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In zilele de 25—26 octombrie a avut loc 

a 3-a ședință Plenară a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor. Ple
nara a dezbătut sarcinile actuale ale 
U.T.M. cu privire la mobilizarea tineretu
lui în vederea întîmpinării celui de al 2-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn, 
îmbunătățirea muncii Uniunii Tineretului 
Muncitor în selecționarea, creșterea și re
partizarea cadrelor, activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor în domeniul muncii 
politice, culturale și sportive de masă în 
rîndul tineretului de la sate și darea de 
seamă cu privire la activitatea delegației 
tineretului din Republica Populară Romî- 
nă la cel de al 5-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de la Varșovia. 
Plenara a adoptat hotărîri corespunzătoa
re în problemele discutate.

La Plenară au participat tov. Iosif Chi- 
șinevschi, membru în Biroul Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R. și tov. Ion Fazekaș 
secretar al C.C. al P.M.R.

La ședința Plenară au mai participat: 
reprezentanți ai ministerului Culturii, mi
nisterului Invățămîntului, ministerului A- 
griculturii și Silviculturii, C.C.F.S-, Direc
ției Generale a Radio-Difuziunii Romîne, 
Uniunii Scriitorilor și Uniunii Compozito
rilor.

La încheierea ședinței Plenare a luat 
cuvîntul tov. Iosif Chișinevschi — mem
bru în Biroul Politic și secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.
----------------------------------------------------

Sub privirea prietenoasă și caldă a tovarășei profesoare, copiii 
lucrează oierii, cu grijă.
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Prima lucrare scrisă de~ anul acesta.

UN ÎNCEPUT BUN NOTA MERITATĂ
ilele acestea elevii clasei a Vl-a de la Școaila 

medie nr. 1 Buzău, au aflat rezultatele lucrărilor 
scrise Majoritatea notelor la matematici au fost 
4 și 5!

Mușat Virgil, de exemplu, cel care a luat nota 5 
la lucrarea de limba rusă, a primit 5 și la lucră
rile scrise la matematici : atî-t la algebră cit și la 

aritmetică. Și el nu e singurul. Au mai fost notate cu 5 și lu
crările pionierilor Berzucică, Moldoveanu, Stoica Ion și Teodo-

e curînd, clasa a Vl-a B de la 
Școala medie nr. 1 din Buzău a 
dat lucrare scrisă la matematici. 
De îndată ce profesorul a anun
țat subiectul, pionierul Banu 
Gheorghe a început să lucreze la

rezolvarea problemei. El însă n-a căutat să 
fie „primul" care să termine lucrarea scrisă

Nu ! Abia după ce a judecat pe îndelete 
problema, a trecut la rezolvarea ei în scris.

Acum, cînd lucrările au fost aduse, Banu 
a primit nota 5.

Dis-de-dimineață 
pornit spre tarlaua 
podăriei. împreună 
pionierii și elevii de la 
cele două școli elementare 
din comună am început 
să strîngem fasolea. 
Timp de patru zile am 
reușit să adunăm fasolea 
de pe 20 ha. de teren.

Colectiviștii s-au bucu- 
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am 
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De mult timp unitatea 
noastră se ocupă de creș
terea viermilor de măta
se.

Ca să căpătăm gogoși 
de calitate, ne îngrijim și 
de hrana viermilor. In 
comuna noastră au fost 
prea puțini duzi. Anul 
trecut problema aista am 
■rezolvat-o, amenajînd o 
pepinieră mare. Acum, cei

peste 1.500 de puieți sînt 
mărișori și frumoși. O 
parte din ei îi vom sădi 
chiar în luna aceasta.

In timpul liber am să
pat o sută de gropi, iar 
fiecare pionier a hotărît 
să sădească și să îngri
jească cîte un puiet.

Vasile MARCU 
comuna Tepu 

raionul Tecuci

— •ir

MARCUDoina
cl. a VIII-a. 

Școala medie de 10 ani, 
comuna Viziru, regiunea .

Galati

rat și ne-au ajutat săa- 
ducem la școală trei va
goane de 
depozitul 
vecină.

rescu.

lemne de la 
din comuna

2.200/fa. tic g&tdâ \

Pionierii din Oltenița au hotărît să planteze 
puiefi de-a lungul liniei ferate. Munca lor folosi
toare patriei e o cinstire simplă șj caldă adusă 
apropiatului Congres al partidului.

Era o dimineafă 
răcoroasă de toamnă. 
Pionierilor din satul 
Văleni, comuna §on- 
cuța Mare, însă nici 
că le păsa de frig. îm
bujorați la fafă, mer
geau grăbiți pe uliță.

— Oare unde or fi 
plecînd așa voioși și 
echipați cu săculețe ? 
mă tot glndeam mer- 
gînd în urma lor. 
Foarte curios, am in
trat în vorbă cu tova
rășul director și am 
început să-l iscodesc. 
Zîmbind, acesta m-a 
lămurit îndată :

— Ne ducem 
strîngem ghindă 
la pădurice. Am mai 
fost de două ori și azi 
o să vedem ce vom 
mai face.

— După cum 
văd eu, cred că 
face treabă bună,
încurajez eu pe tova
rășul director. $i nu 
m-am înșelat cînd am 
spus acest lucru. In 
ziua aceea, pionierii 
au adunat 2.200 kg. 
de ghindă.

să 
de

ti 
vor

îl

I

îl

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteiî 

pionierului" pentru 
reg. Baia-Mare



La 29 octombrie, tineretul patriei noastre sărbătorește cu drag cea de-a 37-a aniversare 
a Comsomolului. Un gînd aprins zboa ră de pe meleagurile noastre către eroicii tineri ai 
țării sovietice. Avîntul lor creator, îndrăzneala cu care construiesc, dragostea cu care-și 
însușesc știința, înflăcărarea cu care-și iubesc patria sint pildă nepieritoare pentru tineretul 
din (ara noastră. Utemiștii, cînd se gin dese la comsomoliști, au o singură dorință vie, nemă
surată : „Să fim ca ei".

★

Așezare nouă
Regiunea Akmolin. Iarnă. Termometrul a- 

rată 40° sub zero. Pămîntul a înghețat boc
nă. Prin stepă șuieră, tăios, vîntul...

In mijlocul acestei naturi aspre, a poposit 
un grup de oameni. Tineri cu toți. Comsomo
liști. Voluntari. Au răspuns cu simplitate la 
chemarea partidului și au venit aici, departe 
de orașele lor, să desțelenească acest pămînt, 
să-i dăruie viață, belșug. Au și început 
să lucreze. Uneltele pătrund cu greu în pă
mîntul împietrit de ger. Ochii ustură afurisit 
de tare. Dar cînd au dat înapoi comsomoli- 
știi ? El înving pretutindeni. lată-i, lucrează 
dirz, liniștit. Unde-i mai greu, acolo o vezi 
și pe Evdokia Andreevna Zaiciukova, viito
rul director al sovhozului.

...N-a trecut nici un an de atunci. Noul 
sovhoz „Dvurecinîi' are acum 14 case, două 
cămine, cantină, grădină de copii, magazin, 
brutărie, depozit de grîne. A fost sădită liva
da de pomi fructiferi, a fost amenajat un 
parc. In cinstea aniversării marii revoluții, 
vor fi terminate încă 15 case de locuit. O 
așezare nouă, înconjurată de holde, a înflo
rit în largul stepei. O așezare născută din 

* eroismul, din priceperea, din mîinile de aur 
ale comsomoliiștilor.

Prima sarcină
Un tînâr zvelt, cu chipul deschis, a intrat 

în clasă. Copiii bau înconjurat curioși, pri- 
vindu-i cu respect insigna de comscmolist și 
cravata roșie. învățătoarea, zîmbind, le-a fă
cut cunoștință :

— Tolea Sladkov o să fie instructorul 
vostru.

A trecut timp de atunci. Cît îl iubesc azi 
pionierii pe Tolea... Și cum să nu-1 iubească? 
El le-a spus primele istorisiri despre cravata 
roșie, el i-a ajutat să învețe angajamentul 
solemn și s-a frămîntat laolaltă cu ei de e- 
moție cînd au fost tăcuți pionieri. Și cum se 
pricepe Tolea să le împlinească dorințele, să 
înjghebeze fel de fel de lucruri vii, atrăgă
toare.. De pildă, o dată i-a văzut bătînd cu 
set£ o minge mică de cauciuc.

— Vreți să facem o echipă de fotbal a cla
sei noasitre ? i-a întrebat.

...Și azi au o echipă „serioasă", cu minge 
mane, adevărată. Tot el i-a învățat să foto
grafieze și să tragă la țintă. Ca să facă o 
bucurie artiștilor amatori, a înființat un tea
tru pionieresc al detașamentului, iar el a de
venit regizor. Cînd „Mîinile îndemînatice" 
au dorit să lucreze, în clasă a apărut o lădi- 
ță cu unelte. „Tolea știe totul, poate orice" 
se spune prin detașament. Oare așa să fie?... 
Un lucru e sigur : Comsomoliștul Anatolii 
Sladkov își îndeplinește eu cinste prima sar
cină pe care i-a dat-o organizata : aceea de 
a fi prieten și povățuitor al celor mici.

O clipă neuitată și scumpă în viata tinerei fete sovietice. A primit car
netul de comsomolist. Carnetul acesta simplu și mic o chiamă către 
culmi nevisate, către înfăptuiri îndrăznețe, îi dăruie putere și avlni.
=...... ............. ---—...........<r 4r - • ■■ =

E. Dolma to vski

FIUL PARTIDULUI
— FRAGMENT —

Valla Larionova a fost 
primită în Comsomol. Văpaia 
mică — insigna de comso- 
molist — care sclipea pe hai
na ei a făcut-o să se simtă 
alt om: dîrz, puternic. A 
doua zi, plecată asupra strun
gului, Valia a încercat o do
rință mare : să lucreze mai 
mult, mai bine. S-a luat la 
întrecere cu Olea și cu Vera, 
prietenele ei din brigadă. Nu 
peste mult, șeful atelierului, 
privind-o pe Valia, i s-a a- 
dresat mulțumit.

— Lucrezi bine, n-am ce 
zice. Dar ia spune-mi, te o- 
cupi cumva și cu sportul ?

— N... nu prea.
— Păcat. In munca ta un

de se cere repeziciune, e ne
voie și de o coordonare a miș
cărilor. Și asia iți cam lip
sește.

Valia și-a adus aminte că 
Mașa Volohova e cea mai bu
nă sportivă din uzină. A ru
gat-o s-o ajute. Săptămîni în
tregi, Valia și-a petrecut du
pă amiezile pe stadion, de- 
prinzîndu-se cu atletica u - 
șoară. In august a participat 
chiar la spartachiada uzinei.

...Intr-o zi Valia a fost in
vitată la o adunare a staha- 
noviștilor din Celiabinsk. S-a 
dus. S-a așezat așa, mai în 
fundul sălii. Rînd pe rînd. sta- 
hanoviștii erau chemați să-și 
primească decorațiile. Deoda
tă își auzi numele. Să se fi 

înșelat ? Nu. „Curaj, curaj", 
îi șopteau cei din jur. Și Va
lia primi în mîinile tremurîn- 
de insigna de „Fruntaș în în
trecerea socialistă".

Zilele treceau. Valia, mun
citoarea fruntașă, devenise și 
o sportivă bună. Odată a par
ticipat la o întrecere sporti
vă în orașul Molotov. Cînd 
s-a întors de acolo, prietenele 
W admirară bucuroase cea de 
a treia insignă: G.T.O., gradul 
I. Acum Valia învață la școa
la muncitorească de tineret. 
Curind poate, pe pieptul ei 
va străluci a patra insignă: 
cea de student. Fiindcă așa 
sint comsomoliștii : neobosiți 
și dornici să cunoască totul, 
să fie oameni întregi.

Sub stea mîndră cu miez rubiniu 
S-a născut Comsomolul cel drag. 
El e bunul partidului fiu. 
Ne-nfricat și voinic ca un fag;

In războiul civil, neclintit,
Prin furtună, prin foc și prin fum, 
El cu patria-ntreagă a suit 
Către slavă pe-al luptelor drum.

Dobîndit-a în lupte, cu drept, 
„Steagul Roșu", măreață răs

plată.
Licărire curată pe piept 
Și in piept flăcăruie curată^.

Năzuind fără preget spre soare. 
Muncitor neinfrînt pe șantier,
Ca să-nalțe o patrie floare, 
A pus umeri puternici de fier.

Semne vii, glorioase, mărețe 
Arzăioare-i sclipeau pe veșmint, 
Cînd s-a dus cu a lui tinerețe 
In război, pentru dragu-i pămînt.

Și pe front, și-n păduri, partizan, 
L-a lovit îndîrjit pe vrăjmaș ; 
Pentru-al vieții senine liman 
S-a jertfit cu avint pătimaș.

Cale dreaptă ai mers, Comsomol! 
Spus-a ta e al faptelor sol... 
Comsomolul e harnic la carte 
Și la strung, și-n pădure, departe, 
Și-n cimpii, pe colhoznic ogor, 
îndrăzneț, ne-nfricat luptător.

Comsomolul in cartea de aur 
Va mai scrie cu glorie rîndurl.
Nu zadarnic pe tînărul faur 
Pionierii îl poartă în gînduri.

In romînește de 
Vasîle MANUCEANU

B Ă
★

Comsomolistul Colea Ce- 
povski, în vîrstă de 17 ani, 
și-a pierdut anul trecut, 
Intr-un accident, ambele 
picioare. Totuși, ascunzînd 
cu grijă faptul că merge 
cu proteze, a cerut să 
meargă în stepă, la desțe
lenirea pămînturilor. Acolo, 
la muncă, tovarășii lui i-au 
descoperit taina și au cău
tat să-l menajeze dîndu-i 
treburi mai ușoare. El însă 
a refuzat hotărît, ba chiar 
supărat. Colea Cepovski e 
azi an minunat tractorist.

*

R B Ă Ț I E

Plouase din belșug. Jiul, cu ape în
volburate, spumega mînios. Un podeț 
aruncat peste apă se legăna ca un fulg 
sub puterea valurilor...

La o construcție din apropiere, im 
gruip de muncitori trudeau din răspu
teri să împiedice primejdia inundației. 
Printre ei era și utemistul Mihai Cio- 
banu. Lucra cu sîrg. Intr-o vreme, ridi- 
cîndu-și privirile, Mihai văzu pe ia ju
mătatea podețului o fetiță de vreo 10- 
12 ani. O urmări cu privirile. Deodată, 
valurile se năpustiră cu mai multă 
furie în podețul care se legăna îngrijo
rător. O clipă doar, și fetița, pîerzîn- 
du-și reazimul, se prăvăli în valuri. 
Ca fulgerul Mihai se hotărî. O săritură, 
și era în mijlocul vîltorii. Cu greu ieși 
deasupra, căutfnd înfrigurat în preaj
mă. Nimic. Ba da, iată, fetița a apărut 
o secundă la suprafață Cîteva mișcări 
viguroase ale brațelor și prinde cu.

putere trupul istovit. E greu să înoți 
prin furia apelor cu o povară în spate. 
Dar Mihai își încordează ultimele forțe. 
E tot mai aproape de mal. Tovarășii îi 
întind mîinile. Mihai nu simte obo
seala. Privește chipul fetiței. Ochii i se 
luminează de bucurie: trăiește, e sal
vat-o...

Minunat și simplu eroism. Utemistul 
Mihai Ciobanu și-a împlinit o datorie 
înaltă, și a cinstit carnetul roșu. Car
netul de membru al organizației ce 
își călăuzește drumul și faptele după 
pilda gloriosului comsomol leninist. 
Dacă utemistul Mihai Ciobanu 1-er 
privi în ochi pe Pavel Konoeaghin sau 
pe Serioia Tiulenin, ar desluși acolo în- 
crederea lor, aprobarea lor: „Da, 
Mihai Ciobanu, aceasta e calea noas
tră, a tineretului: modestia, dârzenia, 
curajul fără preget după exemplul Com
somolului.



LUMINILE PATRIEI
Cu cinci ani în urmă, în oclombrie 1950, Comitetul Central al partidului nos

tru a aprobat Raportul asupra planului de electrificare a tării. Clipa aceasta a fost 
de o însemnătate istorică în viața poporuiui nostru muncitor. Călăuzindu-se după 
învățătura marelui Lenin, partidul a arătat că in industrializarea sdtialistă — 
drumul către înflorirea economică a patriei —-industria energiei electrice are un 
rol important. Luîndu-și sarcina de cinste a electrificării tării, oamenii muncii au 
obținut în anii aceștia succese mari. Hidrocentrale și termocentrale ca „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din Doicești, Ovidiu II din Dobrogea, cele de la Moroieni, Comă- 
nești sau Sîngiorgiu de pădure, toate sînt mărturii minunate despre avintul crea
tor al poporului nostru pe drumul înfăptuirii socialismului. Aceiași mărturie o aduce 
marea hidrocentrală de la Bicaz „V. I. Lenin", pe al cărei șantier constructorii ei 
dobindesc noi și însemnate victorii în muncă. Oamenii muncii sînt hotărîți să în- 
tîmpine viitorul cincinal cu tot mai mari înfăptuiri pe drumul electrificării țării.

S.O.S. ! Telegraful
țăcăne înnebunit... Incendiu la 
bord ! Incendiu la bord ! — Se 
zbate mica pîrghîe... S.O.S.! 
46° longitudine — 32° latitu
dine Nord. Incendiu 1a bord 1... 
Nava „Steaua"...

mintările sale. Diaconii a 
fost acela care l-a sfătuit să 
se adreseze tovarășului 
Corfu.

Și acum au un cerc de 
transmisiuni de 1 s-a dus

aerul

dispe-
și pr

Termocentrala „Steaua Roșie" >> 
de la Sîngeorgiu de pădure, Re- << 
guinea Autonomă Maghiară. ?? 
Anul trecut, la 29 aprilie, a fost >> 
pus in mișcare primul ei grup « 
electrogen. înzestrată cu utilaj ¥>. 
sovietic, această puternică ter- 
mocentrală furnizează curent » 
electric pentru numeroase fabrici << 
din Ardeal și din orașul Tirgu ?? 
Mures. »

d

(fa fihof”

Telegrafistul se apleacă cu 
încordare peste aparate. In ju 
rul său, ceață, de nepătruns. 
Secundul privește și el cu tea
mă și speranță mina indemina- 
tică a telegrafistului. Cabina de 
transmisie a rămas singurul loc 
liniștit pe vapor. încolo, toți 
aleargă, se agită. Se aude zgo
motul pompelor și pirîitul seîn- 
durilor încinse.

Un ultim apel: Ne scufun
dăm!... S.O.S.!...

Dar iată că aparatul răspun
de... Cu răsuflarea tăiată, cei 
doi urmăresc linioarele și punc
tele care se înșiră pe banda în
gustă de hîrtie, apoi citesc me
sajul, pe nerăsuflate: „Dacă o

vestea. Tovarășul Cor n i-a 
ajutat să-și procure materia
le și sa-și construia că s n- 
guri un aparat de telegrafie. 
Numai după ce a fost sigur 
că pionierii, construindu-l, au 
învățat toate principiile care 
stau ia baza lui, a făcut ce 
a făcut și le-a adus un apa
rat adevărat de la raionul 
A.V.S.A.P.

Toată lumea s-a bucurat. 
Insă nici vechiul aparat nu 
l-au lăsat în părăsire, ci l-au 
perfecționat; acum au două 
aparate. Unul în hambar și 
celălalt într-o magazie, le
gate prin fire electrice.

Tovarășul Corfu i-a învă
țat și alfabetul morse, sis
tematic, incit în curind au
reușit să transmită scurte 
propoziții fără greșeală

Cît e de frumoasă telegra
fia! In zilele pio'oase un 
grup merge în hambar, ce
lălalt în magazie și de acolo 
își transmit unul altuia me
saje... Și cite jocuri nu se 
pot imagina ! Ați văzut doar I 
la începutul materialului in 
ce „primejdie" se afla nava 
„Steaua".

Dar cercul de transmisiuni 
al pionierilor din Dochia

Aici, „Fir de praf" se opri și oftă adine.
— Chiar a doua zi, cînd mă simțeam cum nu 

se poate mai fericit, m-am pomenit cu o cană 
de apă rece pe spinare. Isprava asta a făcut-o 
Schmecner Ane-Marie, care se îngrijește de coi
ful viu.

— Ei, dar cum ai ajuns aici ? l-am întrebat 
1 curioasă.

— Stai, stai, că-ți spun îndată. Așa dar, 
m-au udat din cap pînă-n picioare. Din 
cauza asta am prins o răceală zdravănă, 
trei zile și trei nopți le-am petrecut numai 
strănutând. După ce m-am vindecat puțin, 
m-am hotărit să plec pentru totdeauna 
din clasa asta blestemată. M-am furișat 

“ pe gaura cheii alături, în camera pionie
ră' rilor. Dar azi, m-am pomenit din nou cu 

fetele din clasa a 
Vl-a. A venit și Go- 
țea Fulvia, și Sime- 
sou Rodica, și Silvia 

și Maria... ce mai! toate prietenele ,,Curățeniei". 
Unele spălau geamurile, altele ștergeau pereții, 
tablourile, măturau. M-am tras intr-un colț al 
ferestrei, crezînd că voi scăpa neobservat. Dar 
m-am pomenit deodată prins în cîrpa de șters 
praf a Rodicăi și... zdup I afară pe geam. Așa 
am ajunș aici! Acum mă duc să-mi caut prieteni 
noi, îmi mai zise el. Dar să mă grăbesc; cu pi
cioarele mele bătrîne mă apucă noaptea pe 
drum.

După ce m-am despărțit de „Fir de praf", am 
urcat la primul etaj, unde se află clasa a Vl-a. 
Fetele erau plecate la ora de lucru manual, așa 
că am găsit clasa goală. Strălucea de curățe
nie. Plantele de la colțul viu mi-au zrmbif fe
ricite.

Să știți că „Fir de praf", are dreptate, fetele 
din clasa a Vl-a sînt prietene bune ale „Cură
țeniei".

Irina RADULIAN

să mai bateți atît in aparat... 
stop... o să-l stricați... stop !_. 
Corfu"

„Telegrafistul" și „secundul" 
navei se privesc stînjeniți.

— Mi se pare că a intrat to
varășul Corfu în magazie — în- 
gînă cel mic, Pricop, revenin- 
du-și primul.

— Hai să vedem ! — Și, fără 
să mai aștepte răspuns, celălalt, 
pe nume Diaconu, o zbughește 
pe ușa hambarului.

★
Bănuiesc că sînteți foarte ne

lămuriți. Ce-i cu toată povestea 
asta ? Un vapor care arde. Sem
nale disperate și... neaștepta
tul sfîrșit.

Nu e nimic grav. Așa începe 
povestirea noastră despre cercul 
de transmisiune al pionierilor 
de la Școala de 7 ani din comu
na Dochia, raionul Piatra 
Neamț.

Pricop și Diaconu sînt doi 
dintre pionierii nelipsiți ai cer
cului Tovarășul Corfu este pro
fesorul de fizică și, in același 
timp, instructorul lor superior.

Pionierii au învățat la fizică 
despre electricitate și despre
transmiterea semnalelor electri
ce... Și atunci a încolțit în nfn- 
tea lui Pricop gîndul: dacă am 
face un cerc de transmisiuni ? 
Cîtva timp a ținut ideea numai 
pentru el. A încercat în fel și 
chip să-și construiască singur 
un mic aparat. Ji lipseau insă o 
mulțime de lucruri : fire elec
trice, transformatori, pîrghia cu 
ajutorul căreia se face transmi. 
siunea și multe altele.

are o activitate bogată... Intr-un 
singur an, copiii s-au împriete
nit cu 'inicarele și punctele... 
Și ca să vă spun drept, le-au 
și îndrăgit... De aceea să nu vă 
mirați dacă unii dintre ei o să 
ajungă cumva buni telegrafiști.

Dar ce-ar fi, drag, pionieri, 
dacă ați încerca și voi să vă or
ganizați asemenea cer uri? Cred 
că atunci veți avea să ne poves
tiți și voi multe lucruri intere
sante.

A. WE1SS

„l-a mers bine“

— Peria-i ating, vedeți, ...Vai de mine și de mine —
Ca să- mi meargă astăzi bine... De ce rideti măi băieți ?

Anul 1951, in comuna Cojasca. 
Sute de săteni s-au adunat plini de 
bucurie și emoție să vadă aprinzîn- 
du-se pentru prima dată în satul 
lor „lampa lui llici"... De atunci 
încoace, în mii de case din satele 
patriei au pătruns steluțele aurii 
aducătoare de lumină. Minunatul 
îndemn al partidului se înfăp
tuiește, prinde, viață. Ulițele nu mai 
sînt cufundate în beznă. Țăranii
muncitori ascultă seara emisiunile 
de radio sau citesc la lumina razei 
albe și strălucitoare.

E tare plăcut să te p'liimfoi pe aleea cu castani 
și apoi să te odihnești pe o bancă din micul 
parc aflat în cetatea de la Alba-Iulia. M-am 
plimbat și eu prin acest parc, dar de odihnă, 
drept să vă spun, n-am avut parte. De ce ? 
Stați să vă povestesc:

Cînd să mă așez pe o bancă, aud un țipăt : 
„Ajutor! Ajutori". Glasul venea de undeva, de 
sus. Am privit într-acolo și ce credeți 
văzut ? O ciudățenie 
mică brăzda 
chiar deasupra capu
lui meu, dînd 
rată din mlimi 
cioare.

— Sailvează-mă, te 
ltog! Prinde-mă în 
palmă, că de nu îmi 
frtng oasele 1 îmi 
•irigă ciudățenia.

Ce era să fac ? Am prins-o. Ne-am așezat îm
preună pe o bancă. Au trebuit să treacă vreo 
zece minute pînă ce ciudata arătare s-a putut 
liniști.

— Mă numesc „Fir de praf", îm* *i zise, șter- 
gthdu-și fața murdară.

Apoi a început să-mi povestească despre ma
rea sa nenorocire, smulgînd cu necaz câte un 
fir din barba-i încîlcită.

— Am locuit uite colo, sus, în dasa a Vl-a, 
spuse el, arăttodu-mi o fereastră, (în fața noa
stră era Școala medie de fete). Aioi am avut o 
prietenă bună, pe Văideanu Elena. Mă lăsa zile- 
întregi să stau pe banca ei.. Dar, de la un timp, 
cele mai multe fete din clasă s-au dat de partea 
dușmancei mele „Curățenia". Au pornit o ade
vărată luptă împotriva mea și a prietenilor mei. 
M-au alungat de pe o bancă pe atta. Cîteva 
zile am stat pitit pe pervazul ferestrei, dar nici 
aici n>u rni-au dat pace. Apoi m-am ascuns in
tr-un ghiveci de la colțul viu. „Am scăpat" — 
mi-am zis ușurat. Dar crezi că am scăpai in
tr-adevăr ? Da’ de unde 1
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gătește

spunem.

Ora 8,30 (ora pămîntului).
Ne-am jurat să păstrăm cu toții 

taina călătoriei noastre. Numai lui

nostru Matei Ionescu, poreclit de 
noi Cometa, pentru că nu dă decît 
rareori pe la școală...

Ora 6,20 minute (ora pămîntu
lui).

Ne-am oprit cîteva minute pe 
Calea Lactee, punct interplanetar 
de desfacere a produselor lactate. 
Am stat de vorbă cu niște cumpă
rători. Aflînd că sîntem de pe pă- 
mînt, cîțiva copii ne-au întrebat cu 
interes dacă nu s-ar putea trage o 
conductă cu cafea, ca să bea și ei 
cafea cu lapte ca noi. Gică savan
tul le-a făgăduit să-ncerce...

Nu departe, plutind în văzduh.

da, de un cap obișnuit, de copil, 
care ne-a întrebat:

— Nu mă recunoașteți ?
— Dar cine ești tu ?
— Eu sînt Costel Teodora, cole

gul vostru.
— Și ce cauți aici ?
T- Păi nu mă-ntreba veșnic to

varășul profesor unde mi-e capul

Ora 7,30 minute (ora pămîntu
lui).

Pe Jupiter, planetă îndepărtată, 
am găsit, spre uimirea noastră, cî
țiva instructori de pionieri. I-am 
întrebat ce caută și mi-au răspuns 
supărați:

— Noi... nu căutăm nimic... 
Ne-au izolat aici, niște scriitori, ca 
să nu-i încurcăm în romanele lor 
pentru copii..

Bineînțeles, i-am luat cu noi pe 
rachetă.

Ora 7,45 minute (ora pămîntu
lui).

Catastrofă 1 Racheta s-a defec
tat. Cu chiu cu vai, am ajuns cu ea 
pînă la Caru-Mare.

Ora 8 (ora pămîntului).
Am încărcat aeronava în Car și 

ne-am urmat încetișor călătoria.

ziua ?... Nu se privește în oglindă, 
nu umblă ca o artistă, nu visează 
să fie o mare stea? Poftim, a a- 
juns stea !...

Ora 7 (ora pămîntului).
Aflați că Saturn e planeta școla

rilor leneși. Aici cea mai mare notă 
e zero. Nu degeaba s-a înconjurat 
și Saturn cu un zero... ,

în timpul orelor? Vedeți voi... e-n 
lună !...

. Ora 8,10 minute (ora pămîntu
lui).

Coborîm, coborîm. Intîi pămîntul 
e cît un nasture, pe urmă cît o bilă, 
însfîrșit cît un ou... Comparația cu 
oul e-a mea... Mi-e foame. ISO

Nu-i nimic, merită să rabzi, cînd 
e vorba de știință. Ce descoperiri 
extraordinare am făcut!

Un instructor din cei salvați de 
noi, ne întreabă f *

— E tîrziu, oare cei de acasă nu 
sînt îngrijorați ?

Cei de acasă ? Ce-ar spune dacă 
ar ști că odraslele lor au fost pe o 
rachetă ?! Știu sigur că bunica ar 
leșina. Mai bine nu le destăinuim 
nimic.

Strașnică soluție!... Oare ne-or fi 
zărind cei de pe pămînt ? Din pă
cate, cînd Gică o să sfîrșească re
parația, va fi prea tîrziu ca să-n- 
cercăm să mai ajungem pînă la 
Uranus... Ne întoarcem acasă 1

Ora 8,05 mînute (ora pămîntu
lui).

Coborîm vertiginos.
Ora 8,07 minute (ora pămîntu

lui). .

’(Continuăm publicarea jurnalului 
'de bord al expediției interplanetare, 
tendusă de Gică Explozie, zis Savan
tul).

Ora 6,10 minute (ora pămîntu
lui).

...A trecut pe lîngă noi o cometă. 
Ce ciudat! avea chipul colegului

am zărit-o pe Lenuța, vecina noas
tră. Dădea din mîini și din picioa
re, se întorcea în toate părțile, 
dar degeaba! Rămînea în văzduh, 
ca agățată. Nu mi-am putut crede 
ochilor și am întrebat o trecătoare 
de pe Calea Lactee:

— Vă rog, nu vă supărați, ci- 
ne-i acolo ?

— Cum, n-o recunoașteți ?... 
Lenuța 1...

— Lenuța, m-am mirat, cea de 
pe strada noastră, strada Ștrenga
rilor 2 ?
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