de examene și pentru noi; le-am aș
teptat cu aceeași emoție și Ie trăim cu aceeași bucurie ca și voi, 
copii. în trecut, puțini fii de oameni ai muncii ajungeau să se 
prezinte la un examen de absolvire sau de admitere. Din pri
cina lipsurilor de tot felul, mulți erau nevoiți să părăsească 
școala. Numai în anii puterii populare, datorită realizărilor 
create de partid — sute de școli noi, inexistența taxelor, ma
nuale gratuite, un nivel de trai ridicat — s-a înfăptuit obliga
tivitatea învățământului general de 7 ani, trecînduse acum Ia 
învățămîntul general obligatoriu de 8 ani. Pregătirea bună pe 
care cei dintr-a Vil-a o dovedesc la examene arată că sînteți 
demni de încrederea cu care vă înconjoară poporul muncitor. 
Prin felul în care își vor însuși meseria îndrăgită, prin munca 
lor viitoare, proaspeții absolvenți de acum sînt chemați să 
contribuie ei înșiși la opera de desăvîrșire a construcției sor 
cialiste.

LUTA ȘELARU 
directoarea Școlii de 8 ani nr. 12, 

Constanța

Din ramele tablourilor. New
ton și Lomonosov te privesc 
cu exigență. Pe masă, voltme- 
trul și pistonul in miniatură, 
releele și electroscopul așteap
tă, strălucind metalic. Mlădiu 
Adriana le vede parcă pentru 
tntiia oară. Bine ar fi dacă, 
între atitea aparate, ar fi și li
nul care să producă cifra] 1 Dar 
un asemenea aparat *nca nu 
s-a inventat... Adriana privește 
în jur. Dacă stai și te gîndeștl, 
totul aici îi e cunoscut, apro
piat...

— Pe mine, ztmbește basto- 
nașul de sticla, m-ai încărcat 
o data cu 
vă-’

FIZICA Șl... CURAJUL!

electricitate pozitl-

— Eu, parcă spune pirome- 
trul cu cadran, ți-am demon
strat de atîtea ori cum se di
lată fierul, la căldură l

Adriana citește întrebările 
de pe bilețel. Trebuie să vor
bească despre acțiunea chimică 
a curentului electric. Iată, pe 
masă, aparatul cu care se poa
te produce electroliza. Nu o 
dată l-a mînuiț ea. Șl iată pri
virile încurajatoare ale profe
soarei de fizică. Adriana îșî a- 
mlntește totul. Răspunsul ei 
vine firesc, convingător. Așa
dar, acesta este examenul! A-

driana explica, demonstrează^ 
adaugă. Tovarășa profesoară 
e mulțumită. Adriana primește 
o notă foarte bună, la fel ea șl 
Avram Anca, Georgescu Fio-1 
rea șl alțl pionieri din dasa a 
VH-a D, Școala de 8 ani nr. 17t 
din București. Da, aparatul 
pentru produs curaj încă nu s-d 
inventat șl pot să vă spun căi 
nid n-o șa se inventeze nici
odată. De obicei, se inventează 
lucruri utile, tar acesta ar & un 
lucru inutil! Cînd ai cunoș
tințe temeinice, pe care le-ăl 
verificat și în practică, curajul 
apare de la sine, orldt de fan* 
portant ar fi un examen!

SANDU ALEXANDRU

— Bravo, Li
liana !

Colegii din clasa 
a V-a o felicită pe 
Radu Liliana din 
clasa a VII-a, 
Școala de 8 ani nr. 
151 din Capitală, 
pentru rezultatele 
foarte bune de la 
primele examene.

Spre etajele de sus
La blocurile din Țiglina se lucrează la ul

timele etaje. Copiii zidarilor, betoniștilor sau 
electricienilor dau acum examene. Se poate 
spune că drumul spre etajele de sus este 
comun atît părinților oît și copiilor...

De dimineața, încă, înainte de ora fixată, în 
curtea Școlii de 8 ani nr. 7 din Galați au și 
sosit pionierii. Atmosfera sărbătorească ; 
zîmbete, îndemnuri. Sînt prezenți nu numai 
cei dintr-a 7-a, ci și alții, mai mici. Vor sa-i 
felicite pe colegii aflați în pragul absolvirii. 
Dar de cum a ieșit prima serie, bucuria a luat 
locul emoției. Pionierul Sion Aurel, care a 
„dat“ la romîna, nu mai prididește cu răs
punsurile.

— Al știut ?
— Ce întrebare ai avut î
— Felicitările noastre, se vede pe chipul 

tau ca al răspuns bine !
Intr-adevar, Aurel a analizat cu pricepere 

schița „Arendașul Romîn“ de I. L. Caragiale, 
Tot atît de bine a rezolvat și analiza grama
ticala. E firesc : în tot timpul anului școlar a 
învățat cu perseverență, iar acum pentru e- 
xamene, a repetat din carte, după notițe, a 
consultat și alte materiale. Rezultatul ? Nota 
10. Dar iat-o și pe Simulescu Viorica. Pe piept 
îi strălucește mîndra distincția pioniereasca.; 
E semn ca a învățat bine. Dar la examene 1 
Și aici Viorica a fost la... înălțime. Ca și ta
tăl său, de altfel, tovarășul Constantin Simu
lescu, constructor pe șantierul de locuințe 
Țiglina, Viorica este mereu în primele rîn
duri.

LA DRUM, COPII!
— Să nu uităm, 

să punem la punct 
aparatul de foto
grafiat !

— Vezi, scrie clar 
anunțul l...

„Griji“ și iarăși... 
„griji". Doar este 
vorba de primele 
zile după încheie
rea anului școlar. Și 
cite nu și-au propus 
să facă cei mai mici 
pionieri de la Școala 
medie nr. 7 din 
Capitală I Fie că 
este vorba de mica 
excursie cu mașina 
Ia G.A.C. - Roșia 
(unde, vă pot spune 
în secret, îi aș
teaptă cireși dol
dora de fructe), fie 
că vor merge la 
Grădina zoologică 
sau în parcul He
răstrău, nerăbdarea 
este la fel de 
mare. S-a luat în 
seamă și dorința 
Anișoarei de a se 
vizita Muzeul satu
lui, și inițiativa lui 
Florin de a se alcă
tui un jurnal de 
drumeție, și propu
nerea cuiva de a se 
viziona filme pen
tru copil. Să nu mal 
vorbim de bucuria 
pregătirii serbării 
de încheiere a anu
lui școlar. Cîntecul, 
jocul și veselia sînt 
acum în drepturile 
lor cele mai de
pline. Ele însoțesc 
pe copil pretutin
deni. Și zilele se 
scurg frumoase, pli
ne de bucurii.

GETA COSTIN
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rează respect profesorilor, 
tovarășilor mai vîrstnicL 
Nu putem decît sa ne bucu
ram ca Neniu Alexandrina, 
din comuna Fîntîna Dom
nească, regiunea Oltenia, 
Ene Elisabeta, Cioban Vic
toria, Borș Lina și alții din 
comuna Dragalina, regiunea 
Iași, Deliu Iordan și colegi
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Vă prezentăm o scoală de: 
comRBCiii-Momj

A construi — intr-un stat socialist — înseamnă să-ți 
pui în slujba poporului muncitor tot talentul, toată 
priceperea de care ești capabil spre a contribui la 
desăvârșirea construcției socialiste.

Acelora care mîine vor spori rîndurile constructo
rilor. acelora care vor putea raporta cu mindrie că au 
Îndeplinit sarcinile trasate de partid, ne adresăm uzi. 
Și aceștia sînt cei care termină acum clasa a Vil a.

Noi vom vorbi astăzi despre CENTRUL ȘCOLAR 
PROFESIONAL CONSTRUCȚII-MONTAJ DIN BUCU
REȘTI.

Prima impresie pe care ți-o lasă acest centru școlar 
este aceea a unui mic orășel de elevi. Dacă la început, 
in 1956, școala avea 300 de elevi repartizați la spe
cializarea în trei meserii, azi numărul celor 2 514 elevi 
ce se caliiică în 13 meserii vorbește singur despre im
portanța din ce în ce mai mare a meseriei de construc
tor în (ara noastră. Aici se învață meserii ca: electri
cieni pentru instalații de lumină și forță, mecanici 
utilaj construcții, sudori, instalatori caloriferiști, insta
latori tehnico-sanitari, instalatori-ventilații, izolatori, 
operatori în industria materialelor de construcții (fa- 
bricarea prefabricatelor), faianțari-mozaicari — cu 
durata de studii de trei ani și montatori de pardoseli, 
dulgheri, zidari, zugravi-vopsitori-tapetori, cu durata 
de studii de doi ani.

Dar hai să străbatem, împreună, cele două clădiri 
moderne, formate fiecare din parter și două etaje.

Să mergi din clasă în clasă e destul de greu pentru 
că sînt... 40 de clase mari și spațioase 1 Mai există un 
laborator pentru lucrări experimentale, o sală de pro
iecție dotată cu un aparat de filmat și unul de proiec
ție pentru demonstrații didactice, un cabinet tehnic 
cu materiale ilustrative.

Dar interesul cel mai mare ni l-au Stîrnit cele 13 
ateliere-școală care formează o clădire aparte. Aceste 
ateliere sînt împărțite pe specialități Și sînt dotate cu 
utilajul cel mai modern, dintre card betoniere, mala- 
xoare, ciururi mecanice, aparate pentru sudură.

în atelierul mecanic, elevii recapitulau „Motoare 
Diesel și cu explozie". Atelierul zugravi-vopsitori este 
„atelierul culorilor", așa îl numesc elevele. Aici, tre
buie să vă spunem, învață numai fete. Ca demonstra
ție, cîteva fete aplică în prezența noastră tapetele. 
Plăcile mari pe care se fac demonstrațiile sînt niște 
pereți în miniatură. Culorile vii, desenul tapetului, 
îndemînarea elevelor te fac, pentru o clipă, să te ima
ginezi intr-o casă terminată în care se execută tape- 
tarea.

Aș mai putea să vă povestesc multe lucruri despre 
internatul școlii cu 1 600 de locuri curate și frumoase, 
despre burse, despre îmbrăcămintea, cantina, rechizi
tele și asistența medicală gratuite pe toată durata șco
larizării, despre cele 9 000. 000 Iei cheltuiți pentru șco
larizare doar în anul școlar 1962 — 1963, despre cele 
11 000 000 lei prevăzuți pentru viitorul an școlar, des
pre festivitatea ce se pregătește acum în cinstea ab
solvenților, despre planul de școlarizare pentru anul 
viitor care prevede 1 000 de locuri la examenul de 
admitere.

Pînă în prezent școala a dat 3 700 de absolvenți. Ei 
sînt azi mîndria șantierelor. Și numele lor sînt cu
noscute și printre constructorii care au înălțat Calea 
Griviței și printre cei care ridică acum noul cartier 
Balta Albă.

Recomandăm cu căldură absolvenților clasei a Vil-a 
din orașul București să se înscrie Ia această școală. 
Astfel de școli există însă și în alte multe localități 
din țară, și-i îndemnăm pe absolvenții clasei a VII-a 
din aceste localități să se îndrepte cu pasiune spre 
nobila meserie de constructor.

E. SKIBINSKI

Aici se nasc culorile... și mă
iestria celor care mîine vor 

împodobi casele oamenilor.

O meserie fără care nu se 
poate ridica o construcție mo

dernă :sudura.

Firește că, între constructori, 
zidarii au un loc de irunto.
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Pe un adevărat pionier îl 
recunoști nu numai după 
cum învață, ci și după ati
tudinea pe care o are fața 
de cei din jurul său. Se în- 
tîmpla sa te supere cineva f 
asta nu înseamnă că tre
buie sa-1 jignești, să-i vor
bești urît. Despre un ase
menea băiat politicos ne 
scrie Găina Angela, din 
clasa a VII-a, comuna Ver- 
bița, regiunea Oltenia. Se 
numește Sîrmă Eugen. Vor
bește întotdeauna frumos, 
e foarte apropiat de colegii 
sai, și asta nu numai în 
vorbă ci și în fapte. îi ajuta 
cu plăcere la învățătura, îl 
interesează preocupările lor. 
Nu demult, Eugen a devenit 
utemist. De atunci e și mai 
apropiat de' colegi. El le-a 
spus ca, desparțindu-se de 
cravata roșie, vrea să se 
comporte întotdeauna așa 
cum a învățat în organiza
ția de pionieri. Socotim că 
purtarea lui Eugen poate fi 
data ca exemplu. Din pă

cate, nu putem spune ace
lași lucru despre Parasehiv 
Ion, din clasa a VII-a, 
Tomșani, regiunea București. 
După cum ne scrie colega 
lui, Petrescu Maria, Ionica, 
dorind ,,sa fie ascultat" de 
toți copiii din școală, le 
vorbește urît, ba chiar îi 
bate, și încă cu stinghia de 
la bancă I Hotarît lucru, a- 
semenea purtări nu-i fac 
cinste acestui elev, și dacă 
nu se va îndrepta acum, 
s-ar putea sa aibă multe ne
plăceri mai tîrziu, în viața.

Dar nu e vorba numai de 
felul în care te porți cu co
legii din clasa ta, ci și de 
atitudinea față de cei mai 
mici decît tine. Pîetreanu 
Sița, din comuna Saele, ra
ionul Tr. Măgurele e respec
tată de colegi nu numai 
pentru ca învață bine, ci și 
pentru ca este o buna prie
tena a celor mici. Ea are 
doi frați, unul în clasa I și 
altul în clasa a III-a. Atît 
cu ei, cît și cu alți școlari 
mici, ea se poarta exemplar, 
îi ajuta, îi învață diferite 
jocuri interesante. Cît de 
departe de acest fel de com
portare este însă Drăgușin 
Ion, de la Școala de 8 ani 
din Slobozia de Sus, regiu
nea Argeș, care — după cum 
ne scrie președinta de deta
șament Saru Maria — îi 
bate fără rușine pe cei mici. 
El, chipurile, e „mare", ba 
mai și fumează...

Se știe că pionierul dato-

de-ai săi din Almalu, re
giunea Dobrogea sînt res
pectuoși cu oamenii vîrst- 
nici, iar pe cei batrîni 
îi ajută în diferite treburi 
gospodărești. Ce putem însă 
spune despre un băiat ca 
Stan Vasile, din comuna 
Remeți, regiunea Cluj, care 
— după cum ne scrie cores
pondentul nostru, Mătărîn- 
ga Florin — se poartă necu
viincios cu profesoara de 
matematică ? Nu-s mai breji 
nici Vranciu Constantin și 
Vranciu Dumitru, din Dîn- 
geni, regiunea Suceaya, 
care — așa cum ne scrie 
președinta unității Apetroaie 
Dorica — nu numai că arun
că cu pietre în colegi, dar se 
laudă ca ar putea arunca și 
după profesori. Asemenea 
purtări față de cei care își 
dedica întreaga lor viața și 
putere de munca pentru a-i 
educa pe copii sînt foarte 
urîte, condamnabile.

DRAGI CITITORI, DORIM 
SĂ AFLAM PAREREA 
VOASTRĂ DESPRE FAPTE
LE RELATATE MAI SUS. 
Totodată, vă rugăm să ne 
povestiți: CUM VĂ PUR- 
TAȚI, VOI ȘI COLEGII 
VOȘTRI, FAȚĂ DE CEI DIN 
JUR? Trimiteți scrisorile pe

adresa redacției. Nu uitați 
să specificați pe plic : „PEN
TRU DISCUȚIA DESPRE 
„CUM NE COMPOR
TĂM



uite orașe noi le cunoașteți, dragi copii. 
Pe altele vi le închipuiți, vă doriți să le 
cunoașteți. Și iată că vine vacanța 1 Veți 
putea acum, ca în drumețiile și excursiile 
voastre, să admirați noile construcții, să vă 
bucurați de frumusețea parcurilor tinere, 
să vă bucurați de noile realizări ale oame
nilor muncii. Și anul trecut ați străbătut

veseli drumurile patriei. Voi, pionierii din raionul Costești, ați stat trei 
zile în Capitală. Dar nu numai voi, ci încă mulți alții ați vizitat Bucureștiul. 
Ați văzut muzeele, construcțiile noi, Piața Palatului R.P.R. Veniți și anul 
acesta, dragi copii I Să vedeți, cum -numai într-un an, Bucureștiul a devenit 
și mai frumos.

In drumurile voastre veți întîlni multe lucruri noi, care anul^ trecut 
nu existau. Dacă veți merge în regiunea Banat, în comunele Bucovăț, Cri- 
ciova, Gladna Romînă, Prisaca, veți avea o surpriză : acum ele sînt cu toa
te electrificate. Aparatele de radio, difuzoarele sînt lucruri deja obișnuite. 
Dacă veți poposi în regiunea Argeș, și acolo veți rămîne uimiți de cîte 
transformări s-au petrecut. Nu uitați să treceți și pe la noul teatru de păpuși, 
dat de cțirînd în folosință. Dar parcă numai în regiunea Argeș sau Banat 
veți întîlni asemenea lucruri? Oriunde veți poposi veți avea de văzut 
lucruri noi. La Galați — lucrările avîntate ale noului Combinat Siderurgic, 
frumosul cartier Țiglina ; la Timișoara — noul stadion ; la Onești — insta
lații noi de fabricare a fenolului și acetonei ; la Constanța — noul cine-

ONEST!
Instalațiile de fabricare 
a fenolului și acetonei 
inaugurate la sfîrșitul 
anului trecut, le puteți 

vizita acum.

încă un bloc nou pe strada Dorobanți.

BUCUREȘTI^
Noul stadion din Timișoara 
așteaptă decît freamătul zilelor de 

întreceri sportive. 

mascop „Tomis“ ; pe litoral — noi blocuri... Peste tot, pe lingă minunatei» 
înfăptuiri de pînă acum ale poporului nostru, alte și alte lucruri noi apar 
mereu.

Voi, copii, sînteți desigur dornici să vedeți toate acestea. De aceea 
vă facem această invitație la drumeție...

Partidul nostru, ca în fiecare an, se 'îngrijește și acum să pctreceți 
o vacanță plăcută, folositoare. Pe Valea Prahovei, în Munții Buzăului, la 
Bran și sub poalele Munților Rodnei, la Herculane, pe Cerna și între coli
nele de la Păuliș, la Homorod, Valea Mare, Vărădia, pe litoral și în multe 
alte locuri se fac în prezent amenajări intense pentru taberele de vară. 
Peste 2 100 000 de copii vor pleca în tabere, puncte turistice, vor participa 
la activitatea în cluburi, excursii, drumeții. Vor fi organizate numeroase 
excursii de 7 zile pe litoral și în alte locuri pitorești ale țării, iar în Bucu
rești, se vor organiza excursii de 5 zile.

Vouă, dragi prieteni, vă rămîne ca, împreună cu tovarășii instructori 
și profesori, să alcătuiți din timp programul de activități pe tim,pul verii, 
să stabiliți în amănunt itinerariile drumețiilor și excursiilor pe care yreți 
să le faceți și pe care să le discutați în adunările voastre pionierești îna
inte de închiderea anului școlar.

Dragi copii, după cum vedeți, vă așteaptă o vacanță frumoasă, inte
resantă. Vă dorim' să fiți sănătoși și veseli, să cuprindeți în drumețiile și 
excursiile voastre cît mai multe meleaguri din frumoasa noastră patrie, să 

’i cît mai multe din realizable harnicului nostrucunoașteți popor.

Pe lingă alte 
construcții, iată 
și noul cinema
scop din Con

stanța.



Textul: ȘTEFAN TITA

codește sa

apuca de-o mînă).

Strofa 2

chemat nimeni I Hai, 
Tu n-ai ce cauta în- 
(Nota 4 iese bosum-

(Iese 
ce

Ba, frumoasa cu 
aceea de profe-

vorbă).
Cum

Cîrtd privesc întinsele ogoare 
Strălucind ca fagurii de soare, 
Agronom atunci aș vrea să fiu, 
Frate bun cu lanul auriu I

Refren...

uzi?-'' 
toa

ia spune, 
te-a-nhatat

și Va- 
sistemul 
draga ? 
Costele,

(Copiii se grupfează $1 încep sa 
cînte)

Tempo de mar,
Sol’JSOo

Ei, dragii mei,

& L» n ■ r» - « - re

X/

-t

CODA rar

ci-

1.
— De-atîtea fumuri, n-ai sa crezi, 
Abia, abia dacă-1 mai vezi

Nu-i unul cum poate-ați gîndit.
— E clasa-ntreaga.
— Ați ghicit I

— Cine-n clasă-i vînator. 
Prinde muștele din zbor 
Și de fel nu-i liniștit I
—* Este • • • i o
— Ați ghicit I

(Copiii în cor intonează din 
nou refrenul „La revedere, an 
școlar!“ în timp ce se înde
părtează unul cîte unul).

■
SPECTACOL DE BRIGADĂ Muzica : ELLY ROMAN artist emerit

Va ftaaapeifea spectacolului apare un grup de pionieri care cintă:)

primit cravata,'Cînd am
Bujor învăpăiat,
Și-a ta a toBt răsplata, 
Că ta ne-al ajutat! 
Refreru,

’Strofa 2 cînd tim -

Sol? te w

LA REVEDERE, 
AN ȘCOLAR
Kefreru»

Strofa 3
Ia munte fi la mare 
Pe unde noi vom fi 
'Mereu din depărtare
La tine ne~om gîndi 1. 
Jieiren^t

(în timp ce cînta, fac semn 
cu mîna unui elev care poarta 
peste piept o eșarfă pe care e 
scris „Anul școlar 1962-63").

Anul școlar: Da, dragii mei, se 
apropie clipa despărțirii. Ați 
venit cu toții sa ne luam ră
mas bun ?

Primul elev : Desigur. Adică, 
nu... lipsește Cos tel I

Anul școlar : Și unde-i Costel ?
(Din culise se aude glasul lui 

Costel).
Costel: Sînt aici I
Anul școlar : Unde aici ? De ce 

nu vii odată 7
Costel: Pai, nu ma lașa..;
Anul școlar: Cine nu te lasă 7
Costel: Nota 4 ! (In clipa a- 

ceasta, Costel da să fugă, dar 
e prins și tras de alt elev 
care întruchipează nota 4).

Nota 4: (tragîndu-1 pe Costel 
tnapoi). Bhe 1 Crezi ca scapi 
așa ușor de mine 7

Anul școlar: Hai, copii, dați-i 
o mînă de ajutor pe ultimul 
trimestru.

Al doilea elev : Ai dreptate 1 
Costele, eu te ajut la geo
grafie I (îl

Prima elevă: Și eu la aritme
tica I (îl prinde de cealaltă 
mîna. Ceilalți copil se gru
pează în jurul celor doi care 
l-au apucat pe Costel de 
mîini. Toți încearcă să-l tra
gă din brațele notei 4).

Costel: Și cînd ma gîndesc, ca 
daca învățam zi de zi... Dar 
trebuie sa înving I

Toți elevii: (trăgînd). Hei-rup ! 
Hei-rup !

(Nota 4 se prăvălește pe spate). 
Nota 4 : (ridicîndu-se și frecîn- 

du-și spinarea lovită). Aoleu! 
Nu-i de mine aici 1 
șchiopătînd, în timp 
Costel îi dă cu tifla).

Costel: Uf 1 Bine cam scăpat! 
Va mulțumesc pentru ajuto
rul pe care mi l-ați dat. 
(Strînge mîna copiilor).

Anul școlar : Dar
Costele, cum de 
nota 4 ?

Costel: Pai... (Se 
vorbească).

Al doilea elev: A avut el siste
mul lui...

Anul școlar: A, da, îmi amin
tesc : învățătură în asalt!

(în clipa aceasta apare o elevă, 
care poarta peste piept o eșar
fă pe care e scris: „Vacanța"). 
Vacanța: (intrînd în 

învățătura în asalt 7 
vine asta 7

Anul școlar: A, iată 
canța I Vrei să afli 
lui Costel, vacanță

Vacanța: Am auzit, 
ca ai avut de furca... Nu 
cumva „sistemul" era de 
vină ?

Costel: Te rog sa ma crezi, am 
învățat... dar...

Copiii în cor: (completîndu-1)... 
în asalt I

Costel: (adresîndu-se publicu
lui). Așa e, în asalt! Și te 
trezești cu o harababura în 
cap !... Și cu nota 4 !...

Nota 4: (bucuroasă). M-ai che
mat, Costele 7

Copiii: (trecînd în fața Iul 
Costel Și alungind nota 4). 
Nu te-a 
pleacă ! 
tre noi.
flată).

Notele 8, 9 și 10: (apar pe sce
nă). Adevărat, noi sîntem

prietenii voștri !
Vacanța: Iar acum, pe vara, 

veți fi prietenii mei! Vom 
pleca în drumeție, vom po
posi prin tabere la munte 
ori la mare, vom admira fru
musețile țarii, vom sta de 
vorba cu fruntașii din 
și de pe ogoare, iar la 
na, anul școlar va va primi 
din nou cu bucurie.

Primul elev : Firește I Dar unii 
dintre noi vor pași la toam
na pe alt drum, la alte școli.

Prima eleva: Pe drumul pro
fesiei alese 1

Al doilea elev: Eu vreau sa 
fiu furnalist 1

A doua eleva: Și eu zooteh- 
niciana I E cea mai frumoasa 
meserie I

Primul elev :
adevarat e
sor.

Anul școlar:
orice meserie e frumoasa și 
buna cînd o îndeplinești cu 
dragoste și în folosul patriei.

Strofa 3
Cînd profesorul cel drag ne-mparte 
Din lumina slovelor din carte, 
Tot profesor vreau să fiu și eu 
Ca lumina s-o împart mereu 1

Refren...

^o&îtîndprT-vesc cup- h8- " - !•

v-wa » M-> im-blir - rut Us n-tnh mr- -ft

„ «A 
te Mi» R» la? R<

I» R fi» -

Vacanța s Șl acum, pregatiți-va 
de drum l

Primul elev: Sîntem pregătiți; 
avem de toate ; chiar și ghi
citori.

(Flecare elev va spune cîte o 
ghicitoare. Punctele de suspen
sie vor fi completate cu nume 
concrete din școală, iar versul 
respectiv va fi strigat de 

neva din sală).

GHICITORI

Cf ftuf Dp P-îtf » prtu

R» 5m ia’ $o» ia’

Și totuși poate l-ați zărit. 
——— Este •••*••
— Ați ghicit!

2.
— E prieten cu suflatul 
Și mai e și cu copiatul, 
Doar cu cartea-i-cam sfădit
— Este • • • * •
— Ați ghicit I

3.
— Cine cu cel mici e bună 
Și învață împreuna,
Și la scris, și la citit I
— Este . .
— Ați ghicit!

5.
— Cine știe de-o poruncă 
Să tot fie primu-n munca
Ager, harnic, iscusit 1
— Este . . . j .
— Ați ghicit 1

Vacanța: Și acuma, dragul
meu an școlar, ramîi cu 
bine. Noi o pornim la drum.

Anul școlar: La revedere ! La 
revedere 1

6.
— La panoul de onoare 
Cine, cine este oare 7 CORTINA
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alta-

pro-

ergi
foarte plictisit;

n pr

I egramă, nici nu 
îmi pare C-ai ve-

(cercetător). Spu- 
,. ai cumva vreo trea- 
facut ?...
Nț! Liber și indepen-

sa merg cu mama la piața 
eu

acanța

(încă Înainte de ridicarea cor
tinei se aude țîrîitul insistent 
ai unui ceas deșteptător. Ne 
aflăm în camera lui Fănel care 
doarme. Se deșteaptă, se ridi
ca din pat, trage perdeaua — 
lumină de zi — apoi privește 

ceasul).

FĂNEL : (somnoros). Abia ze
ce... Ce devreme 1 (Se trîn- 
tește înapoi în pat, apoi brusc 
se ridica). Imposibil! Azi nu 
am timp sa dorm '• Am foarte 
multa tieaba. (Deschide apa
ratul de radio — se aud a- 
nunțuri, reclame).

VOCE : (prin difuzor). Vizio
nați filmul „Călătorie în 
centrul pământului”. Rulea
ză la cinematografele „Pa
tria”, „București”... (Vocea 
din difuzor se pierde).

FĂNEL : (expansiv). Ura ! Tră
iască cinematograful 1 Asta-i, 
într-adevăr, o treabă impor
tanta 1 Voi merge la film l 
(Muzică veselă la radio — 
Fănel fredonează și el în 
timp ce face cîteva mișcări 
de gimnastică, apoi își ia 

hainele, care sînt răvășite 
prin cameră, și iese. Capul 
lui Ninel apare la fereastra 
balconului, privind bănuitor; 
apoi, deși ușa este deschisă, 
Intra pe fereastră. Fănel in
tră îmbrăcat, cîntînd ; îl vede 
pe Ninel). De unde ai răsă
rit ?

NINEL : Am pătruns incognito 
în cuibul piraților j am esca
ladat zidurile cetății, am rupt 
gratiile de la fereastră și am 
intrat. (Ia poziția de drepți). 
Ce ordine pentru azi, șefule ? 
Vreo lupta maritima ?

FĂNEL: (pregătind surpriza). 
Nu !

NINEL : Bătălie terestra ? Ca
valcade, atacul cetății, cata
pulta ri ?

FĂNEL: Nici I
NINEL : (dezamăgit). Atunci ? 
FĂNEL : Cinema.

centrul 
ora 11.

NINEL : 
tivă și
ton). Fonduri ?

FĂNEL : Șase lei.
NINEL : Grozav ! Solda 

doua zile. (Duce mîinile la 
gură, ca și cum ar cînta la 
trompetă). Tu-ru-tu-tu ! Sem
nalul de pornire 1 (Se în
dreaptă spre balcon).

FĂNEL: (arătînd ușa). Pe aici. 
Pe ușa.

NINEL: (schimbînd direcția). 
Aha! Folosim ieșirea se
creta I

FĂNEL : (se întoarce brusc din 
Am uitat banii I (Caută

— facem cumpăraturi, 
duc sacoșele !

FĂNEL: Las'că mergi 
data I

NINEL : Imposibil I Am 
mis. Marinarii au cuvînt de 
onoare, ce naiba I

FĂNEL: (înciudat): Grozav 
marinar I Halal pirat 1 
țîndu-se să rîdă). Sa 
la piața I

NINEL: Se vede că nu 
cepi la lupte maritim 
Corabie trebuie sa ai 
sa te urci pîna în vîrf 
'târgului, sa tragi pî 
Iar daca mergi la piața și 
Cari sacoșele pline, grele, 
faci niște mușchi..» Salve I 
Ne vom revedea la o data 
ce o vom fixa ulterior 1 (Dă 
sa iasă pe balcon).

FĂNEL: (sever). Nu pe-acolo! 
Pe ușa se iese

NINEL: (se înto 
mai poate omul 
o bucurie din 
(Iese).

FĂNEL: (se pl
Poftim, mi-a știi 
gramul! Singi r 
duce, nu am nic 
(Idee). Hii, o s 
Viorel! Precis 
(Scoate din dul

PERSONAJELE
FANEL — un băiat care 

se supără.
NINEL — un băiat care 

intră pe fereastră.
IONEL — un băiat care, 

chipurile, se plictisește.

re-1
chdf de nimic).
Te
line

nel, car 
■i- nu are
’e FĂNEL:
1 s știi ce b

nit 1
onic — vorbește 

alene). i mie. Sentimente 
reciproce!

FĂNEL :
ne-mi.
ba de

IONEL :
dent!

FĂNEL : Știam eu ca ești

„Călătorie în 
pamîntului”, Patria,

Strașnic ! Odihna 
culturalizare.

ac-
(Alt

pe

(citește). „Draga Fa- 
n-am avut timp să 
treaba din casa. Te 

tine sa bați covoarele

pe noptiera, apoi pe masa). 
Unde i-oi fi pus ? (Ridicînd o 
hîrtie, îi găsește). A-hal 
Erau sub hîrtia asta.

NINEL: Descoperirea senzațio
nala a comorii de la „Grota 
urșilor” I

FĂNEL: (a rămas cu privirea 
pe hîrtie). De underi hîrtia 
asta? (O întoarce). Un bilet., 
o scrisoare...

NINEL: Pe semne o radiogra
ma.

FĂNEL : 
nele, 
termin 
rog pe
și sa maturi, ca sa nu 
seasca tata deranj. Azi v 
mai devreme. Te sărută cu 
drag, mama" (înlorcîndu-se 
spre Ninel). Ce zici de 
asta ? îngrozitor, nu-i așa ? 
(Indignat). Asta-i culmea, sa 
ma puna, sa matur și sa bat 
covoarele 1 Cum poate sa mă 
pună la așa o treaba ?

NINEL: Pe Ochi de șoim și 
pirații lui, că n-o fi mare lu
cru dacă maturi și tu.

FĂNEL: Pai sigur, ție ce-țl 
pasă I Tu trebuie sa 
treaba ? Eu trebuie sa

NINEL: La nevoie fac și eu. 
Pe coverta marinarul trebuie 
sa faca de toate.

FĂNEL : (plictisit). Bine, 
lasă-ma cu prostiile 
Numai corăbii, pirați, 
pe mare visezi. Acum 
chef să te ascult, sînt 
rat. Nici nu putea 
sa-mi facă o supărare mai 
mare.

NINEL: De ce, șefule, încă nici 
n-ai pus mîna pe matură 1

FĂNEL: Și nici n-am sa pun I 
Da.r numai ideea, ca atare, 
și ma supară I Eu sînt elev, 
pionier, nu-i așa ? Am și eu 
ocupațiile mele : lecții, școa
la, sport...-

NINEL: Ce lecții, ce școala, al 
uitat ca sîntem în vacanța ?

FĂNEL: Oricum, chiar daca 
vreau, n-am timp azi, sînt 
foarte ocupat: doar trebuie 
să mergem la cinematograf...

NINEL: (îi surîde). Chiar..» 
(Urmîndu-1 pe Fănel, care-1 
gata de plecare — brusc își 
amintește). Ce zi e azi î

FĂNEL : 
NINEL :

merge 
cauza 
expediția noastra se amîna.; 
Am de îndeplinit o misiune 
mult mai importanta.

FĂNEL: Hai, termina cu pros
tiile I

NINEL : Program administra
tiv. Aprovizionare. Trebuie

faci 
fac 1

bine, 
tale I 
lupte 
n-am 
supa- 

mama

Miercuri.
Exact. Nu mai pot 

la cinematograf. Din 
timpului nefavorabil,

nuna

seara.

la capătul răbdărilor), 
i nici „domino* nu vrei V

merge...

constr
semnale

în col- 
impor- 
o adu-

NEL :

nci ?...

IONEL: Matura trebuie udata! 
(Iese și revine). Așa ! Va rog 
mutați persoana dumnea
voastră pe divan; nu stin
gheri. (își suflecă mînecile, 
își leagă părul cu batista. 
Mătură cu plăcere; face 
treaba sistematic, cu tot di
chisul. Deși bosumflat, Fănel 
e numai ochi).

FĂNEL • Ionele... acasă la tine 
în fiecare zi maturi?...

IONEL: Și de ce nu ? Inutil în
trebat Stop 1

FĂNEL: Pai cind ai timp de 
joaca, de dormit ?...-

IONEL: Totul făcut după pro
gram precis. Numai distrac
ția, plictisește. Azi se varu- 
iește acasă, eu n-am făcut 
reabă și m-am plictisit 1 

EL : Nu vorbi !...
EL: Eley .^prios, trebuie 

știe tot !/Stop ! Chiar și ma- 
‘ urat I

ĂNEL: 
ina 
: tie Ce, 
i lătur
Să

apăr 
ol

eu mai dep 
mătura pe
1 eroic). Mi 
i sa dau*?i

Chiar, daca 
-j cine 

a-ma sa 
! (Vrea

e Ionel 
șr de cî-
B cu

bec). Vo
Viorel

tot pro ÎTH.
mă pot Stop I

plăcere.

un aparat.

Allo, 
e aprin 
F 1 !

așteaptă-m 
trazii I Foart

maev a 
ura

EL 
Anei 

ur

te). Splen 
gara și ne uitam la trenuri: 
locomotive cu aburi... dize- 
le..: Thu-tut-tn ?...

IONEL: (cască). Ca 
rum lung. Stop 

pinge.
NEL: (scoate un 

p; I — 
Daca nici 
sa joci...

IONEL: b 
plictisite r. Stop I

FĂNEL : La tine toate-s\ plicti
sitoare.
de-aia ț:
mă”. Azi nu avem pr 
de tabăra. Doar n-o 
pierdem

sa 
sa

ma-
bațl

NEL : Covoare de bătut ? Ex- 
îresapt I
Mami\mi-a lasat o 
de treburi pe cap. Ci- 
iletul asta ! (Ii dă bl-

! Cum ? Nu,
re de detașament 1 Mergem 

la cinema... N poți ?... Re
pari o lampa Ce-ți trebuie 
lampa în fi 
pari alta 
(înciuda 
ma ro
nerv 
Cui 
cupați! Parcă n-ar fi v 
ța I..» (Se gîndește —teva 
clipe, apoi iese și aduce o 
mătură). Dacă toți fac trea
ba... (Mătura fără nici o în- 
demînare. Se îneacă în praf. 
Aruncă mătura). Asta-i cu
rata barbarie I Sa ina puna 
sa mătur ! Mai bine fac alt
ceva I... (Ia o carte, se în
tinde pe pat. Peste cîteva 
clipe aruncă cartea plictisit). 
Nici asta nu mă amuză ».» 
(Se aude un fluierat ca un 
semnal — Fănel sare la fe
reastră). Ura, Ionele 1 Urca 
repede 1 (li deschide lui IO

are zi ? O re 
tă !...- Imposibil 
Bine, bine, o 

și tu altadata... 
închide apara 
Toți sînt

Chiar sa și vorbești 

 

se spune „Telegra-

a,vremea stînd 
fara rost!

IONEL: N-ai propus nimic 
teresant. (Cască, lasă ca 
pe spate, apoi în jos. Se uită 
la picioarele lui cu atenție. 
Brusc sare în picioare).

FĂNEL : Pleci ? Și tu ?...
IONEL : (aratînd cu degetul 

semnificativ spre covor). în
treb : ai Imaturat prin casa ?.

FĂNEL : Cum o sa matur ? Ce, 
asta-i treaba pentru mine ?.

IONEL : Flețule. Stop 1 Asta-i 
treaba pentru oricine. Nimic 
rușinos, ci foarte folositor I 
(Ia mătura șl da scaunele 
de-o parte). X

FĂNEL : Se ridica praful 1

tește 
letul).
NEL : Da. Clar. Rugăminte 
e la mamâXimediat execu- 

I (îi dă mătura). Datoria 
ta, (Fănel începe să mature 

fără pricepere). Nu așa, 
ridici praful I Mai uda ma- 
tura. (Fănel executa, apoi în
cepe să măture din alt colț). 
Oprește 1 Totul trebuie făcut 
metodic. (Arată locul). Con
tinua opera mea ! (Fănel exe
cută).

FĂNEL: începe să mearga !._ 
IONEL: Satisfăcător. Continuat 

O sa vin și mîine sa te ajut 
la treaba !

FĂNEL: Mîine ? A, nu se 
poate... Mîine...

IONEL: (încruntat). Mîine o 
lași pe mama ta sa mature ? 

FĂNEL: Nu. O sa matur eu.
Și eu trebuie sa fac treaba I 
(îmitîndu-1). Stop !

CORTINA
REDACȚIEI : sceneta
Jucată și tn timpul

ț! Nț l Nț) Foarte
\

(NOTA 
poate fi 
vacan(ei).

•OM
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gheața cîteva 
poate coborî 
adîncuri. Co
pe scările de

prin hărnicia 
în ele calcarul

ed

4$

Cum 
ne pregătim 
pentru 
drumeție

Departe, în Munții Apuseni, ascunsa printre 
brazi, în marginea cătunului moțesc Ghețar, se 
afla cea mai frumoasa peșteră a țării noastre: 
Ghețarul de la Scărișoara.

Scărișoara nu este o peștera ca toate celelalte.
Din cele mai vechi timpuri, peștera a fost cuno

scuta pentru comoara ei principală : uriașa canti
tate de gheața pe care o adăpostește. Șapte scări 
masive de lemn ne coboară pe fundul acestui puț 
căruia în speologie i se spune „aven“. în locul a- 
cesta veșnic înzăpezit, temperatura este sub 0" C. 
Jos se deschide o bolta măreața, prin care pătrun
dem în încăperile peșterii. Ne aflăm deasupra unui 
bloc de gheața cu un volum de 5 000 de vagoane ! 
Descoperim un palat subteran împodobit cu zeci 
de stalagmite strălucitoare. Lumina lămpilor de 

frumusețea lor. 
bolta înalta a

carbid ne arata transparența și 
Coloane de gheata sprijină parca 
sălii.'

Avenul de la intrare, sala mare 
teran formează zona turistica, vi
zitată anual de mii de excursio
niști. Restul peșterii este rezerva
ția științifică. Sa vedem ce ne 
ascunde aceasta rezervație.

La nivelul sălii mari se deschid 
în jurul blocului de 
goluri prin care se 
în săli aflate mai în 
borîm cu atenție 
frînghie. La capătul scărilor în- 
tîlnim din nou stalagmite de 
gheața. Sîntem la o adîncime de 
100 de m sub pamînt; din acea
sta cauză temperatura se ridica 
la peste 0*C, iar gheața se îm
puținează, făcînd loc, în cele din 
urmă, formațiunilor stalagmitice 
de calcar cristalizat. Ultimele săli 
din fundul peșterii ne duc într-o 
tainica pădure împietrită : po
deaua, pereții și tavanul sînt îm
podobiți cu sute de stalactite, sta
lagmite, perle de cavernă, dra
perii, coralite, clusterite etc. Toa
te acestea au crescut în sute de ani 
picaturilor de apa ce conțineau 
dizolvat. Dar sa nu ne întoarcem la suprafața pînă 
cînd nu aflăm și taina nașterii ghețarului.

CUM S-A NĂSCUT GHEȚARUL 
DE LA SCĂRIȘOARA ?

Peșterile se formează în calcare deoarece aceas
ta rocă este solubilă în apele încărcate cu 
bioxid de carbon1). Datorita acestei proprietăți a 
calcarului, apele de la suprafața reușesc să-și 
croiască drumuri subterane dînd naștere în cele 
din urmă peșterilor. Marele nostru savant Emil 
Racovițâ, întemeietorul primului Institut de speo
logie din lume (Cluj — 1920), a stabilit că gura 
superioara a avenului a fost cîndva înghițitoarea 
unui pîrîu de 
apelor, adunate 
tere golurilor 
geologice, cînd 
peștera de la Scărișoara 
ghețar. Avenul peșterii a 
de pătrundere a aerului 
cald din fundul peșterii, mai ușor decît cel rece, 

.. părăsește peștera tot prin gura avenului. Prin a- 
ceasta ventilație permanenta se menține în ghețar 

: frigul necesar pentru conservarea și producerea 
gheții. Blocul se topește ușor la fund din pricina 
propriei greutăți, în schimb, iarna, aerul rece, 
ploaia și zăpadg refac volumul gheții.

TRĂIESC VIEȚUITOARE ÎN GHEȚAR ?
în peșteri este frig, întuneric, umezeala și lipsa 

de resurse, alimentare. Totuși ele sînt populate de 
animale .cavernicole : speqii plapînde de insecte, 
viermi, tâcușori etc., toate sînt adaptate la condi
țiile vitrege din peșteră. Lipsa luminii le-a decolo
rat, văzul a fost înlocuit cu pipăitul, iar tubul 
digestiv s-a redus la forma cea mai simpla.

UN MONUMENT AL NATURII
Frumusețea peșterii, măreția uriașei cantități 

de gheața, șirul fara de sfîrșit al formațiunilor 
stalagmitice, viețuitoarele cavernicole, fosilele 
descoperite aci, toate acestea au determinat ca 
ghețarul sa fie considerat drept Monument al na- 
turti și s4 fie ocrotit prin lege. Acest laborator 
natural speologic, splendid lăcaș de încînțare al 
miilor de turiști care vizitează peștera, se păstrează 
cu sfințenie și pentru cei ce o vor cerceta în urma 
noastră. Aci s-a turnat filmul romînesc documentar 

, în culori „Farmecul adîncurilor" care a fost distins 
cu- premii internaționale în U.R.S.S. și R. D. Ger
mana.

și palatul sub-

suprafața, adică un ponor. Furia 
în sute și sute de ani, a dat naș- 
din peștera de astăzi. în vremuri 
Carpații erau acoperiți cu gheața, 

s-a transformat într-un 
fost întotdeauna un loc 

rece în peșteră. Aerul

IOSIF VIEHMANN
cercetător principal al Institutului 

_____  de Speologie ,,E. Racoviță", Cluj
0 apa împreună cu bioxidul de carbon dă naștere 

acidului carbonic, care determină dizolvarea calcarului.

Sfaîagmiie de 
gheară

In „Sala mare 
a ghețarului de

Scărișoara

Drumeția, excursiile, 
vizitele și turismul con
stituie un bun mijloc, 
pentru pionieri, de a cu
noaște realizările regimu
lui democrat-popular, 
frumusețile și bogățiile 
patriei noastre.

Drumeția se organizea
ză pe jos, pe o perioadă 
de timp mai scurtă sau 
mai lungă, în funcție de 
vîrsta copiilor. Alături 
de pregătirea acestora 
cu problemele itineraru
lui, un loc important îl 
ocupa pregătirea hranei 
și a echipamentului.

Echipamentul poate fi 
individual sau colectiv; 
primul se compune din: 
costumul de pionier, ghe
te de baschet, ciorapi 
buni pentru a nu vătăma 
piciorul, un pulover mai 
gros, haină de vînt sau 
de ploaie, bască, basma, 
pijama, prosop, săpun, 
pastă de dinți; apoi un 
rucsac care trebuie să fie 
confecționat potrivit sta
turii copiilor. Echipamen
tul colectiv va avea în 
plus, față de cel indivi
dual, o goarnă, o busolă, 
un ceas, o trusă medica
lă, o hartă cu itinerarul, 
un caiet și creion, șah, 
mapă pentru ierbar, ață, 
ace, nasturi.

în ceea ce privește 
hrana, poate consta din 
următoarele:

Pentru un timp scurt, 
de 2—3 zile, se pot lua: 
șnițele, șuncă de Praga, 
mușchi țigănesc, cașca
val, brînză desărată, con
serve de pește cu legu
me, conserve de legume 
cu carne de vacă, ouă 
fierte moi, legume proas
pete și fructe.

Pentru un timp mai în- 
lelungat, de 15—20 de zile, 
cutii cu conserve de le
gume, carne de vita în 
suc propriu pe care le 
putem combina prepa- 
rînd o masă caldă, biscu
iți, cozonac, prăjituri fără 
cremă, Iămîi, portocale, 
ciocolată, zahăr cubic 
care este socotit furnizor 
de energie, diferite 
sucuri din fructe.

Vor fi evitate complet 
salamurile, cărnurile gra
se, alimentele sărate, 
conservele de pește.

Grija micului turist este 
de a nu-și uita vesela, 
care se compune din: 
farfurie, o cană, un bidon 
pentru apa. tacîm (lingu
ră, furculița, cuțit), de 
asemenea, un cuțit pen
tru conserve și șervețele 
de masa.

Aceasta mică vesela va 
fi din material plastic sau 
aluminiu, pentru a fi ușor 
transportată.

Alimentele vor fi îm
pachetate în celofan șl 
așezate în rucsac, cele 
mai tari dedesubt, iar 
celelalte deasupra. Este 
recomandat ca acestea să 
fie consumate cît mai 
asortat, începînd cu cele 
expuse mai ușor ..altara- 
rii.

prof. MARIA BUIA 
Palatul pionierilor.

București

In curing va fi pusă în vînzare o nouă emisiune de rhărci 
' "poștale reprezentînd păsările' de^ rasă cuprinzînd 8, valori: 20 

de bani — pui de găină; 30 de bani — găină Rhode-Island ; 40 
giscă ; 55 de bani — cocoș Leghorn; 70 de bani — 

■ cocoș Plymouth ; 1,35 de lei — curcan rasă bron
zată ; 3,20 lei — găină gît golaș de Transilvania.

Trei plicuri „prima zi" ale acestei emisiuni au fost puse în 
yînzare pe ziua de 25 mai a.c.

I
ide bani — git 

rată ; î leu —

H
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Sîntem în tribunele Stadionu
lui Republicii. loan Soter, an
trenorul Iolandei Balaș (record
mana la săritura în înălțime), 
privește emoționat concursul 
de săritură în înălțime.

— Ștacheta se află la 1,48 m 
se aude la megafon vocea 

crainicului.
Soter ne arată o fată înaltă, 

in tricou galben.
— Iat-o, eu cred că va fi ur

mașa Iolandei...
Ne uitam întrebători l-a So

ter. ,,Da, da — își întărește 
spusele specialistul. Balea Ni- 
culina are calități cu care pu
ține fete sînt dotate...”

După concurs ana stat de 
vorbă cu tânăra atletă. Iată 
câteva date despre ea: s-a 
născut în 1947 și este elevă în 
clasa a VII_a la Școala medie 
nr. 6 din Brașov. Practică spor
tul de doi ani. Anul trecut a 
sărit 1,53 m, iar în primăva
ra aceasta a trecut peste ștache- • 
ta înalțata la 1,50 m. Este in
teresant să amintim că la vî<r- 
sta de 15 ani. I olanda Balaș a 
sărit cu 10 centimetri mai puțin 
decît Balea Niculina.

Dacă Soter are dreptate, ră- 
mîne s-o dovedească Balea Ni- 
culina, prin perseverență, pre
gătire serioasă și, firește, prin 
numărul tot mai mare de centi
metri la care va reuși să ridice 
ștacheta.

1 KINCSES

La concursul 
nostru de fo
tografii orga

nizat în cinstea zilei 
de 1 Iunie au sosit 
sute de fotografii din 
toată țara. Rezulta
tele concursului se 
vor publica în „Scîn- 
teia pionierului' din 
12 iunie a.c.

A apărut numărul pe luna iunie ni revistei

Jhtwiinlța
care v-a pregătit

O COPERTĂ SURPRIZĂ

și suplimentul gratuit

SPECTACOLUL „LUMINIȚEI

■

L

conținînd material artistic pentru serbările de înche
iere a anului școlar.

Din cuprinsul revistei:
Daruri de 1 Iurye — trei povestiri de : Octav Pancu- 

Iași, Mircea Sîntimbreanu, Nadia Gîrleșteanu.
File din jurnalul de bord al copilăriei fericite. 
Pagina sărbătorească ■ De ziua învățătorului.
Continuarea ciclului intitulat: Pionier, cunoaște-ți 

patria !
Reportajul: Ei vor fi muncitori.
Rubricile permanente: Bucurii pionierești și clasa 

fără 6.
Concursul de jocuri distractive. „Controlul araturilor” fotografie execu

tată la cercul foto de la Casa pionieri
lor din Fălticeni.

„Salut voios de pionier iotografie 
executată la cercul foto de la Casa 

pionierilor din Tg. Mureș.



PREZENTE ROMINEȘTI
PESTE HOTARE

CO Pil

festivalului „Săptămînile festiva 
Filarmonica bucureșteanăFilarmonica 

bucureșteană 
aplaudată 
în Austria

In cadrul 
ale VieneT 
„George Enescu“ a întreprins un turneu în 
Austria. Concertele Filarmonicii noastre se 
bucură de un succes deosebit în rîndurila 
iubitorilor muzicii din Austria.

Seară 
închinată 
păpușarilor 
romîni

Săptămînă trecută a avut loc la Londra a 
seară închinată Teatrului de păpuși romî
nesc, cu care prilej s-a vorbit pe larg despra 
dezvoltarea și realizările teatrelor de păpuși 
din țara noastră. In încheierea festivității an 
fost prezentate filmele romînești: „Festivalul 
internațional al teatrelor de păpuși", „Pun
guța cu doi bani", „Metamorfoze" și „An-1 
cora".

Elogii aduse 
teatrului 
romînesc 
în Uruguay

In capitala Uruguayulul, Montevideo, s-« 
deschis o expoziție de scenografie și arta 
teatrală romînească. Expoziția trezește un in- 
teres deosebit în rîndul vizitatorilor. La a-< 
ceasta contribuie și elogiile pe care ziarele^ 
radioul, televiziunea le-a adus realizărilor 
teatrului din R. P. Romînă.

înd sosi 'dimineața la uzină, maistrul 
se afla în secție, în mijlocul oameni

lor din noul schimb. Pavel se duse și 
el la vestiar, să-și îmbrace halatul 
albastru. Poate i se păru — dar mais
trul îi zâmbise într-un anumit fel, 

parcă ar fi vrut să-i spună ceva.
Cu mersul lui domol, bătrînul se strecura 

acum printre mașinile moderne, pe sub podul 
rulant ce luneca pe deasupra capetelor, du- 
cînd la îndemâna constructorilor piese noi- 
nouțe, necesare montajului autocamioanelor. 
Mergea de la 0 echipă la alta, dădea cîte un 
sfat, se interesa ca totul să se desfășoare bine. 
Se opri apoi între cei din echipa lui Pavel 
Olah.

— Cum merge, Pavele ? — spuse, de data 
aceasta mai mult așa, ca să înceapă vorba. 
Pavel era doar unul dintre cei mai buni mun
citori din secție. Oamenii din echipa lui — 
tot unul și imul 1

— Bine, — răspunse șeful de echipă, 
oprindu-se o clipă din lucru și rămînînd cu 
aparatul de fixat piulițe, în mînă.

— De mîine, o să lucrezi în altă parte, —> 
adăugă maistrul.

— Cum adică ? — întrebă Pavel.
— Da. O să-ți iei și cîțiva oameni din echi

pă. Mergi la Timișoara, la o autobază. Ne-au 
rugat cei de-acolo să le montăm niște piese, 
să le trimitem oameni buni, cu experiență...

ui Pavel îi venea greu să se despartă 
de uzină. Aici, la „Steagul Roșu", lâ 
Brașov, se lucrează autocamioane 
noi. Ți-e mai mare dragul să le vezi 
împlinindu-se sub ochii tăi, să le ur
mărești cum pornesc pe poartă, pu

ternice, vopsite în culori proaspete, scînteie- 
toare... Se consolă însă repede — era vorba 
doar numai de cîtva timp 1

A doua zi, așa cum fusese hotărît, Pavel, 
Grigore Rîhăreanu și alți cîțiva muncitori 
din uzină se aflau împreună în același com
partiment, într-un aecelerat de Timișoara.

Nu după mult timp, se prezentară la auto
bază. Acolo, ca la orice autobază, mașini felu
rite — unele mai noi, altele cu un stagiu mai 
îndelungat.

Pe poartă, tocmai sosea din cursă un auto
camion. Șoferul, aflînd cine sînt cei care veni
seră să-i ajute, li se adresă cu emoție, vădit 
bucuros de întîlnire.

— De mulți ani lucrez pe mașina asta, dar 
nu m-a lăsat niciodată în pană. Bine au lu
crat-o

L

oamenii voștri, merită toată lauda ! 
avei se apropie de autocamion. Mai 
mult din instinct, cercetă capota cu 
privirea : nu cumva !... Se aplecă 
dedesubt și se uită la numărul im
primat pe șasiu ! La mașina aceasta, 
lucrase chiar el, cu cei din echipă!

O privi din nou cu atenție, trecu din nou 
degetele peste capotă, o mîngîie cu palma as
pră. îl cuprinse un sentiment de bucurie și 
mîndrie, era fericit.

Căci nu-i puțin lucru să știi că ceea ce faci 
tu cu palmele tale e lucru durabil, nu-i puțin 
lucru să fii un bun constructor de autoca
mioane!

AL. DINU IFRIM

Constructorii de autocamioane 
brașoveni au la îndemînă mașini 
moderne, la nivelul celei mai 
înalte tehnici.

Ce e nou la fabrica

de mase plastice

Vara, anotimpul 
cu soare și lumină 
abundentă, a sosit1 
Și o dată cu ea își 
anun fă sosirea și 
mult așteptata va
cantă de vară!

Cum e și firesc, 
emofia nui mică !... 
Ai adunat cu răbda
re și migală un an 
întreg, săptămînă de 
săptămînă, cunoș
tințe bogate, din 
cuvîntul profesori
lor și din slova căr
ților ; ore în șir ai 
rămas aplecat cu 
străduință asupra 
microscopului sau 
eprubetei din labo
rator. deslușind tai
ne nebănuite, cuce
rind încă o treaptă 
pentru viitoarea 
profesie.

Și iată că la capăt 
de drum te întîmpi- 
nă binemeritata va
cantă I

Părinții 
mai mari, 
din fabrici 
ogoare, s-au gîndit 
cu to fii la tine, au 
făcut totul ca zilele 
de vară să-fi fie cît 
mai plăcute.

La vacanta voas
tră s-au gîndit și 
muncitorii de la Fa
brica de mase plas
tice ..BUCUREȘTI", 
pe care am vizitat-o 
zilele acestea. Ce au 
pregătit ei pentru 
sezonul de vară t

Să pășim împreu
nă în fabrică...

Peste tot — ma
șini automate și se
miautomate. Și din 
pîntecul lor, ca din- 
tr-un cal troian, iată, 
ies la iveală... lebe
de cu aripi albe, do- 
moale, gata să lu
nece pe cristalul 
valurilor, călușei cu 
gîturile încordate 
așleptînd parcă să 
te arunci pe spatele 
lor și să-fi arăți voi- 
nicia, broscufe verzi 
ca iarba, foci po
lare cu mustățile 
răsucite bătrîneșle... 
O întreagă zoolo
gie !...

Sleriana Gherdan, 
o tînără cu ochii 
jucăuși, ne întîmpi- 
nă la o mașină, zîm- 
bind:

— Cred că o să 
Ie placă copiilor 
obiectele din mase 
plastice pe care le 
pregătim. Lebedele, 
călușeii, focile... O 
armată întreagă o 
să-i întovărășească 
în vara aceasta în 
jocurile lor, la 
ștrand sau la mare.

— Cam cîte ? am 
întrebat.
— Aproape 60 000!

Piesa
„O scrisoare 
pierdută" 
în Turcia

La 13 mai teatrul „Arena" din Istambul a 
plecat într-un turneu prin mai multe orașe 
din Turcia, în cadrul căruia prezintă mal 
multe spectacole cu piesa „O scrisoare pier
dută", de L L Caragiale. Reprezentațiile ca 
au avut loc deja la Ankara cu piesa marelui 
dramaturg romîn, au fost mult apreciate șl 
aplaudate de public.

rvtoeopîî ’ !

și f rafii 
oamenii 

și de pe

Fotoreportaj de 
AL. PROFIRIU și 
GR. PREPELIȚĂ

WvCOPîi

Cîteva din Ini
moasele obiecte 
de ștrand pregă
tite pentru voi 
tn vederea sezo
nului de vara.

»

2.
La una din ce

le doua mașini 
automate insta
late de curînd 
în fabrica se lu
crează rechizite 
școlare...
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