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Minunate zile de vacanță ! Prilej de bucurie, de joc, de voie bună. Prilej 
colinda țara în lung și-n lat, de-a face cunoștință cu multe, multe lucruri noi. Pretutindeni 
nești copii, fi zărești la fereastra unui tren, pe cărările de munte, în halele unei uzine, 
bîndu-se încîntați pe străzile unui oraș renăscut. Sînt mîndri și fericiți că se întîlnesc
patrie frumoasă, bogată, că în vremea lor, că sub ochii lor, poporul înfăptuiește atîtea lucruri 
mărețe. De aceea la redacție sosesc numeroase scrisori care vorbesc tocmai despre 
lucruri, lată eîtevc :

PRIMA SCRISOARE
Este prima mea scrisoare pe care o 

trimit cuiva. Poate am avut și altă dată 
lucruri interesante să vă povestesc dar... 
Astăzi însă sînt atît de bucuroasă, afît 
de emoționată incit nu se poate să nu 
vă împărtășesc bucuria mea : am vă
zut prima dată marea, litoralul I Știți cît 
de imensă este marea și cit de frumoa
să ? Cît de minunate sînt blocurile, 
parcurile ? Nici nu puteam să-mi închi
pui că în cîțiva ani s-au putut realiza 
lucruri atît de mărețe I Parcă aș spune 
că basmele pe care le-am auzit, pe care 
le-am citit despre palate. Feți Frumoși 
și Ilene Cosînzene au pălit cu totul. Pa
latele sînt acestea pe care le văd în 
jurul meu, iar Feții Frumoși și llenele Co
sînzene... noi, cei din tabăra de pe ma
lul mării.

PREOTEASA CONSTANTIN 
Satul Pojogi, 

raionul Horezu

nițele cele mai frumoase, după ce am 
mîncat, ne-am întors în stațiune. In par- 
cui din centru fanfara cînta de zor, așa 
că am stat și noi pe bănci ca „orice om 
venit la odihnă’. N-am plecat, decît 
puțin înainte de a începe focul de 
tabără, pregătit pe înverzitul stadion. 
Ne-a întîmpinat tovarășul prim-secretar 
de partid al raionului. Ne-am bucurat 
de cunoștință, mai ales c-am aflat de 
'a dînsul atîtea lucruri interesante. Ne-a 
povestit și despre alte locuri frumoase 
din regiune, ne-a vorbit despre marile 
realizări de acum din regiunea Bacău, 
înainte o regiune rămasă în urmă. Ne-a 
vorbit despre bogățiile de petrol, des
pre Borzești, despre industria chimică 
etc. Ce mai, în carnețelele noastre a- 
vem acum notate multe date prețioase I 
l-am mulțumit din inimă tovarășului 
prim-secretar și apoi... flăcările jucăușe 
ale focului de tabără ne-au îndemnat la 
joc și voie bună. Ce zi minunată de va
canță om petrecut I Cite lucruri de sea
mă am aflat, am vqzut 1

IN ORAȘUL G AVRIL AȘ MARIANA
Casa pionierilor, Tg. Ocna

SIOERURGISTILOR
Cite aș vrea să povestesc dintre 

lucrurile pe care le-am văzut! Nici 
nu știu la ce să mă opresc. împre
ună cu alti pionieri din Iași am ple
cat într-o excursie în tară denumită 
..Turul R.P.R.“. Am trecut prin multe 
orașe, sate- Sîntem de-a dreptul 
uluiti- Dacă mă gîndesc numai la 
Combinatul Siderurgic de la Hune
doara și-aș putea scrie pagini în
tregi. Am văzut cocseria, furnalul de 
750 t, cuptoarele Siemens Martin, 

. care focul arde continuu. Orașul 
"incitoresc, care s-a ridicat pe 
■b^șa de frumos seara, cînd 

r că nu pot să vă
descriu. Ne-am despărțit cu greu de 
orașul siderurgiștilor, dar atîtea alte 
lucruri interesante ne așteptau la 
Reșița, Victoria, Făgăraș, Ploiești, 
București...

O PAGINA DE... CHIMIE

GRIGORE ELENA
Casa pionierilor, Iași

Ne gîndisem mai de mult să vizităm 
Uzinele Sodice Govora, din raionul nos
tru. Știam, că nu o dată, conducerea uzi
nei ne-a trimis în dar substanțe chimice, 
aparate pentru experiențele noastre la 
chimie. Doream cu toții să mergem să 
vedem cum se înfăptuiesc marile „mi
nuni' în laboratoare. Acum, am găsit 
prilejul. Vom face o drumeție, iar în plan 
vom trece și vizita la Uzinele Sodice.

Bucuroși, am pornit. încă din poartă 
am fosl întîmpinați cu : „Bine ați venit*, 
de cîfiva tovarăși muncitori. Apoi, înso- 
findu-ne ne-au condus prin marile hale. 
Am aflat că din sarea venită prin con
ducte de la Ocnele Mari și din calcarul 
adus de la Pietreni în urma unor compli
cate procese chimice, are loc prepararea 
produselor sodice.

Răsfoim o pagină complicată de chi
mie. Ascultăm formule pe care căutăm 
să le înțelegem. Și ne minunăm că 
proape fot procesul de producție e 
tomatizat.

Am cunoscut ingineri, muncitori,
peceri. Și cred că prin mintea fiecăruia 
dintre noi a trecut un astfel de gînd: 
„cit de mult îmi doresc să fiu și eu ca 
ei, să 
dernă.

a-
au-

dis-

„IA ODIHNĂ"
Despre stațiunea balneo-climaterică 

Slănic Moldova auziserăm cu toții că-i 
socotită una dintre cele mai frumoase 
prin așezarea ei pitorească, prin impor
tanța apelor minerale. De aceea, ne-am 
și bucurat tare mult aflînd că excursia 
o vom face acolo.

Ajunși la Slănic ne aștepta o surpri
ză : pionierii de la Școala generală de 
8 ani nr. 1 ne așteptau întimpinindu-ne 
cu bucurie. Ne-au condus în școala lor, 
au căutat să ne facă să ne simțim „ca 
acasă". Apoi, împreună am plecat la 
drum. Am făcut astfel cunoștință nu nu
mai cu pionieri, dar și cu frumusețea pi
torească a acestei localități, așezată la 
ooalele muntelui. Am fosl chiar și la 
cascada rîului Slănic. Apele repezi so
seau zgomotoase și se rostogoleau în
volburate, apoi își reluau mersul lor prin
tre stînci. După ce ne-am jucat în poie-

muncesc înfr-o uzină afit de mo
de importantă*

PREOTEASA VICTOR
Școala medie, Briile Govora

EA VADUL CRISULUf

de-a 
întîl- 
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va fi de folos. _ în Șuncuiuș am văzut 
ultimele realizări. Construcția blocurilor 
cu 2 și 3 etaje este în toi. Cînd ne-am 
întors spre casă, am avut despre 
discuta !

RIȘCA GHEORGIIE 
Casa pionierilor, Oradea

■j
d

Nici 
făcut una din excursiile noastre, locu
rile, natura sînt minunate. Sus la caba
nă, am petrecut tare bine și am mîn- 
cat cu o poftă !... Dar, cel mai interesant 
a fost ceea ce am văzut la mina de ar
gilă de la Șuncuiuș. Aici lucrările sînt 
automatizate : încărcarea argilei, descăr
carea ei din funiculare Am aflat și mul
te lucruri despre felurile de argilă, des
pre ceea ce se poate obține din ea. 
Ne-am notat totul. Cine știe, poate că ne

vorbă, la Vadul Crișului, unde am

Ne-o fost cam greu să ne hotărîm 
unde să facem excursia (avem atîtea de 
văzut I), dar am hotărit : împreună cu 
tovarășul diriginte vom merge la Bicaz.

lată-ne în ziua plecării, dis-de-dimi- 
neafă cu toții la gară. Ne-am urcat în 
tren și-am răsuflat ușurați cînd am vă
zut că pornește. Deci, nimic nu ne va 
mai reține. Prin fața ochilor noștri au în
ceput să se perinde poieni cu iarbă ver
de, lanuri de grîu care își aplecau spi
cele la pămînt ca valurile mării. După 
multă călătorie cu trenul, am ajuns ! To
varășul diriginte, împreună cu tovarășii 
din Bicaz ne-au condus la un hotel. Tre
cuse o zi, fără să simțim cum. Pătura fu
murie a serii se lăsă peste tot. Și noi am 
adormit cu gindul la hidrocentrală...

Nici în vis nu ne-am închipuit că totul 
la hidrocentrală este atît de măreț! Ba
rajul, turbinele sînt imense. Am primit 
explicații pe care le-am notat cu grijă. 
O zi întreagă am tot cercetat, am între 
bat amănunte despre aceste mari înfăp
tuiri ale poporului nostru. A doua zi, am 
vizitat împrejurimile Bicazului, am văzut 
locuințele muncitorilor. Ne-am urcat și 
pe munte, unde am întîlnit pîraie cu apa 
limpede ca de cristal, mirosind a rășină 
de brad. Cîteva zile am cutreierat Bica- 
zul în lung și în lat. în sfîrșit, o trebuit 
să hotărîm și plecarea. Am luat însă cu 
noi atîtea imagini frumoase, atîtea im
presii puternice, incit nu vom uita nici
odată ceea ce am cunoscut în interesan
ta noastră excursie.

DESPA VIVIA
corn. Popești, raionul Focșani

Desen : G. BURSCHI

în redacția noastră. Așteptăm și de la voi, ceilalțiScrisori, impresii au sosit încă multe
prieteni ai gazetei rinduri în care să ne vorbiți lespre cele mai interesante lucruri pe care 
le-ați întîlnit în excursiile și drumețiile voastre.

Vacanță plăcută vă dorește SC1NTEIA PIONIERULUI



! DE LA MUNTE LA MARE
Dacă zici „Mamaia — 

Perla Mării Negre", n-ai în
țeles mare lucru. Trebuie 
întîi să o vezi. Și dacă ai 
văzut-o măcar o zi, ai ce 
povesti despre ea pînâ în 
vara viitoare. Dar dacă 
mergi pe litoral ai să vezi 
că nu e vorba numai de o 
perlă, ci de un colier cu un 
cap la Mamaia și altul la 
Mangalia. Pe undeva, în a- 
cest colier se află și tabăra 
internațională de pionieri și 
școlari de la Costinești. Des
pre această tabără se pot 
povesti multe lucruri intere
sante, nu numai la noi în 
țară, ci și în alte țări. Faima 
ei s-a dus de mult prin 
U.R.S.S., Franța, Italia, Repu
blica Socialistă Cehoslova
cia, și alte multe țări, fiind
că în fiecare an vin aici
pionieri din aceste țări și
petrec împreună cu pionierii 
români clipe de neuitat.
Poate mulți dintre voi,
dragi pionieri, ați trăit emo
țiile unor începuturi de prie
tenii frumoase legate prin 
schimbul de insigne și de 
cravate, și continuate pe 
plajă, în valurile mării, în 
excursii, jocuri pionierești, 
foc de tabără și... dansuri. 
Și tot același lucru se poate 
spune despre tabăra inter
națională de pionieri și 
școlari din Sinaia — ?er!a. 
Bucegilor. Numai că aici 
decorul e schimbat. în locul 
valurilor înspumate sînt 
brozii înalți ca.„ brazii, în 
locul plajei — minunatele 
poiene. — Și iar calde strin

ged de mîini, schimb ae 
cravate și de insigne, prie
tenii care se hotărăsc cu 
generozitate pe viață. Și iată 
că în amintirile voastre ră- 
mîn în suflet cu strălucire 
nouă perle ale vieții pionie
rești. La 28 iulie s-au des
chis în cadru festiv cu im
presionantul ceremonial pio
nieresc, tabăra internaționa
lă de pionieri și școlari de

la Costinești, unde au venit 
să petreacă zile de vacanță, 
alături de pionierii români, 
pionieri și școlari din 
U.R.S.S., R.P. Polonia, R.D.G. 
și R.F.G. Iar la Sinaia în a- 
ceeași zi, s-au aliniat în ca
reu pentru ridicarea drape
lului tricolor pe catarg, pio
nierii și școlarii venifi din 
Franța, R. S. Cehoslovacia, 
R.P. Ungaria și R.P. Bulgaria.

După ce vor petrece mi
nunat două săptămîni, ca 
într-un frumos joc pionie
resc, ei își vor schimba locu
rile pentru alte două săptă
mîni. Adică cei ce au fost la 
munte se vor duce la mare,

I 
I

iar cei ce au fost la mare 
se vor duce la munte. Cu 
urările noastre de bine îi
însoțim și noi.

TUEK M3CAI£t r o o
u ft*»» ’A. .

Deși se află cufundate 
pînă peste acoperiș în 
tihna zilelor de vacanță, 
multe școli mai primesc 
încă vizite. Oaspeți sînt 
pionierii și elevii care, 
potrivit unei practici in
trate de acum în tradiție, 
își petrec în taberele lo
cale o parte din timpul 
liber de care dispun 
acum. Cum e organizată 
petrecerea acestui timp 
liber, care sînt acțiunile 
pe care le desfășoară, 
cum se respectă progra
mul ? Pentru a putea răs
punde la aceste întrebări, 
cu puțin timp în urmă am 
vizitat două asemenea 
tabere. Să vă povestim 
despre ele.

0 ZI FIERBINTE
Am făcut în așa fel și am 

„picat" la Laslea, comună care 
se află la o alergătură bună 
de cal mai sus de Sighișoara, 
pe șoseaua spre Cluj — chiar 
în dimineața unei zile de pro
gram de tabără. Speram să fiu 
primul care pășește în ziua a- 
ceea pe poarta școlii. Dar cu 
toate că soarele abia răsărise, 
în curtea școlii se aflau mai 
b‘ne de 40 de pionieri și elevi. 
Și se vedea cît de colo că erau 
tare bucuroși și nerăbdători.

— Ia spuneți-mi și mie, 
care-i motivul bucuriei voas
tre ?

— Citiți aici.
Am început să citesc : „In 

caz că este timp frumos — o 
acțiune patriotică pe ogoa
rele C.A.P.-ului, baie în Tîrna- 
vă și concurs pentru cel mai 
bun pescar amator; în caz 
că-i timp nefavorabil — acti
vități în școală : șah, remi, ci
tirea unei povestiri, jocuri dis
tractive.

— Ei, și acum uitați-vă ce 
cer senin, și ce soare ! Azi vom 

merge pe cîmp și la Tîrnavă — 
m-a lămurit Paul.

Au fost pe cîmp unde, în 
mai puțin de patru ore, au 
plivit de rapiță un lan de car
tofi. Apoi, tocmai cînd razele 
dogoreau mai puternic, bucu
roși de cuvintele de mulțumire 
adresate de către tovarășul 
Petre Aron, președintele, pen
tru treaba bună pe care au fă
cut-o, au năpădit cu toții pe 
malul Tîrnavei. Undele lim
pezi și răcoritoare ale apei 
le-au îmbrățișat trupurile 
bronzate și acoperite de praful 
de pe cîmp.

CRONICA BUCURIILOR
Poate că Grecu Alexandru a 

prins peștele cel mai mare, ori 
poate că Ilea Paul, sau a»ul. 
N-am mai stat să văd care 
dintre ei. Aflasem că la școală 
se găsește jurnalul de tabără. 
Și voiam să-1 văd.

De fapt acest jurnal poate 
fi numit, pe bună dreptate, 
cronica bucuriilor. De trei ani 
încoa pionierii din Laslea no
tează în el,, mergînd pînă la 
detalii și punîndu-și la încer

care priceperea lor într-ale li
teraturii, toate acțiunile mai 
importante desfășurate pe tim
pul vacanțelor de vară. Și fie
care dintre aceste acțiuni în
seamnă o bucurie pentru ei, 
așa cum reiese din rîndurile 
așternute pe numeroasele pa
gini. Mi-am notat cîteva din
tre acțiunile desfășurate pînă 
în prezent, în vara aceasta : o 
excursie în pădurea apropiată 
unde au cules plante medicinale 
și au organizat jocuri distrac
tive, un concurs de orientare, 
un foc de tabără la care au 
prezentat programul artistic 
intitulat „Patria mea — numai 
comori1*, o drumeție prin îm
prejurimi cu tema „Să cunoaș
tem flora comunei noastre", un 
concurs de recitări „Te slăvim, 
partid iubit" precum și un pa
sionant concurs sportiv.

ALTE ACȚIUNI 
iSl AȘTEAPTĂ RiNDUL 

J 5

Programul taberei prevede, 
pentru următoarele zile de va
canță, numeroase alte acțiuni 

care își așteaptă rîndul. Pînă 
la sfîrșitul vacanței, pionierii 
și elevii din Laslea vor comple
ta ierbarele începute, vor vizi
ta cetatea Sighișoarei și mo
dernul Combinat de sticlă și 
faianță, se vor întîlni cu un 
fost ostaș care a luptat împo
triva armatelor hitleriste, vor 
pregăti și vor prezenta, în cin
stea zilei de 23 August, un 
program artistic.

AICI LINIȘTEA-I 
DEPLINĂ

Școala din comuna Vii.șoara, 
de lîngă Cîmpia Turzii. Dimi
neața unei zile de program de 
tabără. Aici liniștea-i deplină.

— Dar pe unde or fi elevii ? 
— l-am întrebat pe un sătean, 
care tocmai trecea pe drum.

— Elevii? Păi... au vacanță, 
nu știți ? Is fiecare pe la casele 
lor.

— Și nu trec de loc pe la ta
băra locală? Am auzit că aici 
e organizată !

— I-am văzut noi, mai pe la 
începutul vacanței. Dar, mai 
apoi nu le-am mai auzit gla
sul.

UN PROGRAM MODEL, 
DAR... PE HlRTIE

Programul de activități se 
afla în cancelarie. Erau pre
văzute multe activități intere
sante.

— Dar cum am putea afla 
care dintre aceste acțiuni au 
fost desfășurate ?

— Eu știu ce să zic ? îmi 
răspunde tovarășul învățător 
Branislav Darovschi. Știu nu
mai că vreo cîteva fetițe — 
Ciocan Maria, Felecan Lidia, 
Rusu Eugenia și Borza Ana — 
au participat la Turda, cu re
citări și ca soliste, la un pro
gram artistic... A, dar am găsit 
jurnalul. Să vedem...

UN JURNAL—TELEGRAMĂ
Pur și simplu nu-mi venea să 

cred că acel caiet de format o- 
bișnuit, cu un total de circa 50 
pagini, poate fi jurnalul ta. e

rei. Dar și mai uimit am fdfc 
cînd l-am deschis. Am 'găsiC~~ 
numai cîte un rînd scris pe fie
care dintre primele 5-6 pagini. 
Pe prima pagină, scrie doar 
atît : „4 iulie 1965 — deschi
derea festivă a taberei și pro
gram artistic". Pe a doua : ..6 
iulie 1965 — jocuri cu mingea-. 
Pe o altă pagină, scrie mare și 
clar : „Excursie la Cheile Tur
zii". Ești tentat să crezi că 
excursia a avut loc. Altfel de 
ce-ar fi fost trecută în jurnal ? 
Dar paranteza care urmează te 
anunță : „s-a amînat din cauza 
timpului nefavorabil".

Aș fi dorit să-1 întreb pe cel 
care a completat acest „jurnal- 
telegramă" (scrisul e același 
peste tot), de ce nu a pus și cu- 
vîntul stop după fiecare rînd ? 
Că doar așa se scriu telegra- 
mele.

Di
PROPRIE

L-am găsit pe pionierul 
Moraru Ion.

— Tu participi la programul 
taberei, Ionele ?

— Care program, care tabă
ră ? — mă întreabă el uimit.

Apoi dintr-o dată, înțelege 
despre ce-i vorba : Am fost la 
deschidere. Pe urmă am mai 
fost și într-a doua zi de pro
gram. Dar nu s-a făcut nimic. 
Și atunci m-am înscris la 
antrenamente, la sala sportu
rilor din Cîmpia Turzii. Doar 
nu puteam să pierd timpul așa, 
de pomană

Concluzii ? Credeam că 
sînt clare și nu mai e 
cazul să ocupăm spațiul 
cu transcrierea lor. Am 
vrea să spunem doar că 
între aceste două tabere 
locale există o mică dife
rență... mare, case c«i 
puțin în timpul ce a mai 
rămas pînă Ic deschi
derea școlilor, ar tiebui 
să dispară. Sperăm că 
voi, pionierii din Viișoara, 
veți avea cîte ceva de 
învățat din experiența 
celor dî»*. Lași**»

Constantin DIACONII



Froblema se pune numai astfel, 
tovarășe locotenent : individul trebuie 
prim negreșit. E al doilea magazin pe 
core-l sparge 1 *

— Se apropie 
ora deschiderii |i 
fîncii ăștia îmi în
curcă toate socote
lile.

— Acum 3 zile, 
locotenentul Bichiș 
l-a urmărit pină o- 
proape de Grădi
na Botanică. A- 
colo însă, indivi
dul a dispărut pe-o 
alee...

T

— Dacă nu te cărau 
broscoii ăia... Acum, 
că sînt liniștit, trebuie 
să lucrez repede...

CONTINUARE ÎN NUMĂRUL VIITOR.



încă puțin și strun
gurile de la Arad 
vor porni, ducînd 
faima țării, pe 
meridianele lumii. 
In fotografie : as
pect de la secția 
de finisaj a uzinei 
de strunguri de la 

Arad.

In lumea de basm a uneltelor, 
strungul e împărat, un împărat că
ruia i-a fost așezată coroana pe 
frunte în clipa în care omul a în
ceput să rostească cuvîntul indus
trie. Și împăratul uneltelor, ca toți 
împărații, își are strămoșii săi 
printre care, la loc de cinste, se 
numără... roata olarului.

Cine a văzut măcar în fotogra
fie un strung vertical, își poate da 
repede seama că acest împărat 
(de această dată al strungurilor), 
denumit uneori Carusel, are ca 
strămoș îndepărtat roata olarului, 
de care vă vorbeam... Numai că 
stră-nepotul a mai evoluat : roata 
propriu-zisă, de lemn, a devenit o 
roată imensă de oțel care cînfă- 
rește cîteva sute de kilograme, 
mîinile olarului, care aveau altă
dată funcția de cuțit, — cuțitul cu 
plăcuță vidia, iar picioarele olaru
lui, forța motrice de odinioară — 
motorul care învîrte, cu sute de 
turații pe minut, complicatul an
grenaj al colosului de azi...

Dar dacă între strămoș și stră
nepot s-au petrecut schimbări de 
necontestat, în ierarhia uneltelor, 
strungul a rămas mai departe îm
părat. Certitudinea ne-o dă numă
rul de repere ce ies din „mîinile' 
împăratului nostru.

...La 24 XII 1948, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale semna un de
cret care legifera înființarea unei 
fabrici de mașini și unelte, prima 
de acest fel, la acea vreme, în 
România.

în noua întreprindere (înființată 
prin contopirea a cîtorva fabricate 
și ateliere naționalizate) începură 
curînd să fie fabricate bandaje,

osii și bucșe pentru căruțe, piese 
de schimb pentru mașini textile, 
cisterne pentru pompieri, regula
toare pentru buteliile de aragaz, 
roți dințate pentru tramvaie, ghi
lotine pentru tăiat tablă, pompe 
de mină și, undeva, intr-un colți
șor al ei, — bunicul strungului ro
mânesc de azi.

Firește că între întreprinderea 
de atunci și palatul modern al 
strungurilor românești astăzi — e 
o mare distanță.

In noul palat, pe distanța de 
timp 1948-1965 s-au efectuat o 
serie întreagă de îmbunătățiri teh
nice incit azi edificiul numără 9 
hale înzestrate cu cel mai modern 
utilaj, in marea lui majoritate fa
bricat chiar la... fața locului.

Te încearcă un sentiment înalt, de 
mîndrie, cînd intri în cele 9 hale 
ale palatului care e Fabrica de 
strunguri din Arad și vezi aliniate 
sute de mașini pe care zărești a- 
plicată, undeva într-un colț, o plă
cuță de alamă : „Fabricat în R.P.R.", 
„Made in Romania”...Și acest sen
timent crește și mai mult, în biroul 
de expediere a comenzilor cînd 
începi sâ răsfoiești maldărele de 
adrese sosite din diferite colțuri 
ale lumii; zeci de țări ne solicită 
nouă, românilor, produsele Fabri
cii de strunguri din Arad.

Ca o simplă curiozitate vă enu
măr mai jos cîteva din țările cu 
care întreprinderea are încheiate 
convenții comerciale.

Să le luăm după alfabet, așa 
cum le-a așezat în agenda lui per
sonală comunistul Stan Petru, mai
stru la subansamblul „Norton" și 
cărucior, întors de cîteva luni din 
Acra, unde le-a ajutat ghanezilor

să-și monteze cîteva din strungurile 
românești produse în Arad.

începem : R.P. Albania. Arabia 
Saudită, Austria, Belgia, Marea 
Britanie, Birmania, R.S. Cehoslova
cia, China, Cuba, Danemarca, El
veția, Finlanda, Franța, Ghana, 
R.D. Germană, R.F. Germană, Gre
cia, Italia, India, Indonezia, Iran, 
Israel, Irak, R.S.F. Iugoslavia, Ja
ponia, Liban, Libia, Maroc, Nige
ria, Olanda, R.P. Polonă, Suedia, 
Siria, Sudan, R.P. Ungară, Uruguay, 
Turcia, R.D. Vietnam.

Vă rog să deschideți atlasele și 
să vedeți unde anume, pe planeta 
Pămînt, se găsesc aceste țări.

Strungul romînesc are de mult o 
faimă mondială și, ca să arate 
așa cum arată azi, cu toți frații 
săi, (cinci feluri de strunguri nor
male de la diametrul 250-800 mm 
și 4 feluri de strunguri revolver), 
colectivul fabricii, de la portarul 
care stă de pază în chioșcul său 
și-și notează în fiecare zi numele 
noi de fruntași anunțați la panou
rile de onoare, și pînă la directo
rul general, a muncit ani și ani, 
clipă de clipă, cu o rîvnă rar in- 
tilnită.

Și ca să vă dați seama cum se 
muncește aci, e de ajuns să vă spun 
că muncitorii acestei fabrici nu 
sînt numai niște simpli executanți 
ai reperelor care le vin heliogra- 
fiate de la serviciul de proiectare, 
ci și niște adevărați creatori. Mulfi 
dintre ei vin zilnic la cabinetul 
tehnic cu observații judicioase de 
îmbunătățire a mașinilor pe care 
le construiesc, cu inovații și rațio
nalizări, cu adevărate invenții. 
Jjrlea Teodor, de pildă, a propus 
într-o bună zi o schimbare in cutia 
„Norton* ca manevrarea la tăierea 
filetului să se facă mai ușor, iar 
Mustața Constantin — schimbarea 
sistemului de ungere la cărucior. 
Și ca ei, alții și alții, care se nu
mără cu sutele, muncitori care 
muncesc cu hărnicie, pe așa-numi- 
tele „linin' de piese" (cerute de 
tehnologia de fabricație organi
zată după cele mai moderne sis
teme), dispuse în cele 9 hale ale 
acestui palat. îi tot zic palat nu 
pentru că aș avea nevoie de o 
metaforă, și ca să vă fac să înțe
legeți mai bine cum arată Fabrica 
de strunguri din Arad, ci pentru că 
așa e ea în realitate. Un palat în 
care ai să întîlnești cîteva mii de 
muncitori îmbrăcafi în halate al
bastre ori gri, din mîinile cărora 
au ieșit pînă azi peste 19 000 de 
împărați ai uneltelor.

Și ca să vă dați seama de di
ferențele care există între ceea 
ce a fost odinioară aci, și ceea ce 
întîlnești azi, e de ajuns să vă 
spun că sub temeliile de beton aie 
halelor au mai rămas poate rădă
cini de porumb și că acum șapte
sprezece ani muncitorul de înaltă 
calificare Stan Petru, omul care a 
traversat Mediterana ca să ajungă 
la Acra, era... necalificat.

Vintilă ORNARU

in Întrecerea socialistă -
MUNCĂ ENTUZIASTĂ

Hotărîrile istorice, mărețul program stabilit de 
cel de-al IX-lea Congres al partidului constituie 

pentru oamenii muncii din toată țara un îndemn 
însutiețitor spre noi și strălucite realizări.

De curînd, bunăoară, la rampa de încărcare a 
Uzinei chimice „Victoria" din Florești (regiunea Plo
iești) a fost recepționată cea de a 7 600-a anvelopă- 
auto peste planul la zi. Această cifră consemnează 
îndeplinirea planului producției globale și marfă pe 
cele 7 luni ale acestui an cu 4 zile mai devreme.

Tot mai multe sînt și colectivele de muncă din 
uzinele și fabricile regiunii Maramureș care rapor
tează îndeplinirea planului pe primele șapte luni 
ale anului înainte de termen. Aproape 30 de între
prinderi din această parte a țării și-au realizat sar
cinile de producție la toți indicatorii. Printre ele 
se numără exploatarea minieră Săsar și Uzina 
„1 Mai" din Baia Mare. Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii Combinatului chimico-metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Baia Mare au livrat în această 
perioadă economiei naționale produse în valoare de 
40 milioane Iei

La uzina de fire și fibre sintetice de la Săvinești 
au început lucrările de montaj la unul dintre cele. 
mai importante obiective ale industriei de fire și 
fibre sintetice din țara noastră : noua Fabrică de 
relon, a doua care se construiește în cadrul uzinei. 
Fabrica este formată dintr-o instalație de produ
cere a coprolactomei pe bază de fenol, cu o capaci
tate de 5 000 tone anual, o instalație de producere a 
firelor sintetice tip mătase, cu o capacitate de 1 000 
tone anual și o instalație care va produce anual 840 
tone de fire ,,nylon 6 cord" pentru anvelope și 99 
tone mătase pentru izolații de cabluri.

La Murgeni, regiunea Iași funcționează o nouă 
unitate a industriei alimentare : Fabrica de produse 
lactate.

înzestrată cu utilaj modern ea are o capacitate 
anuală de 3 000 tone.

Zilele trecute, la uzinele de tractoare s-a turnat 
pentru prima dată o piesă din aluminiu realizat la 
Slatina. Piesele din acest metal — importat pînă 
acum — și-au trecut cu succes probele, dovedind 
că aluminiul românesc este la nivelul celor mai 
înalte exigențe.

I
J

La 8 august, poporul muncitor din patria noastră 
sărbătorește ziua celor ce sfredelesc adîncurile 
pămîntului și.scot la lumină cărbunele — sărbăto
resc ziua minerului.

Însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului, 
în aceste zile, minerii înscriu pe graficul întrecerii 
socialiste succese tot mai frumoase.

■
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CÎND 

VA SUNA 
CLOPOȚELUL

PRIMA DUMINICA A 
ZIUA MARINEI

DE LA MANGA- 
CEAUȘESCU, 5ECRE- 

AL P.C.R. PRIMIND RA- 
LUI MARINEI MILITARE.

E
în plină vacanță 
acum. Copiii au 
plecat să respire 
aerul munților 
cu mireasmă de 

brad, au coborît pe malul în
sorit al Mării Negre.

Se odihnesc.
Pe șantierele școlare însă, se 

lucrează de zor.
Prin grija părintească a par

tidului, tot mai multe sînt sa
tele și orașele în care construc
torii, suiți pe schele, zidesc 
pentru copii noi și frumoase 
localuri de școală. în anii 
1966-1970 pe cuprinsul patriei 
se vor mai ridica încă 4 000 
săli de clasă noi pentru fiii 
oamenilor muncii.

Pentru a cunoaște unele din 
realizările obținute în acest 

sens în regiunea Bacău, ne-am 
adresat tovarășului VIRGIL 
FILIMON, vicepreședinte al 
sfatului popular regional.

— Ce ne puteți spune în le
gătură cu construcțiile școlare 
în regiune ?

— Ca și pe celelalte melea
guri ale țării, în fiecare toam
nă numeroși alți copii trăiesc 
bucuria de a învăța în școală 
nouă. Numai în anii 1961-1964 
s-au dat în folosință în regiune 
1 200 săli noi de clasă. Multe 
din școlile noi au fost constru
ite în localitățile depărtate de 
centru, care în trecut erau date 
uitării cu totul.

— Dar cu privire la înzes
trarea lor ?...

— Atît școlile noi, cît și 
multe din cele existente mai 
de mult au fost dotate cu mo
bilier nou. Anul trecut, de 
exemplu, s-au lucrat 10 000 
bănci confortabile, 500 de ta
ble, sute de cuiere, dulapuri și 
alt mobilier, în valoare de a- 
proape 6 000 000 lei.

Totodată, s-a acordat o deo
sebită atenție înzestrării șco
lilor cu aparat didactic mo
dern — aparate de proiecție, 
magnetofoane, discuri pentru 
predarea limbii și literaturii 
române, a limbilor străine.

— La toamnă, cînd va suna 
din nou clopoțelul, cite săli noi 
de clasă își vor primi oaspeții 
pentru prima oară ?

— 213. Anul acesta s-au ri
dicat școli noi la Măstacăn, Fa- 
raoani, Racova, Coloneșți, 
Plopana și în alte localități din 
regiune.

Așadar, încă 213 săli noi de 
clasă, încă 213 uși deschise 
spre lumină.

Al. Dinu IFRIM

CASA CU TRANDAFIRI
A cui a fost propunerea ? 

Raațe a Sandei Popa, poate 
i. Marconescu...

Cert este, însă, că a doua 
n. în strada Gheorghe Doja 

- — unde se află casa 
in care a funcționat în anul 
1926 o tipografie ilegală a 
P.CJL s-au adunat o mulți
me de copii. Și din clasele 
mai mari, și din cele mai 
mici. Fiecare adusese o gre
blă, o sapă sau ceea ce cre
zuse că va fi necesar.

Băieții săpau, iar fetele 
— în urma lor — greblau 
cu atenție rondurile din fa
ța casei.

Se iscase, dintr-o dată, un 
fel de întrecere între pio
nieri.

Toți se străduiau să lu
creze cît mai bine...

Cînd rondurile au fost 
gata, Daniela Parghel, Dorel 
Constantinescu, Viorel Rep- 
ciuc și ceilalți au început 
să planteze florile.

în drum spre casă, Sanda 
a deschis discuția.

— Ce-ați spune dacă, în 
fiecare lună, cîte un deta

TRADIȚIA

Pe dealul carierei de lîngă Bra
șov, spre Varthe, e o colină ascunsă 
în umbra deasă a stejarilor și moli
zilor înalți, a brazilor verzi și se
meți, ale căror vîrfuri parcă sprijină 
cerul, P$ colina aceasta, învăluită 
într-o liniște pioasă, în care numai 
foșnetul frunzelor pare să puncteze 
trecerea anilor, se afla plăci de pia
tră în care sînt săpate adînc numele

șament s-ar ocupa de îngri
jirea acestui monument is
toric ?

— Nici nu se poate altfel 
— a intervenit Gabor Gal. 
Ar însemna că tot ce am 
făcut pînă acum să fie în 
zadar.

— Fiecare grupă să se o- 
cupe de ceva, preciză Da
niela Mihailovici. Unii cu 
plivitul, alții cu udatul flo
rilor.

★

De atunci, a trecut o bu
nă bucată de vreme. Dar 
pionierii de la Școala gene
rală de 8 ani nr. 4 din O- 
radea s-au ținut de cuvînt.

Cine trece acum pe stra
da Gheorghe Doja este cu 
neputință să nu remarce or
dinea și curățenia care exis
tă aici, frumusețea bosche
telor de trandafiri.

Sînt flori frumoase, flori 
ale recunoștinței pe care 
pionierii o poartă celor 
care au luptat pentru seni
nul zilelor pe care le trăim.

Emil BUNEA

unor ostași români care, cu ani în 
urmă, au căzut în luptă crîncenă îm
potriva armatelor hitle'riste, pentru 
eliberarea patriei: . colonel Petală 
Mircea, soldat erou Moreanu Cons
tantin, soldat Hoga Grigore, sergen
tul erou Gheorghe Gheorghe, soldat 
Pop Silviu...

Dinspre colină adie un vînt ușor. 
Panselele galbene și albastre dinpre- 
jurul lespezilor se clatină .sub palele 
lui- Cîțiva copii smulg în liniște bu
ruienile dintre ele. Alții răsădesc 
flori proaspete, aduse de ei. Am cre
zut că poate sînt copii din acest car
tier. Dar o fetiță, Sandor Elena, pre
ședintă de unitate, mă informează 
că toți sînt de la Școala generală de 
8 ani nr. 15, dintr-alt cartier al Bra
șovului, mai depărtat. Fac cunoștin
ță cu Jebac Doru, Cristea Elena, Su-

PREȚUIRE
în orașul nostru drag sînt 

înălțate două monumente isto
rice care cinstesc memoria 
eroilor căzuți în primul și cel 
de-al ll-lea război mondial. Noi, 
pionierii prețuim memoria ceior 
care au luptat pentru libertatea 
patriei noastre, pentru ca noi să 
ne bucurăm de o copilărie 
senină.

încă din primăvară, pionierii 
din unitatea noastră au hotărît 
să se ocupe de îngrijirea aces
tor monumente. De-atunci, cîte 
un detașament vine să pli
vească buruienile, să sădească 
flori proaspete. De la sera 
Casei pionierilor am adus răsa
duri de petunii, de gladicle 
roșii. Să vedeți ce mari, ce fru
moase au crescut ! Unii dintre 
noi, ca Munteanu Maria, Gîrbă 
Puiu și alții aduc de acasă 
buchete mari de flori, cînd și 
cînd, pe care le depun în fala 
celor două monumente.
. în felul acesta pionierii din 

unitatea noastră cinstesc memo
ria eroilor.

PĂTRAȘCU DANIELA
cl. a Vl-a A

Școala medie nr. 1, 
Medgidia

ciu Maria, Mihăilă Anca, Buciu Da
mian.

Undeva, mai departe de grupul de 
copiii din jurul meu, îmi atrage a- 
tenția o fetiță înaltă, cu două cozi 
groase, cu ochi mari, albaștri. Are 
15 . ani și, se-nțelege, nu mai e pio
nieră. A fost președintă de unitate 
la școala unde învață pionierii din 
jurul ei și se numește Mihăilescu 
Gabriela. De mulți ani s-a obișnuit 
să vină și să îngrijească rondurile de 
flori din jurul acestor plăci, sau să 
facă de gardă lă 9 Mai, la 23 Au
gust..; Anii au trecut, dar obișnuința 
nu a pierdut-o, și de multe ori cînd 
copiii de la diferite școli din Brașov 
vin aici, și eă se află printre ei, cin
stind memoria acestor eroi ai patriei.

Elena SKIBINSKI
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în numeroasele băi de 
electroliză, pe care le 
vedeți înșirate de o 
parte și de alta a acestei 
imense hale a noului și 
modernului combinat de 
la Slatina, se naște alu
miniul — metalul viitoru
lui — pentru prima oară 
produs la noi în țară.

încă o realizare de prestigiu a 
științei și tehnicii românești. A 
apărut o ramură nouă în economia 
patriei noastre — industria alumi
niului.

Uzina de pe malul Oltului, des
pre care vă vorbim în materialul 
de fată va produce în prima etapă 
25 000 tone de aluminiu și aliaje 
anual. în viitorul cincinal, așa cum 
arată Directivele celui de al IX-lea 
Congres al P.C.R. capacitatea 
uzinei de aluminiu va crește la 
75 000 tone pe an.

Metalul 
secolului XX

Cînd au apărut primii constructori pe lo
cul actualei uzine, era cîmpie cit vedeai cu 
ochii. Trecătorului, care a cunoscut acum 
doi ani aceste locuri, nu-i vine să creadă 
că intr-un timp atît de scurt au apărut hale 
uriașe și instalafii perfecționate care trans
formă praful alb — alumina, în metalul 
atît de prețios in secolul nostru, aluminiul.

Impunătoarea construcție a uzinei de alu
miniu se vede de departe. Construcție ele
gantă in culori pastelate, stîlpi argintii de 
înaltă tensiune, construcția îți incintă privi
rile. Pătrunzi în halele uriașe ale secțiilor 
și te crezi intr-o lume de basm. Pentru a 
cunoaște uzina iți trebuie timp. Totul te im
presionează. O apăsare pe buton la tabloul 
de comandă și mașinile prind viață. Mecani
zarea și automatizarea sint prezente peste 
tot

120 000 mc de beton, 25 000 de tone uti
laje, cabluri care puse cap la cap ar aco

peri distanta de la Pămint la Lună. Sint ci
fre care vorbesc singure.

In asemenea condiții a primit certificatul 
de naștere aluminiul românesc. Izvoarele a- 
luminiului de la Slatina se găsesc in munții 
Bihorului. Bauxita extrasă aici care confine 
alumină, combinată cu oxigenul trece prin 
uzina de alumină de la Oradea unde are 
loc separarea oxidului de aluminiu de im
purități. De aici oxidul de aluminiu încărcat 
in vagoane cisterne parcurge drumul pină 
la Slatina. Două silozuri de mare capacita
te își primește oaspeții. Din aceste silozuri, 
autocisterne speciale transportă praful alb 
ca neaua în halele de electroliză. Halele, 
în lungime de 540 metri impresionează fi 
ele prin mărimea lor. In interiorul lor se 
află cuvele de electroliză în care se pro
duce aluminiul. La nașterea aluminiului mai 
ia parte însă un alt produs important.

Anozii
La obținerea anozilor este nevoie de alte 

două produse ce se găsesc în adîncurile pă- 
mîntului; petrolul, care dă cocsul de la 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej și huila, 
care dă smoala de la Hunedoara. In tune

lul de pastă cocsul și smoala sint măcinate, 
sortate pe mărimi, amestecate și încălzite 
la temperatura de 200"C. Pasta se dozează 
in formele unei prese de 2 500 de atmos
fere. Aici iau naștere anozii cruzi. Aceștia 
au forma unor calupuri paralelipipedice, 
avînd la partea superioară două cocoașe 
găurite în care se fixează tijele de alu
miniu.

Scăpat din strînsoarea celor 2 500 atmos
fere, anozii lunecă ca pe un derdeluș, pe 
un transportor cu role, de-a lungul cupto
rului de coacere. De pe transportoare, ghea
rele uriașe ale podului rulant, care se de
plasează ca un păianjen de-a lungul halei, 
preiau anozii și-i așază în cuptorul de coa
cere. Aici, acoperifi ca de o plapumă de 
granule de cocs, anozii sint încălziți trep
tat pînă la o temperatură de 1 200 grade C. 
Cu aceeași grijă se face și răcirea lor. Dru
mul continuă prin instalația de sablare unde 
anozilor li se face „toaleta" : sint periați de 
granulele de cocs în care au „dormit" 27 
de zile.

Doi cite doi, ca frații gemeni, ei pornesc 
pe alt drum. Tije de aluminiu își fixează lă
buțele de oțel în cocoașele anozilor. Ano
zii, sub grija tijei de aluminiu pornesc din 
nou pe derdeluș spre ultima operație care 

are loc în atelierul de asamblare : pulveri
zarea cu aluminiu. In fața cuptorului de a- 
luminiu, tija, agățată cu ajutorul unui dis
pozitiv metalic, se rotește ca un titirez, iar 
anodul este împroșcat cu un duș de alu
miniu încălzit la temperatura de 750° C. A- 
nozii negri s-au îmbrăcat într-un vesmînt 
strălucitor de aluminiu care-i ferește de ar
dere în cuvele electrolizei.

Cuvele
de electroliză

Cuvele halelor de electroliză își așteaptă 
musafirii cu mare căldură. Temperatura a- 
tinge aici cca 1 000° C. în cuve se dizolvă 
oxizii de aluminiu cu ajutorul curentului e- 
lectric care circulă prin bare. Aici are loc 
separarea celor doi atomi ai moleculei de 
aluminiu, iar oxigenul se îndreaptă către 
anozii de cărbune care-l consumă lent și 
uniform. Aluminiul se lasă pe fundul cuvei 
adunindu-se în straturi de metal lichid. Oale 
cu cioc de fontă sorb mereu aluminiul for
mat. Drumul aluminiului duce spre turnă
torie. Temperatura lui este acum de 900° C. 
Dar să-l lăsăm să mai aștepte, pentru a 
vorbi puțin și despre un alt factor impor
tant în procesul de fabricație a aluminiului.

Energia electrică
Și ea vine de departe la Slatina. Aici își 

dă mina energia electrică produsă la Cra
iova, Paroșeni și Doicești. Venită prin ca
bluri groase suspendate pe stîlpi puternici, 
ea ajunge în transformatorii stafiei de înal
tă tensiune, intră în stafia de redresori cu 
siliciu care o transformă de n-o mai recu
noști. în halele de electroliză curentul elec
tric se scurge liniștit în conductori. Tensiu
nea unei cuve de electroliză se apropie de 
tensiunea unei baterii de buzunar. Intensi
tatea curentului electric se ridică însă la 
63 000 de amperi.

<

Așa se naște ALRO
Din oalele mari de 4 tone, încărcătura de 

metal lichid alimentează cele zece cuptoa
re ale secției de turnătorie. Metalul lichid 
„se odihnește" la o temperatură de 700— 
800° C timp de 10—75 ore. Aici are loc 
operația de îndepărtare a impurităților. Rîu- 
lefe de aluminiu argintiu curg din cuptoare 
în diferite forme. Așa apar barele de alu
miniu, așa ia naștere ALRO — noul produs 
românesc care va călători pe întinsul tării 
noastre și pe meridianele globului.

Maria NEGREA

A fost o dată ca niciodată... astfel 
încep multe din basmele care ne incintă 
copilăria.

Direcția Generală a Poștelor și Tele
comunicațiilor a pus recent în circulație 
o nouă emisiune de mărci poștale ro
mânești , intitulată, Fabule și Basme.

Ea este formată din șase valori. Pe 
valorile de 20 și 40 de bani sint repre
zentate două scene din basmul „Făt 
Frumos și Ileana Cosînzeana", pe valo
rile de 55 bani basmul „Harap Alb",

COLT FILATELIC
(o nouă emisiune 

de mărci poștale)

iar pe valoarea de 2 lei basmul cu is
prăvile lui Păcală. Celelalte două va
lori prezintă scene din fabulele scriito
rului român Grigore Alexandrescu : 
„Lupul moralist" — valoarea de 1 leu 
și „Boul și vițelul — valoare 1,35 lei.

Mărcile sint tipărite în sistemul de 
imprimate tiefdruck policrom, pe hîr- 
tie cretată — cromo, dantelată.

Machetele grafice au fost executate 
de artistul plastic Silvia Zarimba, la di
mensiunile de 39x39 mm.
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LA NATATIE
Și acum întrecerile raionale

Ne apropiem cu pași repezi 
de finala de la 14 august în
trecerile desfășurate pînă a- 
cum confirmă că cea de a 
XV-a ediție a Cupei „Scînteii 
pionierului" la natație a stîr- 
nit un interes deosebit în toate 
taberele pionierești din Bucu
rești. în prima etapă a tradi
ționalului concurs, și-au dis
putat întîietatea sute și sute de 
copii din toate cartierele Ca
pitalei. Mulți dintre cei care 
s-au prezentat la startul pri
mei confruntări contra crono
metru au absolvit examenul 
școlii de înot doar cu cîteva 
zile în urmă. Performanțele 
realizate de ei însă sînt dintre 
cele mai promițătoare. După 
frumoasa comportare în etapa

pe tabără, n-am rămîne de loc 
surprinși dacă printre viitorii 
campioni raionali vom întîlni 
și pe unii dintre cei care au 
început să descifreze alfabetul 
înotului doar cu cîteva săptă- 
mîni în urmă.

O dată cu sfîrșitul lui iulie, 
s-au încheiat și concursurile 
pe tabără. In momentul de 
față, în toate raioanele Capi
talei cei mai buni înotători 
remarcați de arbitrii în prima 
etapă fac ultimele antrena
mente dinaintea celei de a 
doua confruntări contra cro
nometru. Pînă la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni vom cunoaște 
campionii fiecărui raion. De 
data aceasta, lupta cu secun
dele va fi și mai aprigă, deoa

rece fiecare concurent dorește 
să obțină în faza pe raion un 
rezultat cît mai bun, în finală 
fiecare raion va prezenta 
concurenții cei mai în formă, 

în reportajul din săptămîna 
viitoare vă vom relata cele 
mai interesante aspecte de la 
fazele raionale. Pînă atunci, 
tuturor concurenților le dorim 
mult succes în obținerea unor 
performanțe cît mai bune!

*

<

în tabăra participanților din raionul Grivița Roșie. Q 
clipă de destindere după concurs.

O veste bună

Primele întreceri din etapa raionala.

Ați fost pe la Magazinul Copiilor ? Nu ? Grăbiți-vă I De cîteva zile, prin grija 
acestui mare magazin pentru copii s-a amenajat o frumoasă vitrină în care sînt expuse 
toate premiile ce se vor acorda la finala celei de a XV-a ediții a Cupei „Scînteii pionie
rului" la natație.

Nu uitați, premiile pe care le vedeți la Magazinul Copiilor în dimineața zilei de 
14 august vor fi înmînate celor mai buni finaliști ai tradiționalului nostru concurs.

I0NESCU BOGDAN -
23 sec. pe 33 m liber

DE VORBA CU SANDA IORDAN
Am înrîlnit-o Io ștrandul Tineretului înconjurată de o mulțime de 

copii.
Fosta pionieră Sanda Iordan, campioană a celei de a Vlll-a ediții 

a Cupei „Scînteii pionierului' la natafie, cu toate că n-a terminat încă 
Institutul de Cultură Fizică, se numără astăzi printre cele mai bune an- 
trenoare de înot.

Cu ajutorul ei, în această vacanță de vară, nenumărați copii au în
ceput să dezlege din tainele acestei minunate discipline sportive. La 
sfîrșitul lecției de înot am rugat-o să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Vă mai amintiți de Cupa „Scînteii pionierului' ?
— Da. Mai ales de cînd am în jurul meu atîția copii. De la vîrsta 

lor am îndrăgit și eu înotul. Îmi amintesc perfect. Cupa „Scînteii pionie
rului" a fost al doilea concurs oficial la care am participat de cînd am 
primit cravata roșie. Dacă îmi amintesc bine, a fost în 1957.

— Exact, în acest an v-ați numărat printre finaliștii celei de a Vll-a 
ediții a Cupei „Scînteii pionierului".

— Da, am cîștigat atunci locul I la 66 m bras cu 1’01" 210. Eram 
nespus de fericită pentru performanța realizată.

— Această ediție a cupei vă mai trezește vreo amintire ?
— Numai una ? îmi amintesc de fericirea care ne-a cuprins pe toți 

în momentul în care echipa noastră, echipa Bucureștiului, a fost decla
rată cîștigătoarea mult rîvnitului trofeu. Cea mai disputată luptă pen
tru titlul de campioană s-a dat între echipa noastră, echipa timișoreni
lor și echipa pionierilor din Tg. Mureș. Apoi, acea zi de 11 august 1957 
mă face să-mi amintesc și acum de pionierul Ladner Robert din Timișoa
ra. Atunci, în ziua finalei, Robert a realizat în proba de 33 m liber 
timpul de 21" 9'10. Acest timp a constituit, atunci, cea mai bună per
formanță realizată vreodată de un copil în țara noastră și totodată cel 
mai prețios record al Cupei „Scînteii pionierului".

— Este adevărat. Deși au trecut de atunci 8 ani recordul lui Robert 
(astăzi probabil student), n-a fost încă doborît. Cine știe, poate la edi
ția din acest an...

— Nu este exclus. Surprizele vin pe neașteptate. Nici noi n-am bă
nuit atunci că băiețașul acela blond și firav din Timișoara, care abia 
împlinise vîrsta de 10 ani, va fi în stare să realizeze cea mai bună per
formanță din țara noastră. In încheiere, doresc din tot sufletul mult, 
mult succes tuturor finaliștilor celei de a XV-a ediții a Cupei „Scînteii 
pionierului" la natafie.

Acum două
cut pe primul concurent care 
s-a calificat în finală. îl chea
mă Ionescu Bogdan și învață 
la Școala generală de 8 ani nr. 
10 din raionul 1 Mai. Bogdan a 
învățat să înoate doar anul tre
cut. La începutul acestei va
canțe nici nu știa ce să facă. 
Să se înscrie la Cupa „Scînteii 
pionierului", sau nu ? Colegii 
de școală însă, și mai ales 
Bucur Cristian dintr-a șaptea, 
nu l-au lăsat să stea prea mult 
pe gînduri și l-au luat la an
trenamente. Cu fiecare zi ee 
trecea Bogdan căpăta tot mai 
multă încredere în el. La faza 
pe tabără a fost așa de emoțio
nat, încît prima dată nici n-a 
auzit cînd s-a dat startul. A 
doua oară insă, a fost cu ochii 
pe arbitru. A făcut o săritură 
lungă și, încurajat de colegi, a 
început lupta dîrză cu secun
dele. La capătul celor 33 de 
metri acele cronometrului s-au 
oprit la 28 sec. Primul record 

record 
deoa- 

faza 
și-a 

Noul 
: 23

zile, l-am cunos-

al lui Bogdan. Acest 
n-a rezistat însă mult, 
rece acum două zile, în 
raională, Ionescu Bogdan 
doborît propriul record- 
său record pe 33 m liber 
sec-

Bogdane ! Tu știi că de cea 
mai bună performanță realiza
tă vreodată în istoria Cupei 
„Scînteii pionierului" te mai 
despart doar 2,1 sec ? Această 
performanță de 21,9 sec. a fost 
realizată în 1957 de fostul pio
nier Ladner Robert din Timi
șoara. Am dori nespus de mult 
ca la 14 august tu să dăruiești 
tradiționalului nostru concurs 
un nou și valoros record.

La finala tradiționalului nostru concurs 
care se va desfâșura în ziua de 14 august 
la Palatul pionierilor, micilor înotători care 
au realizat cele mai frumoase performanțe, 
evidențiindu-se in mod deosebit, li se vor 
acorda numeroase premii. In afară de 
„Scînteia pionierului" la ediția jubiliară 
din acest an vor mai oferi premii :

ZIARUL SCÎNTEIA — 8 aparate de foto
grafiat.

Revistele „FEMEIA" și „SATEANCA" — 
2 ceasuri de mină.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE NATAȚIE — 8 

saci de echipament ; 8 perechi ghete de 
baschet ; 4 treninguri ; 8 costume de baie 
8 slipuri ; 8 caschete de baie.

LOTO-PRONOSPORT — 4 mingi de fot
bal ; 4 mingi de volei ; 2 treninguri ; ți... 
multe alte surprize.

CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNA- 
ȚIUNI — 20 librete de economii fiecare cu 
o depunere inițială de 100 lei.

MAGAZINUL COPIILOR — 8 termosuri; 
8 mingi din material plastic ; 4 muzicuțe 
cu schimbător; 4 țahuri magnetice ; 4 pe
rechi ochelari de soare.

MAGAZINUL „BUCUREȘTI" — 8 cos
tume de baie, 8 slipuri, 8 caschete de baie, 
8 tricouri.

MAGAZINUL „VICTORIA" — 8 stilouri, 
8 tricouri.

CLUBUL SPORTIV „DINAMO" 
bluze cu motive populare, 2 brelocuri ; 4 
aplice.

In numele vostru, al participanților la tra
diționalul concurs de înot, comisia de or
ganizare mulțumește tuturor pentru pre
miile oferite.

Pagină realizată de Radu POPA



ZIUA
PLINĂ DE GRIJI 
A LUI MITICĂ

Mitică este politicos ca un gentlemen en
glez. Amicul sau din perete, calendarul, 
i-a atras atenția că era ziua unei colege, 
Georgescu Matilda. îndată după micul de
jun, Mitică mfră într-o activitate febrilă. 
Luînd din raft cartea de aventuri cumpăra
tă in ajun, o deschise la pagina 63. unde 
rămăsese aseară, și-i spuse pe un ton calm 
maică-sii :

— Cămașa albă, costumul, pantofii 
maro l

Apoi pătrunse in pagina 63, unde îl aș
teaptă nerăbdător un detectiv, care nu pu
tea să plece în căutarea infractorilor fără 
Mitică. Automobilul prevăzut cu stație de 
radioemisie-recepfie demară fulgerător, 
parcurgind ca un bolid aliniatele. Infracto
rii erau în pagina 74, dar cînd să pună 
mina pe ei, se pitiră într-o frază cu o gră
madă de subordonate, (de exemplu în tu
fișuri, în văgăuni, în scorburi și alte circum
stanțiale de loc) astfel încît detectivul și Mi
tică se treziră dezorientați la pagina 98, 
cînd un glas șopti din imediată apropiere :

— Mitică, poți să te îmbraci...
Straiele puse cu grijă pe divan miroseau 

plăcut a stofă proaspăt călcată. Lui Mitică 
nu-i trebui decît o aruncătură de ochi pen
tru a constata că toiul era în regulă. Pri

virilor sate agere nu-i scăpă nici micul a- 
mănunt că pantofii străluceau ca oglinda, 
în ciuda ploii pe care, cu o zi în urmă, dis
putaseră finala cupei inter-străzi la fotbal.

— Hai, dragă, te mai aștept mult ? Se 
răsti detectivul.

Pînă la pagina 108, totul merse bine. 
Erau pe urmele infractorilor. Aceștia se re- 
tugiaseră într-o casă părăsită, aflată pe 
marginea unei prăpăstii.

— Acum nu ne mai scapă I strigă victo
rios detectivul.

Dar șeful infractorilor rînji din pod .-
— S-o crezi fu, Mitică, ești convins că 

Matildei o să-i placă cum ești îmbrăcat ?
Mitică se tăcu palid. Lovitura își nimeri

se ținta. Matilda, ca țucătoare de handbal 
într-o echipă adevărată, avea gusturi spor
tive. Mitică își mai reveni. Creierul îi lu
cra cu o iuțeală fantastică.

— Mamă, hotărî el cu sînge rece, căma
șa în carouri, pantalonii de doc cu tighe
luri și ghetele de baschet I

Mama, care avea de gînd să tacă și ea 
o vizită unei prietene pe caie n-o mai vă
zuse de cîțiva om, puse din nou fierul de 
călcat în priză. In același timp, suprave
ghea mîncarea de pe plită, calcula cît timp 
îi trebuie ca să cumpere zarzavat de supă 
și cosea unul din cele douăsprezece buzu
nare ale pantalonilor de doc. Dar — nu-i 
așa că ați observat și voi — mămicile se 
descurcă in orice împrejurare. In curînd, 
noul rînd de haine era pregătit cum se cu
vine, iar zarzavatul fîrguit și pus în supă...

— Dar flori n-ai văzut prin piață ? strigă 
din depărtare Mitică (se afla la o distanță 
de peste 140 pagini).

— Ba or fi tost, nu m-om uitat, spuse șo
văitoare mama.

— Matildei îi plac garoafele... exclamă 
visător Mitică. Pînă mă îmbrac, poate dai 
mata o fugă I

Unele personaje din basme se dau de 
trei ori peste cap și devin fie păsări, fie 
zîne astfel încît pot înfăptui tot felul de 
minuni. Dar mama lui Mitică nu era o mă
mică din basme, cum de altfel nici Mitică

nu e un personaj de basm. Așadar, mama 
porni fără nici o plăcere spre piață, să 
cumpere garoafe. Nu știa că fiul avea să-i 
facă o surpriză. Intr-adevăr, cînd se întoar
se. el o anunță :

— Știi, m-am gîndit că tot mata ai avut 
dreptate. E mai potrivit să mă duc cu 
costumul maro și cu cămașa albă...

— Ei, bravo I Atunci, îmbracă-te 1
— Da, însă... Erau aici, pe divan, și nu 

știu cum am făcut, că pe cînd citeam, 
m-om așezat pe ele și le-am cam șifonat—

Erau făcute armonică. Mama oftă ; tre
buia să-și amîne întîlnirea cu vechea ei 
prietenă. Dar atîta fecior avea și dînsa...

Peste o jumătate de ceas, Mitică ieșea 
pe ușă strălucitor de elegant, purtînd de
licat buchetul de garoafe. Reușise să prin
dă întreaga bandă la pagina 179, și poate 
că ar mai fi făcut multe alte isprăvi, dar 
cartea n-avea decît 180 de pagini. Nimic 
de pe chipul Iui nu trăda insă marile încer
cări prin care trecuse. Dimpotrivă, avea o 
expresie liniștită, plină de amabilitate și al
cătuia calm, în gînd,, cuvintele de felicitare 
pe care trebuia să i le adreseze colegei 
sale.

Rezemată de portiță, mama, pe care în
cepuseră s-o doară șalele, îl privea îndu
ioșată și mîndră.

CRONICĂ RIMAT
Strada cu miros de smoală 
îmi topea microporosul 
De mai stăm în Capitală ! 
Pentru tabâră-s propus 
De-abia-n seria a treia 
Și tot cheful mi-era dus... 
Mama, toată ziulica, 
imi zicea că ar fi bine 
Să mă duc pe la bunica. 
L-am citit pe Topîrceanu, 
Deci știam ,varo Io țară'* 
Cunoșteam și Bărăganul. 
Poți să mori de plictiseală, 
Praf, tîntari, lătrat de cîine... 
E păcat de osteneală.
Dar plecai să scap de soare. 
Cine știe poate-acolo 
O să fie mai răcoare.
Cînd am coborît în haltă, 
Soarele-mi pica pe creștet 
Și cămașa mi-era baltă. 
Iau valiza și— cărarea

S-ajung iute ia bunica 
Să-mi fac duș cu stropitoarea. 
Dau fuguța la fîntînă
Să-mi aduc eu singur apă 
Că bunica-i cam bătrînă. 
Ce eram să fac să scap 
De dogoarea-ngrozitoare ? 
Răsturnai gamela-n cap. 
Dar bunica : —„Măi băiete, 
Te-am lăsat să-ți faci plăcerea 
Dar am duș eu robinete I 
Mergi în baie — sau mai bine 
Mergi la ștrand — la heleșteu 
Că mai sînt băieți ca tine.
(E o tabără locală) 
Merg cu bărcile pe apă 
Zic băieții că fac școală 
De vîslit. Dar ce vîslit — 
Stau în barcă toată ziua 
Sub răchiți la pescuit.
Mai bat mingea, mai se scaldă.

V

A
Seara mai aprind și focul
Parcă n-ar fi vremea caldă...**

lată măi cum s-a brodit 
Ce gîndeam eu că-i la țară 
Și te uită ce-am găsit. 
Hotărît, că Topîrceanu
N-a trecut prin satul ăsta 
Sau se schimbă Bărăganul.
Au și cinematograf
E căminul foarte-aproape 
Și șoseaua n-are praf.
Ce să spun, am dat năvală 
Chiar la patru’ș-cinci de grade 
Pîn-la tabăra locală.
Cum a fost ? aveți răbdare. 
Vreau să scriu un plic pe-adresa 
Tovarășei instructoare
Că m-am hotărît și gata ! 
Vreau s-o rog să mă amîne 
Pînă-n seria a patra !

ÎNOTĂTORUL (monolog)

Nu intru în apă, to
varășe profesor 1 E 
udă... Și ce dacă au 
intrat ceilalți? E rece... 
Stau destul de bine și 
pe mal I Știu, apa e 
un compus de oxigen 
și hidrogen, nevătă
mător, ba chiar nece
sar I Conform teoriei 
lui Pitagora... Poftim? 
Adevărat, teoria asta 
e a lui Arhimede I 
M-am încurcat și eu... 
Da* tot nu intru, tova
rășe profesor I De ce 
trebuie neapărat să 
învăț să înot ? Acum 
e vacanță, nu se în
vață nimic I Toți co
legii sînt în apă ? Și 
ce dacă I Eu mă simt 
foarte bine aici, pe 
mal I Mă bronzez I

Nu-mi place apo I E... 
ceva înăscut 1 N-o su
port I Frică ? Mie, fri
că ? Exagerați 1 Pof
tim, o să intru puțin, 
numai pînă la ge
nunchi, ca să vă do
vedesc... Aoleu ! Brr— 
Vedeți ? Hm, nu-i 
prea rea... Dacă 
vreau, pot și mai sus 
de genunchi I Oare ?! 
Uite că merge ! Acum 
sînt cu tălpile de 
fund și apa abia îmi 
ajunge la piept! Nu 
vă supărați, cum e 
aia... bras ? Aha, da I 
Mulțumesc ! Ce bine 
e ! O adevărată plă
cere I Apa e pasiu
nea mea I Ce ușor 
mă simt I la uitati-vă

la Milică, n-are curaj 
să intre I Ha-ha, ce 
caraghios e I Mili- 
căăă, ia uită-te la 
mine I Fricosule I Știți, 
tovarășe profesor, eu 
am înclinație către 
înot I E... ceva înăs
cut I Poftim ? A tre
cut o jumătate de oră 
de cînd stau în apă ? 
Trebuie să ies pe 
mal ? Așa repede ? 
Vă rog, mai lăsați-mă! 
numai puțin... E pa
siunea mea I Toți cei
lalți au ieșit ? Treaba 
lor I E vacanță, tova
rășe profesor I Cînd 
poți învăța mai bine 
să înoți decît în va
canță ? Mai lăsați-mă 
puțin I...

TRENUL 
ACCELERAT
408

t renul accelerat 408 pleacă, în fiecare zi, la orele 
7,35, în direcția pieții. E un tren foarte bine condus, 
respectă semnalele de circulație și, din cînd în cînd, 
anunță, scuturîndu-și panașul de fum blond :

— Pfff I Pfff I Atențiune 1 Trece trenul accelerat 
408 ’

Întîi oprește în gara — de — lapte — și — iaurt —, 
apoi în gara — de — pîine proaspătă și, în cele din 
urmă, în gara — de roșii — vinete — ardei — piersici 
— pepeni — tot — ce — vrei !

încărcat cu de toate, face cale întoarsă, ostenit, dar 
victorios :

— Pu-ufI Pu-ufI
Trenul accelerat 408 urcă bine dispus scările, deoa

rece,, neavînd încă 14 ani, călătoria individuală cu lif
tul îi este interzisă I în bucătărie, îl așteaptă mama 
— pentru că, am uitat să vă spun, trenul accelerat 
408, acest tren cu sandale galbene și pantaloni albaș
tri, are o mamă care nu e nemulțumită de el...

Ceva mai tîrziu, pe scările blocului se aude din nou 
semnalul :

— Pfff ! Pfff ! Trece acceleratul 408 !
E curios, dar adevărat! Trenul accelerat 408 se 

duse să joace... fotbal I Pe teren, e supranumit 
„Picior de aur“ I Nu trage cine știe ce șuturi grozave, 
dar în schimb evită întotdeauna glezna adversarului. 
Cu driblingul stă cam prost, dar nimeni nu l-a văzut 

vreodată bătînd din picior în genul „Dacă nu faceți 
cum zic eu, nu mai joc!"

Intre timp, în grădinița din spatele blocurilor încep 
să apară pasageri nerăbdători. începe acea parte a 
zilei cînd trenul accelerat 408 se pune la dispoziția 
lor. El are un vagon cu povești, unde trăiesc în bună 
vecinătate Robinson Crusoe și Harap Alb, Hercule și 
indianul Ochi de vultur, din tribul Sioux. Mai are și 
un vagon-atelier, unde se repară trotinete, păpuși și 
avioane, iar în al treilea vagon oricine vrea poate să 
afle care sînt cei mai înalți munți din lume sau să 
dezlege cuvinte încrucișate I

O dată, pe trenul accelerat 408 l-a durut în gît și a 
trebuit să stea două zile în depou, adică în pat, cu 
comprese. Mama s-a luptat eroic cu copiii din bloc 
care asaltau ușa, care cu o bomboană pe jumătate 
topită în mînă, care cu un măr sau cu un nasture mai 
arătos... Pînă la urmă, tot au scăpat înăuntru vreo 
zece, cu darurile lor.

în fiecare zi, la ora 7,35, trenul accelerat 408 pleacă 
în direcția...

Poftiți în vagoane I
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