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IN PARCUL 
DE DISTRACȚII

ORADEA. — Intr-un loc, pe 
șoseaua dintre Oradea și băile 
apropiate, întîlnești un grup 
numeros de pionieri, fete și bă
ieți din comuna Cordău. Că sînt 
veseli îți dai seama de departe 
după cîntecele lor, iar că sînt 
harnici o vezi abia după ce te 
apropii. Cu răsaduri de flori, 
iarbă și uneltele necesare unor 
pricepuți grădinari ei lucrează 
de zor Ia înfrumusețarea grădi

niței din jurul monumentului 
ridicat în cinstea ostașilor ro- 
mîni căzuți în luptă împotriva 
fascismului.

La fel ca acești pionieri, pe 
întreg cuprinsul raionului Ora
dea pionierii se pregătesc. Ast
fel, unitatea de la Școala de 8 
ani din Haeu pregătește un 
program artistic, iar pionierii de 
la Școlile de 8 ani nr. 6 și nr. 
10 din Oradea — la fel. La Casa 
pionierilor copiii se vor întîlni 
curînd cu ostași ai armatei 
noastre populare de la care vor 
afla multe despre luptele care 
s-au dat pentru eliberarea pa
triei, despre însemnătatea zilei 
de 23 August.

CRAIOVA. — E seară. Fla
căra focului de tabără se înal
ță sus, caldă și sclipitoare. în 
jurul focului stau pionierii din 
comuna Coșoveni și unul din
tre ei recită „Zi de august 23 1“ 
Asemenea focuri de tabără vor 
aprinde și pionierii din comu
nele Gogoșu, Leu, Șopot... Ziua 
de 23 August o vor sărbători 
prin serbări, șezători pionie
rești și unitățile din comunele 

Bratovoești, Țuglui și altele. In 
cinstea marii sărbători pionierii 
organizează interesante compe
tiții sportive în unități; cei 
mai buni vor primi „Cupa cra
vatelor roșii"...

PITEȘTI. — Peste 8 000 kg 
fier vechi și peste 1 500 kg 
grîu boabe din spice au predat 
pînă acum pionierii din raionul 
Pitești în cinstea zilei de 23 
August. Ei sărbătoresc această 
zi prin rezultate frumoase ale 
muncii lor harnice!

In satul Dealul Cotlăniței, 
comuna Drăganu se înalță cu 
repeziciune opt săli de clasă. 
Alături de meșterii zidari sînt 
și pionieri din sat, care ajută cu 
drag constructorilor. Toți vor 
ca la 23 August construcția să 
fie gata. Și va fi! Tot la con
strucția școlilor dau ajutor și 
pionierii din comunele Valea 
Ursului și Rîncăciov. Dar ei nu 
uită să sărbătorească ziua de 
23 August și în tovărășia cîn- 
tecului și a jocului. Astfel uni
tățile din comunele Văleni Pod
goria, Moșoaia repetă noi cîn- 
tece și poezii închinate zilei de 
23 August, patriei, partidului.

Vacanța și-a sunat clopoțelul! Șiragul notelor de 8, 9 și 
10 s-au desprins bucuroase dintre filele cataloagelor și au 
pornit la braț cu voioșia să cutreiere munții și cîmpiile, lito
ralul și pădurile. Mai cocîrjate și mai puține, notele mici 
poposit cu ciudă lingă manualele școlare.

...A trecut mai bine de o lună I Cravatele pionierești, 
sutele și miile, pornite la drum, au făcut de atunci zeci 
popasuri. La Mamaia sau Sinaia, la Reșița sau Galați, la 
Iași sau Timișoara, în Bucureștiul drag și în cîte multe alte 
locuri I De unde au pornit ? Din Iași peste 1 200 de pionieri 
și școlari j din raionul Timișoara peste 300 ; din Brașov 
aproape 1 800 ; au pornit din toate colțurile țării, cu sutele 
și cu miile I Cu întrebări pe buze, cu ochii curioși, pionierii 
cunosc mereu noi și noi peisaje, uzine și fabrici, gospodării 
agricole. Au trăit cu emoție clipa muncii împlinite, alături 
de șarja oțelarilor, tractorul mecanizatorilor, spicele pîrgu- 
ite ale agricultorilor. Cu mîini harnice au strîns metale 
vechi, în pumnii făcuți căuș au adunat boabele spicelor, cu 
gingășie au cules floarea teilor. S-au oprit cu încîntare în 
pragul dimineții și au surprins soarele spălîndu-și fața în 
valurile mării. Au petrecut clipe de neuitat în jurul focului 
de tabără, cînd în înalturi astrul stelelor își trecea conul 
luminos peste creste de munți. Au ascultat cu suflet greu 
și îndârjire în inimă, evocări ale vieții grele și întunecate 
din trecut. Și au zîmbit fericiți către viața noastră de azi.

Drumeții, drumeții 1 în zeci de locuri cu zeci de popasuri! 
Cîntecele pionierești au înălțat imn de mulțumire celui că
ruia îi datoresc viața luminoasă

și fericită de 
iubit părinte!

azi — partidului.
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Steluța roșie. Care din
tre voi, dragi copii, nu vi
sează ca Și pe pieptul lui 
să poarte distincția pio
nierească. Ea este doar 
un semn al bunei pregă
tiri la școală, al unei fru
moase comportări, ea vor
bește despre nenumărate
le activități pionierești la 
care luați parte.

Chiar și in aceste zile 
de vacanță vă gîndiți la 
ea. Și nu numai atît. Ori
unde vă aflați, în tabere 
locale, regionale sau cen
trale participați la felurite 
activități care, toate la un 
loc, vă îndreaptă pe 
mul către distincția 
nierească.

Pe pionierii de la
băra locală nr. 1 din Deva, 
i-am găsit într-o excursie 
de două zile, cu corturi. 
Știți ce-au făcut în aceste 
două zile? Au participat la 
un joc de orientare turis
tică (în care au folosit 
din plin busola), au orga
nizat un foc de tabără 
(unde cei mai buni soliști

h steluta
roșie...

dru- 
pio-

Ta

și recitatori ai taberei au 
avut un „cuvînt" greu de 
spus) și, bineînțeles, nu 
au uitat nici plaja și baia 
în rîu. Și aceasta, ca să 
nu mai vorbim de plăce
rea de a gusta din primul 
borș de pește gătit chiar 
de ei I

La Tabăra locală din 
Simeria erau oaspeți. 
Pionierii invitaseră în 
mijlocul lor pe ulemiștii 
Dumitru Petroescu și Ște
fan Lavinia să le vor
bească despre „București 
— capitala patriei noastre 
dragi", pe care aceștia o 
vizitaseră de curînd. Pen
tru adunare însă, s-au

pregătii șl el: unii luse- 
seră în vizită, 
răsfoit albume, 
cărți. Varga Irina 
Hanțiu Corneliu au alcă
tuit chiar și un album de 
vederi, care va fi îmbo
gățit prin colaborarea ce
lorlalți.

Dar să lăsăm Valea 
Jiului și să ne oprim în 
regiunea Galați, la Tabă
ra regională de la Co- 
tești. In programul de 
astăzi e prevăzut „Învă
țarea semnalizării cu fa
nioane". Așa că, înarmați 
cu hîrtie și creion, pio
nierii s-au pus pe treabă../ 
Acum, după ce au învă
țat alfabetul, se poate în
văța și semnalizarea... De 
la litera A și pînă la Z...

Prin toate taberele prin 
care am colindat, am pri
vit cu cită dragoste și pa
siune participă pionierii 
la aceste activități. Și 
parcă pe piepturile lor. 
vedeam cum prinde con
tur steluța roșie.

alții au 
au citit

Și

ll. ADRIAN

Pionieri și școlari! 
Participați în numdr cît mai 
mare la concursul nostru pentru

în pagina a 3-a, fotografe, âteva din premie ca sa var acorda cițtigătordor



Sint qata
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rAm fost o dală într-o școală 
in care mi-a plăcut foarte mull 
grădina cu flori, aleile cu pu
icii. ,,Noi le-am făcut" — mi-au 
spus pionierii cu simplitate, la
trinei în școală mi-au atras a- 
tenția curățenia desăvîrșită, 
clasele frumos aranjate, ghive- 
cele cu flori, expoziția cu obiec

tele lucrate cu îndemînare și 
pricepere. Tot pionierii au fă
cut și aceasta, am aflat.

Am fost apoi și în alte școli. 
Și iarăși mi-au plăcut grădina, 
școala, clasele. De fiecare dată 
am ailat și lucruri noi : fie că 
pionierii au dat o mină de aju
tor la gospodăria colectivă, fie 
că au adunat fier vechi din care 
se poate construi un tractor... 
Ba, în multe locuri am aflat că 
au plantat o pădurice, că au a- 
jutat la construcția unei școli, 
că au salvat de la incendiu o 
casă, sau că au fost primii la 
slrîngerea spicelor... Dar cile 
lucruri minunate nu poți afla 
despre pionieri I

Iată, acum în păduricea din 
parcul Herăstrău — București, 
unde pionierii din raionul 30 
Decembrie și-au stabilit tabăra, 
tocmai despre aceasta se dis
cută : ce înseamnă să fii gaița 
întotdeauna, să răspunzi orică

rei chemări a partidului. Și co
piii au multe de povestit despre 
faptele lor de fiecare zi, despre 
viața lor interesantă, frumoasă. 
Uite, s-o luăm de exemplu pe 
pioniera Călinescu Carmen, 
care a trecut acum în clasa a 
Vll-a, la Școala de 8 ani nr. 5. 
Ea nu este acum la adunare. Fi
ind o pasionată cercetătoare a 
naturii, a plecat împreună cu 
un grup de naturaliști prin țară. 
Colțul viu de acasă, numeroase
le ierbare, insectare pe care le-a 
alcătuit pînă acum, se vor îm
bogăți mult. Ca, de altfel, și cu
noștințele ei. Dragoste pentru 
știință, pentru învățătură au 
vădit și ceilalți pionieri din 
școala ei. In clasele a Vl-a nici 
un corigent. In clasele a VII-a 
— multe, foarte multe medii de 
10. Dar cite lucruri nu pot po
vesti și pionierii altor școli. 
Unii au făcut cercetări pe ani
male, alții experiențe interesan
te pe lotul școlar, au lucrat la 
fel de fel de obiecte în atelier. 
„Mă pregătesc să devin strun

gar” — spune un băiat vioi; 
,,eu vreau să devin agronom", 
spune un altul.... eu voi fi pro
fesoară..."

Sînt visuri pe care pionierii 
și le apropie cu fiecare zi, cu 
fiecare lucru pe care îl reali
zează. De aceea, ei pot spune 
cu mîndrie „Sînt gata întot
deauna" 1

ELENA TOFAN

Pe ulița principala a satului 
Bejghir, din Buhocii Bacăului, 
se profilează zveltă, „la roșu" 
— cum îi spun constructorii — 
noua clădire a școlii. In dimi
neața aceea zvon de cîntece 
pionierești scotea pe la porți 
localnicii. De la Buhoci soseau 
pionierii taberei locale: veni
seră într-o acțiune de muncă 
patriotică să ajute la construc
ție.

...Lanțul viu al cravatelor 
pionierești într-o clipă umplu 
șantierul cu larmă și voie bună, 
împărțiți în echipe, ca niște ve
ritabili constructori, începură 
întrecerea. Care grup va termi
na primul stivuirea cărămizi
lor ?

Trecînd din mînă în mînă 
dreptunghiul roș și aspru —

Florile îngrijesc alte... flori. (La blocul din Schitu Măgureanu nr. 27—33 din București),

Trepte spre viitor
cărămida — părea o ștafetă 
vestitoare a noului. Sus pe 
schelă, zidarii, primind o, o 
aștemeau pe patul de mortar, 
înălțînd-o rînd cu rînd tot mai 
sus. Jos, munca era în toi. Și 
deodată, ca un susur de izvor, 
pomi cîntecul, la început șop
tit, apoi mai tare, mai vioi: 
„Am cravata mea, sînt pionier/ 
Mă mîndresc cu ea, sînt pio
nier !“... Au urmat apoi alte și 
alte cîntece, poezii, ghicitori. 
Și munca mai spornică le era I 
Lungu Maria și Odobișteanu 
Vasile, Ciobanu Viorica și Le- 
teanu Maria, Humă Vasile și A- 
lexe Maria s-au dovedit a fi 
cei dinții la cîntec dar... și la

muncă. Erau și cei mai curioși! 
Nu mai .dădSfh .’.iui
Gheorghe Onofrei cu întrebări
le : „Cum preparați mortarul?", 
„Cum așezați rînduHle de cără
mizi ?“, „De ce așa 1 , și cîte al
tele. Răbdător, tînărul zidar ți
nea o lecție cu totul nouă pio
nierilor : cum se înalță un zid, 
cum din mai multe ziduri se 
înalță o școală, o casă de lo
cuit, o fabrică.

Iar pionierii au învățat și 
știu a înălța viitorul, noul, fru
mosul, viața lor de azi și de 
mîine pe trepte tot mai înalte.

D. Ț.

Raidul
nostru

PRIN TABERELE LOCALE DIN RAIONUL NOSTRU
Și în anul acesta, din raionul Craiova merg în ta

bere centrale și regionale multi pionieri și școlari- Dar 
și pentru cei care au rămas acasă, vacanța de vară 
este plină de bucurii- Avem organizate 40 de tabere lo
cale. Ele își desfășoară activitatea în zăvoaie, păduri, 
pe marginea rîului Amaradia și a Jiului, acolo unde na
tura e mai pitorească. Răsfoind jurnalele unităților de 
pionieri din tabere și programele de activități, poți re
constitui cu ușurință imaginile unor frumoase zile de 
vacanță

Activitate culturală 
bogată

Pasionați cititori, pionierii 
Cocean Ion, Dodan Alexandru, 
Golea Veturia din comuna 
Breasla, Dinculescu Daniel, 
Ruca Iulian și Moraru George- 
ta din Ghindeni și mulți alții, 
sînt mereu prezenți la bibliote
ca. Dar nu numai atît. De mul
te ori, în cadrul bibliotecilor se 
organizează recenzii, simpozi
oane literare ca cel intitulat 
„înflorește patria noastră", la 
care și-au dat concursul toți 
pionierii și școlarii din Breasta.

Organizarea unor medalioane 
literare pe teme ca „Trăim o 
viața fericita" (de către tabere
le locale din Goguși și Șopotu), 
„îți mulțumim partid iubit pen
tru grija ce ne-o porți" (de că
tre cei din Coșoveni), „Pagini 
de vitejie" urmat de un film do
cumentar romînesc au atras 
Inulți pionieri și școlari.

Citirea presei și a cărților în 
colectiv, adunările organizate 
pentru cunoașterea diferiților 

eroi, diminețile de basm, șeza- 
torile literare s-au dovedit și în 
aceasta vacanța de vară folo
sitoare, așteptate cu nerăbdare 
în taberele locale din Gubau- 
cea, Vela și Sălcuța.

Nu tot așa de bine stau lu
crurile în taberele locale din 
comunele Vîrvor, Ciutura, Săr
bătoarea și Malu Mare, care în 
afară de cîteva acțiuni patrioti

ce, celelalte activități, care sînt 
tot atît*de  îndrăgite de copii, 
sînt organizate la voia întîm- 
plării sau chiar de loc, deși sînt 
trecute în programele de activi
tăți ale taberelor.

Din taberele locale de pio
nieri din Coțofenii din Față, 
Țuglui, Goiești și Veleni nu-ți 
vine sa mai pleci. Aceasta da
torita faptului ca activitatea 
cultural-artistică e bine organi
zata și totodată în aceste școli 
a devenit o tradiție organizarea 
programelor artistice (date la 
căminele culturale din comună 
sau din comunele învecinate), 
focurile de tabără, programele 
artistice date la ariile de treier 
sau la brigăzile de cîmp, audi
țiile de radio etc.

Vizitînd într-o zi tabăra loca
lă de pionieri din comuna Ve

leni, Ia început am avut impre
sia că nu este activitate. La 
școală l-am găsit doar pe tova
rășul director. „Ce faceți ? 
l-am întrebat. Singur ?“

— S-au dus cu tovarășul in
structor la aria de treier. Vor 
să dea un mic program artistic.

— Vreți să mă însoțiți pînă 
acolo ? l-am rugat eu.

— Cu plăcere, mi-a răspuns 
directorul școlii.

Acolo era brigada artistică, 
care a prezentat un program pe 
tema „Cinstim fruntașii din gos
podăria noastră". Cîntecele, 
versurile și momentele vesele 
au plăcut nespus de mult colec
tiviștilor, pentru că se vorbea 
de munca lor, de ei, de cei har
nici.

Din această tabără am plecat 
în comuna Gogoșu. Acolo era 
multă veselie, animație. Se în
vățau cîntece și jocuri pionie
rești. Seara, am mers cu micii 
artiști în... deplasare : la Cămi
nul cultural din satul Ștefanei. 
Aici, brigada artistică de agita
ție a înveselit pe toți cei pre
zenți.

în tabăra de la Coțofenii din 
Față, așezata pe marginea Jiu
lui, am asistat la concursul pen
tru „Cel mai bun recitator" și 
pentru „Cel mai bun cîntăreț11. 

Pioniera Gheorghe Gabriela, 
„cea mai bună cîntăreața", și 
Stoenescu Mariana, „cea . mai 
bună recitatoare", au primit 
premii și... multe aplauze.

Acestea sînt doar cîteva din 
activitățile cultural-artistice din 
taberele locale din raionul nos
tru, dar aș putea sa va mai 
povestesc o sumedenie de lu
cruri despre felul cum pionierii 
organizează variate și intere
sante activități. Ceea ce e ca
racteristic însă, e faptul că 
peste tot te întîmpina veselia și 
bucuria acestor zile. Doar e 
vacanța I

CONSTANTIN BUNOIU 
secretar al Comitetului 

raional U.T.M.
Craiova

Nota redacției : „Scînteia 
pionierului” invită colectivele 
de conducere ale unităților de 
pionieri de la taberele din 
Virvor, Ciutura, Sărbătoarea 
și Malu Mare âă citească ar
ticolul de față, să învețe din 
experiența unităților despre 
care se vorbește aici .și să-și 
îmbunătățească activitatea.

Redacția invită, de aseme
nea, conducerea taberelor ci
tate și pe instructorii superi
ori să-i aiute pe pionieri în 
îmbunătățirea activității lor 
de tabără, despre care să 
scrie apoi redacției.

„Scînteia pionierului"



CONCURSUL PENTIIW CEL MAI FR.UMO 
JMUNAL Oi EXCURSIE
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combinerul Ionel Murgu sece
rase multe hectare de o<rz și ob
ținuse recoltă bogată. Am fost 
apoi în vechea capitală a Da
ciei, Sarmisegetuza cu cetatea, 
muzeul și amfiteatrul său (unde 
colegul meu Cîmpean Aurel a 
omorî t un șarpe și a scos din 
el 5 ouă). Seara, ne-au plăcut 
mai mult ca orice zimbrii aflați 
în rezervațiunea naturală de la 
Hațeg.

Duminică a fost cea mai fru
moasă zi. Am văzut parcul cu 
arbori și plante din toate col
țurile lumii de la Simeria și di
ferite animale și păsări sălba
tice : căprioare, cerbi, lopătari, 
dihori. pisici sălbatice, iepuri, 
fazani, păuni ș. a. Apoi am fost 
la ferma de porci a G.A.S. Oră- 
știe, doar multi dintre noi do
rim să devenim muncitori în 
agricultură. O primire frumoasă 
ni s-a făcut de către elevii Șco
lii agricole din Geoagiu. Ei 
ne-au arătat școala, loturile ex
perimentale și Stațiunea mete
orologică. Am văzut tot felul 
de plante și flori, aparate dife
rite. Am tras un haz de pomină 
aflînd că în laborator un coleg 

a vrut să guste un ciorchine de 
strugure de toată frumusețea, 
de-ți lăsa gura apă, și cînd 
colo... era doar model făcut din 
sticlă colorată și sîrmă.

Căldura era de 58 grade pe 
pămînt și 40 grade la umbră. 
Așa că scalda ce am tras-o în 

ștrandurile stațiunii balneo-cli- 
materice din Geoagiu-Băi ne-a 
răcorit cît trebuie. Aici venise
ră în această zi peste 4 000 de 
oameni ai muncii să-și petrea
că plăcut ziua de odihnă. Dar... 
timpul nu face popas I

Da, orioît ar fi de mare plă
cerea de a mai sta, pe-nserate 
trebuie să fim acasă. Deci — 
iar la drum ! Un popas în vîrf 
de munte la Almașul Mare, co
mună electrificată, cu școală 
de 8 ani, cămin cultural, dis
pensar, maternitate, case noi 
cu radiouri și biblioteci și... 

acasă. La ora 20 ne-am aflai 
părinții așteptîndune în drum, 
curioși de cum am călătorit și 
ce-am văzut. Dar întîi să na 
lase să dormim pină a doua zi, 
și apoi să se tină bine, că vom 
avea ce le povesti : frumusețea 
neîntrecută a patriei, oamenii 

ce clădesc socialismul cu avînt, 
sate electrificate, orașe noi, fa
brici mari, aur în pămînt și au
rul holdelor pe cînipurile colec
tivelor milionare, instituții da 
tot felul, veselie, belșug și 
bucurie, că trăim sub steagul 
Partidului Muncitoresc Romîn 
ce ne duce spre pace și fericire.

Așa ne-am petrecut, ca în- 
tr-un vis frumos trei zile da 
excursie în regiune.

Text și desene de
OI.EA MARIANA

cl. a IV-a, Zlatna-PatrîngenL 
regiunea Hunedoara

Excursia a fost organizată, de 
școala din Valea Mică, la care 
ne-am ortăcit și cîțiva elevi 
mai mici din Pătrîngeni. Ne-am 
pregătit jurnalele, haine și mân
care pentru 3 zile și ceva bani 
de rezervă. Mi s-a părut că 
pînă-i lumea nu mai plecăm ! 
Dar în dimineața de 5 iulie 1963, 
la ora 6, mașina a stopat în 
fața noastră și toți cei 34 de 
elevi împreună cu doi tovarăși 
învățători am plecat la drum.

— La revedere, satule drag I 
Părinți iubiți, ne vom întoarce 
mai cuminți.

Zlatna, care crește cu fabrici, 
blocuri și școli noi și Valea 
Dosului cu vestitele mine de 
mercur, le-am lăsat sub Dealul 
Mare. Facem o poză și coborîm 
spre Buciumul Cerbului. Sosim 
în Abrudul vestit ca centru 
aurifer de pe timpul dacilor și 
romanilor și ca loc istoric în 
luptele iobagilor pentru un trai 
omenesc. Timpul fuge și noi 
urcăm spre muntele Vulcan. 
Poposim la un izvora mâncăm 
zdravăn, încingem o horă î<n 
care tragem și colegi din par
tea locului, buceșeni sprinteni 
ce nu se lasă de rușine. Ne 
place jocul, dar plecăm.

Nu peste mult vizităm Gura- 
barza unde sînt uzinele care 
aleg aurul și alte metale scoase 
din pămînt, atelierele unde se 
pregătesc unelte și alte lucruri 
pentru mine, precum și joagăre 
pentru tăiat scinduri, ca și o 
centrală electrică. Ne întâmpi
nă muncitori, bărbați și femei, 
care ne vorbesc cum altădată

cîntecul „Munții noștrii aur 
poartă/Noi cerșim din poartâ-n 
poartă" — spunea adevărul, 
dar azi conduși de partid și 
moții stau acasă, muncesc cu 
drag și trăiesc din belșug. La 
Brad, în Muzeul geologic am 
văzut și, mai ales ni s-a pove
stit despre diferite minerale și 
despre istoria mineritului. Co
muna Mesteacănul, locul de 
unde a pornit Crișan la 31 oc
tombrie 1784 spre răscoală, și 
Țebea unde-i gorunul lui Horia, 
și mormîntul lui Avram Iancu 
au fost alte locuri de popas 
unde tovarășii învățători ne-au 
spus cum au luptat moții pen
tru scăparea din robie, Drumul 
pină la Deva a fost o plimbare 
foarte plăcută. Acolo am vizi
tat școala profesională, care 
ne-a și găzduit o noapte. După 
o oră de odihnă, ne-am plim
bat în centrul regiunii noastre, 
văzînd clădiri, blocuri și parcuri 
noi. casa și monumentul Dr. P. 
Groza, muzeul, am privit ceta
tea, ne-am jucat în parcul ora
șului cu copii din Deva, apoi 
ne-am culcat. A doua zi la 6 
am plecat din nou. Am vizitat 
Cetatea oțelului și castelul lui 
Ioan de Hunedoara. La Uzinele 
„Victoria" din Călan am văzut 
cum se toarnă fierul și ia di
ferite forme, iar un tovarăș 
muncitor ne-a îndemnat să fim 
silitori la învățătură și să a- 
jungem și noi muncitori frun
tași. La băi ne-am răcorit că era 
cald.

în continuare vizităm Hațe
gul, colectiva din Totești, unde

Era în septembrie 1944. 
Pe aici, prin părțile Oradiei 
se dădeau lupte grele. Im
portante forje hitleriste și 
hortiste dezlănțuiau atac 
după atac. Aviația inamică 
bombarda și mitralia armata 
eliberatoare. In fata superio
rității covîrșiloare a inami
cului erau necesare rezerve 
noi. Și atunci au început să 
sosească noi unităji, care, 
intrînd imediat în luptă, au 
contribuit la oprirea acțiuni
lor ofensive inamice. Prin
tre ele se număra și Divizia 
de voluntari ,,Tudor Vladi- 
mirescu", care în acel mo
ment se afla tocmai la sud- 
vest de Tg. Mureș. Pornind 
de acolo ea a traversat ma
sivul Bihorului, cu înălțimi 
între 1 400-1 800 metri, pe 
poteci înguste și prăpăstioa
se și a ajuns la timp în ra
ionul indicat. Fără a se o- 
dihni după marșul lung și o- 
bositor, divizia a intrat di
rect în luptele pentru elibe
rarea orașului Oradea.

...în poieniță domnește li
niștea. Pionierii, cu respira
ția întretăiată ascultă. Cele 
povestite de tovarășul loco
tenent colonel Cîrcu Onișor 
îi interesează pe fiecare. A- 
flaseră ei, ce~i drept, și de la 
părinți unele amănunte, dar 
acum tovarășul ofițer le vor
bea, ca să spunem așa... ca
lificat.

— Vedeți, le arată el cu 
brațul larg deschis, dinspre 
Cihei veneau sovieticii, de 
dincolo — voluntarii noștri 
și așa, împreună, cot la cot, 
au respins contraatacurile 
fasciste, au înaintat victo
rios și au eliberat întregul 
teritoriu al Romîniei, au con- 

Pionierii orădeni 
urmează inițiativa 
pionierilor din 
Tr. Severin

Pe aici au fost 
lupte

tribuit mai apoi la eliberarea 
Ungariei, a Cehoslovaciei.

Pe șosea, nu departe de 
poieniță, e un du-te vino con
tinuu. Autobuze, motocicle
te... Sînt excursioniști din 
țară și oaspeți de peste hota
re. La Oradea ca de altfel, 
în întreaga țară, au ce vizi
ta. Fabrici și uzine noi sau 
reprofilate și renovate, blo
curi moderne și confortabile, 
școli noi, parcuri și grădini 
— un oraș în plină dezvol
tare.

...De acolo de lingă căpi
țele acelea, de pe dealul 
Cordăului, înainta alt grup...

— E salul nostru, murmu
ră un pionier.

— Din Cordău ești ? Lo
cuitorii comunei voastre au 
primit cu entuziasm pe vo
luntarii romîni și trupele so
vietice. Mărșăluind spre O

radea, ne-a scos la drum 
chiar un băiețaș așa, ca tine. 
I-am uitat numele! Era cam 
negricios și., tare slab. Ca 
toți copiii de oameni săraci.

Și tovarășul locotenent- 
colonel Cîrcu Onișor poves
ti mai departe pionierilor 
din taberele locale din co
munele Cordău, Haieu și Ci
hei din raionul Oradea des
pre însemnătatea zilei de 23 
August. Au vorbit și pio
nierii. Bungău Elena a po
vestit despre pionierii din 
Haieu, despre copilăria lor 
fericită. Pop Silvia, Creț Ma
ria. au „vorbit" prin inter
mediul versului, care expri
ma de fapt dragostea lor a- 
dîncă pentru patria noastră 
socialistă, pentru partid, că
lăuzitorul întregii noastre 
vieți.

Un buchet de flori, două, 
cincizeci... Fiecare pionier 
adusese cite unul. Le-au de
pus la monumentul ostașilor 
romîni căzuți pe pămîntul 
patriei, atunci în zilele crun
te de luptă cu fasciștii. Sînt 
flori gingașe ale recunoș
tinței.

GETA COS TIN
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Oașului. Un colțișor clin nordul patriei, vestit deopotrivă 
pentru pitorescul locurilor și hărnicia oamenilor, cit și pentru 

frumusețea portului, a graiului, a versului popular....De la Negrești, reședința raionului, mașina ne poartă mai de
parte. peste dealuri și coline, printre lanuri nesfîrșite de porumb și 
floarea-soareluî, către inima Țării Oașului- După cîteva ceasuri de 
drum, iată-ne ajunși la Turț, sat mare și bogat, pur oșenesc. Privi' 
sus, de pe dealul Băbiu, Turțul, cu puzderia lui de case acopr 
cu țiglă ce strălucesc în amurg, presărate printre livezi de prur 
meri, pare un autentic tablou de Grigorescu. Pătrunzînd pe ul 
satului, pitorescul imaginii este întregit de pulsul nou al vieții, 
puri de oșeni. tineri și vîrstnici, îmbrăcați în originalele lor costume 
•— fetele în fuste largi, înflorate și cu salbe bogate la gît, flăcăii cu 
pantaloni largi din pînză albă, cu pălării din paie pe care sînt prin
se pene și flori viu colorate — se întorc cîntînd de la munca cîmpu- 
lui. La sediul colectivei, consiliul de conducere, brigadierii, șefii de 
echipe s-au întrunit la sfat pentru a stabili sarcinile ce revin colec
tiviștilor în actuala campanie agricolă. Intre timp, tovarășa C 
Macovei, directoare^ școlii de apt ani din sat, se oferă să ..: t: 
prin Turțul socialist de astăzi- Cum era și firesc, primul popas . făcut la școală, o clădire cu etaj, mare, impunătoare, cu opt săli de 
clasă, laborator, bibliotecă, ridicată în urmă cu un an. Am vizitat 
apoi celelalte edificii social-culturale înălțate la Turț în anii puterii 
populare: dispensarul uman, casa de nașteri, grădinița sezonieră, 
farmacia, dispensarul veterinar, magazinul universal, internatul 
școlii de opt ani, căminul cultural.-. Cînd am revenit în centrul sa
tului. seara intrase de mult în drepturile ei. Dar satul nu dormea. 
Becurile electrice împrăștiau în jur o lumină vie, puternică, iar din 
’difuzoarele stației de radioamplificare se revărsa o melodie săltă
reață, presărată ici-colo cu strigături oșenești- La bibliotecă activi- 

,'Q tatea era în toi. Zeci de oșeni. tineri și vîrstnici, foiau în jurul raftu- 
/Jț rilor în care se găseau rînduite peste 7 000 de volume- Apoi s-au în

dreptat cu toții spre sala căminului cultural unde cei mai tineri ar- 
j tiști amatori din sat — păpușarii școlii — urmau să dea viață pe 

scenă personajelor din „Capra cu trei iezi“ și „Vulpoiul croitor".
Imaginea Turțului de acum trei-patru decenii, cu aproape toți 

locuitorii analfabcți și atinși de tuberculoză, a dispărut pentru tot
deauna. Astăzi, satul de la poalele munților Oaș,. Turțul, s-a ridicat 

--♦!'liilui. la un nivel de trai și civilizație demn de / 7
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Spune, spune, Oltule...
Oltule, ce iute vii 
Dinspre tîrg de la Sibii, 
Spune toate cite sînt 
Pe al nostru drag pămînt, 
Spune-i Dunării batrîne 
Să își mîie valu-n spume 
Și să ducă peste mări, 
Peste țări și peste zări 
Veste bună de la noi 
Că nu mai avem ciocoi 
Sa ne-njuge ca pe boi, 
S3 tragă brazdă cu noi.

Spune, Oltule, rîu drag 
C-azi avem și noi un steag 
Roșu, parcă-i rupt din soare , 
Steagul oștii proletare 
Ce-a adus eliberare.

Spune, Oltule drag, spune
Ca zidim o noua lume
Fără regi, fără boieri
Ce ne-au supt pîna mai ieri
Vlaga și sudorile
Pe toate cărările,
Visul tinereților 
Zîmbetul bineților.

Spune că azi horile
Mîndre-s ca cicorile,
Vii ca și privirile
Ce aprind iubirile.
Și să-i spui, Oltule, spui 
Ca mult îi mulțumim lui, 
Dragului, partidului.

(Culeasă de DUMITRU 
ANGFIEL, de la RADU

EPURE, din comuna Gliganu 
de Jos, raionul Costești, reg.

Argeș)

Copiii din multe comune ale regiunii Suceava vor începe 
viitorul an școlar în localuri noi ce însumează 270 săli de 
clasă. La Liteni, Vicovul de Sus, Stulpicani, Dumbrăveni și 
Vorniceni din regiunea Suceava vor funcționa, începînd din 
acest an, școli medii. în satele Nigoteșli, Sipoteni, Dumbră- 
vița, Concești și altele se lucrează în prezent la finisarea 
noilor localuri de școală, iar în alte localități au început 
reparațiile și amenajările școlilor existente, astfel că la 
începutul anului școlar toate școlile să fie pregătite pentru 
începerea cursurilor,

LA CLUBUL
„SIDERURGISTUL"

S intern la Hunedoara, ora
șul siderurgiștilor. Oare 
muncitorii de aici se pri

cep sa strunească numai rîurile 
de foc, numai giganții furnale
lor ? Am stat de vorba cu tova
rășul Ion Diaconescu, directo
rul Clubului.

— ...Probabil ați vizitat mai 
înainte clădirea, m-a întînîpi- 
nat tovarășul Diaconescu. Clu
bul se arata cu eleganță privi
rilor. Fațada cu coloane, gea
murile ca de cleștar. înăuntru : 
doua săli de spectacole, săli de 
șah, de repetiții (pentru cor și 
pentru orchestră), sală de ba
let, bibliotecă, sala de lectură, 
în bibliotecă, aproape 50 000 de 
volume, iar numărul cititorilor, 
de asemenea, foarte mare.

— Aveți echipă de teatru ?...
— Desigur. A obținut locul II 

pe țară la Bienala de teatru 
,,I. L. Caragiale". Apoi... corul. 
Este laureat al celui de-al 
VI-lea Concurs al artiștilor a- 
matori. De asemenea, echipa de 
dansuri este laureata la același 
concurs.

— Aveți și o orchestră bună, 
din cite mi-au spus muncitorii.

— Cred că se aude, zîmbește 
directorul. (Pînă în birou pă
trund acordurile unei simfonii).

— Aș putea să cunosc cîteva

nume de artiști amatori, care 
s-au evidențiat la club ?

•— Cu plăcere : electricienii 
Marin Dumitru, Stoica Amoș, 
strungarul Pirtea Petru, mais
trul Kiș Iosif... dar mai sînt 
mulți alții! (Tovarășul director 
este foarte ocupat: mereu se 
intră în birou cu propuneri, 
probleme de rezolvat, telefonul 
suna... Observ că asculta cu a- 
tenție ecoul repetiției de la or
chestra).

— Doriți să asistați la repe
tiție ?

— Să asist ? — ride directo
rul. Dar sînt trompetist în or
chestra !

Așadar, l-am sustras de la re
petiție.

Totuși, la despărțire, el mai 
zăbovește, amintindu-și de 
ceva...

— Ați aflat că avem și o for
mație de mandoline ? Partici- 
panții sînt copii ai muncitori
lor din Combinat.

Cînd ieșim din birou, repeti
țiile orchestrei se aud și mai 
clar.

Directorul îmi întinde mina.
— Mă scuzați, dar mă așteap

tă orchestra.
Și urcă grăbit pe scări, spre 

sala de repetiții.
M. MICU

Foto : GR. PREPELIȚĂ
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Materia! scris 
special pentru 

„Scînteia 
pionierului'*

„..De cum a început întrecerea 
unionala pentru cel mai bun detașa
ment, copiii au ghicit că „Portul în
vingătorilor" este golful de la poalele 
muntelui Urs, în Crimeea, unde se 
află tabăra principală pionierească, 
Artek. Aici, în vana acestui an vor 
veni la Adunarea Unională detașa
mentele învingătoare în concurs.

Deviza „Numele lui Lenin în inima 
fiecăruia" a fost propusă chiar de că
tre pionieri.

Nu-i așa că această deviză este 
splendida și te îndeamnă sa mergi 
înainte ?

^urnele lui Lenin în inima fiecă- 
i !... Aproape că nu exista școală 
unue copiii să nu fi organizat colțul 
muzeului Lenin. Pentru acest muzeu, 
copiii Școlii nr. 6 din orașul Vladimir 
au amenajat o sală întreagă, în 
timpul expedițiilor, copiii au vizitat 
pe toți oamenii din regiunea lor care 
l-au văzut pe Lenin, s-au întîlnit cu 
el sau au lucrat sub conducerea lui. 
Și cit de mult a însemnat fiecare a- 
mintire despTe Ilici! Ei au aflat că, 
în ajunul mișcării revoluționare, 
Lenin a fost în regiunea lor. Au cău
tat casele, care au fost vizitate de el, 
*7a mers pe drumul pe care a mers 
Lenin. Jurnalul de zi al școlii este o 
povestire minunata despre schimbă
rile uimitoare din regiune înfăptuite 
de comuniști, care îndeplinesc în
demnurile lui Ilici. Ei au un prieten 
la Paris — cunoscutul ziarișt Pierre

Curtard. El a trimis copiilor în dar 
cartea sa „Lenin la Paris". De aseme
nea, ei întrețin corespondență cu co
muniștii din Elveția, unde Lenin a 
trăit mulți ani, cu locuitorii din satul 
polonez Poronino, de unde Lenin a 
condus activitatea bolșevicilor ruși.

Numele lui Lenin în inima fiecă
ruia...

Lui Lenin îi dedică copiii cele mai 
curajoase acțiuni ale lor. Iată, spre 
exemplu, detașamentul tinerilor tu
riști al unei unități din Kiev, condu
să de instructorul Kim Vahlis. Există' 
in Crimeea Stîncile Negre. Pe cea 
mai înaltă dintre ele, Maiak, încă nu 
a ajuns nimeni. Copiii însă au cucerit 
această înălțime și au așezat pe a- 
cest mare piedestal bustul lui Lenin.

Pionierii din Leningrad au lansat 
chemarea de a aduna metal din care 
sa se construiască un mare vas o- 
ceanic. Le-au răspuns pionierii Șco
lii nr. 40, din Harcov ; „Adunăm atî- 
ta metal încît să fie suficient pentru 
construcția unei rachete cosmice și 
ea va purta numele „Pionier"...

Detașamentele de pionieri din în
treaga Uniune Sovietică navighează 
curajos pe marea activităților pionie
rești, descoperind și îndeplinind o 
mulțime de lucruri „care încă nu au 
mai fost". Și timpul ce repede zboa
ră învingătorii se vor aduna în 
Portul... învingătorilor I

SLAVA CIUMAKOV 
„Pionierskaia pravda"

■
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Semnarea tratatului
privind interzicerea experiențelor nucleare

La începutul acestei săptămîni a fost semnat, la Moscova, Tratatul 
ctt privire la interzicerea experiențelor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă, încheiat între Uniunea Sovietică, S.U.A. și 
Marea Britanie.

Popoarele țărilor socialiste, toate popoarele iubitoare de pace din 
lume au primit cu vie satisfacție vestea încheierii acestui Tratat, el 
constituind un pas important spre destinderea încordării internaționale,- 
pentru întărirea păcii în lume.

Conștiente de pericolul, grav pe care îl reprezintă cursa înarmărilor 
și stocarea armelor atomice și cu hidrogen, statele socialiste, alte state 
iubitoare de pace, popoarele lumii militează în continuare, cu perseve
rență, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru crearea de zone denu- 
clearizate în diferite părți ale lumii, pentru interzicerea și distrugerea 
armelor atomice și .cu hidrogen, pentru dezarmare generală și totală.

Alături de guvernele celorlalte țări socialiste, guvernul R. P. Ro
mine și-a adus și-și aduce contribuția la rezolvarea acestor probleme 
vitale pentru cauza păcii, sprijină întrutotul tratatul de curînd semnat 
la Moscova. 5,Guvernul Republicii Populare Romîne — se arată în de
clarația dată publicității zilele acestea — se declară gata să devină 
parte la Tratatul privitor la interzicerea experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă".

E o fată mlădie, cu părul tă
iat scurt și negru ca abanosul. 
îmbrăcată sumar, se cufundă în 
apa oceanului. Poartă pe cap o 
pălărioară albă, pe față — o 
mască din sticlă transparentă, 
pe cap — un costum din mătase 
albă.

Și-a început de mult meseria, 
deși e foarte tînără. Așa își în
cep meseria toate tinerele ja
poneze care vor să devină pes
cuitoare de perle.

N-avea 11 ani cînd S-a cu
fundat pentru îhtîia oară în a-

dineul oceanului după scoicile 
purtătoare de perle. Acum are 
18 și tot mai greu îi vine să lu
creze acolo, în adîncurile ne
gre.

O dată, a stat citit de mult 
sub apă, că cei de sus au cre
zut c-a înghițit-o vreun rechin. 
Dar n-a fost așa — s-a întors 
cu bine.

•— Bravo, a felicitat-o supra
veghetorul. ai stat peste 2 mi
nute. Patronul vrea să conce
dieze cîteva din voi și tu erai 
Pe listă...:

ostășești erau 
și ele. Se opinti 
în pușcă și se 

Se scutură de

...Căsuța de chirpici 
privea, cu ferestre 
o-arbe, ulița prăfuită și 
zdrențuită de obuze. 
Fusese cîndva o căsu
ță, moldovenească, cu 
mușcate-n ferești și 
primitoare. Rămăsese 
acum din ea numai un 
perete și coșul sobei, 
fumegînd încă. O lo
vise obuzul în plin.

De sub niște trențe, 
ieși un om slab, cu o- 
brajii subți și neras 
de mai multe zile. Hai
nele 
rupte 
parcă 
săltă,
praf, își aranjă chipiul 
și o porni ferit pe u- 
liță. De cu noapte își 
rostuise adăpostul în 

■ casa dărâmată. Venise 
aci în straie țărănești 
și abia le schimbase 
pe cele de ostaș. 
Acum, astfel echipat, 
cerca să meargă în u- 
ni batea stabilită.

Cînd făcu cotul spre 
primărie, se întîlni cu o 
patrulă de ostași. Re
petă datele pe care le' 
învățase pe de 
„Soldat fruntaș Petre 
Av asii ichi oaie, 
mentul 4, compania 
doua, grupa..." Acea
sta era noua sa identi
tate. Da, spusese bine 
datele. Patrula îi îna- 
poie carnetul, îl măsu
ră de pe urmă cu pri
virea o vreme, apoi îl 
lăsă să se ducă într-â- 
le lui.

Avasiiichioaie 
cu linia satului, 
dealul unde, 
meri, se încurca 
metria șanțurilor 
apărare, 
către 
doua.

îl luă 
majur.

— Tu d-u»ide 
mă ?

Avasiiichioaie 
se carnetul.

— Ești mut ? 
oțărî majurul 
Apoi se-ntoarse 
sergent: Trece-1, mă, 
în controale... deocam
dată I și rîse strîmb.:

„Deocamdată" —< 
repetă Petre. Asta ă- 
bia m-a zărit și sd 
gândește să mă-nmor*  
mînteze... să mă ștear
gă din controale.

—■ Cum îi acolo, a- 
casă. camarade ? 
întrebă un ostaș.

— Bine... ca-n vre
me de război, deh — 
răspunse Petre.

rost:

Regi-

și se 
compania

tre- 
urcă 
sub 

geo
de1 

duse 
a

în primire un'
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Copiii stau roată în jurul fo

cului. Noaptea a învăluit pă
durea, dar focul de tabără Ie 
mîngîie și le luminează pri-, 
virile cu licărul său. Bătrînul 
muncitor stă alături, pe iarbă. 
Nu-i chiar așa de bătrîn, dar 
anii de luptă și muncă i-au 
albit înainte de vreme tîm- 
plele, i-au săpat cute pe obraji. 
Acum a venit aici, în poiană, 
ca invitat al pionierilor, să Ie 
povestească despre zilele de 
foc ale insurecției din august 
1944.

Și el, cel care a luptat ală
turi de mii de muncitori, sol
dați și ofițeri patrioți, poves
tește. Cîte n-au văzut ochii 
lui vii, albaștri!

Le vorbește copiilor despre 
comuniștii care, înfruntînd 
moartea, au pregătit mărețul 
act de la 23 August 1944, care 
au lămurit chiar în liniile de 
front soldații și i-au îndrumat 
să întoarcă armele împotriva 
fasciștilor, povestește despre 
muncitorii care au luptat vite*  
jește să-și apere uzinele de fu
ria fasciștilor, despre erois
mul întregului nostru popor, 
pornit pe calea vieții socialise 
te, cale deschisă de acel fru
mos august 1944

întin-

(— Da’ de ruși ce 
mai știi ?

— îs pe-aproape, 
auzii. Pe la Botoșani...

Un căpitan se-apro- 
pie și ostașii săriră în 
poziție de drepți.

•— Care ești, mă, 
Avasiiichioaie, trimis 
ue divizie ? întrebă o- 
fițerul.

—- Eu, să trăiți! — 
făcu Petre un paș îna
inte.

— Hai cu mine!
O apucă pe urma 

'ofițerului.
La cotul tranșeii, 

căpitanul se opri.
— Ei, cum e ? ;— 

șopti ei întrebarea.
— Curînd — surise 

Petre. Sovieticii-s la 
doi pași, în țară... la 
București... se pregă
tește ceva. Trebuie să 
fim gata... Azi, mîine...

Sus, pe lingă, șanț, 
bocăniră pași. Căpita
nul se săltă și privi.

— Ce e ? —■ întrebă 
Petre.

— Un sergent... unul 
Pogăreanu... îl duc să-l 
execute.

— De ce ?
‘— Și-a-ndemnat gru

pa să treacă la sovie
tici..,

■— Mda... — oftă Pe
tre. Tot mai greu 
se-mpacă soldații cu 
Soarta nefericită, ce 
le-o pregătește Anto
nescu...

Scoase din ranița, de 
la fund, o cutie de 
conserve.

— Ia-o I •— i-o dădu 
căpitanului.

<— Aicia-s ?
■— Aici... 300 de flu

turași, Uite, ca ăsta 1 
f— și Petre scoase unul 

chipiu- 
perete. 
Călăul 
trimite

la el. 
către

din căptușala 
lui și-l lipi pe

— „SoldatU 
Antonescu vă 
la moarte sigură, — 
citi căpitanul. Luptați 
pentru ieșirea din a- 
cest război criminal. 

rAfară din (ară cu hi- 
tleriștii! Jos teroarea 
fascistă

Semnal „Partidul 
'Comunist 'din Romî- 
nia".

Petre îi apucă mina 
mai sus de cot și i-o 
strânse puternic, mun
ci torește.

— Curaj — șopti el 
și... pe curînd... Pe cu
rînd I..

— Pe curînd — șopti 
și căpitanul. Fluturașii 
Vor apare în toate re
gimentele diviziei. La 
revedere, tovarășe !

EM. E.

de perle i» . ? ;

N-au mai dat-o ai ară, și-d 
păstrat postul.

La fund, în apele reci și în
tunecate, țîșnesc adesea rechi
nii. Costumele de aceea-s albe, 
șă-i sperie pe rechini. Dar nu 
totdeauna rechinii se sperie și 
omul trăiește mereu cu teama 
că dacă nu azi, atunci mîine 
i-ar putea veni de hac vreun 
rechin.

Adesea se povestește că pa
tronul o să aducă baloane cu 
oxigen sau alte aparate, dar to
tul rămîne numai un zvon și

ele, pescuitoarele, coboară mai 
departe încurajate doar de for
ța propriilor... plămîni1

Cînd apa e rece, pe mal se 
aprind focuri, să se încălzească 
cei care coboară în adîncuri...

Acum, istovită, Iuta stă pe 
malul nisipos, cu genunchii 
îmbrățișați și se gîndește- Azi 
mai lucrează — dar mîine ? De
ja o mulțime de pescuitoare, 
mai tinere, au început să sica 
sub apă mai mult decît ea. în 
curînd. supraveghetorul o va

chema și-i va spune să se an
gajeze în altă parte. Dar unde? 
.Cine o va mai primi ?

Apa oceanului îi joacă-n pri
viri. Tristețea se întrece cu 
noaptea — care coboară — și 
colorează dureros fruntea.

Ce va fi mîine ?
Dar vocea supraveghetorului 

nu-i dă pace:
— Iiai, e rîndul tău.
Valurile reci, negre, au în

ghițit-o. Și acolo, în -abisul de 
apă, nu-i timp de gîndit...

%25e2%2580%259e..De


Făcuși de Ia Constanța

realiza?© a tehnieii românești

E noapte. Din cînd în cînd, la intervale 
regulate, navigatorii din largul mării observă 
sclipirile lui: farul îi invită spre port, le dă 
cale liberă. Vapoarele intră și ies din rada 
portului fără nici un pericol. De departe, din 
larg, luminile noului far de la Constanța sânt 
reperate de vase. Vizibilitatea sa atinge 24 
mile marine (aproape 46 km).

Ziua, farul are înfățișarea pe care o puteți 
vedea în fotografia alăturată. Este un turn 
alb din beton în formă de piramidă ascuțită 
cu trei fețe, avînd în partea superioară o cu
polă piramidată albastră cu virful în jos. 
înălțimea construcției față de bază este de 53 
metri, dar fată de nivelul mării ea atinge 87 
metri. Este situat la 44° 09'05" latitudine nor
dică și 28° 37' 9” longitudine estică. Func
ționează cu următoarele caracteristici: lumină 
albă grup două sclipiri (sclipire' 
0.4" întuneric 
0.4" întuneric
29.8).

Silueta noului
o podoabă a litoralului romî- 
nesc. Alături de celelalte con
strucții, care fac din țărmul 
nostru la Marea Neagră un loc 
încîntător. reprezentativ pen
tru înfățișarea nouă a patriei 
socialiste, farul de la Constanța 
este încă un succes al tehnicii 
românești.

6’6”,
22"

sclipire 
perioadă

far este încă

Dacă mergeți Ia mare, nu 
uitați să luați cu voi și unelte
le de pescuit. Pe lingă țărmul 
mării, în apropierea digurilor 
sau pe fundul pietros de sub 
faleze, veți întîlni pești felu
riți. Unii trăiesc tot timpul prin 
aceste locuri. Alții vin numai 
într o anumită perioadă a anu
lui, cînd au loc așa-numitele 
migrații. în asemenea ocazii, 
cîrduri numeroase de pești se 
apropie de litoralul nostru, u- 
neori numai în trecere, alteori 
pentru a rămîne mai mult timp. 
Să încercăm să facem cunoștin
ță cu o parte din acești pești, 
care ne pot îmbogăți vacanța 
cu o preocupare plăcută.

Peștii pe care-i vom întîlni 
mai ușor sînt guvizii (desen 1). 
Ei trăiesc în apele sărate ale 
mării, dar se simt bine și în a- 
pele lacurilor litorale, ba chiar 
și în apele dulci. Sînt mai multe 
soiuri de guvizi, au chiar și 
nume felurite, dar fiind înrudi
te îndeaproape, pot fi recunos
cute ușor. Noi îi putem prinde 
cu momeli din carne de vita, 
garizi sau creveți (niște răcu- 
șori) sau chiar cu bucăți de 
pește curățat de piele.

Stavridul este un alt pește 
care ne interesează (desen 2). 
Are o culoare verzuie, cu pete 
mari întunecoase pe spinare. 
Laturile și burta sînt argintii. 
Trăiește în largul mării; de

PESCARII
A M A TORI

Guvidul

Stavridul

Zărganul

Calcanul

țărm se apropie vara, adică toc
mai în timpul vacanței.

Zărganul are trupul lung și 
subțire (desen 3). Capul i se 

alungește ca un cioc. Falca de 
jos este mai lungă decît cea de 
sus și amîndouă sînt presărate 
cu dinți. îl întîlnim în apropie
rea țărmului tot în timpul ve
rii.

Este bine să cunoaștem șl 
chefalul, un pește vioi și bănui< 
tor pe care-1 vom prinde mai 
greu la începuturile noastre 
pescărești la mare.

Calcanul (desen 4) trăiește în 
lungul litoralului nostru, la a- 
dîncimi mai mari, culcat pe o 
parte a corpului și iriai mult a- 
coperit cu nisip. Este un pește 
mare, care ajunge pînă la cî- 

leva kilograme, cu corpul în 
formă de romb, înalt, cu ochii 
pe aceeași parte.

Și-acum, dacă știți cîte ceva 
despre acești pești, mai rămî- 
ne... săi prindeți 1 Pentru a- 
ceasta, rugați pe un tovarăș 
pescar mai vîrstnic să vă dea 
primele îndrumări, la marginea 
apei. Cît despre felul cum îi 
veți prepara, ca să fie cît mai 
gustoși, ultimul cuvînt să-l 
aibă... mama.

N. RADULESCU

Intrarea minerilor în schimb.

Echipa de electricieni pregătește instalațiile electrice la 
mina Dilja din Petroșani.

(Valeu (Jiului

La 11 August, în amintirea eroicei greve a muncitorilor mi
neri din anul 1929, în întreaga țară se sărbătorește „Ziua mine
rului".

Viața Anei Golcea, eroina 
cunoscutului film romînesc 
„Lupeni 29", cuprinde ani grei 
de suferințe pe care i-au trăit 
mii de familii de mineri din 
Valea Jiului.

Pe atunci, în vremea tinereții 
'Anei Golcea, Văii Jiului i se 
spunea Valea Plîngerii.

Minerii erau siliți de patroni 
să lucreze în condiții grele, tă
ind cărbunele cu tîrnăcopul, că- 
rîndu-1 cu „sania” la care se în- 
hămau ca animalele. Mai apoi, 
,,sania" a fost înlocuită cu va- 
gonetul, care trebuia însă în
cărcat cu lopata și împins de 
muncitori pînă la buncher. Ex
ploziile de grizu și bolile pro
fesionale cauzate de grelele 
condiții de muncă, făceau ra
vagii în rîndurile minerilor. Iar 
cînd stăpînii minelor hotărau 
să le închidă, minerii rămîneau 
pe drumuri. „în toată Valea 
Jiului — scria .Scînteia în anul 
1932 — avem 16 000 de munci
tori șomeri ; cu familiile, avem 
cîteva zeci de mii de muncitori 
fără nici un ajutor".

Zilele acelea întunecate ale 
„Văii Plîngerii" le sînt cunos
cute copiilor de astăzi doar din 
povestirile părinților și bunici
lor lor, din filme. In jurul lor, 
copiii de astăzi ai Văii Jiului, 
ca și numeroși turiști, care vizi
tează aceste meleaguri, văd 
înălțîndu-se siluetele instala
țiilor moderne ale industriei 
cărbunelui ridicate în anii pu

Orașul minier Petrila.

terii populare, blocurile lumi
noase. spitale și clădiri social- 
cul turale, școli fremătînd de vo
ioșia copiilor sănătoși, fericiți.

In galeriile minerilor insta
lații moderne de primenire a ae
rului asigură în permanență 
condiții optime de muncă. Lo
cul tîrnăcoapelor l-au luat cio
canele pneumatice, havezele și 
plugurile mecanice. Vagonete 
vîrfuite de cărbuni circulă cu 
viteză trase de locomotive Die- 
sel-electrice iabricate în țara 
noastră. Instalațiile moderne 
introduse în anii noștri au cre
at condiții pentru creșterea con
tinuă a gradului de mecanizare 
a muncii. Tăiatul cărbunelui, 
transportul în abataje*)  și în ga
lerii a lost complet mecanizat. 
Havezele fierăstraie mecanice, 
care se deplasează de la un ca
păt la altul al abatajului) taie 
cărbunele mărind mult produc
tivitatea muncii. Crațerele**)  
scot cărbunele din abataje în 
galerii. Acolo unde nu intră 
haveza, perforatoarele electri
ce de mare putere, fabricate și 
ele în țara noastră, reduc la 
minim eforturile fizice.

*) “ locul de muncă de unde sa 
•coate cărbunele.
”) = benzi rulante, care trans

portă mecanic cărbunele din aba
taj.

Au fost deschise mine noi. 
Unele mine, cum sînt cele de Ia 
Vulcan și Uricani, închise de 
capitaliști pe motiv că le adu
ceau prea puțin... profit, au fost 
redeschise de regimul nostru. 
Cărbunele Văii Jiului iese la 
suprafață în cantități tot mai 
mari, luînd drumul Hunedoa

Reportaj: MARIA NEGREA
Fotografii: AG&RPRES

rei și Reșiței, centralelor elec
trice ele.

A fi miner astăzi e o mîn- 
drie. Școlile profesionale pregă
tesc și trimit în fiecare an în 
rîndurile minerilor noi promoții 

de tineri cu o temeinică pre
gătire tehnică. Mujțț^ pionieri 
au învățat în aceste școli și 
sînt astăzi mineri fruntași. Con- 
știenți că muncesc pentru ei, 
pentru poporul muncitor stăpîn 
al minelor și al tuturor bogă
țiilor țării, minerii Văii Jiului 
participă cu însuflețire la în
trecerea socialistă pentru a da 
patriei cărbune mai mult, mai 
ieftin și mai bun .

Printre minerii fruntași și 
inovatori, care au obținut în 
muncă rezultate deosebite se 
numără și Fior ea Olteanu de la 
Vulcan, Dascălu Ștefan de la 
Lupeni, Biro Iosif de Ja Petrila, 
Buda Ion de Ia Uricani, Rebe- 
dea Miron de la Lonea, Nicu- 
lescu Vasile de la Aninoasa, și 
mulți, mulți alții. Ei răspund 
astfel încrederii pe care le-o 
acordă partidul, condițiilor mi
nunate de viață ce le sînt asi
gurate.

Urmașii generației Anei Gol
cea, au parte în zilele noastre, 
ale socialismului victorios, de 
o adevărată viață omenească. 
Politica înțeleaptă a partidului 
a transformat vechea „Vale a 
Plîngerii" într-o „Vale a bucu
riei".
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S*au  încheiat 
întrecerile gmsnei 

etape

De cîteva zile s-au încheiat 
întrecerile primei etape a celei 
de a XIIl-a ediții a Cupei 
„Scinteii pionierului” la nata
tie. Timp de aproape trei săp- 
tămîni, între 16 iulie — 4 
august, bazinul de înot de la 
Palatul pionierilor din Capitală 
a găzduit zilnic întreceri, din 
toate raioanele Bucureștiului. 
Ca și anul trecut, cele mai 
multe concursuri în cadrul 
acestei etape au fost organizate 
de taberele pionierești din ra
ionul Lenin. Taberele, din acest 
raion au fost, de altfel, primele, 
care și-au desemnat campionii 
ce vor participa în cursul aces
tei săptămîni la faza raională.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, ultimele concursuri orga
nizate în cadrul primei etape 
au prilejuit pionierilor din ta
berele raionului Grivifa Roșie 
dispute pasionante. Cea mai 
pasionantă rămîne însă disputa 
furnizată de proba de 33 m 
liber. După aproape jumătate 
din distantă, nici un concurent

nu liidse avans. 'Abia cu 10 m 
înainte de final, Călin Ion 
(Școala medie nr. 6) sprintează 
și reușește să cîștige. L-au ur
mat, la o lungime de braț, co
legii săi Nistor Vasile și Oroș 
Ionel, care au venit astfel pe 
locurile doi și respectiv trei.

La 66 m bras, lupta pentru 
primul Ioc sa dat de la început 
și pînă la sflrșit între doi con
curent : Ionescu Nicolae și lo- 
nescu Vasile (ambii de la 
Școala medie nr. 6). După 33 m 
liber primul întoarce Ionescu 
Nicolae. El are un avans de 
aproape 3 m. Slăbind ritmul 
însă este depășit și astfel cîști- 
gător devine Ionescu Vasile. 
La celelalte- probe (33 m bras și 
66 m liber) frumoase rezultate 
au obținut Petrescu Dumitru, 
Enache Nicolae și Vlădulescu 
Florin, toți de Ia Școala medie 
nr. 6. Cum s-ar spune, Școala 
medie nr. 6 a fost la... înălțime. 
Să vedem însă ce vor spune în
trecerile fazei pe raion.

Nu uitați, dragi copiii Cîști- 
gătorii celei de a doua faze a 
competiției vor participa la fi
nala Cupei „Scinteii pionieru
lui" ce va avea loc în ziua de 
18 august la Palatul pionierilor.

TEODOR CRISTIAN

Cursuri de înot
La bazinul de înot de la Palatul pionierilor din Capi

tală au început înscrierile pentru Cursul de învățare a 
înotului. Noua serie va începe la data de 13 august.

Durata unei serii este de 14 zile.
înscrierile pentru noua serie se fac zilnic între orele 

9—11 și 16—18.
înscrieți-vă, dragi copii, în număr cît mai mare, deoa

rece aveți posibilitatea ca numai în 14 zile să învățați 
să practicați acest sport frunios și util,, necesar fiecăruia 
dintre voi.

Iată-i pe concurenții raionului 1 Mai din Capitală făcînd încălzi
rea pentru ștartul din cadrul Cupei „Scinteii pionierului" la 

natație.
//i ca tind -MĂREA SĂRBĂTOARE
în curînd va sosi marea săr

bătoare de 23 August — scrie 
pioniera Frunzetti Anca din 
București — iar noi, pionierii, 
ne pregătim cu mult drag în 
cinstea acestui eveniment. Fa
cem repetiții pentru programul 
artistic pe care-1 vom prezenta; 
învățăm cîntece și poezii, dan
suri populare... Dar, pe lîngă 
acestea, ne îngrijim și de as
pectul frumgiis aț străzii și al 
parcului din apropiere. Astfel, 
vom participa la sădirea flori
lor în parcul sportiv Dinamo,

ajutînd la înfrumusețarea aces
tui loc...

Despre pregătirile care se fac 
în unitate, despre serbarea ce 
o vor da în cinstea sărbătorii 
care se apropie ne scrie și pio
niera Stanciu Geta din comuna 
Scorțeni, raionul Moinești, dar 
nu numai ea.

Vești asemănătoare am aflat 
și de la pionieri din raionul 
Botoșani. în comuna Todireni, 
de pilda, colectiviștii au avut 
timp de trei zile ajutoare pre
țioase la grădina de zarzavat,

Mulțumim din inimă.

aut în teancurile de scrisori pe acelea sosite din ta
bere. Sînt multe. Atît de multe, incit poștașul le-a
duce de două ori pe zi.

Toate scrisorile sînt unanime in a recunoaște cli
pele minunate petrecute în taberele de la munte 

sau de la mare, în taberele locale. Și toate (in să mulțu
mească din inimă părintelui nostru drag, al tuturor, parti
dului. Dănilă Toader, fiu de colectiviști din Cîsla-Tulcea, ne 
scrie din tabăra de la Bran: „Priveliștile minunate desfată 
ochiul; aerul curat îți umple sufletul de viață și de voie 
bună,. Și pentru toate astea, cui să mulțumim ? Ție, partid 
drag, părinte iubitor..." Din tabără de la Mociova — Banat 
ne scrie și Apostol Victoria din Roșiorii de Vede: „...De a- 
ceea, pentru minunatele condiții de viață și muncă, pentru 
copilăria fericită, din piepturile noastre tinere se-nalță, cris
talin, puternic, imn de slavă și recunoștință pentru tine, 
partid iubit I" De la Homorod — Băi ne scrie Grecu Tatiana, 
din Gura Văii — Buhuși: „... După o muncă mulțumitoare 
în cursul anului, am petrecut o parte din vacanță ca-n po
vești"... iar Căpităneanu Nelu, din tabăra de la Soveja, spu
ne : „...Mă simt atît de fericit aci, că nici n-am cuvinte cu 
care să pot mulțumi...". Cuvintelor lui Nelu i se alătură și 
Levardă Elena ,din București, plecată în tabără la Zizin.

Sînt cuvinte simple, cuvinte a mii și mii de copii, care 
cresc sănătoși și veseli sub soarele cald al partidului, care a 
înălțat, prin brațele părinților lor, o patrie socialistă înflo
ritoare.

ȘT. Z.

Pionierii, băieți și fete, au a- 
jutat la plivit, la cules legume 
și zarzavat. La Școala medie 
din Trusești pionierii au obținut 
300 kg grîu boabe din spicele 
culese în ultimele zile,- au 
strîns 600 kg fier vechi și 30 
kg. mușețel... Pionierii și școla
rii din comuna Răuseni au pre
dat 250 kg grîu... Succesele 
obținute de pionieri și școlari 
în acțiunile de munca patriotică 
s-ar putea înșirui pe multe rîn- 
duri încă, dar trebuie să dăm 
voie și pionierilor din comunele 
Dărmănești, Baiculești, Moșoa- 
ia, Crăcanu, Valea Ursului din 
regiunea Argeș. Ei au partici
pat la multe excursii și drume
ții, au străbătut regiunea și 
țara, au făcut cunoștința cu 
realizări mărețe ale regimului 
nostru, cu construcții noi — 
Hidrocentrala 16 Februarie de 
pe Argeș, Uzinele de la Govo
ra, cartierele noi ale minunatu
lui București...

Peste tot, pe întreg cuprinsul 
patriei, oriunde vei poposi, 
pionierii și școlarii se pregă
tesc alături de cei mari să 
cinstească sărbătoarea poporu
lui nostru așa cum se cuvine. 
Și dacă dovedesc aceasta prin 
hărnicia lor, apoi tot atît de 
bine o vor dovedi și prin fru
moasele serbări pe care le vor 
prezenta la 23 August.

în comuna Supurul de jos, 
ne scrie Lungu Maria, raionul 
Cărei, noi, copiii, ne îngrijim de 
înfrumusețarea comunei, a flo
rilor din parc, mereu vesele și 
parfumate care atrag pe mulți 
dintre părinții noștri. Tot acum 
pregătim și o serbare. Cîntece- 
le și poeziile pe care le învă
țăm îți vorbesc de sărbătoarea 
pe care o vom cinsti curînd...

RODICA

„Tetratlnnul prieteniei11

FOLOSIȚI PROPUSELE

I.C.I.L. SIMERIA
REGIUNEA HUNEDOARA

FOLOSIȚI

LAPTE • UNT- BRÎNZETURI PROASPE
TE • TRAPIST • OLANDA • IAURT- FRIȘCA- 
'CREMĂ DE IAURT* BRÎNZA FĂGÂRAS- 
CREMĂ CARAIMAN - CREMA MOLDOVA 
SANA’BRÎNZĂ PRIMA • LIPTAU

* Încălțăminte comodă, du-
» rabilă și ieftină cu marca
t „DURABIL" produsă pen-
î tru copii de întreprinde

rea „Nikos Beloiannis" 
£ din Timișoara.

In zilele de 18 și 19 iulie a.c. 
în orașul polonez Zielona 
Gora a avut loc cea de-a VUl-a 
ediție a Tetratlonului interna
țional de atletism dotat cu 
„Cupa Prieteniei”, unde și-au 
măsurat forțele 96 de copii din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Finlanda, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mână, R. P. Ungară și U.R.S.S.

De-a lungul celor două zile 
de concurs spectatorii prezenți 
în tribunele stadionului au ur
mărit cu încordare disputele 
pasionante ale celor mai mici 
atleți și au aplaudat cu căldură 
rezultatele celor patru probe : 
60 m PLAT. ARUNCAREA' 
MINGII DE OINĂ, SĂRITURA 
ÎN ÎNĂLȚIME ȘI SĂRITURA 
ÎN LUNGIME.

Echipa noastră de băieți de 
la Școala medie „Gh. Barițiu" 
din CLUJ a lăsat o impresie 
bună publicului spectator dato
rită frumoaselor performanțe 
înregistrate. Cele mai va
loroase performanțe obținute 
de ei au fost cele înregistrate 
la 60 m plat și la probele de 
săritură în înălțime și lungime.

In proba de 60 m plat concu
rentul nostru Negruțiu Ioan a 
ocupat locul II (7,5 sec.) în urma 
sovieticului Zelenin clasat pe 
locul I cu timpul de 7,4 sec.

La săritura în lungime băie
ții noștri au obținut rezultate 
valoroase în frunte cu „formi
dabilul Sepșy" așa cum l-au 
numit ziarele poloneze, care a 
sărit 5,96 m. Locul II și Ill sînt 
ocupate în ordine de Negruțiu 
loan (5,85 m) și Gligor Sergiu 
(5,69 m).

La săritura în înălțime echipa 
noastră de băieți a acumulat 
punctajul cel mai prețios. De 
reținut este faptul că Sepșy și 
Bocu Barbu au intrat în con
curs cînd ștacheta fusese ur
cată la 1,58 m, adică după ce 
majoritatea concurenților ieși
seră din concurs. Ștacheta este 
înălțată din ce în ce mai sus. 
Atît Sepșy cît și Bocu au sărit 
peste ștacheta înălțată la 1,75 
m.

La fete și-au împărțit reci
proc victoriile concurentele din 
Cehoslovacia și Ungaria.

Echipa noastră de fete de la 
Școala medie „Gheorghe Bari- 
țiu" din CLUJ s-a prezentat sub 
posibilitățile ei reale.

Iată acum rezultatele 
înregistrate

FETE:
60 m plat: 1) Kerestes Roza

lia (R.P.U.) 7,9 sec.; 2) Matuș
cova Dana (R.S.C.) 8,2 sec.; 3) 
Rethi Judith (R.P.U.) 8,2 sec.

Aruncarea mingii: 1) Matuș- 
cova Dana (R.S.C.) 59,32 m ; 
2) Harghitai Aranka (R.P.U.) 
54,33 m ; 3) Sulova Alena
(R.S.C.) 52,87 m.

Săritura în înălțime : 1) Ma
tușcova Dana (R.S.C.) 1,40 m; 
2) Kerestes Rozalia (R.P.U.) 
1,37 m ; 3) Sulova Alena (R.S.C.)
l, 37 m.

Săritura în lungime : 1) Ke
restes Rozalia (R.P.U.) 4,87 m ; 
2) Matușcova Dana (R.S.C.) 
4,70 m; 3) Garai Iudit (R.P.B.) 
4,57 m.
BĂIEȚI:

60 m. plat: 1) Zelenin
(U.R.S.S.) 7,4 sec.; 2-3) Negru
țiu Ioan (R.P.R.) și Mertlzdcnek 
(R.S.C.) 7, 5 sec.

Aruncarea mingii : 1) Mirțev 
George (R.P B.) 81,58 m,- 2) 
Kiung Alexei (U.R.S.S.) 77,82
m, - 3) Krumov Bojan (R.P.B.) 
77,71 m.

Săritura în înălțime: 1-2)
Sepșy Andrei (R.P.R.) și Bocu 
Barbu (R.P.R.) 1,75 m; 3) Stan- 
țev Nicolae (R.P.B.) 1,64 m.

Săritura în lungime : 1)
Sepșy Andrei (R.P.R.) 5,96 m ; 
2) Negruțiu loan (R.P.R.) 5,85 
m; 3) Gligor Sergiu (R.P.R.) 
5,69 m.
Clasament individual fete:

1) Matușcova Dana (R.S.C.) 
391 p.; 2) Kerestes Rozalia 
(R.P.U.) 377 p. ; 3) Sulova
Alena (R.S.C.) 336 p.; 4) Dimi
trova Todorka (R.P.B.) 326 p. ; 
5) Popova Ștefka (R.P.B.) 326
p.; 6) Horghitai Aranka (R.P.U.) 
305 p. ’
Clasament individual băieți :

1) Sepșy Andrei (R.P.R.) 
427 p; 2) Stancev Nicolae 
(R.P.B.) 391 p. ; 3) Kudrina Că
rei (R.S.C.) 379 p.; 4) Bocu Bar
bu (R.P.R.) 376 d. ; 5) Devosa 
Lazlo (R.P.U.) 367. p; 6) Zele
nin Mihali (U.R.S.S.) 364 p.
Clasament general pe echipe :

1) R.S.C. 3 312 p.; 2) R.P.B. 
3 241 p.; 3) R.P.U. 3 148 p. ; 4) 
U.R.S.S. 3 030 p. ;5) R.P.R. 3 014 
p. ; 6) R.P. Polonă 2 690 p. ; 7) 
R.D. Germană 2 677 p.; 8) Fin
landa 2 475 p.

NICOLAE BULGARU



MJHA1 STOIAN

Față de mărimea farului, că
suța paznicului era cit o ciu
percă lingă un trunchi de ste-> 
jar. Ileana lucră cit lucră Ia 
plasa de pescuit a bunicului, 
apoi intră în casă și reveni cu 
o carte. Se așeză pe banca de 
lingă gardul scund și începu să 
citească.

Părea că nimeni n-ar fi izbu
tit s-o tulbure din lectură. Din
colo de gardul scund apărură 
trei pionieri. Doi dintre ei pă
șeau sprinten, nepăsători, al 
treilea părea obosit. De fapt 
era trist.

— Lasă, Căline, ce săi faci? 
ai pierdut-o, ai pierdut-o...

Băiatul care pierduse ceva 
clătină din cap și continuă să 
umble cu privirea în pământ. 
De fapt, căuta. Așa se întîmplă 
că se ciocni de gard, exact în 
dreptul băncii pe care stătea 
fata. Fata înălță capul, iar ochii 
ei încă plini de visare, cuprinși 
de vraja lecturii, întrebară 
parcă : „Ce căutați ?",

— Poate c-ați găsit dumnea- 
voastră ziua de ieri, pe care-o 
caută el, se strădui să glumeas
că, fără succes, unul dintre bă
ieți.

Ileana ridică din umeri și își 
văzu de citit. Nu apucă să par
curgă nici măcar două rînduri 
că auzi un strigăt uimit:

>— Uite cartea !
— Ce vrei să spui, întrebă 

fata, întrerupînd lectura.
— Cartea asta e a mea, 

spuse băiatul și, luîndu-i cartea 
din mînă, se adresă celorlalți.

— Nu încape nici o îndoială, 
e cartea mea: „Copiii căpita
nului Grant” de Jules Verne, 
Cum de-a ajuns aici, la tine ?

— Mi-a adus-o bunicul, ieri, 
răspunse Ileana.

— Cu toate astea, o cartea 
mea. Uite, pot să dovedesc. La 
pagina 72, unde am rămas cu 
cititul, sus, în colțul din stînga, 

6 o pată. Mică, de cafea cu 
lapte. Poftim, uită-te dacă am 
dreptate.

Fata frunzări filele cărții și 
se opri la pagina 72. închise 
încetișor coperțile.

— Așa e.
Călin luă cartea din mîinile 

ei fără să mulțumească, dar co
legul său cel voinic zise ;

— Fata n-are nici o vină. 
Poate că bunicul ei a găsit-o pe 
chei, unde ai uitat-o tu.

— Chiar așa și este, zise fata 
depărtîndu-se și mergînd să 
reînceapă lucrul la o plasă de 
pescuit cu ochiurile rupte, dar 
n-o lăsă inima să nu le strige?

■— Eu n-am nici o vină și voi 
mi-ați luat-o cu forța.

Călin se întoarse către fata 
și îi întinse cartea.

— Dacă vrei s-o citești, 
tine-o I

Ea nu se sfii să strîngă car*  
tea la piept, cu o bucurie copi*  
lărească. își sprijini bărbia de 
muchia cărții și așa, visătoare, 
zise :

—- Grozav aș dori să fiu șî 
eu elevă la școala de pescuit I 
și întoarse privirea către larg. 
Să fiu pe punte, să trag la Vîs- 
le, să înalț pînzele...

— Dă examen la noi, la 
școală ! — zise unul dintre bă
ieți,

— Bunicul nu mă lasă. „Ma
rinar cu fustă” ? imită fata 
glasul aspru al bunicului.

Băieții rîseră.
— Da, voi rîdeți, spuse fata, 

sînteți mulțumiți, dar pe mine 
bunicul nu mă lasă nici măcar 
pe puntea vasului.

Vorbele ei risipiră voioșia 
băieților,

— Ascultă, zise cel mai 
bățos dintre băieți, întinzîndu-i 
palma lui lată, pe mine mă 
cheamă Andrei.

— Pe mine Barbu, zise al 
doilea și pocni din călcâie.

Al treilea, cel Care pierduse 
Cartea pe chei, spuse :

— Călin.
Și se înclină.
— Eu sînt Ileana, nepoata! 

paznicului, șopti ea.
—- Nu mergem ? căscă din? 

tr-o dată Călin, prea zgomotos 
ca să nu se observe, Peștele 
n-așteaptă 1

Barbu încuviință pe tăcute, 
fără să lase să se înțeleagă 
dacă vrea să meargă ori să mai 
întîrzie acolo în curtea farului. 
Ca Și cînd atunci s-ar fi deștep
tat din somn. Andrei se frecă 
la ochi cu pumnii și zise :

■ Te ajutăm să ajungi elevă

la școala de pescuit... Înveți 
cu noi ?

Ea nu îndrăzni să rîdă, doar 
ridică din sprîncene și mur
mură :

— Eu învăț, dar cine-1 con- 
yinge pe bunic ?

Deși pă.rea adresată fiecăruia 
în parte, întrebarea primi doar 
răspunsul lui Andrei:

— Ai să-l convingi fu sin
gură, prin ce-ai să știi,

— Cunoștințe marinărești 
avem, clătină din cap și Barbu. 
Cînd ai să le ai șî tu, dai exa
men...

— întâi cu bunicul, păru ca 
Eotărîse de mult Andrei. Dac-o 
să vadă cîte știi, o să se îndu
plece. Sigur I

— Sigur?
Tăceau. în curtea farului 

domni o clipă neliniștea, ampli- 
ficînd zgomotul valurilor, țipă-*  
tul pescărușilor. Fata nu-și mal 
lua ochii de la panglica șepci
lor albastre, mai albastre decît 
marea.

★

-— Mult vă mai lustruiți ?
Era întrebarea lui Andrei. 

Prietenii — toți trei — își lus- 
truiau pantofii în pragul dormi
torului. După ușă, în cuier, erau 
trei șepci. Băieții se îngrămă
deau să și le pună la oglindă.

•— De ce ne grăbim? — își 
făcu loc, cu coatele. Andrei, 
Azi nu mai mergem la far.

Pocnindu-și cu degetul arătă
tor cozorocul, ca să-l ridice de 
pe frunte, Barbu zise :

— Tu unde te duci ?
— După vopsele! 5—> răs

punse cel întrebat, trăgîndu-și 
cozorocul mai pe ochi. Le cum
păr pentru serbarea de început 
de an...

— Eu merg la poștă.
— Și eu la bibliotecă. Schimb 

cartea...
.Coborîră în goană scara. în 

stradă, Andrei se opri locului și 
spuse :

— Azi e prima dată cînd nu 
mergem împreună...

★
O ciocănitură scurtă. în ușă 

apăru șapca, apoi fața lui An
drei.

— Ești acasă, Ileana ?
î— Acasă I — îi ieși fata în 

întîmpinare, ascunzînd la spate 
frînghia pe care încercase să 
facă, noduri marinărești.

— Unde sînt ceilalți — în
trebă ea zîmbind,

— Ocupați... .
O nouă ciocănitură. Călin, 

mai puțin sfios decît altădată, 
intră.

— Bună ziua!
întâlni privirea uimită și tot

odată vinovată a prietenului 
său și încercă să dea înapoi. 
Izbi cu spatele ușa închisă.

— Aici erai ?
— Tocmai întrebam de voi, 

îi zîmbi fata.
Călin răsuci' șapca în mină, 

■ca și Andrei, de altfel.
— Am venit să-mi dea car*  

tea înapoi. Mi-a zis ieri că este 
aproape de sfîrșit, c-a ajuns 
acolo unde Mary și Robert aud 
glasul căpitanului Grant...

Era caraghios să-i vezi pe 
acești băieți cum se fereau săi 
se uite unul în ochii celuilalt, 

— Poți s-o iei. Am ispră-*  
vit-o...

Fata se grăbi să se înalțe pe 
vîrfuri, ca să ajungă la polița 
pe care se afla o corabie sculp
tată în lemn, cu trei catarge.

— Multă lume-a mai fost la 
bibliotecă, șopti totuși Andrei, 
disprețuitor și vesel în același 
timp.

— Dar la vopsele ?
Nu mai iuzbutiră să schimbe 

nici un cuvînt. întâi, pentru că 
revenea Ileana, cu cartea, și*  
apoi, pentru că iarăși ciocăni 
cineva în ușă.

— Cine-i ?
— Un elev marinar, răsună 

de dincolo de ușă, aduce salu
tul prietenilor săi !

într-un glas, băieții excla
mară :

— Barbu 1
Numai Ileana stgqa?
— Intră I «L
Andrei și Călin se'cufundară 

dintr-o dată, în cercetarea no
durilor marinărești făcute des 
eleva lor. Barbu trecu vesel 
pragul, dar ca și cum s-ar fi 
poticnit, își căută echilibrul 
pierdut.

înveselită. Ileana se repezi 
în curte, rîzînd.

— Care va să zică așa, imită 
Andrei glasul pițigăiat al cole
gului său. „Un elev marinar vă 
aduce salutul prietenilor săi”,.{

Dar și Călin zise:
■— Se pare că n-a fost multă 

lume Ia poștă.
— Și nici Ia bibliotecă.
— Ai găsit mărci ?
■— Ca și tine vopsele.
Replicile se încrucișau, din 

ce în ce mai tăioase și cine 
știe cum s-ar fi încheiat duelul 
acesta, dacă ușa nu s-ar fi des
chis și Ileana n-ar fi revenit în 
odaie.

Tăcură toți.

(Urmare în numărul viitor).

(O

JOC DE TABĂRĂ
Text: ȘTEFAN TITA Muzica : ȘTEFAN LUPESCU

I

Foc de tabără aprindem 
Aripi mari de foc vîslesc, 
Hai în jurul lui să-ntindem 
Vesel joc pionieresc.

Refren: II

(bă tind din palme)! 
Plici, plici, plici l 
Plici, plici, plici l 
Focule, hai, spune, ghid 
Care, care
La mtncare,
Are pofta cea mai ma/e ?

Focul: Ionel ?
Copiii: Nu e I
Focul: Gică ?
Copiii: Nu e !

Focul: Miluță?
Copiii: Nu e I
Focul: Nu pot ști
Nu pot ghici I
Copiii: Focule, să știi, de vrei. 
Nu e unul! Sint toți trei.

Inc odată, hai, acuma 
Lingă foc să ne-nvîrtim 
Și, cu rîsul și cu gluma, 
Și mai mult să-l întețim.

Refren:

Plici, plici, plici I
Plici, plici, plici I
Focule, hai, spune, ghici 
Cine, cine
Ca și tine

Arde tot la fel de bine ?
Focul: Luna ?
Copiii: Nu e 1
Focul: Steaua ?
Copiii: Nu e !
Focul: Chibritul ?

cea mai ma-re.
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Plici, plici, plici! Plici, plici, plici. /v - cu-le, hai, spu-ne, ghici
L
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Copiii: Nu e !
Focul: Nu pot ști
Nu pot ghici!
Copiii: Foc, cu flăcărui

albastre!
Știi, sînt inimile noastre !

NOTĂ: Copiii se lnvtr-.... i
tesc în jurul focului și cîntă 
strofele și refrenul. Dialogurile 
se recită. Un copil interpretează 
Focul. Cînd intervin dialoguri
le, copiii se opresc pe loc.
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