
de agale,

directoa-

veți

La 
mai

bineînțeles, 
Gheorghe, cel 
mecanicei.

eu am un văr intr-a 
mai, un puști I — 
la școaia lor s-a fă- 

o 
decît școala

vă/
Partidului Muncitoresc Komin, fii gatul

Proletari din t< 
La lupta

băieți mergeau agale 
și tot drumul au con
vorbească despre păsul

aici Și

lucreze o grămadă de

Mia IONESCU

clasei pînă la culegerea roa-

<

Și cînd 
că pînă 
sideram

<■ i z

c fo
care

El

din laturi era mai în- 
Rigla era și ea de fier 

construită. Iar creionul 
și simplu o vergea de
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la controlul făcut piesei executată 
de Micloș. Intr-adevăr, ne am dat 
atunci seama că >nu-i deloc simplu 
să construiești un ciocan. Trebuie 
să știi geometrie, trebuie să știi să 
folosești instrumente de măsurat...

e că n-avem și noi— Ce rau 
un atelier !...

— Da. mă, 
cincea — ce 
mi-a spus că 
cut atelier. E adevărat că au 
clădire mai mare 
noastră. Pînă la sfîrșitul anului o 
să știe să 
obiecte...

Cei doi 
spre casă 
tinuat să 
lor cu atelierul. Absorbiți de dis
cuție, nici n-au observat că în spa
tele lor mergea, tot atît 
dirigintele clasei lor.

Nimic neobișnuit pînă 
totuși...

Cîteva zile mai tîrziu, 
rea Școlii nr. 71, însoțită de diri
ginte, a intrat în clasa a Vll-a.

Vestea pe care au comunicat-o a 
stîrnit o explozie de bucurie, 
plecare, tovarășa directoare a 
spus odată:

— Așa dar. copii, miercuri 
începe...

MIERCURI
Un grup de pionieri din clasa a 

Vll-a se strinsese încă de dimi
neață în curtea școlii. Dințre ei, 
bineînțeles, nu lipsea Cornea 

mai pasionat

S-au urcat în tramvaiul 
lătoria a fost scurtă. La 
Uranus au țîșnit din vagon unul 
cîte unul. Conduși de tovarășa di
rectoare au intrat în clădirea Școlii 
profesionale-auto nr. 6.

25. Că- 
stația

LECȚIE DESPRE UN CIOCAN

Cei din anul I de la Școala 
profesională, în atelierul că
rora intraseră, aveau tocmai 
o oră practică cu tema : con
struirea unui ciocan. După 
ce și-au salutat oaspeții, vii
torii mecanici și-au văzut 
mai departe de lucru .

Noii veniți s-au adunat într-un 
colț al atelierului și priveau a- 
tenți. Cel mai aproape de grupul 
lor era Tiucu Ștefan, un băiat 
blond, micuț dar bine legat. Tiucu 
lucra, ca și ceilalți băieți, cu miș
cări scurte, precise. Curînd, cei 
dintr-a VH-a l-au înconjurat. 
Transformat pentru cîteva mo
mente in profesor, Ștefan răspun
dea mîndru tuturor, la toate 
trebările.

Dar pentru ca oaspeții să 
deplin mulțumiți, maistrul instruc
tor explică în întregime tehnolo
gia construiri unui ciocan Dar 
mai întîi. ca să putem aprecia cîte
calcule necesită construirea 
asemenea unelte, am asistat

Dacă ai 
zece oameni, 
sută, o mie. și ai 
să-i iscodești, fără 
îndoială că la fie
care vei găsi cîte 
o pasiune. Asta se 
întîmplă chiar a- 
tunci cînd acești 
oameni au îndelet
niciri asemănătoa
re.

detașamentulDe pilda 
a Vll-a de la Școala din Pleșcoi e pa
sionat după grădinărit. Dar vezi, unora 
le place cultura legumelor alții 
toată ziua și îngrijesc de flori, în fine 
unii dichisesc de dimineață pînă seara 
pomii din livadă.

Dacă Dumitrache Dumitru, Handrabura 
Ada și Coleașcă Paulina din detașamen
tul de mai sus ar citi aceste rinduri, 
fără îndoială c’i ar sări ca arși.

stau

— Eu sint aia cu legumele — ar spu
ne Paulina.

— Și eu cu pomii — ar adăuga Du
mitru.

— Iar mie îmi plac florile, ar încheia 
Ada.

...Și nici unul din ei n-ar minți. Lotul 
de legume al Paulinei e, vorba aceea, 
bun de dus Ia expoziție.

Dumitru are o grijă nemaipomenită 
de livadă. Toate lucrările sub îndruma
rea Iu, se fac, incepînd de la periatul și 
văruitul pomilor, 
delor.

Cred că nici des
pre grădinița de flori 
a Adei n-ar avea ni
meni nimic de spus.

Să nu credeți a- 
cum că ei trei sînt 
cu stea în frunte în 
școala lor. De fapt 
dacă vreți s-o luăm 
așa, întreaga unita-

te gîndești 
acum con- 

______  toți cioca
nul drept o uneal
tă primitivă !.._

Așa dar, iată-ne 
aplicînd cunoștin
țe de geometrie 
pentru creierea schi 
tei ciocanului. Cor
nea Gheorghe ur
mărea atent expli
cațiile profesorului, 
dar simțeam că aș
teaptă cu nerăbda
re clipa în care va 
începe să lucreze. 
Rozei Alexandru și 
Scafa Ștefan au de
senat pe carnetele 
lor schița ciocanu-

INSTRUMENTELE DE MASURAT;
Nu le erau necunoscute copiilor 

după nume. Era doar vorba de 
riglă, creion, echer. Văzîndu-le 
însă, abia de le-au putut recu-i 
noaște. Echerul era de fapt un 
unghi drept cu laturile din metal, 
iar una 
groșată... 
și ^altfel 
era pur 
metal cu capetele ascuțite, îngro
șată la mijloc.

PRIMA ÎNCERCARE
Au văzut apoi cum se încearcă 

calitatea oțelului la polizor. După 
aceea au trecut toți la lucrări 
practice. Primul a fost Cornea, 
era doar cel mai priceput, Taflan 
Leonte nu știa cum să se așeze 
(este cel mai înalt din clasă) ; a 
trebuit să fandeze mult ca să a-< 
jungă la nivelul mesei de lucru.

Cînd profesorul a chemat-o și 
pe Șerbănescu Adina să lucreze, 
băieții au rîs toți t „E, nu poate o 
fată să facă asemenea treburi, lă- 
sați-o |“

Dar cînd Adina a luat pila ia 
mînă și a început, cu mișcări caU 
me și sigure, să mînuiască unealta, 
au înghițit toți în sec, mai ales 
că profesorul a și lăudat-o.

VIITORI PRIETENI
In timpul acesta. Vana Ion, 

unul din elevii Școlii profesionale 
i-a dat lui Scafa dintr-a Vll-a o 
schiță mare, bine lucrată, a 
canului. Un gest prietenesc 
l-a bucurat mull pe Scafa 
voia să ît.vețe bine partea teore
tică a construcției ciocanului pen
tru miercurea viitoare. Și sigur, 
schița lui Vana avea să-l ajute 
mult.

...Așa a început. Acum, copiii de 
la Școala nr. 71 nu vor mai fi ne
căjiți că n-au atelier. Noii lor 
prieteni de la Școala profesională 
îi vor primi cu drag în atelierele 
lor și îi vor ajuta să învețe ală- 
turi de ei unele lucrări dc meca-< 
nică.

te se ocupă de gră
dinărit. E firesc de
ci ca cei din Pleșcoi 
să fie printre pri
mii înscriși la con
cursul tinerilor gră
dinari și pomicul- 
tori.

Pe la sfîrșitul ve
rii, comisia raională

Ie-a comunicat că trebuie să-și trimită 
produsele la raion, ca să se vadă care 
școală a făcut mai bună treabă.

Au strîns atunci cite un exemplar din 
legumele cele mai frumoase, au adăugat 
mere și prune din pomi și le-au trimis. 
Dar in sinea lor copiii nu erau mulțu
miți. De ce adică n.ar vedea comisia și 
parcelele împărțite pe detașamente, gră
dina de flori a Adei, lotul de porumb 
semănat în trei feluri pentru experien
ță sau livada de pomi.

Astea cum să le trimiți ?
Atunci au scris comisiei raionale si au

poftit-o pe la ei, să vadă toate cele de 
mai sus.

Și comisia a venit. A văzut, a cerce
tat totul, a răsfoit caietele de observații 
ale copiilor și a plecat.

Peste cîteva zile au primit vestea : u- 
nitatea de la școala din Pleșcoi e prima 
pe raion.

Intre timp legumele și fructe’e au fost 
culese și vîndute. Pe ele s-a obținut 
suma de 3000 lei.

Cea mai mare parte din bani au dă
ruit-o pentru înfrumusețarea școlii, iar 
cu restul vor cumpăra daruri, ca să-i 

premieze pe cei mai 
buni. Nu ne îndoim 
că printre aceștia 
se vor afla Paulina. 
Dumitru și Ada.

Al. M1HU



De la cititori

din jur și ame-

înainte vreme, 
și acum, banul a avut 
valoare

0 samă de aventu
rieri — mercenari — 
au cucerit odată o ce
tate. Si au transformat 
aiastă cetate intr-un 
cuib de hoți.

Prădau de aici ținuturile 
nințau și lașul.

In acea cetate ei fabricau bani de aramă.
In căsuța de sub biserică găsiseră fîșii 

de aramă imprimate neregulat și care fu
seseră de aceea aruncate.

Cu ciocane, pe nicovală, imprimau banii 
de aramă și apoi îi spoiau (suflau) cu ar
gint, ca să pară de argint în întregime.

Ajungeau monezile și-n străinătate.
Cu timpul, s-o observat ceva : pojghița 

de argint se lua și rătnînea arama pe fetele 
banilor, și or zis că s-o dat arama pe fată.

Așa se spune și despre unii oameni.
(Culeasă de pionierii din grupa de 
folklor a unei expediții științifice 
a Palatului pionierilor din Bucu
rești).

In zori
înspre zori, cînd se îngînă 
Alba zi cu neagra noapte, 
Liniștea e-n sat deplină, 
Doar pe ici, pe colo, șoapte.

Un cocoș mai îndrăzneț 
Strigă „cucurigu" tare 
Și-n ogradă prinde spor 
O larmă asurzitoare.

i

Lîngă-o mină de porumb 
Păsările-n stol se-aciuă, 
Iar cocoșii tot mereu 
Dau de veste că e ziuă.

t r

Larma se-ntețește-n sat, 
Oamenii apar degrabă; 
Fiecare-i mulțumit 
C-o pornește-n zori la treabă!

Maria PERSICARU 
București

Satul poartă numele glorios al căpe
teniei de panduri Tudor Vladimirescu. In 
Înfățișare n-are nimic deosebit. Sînt 
sute ca el. Sătenii au aceleași bucurii 
ți necazuri ca toți sătenii. Nici popasul 
acolo nu l-am ales anume. La îniîm- 
plare doar, ca să fur pe hirtie un crîm- 
pei de toamnă. Ceva deosebit tot ar fi 
însă : zăvoaiele Argeșului, frumoase aici 
ca nicăieri. Învăpăiate de suflarea toam
nei. ele înfășoară zarea ca un brîu de 
aramă veche. Am prețuit farmecul acesta, 
cu toate că zece kilometri pe o bicicletă 

Cîteva din bîrsanele lui Iordan Micloș.
cam... obosită și pe care, din cind în 
cînd, trebuie s-o mai iei la spinare, să 
treci un vîlcel, au darul să strice nițel 
poezia...

Am bătut la poarta Gospodăriei Co
lective. Ii zice „16 Februarie". Zilele 
trecute aflu că au mai bătut unii la 
poarta aceea. Anume cinci capi de fami
lie din sat, care voiau să-și puie alături 
brațele și avutul de ale colectiviștilor. 
Colectiviștii i-au primit cu dragoste. S-au 
codit cam mult ăștia cinci, s-au scărpi
nat după ceafă, s-au sfătuit, s-au răs- 
sfătuit... Dar tot e bine: au deschis 
ochii pînă la urmă. Cum să nu-i des
chidă ? Individualii au obținut, cei mai 
breji, 550 kg grîu la ha, iar colectiviștii 
850...

Dar poate așteptați să vi se limpe
zească titlul cu ,.boboci". Păi, e simplu. 
Știți zicala veche că „toamna se numără 
bobocii". Și la colectivă e tot așa. Adică 
toamna se vede cine a muncit cu sîrg, 
după agoniseala ce-o duce acasă.

La împărțeala avansurilor n-am fost 
acolo. Mi-a arătat președintele niște

liste, cum că Aurelian Radu a făcut sin
gur 400 zile-muncă, iar Constantin Năf- 
tică 312 zile, că Ion Istrate a făcut cu 
familia lui 541 zi’e, că au primit atît și 
atît... Dar, mi-am zis, e mai bine să te 
documentezi la fața locului. Și m_am do
cumentat. La care gospodar am fost 
acasă, mi-a pus dinainte și m-a îmbiat 
(tradiție, ce vreți...) cu brînză nouă de 
oaie, cu ceapă dolofană, cu oala de miere. 
Din avans... Bunicile împleteau pe prispă, 
cu fir de țigaie, mănuși și pieptare. L:nă 
din avans... Beciurile pline cu cartofi 
săpunari, din avans, patului doldora de 
grîu. Numărătoarea bobocilor a ieșit cu 
belșug. Cred și eu. 
Hărnicia, chibzuiala își 
află răsplată. Du-te pe 
la saivanul cu cele 
două sute de oi, să 
vezi cum le-ngrijește 
de priceput Iordan Mi
cloș. Fiu-său, Ion, o 
gîgîlice de vreo 6 ani, 
a prins și el drag de 
îndeletnicirea asta.
Srigă și se învîr- 
tește voinicos printre 
bîrsane, fără teamă de 
coarnele cele mari și 
imbîrligate ale ber
becilor. Sau să vezi 
boxele cu purcei de 
rasă. Ori prisaca. 
Aici „guvernează" în
vățătorul Gheorghe 
Georgescu și soția 
lui Și credeți-mă, 
multă dădăceală trebuie la albine. 
Vietăți pretențioase... Să te așezi 
stupii nu știu cum, să ai grijă Ia roit, 
să te bați cu viespile și cu fluturii „cap 
de mort" (mari hoțomani de miere)...

Oile, albinele, purceii nu fe-au avut 
colectiviștii de la începutul începuturilor 

Le-au încropit pe-ncetul. La anul vor să 
cumpere și vreo 500 de păsări, să facă 
o crescătorie. Și o vor face. Au făcut ei 
altele și mai Și- De pildă „uzina". li 
spun ei în glurnă așa, dar e de toată 
mirarea. Au patru motoare, strung ursi 
versai, aparat de sudură, uruitor, darace 
de lină, circular de tăiat sc nduri... Mă 
rog, mecanizare în regulă.

Toamna se numără bobocii. Dar, în 
ce privește treburile cirnpului, toamna se 
numără și— bobocii din anul viitor. Că, 
dacă nu ari și însămînțezi la vreme, 
apoi... Colectiviștii din Tudor Vladimi
rescu știu asta. De aceea e forfotă gro
zavă acum pe ogor și păcănitul tractoa
relor împînzește văzduhul r:nă hăt de
parte.

★
Ședeam în ograda unui gospodar, 

dinaintea oalei cu must. O fetică cit un 
greier s-a ascuns în bozii și a început șă 
plîngă teribil, semuindu-mă cu doctorul 
și bănuind în tașca aparatului de foto
grafiat cine știe ce instrumente vrăjmașe. 
A-mpăcat-o maică-sa cu o bucată de 
fagure. Mai apoi ne-am împrietenit. 
Abia începuse să vorbească, peltic. M-i 
dus să-mi arate găina ei preferată, „Tă- 

învățătorului Georgescu îngrijește ci.* pricepere de 
albine.

tănaca". Era pe cuibar. Curios cuibar: 
o cască fascistă, ruginită, dar pe care se 
mai cunoațtea zvastica neagră. Mi am 
amintit de vremea cînd hoardele lui Hi
tler hălăduiau pe-aici. O cască ruginită 
în care ouă păsările. Asta a rămas din 
trufia cotropitorilor. Toamna se numără 
bobocii.

• ușile MÂNUCEANU

cam cit timp 
pentru treaba 

de cercetat 
unele din ele 
cercetare mai

este așteptat în 
i studieze cu aten- 
fenomen, savanții 

anul

Soarele nostru are o ciu
dată apucătură. Din 11 în 11 
ani, se „supără" foc și atunci 
e vai și prăpăd ! Pe suprafața 
lui se ivesc explozii uriașe, 
de sute de mii de kilometri. 
Cîteva ceasuri după aceste 
explozii, în straturile superi
oare ale atmosferei noastre 
se observă o năvală mare de 
particule de atomi. Această 
năvală tulbură comunicațiile 
radiofonice, produce tulburări 
în clima pămîntului, provoa
că un număr mai mare de 
aurore boreale.

Ultima perioadă maximă a 
exploziilor din soare s-a pe
trecut între 1947—1949. Maxi-

Este vorba de o anumită pe
rioadă de timp pe care sa
vanții din întreaga lume s-au 
gîndit s-o consacre cercetării 
atente a pămîntului. Perioa
da aceasta, denumită „An in
ternațional geofizic", se întin
de între 1 iulie 1957 și 51 de
cembrie 1958.

DE CE 18 LUNI ?.
Cînd savanții au hotărît să 

lucreze împreună la lămuri
rea unor probleme nedezle
gate încă de știință, s-au în
trebat mai întîi 
le este necesar 
asta. Probleme 
sînt multe, dar 
cer un timp de 
îndelungat. Printre acestea, 
figurează și cercetarea atentă 
a celor două ținuturi din ju
rul polilor : Arctica și Antarc
tica. Cum însă în aceste două 
ținuturi anotimpurile sînt opu
se (cînd la polul nord e iarnă, 
la polul sud e vară), s-a ales 
o perioadă care să cuprindă 
toate anotimpurile, atît în Arc
tica, cît și în Antarctica. Pe
rioada de 18 luni cuprinde 
cum nu se poate mai bine în
tregul ciclu de anotimpuri.

Un al doilea motiv a fost 
faptul că s-a observat că axa 
pămîntului nostru nu e de loc 
fixă, ci că e nițel cam jucă
ușă. Da, da, așa el Pînă

mul viitor 
1958. Ca să 
ție acest l 
s-au gîndit să „plaseze 
internațional geofizic în așa 
fel, încît să înglobeze neapă
rat anul 1958.

O MULȚIME DE PROBLEME
Nu de mult se știa că dincolo 

de atmosfera noastră e întu
neric beznă. Rachetele trimise 
în „cercetare" în straturile 
superioare ale atmosferei au 
adus știri că acele părți sînt 
luminate de zece mii de ori 
mai puternic decît suprafața 
pămîntului. Sateliții artifici
ali și rachetele lansate în 
timpul anului internațional 
geofizic vor ajuta pe savanți 
să lămurească acest mister.

Tot în această vreme se 
vor studia și filma aurorele 
polare, se va cerceta „viața" 
ghețarilor, se va studia mag
netismul pămîntesc, se va 
pune „oarecare" ordine în 
prevederea timpului.

Și la sfîrșitul anului inter
național geofizic vom ști mult 
mai multe lucruri despre pla
neta noastră decît știm acum.

Mă prind că știți pe 
dinafară clasamentul 
primei categorii de 
fotbal- Mai ales acum, 
cînd doar trei etape 
ne despart de .•încoro
narea" campionului 
pe acest an. Trei eta
pe după care unii vor 
răsirflă ușurați (cei 
care-și vor vedea echi
pele favorite consoli
date definitiv în A) 
iar alții vor ofta amă- 
rifi (nu-i nevoie să 
vi.i mai spu-n care...). 
Firește, aceste ultime 
întîlniri vor fi dispu
tate cu multă îndîrii- 
re. Luata e mai cu 
seamă aprigă în coada 
Plutonului, între can
didata la lanterna ro
șie. Neașteptata victo
rie a Științei Cluj (ul
tima clasată) în me
ciul cu Dinamo-Bacău, 
se pare că a dat for
mației studențești mal 
multe șanse și-, spe
ranțe- Dar ea mai are 
de înfruntat încercări 
redutabile dintre care 
una primejdioasă este, 
fără îndoială, meciul 
(în deplasare /) cu 
Locomotiva-București. 
Dinamo-Bacău va ft 
nevoit de asemenea 
să se apere din răs
puteri în fata Lo- 
comotivei-Timișowa s'

a Progresie'ui-Bucu- 
rești Nu sînt scu
tite de emoții nici 
Locomotiva-Timișoara, 
nici Minerul-Petroșani. 
nici Dinamo-București, 
plasate toate în zona 
periculoasă

Intre fruntașii cla
samentului se pare că 
duelul s-a clarificat. 
C.C-A. (care se află 
acum în turneu in An
glia) și-a asigurat 
un avantaj de 3 pun
cte față de Flacăra- 
Ploești, a doua clasa
tă. Ambele echipe mai 
au de susținut cite 
trei întîlniri. E greu 
de presupus că C.C.A. 
din trei întîlniri nu va 
acumula încă 4 puncte 
spre a face 33 (față 
de maximum 32 cite 
poate realiza Flacăra) 
cîștiglnd astfel cam
pionatul. Și totuși..- 
nimic nu e imposibil. 
Nu trebuie să uităm 
că formația ploeșteană 
e plină de surprize șt 
a realizat în ultima 
vreme performanțe 
frumoase.

Concluzia ? Un ma
re semn de întrebare. 
Oricum însă, etapa de 
mîine va limpezi în- 
trucîtva situația.

C. VISSARION



POVESTEAiu^ADUMAni Pagină redactată 
de A. Weiss 

Foto Gr. Prepeliță

de o viață întreagă 
și vechi membru 
de partid. El își 
luă sarcina să con
ducă grupul de co
pii prin fabrică.

— Iată aici tot 
felul de laminoare, 
începu tovarășul 
Silaghi să explice.

I. ,,Ia ie uită, ia te 
irită!... Ce musafiri la 
noi !“ Nu te mira așa, 
moș Dincă, ci mai bine 
dă-le drumul să intre, că 
au treburi importante...
2. ...Și, așa l-au întîlnit 

copiii pe maistrul Sila
ghi, care i-a condus prin 
toată fabrica. Cea mai 
mîndră și mai bucuroasă 
a fost, fără îndoială, fata 
lui, Silaghi cea mică.

Poate că pagina de fată, cu textul, fo
tografiile și desenele pe care le vedeți, 
n-ar fi existat dacă. Intr-o dimineață, 
nu ne-am fi pomenit la redacție cu invi
tația pe care o reproducem mai jos. De 
ta aceasta, de fapt, a pornit povestirea 
de fată...

IN VIZITA LA PRIETENI
în dimineața zilei de 20 octombrie, în 

fața Școli, nr. 179 din București, se aduna
seră cîțiva pionieri, fete și băieți. Peste 
dtva timp ieșiră de pe străduța pe care 
se află școala și o luară în sus, pe Calea 
Griviței.

Curînd, grupul ajunse la capul liniei tram
vaiului 6, acolo unde se află uzina Boleslaw 
Bierut și, cu Cornel în frunte, se îndreptă 
direct către poartă.

Moș Dincă, portarul fabricii îi întrebă :
— Ce-i cu voi ? Ce căutați ?
— Sîntem anunțați, îl preveni Cornel cu 

multă importanță.
Moș Dincă telefona la direcție, primi con

firmarea și, le deschise poarta.
Iată-j pe copii în secția laminoare. Un 

muncitor în vîrstă îi întîmpină și, primul 
lucru pe care-1 făcu, o sărută pe Silaghi. 
Copiii făcură ochii mari.

— Te cunoaște? întrebă Cornel.
— E tata, răspunse Silaghi.
Maistrul Silaghi Gheorghe e muncitor 

Aci e baia pentru zinc. Zincul topit în cup
toare este turnat în forme. Lingourile sînt 
apoi laminate progresiv pînă cînd ajung 
tablă subțire de doi,, trei milimetri.

— Păzea, strigă un băiat și în clipa ur
mătoare se auzi o bubuitură cumplită. Pă
rea că tavanul întreg s-a pus în mișcare. 
Două gheare de oțel înșfăcară un lingou 
și-1 duseră de acolo.

— Asta-i un pod rulant, le explică rî; 
zînd maistrul Silaghi. Haideți puțin să vă 
arăt un loc unde se lucrează piese pentru 
cazane de locomotive.

„Piesa" era o placă de metal de cîteva 
sute de kilograme, pe care vreo zece oa
meni o scoteau roșie din cuptor și 

o băteau cu cioca
ne grele, ca să-i 
dea forma dorită.

— Să vă prezint 
un tînăr foarte 
harnic, spuse to
varășul Silaghi și 
strigă tare: Ale
xandre ! Hei, Ale
xandre ! Ia vino 
puțin !

Un tînăr voinic, 
cu fața roșie, ÎȘi 
lăsă ciocanul greu 
și se apropie.

— Să trăiești, 
nea Silaghi 1

— Uite, fata mea 
șl colegii ei — îi 
prezentă maistrul. 

Silaghi, fata, 
șopti băiatului de 
alături : „Dă-i 6 
invitație !“

Așa se face că, a doua zi, >uditu Ale
xandru, utemist fruntaș în producție, avea 
să facă parte din prezidiul adunării pionie
rești. Copiii au trecut apoj și pe la labora
tor.

♦
Cornel era așteptat la școală cu multă 

nerăbdare de detașamentul clasei a IV-a, 
care învață dimineața. Cornel e într-a VH-a 
și se ocupă de ei. Le făgăduise că va 
veni să le povestească cum a fost Ia fabri
că. De aceea, în clipa în care apăru, se 
năpustiră toți, gata să-1 dea grămadă.

— Stați, țipă Cornel. Vă spun tot. Azi 
am mers în grup la fabrica care patronea
ză școala noastră... Ș; acolo...

Restul povestirii nu vă mai interesează, 
fiindcă-1 cunoașteți.

Vă mai datorez o explicație : cînd sărbă
torești un eveniment însemnat, pe cine 
oare inviți în primul rînd ? Pe cel mai bun 
prieten. Asta-i cauza pentru care delegațiile 
detașamentelor din Școala nr. 179 au ținut 
morțiș să viziteze fabrica Boleslaw Bierut 
tocmai în ajunul adunării de alegere a co
lectivului de conducere al unității.

ADUNAREA
Nu știu cite ziare ar trebui să umplem, 

dacă ar fi să povestim despre tot ce scria 
in darea de seamă a unității de la Școala 
179... Și despre învățătură, despre minunata 
adunare „Crucișătorul albastru", organi
zată de detașamentul 3, despre activitatea 
artistică, despre diplomele cucerite de uni
tate în întrecerile sportive...

Dar nespus de emoționantă a fost clipa 
în care pionierii unității au adresat scrisori 
absolvenților, acelora care anul acesta s-au 
dus la alte școli, lată scrisoarea adresată 
fostei pioniere a unității nr. 179, Hudiță 
Anca :

Salut voios de pionier !
Dragă Anca,

Primește saluțul tuturor pionierilor din unita
tea nr. 8.

Azi e o mare sărbătoare pentru noi : se alege 
noul colectiv de conducere al unității. Să știi că în 
aceste clipe ne gîndim mult la tine, care atîtia ani 
ai muncit sîrguincios.

Vrem să-ți împărtășim cîteva din momentele 
pe care le trăiește unitatea noastră. Pe fețele tutu
ror a înflorit azi zîmbetul. Avem mulți invitați. 
In primul rînd, foștii elevi ai școlii.

Nu știu cum s-a făcut, 
că am ajuns de la adu
narea de alegeri a unității 
de la Școala 179 tocmai la 
curtea lui Papură împărat.

Cel puțin așa au anun(at 
cei doi vestitori învălui(i în 
mantii largi de catifea ca
fenie... Și au mai anunțat 
vestitorii că împăratul in
vită pe toată lumea la o pe
trecere grozavă.

Intr-adevăr, grozavă tre
buie să fie această petre
cere, dacă toată lumea se 
pregătește cu atîta înfrigu
rare.

Mai intii a apărut cuno 
scutul Pîrlea din poveste, 
apoi Lăcustă Vodă, văitîn- 
du-se de foame, ca de obi
cei. In urma lor, hop și Scu-

fița Roșie cu lupul. Nu știu 
datorită cărei împrejurări 
s-au împrietenit ei doi. Pe 
semne în vederea petrecerii. 
Cert este însă că au plecat 
ținîndu-se de mină.

Uite-o și pe Lisaveta, ță
răncuța din „Nuielușa de 
alun". Cătălina și Luceafă
rul din poezia lui Eminescu, 
cei trei -ursuleți, Albă ca 
Zăpada și cei 7 pitici — 
care n-au putut trece prin 
fața spectatorilor fără să 
tragă un joc — si... o
nenorocire care a întunecat 
toată veselia : Sinziana este 
răpită sab nasul nostru de 
zmeul cel hid (fie vorba în
tre noi, era un zmeu tare 
nostim), iar bietul Pepelea,

Adunarea a în-
ceput a doua zi 
dimineața, la ora 
stabilită, în holul 
cel mare al cine
matografului ^în
frățirea între po- 
poare*. Au sunat
goarnele, au bătut tobele, detașamentele 
au prezentat raportul, apoi i s-a dat cu- 
vintul lui Slăvescu Aurel, președintele 
unității, care a început să citească darea 
de seamă.

nu

După adunare va urma un carnaval toarte tru- 
mos, intitulat ,,ln lumea basmelor'1. Cred că-țl 
închipui cum va fi. Tare rău ne pare că nu ești 
printre noi. să iei parte la veselia noastră.

Iți făgăduim că n-o să te uităm niciodată, să 
ne uiți nici tu. Anca !

Fostele tale colege

colectivul 
care fie- 
bine. 
necazuri, 
pio nierii

Scrisori asemănătoare au fost adresate 
lui Zahiu Radu și Nică Marian, în prezent 
elevi ai Școlii Militare „Dimitrie Cantemir“.

Au urmat propunerile pentru 
de conducere, votarea, lucruri pe 
care dintre voi le cunoaște atît de

Au fost și bucurii, au fost și 
Nouă ne-a părut tare bine cînd 
l-au propus și l-au votat pe Cornel, vechea 
noastră cunoștință. In schimb ne-au întristat 
Chioreanu Victoria și Marinescu Vasile care, 
cum se zice, au „căzut" cu succes.

La sfîrșit, le-a vorbit copiilor o altă cu
noștință veche, tovarășul Suditu Alexandru, 
utemistul fruntaș de la fabrica Boleslaw 
Bierut.

foarte operativ, pe ioc por
nește

Și 
lung 
lung, 
timp 
și s-o 
ana..

Apărind în fine, și Papură 
Vodă în persoană, s-a pornii 
un dans și o veselie nemai
pomenită. Iar eu...

Incălecai pe-o șa...
Stați că am uitat să vă 

spun ceva. Fotograful nos
tru. ascuns pe după o per
dea, a reușit să fotografieze 
petrecerea de la curtea lui 
Papură Vodă, așa ca s-o pu
teți vedea și voi. Nu mulți 
fotografi se pot lăuda cu o 
asemenea ispravă.

în căutarea ei...
a mai urmat un șir 
de personaje. Atît de 
incit Pepelea a avut 

să-l răpună pe zmeu 
ia înapoi pe Sînzi-

MEMBRII COLECTIVULUI

Mănăilă Leontina
Clasa a 7-a A

Niță Cornel
Clasa a 7-a C

DE CONDUCERE văzuți de Ross

Andrei Aurel
Clasa a 6-a

Oprea Ion
Clasa a 6-a C

Turcu Maria
Clasa a 7-a A



mineze

cunoaște Valea Prahovei ? Iată, in prima, fotografie, 
crtmpei din ea. Vedeți sondele? Cu ajutorul lor, mii 
oameni curajoși și destoinici smulg aurul negru din 
dineuri. !n cealaltă fotografie, sînt înfățișați un grup

țărani din Negrești, din Țara Oașului. Vreinile de 
lipsuri și întuneric de odinioară dispar din viața oșa- 
nenilor. lată-i: ei învață, studiază cu sirg, să-și lu- 

mințile, să poată supune natura... Ultima 
imagine: un colț de la Bicaz. Priveliște de vis și 
poezie. Dar nu-i așa că simți în apropiere trepidațiu, 
măreția covîrșitoare a gigantului făurit de poporul 
nostru, eigantul-hidrocenirală, care dă lumină?

S-au scris, despre plaiurile patriei, cîntece zeci și 
zeci. Fiindcă pe pămtnitul patriei noastre se înșiră, 
ca-ntr-o salbă fermecată, mlndre și felurite frumuseți, 
de la piscurile înzăpezite pină la cîmpia fără hotar, 
ce prevestește vuietul mării. Pămînt urile acestea cu
prind bogății nemăsurate, pe care poporul nostru, 
liber azi, le stăpînește. In mijlocul minunatelor pri
veliști, ciocoiește munca creatoare. Cine din voi nu

Povestire de Andrei Smanchevici
— Mitea.., ia te uită, s-a oprit o ma

șină. Hai și noi să ne uităm.
— Dar ce avem de văzut acolo? Așa 

ești tu întotdeauna... Am plecat la an
trenament, iar tu ești gata să te oprești 
pentru fiecare fleac...

— Dar nu ne vom opri... Cotim din 
drum lingă mașină. Nu ne e tot una 
unde cotim ?

— Ei bine.., se învoi Mitee. Cu tine 
n-o scofi la capăt.

Băieții întoarseră schiurile și porniră 
pe drumul de țară. Colea mergea Îna
inte. iar Mitea după el.

Lîngg mașină se opriră totuși. Ca
mionul stătea pe marginea drumului. Șo
ferul se culcase sub mașină și repara 
ceva acolo. Probabil că stătea culcat de 
mult acolo și înghețase de-a binelea. El 
își ridica mereu picioarele și își lovea 
pîslarii unul de altul, arunca adesea 
cheia pentru piulițe în zăpadă și sufla 
în mîini. Băieții se lăsară pe vine și se 
uitară sub mașină.

— Ce căutațl aici ? — le strigă șofe
rul supărat.

*— Nimic... am vrut să ne uităm. 
bolborosi Colea jignit.

— Să vă uitați... Se vede că n-aveți 
altă treabă... Dar ce e aici, e cta.ema- 
tograf ? — le spuse șoferul și mai supă
rat. Mie mi au înțepenit degetele de frig, 
iar ei vor să se uite. Vedeți-vă de treabă 
și lăsați-i pe alții în pace I

Cînd băieții se îndepărtară la o sută 
de pași de drum. Mitea începu deodată 
să rîdă.

— Ei, te-ai uitat ? Ți-am spus să 
mergem mai departe... Nu trebuie să-ți 
bagi nasul unde nu-ți fierbe oala.

— Șoferul a înghețat și de aceea e 
supărat... Și nu văd nimic de rîs aici — 
spuse sever Colea și se întoarse brusc 
spre pădure.

— Încotro ai luat-o? îl întrebă Mitea 
mirat.

— Mă duc după vreascuri, ai înțeles? 
O să-l degere mâinile.

Băieții se întoarseră la mașină cu 
două brațe de vreascuri, le așezară cu 
grijă pe marginea drumului și Colea îl 
întrebă aferat pe șofer:

— Nu cumva aveți un chibrit ?
Șoferul supărat ieși de sub mașină 

și se vedea bine că avea de gind să stea 
de vorbă cu băieții și mai serios. Dar, 
văzînd vreascurile, el înțelese pentru ce 
le trebuiau chibriturile.

— Vezi acolo în cabină... Sînt unde
va deasupra, spuse el împăciuitor și 
începu să joace și să lovească mâinile 
de scurta de blană.

Iar când se încălzi la foc, fața lui 
parcă se topi și se schimbă. El zîmbi 
vinovat și spuse:

— Vă mulțumesc... Și fiindcă văd că 
sînteți băieți buni, haideți să ne împă
căm : nu fiți supărați pe mine. Gerul îl 
poate scoate pe oricine din fire... Și a- 
feră de asta am pierdut coada de la 
mașină..

— Coada ? îl întrebă Colea. Dar cum 
o să mai puteți merge fără ea ?

— Dar știi tu ce e aia coadă ? — îl 

întrebă șoferul surizînd, și-l privi pe 
Colea cu ochii pe jumătate închiși.

— Știu, este un pinion conic. Fără el 
nu poate merge mașina — este piesa 
principală de la puntea din spate. Prin 
el se transmite mișcarea la roți...

Mitea pufni în pumn.
— De ce tizi ? — îl întrebă șoferul 

întorcîndu-se spre el... Are dreptate, așa 
este...

— Știu că așa este... El e doar res
ponsabilul cercului nostru de tractoare.

Toți băieții îi spun chiar „mecanicur, 
explică Mitea. Dacă nu l oprești, începe 
să demonteze toată mașina bucățele, să 
spună că pinionul conic sau coada este 
pus în mișcare de axul cardanic, iar 
axul este pus în contact cu cutia de 
viteze, iar cutia de viteze...

— Stai, oprește-te — îl întrerupse șo
ferul pe Mitea. Mi se pare că trebuie să 
ți se pună și ție frîna... Via să zică în- 
vățați meseria de tractorist ? Foarte 
frumos... Chiar așa și trebuie acum, în 
timpul nostru — să vă deprindeți cu teh
nica încă din copilărie. Fiindcă la noi 
mai în fiecare zi apare cîte o nouă ma
șină... Peste tot e nevoie de tehnică — 

și la oraș și la sat. Și să vă spun ceva : 
servici pentru servici: cînd aveți timp 
liber, veniți la noi în S.M.T., în comuna 
Vîsocoe. Am să vă fac cunoștință cu pro- -a 
fesorul nostru de tractoare, cu Ivian 
Stepanovich Avem acum mult de lucru 
— reparăm tractoarele, așa că o să 
aveți ce vedea... Iar lui Ivan Stepanovici 
îi sînt dnaigi băieții curioși, dcPnici să 
învețe.

Șoferul își aprinse o țigară de la un 
tăciune, se uită la mașină și oftă.

— Mă așteaptă acolo la S.M.T... Le 
duc doar piese de rezervă...

— Asta-i bună ! Dar de ce nu ne-afi 
spus ? — spuse Colea și sări în picioare 
iar după el se ridică și Mitea. Dăm noi 
o fugă pînă la Vîsocoe. O luăm de-a 

dreptul prin pădure, sînt numai vreo 
șase kilometri...

— Dacă n-or fi chiar opt — spuse 
șoferul, cîntărind parcă propunerea bă
iatului.

— Nu face nimic 1 Tot am plecat să 
facem antrenament. Vom avea curând o 
întrecere de ski între detașamente... Ce 
să spunem la S.M.T. ?

— Spuneți-le... despre piesa aceea prin
cipală — zise șoferul rîzînd.

— S’a făcut! Așteptați piuă vă vine 
o mașină să vă ia la remorcă 1 — îi 
strigă Colea și porni îndată cu pas larg. 
Mitea nu rămase nici el în urmă

Șoferul se uită pe urma băieților care
se îndepărtau.

— Hm... piesa principală... Piesa cea 
mai principală în angrenajul vieții noa
stre sovietice — este faptul că se ridică 
și cresc oameni buni, așa ca aceștia. 
Oameni ca ei nu se vor opri pe drum...

(Din revista „Zateinik")

Redacția și admir.lslrajia •. București Piața Scîntell, tel 7 fit 00. 760 10 Abonamentele se fac la toate OFICIILE POȘTALE și SECȚIILE RAIONALE DE DIFUZARE A PRESEI, 
laxa plătită in numerar conform aprobării Dir. Gen. P.T.T. 100 114. Tiparul Intr. Poligrafică Nr. 2, str. Brezoianu Nr. 23—25.


