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La redacție au sosit mai multe scri
sori în care participanții la Concursul 
pentru „Cel mai frumos jurnal pionie
resc de excursie" ne roagă să publicăm 
încă o dată regulamentul concursului. 
Pentru aceștia și pentru alți pionieri și 
școlari care doresc să participe la con
cursul nostru publicăm în pagina a ILa 
regulamentul concursului.

POVESTEȘTE TOVARĂȘUL 
PREȘEDINTE

— Unde mergeți, copii ?
— Pe șantier.
— Da' ce faceți acolo ?
— Dăm ajutor la ridicarea 

noului cămin cultural. Nu vreți 
să mergeți să ni-j vedeți ?

Cînd am ajuns pe șantier, zi
durile ridicate de curînd pre
vesteau o construcție frumoasă, 
atrăgătoare. Șantierul era con
dus de un „stat major" în frun
tea căruia se aflau cîțiva oa
meni foarte pricepuți din co
muna Cărpiniș-Timișoara.

Președintele gospodăriei, Pa
vel Drăgoi, ne-a întîmpinat ve
sel. El ne-a vorbit și despre 
copii.

— Ne ajuta cu dragoste. Nu 
vreau să-i laud, dar le place să 
fie de pe acum buni gospodari. 
Mereu vin s-ajute și la colec
tiva. Zilele trecute, au ajutat 
la culesul mazării și fasolei. 
Cît s-au mai bucurat cînd au 
aflat că începe culesul căpșu
nilor — nu mai trebuie spus I

59 de pionieri și...
o ploaie torențială

Dimineață, un grup de pio
nieri de la Școala medie „I. A. 
Komenski" din orașul Deva au 
pornit în excursie prin regiune. 
Autobuzul elegant al O.N.T.- 
ului îi ducea repede prin locuri 
noi și frumoase cînd, deodată, 
cerul se întunecă și începu o 
ploaie torențială... In centrul 
satului Ardeu, mașina nu măi 
putu înainta : puhoiul apelor 
rupsese podul. Circulația era 
întreruptă.

Prin ploaia care cădea fără 
încetare, cîțiva localnici s-au 
apucat să repare podul. Pio
nierii din Deva n-au stat nici 

A doua zi, o dată cu zorile, 
erau pe cîmp Iliaș Georgeta, 
Patru Silviu, Olteanu Mihai, 
Ungur Gheorghe, Gilde Her
bert, Blinching Anemaria și 
multi alții. în cîteva ceasuri au 
cules vreo 30 de coșulețe... 
Și-acum, iată-i aci I îi vedeți ? 
Muncesc cu aceeași tragere de 
inimă.

Sa-i fi văzut cînd au descăr
cat cărămizile din camioane, 
cum le-au așezat, dibaci, în 
stive...

învăluim cu privirea tot șan
tierul. Cărămizile zburau din 
mîna în mină însoțite de cîn- 
tecele vesele ale pionierilor,-

Nu peste mult timp, în în-’ 
căperile acestea largi, care a> 
trag privirile oricărui călător, 
vor răsuna jocurile vestite și 
cîntecele minunate de pe plaiu-’ 
rile bănățene.

NICOLAE BULGARU 

ei de-o parte. rAu coborît din 
mașină și, repede-repede, cum 
cereau împrejurările, au aju
tat la transportarea scîndurilor, 
a pietrelor necesare reparării 
podului.

Peste puțin, podul era gata 
reparat. Mașina excursioniști
lor putea trece mai departe. 
Bucuria copiilor se vedea pe 
fețele lor. De la geamuri, parcă 
spuneau: ,,La nevoie, am dat 
și noi un ajutor, iar acum por
nim mai departe prin regiune... 
La revedere”.

PETRE JURCONI

RECOLTĂ NOUĂ
Fofo : Gr. Prepeliță

e s-o fi întîmplat 
oare că în poieniță s-a
făcut deodată liniște ?

Copiii, care pînă acum aler
gaseră, se jucaseră, iată, 
s-au adunat cu toții și, strînși 
laolaltă pe iarbă, așteaptă 
nerăbdători. Puțin timp însă, 
pentru că pe cărare se iveș
te tovarășa instructoare în
soțită de oaspetele așteptat: 
maistrul montator Manole
Bucan, din Pașcani.

Sînt mulți copii în tabăra 
de Ia Muncelul de Sus. Și, 
deși au venit din cele mai 
diverse locuri ale regiunii 
Iași, numai după o zi-două 
au început să se simtă minu
nat, să se împrietenească, 
să-și împărtășească gînduri-

Discuția din poieniță
le. Uite, acum tocmai de a- 
ceea s-au adunat, să discute 
despre visurile și planurile 
de viitor. „în multe proble
me putem să-i cerem păre
rea și vechiului comunist, 
invitatul nostru” și au spus 
pionierii.

Chelaru Mircea din Iași a 
vizitat cu colegii lui multe 
întreprinderi. S-a oprit înde
lung alături de ceilalți pio
nieri, în fața unui strung, a 
unei raboteze sau în fața 
vreunei mașini pe care nici 
n-o cunoștea. De multe ori, 
acolo unde i se părea că 
este mai interesant, îi plăcea 

să-și închipuie că el ar pu
tea să fie unul dintre mun
citorii aceia care lucrează 
piese și mașini atît de com
plicate. Se întreba; cum va 
ajunge el să aibă alîta în- 
demînare și pricepere ? Stînd 
de vorbă cu muncitorii, Mir
cea a înțeles că, cu fiecare 
zi, cu fiecare lecție învățată, 
cu fiecare lucru pe care se 
va strădui să-l înfăptuiască 
cît mai bine și, bineînțeles, 
însușindu-și temeinic o me
serie, va reuși să devină, 
așa cum își dorește, un mun
citor de nădejde. Despre 
toate acestea vrea Mircea 

să le vorbească prietenilor 
din tabără, oaspetelui.

Frumos mai povestește 
Maria.' Parcă și vezi comu
na Vlădeni cu străzi largi, 
cu case mari și frumoase. 
Ș apoi știe atît de bine să 
vorbească despre tractoare, 
despre combine, semănă
tori ! Dar cum n-ar știi pio
niera Văcaru Maria, cînd 
de atîtea ori, împreună cu 
ceilalți pionieri, a vizitat 
gospodăria colectivă, S.M.T.- 
ul, a ajutat și ea la unele 
lucrări mai ușoare, a făcut 
fel de fel de cercetări pe 
lotul școlar? Dar Maria le 
spune prietenilor nu numai 
despre aceste lucruri, dar 
le povestește atîtea despre 
pionierii din unitatea ei. 

despre dragostea lor pentru 
muncă, despre dorința lor 
de a deveni buni colecti
viști 1

Discuția din poieniță con
tinuă. Și tovarășul Manole 
Bucan are multe să le îm
părtășească, și Încă mulți 
alți pionieri vor să-și spună 
părerea. Muncitorul le află 
cu bucurie planurile, visuri
le lor. Și se gîndește că ei, 
copiii de astăzi, cărora par
tidul Ie oferă toate posibili
tățile unei vieți fericite, se 
pregătesc să devină, așa cum 
au spus-o și ei, un demn 
schimb de mîine al munci
torilor de azi.

ELENA TOFAN



Să învățăm semnalizarea 
cu fanioane PARCUL

rei ,,A“ îi corespunde un punct 
și o linie {A. —), literei ,,B“ îi 
corespunde o linie 
puncte (B —..) ș.a.m.d.

compune 
linii și

transcrie pe o hîrtie al- 
Morse, pentru ca în 
semnalizării să poată 

și descifra corect cu- 
transcrise și recepțio-

Alfabetul Morse se 
din combinații de 
puncte ; fiecărei litere din al
fabet îi corespunde o anumită 
combinație. De exemplu, life-

de duhaeții

MICII SERICICULTORI

CONDUCE-

cercul „Micilor 
o activitate 
sericicultori

ALFABETUL MORSE
2 —

F..- 
G —
H. .„
I. .
J . — 
K —.
L.— 
M------
N —.
O ——

Ș------
T (Tz)
1 -

Presupunînd că ați învățat 
alfabetul Morse, sa vedem cum 
putem semnaliza prin acest al
fabet cu ajutorul fanioanelor. 
Mai întîi, confecționam două 
fanioane în felul următor : pe 
un băț rotund, lung de 50 cm 
și gros de 15 mm, se fixează, 
la unul din capete, cu ajutorul 
țintelor, o bucată de pînză ro-
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Punct.
Virgula 
Semnul întrebării 
Liniuța de unire 
Apostrof.----------

șie sau galbenă, lunga de 25 
cm și lata de 30 cm.

După confecționarea fanioa- 
nelor este bine ca fiecare pio
nier să 
fabetui 
timpul 
urmări 
vintele 
nate. Exercițiile de transmitere 
se fac astfel: pentru semnali
zarea punctului ridicăm repede 
prin fața noastră, un fanion cu 
brațul întins și îl coborîm a- 
poi repede de tot prin fața, 
pînă jos (fig. 1).

(va urma)

Vrei să te joci ? N-ai decît ! 
Vrei să cîștigi o partidă de 
șah ? Amatori sint mulți să 
răspundă provocării. Vrei să 
alergi ? Și ast.a se poate. Doar 
e vacanță și parcurile, pădurile, 
grădinile îți stau la dispoziție. Ingogoșarea s~a terminat. Pionierii culeg gogo- 

șile și totodată le sortează. „Recolta" e de calitate 
superioară și aceasta pentru că încă din primăvară 
au lucrat cu dragoste și entuziasm.

In comuna Calomfirești, raionul Alexandria, pionierii cla
sei a șasea, pasionați sericicultori, au trecut de la teorie la 
practică. Notele bune obținute la obiectul „agricultura" s-au 
întîlnit cu rezultatele muncii practice. Pionierii Romînu Vio
rica, Simion Elena, Diaconu Titi, Ninu Petra și alții au lost 
printre cei mai harnici crescători de viermi de mătase.

Și la Palatul pionierilor din București, 
crescători de albine și viermi de mătase" a avut 
interesantă. Ba, mai mult, unii pionieri au devenit 
și la... domiciliu.

DRAGI CITITORI ! Rugăm COLECTIVELE DE 
RE din acele unități, care se ocupă de CREȘTEREA ALBINE

LOR ȘI A VIERMILOR DE MĂTASE să ne scrie despre rezulta
tele și experiența lor în acest domeniu. Vă rugăm să notați 
pe plicuri : Pentru rubrica „Micii 
sericicultori și apicultori". CELE 
MAI INTERESANTE SCRISORI VOR
FI PUBLICATE.

CONCURSUL

PENTRU
CEL
MAI
FRUMOS
JURNAL

DE
EXCURSIE

La cererea mai multor parti- 
cipanți la Concursul pentru 
cel mai frumos jurnal pionie
resc de excursie", publicăm 
încă o dată regulamentul.

în vara aceasta, copii, ca și 
în anii trecuți, veți porni din 
nou în drumeții și excursii, cu
treierând meleagurile țării. La 
fiecare pas vă vor întâmpina, 
în peisajul neasemuit de fru
mos al patriei noastre socialis
te, nenumărate frumuseți făuri
te de mîna omului : Bicazul și 
Săvineștii, orașele noi Victoria 
și Onești, marile cetăți ale fo
cului Reșița și Hunedoara, com
plexele de blocuri de locuințe 
din orașe, construcțiile satului 
socialist, edificii de cultură... 
Veți face cunoștință cu harnici 
muncitori și colectiviști, care vă 
vor povesti despre munca lor 
dedicată înfloririi patriei so
cialiste. Care dintre voi nu se 
va simți îndemnat să-și alcătu
iască un mic jurnal de excursie, 
în care să noteze toate aces
tea ? De aceea, GAZETA 
„SCÎNTEIA PIONIERULUI" 
ORGANIZEAZĂ UN CON
CURS PENTRU „CEL MAI

FRUMOS JURNAL DE EX
CURSIE".

Și acum, cîteva precizări:
— La concurs puteți partici

pa atît individual cit și în co
lectiv, adică jurnalul poate fi 
redactat de către un singur 
pionier s-au de mai mulți pio
nieri din aceeași școală.

— Jurnalele de excursie pot 
fi însoțite și de material folclo
ric (poezii și cîntece populare, 
strigături) cules din localitățile 
pe care le veți străbate, desene 
și fotografii. De asemenea, re- 
dactîndu-vă jurnalele, trebuie 
să descrieți în mod ciît mai gră
itor, literar cele văzute în ex
cursie. Nu uitați să notați co
rect numele diferitelor locali
tăți și persoane despre care va 
fi vorba în jurnalul vostru.

— Fiecare jurnal de excursie 
trimis redacției va fi însoțit de 
semnătura directorului școlii 
și a instructorului superior de 
pionieri, purtând și ștampila 
școlii.

— Concursul se închide la 
15 septembrie 1963. Pentru o 
mai bună desfășurare a 
trierii lucrărilor, vă rugăm 
să trimiteți jurnalele voastre 
cît mai curând, după terminarea 

excursiei s-au drumeției, despre 
care ne veți scrie.

SE VOR DECERNA URMĂ
TOARELE PREMII:

Premiul I colectiv: UN TE
LEVIZOR.

Premiul II colectiv: UN 
MAGNETOFON.

Premiul III colectiv: IN
STRUMENTE PENTRU O OR
CHESTRĂ DE MUZICUȚE.

Premiul 1 individual: O BI
CICLETĂ SEMICURSE.

Premiul II individual: UN 
APARAT DE FOTOGRAFIAT.

Premiul III individual: UN 
CEAS DE MÎNĂ.

SUPLIMENTAR, pentru jur
nalul care, între altele, va 
descrie mai frumos o întîmpla- 
re veselă din excursie, se acor
dă PREMIUL SPECIAL constînd 
într-un BINOCLU !

De asemenea, se vor acorda 
mențiuni în obiecte de excursie 
și sport, cărți.

Așteptăm participarea cît 
mai multora dintre voi I ADRE
SA NOASTRĂ ESTE: Gazeta 
„Scînteia pionierulu", Bucu
rești, Piața Scînteii nr. 1. Nu 
uitați să specificați pe plic: 
CONCURSUL pentru „CEL 
MAI FRUMOS JURNAL DE 
EXCURSIE".
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Pionierul Matei Ton din 
Bacău vrea să știe dacă 
jurnalul lui poate fi înso
țit și de desent făcute de 
el cu ocazia excursiei.

RĂSPUNS : Desigur, va 
fi și mai interesant jurna
lul tău, Ionele, dacă vei 
putea ilustra unele din 
întîmplările și lucrurile 
întîlnite în timpul ex
cursiei. Vei putea desena 
ceea ce te-a impresionat 
mai mult, poți ilustra o 
întîmplare veselă etc.

Pionierul Roman Mihai 
din Oradea participă, îm
preună cu mai mulți pio
nieri din detașament, la 
alcătuirea unui frumos 
jurnal dă excursie. El ne 
întreabă însă, dacă poate 
participa și individual, 
alcătuind el singur un alt 
jurnal de excursie.

RĂSPUNS: Și de data 
aceasta răspunsul este 
afirmativ. Dar, Mihai, cu 
condiția să nu repeți lu
crurile spuse în jurnalul 
colectiv, să nu le tran
scrii. Tu te poți opri asu
pra altor întîmplări din 
timpul excursiei, poți in
sista asupra altor lucruri 
(este de la sine înțeles că 
nu veți putea cuprinde 
în jurnalul colectiv chiar 
toate aspectele) mai pu
țin descrise în jurnalul 
colectiv.
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din vacanță

într-o zi 
de vară

Satul nostru nu este mare, 
dar, așezat între păduri um
broase și foșnitoare, are frumu
sețea lui pe care n-o întîl- 
nești în alta parte.

Acum, în vacanța mare, noi 
căutam adesea răcoarea și fru
musețea poienițelor din pă
dure. Să nu vă închipuiți îns® 
că de fiecare dată mergem a- 
colo numai sa ne odihnim și 
sa ne jucam-..

adunăm 
plante 

medicinale
O deosebită atenție acordă 

pionierii în vacanță și activită
ților de folos obștesc, cum ar 
fi strînsul plantelor medici
nale. Dovadă sînt scrisorile 
care sosesc zilnic la redacție 
și care vorbesc despre hărni
cia pionierilor.

Pe terenul experimental al 
Școlii mixte din comuna Titu- 
Gară, regiunea București s-au 
rezervat peste 200 m.p. culti
vării plantelor medicinale ca: 
anghinarea, macul roșu de 
cîmp, feniculul, levănțica, de
gețelul, muștarul galben, sor
gul și altele. Pionierii vor re
colta aceste plante medicinale

Zilele trecute, camioanele 
colectivei ne-au dus să sece
răm iarbă din pădure. Har
nici, cum sîntem întotdeauna 
cînd este vorba să ajutam co
lectiva, am adunat mari gră
mezi de iarbă, care va fi însi- 
lozata pentru hrana vitelor pe 
timpul iernii. Sîntem tare bucu
roși ca la creșterea zecilor de 
tone de iarbă însilozate am 
ajutat și noi. Pădurea noastră 
ne-a dat cu drag iarba ei 
proaspătă și grasă.

MIHAI DUMITRU
cl. a VH-a, sat Bâdiuți, 

raionul Botoșani

și, de asemenea, vor strînge și 
mușețel, fructe de măcieș etc.

Și pentru pionierii Școlii de 
8 ani din comuna Plosca, raio
nul Alexandria, strînsul plante
lor medicinale constituie una 
din preocupările de seamă. 
Astfel, ei au cules mușețel pe 
care l-au și uscat. Cîntărin- 
du-1 ei au văzut cu bucurie că 
au obținut 20 kg mușețel-

Zilele acestea și pionierii 
Școlii de 8 ani din comuna An- 
dreești, raionul Gilort au por
nit la strînsul plantelor medi
cinale ca mușețel, flori de tei, 
pătlagină... Acțiunea continuă, 
iar rezultatele sîntem siguri că 
vor fi dintre cele mai bune.

(După corespondențele pri
mite de la IONEL PROTOPO 
PESCU, activist cultural, GA- 
NEA MARIOARA și MEN- 
GHEȘ Ana, pioniere.

„Joacă, joacă 
băiete ’...."

Poienița însorită 
răsună de glasu
rile vesele ale 
copiilor sosiți in 
drumeție.

in 
drumeție

Camionul s-a opintit odată și 
a pornit in goană pe șosea. 
Vîntul jucăuș ne răcorea felele, 
ducea pînă departe zvonul cîn- 
tecelor noastre vesele...

Primul loc la care ne-am oprit 
în orașul Tulcea a fost Muzeul 
raional. Aici, am văzut roci 
din care sînt formați străvechii

munți ai Dobrogei. aspecte din 
Deltă, din stepă, păsări de bal
tă, pești...

Din frumosul parc al pionie
rilor am trecut pe faleză, de 
unde am admirat blocurile care 
s-au construit in ultimul timp, 
magazinele mari cu vitrinele 
bogate și elegante.

De la construcțiile noi, he-am 
îndreptat spre vechiul monu
ment al orașului, dar și. de aici 
am văzut clădiri noi ca : fabrica 
de conserve, fabrica de solo- 
mit și altele.

Spre seară, în drum spre sat, 
toți vorbeau de locurile vizi
tate, de filmul pe care-1 văzu
sem, de frumusețea drumeției 
noastre.

LEONTE ANGELA 
sat Trestenic, comuna Nolbant, 

raionul Tulcea

ziua jocului
Parcul Palatului pionierilor din 

Capitală, cu aleile sale umbroase, 
freamătă de glasuri vesele. Sînt 
cei peste 600 de pionieri din ra
ioanele V.I. Lenin și 16 Februarie 
veniți să-și petreacă vacanța în 
tabăra locală.

Plini de voie bună, unii se dau 
în leagăne, cei mai curajoși se 
avîntă pg panta lustruită a tobo
ganului, iar alții se întrec de-a 
lungul bazinului de înot.

în poienița însorită e liniște. Un 
grup de pionieri semnalizează cu 
fanioane, iar mai departe un alt 
grup se strecoară printre copaci 
orientîndu-se cu busola. Deodată 
se opresc : recită o poezie, cîntă 
un cîntec și cît ai bate din palme 
s-a și încins un joc prietenesc.

Așa, în cîntec, joc și veselie ne 
petrecem minunatele zile ale va
canței.

COVILTIR SIMONA
cl. a Vl-a,

Școala nr- 141,
București

Și prin aceste 
locuri minunate 
trec grupurile de 
pionieri veniți în 
excursie la Bucu
rești...

m-am îngrășat
îmi petrec și eu zile fru

moase de vacanță, în tabă
ră. Am sosit aici, la Zizin, 
regiunea Brașov — la. poale
le munților -— tocmai din ,ți
nutul însorit al Dobrogej- și
mă simt minunat. Aceasta se vede și după... 
cîntar. La'jl iulie, la sosire, cintarul ară-ta 47 
kg, iar după nouă zile cîntăream... 48 kg .’și ju
mătate I în nouă zile m-am îngrășat=-cu 1 kg 
și jumătate I Credeți că doar schimbarea de 
aer este cauza acestei modificări ? Nu. Cauza 
principală este hrana îmbelșugată și consis
tentă servită în cinci mese pe zi. Și mai e ceva, 
bogata activitate recreativă, jocurile la care 
participăm toți cei 316 pionieri și școlari din 
tabără.

MIHĂILESCU SANDA 
comuna Valea Dacilor 

raionul Medgidia

*

la focul 
de tabără

Aproape o mie de copii cîn- 
tau voioși în jurul focului 
de tabără, apoi pe rînd, fete 
și băieți au recitat poezii des
pre partid și patrie, au cîntat 
melodii vesele, au rîs în hohote 
de ghicitorile și glumele pre
zentate. Pionierii Ursache Mi
hai și Alexandrescu Victor din 
raionul Botoșani, Popa Maria
na și Ciobanu Doina din Fălti
ceni, Chițescu Ana și lordă- 
chescu Irina din lași ca și toți 
ceilalți au petrecut de minune.

O zi obișnuită, de tabără, s-a 
încheiat. Peste munții acope- 
riți cu brazi, s-a înălțat luna, să 
vadă parcă somnul liniștit al 
copiilor. Mîine vor începe o 
nouă zi de tabără, vor avea 
hrană îmbelșugată și gustoasă, 
vor merge în drumeții, excursii, 
vor rîde iar veseli la jocurile 
lor.

VERONICA ONICIUC 
Instructoare superioară, 

Tabăra Centrală de pio-nieri 
și școlari

Bucșoai-a, reg. Suceava

Povestea de pe 
Șoseaua Păcurari

Legenda meșterului Manole am auzit-o de multe 
ori, Și de fiecare dată îmi plăcea s-o ascult, deși 
mă întrebam': „Oare cum se dărîmau noaptea zi
durile, care erau construite ziua? Eh, legendă, îmi 
răspundeam tot eu". Dar iată, că nu de mult, mi 
s-a înlîmplat nu numai să-mi amintesc de această 
veche legendă populară, dar, ca lucruri asemănă
toare să ni se întîmple chiar nouă, pionierilor de 
pe Șoseaua Păcurari din Iași. Să vă spun mai clar 
despre ce este vorba.

Nici nu știți cît de mîndri sîntem de strada noas
tră, de blocurile, de... florile săpate și îngrijite de 

noi. Dar bănuiți de ce am pus trei puncte înaintea 
cuvîntului ,,flori"?. Să nu credeți că din greșeală, 
că ele nu au nici un rost. Le-am pus pentru că de 
fapt, mîndria noastră în privința florilor ține nu
mai o zi, apoi urmează o zi de necazuri, apoi, iar 
o zi în care sîntem mîndri și tot așa mereu. Noi 
sădim flori, Ie udăm dimineața, le prășim, Ie udăm 
seara. Cînd le vedem așa colorate, înviorate și 
frumoase, cum să nu ne mîndrim ! Doar și ele fac 
ca strada noastră să fie așa de frumoasă ! Dar ca 
și în povestea meșterului Manole, a doua zi nici 
urmă de floare, de culoare, de frumusețe. „Ce s-o 
fi înlîmplat ?" ne-am întrebat noi la început. „Poate 
că noaptea nu se văd prea bine florile și le calcă 
oamenii în picioare. Hai să facem niște gărdulețe..." 
Și le-am făcut. Bucuroși, seara am admirat rezul
tatele muncii noastre. Dar numai atît, în seara 
aceea, pentru că apoi n-am avut ce admira. Am 
găsit gărdulețele rupte, florile călcate în picioare.

„Trebuie să aflăm ce „minune" se întîmplă, am 
hotărît noi". Și-am aflat. Antal Constantin, care 
stă chiar pe strada noastră, Pisică Petru — de pe 
strada vecină — și al/i băieți își găseau de joacă 
chiar pe florile noastre.

Știți ce-am hotărît? Ca noi să nu renunțăm în 
nici un caz să facem ca strada noastră să fie cea 
mai frumoasă. Vom îngriji de flori și de curățenie 
ca și pînă acum. Vrem însă să-i întrebăm pe acești 
eonii: ei nu vor să renunțe la purtarea lor urîtă ? 
Dacă sînt de acord, îi primim în grupul nostru de 
pionieri, să îngrijim împreună florile, copacii, să 
facem ca strada, la fel ca întreg orașul nostru, să 
fie dintre cele mai frumoase.

(după corespondența pionierului 
Naroschi Mircea, Iași,
Sos. Păcurari nr. 57)



I n locul în care Dunărea, 
prin brațul Sf. Gheorghe, 
își împinge apele pîna 
departe, în marea să
rată, pe un grind uriaș

se află o veche așezare pescă
rească : Sf. Gheorghe, care are 
un pitoresc specific Deltei. Pe 
acoperișurile caselor (peste 40 
construcții noi ale pescarilor 
sînt ridicate numai în ultimii 
doi ani), printre antenele de 
radio și televiziune — cuiburi 
de barză ! Pe apele Deltei, 
printre străvechile lotci și ma- 
hune, au apărut puternicele 
■vase pescărești, construite pe 
șantierele noastre navale. Pe 
bărcile remorcate de cutere, 
pescarii, în cizme pescărești, 
în cămăși de relon, fredonează 
printre cîntece populare arii 
din ,,Travîata“, „Evghenie O- 
neghin" sau „Aida“ I

Deprinși să călătorească de 
pildă cu vaporul „Săgeata" (60 
km pe oră), pescarii Deltei mă- 
nînca gustosul borș pescăresc 
cu lingura de lemn și asculta 
sub un umbrar improvizat mu
zică dintr-un aparat de radio 
cît palma, cu tranzistori.

Oamenii Deltei sînt sensibili 
la muzică și mai ales la fru-

Un reportaj -
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musețile naturii. Am văzut un 
răsărit de soare în Delta. Se 
văd pîraele de foc peste fal
durile de mătase ale apelor, 
pînă în depărtare, la orizont, 
unde o dată cu soarele iese 
parcă și aburi din apă.

Mi s-a părut ca Nichita Ghe- 
rasim, un flăcău de douăzeci 
de ani, turnat parcă din bronz, 
care scutura cu rîvna talia- 
nul, rămîne nepăsător la aceas
tă frumusețe unică.

— Iată, tovarășe Nichita, 
iese soarele !

— îl văd. Noi, pescarii, îl 
vedem în fiecare dimineața și 
totdeauna e nou. Dar astăzi a- 
vem grabă. Sîntem întîrziați. 
Alteori, cînd răsare soarele, 
sîntem cu mahuna plină...

Atunci e și soarele mai fru
mos. Cînd e mahuna plina se 
naște cîntecul.

într-adevăr ! Cînd e mahuna 
plină se naște cîntecul și în 
brigada pescarului comunist 
Axinte Toma. Brigada aceasta, 
din care face parte și candi
datul de partid Nichita Ghera- 
sim, e fruntașă pe secție.

Răsăriturile de soare îi prind 
cu talienele scuturate. în a- 
ceastă lună a fost o avalanșă 
de pește, și brigada a depășit 
planul de patru ori.

Acesta este cîntecul nou al 
Deltei pe care îl cîntă pescarii 
cu modestie, dar cu perseve
rență.

Cînd se scutură talianul în 
mahuna și ploaia argintului viu 
se cerne prim solzii de pește, 
pe fața și în ochii pescarilor 
răsare soarele. Aici e munca 
și bucuria lor.

Cu talienele se vîneaza peș
tele mărunt. Dar acolo unde 
se împreună Dunărea cu ma
rea și marea cu orizontul, în 
amestecul de apa sărată cu apă 
dulce, își află drum de trecere 
sturionul. Una dintre cele mai 
de seamă bogății ale Dunării 
și Mării Negre. Sturionii —

purtători de icre negre — pot 
atinge în greutate și peste 500 
kg unul. Vînătoarea lor se 
la „carmace" — cîrlige 
ciale, așezate în larg, în 
mul sturionilor — și nu 
lipsită de pericole.

...Cuierul, care remorcase 
bărcile pescărești, ajunsese în 
larg. De jur-împrejur, marea se 
sprijinea pe cer. Cînd brigada 
a Il-a, a lui Nichita Munteanu, 
se desfășurase de-a lungul car- 
macelor, zorile începuseră să 
se reverse. Barca în care se 
aflau comunistul Ilie Epifanof 
— un tînăr atlet, cam la 28 de 
ani -— și Ion Ivanof, deputat în 
sfatul popular comunal, a sim
țit legănarea valurilor din 
zbaterea morunului oprit la 
carmace.

Un morun de peste 130 de 
kg a fost tras cu dibăcie, lovit 
cu cangea și ridicat în barcă. 
Același lucru, și cam în același 
timp s_a petrecut și în-brigada 
a 7 a condusă de Pavel Cuz- 
mim în barca lui, Zaharia Efi
mov a tras un morun de peste 
70 de kg. Și din bărcile înși
rate în larg, pescarii trebăluiau 
la carmace.

Aici, la carmace, unde marea 
se întîlnește cu cerul, pe fețele 
pescarilor soarele a răsărit mai 
devreme. Cînd la orizont a a- 
parut o fîșie de rubin, cuterul 
începuse deja sa strîngă băr
cile din larg și se îndreptau spre 
cherhanaua încă prea departe 
ca să se audă duduitul carac
teristic al uzinei electrice- 
Aici, la cherhana — unde se 
asigura preparația peștelui, 
pentru a putea fi expediat în 
butoaie cu gheață departe, 
spre Tulcea, Constanța sau 
București, unde e așteptat de 
muncitori — ei, pescarii, își 
pregătesc vestitul și gustosul 
borș pescăresc. Și~l pregătesc 
după fiecare vînat, După tra
diție...

face 
spe- 
dru- 
este

Alături de părinți
ițele acestea, pe cuprinsul raionului nostru, colec
tiviștii lucrează cu hărnicie la recoltatul și treieratul 
griului. Ca de obicei, pionierii celor 57 de unități nu 
stau de-o parte ci ajută colectiviștilor strîngînd spi

cele ce mai rămîn pe miriști. Luorînd cu hărnicie, pionierii 
din raion au strîns pînă la 8 iulie cantitatea de 8 000 kg grîu 
boabe. In mod deosebit s-au evidențiat unitățile de pionieri din 
comunele ULMENI, ȚIGĂNEȘTI. STOROBĂNEASA 
remarcat prin hărnicie pionieri ca s Dumitru Irina', 
hora Mirel, Brînceanu Niculin», 
Ponea Felicia, Nică Gri-no' și 
rnulți alții.

Strîngerea recoltei continuă și 
fiecare zi adaugă noi și noi suc
cese.

S-au
Mo

ION TUDORA
activist

Comitetul Raional 
U.T.M., Alexandria.

EXERCIȚII DE VIOARĂ — (fotografie de Fr. Huss, Sibiu

Satul nostru
Satul nostru-n orice 
Parcă e cuprins de 
Prin curent, de la uzină, 
Tot se-nrbracă în lumină, 
Vechea lampă afumată 
Stă prin poduri aruncată. 
Prin lumină satul are 
Nou izvor de bunăstare; 
Becuri albe, prin perdele, 
Clipocesc ca niște stele...

seară 
pară :

SPĂTARU MARIA cl. a VH-a,
Școala de 8 ani Slătunoaia, reg. Suceava
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rAm desfăcut un plic cu mireasmă de 
brad. Sus, în nordul țării, la Cîmpulung 
Moldovenesc, s-a desfășurat deunăzi un 
concurs de aeromodele. S-au întrecut cu 
acest prilej cercurile de aeromodelism ale 
pionierilor din Fălticeni, Botoșani, Vatra 
Doinei și, bineînțeles, din orașul gazdă. 
Cîmpulungenii au ocupat locul I. Cei din 
Fălticeni, locul II. Au primit diplome și 
premii în obiecte.

Toate acestea le-am aflat din corespon
dența trimisă redacției de către pionierul 
Botez Alexandru.

Mulțumesc, dragă Sandule, pentru vești. 
Nu-i așa că e plăcut să naști cu mina ta 
minunea zborului ? După felul cum scrii 
s-ar părea că te pasionează această treabă.

îți doresc succes.
Dă-mi voie să-ți povestesc acum o pă

țanie din copilăria mea. Locuiam într-un 
sat și eram prieten cu un băiat isteț, pe 
nume Tase, copil de țărani săraci lipiți 
pămîntului. Băiatul acela era mare meșter 
la ,,zmeie". Cum se făcea primăvară, o 
zbugheam amîndoi spre toloacă. Acolo, în 
împărăția văzduhului, înălțăm zmeul. Se

zbuciuma dil 
gemea, trăgî 
și noi •' Nu n 
de sfoară, si

Ucenic fiir 
ponsabil cu 
mă sfoara că 
treabă ușoar

întro zi, t< 
ră, îmi vine 
colegul nosti 
rului, slăbăr 
clăpăuge. N 
să-l fi picat 
lărie de vini

în sfîrșit, 
înduplec să- 
sfoară.

— Roagă-, 
■— ram spus 
la voi destul 
zi pe toloac



QLt jia al tio-iltu:

S-a născut într-un sat ardelenesc de pe valea Mureșului. 
Fiu de ceferist, cunoaște de mic ce înseamnă viața muncito
rilor într-un stat în care ocîrmuiau slăpînii — burghezia în 
cîrdășie cu moșierimea.

Cînd Filimon Sîrbu împlinește 10 ani, tatăl său, — vechi 
muncitor luptător pentru drepturile celor mul ți, — e dat afară 
de la calea ferată și familia, după multe căutări, se stabilește 
la Constanța; aci a putut găsi tatăl un post la C.F.R.

Peste puțin timp însă, tatăl e strivit într-un accident de 
cale ferată și Filimon rămase orfan. El intră ucenic la Direcția 
Porturilor Maritime și aci, băiatul dîrz, cu privire cutezătoare, 
neobișnuit să se lase umilit și îngenuncheat, devine curînd 
conducătorul recunoscut al ucenicilor. Lucrînd la un strung 
pe lingă un bătrîn muncitor comunist, Filimon, crescut încă 
de mic cu legendele faptelor de vitejie ale haiducilor ardeleni, 
ale lui Doja și Horia, începe a desluși cine e dușmanul munci
torului și împotriva cui trebuie ridicați muncitorii la luptă.

La 20 de ani Filimon e arestat de Siguranța burghezo-mo- 
șierească pentru activitatea sa de tînăr utecist. După 6 luni 
de închisoare scapă și e luat în armată, de unde se liberează 
în aprilie 1941, chiar în perioada de vîrf a pregătirii războiului 
antisovietic. Boicotării acestor pregătiri, acțiunii de sabotaj a 
trupelor fasciste își dedică tînărul comunist Filimon Sîrbu în
treaga sa activitate, pînă în acea zi de iulie 1941 cînd cade 
răpus de gloanțele ucigașilor fasciști.

ÎNFRUNTAREA
<Ca pretutindeni în țară, și 

la Direcția Porturilor Mariti
me din Constanța ucenicii um
blau nemîncați, bătuți, îmbră- 
cați în zdrențe.

înfcr-o zi, Filimo-n îi strânse 
MOată în jurul său pe cîțiva din
tire ucenici și le spuse :

e-a Mergem la Rînzescu azi. 
Trebuie să-i cerem 1 leu în 
plus, pe zi, pentru cărți. Nu se 
mai poate așa I

Inginerul Rînzescu era vestit 
pentru cruzimea sa ; băgase 
Spaima în toți cei oare cuteza
seră, vreodată, să-i stea cît de 
Cit împotrivă.

—: O să ne snopească în bă
laie... — șopti careva.

— N-o să îndrăznească. Ei, 
care merge — și Filimon se ri
dică.

.Cînd intrară la Rînzescu a- 
cesta îi privi buimac la început, 
apoi rînji:

— A, vouă vă arde de co
munism?! — și se ridică ame
nințător de la biroul său masiv.

— Ăsta nu-i comunism — 
șuieră Filimon Sîrbu — e vorba 
de drepturile noastre...

Cînd Rînzescu fu numai la 
un pias de el, Filimon își înălță 
fruntea și-i înfruntă ingineru
lui privirea. Ceilalți prinseră 
și ei curaj și se apropiară, pe 

ozilL
•us, în vînt, se zbătea și 
putea spre soare. Dar 

n de loc. Țineam vîrtos 
te scape.
al lui Tase, eram și res- 
izionarea". Mai cu sea- 
sarcina mea. Și nu era

lînd în zadar după sfoa- 
1 să-l caut pe Bombonel, 
'.lasă. Era băiatul moșie- 

pistruiat, cu urechile 
lepăda vara sandalele, 
ară și purta în cap pă-

esc, îi arăt necazul și-l 
'.ă rost de un ghem de

pe careva de la conac 
i trebuie să se găsească 
-am dat întîlnire a doua

'Am scăpat de urgie cu spinările văr
gate.

Zis și făcut. Trece o zi lungă și plină de 
nădejde și iată, șed eu lingă Tase, pe un 
bolovan rătăcit așteptîndu-1 pe Bombonel 
cu sfoara. Și numai ce răsare și se apropie, 
pe nepusă masă, chiar domnul moșier în 
persoană. Vine dumnealui călare și în toată 
goana. Noi bănuim că-i primejdie și dăm 
să fugim. Degeaba. Ne prinde cît ai zice 
pis și numai atîta ne strigă :

— Derbedeilor! Sfoară vă trebuie ? Na 
Sfoară !

Și harșt! Și, iar harșt, cu cravașa.

Va să zică Bombonel ne pîrîse, mai și 
'mințise probabil pe seama noastră. Nu 
cumva să fi păgubit tată-său niște sfoară 
pentru bucuria copilăriei unor sărăntoci...

Aceasta e întîmplarea de care mi-am 
amintit citindu-ți rîndurile, dragă Sandu. 
Poate ai să-i descoperi tîlcul, punînd-o 
față în față cu copilăria voastră fericită, 
cu casele de pionieri, cu cercurile de ae- 
romodelism, cu toată frumusețea zborului 
spre culmi, pentru care patria vă dă aju
torul, cunoștințe, și aripi, și îndemn.

cînd afară, la ușă, se auzeau 
vorbind, ceilalți ucenici.

— Va să zică... așa 1? — făcu 
inginerul, nemaiștiind ce să 
zică. Mergeți la locurile voas
tre de muncă I Și, înfuriat că 
fusese înfrînt, zbieră în pîl- 
nia telefonului :

— Să vină contabilul! Re
pede !!

Ucenicii izbândiseră.

STEGULEȚELf
Comisarul-șef se sculă de cu 

zori. Se întinse pînă îi pîrîiră 
oasele, apoi își aruncă privirile 
prin geamul murdar — drept 
în stradă. Dar nu văzu nimic 
suspect. De aceea, se mai întin
se o dată, vesel : azi avea să 
fie liniște. De alaltăieri arestase

pe toți cei care ar fi putut or
ganiza ceva de 1 Mai, așa că 
azi, cînd sosise sărbătoarea cea 
comunistă, el, comisarul-șef, 
avea să se bucure de o zi tih
nită.

Se duse în baie, dar abia își

I 
I ■

unsese fața cu săpun, să se 
radă, cînd auzi telefonul. Se 
repezi în dormitor, ridică re
ceptorul. ascultă o vreme apoi, 
pălind, îl lăsă să pice în furca 
aparatului.

— Blestemății ! — șuieră el.
își spălă repede săpunul, sări 

în haine și în cizme și se re
pezi în stradă. 11 aștepta mași
na dar nu-i mai arse să se urce 
în ea : chiar pe firele de tele
fon de vis-a-vis de casa sa, 
fluturau, mîndre, ca niște lumi
nițe purpurii în soarele ce abia 
răsărise, cîteva stegulețe roșii.

— Ce-i asta ? — strigă, spe
riat, cu ochii bulbucați. Dar. 
cînd se întoarse că,tre șofer, 
zări chiar pe ușa casei sale un 
afiș mititel proaspăt liipit; 
semnătura de pe afiș - „U.T.C." 
— îl înfurie cumplit.

Pînă seara, tîrziu, polițaii 
din Constanța nu făcură altceva 
decît să adune de pe sîrme ste- 
gulețele puse de Filimon Sîrbu 
și tovarășii săi, și să rupă ma
nifestele lipite noaptea.

Era 1 Mai 1936.

„CONTROLORUL
In mașina arhiaglomerată, 

muncitorul Onică abia își făjcea 
loc, cu coatele, spre ieșire. în 
același timp, privea atent la 
toți cei din jur — dar omul pe

Spor la mantă 

noilor absolvenți

Cum arăta studenția în urmă 
cu 20—30 de ani ? Să ne amin
tim ! După ce ani de_a rândul, 
cu prețul unor imense sacrificii, 
de foarte multe ori flămând și 
desculț, cu hainele ferfeniță și 
cu cărți împrumutate, tînărul 
— fiu de oameni simpli — izbu
tea să se mențină într-o facul
tate, devenea, în sfîrșit, absol
vent. Ce viață îl aștepta în 
continuare ? De cele mai multe 
ori nimerea în rîndurile șome
rilor, pentru că statul burghez 
nu-i asigura post după obți
nerea diplomei.

Au dispărut acele vremuri 
negre pentru studențime. As
tăzi, puterea populară creează 
fiilor oamenilor muncii condiții 
dintre cele mai optime pentru 
a deveni intelectuali cu un larg 
orizont profesional, politic și 
cultural. 46 instituții de învă
țământ superior, având 165 fa
cultăți cu 216 secții de specia
litate, 750 de laboratoare, ate
liere, numeroase biblioteci, 
cămine, cantine etc., stau astăzi 
la dispoziția studenților. în ul
timul an universitar peste 62 la 
sută din studenți au primit 
burse de la stat. Existând ase
menea condiții minunate de 
studii și de viață este firesc ca 
numărul specialiștilor, pregătiți 
în institutele noastre de învă
țământ superior, să sporească de 
la un an la altui. Recent, 
aproape 9 500 de tineri și ti
nere, promoția anului 1963, 
6-au îndreptat spre locurile de 
muncă — fabrici și uzine, 
ogoare și șantiere, școli și mine 

•— animați de dorința fierbinte 
de a contribui cu toate forțele, 
alături de întregul popor, la 
desăvârșirea construcției so
cialismului în patria noastră! 

care-1 aștepta, nu șe zărea. 
Deodată, dinspre celălalt capăt 
al autobuzului, o voce spuse 
liniștit, dar destul de tare :

t— Biletele la control, vă rog !
„Ce dracu' o fi câutînd și 

ăista, pe căldură, să mai contro
leze ?" se înfurie Onică pe con
trolor. Câuta supărat biletul, 
pe care nu~l mai găsea, și dădu 
peste el tocmai cînd controlo
rul se afla în fața sa-

— Biletul... dv ?

„Vocea asta pare cunoscut 
tăi"; se miră Onică. Și, când 
controlorul, cu ochelari fumu
rii, pe care taxatorul îl salută 
peste capetele călătorilor „Să 
trăiți domnu' Lițu“ — îi înapoie 
biletul, șoptindu-i, totodată ; 
„acțiunea poate avea loc", O- 
nică nu mai avu nici o îndoia-i 
lă : controlorul de la „Săgeata" 
era Filimon Sîrbu.

... A doua zi, toată Constanța 
nu vorbea decît despre magazi
ile fasciste din port, care sări
seră în aer.

SĂRBĂTOAREA POPORM FRATE
POLONEZ

Poporul polonez sărbătorește 
la 22 iulie nouăsprezece ani de 
la eliberarea patriei sale de sub 
jugul hitlerist.

In anii care au trecut de la 
eliberarea țării, poporul polo
nez a obținut, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, mari succese în fău
rirea vieții noi, socialiste. Ca 
rezultat al industrializării so
cialiste, s-au ridicat puternice 
combinate siderurgice ca Nowa 
Huța și Huța Warszawa, nume
roase întreprinderi industriale, 
șantiere navale, hidrocentrale 
electrice. E grăitor faptul că 
astăzi producția industrială a 
Poloniei populare e de peste 
șase ori mai mare față de cea 
dinainte de război. S-au obți

Ce plăcut e să te zbengui în apele mării, sub razele binefăcătoare 
ale soarelui !

PRINDEREA
Plaja caldă era pustie. Nu

mai un grup liniștit de 5-6 ti
neri stătea întins la soare, 
sfătuindu-se încet între ei. Ci
neva, care i-ar fi privit mai a- 
tent, ar fi zărit, desigur, între 
ei, pe unul cu ochelari fumurii 
—-r era „domnu’ Lițu” contro
lorul.

■— Tovarăși — le spunea Fi
limon — în caz de atac aerian 
asupra orașului, voi s-aveți gri
jă ca centrala electrică să 
furnizeze energie mai departe, 
orașul să rămînă iluminat: ast
fel, avioanele sovietice or să 
vadă depozitele fasciste și-or 
să arunce bombe tocmai acolo. 
Trebuie numai ca...

Se întrerupse — pe plajă a- 
păruseră câteva siluete sus
pecte.

Filimon privi roată la tovară
șii săi. le citi și lor în priviri 
nedumerirea. Numai unul din
tre ei, (Caravan, lăsă ochii în 
pămînt'.

— Tu... ai trădat?! —■■ îl în
trebau mai mult din priviri, Fi
limon.

Dar nu mai primi răspuns. 
Oamenii siguranței îl arestară 
și îl urcară într-o dubă. Era în 
22 iunie 1941,

... Câteva zile mai tîrziu, eroul 
comunist Filimon Sîrbu, în fața 
plutonului de execuție, o clipă 
înainte să-și sfârșească tânăra 
sa viață, dădea glas dragostei 
sale pentru poporul pe care l-a 
slujit, pentru patria pe care și-o 
dorea liberă și fericită : 
„TRĂIASCĂ ROMlNIA LIBE
RĂ ! MOARTE FASCIȘTI-- 
LOR f

nut, de asemenea, realizări imr 
portante în transformarea so
cialistă a agriculturii, în creș
terea continuă a producției 
agricole.

O mare dezvoltare au luat 
în anii puterii populare arta și 
cultura, învățămîntul de toate 
gradele. S-au construit în ulti
mii ani zeci de școli noi, cu săli 
de clasă spațioase, cu biblioteci 
și laboratoare. Fiilor oamenilor 
muncii le sînt asigurate nu 
numai cele mai bune condiții 
de învățătură, dar și locuri mi
nunate pentru zilele de odihnă, 
cum ar fi frumoasa tabără de 
La Pobrierowa — de pe țărmul 
însorit al Mării Baltice, unde 
în prezent mii de copii își pe
trec vacanța.
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Centrul de producție cinematografică de la Buftea.

„Atențiune, se filmează !“

Pe unul din platourile de filmare se fac ultimele pregătiri.

Incepînd cu acest număr vom începe publi
carea în paginile gazetei noastre a unui ciclu 
de materiale pe teme privind educația științifică 
a pionierilor și școlarilor. Vă rugăm să ne scrieți 
despre materialele pe care le vom publica și în 
ace ași timp să ne scrieți despre ce alte teme 
ați dori să citiți.

CE ESTE CERUL?

De cîte ori nu ați admirat în 
zilele frumoase de vară culoa
rea minunata, albastru-azurie 
a cerului 1 Pare un imens aco
periș al Pămîntului 1 Pe bolta 
cereasca ați văzut ziua Soa
rele, iar noaptea Luna și ste
lele. Și, desigur, de multe ori 
v-ați întrebat: ce este bolta 
cereasca, ce este cerul?

După cum știm, Pămîntul pe 
care trăim este o planetă din 
familia Soarelui. Dar Pămîntul 
nu ar putea fi locuit dacă nu 
ar exista pătura de aer. care 
înconjoară și dă viață Pămîn- 
tului — atmosfera. De la at
mosferă vine și culoarea albas
tră a cerului. Razele luminoase 
ale Soarelui pătrund în atmo
sferă și se împrăștie în toate 
direcțiile. Dacă nu ar exista a-

La Buitea, nu departe de 
București, se ridică clădirile 
Centrului de producție cine
matografică, orășelul filmului 
romînesc, construit în anii re
gimului democrat-popular.

Orășelul cinematografic cu
prinde patru vaste platouri de 
filmare (două de cite 900 m.p. 
și două de cite 300 m.p.), nu
meroase cabine de montaj, la
boratoare moderne de prelu
crare a peliculei, un studio 
pentru filmări combinate și al
tul pentru înregistrarea sunetu
lui și a muzicii; un platou pen
tru filme de păpuși, depozite 
de recuzite, ateliere anexe, 
clădiri sociale și administrati
ve. între anii 1949—1962 au 
fost realizate 109 filme artisti
ce, 40 filme de păpuși. 48 fil
me de desen animat, 942 jurna
le de actualități, precum și nu
meroase filme documentare și 
de știință popularizată.

Cinematografia noastră a ob
ținut în ultimii ani succese de 
prestigiu prin crearea unor fii' 
me valoroase, tratate la un ni
vel artistic corespunzător în- 
fățișînd aspecte variate din via
ta poporului nostru.

Să vă povestim cite ceva și 
despre cum se realizează un 
film.

întotdeauna la baza filmului 
stă un scenariu alcătuit după 
subiectul filmului și un scena
riu regizoral. Scenariul regizo
ral cuprinde aspectele tehnice 
ale realizării filmului, descrie
rea filmului secvență cu sec

ceastă pătura de aer, cerul s-ar 
vedea negru, Soarele ar stră
luci mult mai puternic și am 
vedea cerul negru, înstelat atît 
ziua cît și noaptea.

în Cosmos, unde nu există 
aer, cerul pe cared vedem noi 
albastru este cu totul altfel. 
Primii cosmonauți din lume, 
Gagarin și Titov, (care au zbu
rat cu navele cosmice sovietice

în jurul Pămîntului la o înăl
țime de aproape 300 km !) au 
arătat că cerul era aproape 
negru ! în spațiul cosmic sînt 
nenumărate corpuri cerești, în
tre care Luna e corpul ceresc 
cel mai apropiat de Pămînt; 
Luna e un satelit natural al 
Pămîntului. De ea ne despart 
numai 380 000 km. Pămîntul se 
învîrtește în jurul Soarelui și 
împreună cu celelalte planete 
ale sistemului nostru solar, re

prezintă un grăunte de nisip în 
imensitatea nesfîrșită a oceanu
lui cosmic. Din sistemul nostru 
solar mai fac parte și : Mercur, 
care este planeta cea mai a- 
propiata de Soare ; Venus sau 
Luceafărul cum i se mai spune 
în popor, cu lumina ei albă 
strălucitoare ; Marte, pe care o 
vedem ca ne o stea roșcată ; 
Jupiter, ce se vede ca o stea 
galbenă strălucitoare; Saturn 
— steluță mică, galbenă, și, în 
sfîrșit, Uranus, Neptun și Plu
ton, care sînt la distanțe foarte 
mari și nu se văd cu ochiul 
liber.

Și aceste planete au o miș
care asemănătoare Pămîntului. 
Mult mai departe sînt stelele, 
care de la distanțe uriașe de 
noi își trimit razele argintii pe 
Pățmînt. Dar v-ați gîndit vreo
dată cît călătoresc aceste raze 
pînă sosesc pe Pămînt ? Lu
mina care vine de la unele 
stele „călătorește" mii de ani 
pînă ajunge pe Pămînt. Și tre
buie sa știți că lumina călăto
rește în spațiu cu uriașa’ viteză 
de 300 000 km pe secundă.

Soarele, care luminează și 
încălzește planeta noastră, se 
află la o distanță de 150 000 000 
de km. De la el lumina ajunge 
pe Pămînt în 8 minute și 18 
secunde 1

De-a lungul veacurilor, oa
menii de știință, studiind cor
purile cerești (uneori cu peri
colul vieții datorită interdic
ției bisericii) au făcut observa
ții prețioase. Galileo Galilei, 
Giordano Bruno, Nicola Coper- 
nic, Lucillio Vanini și mulți 
alții, studiind bolta cerească au

vență, cadru după cadru. De 
realizarea filmului de la În
ceput și pînă la sfîrșit răspun
de echipa de filmare, alcătuită 
din directorul și regizorul fil
mului, ingineri scenografi și de 
sunet, operatori, mecanici și 
electricieni, în total un grup de 
circa 25 de persoane.

Desigur că in cursul filmării 
sînt ocupați un număr mult 
mai mare de oameni — actori, 
figuranți — în funcție de te
matica scenariului și de pro
porțiile filmului. De exemplu, 
în cursul filmării anumitor sec
vențe, care cuprind scene de 
masă din cadrul filmelor „Se
tea", „Lupeni 29" și „Tudor 
Vladimirescu", au fost atrași 
mii și mii de țărani muncitori, 
mineri ele., care au participat 
și au jucat cu foarte multă 
naturalețe în aceste părți ale 
filmelor.

Ultima parte a muncii de 
realizare a filmului este mon
tarea și sonorizarea. Acestea 
se iac în laboratoarele de spe
cialitate din cadrul Centrului 
Cinematografic.

Desigur că aceste aspecte 
prezentate de noi nu fac decît 
să arate o imagine în mare a 
realizării unui film. Actori, re
gizori și scenariști, operatori 
și electricieni împreună cu cei
lalți tehnicieni, care lucrează 
la Centrul de producție cine
matografică Buftea, își aduc în 
egală măsură aportul lor la 
creșterea valorii artistice a ci
nematografiei romîneșli.

M. NEGREA

arătat că Pămîntul nu este cen
trul universului, ca în afară de 
Pămînt mai exista nenumărate 
planete. Ei au demonstrat că 
nu Soarele se învîrtește în ju
rul Pămîntului — așa cum ni 
se pare nouă — ci Pămîntul 
se învîrtește în jurul Soarelui. 
Mulți dintre ei au plătit cu 
viața îndrăzneala de a contra
zice biserica. Dar adevărul nu 
a putut fi înfrînt. El a ieșit în
vingător în luptă cu forțele în
tunericului. Datorita progrese
lor făcute de știință, care folo
sește instrumente optice tot 
mai perfecționate, au fost des
coperite noi și noi planete- 
Multe dintre ele, spun oame
nii de știință, ar putea avea a- 
celeași condiții ca și planeta 
noastră. Ei au observat lumina 
unor stele atît de departe de 
noi, îneît aceasta lumina a- 
junge pînă la Pămînt în mi
liarde de ani.

Toate acestea arată ca minu
natul cer albastru (pe care-1 
privim ziua) și cel presărat cu 
stele (pe care-1 vedem în 
timpul nopții) nu este decît o 
aparență ; nu există nici o 
boltă de cristal în jurul Pă.mîn- 
tului, ci atmosfera lui și, apoi, 
spațiul care se întinde nemăr
ginit.

M. LUPEȘ

PE
ȚĂRMUL
MĂRII

Cu fiecare an litoralul nos
tru parca se ia la întrecere cu 
el însuși. Răsar zeci de minu
nate clădiri din sticlă și oțel, 
care străjuiesc largul mării pînă 
departe, minuni de culori și a- 
devărate perle ale marii- Și 
marea... Neliniștită, apriga, 
vrînd continuu sa se răfuiască 
cu malurile către care vine fu
rioasă, retrăgîndu-se apoi în
cet, liniștită, de parcă nici n-ar 
fi fost așa de supărata .

Aici, la tabăra de pionieri 
din Schitu, e ca pretutindeni 
pe colierul mării. Nisip minu
nat, aer sărat, soare, mare și 
părul copiilor, care a luat din 
toate cîte ceva, plus puțin din 
mirosul atît de specific apei 
și algelor.

Vreți să participăm împreu
na cu pionierii din Galați și 
București — actualii locatari 
ai taberei — la o zi de tabăra ?

...Soarele se ridica spălîn- 
du-și pleoapele roșii de somn 
în apa liniștita a marii. Un co
pil, cu fața pîrguită, salută din 
trompetă această nouă zi de 
tabără. înviorarea, spălarea, 
deretic-area prin dormitoare, 
micul dejun. Hrana gustoasă 
este bine apreciată de micii 
oaspeți ai marii. Un nou sunel 
de goarna vestește adunarea 
în careu după care urmează... 
ziua de tabără 1

Soarele se lasă așteptat. 
Ce-ar fi să facem aici, pe plajă, 
un șantier de construcții ? 
Blocurj frumoase, împodobite 
cu terase de flori, școli înalte, 
cu geamuri strălucitoare din 
sticlă colorată, silozuri, un pa
lat al artelor. Micii tehnicieni 
își dau toată silința, lucrează 
cu sîrguința, așa cum vor face 
și cînd vor fi mari. Deocam
dată așa visează ei viitorul. 
Au fost și premii. E însă tare 
greu să alegi din frumos ceea 
ce este cel mai frumos- Totuși, 
detașamentul 6, pentru „Perla 
mării" primește premiul I; 
,,constructor-șef“ e pionierul 
Vițelaru Ionel din Galați. De
tașamentul 7 a cîștigat premiul 
II pentru „Mausoleul de la 
Mărășești", iar blocurile de 
locuințe construite sub condu
cerea pionierului Damanda 
Radu din Tecuci a primit pre
miul III.

Dar iată, năzurosul soare a 
clipit șiret cu ochiul și a apă
rut deodată, strălucitor, risi
pind toți norii. Fericirea e ge
nerală. Copiii intră în apa. 
Tătaru Constantin din Galați 
și-a căpătat repede faima de 
bun înotător. Pe Topală Dănuț 
din București și pe încă alți 
pionieri tot el i-a învățat să 
înoate.

Timpul trece atît de repede 
și pofta de mîncare este atît 
de mare.-. Spre seară, cînd soa
rele obosit se duce sa se odih
nească, încep competițiile 
sportive în tabără,

La club șe învață poezii, co
rul pregătește un program ar
tistic. O pionieră scrie o scri
soare mamei sale: „Marea 
este atît de frumoasă, dar frea
mătă neostenita. îmi pare rău 
de fiecare zi care trece pentru 
că ele aduc despărțirea de a- 
ceasta nesfîrșită întindere de 
apă, soare și nisip pe care o iu
besc".

O goarnă vestește stingerea. 
Luna apare albă, de argint.

Ce ciudat! Marea este a- 
cum asemenea unei fîșii argin
tate care te duce parca spre o 
lume de povești.

RODICA ALBU



Antrenamente susținute
£a bazinul de înot de la Pa

latul pionierilor domnește o 
animație deosebită. Zilnic so
sesc aci zeci de copii din Capi
tală, dornici să învețe din mă
iestria înotului, să se pregă
tească cit mai bine la probele 
din cadrul Cupei „Scînteii pio
nierului", să-și călească orga
nismul sub razele fierbinți ale 
soarelui

Cei 150 de copii din raioa
nele „16 Februarie" și „1 Mai", 
întîlnifi astăzi aci, erau fie la 
bazinul „celor mari" antrenîn- 
du-se cu pasiune și perseveren
tă, fie la bazinul ,,celor mici". 
Pe cei mai curajoși, care și-au 
terminat antrenamentele, i-am 
întîlnit sus, pe tobogan, de 
unde își dădeau drumul vije
lios învo.'burînd apa din ba
zin.

Cum e și firesc, unii copii se 
găsesc într-un stadiu de pre
gătire mai avansat la înot, alții 
sini pregătiți mai puțin, dar și 
unii și alții, sub supravegherea 
instructorilor, s-avîntă cu en
tuziasm în apă înlrecîndu-se pe 
cele 6 culoare ale bazinului.

Profesorii de educație fizică 
Radu Constantin și Oprea FIo- 
rica, zi de zi, cu grijă și răb
dare, pregătesc sute de copii 
pentru actuala ediție la nota
ție, arătîndu-le cum să ia un

O ACȚIUNE FOLOSITOARE: STRÎNGEREA
in dorința de a trimite cit 

mai mult fier vechi oțelăriilor, 
pionierii Școlii de 8 ani, comu
na Tifești, raionul PANCIU, au 
reușit să siringă cantitatea de 
6 000 kg fier vechi. Cei mai 
harnici au fost pionierii Toma 
Ruxandra, Macarie Daniela, 
Munleanu Ion Și Guzu Rodica 
din clasa a Vil a, Manoliu 
Pompiliu și Dragnea Liliana 
din clasa a Vl-a și Rafailă Ele
na din clasa a V-a.

★
13 000 kg fier vechi au adu

nat în numai 5 zile pionierii

▲

SCÎNTEII

Sctnteia pionierului paq. 1

ștart corect, cum se face un 
schimb de ștafetă fără să se 
piardă timp, corectîndu-le tot
odată fiecare mișcare greșită.

Și așa, tofi copiii din raioa
nele programate zilnic la bazi
nul de înot de la Palatul pio
nierilor, iau rînd pe rînd ștar- 
tul. Printre cei mai harnici 
înotători, care au venit cu re
gularitate la antrenamente și 
au ascultat sfatul instructorilor, 
i-am remarcat la 33 m liber și 
66 m bras pe Georgescu Octa
vian, Caralaș Stere, Carataș 
Marioara (Școala de 8 ani 
nr. 37), Iacovișac Dan (Școala 
de 8 ani nr. 119), Trufașu Ho
ția și Iliescu Iulian (Școala de 
8 ani nr. 155) și alfii.

Interesul manifestat de copii 
pentru cea de-a XIII-a ediție a 
Cupei „Scînteii pionierului" la 
natație e dovedit și de numărul 
mare de participanți înscriși la 
această competiție.

Acum urmează să vedem 
roadele eforturilor depuse de 
fiecare copil la faza pe tabăra 
locală, care a și început și se 
va încheia la 4 august a.c., ui
mind ca apoi să se desfășoare 
fazele raionale și apoi întrece
rile finale, pe Capitală.

Succes, copii 1

NICOLAE BULGARU

Școlii medii „Cuza Vodă" din 
HUȘI. După colectarea acestei 
importante cantități de fier 
vechi ei au ajutat și la încăr
carea acestuia în vagoane, care 
au luat drumul oțelăriilor.

★
Și pentru pionierii Școlii de 

8 ani din comuna Sărulești, 
raionul LEHLIU, colectarea 
fierului vechi este o preocupa
re importantă. Ei au colectat 
1 700 kg fier vechi 1 Printre 
fruntași au fost și pionierii 
Ghifă Antoaneta, Dianu Maria-

Fetița cu codițe
Timida, cu codițe castanii 

strînse în fundulițe albe, se 
oprește pe covorul imens. Apoi 
începe sa execute exercițiul 
liber la sol- Fiecare mișcare a 
mîinilor, fiecare plutire în aer 
dezvăluie grație. Chiar de la 
primele mișcări, Goriac Galina 
de la Școala medie nr. 1 din 
Lugoj reușește sa cucerească 
sala. Mulți dintre spectatorii 
care-i urmăreau pe concurenții 
de la celelalte aparate și-au 
mutat privirea spre evoluția 
acestei fetițe.

în sala domnește emoția. 
Deodată se dezlănțuie o nă
prasnică furtună... furtuna a- 
plauzelor, care încetează abia 
atunci cînd Galina apare din 
nou, în fața spectatorilor, în- 
clinîndu-se adînc-

De data aceasta are ochii 
mai strălucitori, obrajii mai 
împurpurați.

Execută din nou un exerci
țiu, mai complex, mai greu.

— Ce precizie are în miș
cări I exclama cineva de la 
masa juriului.

De altfel, exercițiile execu-

FIERULUI VECHI
na, Micu Ștefan și Marin Vic
toria.

★
Pionierii detașamentelor II 

și III de la Școala de 8 ani din 
comuna Holod, raionul SALON- 
TA, au reușit să strîngă can
titatea de 1 800 kg fier vechi. 
Pionierii Crișan Elena, Bela 
Ana, lonaș Eugen, Martin Flo- 
rica, Teorean Gavril, Bercea 
Mihai, Agud Cornel (din det. 
II) și Mihuț Marian, Craciu 
Adriana, Bercea Marta și alții 
(din det. III) au fost cei mai 
harnici. 

tate a doua oara n-au fost nici 
măcar trecute în programul 
concursului de gimnastica. 
Probabil ca specialiștii l-au 
considerat prea greu pentru 
școlari.

Din nou sala Floreasca frea
mătă. Din nou fetița se înclina 
în fața micilor spectatori.

A fost, într-adevăr — așa 
cum au afirmat specialiștii — 
una dintre cele mai bune gim
naste la concursul republican 
școlar de gimnastica- Și nu are 
decît 11 ani...

N B. TULCEANU

Competiții
Pe terenul de sport din 

curtea Școlii de 8 ani nr. 1 din 
Lupeni s-au desfășurat zilele 
trecute cîteva întîlniri amicale 
de volei. întîlnirile au fost ur
mărite de mulți copii, atît din 
oraș cît și din comunele ve
cine.

Gazdele au obținut o victo
rie meritata în fața echipelor 
din Lonea și Vulcan. S-au re
marcat în mod deosebit jucă
torii Anghel Adrian și Corpo- 
dea Gheorghe.

La Școala de 8 ani din co
muna Lenauheim, regiunea Ba
nat, s-a organizat un interesant 
concurs de tenis de masa și de 
șah. Reprezentanții clasei a 
VI-a A s-au dovedit cei mai 
buni la tenis de masa. Ei s-au 
clasat pe locul I fără nici o 
înfrîngere.

Concursul de șah a cuprins 
majoritatea școlarilor și pio
nierilor. Cel mai bun șahist a 
fost Matiaș Mihai, care l-a în
vins în finala pe elevul Petran 
Ioan, de altfel, jucător tot atît 
de puternic.

Nu, fotografia aceasta nu-i 
arată pe micii sportivi în 
timpul vreuni concurs, ci în 
timpul perioadei de serioasă 
pregătire în vederea celei de a 
13-a ediții a Cupei „Scînteii 
pionierului" la natafie.

De peste hotare
• LA EISENACH (R.D.G.) 

s-a desfășurat întâlnirea inter
națională de atletism dintre 
echipele de tineret ale R.D.G. și 
R. S. Cehoslovace. Victoria a 
revenit gazdelor: la băieți 
119—80, iar la fete cu 65—42.

• CEA DE A 39-A EDIȚIE A 
CAMPIONATULUI BULGAR 
LA FOTBAL s-a încheiat. După 
25 de ani în care succesul a 
fost consecutiv de partea echi
pelor din Sofia, iată că în acest 
an titlul revine unei forma/ii 
din provincie, Spartak Plovdiv, 
care cucerește pentru prima 
oară înaltul trofeu.

• RECORDMANUL LUMII 
LA ÎNOT (100 m liber = 53,6 
sec.) brazilianul Manuel dos 
Santos a abandonat activitatea 
competifională. Vestea a stârnit 
multă nedumerire în cercurile 
sportive braziliene care își văd 
astfel năruite speranțele la o 
medalie de aur la Olimpiada 
din 1964!

• COMITETUL OLIMPIC 
JAPONEZ a anunțat că în 
cursul lunilor iulie și august 
va trimite invitațiile oficiale 
de participare la cea de a 
XVUI-a edifie a Jocurilor 
Olimpice de vară. Aceste invi
tații vor fi trimise în 105 țări, 
membre ale forului olimpic in
ternational.

• selecționata de polo 
A ORAȘULUI BUCUREȘTI a 
întîlnit zilele trecute în cadrul 
turneului pe care îl întreprin
de în U.R.S.S. selecționata 
orașului Moscova. Prima întîl- 
nire s-a terminat ia egalitate 
(4—4), iar cea de a doua întîl- 
nire a fost cîștigată cu scorul 
de 3—2 de reprezentanții tării 
noastre.

Folosiți

încălțăminte comodă, du
rabilă și ieftină cu marca 
„DURABIL" produsă pentru 
copii de Întreprinderea ,,Ni
kos Beloiannis" din Timi

__ întreprinderea

TIMISOARA

PRODUCE PASTE FĂINOASE 
31 CONSERVE DIN LEGUME Șl 
FRUCTE CE PUTETI CUMPĂRA 
LA TOATE MAGAZINELE ALIMENTA
RE.

PENTRU COPIII DVS CEREȚI 
BISCUIȚII HRĂNITORI

FOLOSIȚI PRODUSELE

I.C.I.L.SIMERIA
REGIUNEA HUNEDOARA

LAPTE • UNT- BRÎNZETURI PROASPE 
TE ■ TRAPIST ■ OLANDA • IAURT- FRIȘCA- 
[CREMĂ DE IAURT • BRÎNZĂ FĂGĂRAȘ • 
CREMĂ CARAIMAN • CREMA MOLDOVA 
SANA’BRÎNZÂ PRIMA • LIPTAU

gustoase.
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zșoara.



din narcize. Sînt garoafe în
crucișate cu narcize... De ce 
înghițiți în sec ? Poftim kilo
gramul de ceapa. Cîntărit...

Cei doi taceau mîlc. Apoi 
Radu apuca ceapa :

— Da-o încoace, pariul 
pariu...

Barbu se codea :

e

să 
cepele astea cu 
sa mîncați doar 

una singura ! E în re- 
Bateți palma!...
doi se priveau uluiți? 
începură să rîda, cu

— La toamna ! Ce-ar fi 
încrucișez 
verze ? Și 
una-., 
gula ?

Cei 
Apoi 
pofta.

— Știi ce ? Daca-i așa te a-
— Imposibil. Sînt după jutăm și noi 1

masa. Te rog, nu acuma.-. — Și pariul ? îngăima cela-'
Voicu era generos. Lua lai. cu ochii ținta la cepe.

ceapa înapoi. — Pariul e pariu, zîmbi mi
— Bine, nu acuma. Va spun cul naturalist. Uite bomboa

povestire de Mircea Sîntimbreanu eu cînd...
— Cînd?

nele de mentă, să le mîncăm. 
Servește-te 1

hiozdanul băiatului era 
un ghiozdan obișnuit. 
Și dacă n-ai fi fost 
atent ai fi luat, desigur, 
mănunchiul de ceapă 
ce își scotea frunzele 
la iveală drept niște 
pensulițe sau, mai de
grabă, niște creioane 

bine ascuțite, verzi. Și totuși, 
în ghiozdan era ceapă verde,.

obișnuită, din aceea pe care 
poate chiar Ia ora aceasta o 
ronțăiți cu brînză grasă ori cu 
friptură slabă. Poftă bună! 
.Ceapa din ghiozdanul lui Voicu 
nu va fi mîncată însă deocam
dată. Să așteptăm pînă la toam
nă. Dacă și această experiență 
.va reuși — la fel ca prima — 
o să rîdem cu lacrimi, căci la
crimile, după cum știți, fac 
casă bună cu ceapa. Despre ce 
nouă experiență va fi vorba ?

— Să încrucișez ceapa 
aceasta din ghiozdan cu... văr

mai

calm : 
sînt ga

nu-s nici

de Nicolae Bulgaru
Lăncile cu vîrfuri moi de pîsle 
stau de veghe-n trestia înaltă. 
Luna, ca o barcă fără vîsle 
rătăcește singură pe baltă.

Iar pe ape stelele plăpînde 
risipesc întregul lor tezaur 
și îmi pare că răsar din unde 
nuferi cu petalele de aur.

Rațele ce-și frîng în noapte zborul 
par, plutind pe ape, vechi galere. 
Nemișcat, ca sfinxul, vînătorul 
stă ascuns în umbră și tăcere.
Palpitînd ridică arma rece 
cu pupile goale de metal 
și ecoul sunetului trece 
repetat de fiecare val.
Ochiu-i rîde sub bătaia pleoapei, 
inima spre casă-i dă imbold. 
Roadele văzduhului și apei 
ritmic, i se leagănă la șold.

,— Rectificăm : lobodă I
— A 1 Uite un fir ceva 

răsărit: pariez că e o „garoafă" 
din neamul prazului.

Voicu îi lăsase să trăncă
nească. Numai cînd pe amîndoi 
începuseră să-i doară fălcile 
de atîta rîs le spuse

— Nu credeți că 
roafe ?

— Garoafe ! Dar
măcar... păpădii. Ascultă, Voi- 
cule... Dacă din pătrunjelul tău 
iese o floricică, una singură, 
eu mănînc un kilogram de cea
pă, cu bomboane de mentă.

— Și eu I Dacă însă nu ies, 
le mănînci tu ! Bine ? Bate 
palma !

Așa se născuse pariul. Din 
pofta de rîs a celor doi și, poa
te, . dintr-un dispreț ușuratic 
față de oricine nu împărtă
șea întrutptui, entuziasmul lor 
pentru mingea de piele pe care 
o purtau sub braț. Și poate că 
sfidînd pe micul horticultor, în 
glumele lor se amesteca și pu
țină pică pe cel ce. găsise să-și 
așeze stratul tocmai pe locul 
unde pînă acum cu atîta dezin
voltură își exersau pasele 
în fiecare recreație. Am fi în
clinați să adăugăm la toate 
acestea explicații pe cea mai 
apropiată de adevăr: neprice
perea celor doi, dar aceasta nu 
explică și ambiția lor de a con
tinua pariul chiar și după ce pe 
delicatele tulpini își făcuseră 
apariția primii mugurași.

—■ Admit că m-am înșelat, 
dar garoafe tot nu sînt. Ceva 
banal: cîrciumărese,

. curcanului; așa
Radu.

Ce ? Așa 
fele ? Un chil 
menta mănînc 
sînt garoafe, întărise și cela
lalt.

Ei bine, trebuie spus, expli
cația ambiției consta de data 
aceasta în făptui ca cei doi 
aveau toate temeiurile sa se 
îndoiască. Mugurii, ce tocmai 
stăteau sa plesnească... nu se
mănau a garoafe. Cîtuși de pu
țin. Și nici frunzele. Cei doi 
continuau să se îndoiască 
chiar și cînd într-o zi, pe la 
sfîrșitul lui mai, Voicu îi în- 
tîmpină lîngă stratul smălțuit, 
de flori, cu doua ace de sigu
ranța în mină.

— Ei ? Sînt garoafe ? Pof
tim, vi le prind la butonieră-

Cei doi priveau garoafele 
sincer nedumeriți.

— Sînt și... nu sînt!
— Ar fi și n~ar fi...-
— Am cîștigat pariul ? Mîn

cați ceapa I îi îmbia Voicu 
scotocind în ghiozdanul din 
care firele de ceapa își arătau 
tulpinele ca niște creioane 
verzi.

— Bine, dar nu-s tocmai ga
roafe-

— Sînt mai învoite... 
—- Și mai înalte..? 
— Și mai pale...
— Și mai mirositoare..?
— Aveți dreptate, de aceea 

am și renunțat la bomboanele 
de menta. Va fac rabat... Mîn
cați doar kilogramul de ceapa!

— Au ceva din narcize..? 
Nu-i așa ?

— Exact..-
— Nu tocmai exact. Au mult

De ce ? Să

creasta
ceva, mormăia

arata garoa- 
de ceapa cu 
daca acestea

— ?!
Uimirea voastră e pe deplin 

întemeiată și nu numai pentru 
că, în general, o asemenea în
crucișare pare cu neputință, ci 
totodată pentru că, știe toată 
lumea pînă acum, micul natu
ralist nu s-a ocupat niciodată 
de legume. Voicu e un pasionat 
horticultor și singurii bulbi pe 
care i-a răsădit vreodată au 
fost cei de gladiole și de crini.; 
Și ceapa ?

— E vorba de un rămășag. 
Tare aș vrea să crească fiecare 
ceapă cît o varză... 
vedeți...

Era în primăvară 
se pregătea pentru 
micilor naturaliști. 
nu de multă vreme, un 
garoafe și începuseră 
colțul. Băiatul plivea 
niște buruieni, cînd se 
seră lîngă el Radu și Barbu.

— Ce-ai pus aici ?
-— Garoafe.
Cei doi izbucniră în rîs. îi 

cunoașteți ? Au limba ascuțită...
— Ascultă, floricultorule: 

astea nu sînt garoafe cum nu 
sînt eu, deși mănînc covrigi, - 
arbore de pîine...

— Dacă iarba asta dă garoa
fe, atunci bocancii mei din pie
le de vițel o să-mi ceară curînd 
să-i hrănesc cu biberonul...

— Ăsta-i pătrunjel, băiete. 
De ce n-ai pus și niște mărar ? 
Mai puneai alături niște ouă, 
băteai gălbenușul și luai pre
miul întâi la un concurs de ma
ioneze...

— De ce ești răutăcios ?! Eu 
sînt convins că juriul o să-l 
premieze... Parcă îl aud pe crai
nic : „Crin alb imperial, de o 
mătrime neobișnuită, mențiune! 
Premiul 3 nu se acordă1 Pre
miul 2 nu se acordă... Premiul 
1, elevului Voicu, floricultor 
perseverent, pentru urzicele- 
urzicele!.

și tocmai 
concursul 

Semănase, 
strat cu 
să, dea 
tocmai 

înființa-:

de M
soarele 

lichid 
Se scurge prin văzduh în unde 

moi 
Unind cu bolta cerului torid 
Un iz de baltă adormit în foi,

Encremenită Della, iar

in zare, ca un plaur plutitor, 
'Alunecă o dragă printre stufuri.

„Lanțul viu
de Ștefan Zaides

«

Călin
De-abia se-aude foșnetul, Ușor, 
Ca fluturii scăpafi din 

pămătufuri.

Dar cînd se stinge papura în fol 
Sub fulgerarea navei plutitoare, 
Se fese o poveste pentru voi 
Pe foaia albă-a cărții 

viitoare.).

Pe o șosea franceză, vreo 
douăzeci de băiețandri, în
șirați unul după altul, pe 
biciclete. Cu săculețele de 
voiaj în spate, pedalează 
cu repeziciune, iar în urma 
lor răsîlnă, pînă departe, un 
cîntec vesel. S-ar părea că 
merg în excursie.

S-ar părea...
Dar, în săculețele de voiaj, copiii nu poartă nici pa

chete cu alimente, nici termosuri sau alte lucruri tre
buincioase în excursie ci... ziare. Și cravatele pionierești, 
strînse cu grijă lîngă foile proaspete, cu slove roșii, de 
luptă.

Ei sînt pionieri și comuniștii le-au încredințat o mi
siune de răspundere : gazetele sechestrate de poliție în 
tipografie să ajungă în niște comune îndepărtate, în 
mijlocul muncitorilor agricoli și fermierilor intrați în 
grevă. Să fie duse clandestin, ferite de privirile iscodi
toare ale polițiștilor și jandarmilor. La Digne. la Blaye, 
la Sainte Barbare...

Băieții pedalează de zor, unul după altul, într-un ade
vărat... „lanț viu".

Dar, la intrarea în Sainte Barbare, iată un cordon de 
jandarmi ! Unul se apropie mătăhălos, amenințător...

Oare cum se vor descurca băieții, vor reuși ei, pionierii 
Jean, Lucien și ceilalți să-și ducă acțiunea la capăt ?• 
Ziarele purtînd mesajul muncitorilor, însuflețitor, vor 
ajunge în mijlocul greviștilor ?

Acestea toate le veți afla citind povestirea din volumul 
cu același titlu, de Ștefan Zaides — apărut recent în 
Editura politică.

Povestirile cuprinse în volum, scrise interesant, cu 
dialoguri vii, prezintă — așa cum se precizează în motto-ul 
din prima pagină — „fapte și întîmplări din viața co
piilor din țările capitaliste". Emoționantă este povestirea 
lui Fuad, care este nevoit să-și cîștige bucățica de pîine 
trudind din zori în noapte la o carieră, sau a lui Naftari, 
micuțul a cărui viață amarnică de hamal se stinge de 
timpuriu. Se disting, de asemenea, din paginile cărții 
figuri luminoase, dîrze de copii, ca Antonio din Gordiani 
sau Michel Bonnard II. Alături de comuniști,de munci
tori ei înfruntă cu curaj stăpînii și slugile lor, participă 
la lupta pentru o viață mai bună, omenească, împotriva 
orînduielilor burgheze.
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