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• Buna folosire a tim
pului

• îngrijirea uneltelor, 
ordinea — ajutori de 
nădejde în muncă

erau doar

Despre 
programul zilei

încă de pe 
a început

Proletari din toate țările, unili-' ă ■'
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romin,fiigatal

in voie camera, 
patul, gimnastica 
vă spălați și luați 
dimineață. O oră

Cu ajutorul desenatorului 
nostru, vă prezentăm cum 
își împarte timpul unei zile 
de lucru pionierul ANTOȘ 
MIRCEA, clasa a Vila, 
Școala de 7 ani nr. 4 din 
București, care a obținut în 
anul trecut numai rezultate 
foarte bune la învățătură.

PARASCHIVA PETRIUC 
prof. Școala de 7 ani 
nr. 10 — București
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zuit timpul din cursul unei 
zile de lucru.

Iată cum ar putea să arate 
un program al zilei pentru un 
pionier care învață după a- 
miază :

Ora 7 este 
pentru treziri 
puteți aerisi 
puteți face 
de înviorare, 
gustarea de 
o puteți destina gospodăriei, și 
anume o veți ajuta pe mama 
la diferite cumpărături, cură
țenie etc. De la 8,30 pînă la 
11,30, cu scurte pauze, urmea
ză să vă pregătiți cu atenție 
lecțiile. E bine ca mai întîi să 
fie pregătite lecțiile de mate
matică, fizică, limba romîna, 
deoarece sînteți mai odihniți, 
după care, cu aceeași atenție, 
vă veți ocupa de geografie, 
muzica, desen etc. E recoman
dabil ca, la toate obiectele, în
tîi să studiați lecția din ma
nual și abia după aceea să

...numai intr-un singur mi- 
™ nut, harnicii muncitori din 
tara noastră au dat patriei în 
anul 1959 circa 13.000 kilo- 
wați-oră energie electrică, 
15.000 kg cărbune, 22.000 kg 
titei, 2030 kg minereu de 
tier ?... și că aceste cifre au fost 
cu mult depășite in anii I960—* 
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...un avion cu reacție so- 
5 vietic „TU-114" sau „IL 
18“. de pasageri, străbate in
tr-un minut o cale de 15 km 
iar cosmonauta Gagarin și Ti
tov au zburat cu navele „Vo- 
stok" 500 km pe minut ?

povestea: sînt

...uzina automată de becuri 
din Riga fR.S.S. Letonă) 

este deservită de numai 3 oa
meni și produce, in iiecare 
minut, 62 becuri, iar o uzină de 
pistoane de automobile din 
U.R.S.S. are gata pentru livra
re cite 6 pistoane (foarte greu 
de fabricat) in fiecare minut ?

E foarte bine ca, 
acum, cînd abia 
școala, să vă întocmiți un pro
gram al zilei în care să vă pla
nificați în mod cît mai chib-

Ați început un nou an șco
lar și de aceea socot că 
o discuție despre buna 

folosire a timpului e cum nu 
se poate mai nimerită. Timpul 
e foarte prețios și folosirea lui 
chibzuită e de strictă necesita
te. Fiecare minut pierdut în
seamnă, mă refer la voi, pio
nierii și școlarii, un exercițiu 
nerezolvat, o regulă gramati
cală neînvățată. Și pentru noi, 
părinții și frații voștri mai 
mari, timpul e nespus de pre
țios. Un minut pierdut înseam
nă o piesă mai puțin, înseamnă 
să încurci lucrul altui munci
tor, să întîrzii asamblarea pie
selor. Muncitorii din brigada 
noastră știu că și de folosirea 
timpului depind rezultatele 
muncii lor. Să vă dau un exem
plu. Schimbul nu a început 
încă, dar pe toți tovarășii îi 
poți afla în secție. Nea Șerbă- 
nescu își verifică strungul, îl 
unge, își aduce materialul ca 
să-l aibă la îndemînă și apoi 
studiază cu atenție desenul. La 
trei pași de el, utemistul Ale
xandru Dumitrescu îi urmează 
exemplul. La fel și Ion Stoica, 
Nicolae Costache ș.a. E o zi ca 
multe altele, dar brigada își 
pregătește din vreme locul de 
muncă. Datorită acestei pregă
tiri, noi reușim ca, odată lucrul 
început, să folosim din plin 
cele 480 de minute cîte numă
ră ziua de lucru. Dovadă sînt 
rezultatele. înainte, fiecare 
muncitor realiza doar 66 bu- 
tuce pentru telefoanele de mi
nă, astăzi noi am ajuns să ob
ținem 90. La fel și la șneicurile 
pentru contoare ; de la 550 de 
bucăți cîte se realizau în tre
cut, noi realizăm azi cîte 700.

Iată de ce spuneam că pre
țuirea timpului, folosirea Iul 
rațională e un lucru impor
tant. Știu că aceasta este o 
preocupare principală și pen
tru voi. Dar mai știu că mai 
sînt unii copii care își întoc
mesc programe ale zilei ce 
rămîn doar pe... perete! Aju- 
tați-i pe acești colegi, arăta- 
ti-Ie că programul Ie e un bun 
prieten și că de respectarea 
indicațiilor lui depind și re
zultatele muncii voastre: în
sușirea de noi și bogate cuno
ștințe ! Noi toți, patria noastră 
socialistă, așteptăm ca mîine, 
cînd veți păși în rîndu] oame
nilor muncii, să fiți cadre bine 
pregătite, capabili să continu
ați măreața operă începută de 
nărinții voștri.

...că muncitorii din dome- 
0 niul transporturilor, din 
tara noastră, în anul 1960, in 
fiecare minut, au transportat 
cite 148.000 kg mărfuri pe 
căile ferate, iar muncitorii din 
toate ramurile de transport au 
transportat pe uscat, pe apă și 
pe calea aerului mărfuri în 
greutate de 270.000 kg în fie
care minut ?

scrieți temele. Pe urmă, folo- 
siți-vă timpul rămas pentru a 
participa la acțiunile pionie
rești ale grupei sau detașa
mentului, la activitățile patrio
tice, la învățarea unor noi 
jocuri, cîntece... între orele 
12,30—13, urmează să luați 
masa și să vă pregătiți pentru 
a porni spre școala. Se reco
manda, oare, ca și seara, după 
reîntoarcerea de la școală, să 
mai pregătiți din lecțiile pen
tru a doua zi ? Desigur I Aces
tea vor fi însă cele mai ușoa
re : desenul, muzica, hărțile 
etc. E bine ca seara, timp de 
30—50 de minute, să faceți 
lectură particulară.

Cei ce învață dimineața își 
vor destina învățăturii, jocu
lui etc. cam tot atîtea ore, cu 
singura diferență că ele vor fi 
după amiază.

^#1

— L-am reparat cum se cuvine. El te va 
ajuta să nu irosești nici un minut în zadar!
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Exemplul
PERSONAL

Alegerea președintelui de detașament

pu nimrR

In litada gospodăriei co
lective, roadele dădu-

< seră în pîrg ; prunele 
ochioase, perele pergamute, 
merele dulci așteptau să fie 
luate ușurel de pe ramuri și 
așezate în coșuri. Prima zi 
de cities nici nu începuse bi
ne, cînd colectiviștii i-au vă
zut intri nd în livadă pe pio
nieri.

— Am venit să vă dăm o 
mînă de ajutor! — explicară 
copiii veseli.

Ușori și sprinteni, unii a- 
duseră la rădăcina pomilor 
coșuri, alții sprijiniră scări 
iar unii se cățărară chiar în 
pomi.

Colectiviștii, care-și cunoș
teau prea bine copiii, începu
ră să rîdă :

— Acum să te ții cînteceî
Intr-adevăr, nu trecu mult 

și livada răsuna de melodii 
vesele, iar coșurile copiilor se 
umpleau aproape la fel de re
pede ca ale colectiviștilor. Ca
reva dintre cei vîrstnici se mi
ră, chiar :

— De harnici sînt harnici 
cu toții, dar cei cu tresele a- 
celea roșii pe mînă sînt par
că cei mai ageri. Prîsnel, nu 
alta !

— Ei fac parte din activul 
pionieresc! strigă vesel un 
copil care auzise întrebarea. 
Tocmai pentru că sînt cei mai 
buni dintre noi i-am ales să 
ne conducă...

Intr-adevăr, membrii acti
vului pionieresc trebuie să 
dovedească prin exemplul per
sonal cum trebuie să se com
porte un pionier. La învățătu
ră, în activitatea de folos ob
ștesc, în întreaga activitate 
pionierească, președinții de 
grupă, de detașament sau de 
unitate trebuie să fie printre 
cei dinții In felul acesta, au
toritatea lor va spori, îndem
nurile lor vor fi urmate cu 
încredere de pionieri și șco
lari. Modești și harnici, per 
severenți, politicoși, buni to
varăși, ei trebuie să fie mi 
hyn exemplu pentru toți pio 
nierii. - • . .

SANDU ALEXANDRU

Așa se și cuvine în frun
tea orăcărei acțiuni — 

pionierii din activ

Citesc 
Regulamentul 
organizației 
de pionieri

Încă din primele zile de 
școală, colectivul de conducere 
al unității de pionieri de la 
Școala de 7 ani din comuna 
Vîrteju, București, a alcătuit 
împreună cu tovarășa instruc
toare superioară programul de 
activități în vederea pregăti
rii și desfășurării alegerilor 
pionierești. In fiecare detașa
ment a început citirea Regula
mentului organizației de pio
nieri. La adunarea organizată 
în detașamentul nr. 3 din clasa 
a Vll-a, multe capitole discu
tate au fost bogat exemplifi
cate.

Pionierii au vorbit despre a- 
jutorul pe care l-au dat gospo
dăriei colective în întreținerea 
culturilor, despre ajutorul dat 
de ei la ridicarea noii școli și 
despre felul cum detașamentul 
lor se ocupă de îngrijirea bu
nurilor obștești. Zaharia Du
mitru — președintele detașa
mentului, a arătat cum pionieri 
ca Ionescu Nicolae, Olopeanu 
Dumitru, Gheorghe Elena au 
lat ajutor la repararea mobi
lierului, la curățirea școlii. Au 
fost date nenumărate exemple 
despre prietenia care există în 
detașament, despre grija față 
de cei mici .și multe altele.

în detașamentul clasei a VII-a 
pionierii caută să cunoască 
temeinic fiecare capitol din Re
gulament. Dar nu numai atît. Ei 
se străduiesc să respecte toate 
îndatoririle pionierului. Atunci 
cînd vor începe alegerile pio
nierești, ei vor fi pregătiți să 
discute despre.activitatea'pio
nierească, să-i aprecieze pe cei 
care vor fi propuși să facă 
parte din activul pionieresc.

'Astăzi a fost o adevărata zi 
de sărbătoare pentru noi : s-a 
ținut alegerea președintelui de 
detașament. Ne-am pregătit cu 
drag pentru această adunare, 
precum și pentru cele de gru
pă, încă de la începutul anului 
școlar. Au fost nespus de in
teresante discuțiile purtate în 
detașament despre Regula
mentul Organizației de pio
nieri, despre cum trebuie să 
muncim pentru a ne îndeplini 
angajamentul solemn, despre 
chemarea pioniereasca. Am 
învățat și multe cîntece noi, 
dedicate partidului și patriei 
noastre. Micii tehnicieni și mi
cii naturaliști au fost ocupați; 
au amenajat o expoziție gro
zava ! Se pot vedea aici cîte- 
va exemplare uimitoare de 
verze gigantice, știuleți de po
rumb cit o căciula, aparate de 
radio, țesături meșteșugit în
florate, păsări împăiate, truse 
de lăCătușerie și cîte și mai 
cîte. Nici sportivii nu s-au lă
sat mai prejos ; împreună cu 
micii artiști din unitate, au 
confecționat o vitrina cu tro
feele cucerite -. diplome, cupe, 
medalii — dovadă a victoriilor 
noastre în întrecerile artistice 
și sportive. Daca mai punem 
la socoteala panoul cu foto
grafii înfațișîndu-i pe frunta
șii noștri în activitatea obștea
scă și la învățătură, putem 
spune că a fost ilustrată a- 
proape toată munca noastră pe 
un an întreg J

Și iată ca a început aduna
rea pentru alegerea noului pre
ședinte de detașament. Erau 
de fața, ca invitați, tovarășul 
diriginte și tovarăși din sfatul 
unității de pionieri.

După ceremonialul pionie
resc, tovarășul instructor i-a 
dat cuvîntul lui Andrei, pre
ședintele detașamentului. An
drei era tare emoționat. El a 
citit din jurnalul detașamentu
lui și din jurnalul unității des
pre activitatea noastră în anul 
trecut. Firește, am luat aproa
pe .toți cuvîntul, aratînd ce a 
fost bine dar și criticind unele 

lipsuri ale noastre. E bine ca 
majoritatea pionierilor au fă
cut propuneri pentru viitor; 
să ținem unele adunări pe ma
terii, să organizam mai multe 
excursii în împrejurimi, pentru 
a cunoaște temeinic realizările 
regimului nostru, să ne între- 
cem cu sportivii celorlalte de
tașamente, sa ajutam mai mult 
la înfrumusețarea școlii, să or
ganizăm activități care sa ne 
ajute pentru a ne pregăti în 
vederea îndeplinirii tuturor 
condițiilor cerute de distinc
țiile pionierești. . Cele mai 
bune propuneri au fost trecu

--------------------- ------------------------------

Camera pionierilor
Din prima zi de școala, pio

nierii Școlii de 7 ani —- centru 
din Cîmpulung Moldovenesc 
au putut să fie mîndri și mul
țumiți : au o cameră a pionie
rilor frumoasă, îngrijităv unde 
vor veni cu drag pentru a pri
mi noi și folositoare îndrumări 
în activitatea pioniereasca.

Se înțelege cu cita nerăb
dare, sub îndrumarea instruc
toarei superioare, au început 
să amenajeze „Camera pionie
rilor". Pionieri sîrguincioși ca 
Simionescu Eugenia. Tipa Ele
na, Brînzei Doina și alții au lu
crat cu pricepere și cu dorin
ța de a da un aspect cît mai 
sărbătoresc, mai îngrijit și mai 
gîndit' camerei pionierilor. Pe 

te în programul de activități 
pe care pionierii l-au aprobat 
chiar atunci

Pe urmă, a tost propus noul 
președinte de detașament, și 
anume propunerea a fost să-1 
realegem pe Andrei. El e un 
bun organizator, este exemplu 
la învățătura și în activitatea 
pioniereasca, are un tel de a 
se purta cu colegii modest, to
vărășesc și, cînd e cazul, foar
te energic. Apoi — și pe bună 
dreptate — mulți pfbnieri au 
ținut să amintească despre 
Andrei că el a fost sufletul tu
turor acțiunilor noastre de fo
los obștesc ; pe miriște, la fier 
vechi, el a fost mereu în 
frunte. Are mulți prieteni ; tot 
detașamentul I E drept, cîte o- 
dată se apucă să facă singur 
totul, își ia douăzeci de sar
cini pe cap, de nu mai știe nici 
el cum sa le rezolve, dar noi 
i-am atras în mod serios aten
ția că nu procedează bine; 
trebuie să muncim cu toții, fie
care pionier să aibă o sarcina 
precisă. Andrei ne-ă promis 
că așa va face. L-am votat cu 
toții pe Andrei și, să-l fi văzut, 
ei*a roșu și transpirat de emo
ție 1 

lingă materialele pionierești ne
numărate, frumos îngrijite, yare 
existau din anul trecut, came
ra pionierilor a fost îmbogăți
ta cu lucruri noi. Astfel, în- 
tr-un colț, pe o măsuță au fost 
aranjate obiectele lucrate cu 
artă de pionierii din unitate 
în cadrul concursurilor tradi
ționale ale organizației de pio
nieri. Rebega Adriana, Gecuiu 
Georgeta și Taru Doina au a- 
dus ghivece cu flori. Iar la 
sfîrșit, o mică surprjză care 
le-a bucurat inimile; cîțiva 
mici școlari au sosit să dăru
iască celor mai buni tovarăși 
ai lor de învățătura, pionierii, 
cîteva daruri pentru camera 
lor ; milieuri și postamente 
pentru flori.

•••

Ei încă n-au împlinit 
nouă ani’ dar de pe 
acum nu mai contenesc 
cu întrebările despre 
cravata roșie, despre 
cum trebuie sa se poar
te un pionier... Răspun
surile vin cu plăcere. Nu 
e bucurie mai maze pen
tru colegul din clasa 
Vl~a decît aceea.de a le 
povesti școlarilor mai 
mici ce înseamnă orga
nizația de pionieri, ce 
trebuie să facă pentru a 
merita și ei să primească 
cravata roșie.

De acum încolo, acești 
școlari vor veni din ce 
în ce mai des la camera 
pionierilor, vor participa 
la anumite acțiuni pionie
rești. în carnetele lor 
numărul notelor bune va 
spori și, desigur, într-o 
bună zi, vor rosti, îm
bujorați, în fața careului, 
emoționantele cuvinte 
ale angajamentului so
lemn al pionierului,., .

■„ •... -i. v- .
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GETA COSTIN

CENAD (prin telefon, de la 
trimisul nostru): Cenad este o 
comuna rptțre și bogata din ra
ionul Sînieo^aul Mare, regiu
nea Banat. ...țn cele două gos
podarii agricole colective mi
lionare — „Mureșul" și „Ște
fan Plavăț". -— s-au unit cei a- 
proape 8.000 de cenadeni.

Azi, 15 septembrie, prima zi 
de școală, sînt aici, La Cenad. 
Adunarea festiva de deschide
re a noului an școlar a fost a- 
nunțată pentru ora 8 diminea
ța. In curtea școlii, însă, ele
vii au început să vina cu mult 
înainte. La ora 8 fix, serbarea 
a început. Tovarășul Ton Mun- 
teanu, directorul Școlii 
ani, vorbește în cuvinte 
despre grija părintească 
tidului, care a pregătit 
lor din toată țara manuale, 
școli noi, internate.

începe apoi, într-un cadru 
festiv, înmînarea' manualelor 
școlare. Copiii sînt bucuroși, 
le răsfoiesc cu curiozitate. De 
a mare atenție în această zi 
s-au bucurat cei mai mici șco-

ALEXANDRIA (prin telefon, 
de la trimisul nostru) : Inscrip
ția „Bine ați venitde la in
trarea Școlii de 7 ani nr. 5 a 
avut, pentru 415 copii din A- 
lexandria, regiunea București, 
o dubla semnificație : mai întîi 
ca au început cursurile și, apoi, 
ca se află într-o școală nouă, 
inaugurată cu acest prilej. Ia- 
t-o, e spațioasa, plină de lumi
nă, mirosind plăcut a tencuiala 
proaspăta. Mîini grijulii așează 
pretutindeni ghivece cu flori: 
în cele 8 săli de clasă, în can
celarie, la camera pionierilor, 
în laborator, pe coridoare.

Peste tot, chipuri emoționa
te. A început adunarea festivă. 
Duță Dumitru, din clasa a V-a, 
își exprimă, în cuvinte simple, 
calde, recunoștința pentru par
tidul nostru drag care Ie dă
ruiește copiilor aceste bunuri 
de preț — școala, cartea. Ol- 
mazu Teodora, din clasa a TV-a, 
adresează un cald salut pionie
resc micilor școlari din clasa 
I-a, iar Bucioaica Elena, din 
clasa a VL-a, le urează succes 
la învățătura pionierilor și 
școlarilor din clasa a V-a.

Am mers și noi în această 
clasa. Majoritatea copiilor se 
cunosc între ei, unii vin de la 
Școala de 7 ani nr. 2. Cu toții

(ari — elevii din clasa mtua, 
r cărora pionierii le-au dat, pe 

.lingă buchete cu flori, urarea 
lor caldă de bun venit.

Tovarășii Mizu Petre, Fara- 
, go Elena; Mlâden Danilov și 

Wolf Petru; părinți ai copiilor, 
au luat cuvîntul mulțumind 
din inimti partidului pentru 
condițiile de învățătura pe 
care le-a creat copiilor lor.

Am intrat în școala. Copiii, 
așezați la locurile lor, în clase 
proaspăt zugrăvite, cu băncile 
strălucitor lustruite, cercetea
ză preocupați manualele școla
re. Diriginți, învățători, profe
sori și elevi au intrat la clase. 
Prima zi de școala a început. 
In clasa a Vil-a B, constituția. 
E liniște și se aude doar vocea 
profesoarei :

—- Anul acesta vom învăța, 
copii, despre felul în care sînt 
consemnate; în legea funda
mentala a țării, Constituția, 
marile cuceriri istorice ale po
porului nostru...

Intr-adevăr: noul an școlar 
a început.

E. SKIBINSKI

sînt emoționați de noile ma
nuale, de faptul ca Ia fiecare 
ora fac cunoștința cu alt tova
răș profesor. Pe fețele lor, soa
rele vacanței a pus o pecete 
aurie de sanatate și voioșie. 
Duța Dumitru și-a petrecut o 
parte din vacanță la mare, Mi- 
rancea Ion a fost în tabără, la 
H'omorod, Chiticescu Florica și 
Ciobanu Ștefan au cutreierat, 
cu prilejul excursiei organiza
te de Casa pionierilor, multe 
regiuni ale patriei noastre so
cialiste. Toată lumea e bine 
dispusa și manifestă o mare 
pofta de... învățătură. Din pro
poziția scrisă pe tablă la lim
ba romîna, nici un cuvînt n-a 
rămas nesubliniat; subiectul, 
predicatul și celelalte părți de 
propoziție au fost scoase la 
iveala într-un timp record! Fie
care pionier și școlar e nerăb
dător sa arate ce a învățat pîna 
acum, e dornic să-și însușească 
noi cunoștințe. Creioanele a- 
leargă de zor pe caiete, ținînd 
pasul cu creta care dansează 
grațios pe tablă. Copiii au îna
intea lor trei trimestre întregi, 
dar fiecare vrea să-și arate sîr- 
guința la învățătură încă din 
primele zile de școală. E bine, 
e foarte bine, copii!

AL. OVIDIU ZOTTA

DARABANI (prin tele
fon): Și aici, în comuna 
Darabani, raionul Doro- 
hoi, la fel ca pe întreg 
cuprinsul patriei noastre 
dragi, bucuria începerii 
noului an școlar a fost 
emoționantă. La Școala 
medie dirt comuna Dara
bani, construită în anii 
puterii populare, învață 
peste 1.000 de copii, fii 
de colectiviști și de mun
citori. Intr-o atmosferă 
de sărbătoare, școala, în
grijită și frumos amena
jată, și-a primit prietenii 
în aceasta zi

CR1ȘAN (prin telefon de Ia tri
misul nostru în Delta Dunării): 
Pe Dunăre trece vaporașul 
pasageri „16 Februarie", 
mila 12 coboară pionierii 
reanu Ilie din Vulturi, și 
lesnic Iacob din Gorgova. Vin și 
alte vaporașe, vin și barei și șa
lupe. La bord, copii din Letea, 
Poșta, Maliuc...

Vă mirați ? Doar azi e 15 sep
tembrie, începe un nou an șco
lar! Petrenco Elena e școlărită 
în clasa L-a, Tulceanu Ion e în- 
tr-a V-a. Ion, ca și Elena, pri
vește ca interes în jur.

— Ce vă place mai mult ?
— Cărțile, ne mărturisește 

moțională micuța școlărită.
— îmi place internatul. Dor

mitoarele mari și frumoase cu pa
turi bune, rufăria albă, sala de 
mese, sala de studiu... spune Io
nică.

Au amîndoi dreptate. Manuale

dere a noului an școlar 
cu urările tradiționale de 
„Bine ați sosit !" In acest 
an, în clasa I-a au fost 
înscriși peste 130 de co
pii. Ei au fost întîmpi- 
nați cu multă căldură și 
cu o deosebită atenție 
din partea tuturor. Unita
tea de pionieri din școală le poartă de grijă. Des- 
și-a primit noii prieteni 
cu' flori și cu multă bucu
rie. Vîntu Viorel, Darie 
Paul, Clives Mihai și alți 
fii de colectiviști și mun
citori au făcut astăzi cu
noștința pentru prima 
oară cu școala. Bucuria 
ce se citește pe fețele lor,

precum
ce le poarta, 
din plin viața fericită pe 
care o trăiesc, precum și 
dorința fierbinte a fiecă
ruia dintre ei de a învă
ța, de a învăța cît
bine, mulțumind în acest, 
fel clasei' muncitoare care

chiderea festivă a noului 
an școlar va rămîne de 
neuitat pentru toți școla
rii și în mod deosebit 
pentru cei peste 130 de 
copii care astăzi au pă
șit pragul școlii pentru 
prima oară.

AL. MIHU

gratuite, școli de 7 ani, ba chiar 
școli cu internat, cînd oare s-au 
mai pomenit în Deltă înainte de 
întemeierea regimului de demo
crație populară? Drumul pînă la 
școală era greu. Să te fi sculat 
cît de dimineață, și tot nu ajun
geai la timp. Și apoi, cînd vin fur
tunile, 
rile pe ...
ge de fel. Școlile cu internat, 
create 
democrație populară, au dat tu
turor copiilor posibilitatea să în
vețe în bune condiții cele șapte 
clase. Una din acestea este și 
școala cu internat din Crișan. Co
piii pescarilor de aici se bucură 
de această realizare și sînt hotă- 
rîți să învețe foarte bine, pentru 
a-și arăta și în acest fel recunoș
tința fată de partidul drag care, 
an de an, le creează noi condiții 
de viată și de
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Casa nouă a colectivistului Anghel Marin din comuna Coșereni, regiunea București

N ‘orii revărSați împodobeau 

bolta cu maci. Razele 
soarelui se furișau prin

tre frunzele viței de vie din 
fața casei lui loan Stoica și 
bateau în ferestrele mari, îm- 
purpurîndu-le cu jocul lor ma
tinal.

în dimineața aceea limpede 
și liniștita de duminica, glasul 
energic, chemător al gospodi
nei a trezit întreaga ogradă. 
Aproape o suta de pasări au 
cotcodacit fîlfîind din aripi și 
s-au repezit să adune grăunțe
le împrăștiate pe pămînt. 
Scroafa cu cei șase purcei tre
ziți din somn au început sa 
guițe asurzitor.

Deși era duminică, colecti
vistul Ion Stoica se trezise o- 
dată cu răsăritul soarelui și 
gospodărea prin gradina. Cînd 
m-am apropiat de uluca înalta 
ce împrejmuia curtea, el mur-

creșterea lor, în 
dadea sa manînce. 
o femeie mărunți- 
focul în cuptor, sa

mura un cîntec vesel pe care-1 
întrerupea din cînd în cînd ca 
sa guste din boabele ciorchini
lor copți. E un barbat de sta
tură potrivita, cu parul gălbui, 
cu fruntea înaltă, cu ochi al
baștri, adumbriți de gene dese.

...Prima data m-a dus sa-mi 
arate cei zece iepurași de ca
sa, urechiați, neastîmparați și 
frumoși. Mi-a vorbit cu pasiu
ne despre 
timp ce le

Soția sa, 
ca, aprinse 
coacă pîinea. Noi ne-am urcat 
în hambarul cel nou.

— Asta l-am făcut de cînd 
am intrat în gospodăria colec
tiva, începu el, înainte n-am a- 
vut hambar dar nici trebuința 
nu ne-ar fi făcut că nu aveam 
ce pune în el. Munca mea ra- 
mînea la bogătași.

pumn de grîu și lașa 
ușor grăunțele prih-

Lua un 
sa-i cadă 
tre degete. Apoi continua mai 
vesel:

— Are bob sănătos. L-am 
primit acum, la avans, vreo 
900 de kg, și 1000 de lei. Mai 
tîrziu, cînd vom strînge recol
ta la toate culturile, voi 
primi și mai mult. Am 400 zile- 
munca și vor mai fi și altele. 
Mai e puțin și-mi umplu ochi 
hambarul. După socoteala ce 
s-a făcut acum, voi mai primi 
și anul acesta vreo 5000 de lei 
din care o să-mi cumpăr un 
radio și altele. Cînd o viscoli 
afară, eu o să stau în casă 
sa-mi cînte Ion Luican...

Ne-am oprit apoi pe prispa 
noii case, cu zidurile de cără
midă încă netencuite. Umbrele 
viței de vie jucau pe pereți. 

Ferestrele mari erau acoperite 
de perdelele brodate, după o- 
biceiul tuturor celor din co
muna Mihai Viteazu, raionul 
Turda. Cînd am intrat în casă, 
zgomotul pașilor s-a topit în 
covoarele groase și înflorate. 
'Mi-a deschis ușa să-i vad co
piii. Are o fata și un băiat. 
Dormeau încă. Odaia larga e- 
ra mobilată modern. Ne-am re
tras în vîrful picioarelor sa 
nu-i trezim pe prunci din 
nul lor cel mai dulce.

— De-abia aștept sa-i 
mari, îmi șopti el. O sa 
colectiviști din ei, nu gluma. 
Doar și gospodăria noastră 
colectiva, „Drapelul păcii", va 
fi pe atunci de multe ori mai 
bogata. Urmînd îndemnul și 
indicațiile partidului ne vom 
construi o viață ca în povești.

som-

vad 
iasa

NICOLAE BULGARU

Drapelul fruntașilor
3. înd intri în incinta Uzi

nelor „Semănătoarea", 
ai impresia că te găsești 

Intr-un orășel.
Iată atelierul subansamble. 

Aci lucrează și brigada „16 
Februarie", condusa de comu
nistul Eftimie Marin. Eftimie 
este un om slăbuț, mic de sta
tură, cu umerii proeminenți, cu 
ochi ageri, priceput și harnic. 
E ceva mai în vîrstă decît cei
lalți. Inimoși și pricepuți sînt 
și membrii brigăzii Iui.

Ca în toată uzina, și la „sub
ansamble" întrecerea socialis
ta constituie modul în care oa
menii, brigăzile își măsoară 
priceperea și gradul de califi
care în scopul de a da patriei 
produse de calitate tot mai 
buna.

Cei din brigada lui Eftimie 
năzuie, în aceasta întrecere, 
locul de frunte. De multe ori 
s-au găsit la un pa* de a cîș
tiga drapelul de fruntași. Pînă

Muncitoarea Dingă Stela 
lucrînd la bormașina de găurii 

bare.

colectiv unit, 
cîștigat.
Ianuarie", în 
ei, comunistul

Fetele lui Moș Vasile Veșli din industrie

Hala de montaj general a uzinelor de autocamioane „Steagul 
Roșu', Brașov.

ar tu, unde alergi așa, măi, fetico ? Nu mergi 
cu noi la cinematograf?

— Nu, mă duc la Florica lui moș Vasile 
Lazăr, le răspunde gîfîind, tăindu-le calea, o fetiță 
cu parul bogat în fundițe și cu cravată roșie la gît. 
Mi-a spus c-o sa-mi facă o surpriză, c-o să-mi 
arate ceva interesant. Și apoi. Him am văzut și 
aseară1, la televizor. Mă duc să văd ce-mi arată...

Ortansa, așa o cheamă pe fetiță, bătea peste cî
teva clipe întT-o portița:

— Moș Vasile I... Florico I... Am venit. Eu sînt, 
Ortansa I...

Ortansa se opri brusc. Făcu ochii mari, se ru
șina de ea: cum de nu observase că-s stinse lumi
nile ? Nu era nimeni acasă. Dar parcă acasă a 
chemat-o Florica lî Desigur, toți sînt Ia căminul 
cultural. Și Florica, și Petra, și moș Lazăr, tatăl 
lor. Doar toți sînt în echipa artistică.

O porni în fugă înapoi, la vale, pe ulița pie
truită. Dădu buzna în sala de repetiții. Niciodată 
nu i se păruse atît de mare ca acum. Și doar, de 
cînd s-a ridicat noul cămin cultural, a tot venit 
pe aici. S-a împrietenit cu Florica, cu Petra și cu 
alte utemiste din brigada artistică.

Pe scena scăldată în lumină, lîngă pianul negru, 
strălucitor, se află chiar moș Vasile, paznicul gos
podăriei colective. Cîntă din cimpoi. Grozav mai 
cîntă! Și din caval știe. Are părul cărunt, dar 
i-a întrecut pe toți flăcăii deunăzi, la un concurs 
artistic pe raionul Lehliu. Primul a ieșit I Și fetele 
la fel — sînt cele mai bune soliste ale corului că
minului cultural din comuna lor, din Brănești. Flo
rica e și-n brigada artistică și n-are decît 16 ani.

Dar iată că s-a făcut pauză.
— Ortansa I Veniți aici, fetelor I
Și Florica le duse pe un coridor, într-o cameră 

alăturată, plină cu viori și acordeoane și cu felu
rite costume pentru spectacole, cu care e dotat 
căminul cultural..

— Aici e I... zîmbi tînăra colectivistă, oprindu-se 
în fața unui dulap. Deschise ușa și, pe raftul din 
față, printre nenumăratele păpuși din lemn, le 
arătă una nouă, caraghioasă, pe care Ortansa n-o 
mai văzuse.

— E „Mihăiță", eroul principal din noua piesă 
pentru pionieri și școlari pe care o pregătim la 
teatrul de păpuși al căminului cultural I Știu că-ți 
place teatrul de păpuși, așa ca o să te învăț și pe 
tine, Ortansa, să mînuiești păpușile. Poate inter
pretezi... chiar rolul lui Mihăiță I Am și vorbit cu 
tovarășul Minea, directorul căminului. Șl pe Le- 
nuța, și pe Natalița le învăț. De mîine, sa veniți 
la repetiție...

AL. DINU IFRIM

In primele 8 luni ale 
acestui an, siderurgiș- 

tii de la Hunedoara au repur
tat succese de seamă. Ei au 
produs peste plan 2.357 tone 
cocs, 24.904 tone aglomerat, 
24.866 tone fonta, mai mult de 
16.000 tone oțel Martin și e- 
lectric, peste 44.000 tone lami
nate.

Petroliștii din rafină
riile ploieștene au rea

lizat pîna la sfîrșitul lunii au
gust, prin valorificarea mai 
buna a materiei prime, re
ducerea consumurilor specifice 
de materiale, chimicale etc., 
18.322.000 lei economii și 
23.630.000 lei beneficii peste 
prevederile planului.

Laminatorli fi ceilalți 
muncitori de la uzina 

„Laminorul* din Brăila obțin 
ai de *1 noi succese în muncă. 

Așa, de pildă, datorită mecani
zării unor faze ale procesului 
de producție, echipele conduse 
de comuniștii Ion Ivan și Ale
xandru Cîrlan dau zilnic cite 
15—20 tone laminate peste 
plan.

Bilanțul realizărilor obținute 
de muncitorii acestei uzine a- 
rată că planul producției a fost 
depășit pînă acum cu 3.650 
tone de laminate.

La capătul celor 8 luni 
din acest an, produc

ția marfa planificata pentru a- 
ceasta perioada la întreprin
derea „Tehnometal" din Timi
șoara a fost depășita In între
prindere cu peste 3.000.000 
lei, fabricîndu-se peste plan 
zeci de selectoare, utilaje pen
tru crescătorii de păsări, piese 
de schimb pentru mașini etc. 

Ia urmă, acest 
perseverent, l-a

Brigada „24 
frunte cu șeful 
Brătulescu Aurel, s-a prezentat
cu drapelul în mină pe locul 
de muncă al brigăzii lui Efti
mie, le-a înmînat această dis
tincție a celor mai buni și i-a 
felicitat.

— Cum ați făcut măi, nea 
Eftimie, de ne-ați luat stea
gul ?

Eftimie, emoționat, i-a ex
plicat din nou cum membrii 
brigăzii lui au creat un dispo
zitiv nou de nituire pneuma
tică, cum, în felul acesta, cali
tatea lucrărilor a devenit ire
proșabilă iar rebuturile au fost 
reduse la zero.

Brătulescu și ceilalți îl as
cultau și se gîndeau...

De altfel, diferența de punc
taj nu fusese prea mare. Bri
gada lui Brătulescu 
planul cu o zi mai 
iar cea a lui Eftimie 
cîteva ore

— Dar tu cum 
de-ai... pierdut steagul ? excla
mă rîzînd Eftimie după ce ter
mină explicația.

Brătulescu îi întinse mîna 
și-i zise :

— E de față toată brigada, 
în numele ei mă angajez ca în 
luna asta să terminăm planul 
cu două zile mai devreme. Și 
acum, vă urez să păstrați cu 
cinste drapelul...

Cine va cîștiga în viitor dra
pelul nu știm. Dar de un lucru

terminase 
devreme, 

cu o zi și

ai făcut

Comunistul Eftimie Marin, * 
felul brigăzii „16 Februarie', 
lucrînd la mașina de punctat 

bare.

sîntem siguri ; spre ogoarele 
înfrățite ale patriei noastre 
▼or pleca mașini agricole tot 
mai multe, mal ieftine și de 
calitate din ce în ee mal buna.

FLORIAN SAIOC



VEȘTI DIN ȚARA CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI

Unul din cele mat mari.
aeroporturi ale lumii
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La petrecut ale Comsomolului

La Domodedovo, un orășel 
de lingă Moscova, se desfă
șoară din plin lucrările de con
struire a unuia dintre cele mai 
piari aeroporturi din lume.

în afara unor uriașe clădiri 
cu săli spațioase și luminoase 
pentru calatori, la Domodedo
vo se vor construi piste de de- 
colare-aterizare de prim rang, 
în interiorul aeroportului vor 
fi amenajate parculețe, vor fi 
create lacuri artificiale.

Pe șantierul uriaș de la Do
modedovo s-au aplicat cele mai 
înaintate metode de construc
ții, funcționează cele mai va
riate mașini și agregate — 
noutăți ale tehnicii sovietice.

Că volum, giganticul han
gar, în care, într-un viitor a- 
propiăt vor Staționa aeronave
le, întrece de cîteva. ori uria
șa clădire din piața Smolensk

In cinstea Congresului al XXII-lea

din Moscova. Porțile hangaru
lui, de 22 m., cîntaresc 630 
tone.

Proiectul construcției aero
portului de la Domodedovo 
prevede construirea unei gale
rii speciale ce va permite ca, 
fără sa te urci pe scara, ! 
ajungi din sălile aerogării în 
salonul aeronavei.

Aeroportul de lingă Mosco
va, care se construiește acum, 
va fi încă una din minunatele 
opere ale poporului sovietic, 
entuziast constructor al comu
nismului.

La Leningrad, pe cheiul 
Insulei Vasilievski, se vor 
tnalța noi edificii. Aci vor fi 
construite clădirea gării ma
ritime și un complex întreg de 
instalații.

al P. C u. s.
La secția de stanțe și dispo

zitive de la Uzina „Kirov“ din 
Leningrad a apărut o ediție 
„fulger" a ziarului de perete. 
Ea anunța că frezorul Ivan 
Leonov a îndeplinit cu mult 
înainte de termenul stabilit de 
el însuși cel de-al optulea plan 
anual de la începutul septena- 
lului.

„Este darul meu modest ofe
rit Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., a declarat Leonov. In

zilele care au mai rămas pîna 
la începerea lucrărilor Congre
sului, ma angajez sa mai înde
plinesc norma pentru patru 
luni".

Leonov nu se mulțumește cu 
propriile sale realizări. împăr
tășind din bogata sa experien
ța frezorilor mai tineri, el a 
reușit să educe o întreaga ple
iada de fruntași dintre care 
mulți și-au îndeplinit și ei 
planul lor septenal.

Acest bloc a fost construit 
nu de mult, dar s-a și încetă
țenit aici un obicei ; cei ce in
tră în clasa întîia sînt petre- 

să cuți la școala de toți locatarii.
In ajun, micuții s-au întîlnit 
cu învățătorii. învățătorii au 
venit în curtea blocului cu nr. 
4 de pe strada Pervaia Stroitel- 
naia din Moscova, tocmai cînd 
pionierii îi învățau pe cei mici 
cum se îmbracă uniforma șco
lara. încă înainte de asta co
piii mai mari au controlat dacă 
micuții aveau cărțile și caiete
le în ordine, le-au povestit cum 
trebuie să stea în bancă, cum 
să răspundă 
vățatorului.

A început 
tic prezentat 
din clasa întîia au spus poezii.

Cînd s-au despărțit, pionierii 
le-au spus micilor lor prieteni: 
„Culcați-vă mai devreme, ca 
să nu întîrziați mîine". Ce să 
întîrzie... Micuții s-au trezit de 
cum s-a luminat de ziuă. Erau 
emoționați, pentru prima oară 
în viața se duceau la școala. 
Tot blocul i-a petrecut...

Sute de mii de tineri și ti
nere muncesc-^voluntar pe ma
rile șantiere ale Comsomolu
lui. Ej și-au luat angajamentul 
de a da 
chiderea 
Congres 
biective

Zilele 
tructori 
forțele pentru a îndeplini îna
inte de termen angajamentele

patriei, pîna la des- 
celui de-al XXlI-lea 

al P.C.U.S., 47 de o- 
industriale mari, 
acestea, tinerii conș- 
își încordează toate

luate. Ei au și dat în producție 
II agregate Și alte instalații 
mari. Sînt în curs de terminare 
noi obiective ale Combinatului 
metalurgic din Magnitogorsk 
și ale Combinatului chimic din 
Stalinogorsk ale Combinatului 
electrochimie din Circik și ale 
combinatelor de hîrtie și celu-- 
loza din Kondopoga și Kotlas, 
precum 
sintetic

și ale uzinei de spirt 
din Saratov.

la întrebările în-

programul artis- 
de pionieri iar cei

(După
„Pionierskaia Pravda“) Noul furnal construit la Combinatul siderurgic de la Kuznetk

tot MocaL<

Duminica trecută, pe în
treg cuprinsul Republicii 
Democrate Germane, s-au 
desfășurat alegerile pentru 
organele locale ale puterii 
de stat.

Intr-o atmosferă sărbăto
rească, de entuziasm gene
ral, oamenii muncii din 
R. D. Germană au mers în 
număr mare, încă din prime
le ore ale dimineții, la lo
calurile de vot. 99,96 la su
tă dintre alegători, — pro
fund atașați politicii de 
pace și bunăstare pe care o 
duce primul stat al munci
torilor și țăranilor din isto
ria Germaniei, — au votat 
cu încredere pentru candi- 
dații Frontului Național al 
Germaniei Democrate (din 
care fac parte Partidul So
cialist Unit din Germania 
șl alte partide democratice 
și organizații obștești de 
masă din R.D.G.)

Acestor alegeri — în care 
și-au dat votul pentru pace, 
pentru socialism și bunăsta
re — oamenii muncii din 
R.D.G. au închinat succesele 
lor, pe care le-au dobîndit 
în munca creatoare, cons
tructivă de întărire a Repu
blicii dragi. Pentru că în 
întreaga republică, mișca
rea populară pentru întări- 
rea R.D.G., pentru apărarea 
păcii și pregătirea încheie
rii Tratatului da pace M 
desfășurat în cinstea alege- 

iilor sub lozinca „Sa întă
rim republica și să susținem 
pacea prin fapte".

Dragostea cu care popu
lația R.D.G. a întîmpinat a- 
legerile reiese deosebit de 
grăitor din declarațiile unor 
alegători. Astfel, muncitorul 
Wilhelm Jannzewski, inva
lid de război, a spus: „Am 
mers la vot primul pentru 
a-mi manifesta adeziunea și 
dragostea față de republica 
noastră. Ea e apărătoarea 
păcii pentru întreaga Ger
manie..." iar veteranul miș
cării muncitorești, Albert 
Burzmann, participant la 
luptele duse de clasa mun
citoare germană în 1918 
împotriva reacțiunii, a de
clarat : „Atunci, militariștii 
și reacțiunea prusaca, aju
tați de trădătorii social-de- 
mocrației de dreapta, ne-au 
înfrînt. Acum le dam noi o 
lovitura. Alegerile de față 
dovedesc voința clasei mun
citoare din R.
de a construi

Procentajul de 99,96 la 
sută din voturi, exprimate 
pentru Frontul Național al 
Germaniei democrate, dove
dește, cum nu se poate mal 
limpede, dorința de nestră
mutat a populației din R. D. 
Germană ca, in frontul unit 
«1 țarilor socialiste, să ape
se pacea, să-și făurească un 
viitor luminos.

D. Germana 
socialismul".

„Copiii noștri vor să 
învețe, dar pentru a 
învăța se face coa
dă în fața școlilor su
praaglomerate fi în 
care profesorul este o 
persoană din ce în ce 
mai rară"

(„Paris Match*- 
Franța)

între dealurile cu vii, satul, 
cu case mici, adormite sub au
rul frunzelor pătate de toamna 
bogata, pare o așezare uitata 
de lume. Dar nu-i așa: te con
trazic — dacă privești bine — 
casele solid clădite ale notabi
lităților, instituțiile statului. 
Poșta, jandarmeria... Biserica... 
Primăria... Au clădiri mari, din 
piatră, cu trepte înalte la in
trare. Mai sînt și cîrciumi în 
sat. Și un han. Surprins de lip
sa ei, cauți cu privirea, rătă
cind pe uliți, clădirea mare și 
arătoasă a școlii. Pentru că — 
nu-i așa ? — școala nu poate 
avea, într-o astfel de așezare, 
decît o clădire mare și frumoa
sa... Dar după ce ai cutreierat 
satul în lung și în lat, te re
semnezi — satul n-are școală.

— Școala ? — intră în vorba 
cu drumețul un om mai în vîr- 
sta, care sta, tragînd din pipa, 
lînga biserica. Ba, nu va su
parăți dv., avem și școala — 
iat-o I

Intrigat, îi urmărești pri
virea, care arată undeva, spre 
spatele bisericii. Și afli școala. 
Pe-o căsuța mica, un fel de ma
gazie puțin mai bine clădită, 
citești literele rotunjite de o 
mînă grijulie — poate a învă
țătorului : „L'ECOLE" ‘.

Omul îți citește pe chip de-

’) L’Ecole — școala (în lim
ba franceza). 

zamăgirea și, vinovat parcă, 
ține să se apere :

— Mda, e cam... mica. Și nu 
prea chipeșă... Dar alte comu
ne n-au de loc. La noi, de bine, 
de rau, învață totuși 50 de co
pii. Guvernul nu ne trimite 
bani pentru școli...

— Numai 50 de copii de vîr- 
sta școlara aveți în sat ?

— A, nu — sînt mai bine de 
100 I... Dar n-au toți loc în ca
mera aceasta...

Mi-arată cu mîna, într-un 
gest scurt, încăperea joasă și 
întunecoasa în care tocmai am 
intrat.

— Asta-i școala noastră...
Bănci vechi, cîrpite în fel și 

chip, o „catedră" pe care nu
mai cu greu o poți numi ast- 
fel...

— Știți, ține omul sa apere 
onoarea comunei natale mai 
precizînd o data — sînt multe 
sate în jur care n-au școli de
loc I

...Intr-adevăr, nu numai în 
jurul acestui sat, ci în întrea
ga Franța — țara care chel
tuiește anual miliarde de

franci pentru înarmare, care 
cheltuiește miliarde de franci 
pentru efectuarea de experien
țe cu bomba atomică și cu du
cerea războiului de jaf din 
Algeria — nu exista școlile 
necesare. In Franța, manuale
le de școala și taxele șco
lare sînt enorm de scumpe. 
Anual, zeci și zeci de mii de 
copii francezi sînt nevoiți sa 
nu mearga la școala pentru ca 
guvernanții imperialiști ai 
Franței cheltuiesc banii po
porului pentru înarmare în loc 
sa construiască școli, să plă
tească salarii pentru cadrele 
didactice.

ȘT. Z.



rug «

în mai puțin de două

Acum 200 de ani, singurul 
felinar care lumina noaptea 
străzile era luna, firește în 
nopțile cu... luna. O călătorie 
de la București la Iași era un 
eveniment și dura aproape 
doua săptamîni. O tigaie de 
metal era un obiect de mare 
preț. Forța mușchiulara a omu
lui și a animalelor, iar într-o 
mica măsură puterea apelor și 
a vîntului, erau pe atunci sin
gurele arme ale omului pentru 
supunerea naturii. Nici pome- 
neala de mulțimea de lucruri, 
azi atît de obișnuite pentru 
noi : cale ferata, radio, automo
bil, încălzire cu aburi, tractor,

iluminat electric, telefon, tele
viziune, avion, stilou ș.a.

în decursul ultimului secol, 
omul a învins în mare măsura 
spațiul și timpul. El a acoperit 
continentele cu o rețea deasă 
de linii ferate, cu invizibile 
trasee maritime și aeriene, pe 
care se deplasează anual mi
liarde de oameni, miliarde de 
tone de mărfuri. El a învățat 
sa foreze în pămînt puțuri a- 
dînci de kilometri, sa se scu
funde în adîncurile marilor și 
oceanelor, a pătruns în Cos
mos...

Ce forța a folosit omul pen
tru aceste mari înfăptuiri ?

Posibilitățile uriașe pe care 
le-a căpătat omenirea, puterea 
ei asupra naturii i-au fost ofe
rite de stăpînirea energiei.

Cum se prezintă 
energia ?

Radiatoarele caloriferului 
sau soba aprovizionează iarna 
locuința noastră cu energie 
termică, becul electric sau lu
minarea revarsă în jurul lor

energie luminoasă. Liftul, care 
ne duce la etajul nouă sau 
doisprezece cheltuiește pen
tru aceasta energie mecanica, 
motorul tramvaiului sau al 
troleibuzului este alimentat 
cu energie electrica și, pentru 
a munci., pentru a gîndi. pen
tru a trăi consumam carne, 
pîine, legume care conțin ener
gie chimică. Nu de mult, sa- 
vanții au descoperit și posibi
litatea de a folosi în practica 
energia atomica.

Exista oare atîtea feluri de 
energie ? Nu. Energia este una 
singura. Ceea ce am enumerat 
sînt doar diferitele ei forme. 
Trebuie subliniat însă că ener
gia poate trece dintr-o forma 
într-alta. De posibilitățile trans
formării energiei puteți sa vă 
convingeți și singuri. Pentru a 
ceasta, priviți doar mai atent 
cum funcționează farul la 
o bicicleta. Dacă învârtiți roa
ta. bicicletei și aceasta rotorul 
dinamului, se produce curent 
electric și se aprinde becul fa
rului. Învîrtind roata bicicletei 
și prin ea rotorul dinamului 
cheltuim energie mecanica. în
tre polii dinamului ea da naș
tere energiei electrice. In bec, 
aceasta se transformă în ener
gie luminoasa și termica (căl
dura). Ca sa lumineze, filamen
tul becului trebuie să deyina 
incandescent, adică sa aibă o 
temperatura foarte înaltă. în- 
tr-un fier de călcat se înroșesc 
rezistențele, dar acolo nu we 
interesează energia luminoasa 
ci cea termica-.

Urmărind diferitele transfor
mări ale energiei, cu aparat® 
de mare precizie, se poate con
stata că într-adevar ele numai 
se transformă, fără a se- pier
de nimic. De aceea ne- intere
sează...

De unde ia omul 
energia î

Natura darnică a pregătit o- 
mului uriașe „rezervoare de 
energie", sub cele mai diferite 
forme. Zăcămintele de cărbu
ne sa-u cele de petrol și gaze 
naturale sînt rezervoare de e- 
nergie. Lacul de munte, care

poate fi pus să acționeze o 
centrală hidroelectrică este un 
izvor de energie. Vînlul, care, 
ce-i drept, este cam capricios 
(nu suflă în permanența, iar 
cînd suflă, tăria lui se schim
bă mereu), de asemenea este 
un izvor de energie. Dar omul 
creează și rezervoare artificia
le de energie — acumulatori, 
pentru diferite scopuri ; un arc 
strîns care să acționeze ceasul, 
un lac de acumulare artificial 
care să; pună în mișcare tur
binele hidrocentralei, o baterie 
ca sa alimenteze o lanterna etc. 
în toate aceste cazuri noi n-am 
făcut altceva decît să mutam 
energia, dintr-un loc intr-altul, 
pentru a o putea folosi mai 
bine, nu am făcut altceva decît 
sf) înmagazinăm energia

Și în sfîrșit uraniul care 
este unul din cele mai prețioa
se metale, azi este de' aseme
nea un izvor de energie din 
cele mai bogate.

Unde este izvorul.,, 
„rezervelor’* ?

Atingînd suprafața murilor 
și oceanelor, o paTte a. ener
giei solare evaporează. apa. 
Vaporii formați sînt transpor

tați de curenții de aer la mari 
distanțe, se concentrează în 
nori și, condensîndu-se, Cad pe 
pamînt sub forma de ploaie 
sau zăpada. Iată de ce nu sea
că rîurile : fiindcă soarele, ase
menea unei pompe gigantice, 
deplasează deasupra continen
telor uriașe cantități de apă 
din mări și oceane. Scurgîn- 
du-se la vale, din nou spre 
ocean, noi captăm în hidro
centralele noastre o parte din 
energia soarelui primită de 
apa în timpul evaporării.

Alte centrale electrice func
ționează cu cărbune. Geologii

au demonstrat eă aceștia s-au 
format din copaci pietrificați și 
că energia pe care o conțin 
este energia razelor solare asi
milată de frunzele plantelor îa 
vremuri foarte de mult apuse.

Energia vîntului, folosită o- 
dinioară pe seara largă la mo
rile de vînt, la corăbiile ea 
pînze, iar azi la acționarea u- 
nor pompe sau a unor centrale 
electrice de mică putere, își 
are de asemenea originea în 
soare. Ea este rezultatul în
călzirii neuniforme a diferite
lor regiuni ale pâmîntului, 
după anotimp și orele zilei, 
după cum se încălzește uscatul 
sau suprafața mărilor și ocea
nelor.

Deci SOARELE este izvorul 
celor mai multe dintre formele 
de energie folosite azi (noi nu 
am amintit, de pildă, drept iz
voare de energie, căldura din 
interiorul globului pămîntesc 
și forța mareelor). Fără raza 
de soare nu se pot hrăni plan
tele, fără plante n-au din ce 
trai animalele. Fără soare n-ar 
fi nici lumea plantelor, nici cea 
a animalelor. Fără soare, glo
bul nostru ar fi ca o stîncă 
rece, moartă, fără atmosferă, 
fără apă, care ar pluti în abi
sul negru al spațiului interpla
netar.

Ce este mai prețios ?

Stăpînirea energiei a dat o- 
mului puteri nebănuite. Odi-

nioară, știți bine, aurul era 
acela care dadea stapînilor săi 
puterea. în parte, acest lucrU 
mai este valabil în -țările- capi
taliste. Sa vedem ces-ar întîm- 
pla dacă, dintr-odată, ca prin 
farmec, ar dispare tot aurul de 
pe pamînt ? Majoritatea oame
nilor ar afla despre aceasta din 
jurnale sau la radio. Ar dispa
re inelele și cerceii. Oamenii 
s-ar minuna puțin și și-ar ve
dea de treaba. Cu adevărat ne
căjiți vor fi doar bogătașii din 
țările capitaliste.

Ce s-ar ftitîmpla, “dacă ar 
dispare peste noapte un izvor 
de energie cum este țițeiul ? 
Dimineața n-ar mai funcționa 
caloriferul, fiind lipsit de pă
cură. N-ar mai circula nici un 
autobuz, nici un avion pentru 
că n-ar avea benzină. Din te
letonul de pe măsuță, n-ar mai 
rămîne decît o grămada de 
sârme, deoarece restul din ba- 
chelită, care- de asemenea e un 
produs al țițeiului, ar dispare 
și el. N-ar mai apare ziarul 
deoarece cerneala de tipar se 
face cu produse petrolifere. 
S-ar opri strungurile’ în fabrici 
deoarece- ungerea se face cu 
uleiuri scoase din țiței...

Dacă ar dispare cărbunele 
s-ar întâmpla necazuri asemă
nătoare. Am fi lipsiți de curent 
electric, deoarece majoritatea 
termocentralelor folosesc căr
bunele. S-ar opri multe între
prinderi chimice, ar încremeni 
locomotivele cu aburi pe șine... 
Despre dispariția apei sau a 
vîntului, nici nu mai vorbim, 
ar dispare pur și simplu con* 
diții importante pentru viața.- 

Este deci limpede că mai 
prețioase decît aurul sînt re
sursele de energie.

Izvoare inepuizabile...
Mai sus, am vorbit despre 

rezervoare de energie. Indata 
ce folosim cuvîntul rezervor, 

177 500 000 kWh

ȚIȚEI URANIU HIDROGEN

22900 OOOkWh

înseamnă ca avem de-aface eu 
ceva limitat, din care dacă iei, 
rămîne mai puțin. Deci, între
barea pusa mai sus cu dispa
riția țițeiului poate s-o puna 
însăși viața. Extrăgînd mereu 
combustibilii din pămînt, vom 
ajunge —■ firește, după cîteva 
mii de ani... — să secătuim re
zervele de țiței, gaze, cărbuni. 
Ce vom face atunci ?

Pe de o parte, trebuie să a- 
rătâm că, deocamdată, nu sînt 
cunoscute încă bine toate re
zervele globului nostru și an 
de an se descoperă altele noi. 
Pe de alta parte, omul a și în
ceput să facă primii pași în 
vederea folosirii unor noi iz
voare de energie, pînă nu de 
mult necunoscute, care îi vor 
oferi o putere și mai mare a- 
supra naturii. Este vorba de 
energia nucleului atomic. Ca 
să ne dăm cît de cît seama ce 
ne promite aceasta, să facem 
cîteva comparații.

Prin arderea completă' a u
nui kilogram de țiței obținem 

ll,6 kWh de energie. Un ki
logram de uraniu însă, ne dă 
22.900.000 kWh energie ! Iar 
un kilogram de hidrogen, chiar 
177.500‘.000 kWh ! Energia reac
țiilor nucleare, realizată1 de un 
kilogram de hidrogen, ajunge 
pentru a ridica un munte în 
greutate de un miliard de to
ne, la înălțimea de 65 metri.

O Centrală electrica de 
600.000 kW consuma în 24 de 
ore 5 trenuri cu cărbune. O 
centrală atomică de aceeași 
putere consuma mai puțin "Se 
o tona de uraniu într-uh- an în
treg.

lata ce putere va fi omul în 
stare să cucerească și s-o stăi 
pînească definitivi

Pașii energeticii

Dezvoltarea energeticii, a 
sistemului de centrale electri
ce care pun la dispoziția omu
lui cantități din ce în ce mal 
mari de energie electrică, îna

intează în țara noastră, în
toate țările socialiste 
ritm impetuos. Și cu 
turboagregat nou, cu 
centrala noua intrată 

întrui» 
fiecare 
fiecare 

în func
țiune se creează posibilități de 
a produce noi bunuri materia
le, se aduce o contribuție la 
creșterea productivității mun
cii, la ridicarea nivelului de 
trai. Ați văzut mai sus că' un 
kilowat de putere instalata în
locuiește — în linii mari vor
bind — munca fizica grea a 
8 oameni. Or, numai în peri
oada 1960—1965 puterea noua 
ce se va instala în centralele 
electrice din țara noastră va fi 
de 2.380.000 kilowați. Tar fie
care din acești kilowați poate 
fi pus sa lucreze zi și noapte 
fără întrerupere, poate fi pus 
să facă munci pe care nici o 
forța mușchiulara nu este în
stare să le îndeplinească; poate 
fi pus să topească oțelul în 
cuptoarele speciale, să des
compună sarea în fabricile de 
soda caustica etc.

în U.R.S.S., printre sarcinile 
cele mai importante în dome
niul științei — trasate de ex
traordinarul Program al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice — se numără și căuta
rea căilor de valorificare op
tima a resurselor naturale de 
energie, descoperirea unor noi 
surse de energie și metode de 
transformare directă a ener
giei termice, nucleare, solare 
și chimice în energie electri
că ; electrificarea țarii ; folosi
rea în producție a energiei 
atomice.

în U.R.S.S., unde primele 
centrale atomo-electrice func
ționează de câțiva ani, Se de
pun mari eforturi pentru ca 
uriașa energie a' nucleului ato
mic servească numai spre 
binele și fericirea omenirii.

AL. PLAIEȘU



(De ooibă eu 
maeitia modului

&lena dLeudeau
Desigur, mulți dintre voi ați auzit despre maestra sportului 

Elena Leuștean. Ea a cîștigat de șase ori titlul de campioana a 
țarii la gimnastica. La Olimpiada de la Melbourne, la cea de 
la Roma — în întrecere cu cele mai bune gimnaste din lume, 
Elena Leuștean a cîștigat locul trei. O medalie de bronz a cu
cerit în campionatele mondiale de la Moscova. In Cupa Euro
pei, în două ediții consecutive, s-a clasat pe locul al doilea.

In dorința de a afla lucruri noi pentru voi, zilele trecute, 
în pauza unui antrenament, am rugat-o sa va adreseze cîteva 
cuvinte.

„Ta ani în urmă, pe vremea 
cînd eram de vîrsta voastră, 
am pornit odată spre poalele 
Tîmpei, din Brașov, unde ur
ma să aibă loc o mare demon
strație de gimnastică cu parti
ciparea lotului republican. 
Primele acorduri ale muzicii, 
splendidele salturi și sărituri 
în aer, mișcările pline de gra
ție și finețe ale gimnastelor 
m-au cucerit. Din ziua aceea 
am început să aștept cu nerăb
dare orele de gimnastică de la 
școală. De multe ori mă du
ceam singura în sala de gim
nastică și făceam tot felul de

salturi, de rostogoliri... Intr o 
zi, fetele care știau că nu prea 
îndrăgesc gimnastica, au ră
mas mirate văzîndu-ma cum 
merg în mîini, cum fac „sal
turi mortale" sau „roata". A 
fost o surpriză plăcută și pen
tru profesoara noastră. După 
aproape un an de munca în
cordată, de antrenamente sus
ținute am fost aleasă în echi
pa școlii iar după puțin timp 
în echipa orașului Brașov. A- 
poi, după un an și ceva, am 
fost selecționată în lotul repu
blican. Eram nespus de fericită 
și mă străduiam să execut cît

mai bine, cît mai frumos fie
care exercițiu. Am îndrăgit în 
deosebi exercițiile la sol. îm
binarea fiecărei mișcări cu 
muzica cere multă muncă. Să
riturile și salturile în aer, pa
șii de dans combinați cu miș
cări de balet, șpagatul—sînt si
gură că va vor cuceri și pe voi 
așa după cum m-au cucerit și 
pe mine. Și, poate nu peste 
mulți ani, pe unii dintre voi, 
care citesc astăzi aceste rîn- 
duri, am sa-i vad în sala Flo- 
reasca, încîntînd privirile mii
lor de spectatori. Doar dintre 
voi se vor ridica viitorii gim-

Purtători ai distincțiilor 
pionierești

Dintre acțiunile pe care pio
nierii din Urlați le-au organi
zat în această vacanță, multe 
i-au ajutat să îndeplinească 
noi condiții pentru primirea 
distincțiilor pionierești. Au fost 
în excursii, au învățat să se 
orienteze după busolă și sem
ne naturale, să aprindă focul 
de tabără etc. De asemenea, 
s-au organizat cîteva vizite în 
gospodării agricole colective 
și în întreprinderi. Tot în va
canță. cu ocazia întrecerilor și 
concursurilor sportive, pionie
rii au îndeplinit alte noi con
diții ; au învățat să înoate, să 
arunce mingea de oină la 
țintă...

îndeplinind toate condiții
le, 18 pionieri au primit zilele 
acestea steluța roșie. Printre 
cei cărora li s-a înmînat prima 
distincție se numără și pionie
ra Voinescu Valentina, din cla
sa a IV-a B a Școlii medii din 
Urlați. Ea este una dintre pio
nierele cele mai active. In va
canță, cq și în timpul anului 
școlar, Valentina a participat 
la toate acțiunile pionierești, 
di nd prin rîvna și entuziasmul 
său, un bun exemplu tuturor 
colegilor.

ILEANA CIOBANU
Directoarea Casei pionierilor 
din Urlați, regiunea Ploiești.

O surpriza
Cel doi frați, Iulia și Emi- 

lian Popa, de la Școala de 7 
ani nr. 11 din Iași, au aștgptat 
ca și ceilalți colegi ai lor, cu 
multa nerăbdare prima zi de 
școala. Și-au pregătit cu grija 
ghiozdanele, și-au călcat fru
mos uniformele. Au mai pre
gătit însă și o... surpriza. Fie
care a alcătuit cîte un ierbar 
pe care a hotărît sa-1 dăru
iască școlii chiar în prima zi a 
anului școlar.

Toată vara, în excursiile pe 
care le-au făcut împreuna cu 
ceilalți pionieri din tabara lo
cala în împrejurimile orașului 
și în diferite localități din re
giune, au selecționat plante, 
le-au conservat cu grija.

Acum cîteva zile, au înche
iat alcătuirea ierbarelor, Iulia 
i-a ajutat frățiorului la etiche
tarea plantelor iar Emilian a 
ajutat-o pe sora sa sa lipească 
plantele pe planșe.

Cele două ierbare se afla a- 
cum, împreună cu multe alte 
daruri — pietrare, insectare, 
planșe cu desene aduse de pio
nieri — în sala unde este păs
trat materialul didactic al șco-
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Peste tot 
în tară —*

noi scoli»
• 16 săli de clasă are școala 

cea nouă care a fost dată în 
folosință, la 15 septembrie a.c„ 
în orașul Brașov. Școli noi au 
primit și copiii din comuna Șin- 
ca Nouă (raionul Făgăraș), co
muna Palmașu (raionul Sibiu) 
și Tohanul Vechi (raionul Bra
șov). Pînă la sfîrșitul anului 
1961 se vor mai da în folosință 
și școlile ce se afla în cons
trucție în comunele Ucea de 
Sus, Teliu, Ozunca Băî și al
tele.

• In orașul Craiova, două 
școli noi, cu cîte 16 săli de 
clasă, și-au primit la 15 sep
tembrie oaspeții. In aceeași zi, 
s-au mai dat în folosință, în re
giunea Oltenia, 32 școli de 4 
ani, 17 școli de 7 ani iar la lo
calurile existente s-au mai 
adăugat încă 40 de noi săli de 
clasă. Pînă la sfîrșitul anului, 
urmează să se mai dea în fo
losință încă 7 școli de 4 ani și 
6 școli de 7 ani.

• In raionul Iași au fost ter
minate lucrările la 12 școli noi 
de 7 ani și de 4 ani. Pînă la 
sfîrșitul anului vor mai fi ter
minate încă 40 de săli noi de 
clasă.

• In raionul Marghita numă
rul școlilor date în folosință în 
acest an se ridica la 18.

• Zilele trecute, în regiunea 
Bacău și-au deschis porțile un 
număr de școli care au o 
capacitate totală de 236 săli 
de clasă. Cincizeci dintre aces
te săli de clasă se află în ora
șe iar celelalte la sate.

Pentru mobilierul necesar a- 
cestpr hoi săli de clăSâ și pen
tru materialul didactic s-au în
vestit 6 milioane lei.

naști care vor duce mai de
parte drapelul succeselor gim
nasticii romînești".

în încheiere, maestra spor
tului Elena Leuștean a ținut să 
vă prezinte, prin intermediul 
aparatului de fotografiat, cî
teva exerciții de gimnastică la 
sol, pe care le puteți încerca 
și voi.

a sosit
La fel ca și handbalistele 

de la Știința-București, ca 
și voleibaliștii de la Rapid, 
jucătorii de tenis de masă 
de la C.S.M.-Cluj au obți
nut supremația europeană. 
Ei s-au reîntors acasă cu 
mult rîvnitul trofeu — Cupa 
campionilor europeni — 
pentru care săptămîni de-a 
rîndul au luptat cele mai 
bune echipe de club
țările Europei. Prin dobân
direa acestui trofeu, sporti
vii noștri au 
dată în plus, 
vel la care a 
carea sportivă
noastră, datorită condițiilor 
create de partid și guvern.

In ziua cînd s-au înapoiat 
în țară am stat de vorba cu 
cei t rei componenți 
echipei C.S.M.-Cluj
i-am rugat să ne răspundă 
la întrebarea :

— Care 
acestui nou 
prestigiu ?

Gheorghe Cobîrzan: , 
gătirea foarte serioasa 
care am făcut-o timp 
mai multe luni de 
precum și respectarea cu 
strictețe a programului de 
antrenamente au contribuit 
mult la succesul echipei

>

A treia Cupă de campioni europeni § 
in tară |
o nouă victorie sportivă 
patriei noastre dragi .

Adalbert Rethy: „Intr-un X 
meci, pe lîngă o bună pre- << 

fizică, trebuie să >, 
fiecare fază, să < 

i o tactică care să z 
■ adversarul. Echipa <■ 

a știut să folo- >' 
astfel de tactică. 
bun exemplu îl / 

scorul sever de <

gătire 
gîndești 
folosești 
deruteze 
noastră 
sească o 
Cel mai 
constituie 
5-0 cu care am învins echi- £ 
pa Lokomotrv-Leipzig".

Radu Negulescu: „In fi- <; 
nala Cupei campionilor 
europeni, care s-a desfă
șurat la Leipzig, toți compo- 
nenții echipei noastre au 
avut multă încredere unul 
în altul. Sfaturile antre
norului, ale fiecărui jucător 
au contribuit într-o mare 
măsură 
prilej 
adresez 
tuturor 
dragi pionieri, care 
așa cum am visat și eu încă 
de la vîrsta de 12 ani, să 
ajung un bun sportiv, nu 
uitați că în primul rînd un 
bun sportiv trebuie sa fie 
un om cult, un om care să 
învețe neîncetat. De altfel 
și din cele spuse de colegii 

___ __ mei cred că aveți multe de 
noastfe, dar mai întîi de' 'învățat..." 
orice, dorința de a închina

din

dovedit, o 
înaltul ni- 

ajuns miș- 
în țara

ai 
Și

a fost 
succes de

cheia 
mare

„Pre- 
pe 
de 

zile,

contribuit într-o 
la victorie. Cu acest 
aș vrea 

cîteva 
pionierilor :

însă Să 
cuvinte 

Voi, 
visați,

RADU POPA
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La 24 septembrie, întregul nostru popor sărbătorește 
Ziua Constituției R.P.R. Cuceriri de seamă ale poporului, 
cum sînt dreptul la muncă, dreptul la învățătură, dreptul 
la odihnă etc. sînt înscrise la loc de frunte în Constituția 
patriei noastre, statul democrat popular asigurînd traduce
rea lor în viață.

Sărbătorind Ziua Constituției, sărbătorim marile victorii 
obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului, pe drumul 
desavîrșirii construcției socialiste.

Țara mea cu mîndru,
nou veșmînt, 

Liberă ca zborul de aripă — 
Intre muncă rodnică și cînt 
Crești mereu cu fiecare 

clipă.

Tot mai rodnic lanul, 
ceas cu ceas,

In gospodăria colectivă...
Nu doar tipografii-s 

cei ce-au tras
Marele adevăr la rotativă.

școlii, Teatrul 
tineret și copii 
odâta cu sosi

rea toamnei, un aspect sărbă
toresc. La 30 septembrie, por
țile se vor deschide ' larg, la- 
sînd sa pătrundă, odata cu 
spectatorii, entuziasmul și voia 
buna. Pentru prietenii săi — 
pionierii și școlarii Capitalei 
— teatrul pregătește noi spec
tacole.

Asemenea
pentru 
îmbrăcă,

gînd 
•vie,

rînd,

Codrii falnici, mun[ii cu 
comori,

Șesurile... Toate-s ale 
noastre.

Nu-i privire limpede, 
nu-i 

In lumina legii să nu 
Slovele-i de adevăr,

pe 
Să le soarbă ca pe-o

apă vie.

Cînd te-afunzi în paginile ei 
Prinzi putere proaspătă

în luptă l 
Ce n-ar da năvalnicii mișei 
Cartea asta să o știe ruptă/

Pentru noi trec 
alb-săgetători

Kilowații apelor albastre.

Tot mai multe fabrici,
tot mai des 

Normele se sparg,
Ia strung, în mină... 

Nu numai zețarii au cules 
Rîndurile legii de lumină.

Legea spune : liberi.
Și sînlem.

Legea spune: munca
e onoare.

Tot ce-a fost robie
și blestem

Se topește, — negura
în soare.

N. ȚAȚOMIR

Ursuleful leneș
nu este altul decît Marinica, 
unul dintre eroii piesei lui A- 
lecu Popovici, „Băiatul din 
banca doua", cu care publicul 
va face cunoștința la mijlocul 
lunei octombrie.

Autorul a pornit să-i spună 
băiatului ‘ ~
pre ea a aflat și regizorul Ion 
Cojar. Și 
îndeplinit 
întîlnirile cu spectatorii i-a 
fost solicitata montarea unei 
povestiri, dar nu cu zmei și zî- 
ne, ci una inspirată din viață 
și preocupările copiilor patriei 
noastre — s-a gîndit că „Băia
tul din banca doua" i-ar putea 
interesa pe vechii săi prieteni. 
Și iată că povestea, spusa în 
fapt de seară unui băiețel, a 
prins sa trăiască aevea pe sce
nă. Peripețiile lui Marinica, 
ursulețul cel îndărătnic care 
nu vrea să meargă la școală, 
căruia îi place mai mult sa 
doarmă sau să

sa muncească, stau în centrul 
dezbaterilor spectacolului. Nu
mai ca purtarea lui Marinica 
nu-i lasă indiferenți nici pe co
piii ce locuiesc la marginea 
pădurii, nici pe harnicile ani
male care trăiesc alături de 
ursuleț, Dacă mijloacele folo
site pentru îndreptarea ursule
ților vor fi pe placul publicu
lui, acesta are voie, și chiar e 
bine să participe, alături de e- 
roii piesei, la schimbarea le
neșului Marinica.

sau o poveste... Des-

cum acesta avea de 
o promisiune — la

se joace decît

Aslazi vâ prezentam
Pionierul" nr. 4

Profesorul Știe-tot
Așa cum îl cunoaștem de la 

emisiunile de radio, Profeso
rul Știe-tot, pe care l-am în- 
tîlnit în 
de copii a Teatrului pentru ti
neret și 
Tudorel 
de aceasta dată bine informat. 
Tocmai intra la repetiții, de 
data aceasta în calitate de re
gizor al spectacolului „2 la a- 
ritmetică". Intrebîndu-1 
primit această notă atît 
grijorătoare, răspunsul 
nit prompt:

— Șura Medvedev.
— Și cine e Șura ?
— Iată-11 
O fată 

sprinten, 
rut pe 
noi. E tînăra actriță 
Șerban, care, pe cît se pare, 
l-a îndrăgit atît de mult pe 
neastîmpăratul, inventivul și

carne și oase în sala

copii, în persoana lui 
Popa, s-a dovedit și

drăguța 
băiețește, 
neașteptate

cine a 
de în- 
a ve-

mergînd 
a apă- 

lînga 
i Doina

lăudărosul Șura, încît toate 
purtările ei, chiar și în discu
țiile particulare, ni-1 amintește 
pe purtătorul notei 2.

— Puțini au 2 la aritmetica, 
chiar și printre spectatorii noș
tri — m-a asigurat regizorul. 
De aceea, sînt convins că ei 
vor fi cu tot sufletul alături 
de pionierii sîrguincioși și sili
tori, cum sînt Katep. și Serioja, 
într-un gînd cu profesorul Te- 
plițîn, care se străduiesc să-l 
îndrepte pe Șura. Iar daca la 
școala vor mai întîlni printre 
ei cîte un băiat cu 2 la arit
metica, spectatorii vor ști să-l 
combată, așa cum procedează 
și pionierii de pe scena, — a 
încheiat Tudorel Popa?

★
Dorind să însemn și alte no

utăți în legătura cu activitatea 
teatrului în această stagiune, 
am aflat ca pe scena Teatru
lui pentru tineret și copii se 
va prezenta o estrada pionie
rească, aparținînd 
dramaturgi Eduard 
Ion Mustață, în 
apare și Profesorul 
Niculiță-reporterul,
Silvia Chicoș, și alți eroi ai 
posturilor noastre de radio.

Sîntem siguri ca, în afară de 
acești eroi îndrăgiți, spectato
rii își vor face noi prieteni în 
personajele pe care le va adu
ce pe scenă, în aceasta stagiu
ne, Teatrul pentru tineret și 
copii.

ADA SIMIONESCU

tinerilor 
Jurist și 

care vor 
Știe-tot, și 

respectiv

O carte interesanta

Pentru cei dintre voi, dragi 
pionieri, care n-ați vizitat încă 
orașul Sibiu, va fi interesant 
sa aflați cum înșiși pionierii 
din Sibiu au căutat sa afle 
pe îndelete istoria orașu
lui lor. Paralel cu explicațiile 
primite, ei au cercetat străzile 
din cetate, casa cea mai ve
che din oraș, dumbrava pito
rească din preajma lui și, de
sigur, și-au oprit privirile lu
minoase și pe construcțiile noi 
ce se ridica, pe zi ce trece tot 
mai impunătoare, 
desfășurarea imaginilor 
matografice 
nu departe 
pionierii de 
afla cu cîta 
ința au obținut ei recolte bo-

Urmărind 
cine- 

veți poposi apoi, 
de Sibiu, printre 
la Șelimbar și veți 
pricepere și sîrgu-

gate pe lotul școlar. Iar 
urma, cîteva minute de vese
lie : copiii la mare, pe minuna
tul litoral al Mării Negre, cor
turile înjghebate de pionieri 
în mijlocul pădurilor foșnitoa
re, corul de la Palatul pionie
rilor învațînd noi cîntece pio
nierești...

A început școala. Imaginea 
vacanței petrecute de voi a 
rămas încă proaspăta, cu plă
cute aduceri aminte. Vizionînd 
filmul documentar care va este 
consacrat, „Pionierul" nr. 4, 
veți revedea șirul bogat, fee
ric, al zilelor de vacanță care 
v-au oferit odihna, voie buna, 
preocupări folositoare, pregă- 
tindu-va pentru ca în noul an 
școlar sa munciți cu puteri 
sporite.

M. D.

Cărțile despre oameni cura
joși, despre deschizătorii de 
drumuri noi în știință, despre 
savanții modești care fac des
coperiri epocale sînt îndrăgite 
de tinerii cititori, Ie stîrnesc 
dragostea pentru știință, dorin
ța de a lupta pentru triumful 
omului în lupta milenară de 
supunere a naturii.

Romanul Iui Franz Storch —

„Umbre 
tocmai o

La început, autorul ne 
cunoștință cu munca însufleți
tă și cu lupta profesorului Kar- 
ge, care face o descoperire e- 
pocală: translocația, adică po
sibilitatea de a obține pe un 
ecran de televizor imagini din 
oricare colț al globului, fără 
instalarea în prealabil a unei 
stații de emisie. Dar invenția 
profesorului este amenințată 
de agenții unei firme imperia
liste, care vor s-o fure. Profe
sorul se cutremură numai gîn- 
dindu-se că o astfel de inven
ție ar putea încăpea pe mîinile 
imperialiștilor: „...dacă milita- 
riștii ar 
paratele 
n.a.) ce 
nire !..“.

Acțiunea 
lor, însă, 
proape de 
noastre de 
timp mîna
lor imperialiști. In paginile 
palpitant scrise, alături de o-

încătușate" — 
astfel de carte.

este

face

pune mîna pe ele fa- 
inventate de profesor 
blestem pentru ome-

perfida a bandiți- 
e urmărită îndea- 
organele securității 
stat, care opresc la 
criminală a agenți-

fițerul de securitate Miicea șl 
de prof. Karge îi aflăm și pe 
cei trei prieteni, tineri de vîr- 
sta voastră: Anton — pasio
nat de fizica, Silvia și Carol.

Scriitorul, de-a lungul celor 
peste 250 de pagini ale cărții, 
ne poartă — alături de eroi — 
printr-un lung șir de peripeții, 
care-1 atrag pe cititor și-l cîș- 
tigă de partea celor care luptă 
pentru ca, așa cum se exprimă 
profesorul Karge, invenția a- 
ceasta epocală „să găsească 
utilizare numai în acele țări 
în care omul e prețuit ca om“ 
— adică în țările socialiste —• 
pentru că numai în aceste țări, 
invenția „și-ar găsi aplicarea 
în folosul omului".

Romanul „Umbre încătușa
te" al tînărului scriitor de lim
bă germană, Franz Storch, are 
un puternic caracter educativ, 
cultivînd tinerilor cititori dra
gostea pentru patrie, pentru 
tot ceea ce este în folosul o- 
mulul.

Publicînd această carte și în 
traducere romînească, Editura 
Tineretului a făcut o plăcută 
surpriză cititorilor ei.

ÎNSEMNĂRI Și ei s-au pregătit pentru școală...
„Țăndărică'* 

la Budapesta
La Casa Centrală a Armatei 

din Budapesta, într-o sală de 
aproape 800 de locuri, a înce
put, la 9 septembrie a.c. tur
neu! pe care Teatrul de păpuși 
și marionete, „Țăndărică", îl 
întreprinde în 3 orașe din 
R. P. Ungară. Turneul va con
tinua atît Ia Budapesta cît și 
în alte două orașe — Sztalin- 
varos și Szolnok. Repertoriul 
va cuprinde și piese pentru 
micii spectatori: „Doctorul 
Aumădoare" și basmul drama
tizat „Punguța cu doi bani".

Expoziția
Iui Jules Pera him

Expoziția cunoscutului artist 
plastic romîn, Jules Perahim, 
cuprinzînd peste 120 de gra
vuri, desene, ilustrații de car
te, schițe de decor și farfurii 
de faianță pictate, trimisă în 
U.R.S.S., a fost deschisă pînă 
în prezent la Moscova și Ri
ga. în luna septembrie, expo
ziția va fi redeschisă în sălile 
muzeului Ermitaj din Lenin
grad.
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