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I
Cîmpia

ncepe vara pe pămînt și-n țară
Și-n arbori urcă mierea pentru fructe, 

saci cu grîne cară 
vrea cu pîine să se-nfrupte.

De ziua lor, copiii vin, pe umeri 
Cu soarele întreg, la sărbătoare. 
Pădurile de brazi ți de mesteceni tineri 
Ridică-n sus un cîntec de răcoare.

E carnaval de fete și băieți de-o șchioapă 
Și toți aleargă într-un joc de stele 
Pămîntul are greieri cîntăreți în pleoapă 
Și brațele de rod și bucurie, grele.

f
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Oamenii mari, atunci cînd au hotărît să facă o 

sărbătoare anume pentru copii, s-au gîndit să fie, în
tr-un fel, și o sărbătoare a lor. poate cea mai fru
moasă dintre toate ! E sărbătoarea^^torului. cînd pejf 
toate meridianele și paralelele se^Sjfc-ț'ază cea mat 
umană dintre aspirații : aceea ?i5î. copiii, să »• 
creșteți fericiți, într-o lume a păcii și alunei stări. 
Pretutindeni licărește constelația ochilor copilărești 
— pe albele întinderi arctice și în umbra pădurilor 
tropicale, în marile orașe și pe insulițele pierdute 
în imensitatea oceanului. Pretutindeni .este ziua lor. 
o sărbătoare care nu cunoaște granițe. 0 bucurie a în
tregului Pămînt

în această zi veți primi daruri. în cinstea voastră se 
vor da serbări. Poeții vă ^o>dfedica versuri inspirate. 
Dar cel mai de seamă bSHftsere vi s-a dat vouă, 
copiilor României Socialiste, este neasemuit de fru
moasa tară în care_ trăiti. Topind oțel și făurind trac
toare, îtfăltînd construcții și dînd pămîntului puteri 
noi pentru recolte bogate, oamenii muncii se gîndesc 
la viitor viitorul sînteti voi. Tipărind cărți și
înăltînd șcwLdgsăvîrsind opere artistice și amănun
țind hărtiW^tronomice. savantii și artiștii se gîn
desc la viitor — și viitorul sînteti voi. Conducînd cu 
înțelepciune această muncă de zi cu z’i a părinților 
voștri pentru desăvîrșirea construcției socialismului. 
Partidul Comunist Român se apleacă cu rt^M$șit?. 
grijă și dragoste asupra voastră, căci voi sî^Mfcu’i' 
torul. „Ce fel de viitor ?" întreabă cu emoție și cu
riozitate oamenii mari. Un viitor plin de optimism și 
vitalitate — răspund stadioanele pe care vă întăriți ‘ 
trupul. Un viitor al 
pînă la desăvîrșire — 
sîrguintă calcule 
liniază cu drag strof 
lor preferați. Un viitor al înfloririi dragostei pentru 
oameni — răspund faptele voastre pionierești, 
cînd, cu acee&și grijă, vegheati la creșterea puietilor 
plantați astă-primăvară și-l mustrat! pe colegul care 
scapă un gest sau o vorbă nelalocul lor.

...De aceea, oamenii s-au gîndit să facă in fiecare 
an, la 1 Iunie, o sărbătoare a viitorului, și i-au spus 
Ziua Internațională a
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CE V-A PLĂCUT MAI MULT de Ștefan ZAIDES și Constantin DIACONU

DIN ACTIVITATEA DV. DE PIONIER? Marînoiu Ilie,
Zece oameni răspund întrebării puse 

de redactorii noștri. Zece oameni care 
își aduc acum aportul din plin la viața 
economică, culturală, socială a patriei 
noastre. Dar dincolo de chipul ior de 
azi parcă vezi tete copilărești, aprinse 
de văpaia cravatei roșii ce le-a flutu
rat cîndva — nu prea mult timp în ur
mă — pe piepturi. Amintirea vieții de 
pionier este încă vie în sufletul fie
căruia. Poate și de aceea ne-a fost 
destul de greu să reținem, din spusele 
lor, ceea ce le-a plăcut mai mult și 
mai mult.

Dar — să le dăm cuvîntul.

Anii de școală, și deci, și pe cei ai ac- 
tiviijții de pionieră, mi i-am petrecut 
la Sibiu. Amintirile mele din perioada 
cîn ;i am fost pionieră — vorbesc de 
arm Virile cele mai plăcute! — sînt 
mu e ; cu atît mai multe cu cît, de • 
citeva ori, colegii mi-au încredințat cin- 
s eo de a le fi președintă de detașa- 
me’i îmi amintesc, de pildă, cu foarte 
multă plăcere de excursiile noastre... 
Din’re acestea, țin să vă spun că cea 
pe care am făcut-o pe Dealul Gușteri- 
tei (lingă Sibiu), mi-a plăcut cel mai 
mul.', deși n-a fost deloc ușoară și, 
din cînd în cînd, trebuia să ne orien
tăm singuri (cu busola, după mușchi și- 
după ce zicea unul și altul dintre noi) 
și să răspundem la întrebări — destul 
de grele — care se aflau în bilețele as
cunse în anumite locuri de-a lungul în
tregului itinerar.

Tmi amintesc cu plăcere și de sărbă
torirea — lunar — a colegelor și co
legilor de clasă pe care o organiza 
detașamentul nostru pentru cei care 
împlineau un număr de ani. Sărbători
tul primea cîte o mică atenție iar noi 
— cîte o bomboană (de la el, bineîn
țeles 1) atît de dulce, cum n-am mai 
mîncat niciodată de atunci I

Vasile
Bucur,
lăcătuș, Uz. „înde 

pendența" :

Eu am 19 ani — amintirile îmi sînt 
mai proaspete Vă pot spune că multe 
din deprinderile mele actuale mi le-am 
format în anii cînd am fost pionier. 
Excursiile mi-au plăcut și mie : și cele 
la Poiana Neamțului, și cele de la Ră
șinari sau Fîntînele — pentru că și eu 
tot în Sibiu, la Școala generală nr. 13, 
am învățat. Dar despre altceva vreau 
să vă spun : dragostea mea pentru 
fotbal, în organizația de pionieri am 
deprins-o. Eram fundaș în echipa uni
tății noastre — echipă redutabilă, cu
noscută bine și de alte școli din oraș 
la vremea aceea — și fundaș sînt și 
acum în echipa Fabricii „Flamura Ro
șie". Iar atunci cînd cineva îmi spune : 
„Tu de mic ai jucat fotbal..."mi-amin
tesc deodată, cu plăcere, de emoția 
meciurilor noastre pionierești, a clipe- 

care redactam provocarea lalor în 
meci și a celorlalte

Cornel
Roman,
secretarul Comite
tului U.T.C., Uz.

„Independența :

Am 25 de ani, sînt membru de par
tid și copilăria mi-am petrecut-o în 
•:om. Șura Mare din raionul Sibiu Ama
tor de sport, mi-amintesc și eu cu plă
cere furtunoasele noastre meciuri de 
fotbal sau de volei desfășurate pe te
renuri improvizate la locurile de popas 
Jin excursii : în Dumbravo — frumosul 
parc al orașului Sibiu, unde veneam 
adeseori, — în poienele din pădurile 
înconjurătoare. Lucrurile cele mai inte
resante însă, care m-au atras cel mai 
mult... au fost după-amiezele de chi
mie distractivă pe care colectivul de 
conducere le organiza în unitatea noas
tră Din emoția așteptării și febra pre
gătirilor se năștea parcă în mine o... 
reacție care mă făcea să trepidez Bine
înțeles, participam activ la .organizarea 
lor Și apoi, în laboratorul mare al 
școlii, în acele clipe în care mîinîle 
noastre deveneau mîinile unor adevărați 
magicieni — iar fetele colegilor mei 
(și, probabil, și a mea) exprimau atîta 
bucurie concentrată, — nici nu obser
vam cum timpul se scurge și după-aniia- 
za s-a transformat în... seară de chimie. 
Trebuie să vă spun însă, că la aceste 
după-amieze participau numai acei care 
îndrăgeau cu adevărat chimia. Și Ta 
noi în școală erau destui.

Romulus Brad,
profesor de matematică, instructor 
superior a! unității ds pionieri de 
!a Școala generală nr. 15 din Sibiu :

Eu sînt din satul Pănade, o așezare 
frumoasă, de pe malul Tîrnavei Mici.
Acolo am învățat 7 clase, acolo am co
pilărit Mi-amintesc cu plăcere de de
sele noastre excursii, cu detașamenlul, 
pe malurile Fîrnavei. Parcă îi văd și 
acum pe săteni cum ieșeau în porți, sau 
lăsau lucrul, la cîmp, să privească o 
clipă coloana noastră pionierească. In 
frunte era drapelul, apoi noi — tobo
șarul (eram eu I) și gornistul. Treceam 
cu mîndrie, parcă defilînd pe ulițele 
largi ale satului și lumea ne privea. 
Apoi mi-amintesc și de întrecerile între 
unitatea noastră și cele din satele ve
cine : Sîncel, Iclod ș a. întreceri spor
tive, cultural-artlstice... Ne întîlnea.m la 
noi, sau la ei... și la fotbal, volei, atle
tism se pornea întrecerea. Ne pregă
team dinainte, îndelung. Și ambiția — 
de ambele părți — era mare, în joc se 
aflau mîndria .. „culorile" unității. Era 
frumos și, vă spun, și azi îmi amintesc 
cu plăcere.

Vasile
Sopa,

modelator, Uz. 
„Independența" :

L-am ascultat pe tovarășul Bucur vor
bind de deprinderi pe care și le-a for

mat pionier fiind. Eu pot spune la fel : 
și multe din deprinderile... din pasiunile 
mele, mai bine spus, le am din anii pio- 
nieriei. Eu am copilărit în comunele 
Ilimbav-Marpod și Nocrich din raio
nul Agnita. Comune mari, frumoase. 
Eram dansator aprig în echipa unității 
și cîntăref nevoie mare la cor I Echipa 
de dansuri și corul din unitatea noastră 
erau vestite în regiune I De fapt, am 
luat și premiul I la concursul regional. 
De atunci, dragostea mea pentru mu
zică și pentru dansuri a rămas stabilă, 
chiar foarte stabilă (surîde). Dar asta 
nu înseamnă că sportul nu era pentru 
mine și pentru colegii mei o mare pa
siune La fotbal, cros, volei ne între
ceam cu vecinii cum începea anotimpul 
frumos ! Și întrecerile acestea, bine pre
gătite, cu antrenamente serioase, cu 
„repetiții" etc, se terminau cu cîte un 
foc de tabără, aprins pe înserate, că 
răsunau pădurea sau curtea școlii unde 
ograda mare ne îngăduia să aprindem 
focul nostru pionieresc.

Gheorghe Fățan,
lăcătuș-montor, Uz. „Indepen

dența" :

Dragostea pentru teatru și eu o „moș
tenesc" din anii cînd eram pionier. 
Foarte mult îmi plăceau spectacolele 
pe care le prezentam în fața localni
cilor. Uneori mergeam în turneu și în 
comunele învecinate — și eram tare 
mîndri de aplauzele primite. De mult 
mister și romantism ne învăluiam cînd, 
străbălînd pădurea de lingă Gîrbava 
noastră, ajungeam la Cetate, o ruină 
străveche, multiseculară, acoperită de 
tăcerea pădurii. Aci, din gura profeso
rului de istorie, invitatul nostru, ascul
tam cu atenție povestiri eroice... sau 
din vremea în care pe acele locuri 
trăiau și luptau strămoșii noștri.

Cu două deprinderi... două pasiuni... 
am rămas și eu din anii pionieriei. Una 
e șahul. La noi se juca mult șah în 
școală... Aveam campionate și ne plăcea 
să știm că pe cutare perioadă, eu... sau 
altul eram campion de detașament sau 
pe unitate. Se juca și oină, volei, fotbal. 
Eu însă am rămas, permanent, credin
cios șahului. A doua pasiune e drago
stea pentru teatru, pentru scenă. Mon
tam multe piese de teatru și le pre
zentam colegilor. Mi-amintesc chiar de 
o piesă în care am jucat în clasele 
mici : „Mălina și cei trei ursuleți". Ur
sulețul III am fost eu 1 Cu multă plăcere 
mi-amintesc de excursii cînd, în afară 
de faptul că ne plimbam în mijlocul na
turii, obișnuiam să avem și mici „ocu
pații" : aflam lățimea Mureșului, țineam 
cîte o mică șezătoare matematică în- 
tr-o poiană, undeva... La întrecerile în
tre unitățile de pionieri, țin minte bine, 
ambiția cu care ne pregăteam, dorința 
de a învinge negreșit (cu respectarea, 
bineînțeles, a regulilor de politețe ale 
sportivului sau... ale artistului I).

fierar-betonist, Șantierul hidrocen
tralei „Gheorghe Gheorghiu Dej" :

Imi amintesc cu plăcere de excursiile 
pe care le-am făcut prin țară și... pe 
harta patriei. Călătoriile acestea (unele 
reale, altele imaginare dar toate fru
moase și interesante) mi-au dat posibi
litatea să aflu cît de multe șantiere sînt 
în țară și, în parte, mi-au dezvăluit fru
musețea, bucuriile, greutățile și . roman
tismul vieții de constructor. Acestor 
excursii le datoresc faptul că acum lu
crez pe unul din șantierele tării, că azi 
mă pot mîndri cu faptul că am contri
buit și eu la construcția uneia dintre 
cele mai mari hidrocentrale, construc
ție care se apropie de sfîrșit.

Locoteneut- 
major * 
Dragomir 
Tudor

Deși au trecut 17 ani de-atunci, și 
astăzi îmi amintesc de momentul în 
care am primit cravata de pionier. Și 
sînt convins că o să-mi amintesc în
totdeauna, pentru că au fost primele 
clipe nu numai emoționante, ci și solem
ne pe care le trăiam. Mă aflam în mij
locul unui grup — cei mai buni elevi 
din școală — lîngă drapelul unității. Ți
neam în mîini angajamentul solemn — 
scris și desenat frumos — pe care, după 
semnalul tobelor și al goarnelor, care 
a răsunat ca o chemare, l-am rostit, o 
dată cu ceilalți, în fața întregii unități, 
a tovarășilor profesori, a părinților noș
tri. Mi-a plăcut, și de aceea n-am uitat-o, 
solemnitatea cu care ne-a fost înmînatâ 
cravata. Pe urmă, în mare, mi-a plăcut 
întreaga activitate pe care am desfășu
rat-o ca pionier : adunările în care dis
cutam tot felul de probleme de-ale 
noastre, excursiile prin țară și prin îm
prejurimi. Dintre toate însă, în mod 
deosebit, am reținut amintirea taberei 
internaționale de la Homorod, unde am 
legat prietenie cu mulți pionieri din 
alte țări.

Huțanu Coustautin,
mulgător, cooperativa agricolă de 
producție din Pătrăuți, reg. 

Suceava :

Tntr-.o zi, pe cînd mă aflam în clasa 
a Vll-a, a venit la noi, la școală, invi
tat fiind de organizația noastră de pio
nieri, un mulgător fruntaș din coopera
tivă. Atunci, în adunarea aceea de uni
tate, țin minte că s-a Ettscutat despre 
frumusețea fiecărei meserii și, pe lîngă 
toate celelalte, și despre meseria de 
mulgător. Așa de frumos ne-a vcrrbit 
îngrijitorul acela de vaci, atîtea lucruri 
interesante ne-a spus, încît mi-a trezit 
curiozitatea. M-am dus pe la grajduri 
și m-am convins că totul era așa cum 
ne spusese el. Iar după terminarea 
școlii m-am dus din nou la sectorul 
zootehnic al cooperativei noastre, unde 
am rămas definitiv. Azi sînt mulgător. 
Cîștig bine, din an în an mai bine, și 
sînt mulțumit de meseria mea. Și n-am 
să uit c-am descoperit-o într-o frumoasă 
adunare de pionieri.
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Radeș Eugen, cl. a V-a B, Școa
la generală nr. 1, Găiești.

Sima Olimpia, cl. a Vll-a B,
Școala generală, corn. Baia 
de Criș, raionul Brad.

Licurici Irina, cl. a Ill-a, Școa
la generală, corn. Mircești, ra
ionul Pașcani.

Crețiu Ovidiu, ci. a Vl-a, Școa
la generală, corn. Ogradena, 
raionul Orșova.



Șuțu Lucia, clasa a VI-a,

1. Care este cea mai mare dorință

visuri

Anchetă realizată de Lidia NOVAC

Desen : Stela CREȚII

Prundul Bîrgâului.

1. Clasa noastră să cîștige 
campionatul de handbal pe 
școală

2. Aș interzice războaiele 
și folosirea energiei nucle
are în scopuri distrugătoare.

1. Să mă fac mare, să a- 
jung inginer agronom.

2. Aș transforma comuna 
mea într-un oraș mare și 
frumos cu blocuri, parcuri, 
teatre.

1. Să mă fac mare, să a- 
jung un jucător de fotbal 
cunoscut ca. . Eusebio

1. Să devin inginer chi- y, 
mist.

2 Aș înfrumuseța orașele 
și satele, aș ajuta la dez
voltarea economică a țării, 
aș face ca Republica Socia
listă România să ajungă 
mai repede în comunism.

Idealuri frumoase, 
de viitor I

2. Aș ajuta la construirea 
socialismului în întreaga 
lume, aș construi școli ca 
să învețe toți copiii lumii.

La ancheta noastră au 
răspuns cîteva sute de pio
nieri și școlari din ; Prun
dul Bîrgâului, regiunea 
Cluj ; Rîureni, Rîmnicu-Vîl- 
cea ,• Școala generală nr. 1, 
Negrești, Oaș ; Școala ge
nerală nr 2, Bistrița ; Școala 
generală nr. 1, Bîrlad ; Fun
dătura, raionul Gherla.

lată cîteva din răspunsu
rile primite :

Lazarciuc Victor, clasa a
IV-a, Negrești. Oaș.

1. Să devin asistentă me
dicală.

2 Aș cerceta cancerul, aș 
găsi medicamentul care să-l 
vindece ; aș ajuta ca toți 
oamenii să devină puternici 
ca mine

eîor ce ne-au 
idurile lor și 
răspunsuri de

Gheoroac Elena, clasa a 
Vl-a, Rîureni.

Roșea Constantin, clasa a 
Vl-a, Rîureni.

Mureșan Ana, clasa a’ț' 
Vll-a, Bistrița,

Halostă Ioana, clasa 
Vl-a, Prundul Bîrgâului.

Someșan Ștefan, clasa 
Vll-a, Bistrița.

loniță Tudorifa, clasa a 
Vl-a, Prundul Bîrgâului.

1. Să devin un om cult, 
să contribui la dezvoltarea 
culturală a tării.

2. Dacă aș fi cel mai pu
ternic, aș obliga țările mari 
să respecte independența și 
drepturile țărilor mici.

Bichigean Doina, clasa a 
Vl-a, Prundul Bîrgâului.

La început, Maria fusese curioasă să vadă unde se vor 
duce cele două mașini încărcate cu zeci de ghivece cu flori. 
Nu cunoștea deloc împrejurimile blocului în care locuia. 
Venise cu familia numai de două zile dintr-o comună, să 
locuiască aici, unde tatăl său avea serviciu. De aceea porni 
bucuroasă după mașinile care mergeau încet, cu grijă. în 
fața unei case noi, cu ferestre multe, s-au oprit. De îndată> 
au apărut o mulțime de copii grăbiți să ia florile. Maria s-a 
oprit și privea. „Ia și tu ortensiile acestea și du-le sus", i se 
adresă un băiat. Sfioasă, Maria luă două ghivece și păși 
spre casa cu ferestre multe. Trecu pe culoarele lungi, cu 
marmură strălucitoare pe jos, dar nu se hotărî să intre în 
nici o încăpere. Vedea însă foarte bine (copiii tot intrau cu 
flori), că sînt clase mari, cu bănci noi, cu tabla cît un pe
rete, cu perdele transparente la ferestre. I se spusese să 
ducă ghivecele ,,sus“. Așa că, se grăbi să urce scara care 
mergea la etajul doi Aceleași culoare, clase noi (numărase 
în gînd 25) o întâmpinară și aici. Zăbovi mai mult în fața 
unor uși pe care scria „Laborator de fizică", ,,Laborator de 
chimie", „Laborator de științe naturale", „Laborator de geo
grafie". Maria era numai în clasa a IlI-a, de aceea, toate 
acestea i se păreau extraordinare. Deschise o ușă la întâm
plare și Se pomeni într-o... poieniță ciudată ! Da, parcă era 
în pădurea de la marginea comunei, unde se jucase de atîtea 
ori. Plantele cele mai felurite, păsărele, broscuțe, șopîrle și 
șerpi (de care nu se temea), toate erau pentru ea foarte cu
noscute. Singura deosebire : aici nimic nu se mișca,

A deschis și altă ușă pe care scria laborator, dar au în

tâmpinat-o lucruri necunoscute : aparate complicate, fel de 
fel de sticluțe, instalații speciale pentru experiențe.

Ei, dar la urma urmei, unde să pună ghivecele ?
A doua zi, însoțită de mama sa, Maria pășea emoționata 

pe unul dintre culoarele casei cu ferestre multe Uniforma, 
servieta plină cu cărți, funda albă din păr. toate îi dădeau 
un aer sărbătoresc, solemn „Aici!“ spuse deodată Maria 
bucuroasă, citind pe ușa unei săli: „Clasa a III-a“. In ace
iași timp, ușa se deschise și o fetiță îmbrăcată ca și ea, îi 
spuse prietenoasă - „Intră, dacă ești în clasa a 111-a ..“

în recreație, Maria o porni pe scări în sus Școala i se 
părea și mai frumoasă ca ieri cînd intrase cu florile Totul 
era nou în școală, de la parchet pînă la lămpile din tavan. 
Iar copiii se purtau cu multă grijă și atenție față de tot ce~i 
înconjura. în fața „Camerei pionierilor" revăzu cele două 
ghivece cu ortensii. Nimeni nu-și mai amintea cine le pusese 
acolo, dar pionierii au fost de părere că le stă bine în locul 
acela. în zilele care au urmat Maria se ducea adesea să le 
ude. Deși n-o oprise nimeni, în „Camera pionierilor" nu 
intrase încă. „Nu sînt pionieră"... își zicea ea cu părere de 
rău.

De atunci, au trecut mai multe luni. Pe una dintre ale
ile noului cartier Gheorghieni, din Cluj, nu mai locuiește a 
simplă fetiță cu breton, ci pioniera Crișan Maria- Ea este 
elevă a Școlii generale nr. 1, școala care-și trăiește întîia 
primăvară:

Elena MĂNESCU

Horvath Ana, cl. a Vl-a A, 
Școala generală, corn. Bocsig, 
raionul Ineu.

Alexandrescu Laura, cl a IV-a, 
Școala generală, Comănești.

Rusan Traian cl. a Vil a A, 
Școala generală nr. 1, Petrila.

Onofriescu Mircea, cl. a Vl-a
A. Școala generală nr. 1. Făl
ticeni.



Cît de frumos este acest ano
timp al vieții pe care întotdeau
na îl asemuim cu primăvara 
înmiresmată de parfumul flo
rilor și pe care-1 numim copi
lărie 1 Poeții și scriitorii i-au 
dedicat întotdeauna pagini pli
ne de prospețime, pictorii au 
căutat s-o surprindă pe pînze 
în cele mai frumoase și emoți
onante culori.

Niciodată însă copiii din pa
tria noastră nu au avut o co
pilărie mai frumoasă și mai 
luminoasă ca acum. Părinții, 
profesorii, întregul nostru po
por își crește cu grijă și căl
dură tinerele vlăstare — cei 
care mîine vor prelua șta
feta și vor munci pentru 
a ridica patria pe noi culmi, 
pentru a desăvîrși construcția 
socialismului.

Să învățați în școli cît mai 
frumoase și luminoase, jocurile 
să vă fie cît mai vesele, să 
creșteți harnici și viguroși (așa 
cum arată și fotografiile alătu
rate) — aceasta este dorința 
noastră a tuturor. Și dorința 
devine faptă cu fiecare zi. Prin 
grija părintească a partidului, 
copiii au la îndemînă tot ce le 
trebuie.

Numai pînă la sfîrșitul anu
lui 1970 statul nostru va con
strui, pentru voi, încă peste 
4 000 de noi săli de clasă, zeci 
și sute de internate a căror ca
pacitate va fi de circa 54 000 
de locuri.

Dacă, în anul școlar pe care-1 
tncheiați acum, ați primit în 
dar 23 milioane de manuale 
școlare, anul acesta Editura di
dactică și pedagogică, tipogra
fiile pregătesc pentru voi încă 
412 titluri de noi manuale, al

căror tiraj va depăși cu mult 
pe cel din anul trecut.

Munții cu poienele lor înso
rite, litoralul de aur al mării 
vor răsuna din nou de cîntece- 
le și voia bună a copiilor, 
care-și vor petrece vacanța în 
tabere. Numai pe Valea Praho
vei și Valea Oltului vor merge 
în vara aceasta peste 90 000 de 
copii.

Să creșteți mari și harnici, 
sănătoși și bine pregătiți pen
tru viața luminoasă care vă 
întîmpină cu ușile deschise 
larg !

Fotografii : Gr. PREPELIȚA

...Însoțit de loviturile 
seci ale ciocănitorilor, 
am umblat o vreme prin 
această împărăție a fa
cerii de la poalele Rete
zatului, peste care lu
neca vînful ca un rîu 
nevăzut. Apoi, după 
2 km de drum, pădurea 
s-a deschis deodată, 
spre a face loc unei po- 
iene în care se pășește 
pe o poartă imensă, de 
culoarea brazilor, lucra
tă de mina omului. De 
aici, pe stingă, încep 
gardurile de sîrmă. 
M-am oprit. Un muget 
prelung m-a făcut să 
tresar.

Apoi, nu s-a mai auzit 
mugetul. Nu se mai sim
țea nici o mișcare. Doar 
dinspre întunecimea ste
larilor, încercuit' cu sîr
mă, se auzea zvon de 
umblete. Duduia pămîn
tul. Deodată, de sub de
simea frunzelor, își făcu 
apariția un animal cum 
nu mai văzusem. L-am 
cercetat atent.

Era un zimbru.

Da, un zimbru de o 
mărime neobișnuită, cu o 
falie zvelfă, dar cu un 
piept de uriaș. Sub um
bletul lui mi se părea că 
se cutremură pămîntul, 
arborii își frîngeau în 
mii de țăndări crengile 
uscate.

Zimbrul venea spre 
mine cu pași de uriaș, 
scurmînd pămîntul cu 
copitele. Coarnele mici, 
întoarse deasupra capu
lui, răscoleau desișul. 
Ochii negri, tulburafi și 
adumbrifi de gene stu
foase, mă priveau ame
nințător. Cenușiul luciu 
al blănii mărunte și coa- 
ma-i deasă contrastau 
puternic cu verdele ier
burilor.

Zimbrul — adevărată 
statuie a forței — pri
vește falnic, cu contururi 
parcă de istorie. Cînd se 
înfurie, încordează în el 
toată forfa, toată im
pulsivitatea, se zburlește, 
devine uimitor și taie 
spațiul cu iufeala fulge
rului.

Alături de el stale' 
aproape încremeniți 
zimbroaica, împreună c 
cei 7 zimbri mai mic 
O întreagă familie 
Ne-au privit afenți cîf< 
va clipe.

Zimbrii se lasă fote 
graliafi, privifi și adm.

Drue V. Rodica, cl. a Vll-a E,
Școala generală nr. 1, Călă
rași.

Cebanu Alexandra, ci. a Vl-a A, 
Liceul „G. Coșbuc", Năsăud.

Zaharcu Cornelia, cl. a Vll-a 
B, Școala generală, Hîrșova.

Fiilop Edit, cl. a IV-a A, 
Școala pedagogică, Odorhei.

Avasîlcăi Lenuța, cl. a Vl-a A,
Școala generală nr. 1, Vaslui.



Chiar dacă nu citești tăblița 
aurie de pe ușa de la intrare, 
fără îndoială că afli imediat 
unde te găsești. De pe masa 
din mijlocul camerei, din vitri
nele special amenajate, se re
comandă cravatele pionierești 
din diferite țări, insignele, mo
nedele, obiectele de artă nați
onală și multe, foarte multe 
scrisori. Deci ne aflăm la...

în acest timp, ușa se deschi
de : intră tovarășa profesoară. 
Aduce un vraf de scrisori. în 
jurul ei se string mai mulți 
copii.

— Constanta, ți-a sosit o 
scrisoare de la Jeane.

— Ție, Gabriela, îți răspun
de și Alice, și Igor.

— Lui Laurențiu i-a trimis 
Priam un album...

Pionierii se bucură. întorc 
pe-o parte și pe alta scrisorile 
cu multe timbre și ștampile. 
Laurențiu stabilește chiar iti- 
nerariul parcurs de scrisoarea 
lui. Apoi, cu ajutorul tovarășei 
profesoare, al dicționarelor, ei 
citesc scrisorile, scriu răspun
surile- Anul acesta au sosit pe 
adresa Clubului prieteniei de la 
Palatul pionierilor din Bucu
rești peste 5 000 de scrisori. 
Le-au scris prieteni din țările 
socialiste, apoi din Franța, An
glia, Austria, Elveția, India, 
S.U.A...

Privesc copiii cum scriu. Sînt 
veseli. Ei povestesc prietenilor 
de pretutindeni despre copilă
ria lor fericită, despre dorința 
de pace și prietenie.

Cristina ANDREI

Ansamblul gruzin de estradă ,,Rero" are o 
solistă de numai 10 ani — Irma Sahadze, elevă 
în clasa a III-a la o școală din Tbilisi Cu toate 
că muzica îi ocupă o bună parte din timpul li
ber, Irma își pregătește lecțiile cu conștiincio
zitate, obținînd, și aici, rezultate foarte bune. - 

Irma Sahadze a îndrăgit muzica din primii 
ani ai copilăriei și a început să se obișnuiască 
cu scena de la 5 ani- Cu toate că nu face studii 
muzicale de specialitate, ea cîntă în 18 limbi și 
cunoaște multe din cîntecele celor mai populari 
compozitori și soliști din Europa.

Specialiștii gruzini, care urmăresc atent pe 
mica solistă, constată că vocea i se îmbunătă
țește, anunțînd o viitoare cîntăreață.

H R ISTO
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Studii meteoro
logice...

întotdeauna e 
bine să știi din 
vreme cînd plouă, 
cînd e timp fru
mos. în agricul
tură — mai ales — 
este absolut nece
sar să cunoști 
toate acestea.

în fotografie : 
două eleve de la 
Școala agricolă 
din Siehekio — 
R. P. Chineză

Cine-i Hristo ? 
Un băiat de vreo 
treisprezece ani, e- 
lev în clasa a 
Vil-a, din satul 
Mihalici - Hascovo 
(R. P. Bulgaria)

O întîmplare ne
obișnuită avea să-l 
facă cunoscut și 
admirat. Și asta pe 
bună dreptate.

Era într-o dimi
neață. Un autoca
mion claxona de 
zor, invitînd sătenii 
care se pregăteau 
să plece într-o ex
cursie. O parte din

tre ei urcaseră în 
mașini, iar alții își 
făceau loc la ușă.

Deodată, se auzi
ră strigăte, țipete.

Ce se întîmpla- 
se ? Mașina, oprită 
într-o pantă, scăpă 
frînele și începu să 
pornească la vale. 
La volan nu se afla 
însă nimeni — șo
ferul tocmai cobo- 
rîse să-și ia ceva de 
la un magazin din 
apropiere. Hristo, 
care știa de la un 
frate al său. trac

torist, să conducă, 
a sărit într-o clipă 
din autocamion, a 
urcat în cabină la 
volan, apăsînd pu- 
ternic pe frîna de 
picior. Apoi pe frî
na de mînă...

Autocamionul s-a 
oprit brusc, excur
sioniștii fiind în a- 
fară de orice peri
col. Aceasta, dato
rită priceperii și 
curajului băiatului 
Hristo Hristov cum 
i ce spune pe n> 
mele întreg.

'ți. Nu suferă însă 
îngîieri. Cind se plic- 
:esc, pornesc cu toții 
re desișul pădurii, așa 
'm i-am văzut și de 
ifa aceasta.
Am privit un timp că
ruia îngustă pe care 
'păruseră. Pe dinain- 
1 ochilor îmi treceau

imagini despre care citi
sem cu ani în urmă : 
vînăfoarea de bouri de 
la Izvorul Alb, descrisă 
cu multă măiestrie în ro
manul „Frații Jderi" de 
M. Sadoveanu sau le
genda cu Dragoș Vodă 
și Zimbrul. De data 
aceasta însă, scrisul s-a 
transpus în realitate. Tot 
ce-am văzut, exista cu 
adevărat. Numai că rea
litatea aceasta atîl de 
tulburătoare nu se pro
iectase pe coclaurile 
Izvorului Alb, ci aici, în 
pădurea Slivuțului, unde 
a fost amenaiată unica 
rezervație de zimbri din 
țara noastră. Intîlnirea 
cu animalul legendar, pe 
cale de dispariție în în
treaga lume, este impre
sionantă...

...Cind am coborî! la 
vale, l-am întîlnît pe pă
durarul de vînătoare 
Moise Miclosani; era cu 
Lucreția, cabaniera, so
fia lui. Din discuțiile pur
tate cu ei, am aflat că

această familie de zim
bri, Podarek și Polonka, 
a fost adusă în tara 
noastră în toamna anu
lui 1958, din parcul 
Bieloveia, din Polonia. 
De atunci au fost com
pletate șapte certificate 
de naștere : Roman, Re
tezat, Rodica, Romanța, 
Roxana, Rîndunica, Ro
mana. Observați că fie
care nume începe cu li
tera R. E o convenfie : 
cei șapte zimbri tineri 
s-au născut în... România.

Aici, în imensul parc 
al Slivuțului — Hațeg, al 
cărui perimetru măsoară 
12 km, mai pot fi întîl- 
nifi, lăsafi liberi, cerbi și 
căprioare. Un exemplar 
din neasemuitul cerb 
carpatin și aproape 40 
din cei lopătari. Căpri
oarele, vreo 60 la număr, 
completează fauna par
cului, oferind vizitatori
lor (peste 80 000 anual) 
adevărate întreceri de... 
atletism.

Carol BORA

COMOARA
DE ARGINT

Aliniat? într-un șir lung, copiii 
prășeau de zor, cu atenfie. Po
rumbul semănat în grădina expe
rimentală a școlii crescuse frumos, 
fiindcă ei îl îngrijeau după regu
lile științei agricole, așa cum 
învățaseră la orele de clasă.

Sapele mușcau cu lăcomie pă- 
mîntul, îndepărlînd buruienile, 
adunînd mușuroaie în jurul rădă
cinilor pentru a se refine apa. 
Din cînd în cînd, copiii se înve
seleau de cîte o glumă spusă cu 
haz.

— O comoară I a sărit deodată 
un băiat. Am găsit o comoară I

Nu l-a crezut nimeni la început.
A lovit din nou cu sapa, ușor, și 

sub tărînă a răsunat un zornăit de 
metal.

S-a aplecat și a dat pămîntul 
la o parte. Au sărit și alfi pionieri 
să-l ajute.

Bănuiala s-a adeverit : în pă
mîntul jilav au descoperit o gră
măjoară de monede de argint. 
Le-a luat în palmă una cîte una 
și le-a numărat. Erau peste 250.

Pionierii de aci, din Korosszakâl 
(R.P. Ungară), au predat monedele 
la muzeu și nu mică le-a fost 
bucuria cînd au aflat că făcuseră 
o descoperire valoroasă. Mone
dele găsite de ei datau din timpul 
împăratului roman lulius Caesar.

Liniștea adîncă și noap
tea, care s-au așternut pes
te pădure. Cerul spuzil de 
stele, abia deslușit prin 
frunziș și rîul care curge 
monoton în vale. Și în toată 
această împărăție a tăcerii 
și întunericului, doi tăciuni 
care fulgeră în beznă; ochii 
lui Masambâ. Băiatul scru
tează noaptea, urmărind 
fiecare tresărire a junglei, 
fiecare zgomot, fiecare stri
găt de pradă. Lîngă el dorm 
cîteva oi: sînt hrana pe ca
re o așteaptă luptătorii re- 
tugiați în pădure, darul lo
cuitorilor din satele sărace 
către cei curajoși, adunați 
laolaltă să apere patria cu 
arma în mînă.

Masambâ aude pași. Sînt 
pași fîrșîifi, de fiară, sau 
pașii tovarășului său de 
drum, plecat după apă ? I 
Un foșnet scurt și un bolid

negru, mai negru ca smoala 
nopții, cade în mijlocul tur
mei. „O panteră 1“ îi ful
geră băiatului prin minte. 
Și deodată ridică lancea și 
fulgeră cu ea prin aer. Un 
muget scurt, o tresărire și 
animalul cade, răpus de 
fierul împlîntat adine in 
grumaz de toată torta celor 
14 ani ai tui Masambâ.

Masambâ se aplecă cu 
precauție asupra fiarei. 
Murise. Iși așteptă apo' 
tovarășul și-o cărora din 
luminiș în pădure, cîl mai 
departe. Sîngele ei ar fi 
atras alte fiare și mica tur
mă, în ultimul ei popas, 
rămînea în pericol.

Iar la înfîmplarea aceasta 
din pădurea întinsă de ne
pătruns, angoleză, martori 
au fost doar ea, pădurea și 
zefirul care adie în zori.

Emil EMANOIL

Vâleanu C. Marta, cl. a Vlll-a 
A, Școala generală nr. 1, Că
rei.

Barbu Mihaela, ci. a III-a B, 
Liceul nr. 1, Mangalia.

Negoiță Gr. Paula, cl. a Vll-a 
A, Școala generală nr. 1, Cîm- 
pulung Muscel.

Bîrz Dionisie, cl. a Vll-a, Școa
la generală, corn. Ighiu, raio
nul Alba.

Mereufă Victoria, cl a IV a A,
Școala generală nr. 2, Buhuși.
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Cu prilejul jocurilor 
olimpice, care se vor 
fine în anul 1972 la 
Munchen (R. F. Ger-

In Franța a 
conceput un dispozitiv 
cu ajutorul căruia se 
tunde gazonul și se 
aspiră, totodată, iar
ba și frunzele căzute 
pe jos. El poate fi a- 
tașat la tractoarele de 
grădinărit și are o ca
pacitate de aproxi
mativ un metru cub.

★
Un nou procedeu 

de imprimare a sune
telor și a imaginilor 
pe discuri a fost pus 
la punct în S.U.A. Ele 
sînt imprimate pe șan
țurile discurilor și au 
durata, pe ambele 
părți, de 40 de minute 
de înregistrare sonoră 
și 400 de imagini.

mană), se vor construi 
două mari hoteluri. 
Unul din ele va avea 
2 600 de paturi, iar 
celălalt — numai... 
1 000. In interiorul lor 
proiectanții au prevă
zut săli de conferințe 
și congrese (cu o ca
pacitate de 1 500 de 
locuri), magazine, res
taurante, garaje sub
terane, terenuri de joc 
pentru copii etc.

Joacă... periculoasă : labele au 
ghiare ascuțite !

Se spune — și oamenii de 
știință confirmă — că delfi
nul este una din cele mai 
inteligente ființe. Intr-un 
trecut îndepărtat delfinul 
ar fi fost un animal teres
tru care, cu timpul, din ca
uza unor condiții deosebite, 
s-a adaptat vieții acvatice. 
Drept dovadă, se citează ari
pioarele acestui animal de 
apă, care au o structură a- 
semănătoare cu aceea a la
bei anterioare cu cinci de
gete a unor mamifere. Del
finul atinge 2.5 metri lun
gime și 150 kg greutate și 
face parte din familia ceta- 
ceelor. El respiră prin plă- 
mîni, cu toate că, la nevoie, 
poate rămîne sub apă, fără 
să respire, timp de 6—7 mi
nute. Foarte bun înotător, 
el atinge ușor o viteză de 
30—35 km/h ; uneori, chiar 
și mai mult. Aceasta se da- 
torește în primul rînd, par
ticularității pielii sale, care 
face mișcări ondulatorii în 
timpul înotului, reducînd în 
acest fel la minimum rezis
tența apei.

S-a stabilit că delfinul, 
cu ajutorul unor membrane 
speciale, asemănătoare coar
delor vocale ale omului, e- 
mite sunete cu o gamă de 
vibrații foarte largă, pînă 
la 200 000—300 000 pe se
cundă, cu mult peste cele pe 
care le poate percepe ure
chea omului. Cu ajutorul a- 
cestor sunete el se orientea
ză sub apă. Creierul lui este 
destul de mare și are o con
strucție deosebită. Experien
țele făcute au demonstrat 
că delfinul are o memorie 
foarte bună și o ,.inteligen
ță" rar întîlnită în lumea a- 
nimalelor. Este comunicativ 
și îi place să se joace. Poa
te fi dresat destul de ușor.

ciudata
Astăzi sînt numeroase 
curi care au, între alte 
mere de atracție, și un 
fin care se joacă cu mingea 
sau care face salturi dea
supra apei, la comandă 

Ceea ce e mai interesant, 
e faptul că, 
fi deosebit 
șească în 
mijloc de... 
acest animal. Cu 
delfinului omul ar 
informații deosebit de pre
țioase privind bancurile de 
pește, stabilirea curenților 
marini, a temperaturii apei, 
precum și în numeroase do
menii de cercetare științi
fică subacvatică.

Dar realizarea acestui lu
cru rămîne — încă — o... 
problemă.

pentru om, ar 
de util să' reu- 
stabilirea unui 
comunicare cu 

ajutorul 
obține

Căprioara adulmecă 
imediat primejdiile...

ȘTIAȚI CA

,,Pensionarii" de la gră
dina zoologică din Roma 
vor merge la școală. Vor 
învăța oare leii și elefan
ții alfabetul ? Nu 1 Este 
vorba de cu totul altceva. 
Animalele vor fi plimba-

te în cuști solide prin șco
li. însoțite de 
de la grădina 
care vor explica 
modul de viață al 
lelor.

specialiști 
zoologică, 

elevilor 
anima-

Si 
iese.

pescu-maimuțele
Pe insula Java tră-

condițiile unei 
clime foarte aspre, în 
Siberia au fost obți
nute pătlăgele roșii 
din specia „Gigant". 
Un legumicultor din 
regiunea Cita a re
coltat, de pe o singu
ră tufă, 20 de pătlă
gele, fiecare cîntărind 
cîte 550 de grame, iar 
alt legumicultor, din 
regiunea Irkutsk, a ob
ținut pătlăgele cînfă- 
rind de la 500 la 900 
de grame. El a cules 
de pe fiecare fufă cîte 
8—10 kilograme 
roșii.

iese niște maimuțe mari, 
amatoare de moluște, cre- 
veți și alte vietăți marine. 
Ele vînează pe fundul
mării. Maimuțele își 
cu ele Și puii care, 
timpul, se obișnuiesc 
apa și adîncurile și 
nează pe cont propriu.

toată, 
lumea

...fiecare om pierde iarna, intr-o oră, o cantitate 
căldură echivalentă cu cea necesară fierberii a doi 
tri și jumătate de apă ?

...în India s-ar putea vorbi în fiecare zi a anului 
alt dialect ? Pe teritoriul acestui stat se vorbesc 365 
dialecte Zece dintre acestea sînt limbi principale.

...gazul cel mai rar de pe pămînt este tritiul, unul din
tre izotopii hidrogenului ?

...Soarele, deși ne apare de dimensiuni atît de reduse, 
este, în realitate, de 1 301 200 ori mai mare decît Pămîn- 
tul ?

Nu întotdeauna este 
nevoie de un ceas 
pentru a afla ora e- 
xacfă. In orașul Para 
(Brazilia) locuitorii se 
orientează foarte pre
cis după orarul ploilor 
care cad, în această 
localitate, de cîteva 
ori pe zi, exact la ace
leași ore. Pină în pre
zent ploile au... func
ționat cu exactitatea 
unui ceas de mare 
precizie.

o
C c 

o

Noul procedeu de 
primare denumit „fo- 
novid" va putea fi fo
losit îndeosebi în în- 
vățămînt, în cadrul 
metodelor audiovi
zuale.

★
In Finlanda se fa

brică un tip nou de 
lampă cu ajutorul că
reia se obține o lu
mină mai plăcută. 
Lampa, denumită Neo- 
lux, dă o lumină care 
cuprinde mai puțină 
culoare galbenă și 
mai mult din culorile 
roșu, verde, albastru 
și violet. Ea dă un re
lief limpede și mai 
plăcut vitrinelor, ma
gazinelor, expozițiilor, 
etc. Sticla acestei 
lămpi conține un oxid 
de lantanidă, care ab
soarbe anumite nuan
țe ale luminii.

Hreniuc Silvia, Școala genera
lă corn. Șerbăuți, raionul Ră
dăuți.

Faur Maria, cl, a lll-a, Școala 
generală, satul Buhani, raionul 
Gurahonf.

Mihuțescu Constantin, cl. a IV-a,
Școala generală, corn. Gardă- 
neasa, raionul Turnu-Severin

Mihăilă Georgeta, cl. a Vll-a,
Liceul din corn. Bujor, reg. Ga

lați.

Pătrușel Doina, cl a Vl-a B,
Școala generală nr. 15, S'b'u.
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• Întrucît sînt foarte mulți 

pionieri din corn. Dezna, raio- | 
nul Gurahonț, care vor să de- > 
vină mai tîrziu marinari, au ! 
hotărî! ca în vacanța de vară 
să facă o excursie pe țărmul ; 
Mării Negre, să stea de vorbă 
cu marinari din portul Con- 
stanța, să viziteze stațiunile 
Mamaia, Eforie și Mangalia.

~i!b iț
) ® o (

Petreceți o vacanță plă
cută și instructivă îm
preună cu prietena 
voastră bună:
SCÎNTEIA PIONIERULUI

.♦Cîte fotografii 
- avea viitorul al

ai pionierilor 
satul Borșani, 
Cotofăncști, ră

ii Adjud ? Deo- 
oiilală nu se știe.

sa aflăm după ce 
;r face excursia pe 
•>lea Trotușului, 
de vor surprinde 
umărate și minu- 

magini.

Pionierii
Școala generală 
2 din orașul Suceava 
vor face două excursii, 
în vacanța de vară 
între 1—15 iulie. Un 
grup de 50—60 de 
pionieri va pleca cu 
autocarele să vizite
ze Bicazul, Clujul, 
Vatra Dornei și alte 
localități. Al doilea 
grup (72 de pionieri) 
va vizita casa me- 
morială Coșbuc din 
comuna Horodou, 
Grădina botanică din 
Cluj, Uzinele de au
tocamioane din Bra
șov, Muzeul regional 
din Timișoara, Băile 
Victoria, Combinatul 
chimic din orașul 
Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej si altele.

de la 
nr.

• Un grup de pionieri 
de la Casa pionierilor 
din orașul Gherla vor 
porni, în vacanța de 
vară, într-o excursie 
prin țară. Cu acest pri
lej vor face un schimb 
de experiență cu copiii 
de Ia Casele de pionieri 
din Alba Iulia, Sibiu, 
Curtea de Argeș, Cra
iova, Hunedoara și din 
alte orașe.

APLAUZE PENTRU PITICI
Echipele-s aliniate. Nu lipsește 

nici un titular. In tribunele Sta
dionului Republicii, spectatorii, 
veniți pentru meciul „Valencien
nes" — Selecționata Divizionară a 
României, așteaptă, bine dispuși, 
un prolog fotbalistic. Dar n-a 
fost numai atit. în 60 de minute 
de joc, finaliștii pe Capitală ai 
școlilor generale, la fotbal, le-au 
oferit un adevărat spectacol.

Protagoniștii ? „Reprezentati
vele A“ ale Școlilor generale nr. 
95 șt 114 din Capitală. Ca de re
gulă în fotbal, surprizele au a- 
părut și aici. Cei de la 114 por
neau ca favoriți, nu atit datorită 
palmaresului, cit mai ales faptu
lui că erau familiarizați cu jocul 
pe teren mare, (S-au antrenat pe 
terenul „Voința") și în plus se 
părea că beneficiază și de o teh
nică mai avansată.

însă...
După un minut, 1—0 pentru 

„95“ dintr-o greșeală a portaru

lui ; după alte cîteva, 2—0, mar
cat de Lugoj și, după o repriză 
„miniatură" de 30 de minute, 
scorul era de 3—0 pentru Școala 
nr. 95, majorat de același Lugoj. 
Un spectator din tribună remar
ca nedumerit: „Dom’le dar mai 
tehnici sînt negrii (114) decît 
albii !? (95)" Așa o fi dar... ca de 
atîtea ori în fotbal și aiurea, tac
tica a învins tehnica, jocul gîn- 
dit a învins dantelăria.

Gagionea Eugen driblează 3—4 
la rînd, că nu mai știe unde a 
ajuns cu mingea; Vlaicov cioc
nește fundașii între ei de-i aș
terne pe gazon, Ivașcu dă pase 
dintr-o bucată, ca la „Inter", 
cînd este și nu este cazul, dar... 
în careu n-are cine să tragă 
pentru că ajuns obosit, n-are cui 
pasa. De ce ? Simplu: s-a plim
bat de unul singur. Unde este 
tactica ? !

în schimb, iată o deschidere 
pe stingă a lui Moise Viorel —

prîslea de la 95 — exact la Va- 
silache — „Jair", cum îi zic tri
bunele ; acesta demarează, o 
centrare precisă la Matea, care 
știe ce să facă cu ea: „îi ples
nește una" — cu ce, că are un 
picior ca de greiere ?! —, că s-a 
dus mingea, bosumflată, exact 
„la colț" : 4—0 ! A fost cea mai 
frumoasă fază a meciului.

Spre final a venit și golul de 
onoare al „tehnicienilor" de la 
114, după un pressing frumos.

Cei 22 de pitici au părăsit te
renul în aplauzele spectatorilor 
și — țineți seama : n-au lăsat în 
urma lor, pe gazon nici un fault. 
învingători cu 4—1, micii fotba
liști ai ȘCOLII GENERALE nr. 
95, cîștigători ai CUPEI CAPITA
LEI în întrecerea rezervată șco
lilor generale, merg în confrun
tările zonale, spre finala republi
cană a competiției.

Hie TRAIAN

Dar pentru a- 
ceasta, abonați-vă, 
pe perioada va
canței de vară, la 
factorii poștali și 
la difuzării din 
școli.

SCINTEIA PIONIERULUI va publica : • povestiri in imagini 
• umor • reportaje din viața voastră » reportaje despre călă
toriile pe glob ale lui Gheorghifă Reporterul • jocuri ® poe
zii • rebusuri • și noua rubrică J/-66".

Pentru perioada in care vă veți afla în tabere — la munte 
sau la mare — cereți „SCINTEIA PIONIERULUI" la difuzării din 
tabere, la oficiile poștale și la cooperativele sătești din preaima 
taberelor.

Decada cadourilor pentru copii
(23 mai — 1 iunie)

Landouri pentru păpuși

VĂ

REZERVĂ

SliikKIZE:

Tren de manevră și autocar 
O.N.T., elefantul jongler

| FRUNTAȘI LA ÎNVĂȚĂTURĂ Șl ÎN ACTIVITATEA PIONIEREASCĂ »

Băcilă Lucia, cl. a Vll-a A,
Școala generală nr. 1 Mediaș.

Tîrnăcop Gabriel, cl. a Vl-a A, 
Școala generală, com. Drăgă- 
nești-Vlașca.

Ciurescu Maria, cl. a Vll-a, 
Școala generală, corn. Mănâ- 
ștur, raionul Făget.

loniță Daniel, cl. a V-a B,
Școala generală nr. 17, Bucu
rești.



înfr-un Ulm de 
româno-franceză. 
batem o armată

ALB
ic Băneasa 

i sale

c!e Marta CUIBUȘ. Al. Dinu 
IFRIM, Margareta MlCU, Maria

ca
M

HARAP

Mtndra
Nici pomeneală. g 
Mă știți din tablou, 
Din școală.
Numai leoaica a sp£ 
C-aș sta cu nasul 
Așa că, în parc v- 
Repede, să-mi spu 
(La...ureche, d
Are leoaica d

— Baroane Munchhau- 
sen, sînteți bun să pără
siți ecranul televizorului 
pentru o vă adresa 
prietenilor spectatori ?

— Cu plăcere. Numai 
că eu mă întîlnesc dese
ori cu ei' și dincolo de 
studio... Tntr-o emisiune, 
echipajul lui Val-VîrteJ 
a fost atacat de ban
diți. Necruțători, aceștia 
m-au silit să învăț... ta
bla înmulțirii. A 
zi, o fetiță 
aritmetica 
să-i ofere 
dragului ei

— Și l-a

doua 
a venit cu 
sub braț, ca 

„meditații" 
baron...

întilnit

eruditul 
cu I

Se 
un 
că 

ioc

actor Gărdes-

mai întîmplă t 
puști a desco- 
dinozaurul cu 

este din carton, 
Voia 
Mai 

la 
au- 
ca 
să

Cînd 
peril 
care 
s-a supărat foc... 
unul adevărat I 
hazlii sînl cînd vin 
mine în cete, după 
tografe... într-o zi, 
să scap, a trebuit 
intru în mare. Și aveam 
costumul de epocă I To
tuși, am fost fericit : ce 
s-ar fi întîmplat dacă 
mă aflam la munte, pe 
marginea unei prăpăs
tii ? !..

— Ce alfi prieteni ați mai avut, în afară 
de prietenii din basm, pe platoul de fil
mare ? — l-am întrebat pe actorul Florin 
Piersic.

— O droaie de copii. Erau fericiți cînd 
le dădeam să-mi poarte sabia sau cînd îi 
plimbam pe cal. Pentru ei eram „nenea 
Harap Alb".

— In fața obiectivului de filmat, afi tre
cut și prin primejdii adevărate ?

— Primejdii ? Una strașnică I Mi s-a 
adus un urs de la circ și mi s-a spus : 
„Bâte le cu el, .Florine !“. „Dacă-mi trage 
ăsta o labă, mi-am zis, rămîne filmul fără 
Harap Alb". Pînă la urmă n-am avut în
cotro și m-am luptat în lege. Afi văzut de 
altfel și pe ecran...

— Ce rol v-ar place să interpretați în
fr-un film destinat copiilor ?

— In curînd voi apare 
aventuri, o coproducție 
împreună cu Jean Marais, 
întreagă de dușmani...

POZNAȘII

bîlbîit

Să începem cu o ghicitoare : 
cine, de cum îi vezi, rîzi și bați 
palme ? A, v-am prins, i-afi 
poza de sus pe clovnii 
Sache împreună cu cățelușa 
și... ați ghicit I

— De cînd ești greoi și 
Sache ?

— De cînd sînt clovn, plînge el c 
lacrimi de crocodil.

— Și cînd te gîndești, exclam 
Bani, că în realitate Sache e foart 
deștept și vorbește corect.

— Spuneți-mi și mie o glumă I
— Și zece, dar acum nu se poatr
— De ce ?
— Le păstrăm pentru copii, îrr 

șoptesc ei confidențial. Sînt comico 
riile noastre spectaco:
„SENZAȚIONAL

ȚĂNDĂRICĂ
Dorina Țănăsescu, artistă emerită, laureată a Premiului de 

stat, ne-o înlesnit această surprinzătoare convorbire :
— Cîfi ani ai fu, Țăndărică ?
— Ah, noi, păpușile, avem două vîrste I Deși am fost creat în 

urmă cu 17 ani, din cîrpe și așchii de lemn, eu rămân mereu 
același „vesel și isteț, mic dar glumeț.

— ...prieten ai copiilor I
— Adevărat. Ei mă vizitează în cabină, îmi șterg pantofiorii 

de praf, îmi ridică șosetele. Îndrăzneții mă sărută arepl pe vîr- 
ful nasului. O dală, pe cînd eram înfr-un turneu peste hotare, s-au 
adunat peste 2 000 de spectatori, dornici să mă vadă. A trebuit 
să susțin cinci spectacole, unul după altul. Dar, cu vioiciunea 
mea, ce nu sînt eu în stare să fac de dragul celor mici I I I

acela

travestiți,' Ghete 
u pornit mai d

Ce< 
Mîrze 
porte să împlinească porunca voîevo 
dului-
31-----------------------------------------------------

t&reni----
șifhiuMANU.

— Ne-apropiem de Dib Alai — pu 
rereo oștirii lui Sinan,

— Să ne încercăm .lorocu) cu 
cîine de Hassan.

-Am văzut legat de șa, 
, , tasului Tomiță, căzut Io
/ X Dunării. .
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