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aproape. Oiiferul ridică recep
torul.

— Alo, tovarăși...-
Cu puțin timp mai tîrziu, a- 

colo, pe fața zăpezii, în noapte,

deasă și amenințătoare peste 
întinderea albă.-.

„Nu, viața ostașului trebuie 
salvatăI"

Dar cum ? Să cheme un vas ?
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fițerul Constan
tin Procopie puse 
receptorul în fur
că și se apropie 
grăbit de lereas- 
tra împînzită cu 

o pojghiță de gheață. Dincolo, 
afară, viscolul izbea cu putere 
în cercevelele geamului, învăl
mășind fuioare de zăpadă în 
sticla ce zăngănea să se spar
gă. Observîndu-i cuta adîncită 
între sprîncene, cei cîțiva os
tași din jur se îngrijorară de 
soarta ostașului bolnav.

Delta cu întinderi nesfirșite 
de apă și stufăriș, unde se afla 
mina de ostași Ce forma sub
unitatea lor, se cufunda tot mai 
mult în puzderia de zăpadă și 
ceața ce prinsese să se lase

Curaj, eroism și prietenie
Apele Dunării erau năpădite de 
sloiuri mari de gheață. Să che
me un avion sanitar? Viscolul 
devenea tot mai puternic, iar 
bolnavul necesita o intervenție 
urgentă!.

O singură soluție exista... 
Granița Uniunii Sovietice era

STAȚIUNEAIv 
MICILOR 
TURALIȘTI din 
Timișoara 
cunoscuta pentru 
lucrările intere
sante care se e— 
xecută aici, lu
crări care dam 
pionierilor posi
bilitatea să apli
ce în practică) 
cunoștințele teo
retice, să afle> 
noutăți din lu
mea plantelor, 

în fotoreporta
jul de astăzi vă> 
prezentăm cîte- 
va aspecte din 
activitățile de se
zon. Primul cli
șeu vă face cu
noștință cu pio

nierii Florian Marian, Grințes- 
cu Ion și Vărzaru Cornel, care 
execută lucrări în sera de flori. 

Sopin, Alexei Jikulski, medicul ,Mara T .ia™a' zăpadă verițabi- 
maior Alexei Bannikov și sora 
infirmieră Ludmila Jeltova. B

Medicul sovietic consultă, 
numaidecît bolnavul. Era ne-|ț 
voie urgentă de operație! La 
lumina slabă a lămpii, lingă B 
geamul acoperit cu gheață, în- 
cepu lupta pentru salvarea 
vieții primejduite a ostașului 
romîn...

...Ostașul Constantin Mihai, 
însănătoșit, se află acum din ț 
nou lă postul său din Deltă, ală
turi de tovarășii din subunita- J 
te. El știe că prietenii sovietici 
i-au venit la timp în ajutor, în-i,,; 
fruntînd întunericul nopții de 
iarnă și viscolul cumplit. Și\. 
Alai știe un lucru: că prietenul 
adevărat, la nevoie se cu-

Aviatorii Anatoli noaște I

pîlpîiau cîteva focuri, iar în 
aer zburară cîteva rachete. Și 
în clipa aceea, din văzduhul 
răscolit de viscol, care bătea 
mai aprig ca întotdeauna, apă
ru luminoasă, o stea rubinie:, 
un elicopter sovietic !

Din elicopter coborîră pa
tru oameni.

lă iar aici, temperatură de iulie 
I și zăpada... petalelor ! A doua 
fotografie : microscopul e un 
prieten apropiat al micilor cer
cetători. Cu ajutorul lui, struc
tura plantei e lesne de studiat, 
în fotografia a treia, îi puteți 
vedea pe elevii clasei a V-a de 
Ia Școala de 8 ani nr. 12 din Ti
mișoara sosiți la stațiune sa cu
noască practic plantele indus
triale despre care au învățat 
la botanică.

Pionieri și școlari,
FOLOSIȚI PENTRU SER
BĂRILE VOASTRE SCENE
TA „ȘOIMUL" TREBUIE SĂ. 
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Colectivul 
de conducere 

al unității 
hotărăște...

PE URMELE UNUI ARTICOL
Cum folosesc activele pionierești recoman^ 
dările din „Scînteia pionierului" nr. 5,1962, 
cu privire la programele de activități pe 

luna februarie.
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Nicolescu Alexandru, pre
ședintele unității de pio
nieri de la Școala de 8 

ani nr. 4 din Brașov și ceilalți 
membri ai colectivului de con
ducere al unității au citit cu 
mult interes recomandările a- 
părute în „Scînteia pionieru
lui" din 1 februarie 1962 cu pri
vire la activitățile ce trebuie 
organizate în această lună. De 
îndată, ei s-au adunat la came
ra pionierilor, pentru a hotărî 
ce îmbunătățiri să aducă pro
gramului lor de activități, în 
urma acestor recomandări.

Primul lucru constatat a fost 
că din program lipsesc o serie 
de acțiuni.

Iată, de exemplu, — a 
spus Boc Alexandru, președin
tele detașamentului 6 — în
program avem și noi o acțiune 
închinată zilei de 16 februarie, 
Iar alta pentru sărbătorirea Zi
lei Armatei Sovietice. Nu am 
trecut însă nimic legat de ani
versarea a 125 de ani de la 
nașterea lui Ion Creanga.

BAROMHRUl CLAStl“
ii A

s-au bucurat vă- 
dintre recoman- 
luna februarie, 
ultimul număr

'Cu planter*  (
Sloian Ana, pre- 1^0 3 tl OrQ3niZaf
ședința detașa- ’
meniului 2 .de la m i r» î £ 
Școala de 8 ani ’ ’ • » w I I
din comuna Hăl-
chiu, raionul Sfîntu Giieorghe, 
am stat de vorbă zilele trecute, 
în recreația mare. Redăm măi 
jos discuția avută.

— Ce părere ai despre xec®- 
ma udările privind programele

Finichi Ernest, președintele 
detașamentului 1, spuse t 

— E adevărat, dar 
vreau să spun că am putea să 
pregătim mai bine chiar acțiu
nile a care ne-am gîndit. După 
părerea mea, articolul din 
„Scînteia pionierului" ne poa
te fi de mare ajutor. Astfel, eu 
propun ca adunarea dedicată 
zilei de 16 februarie să aibă ca 
temă „Ceferiștii de azi, demni 
urmași ai luptătorilor Griviței 
1933”. La adunare, am putea să 
invităm un muncitor ceferist, 
fost participant la istoricele 
greve. Detașamentul nostru își 
ia sarcina alcătuirii pentru adu
nare a unui fotomontaj cu as
pecte din v.:aț„ „oua pe care 
și-o construiește poporul nos
tru sub conducerea înțeleaptă 
a partidului.

— Iar noi, cei din detașa
mentul 6, spuse Boc Alexandru, 
vom pregăti un album cu ima
gini din viața unității, pe care 
îl vom dărui oaspetelui nostru.

0 interesantă acțiune au 
propus pionierii să fie 
organizată cu ocazia 

sărbătoririi, la 23 februarie, a 
Zilei Armatei Sovietice. Jurna
lul vorbit cu tema „Armata So
vietică, scut al păcii și libertă
ții popoarelor" este ideea pio
nierei Bresai Ana, președinta 
detașamentului 2. în cadrul a- 
cestei acțiuni, în unitate va fi 
invitat să vorbească pionierilor 
despre frăția de arme romîno- 
sovietică, un ofițer al armatei 
noastre populare.

•Și pionierii de la Școala de 
8 ani din satul Săftica, regiu
nea București 
zînd că multe 
dările privind 
apărute în
al „Scînteii pionierului”, au co
respuns cu acțiunile prevăzute 
în programele lor de activități. 
Acum, în urma articolului, de
tașamentul clasei a V-a, a pro
pus ca, în luna februarie, să or
ganizeze, cu prilejul aniver
sării luptelor din 1933 ale mun
citorilor ceferiști, o excursie la 
București, avînd ca scop vizi
tarea Muzeului de Istorie a 
Partidului.

în mod special pionierii a- 
cestui detașament au hotărît 
însă să-și îmbunătățească pro
gramul de activități în ceea ce 
privește acțiunile legate de 
învățătura. Cu toții sînt ne
mulțumiți că trei dintre pioni
eri au rămas pe primul trimes
tru corigenți. „Poate că n-am 
folosit cele mai bune metode 
de ajutorare. De altfel, nici a- 
dunări dedicate unor materii, 
discuții despre programul zilei 

■n -m făcut", au recunoscut pio
nierii. Marin Viorica, Chiriac 
Constantin și Marin Tudor vor 
fi ajutați mai mult. Cît privește 
ideea „Barometrului clasei", a- 
ceasta i-a entuziasmat pe toți 
pionierii. Au hotărît s-o pună 
de îndată în aplicare. Și dorin
ța ca el să arate numai „timp 
frumos" i-a animat și pe cei cu 
note mai slabe.

Mosor Sanda, Săndulescu Georgeta și Moise Rodica, de 
la Școala de 8 ani nr. 7 din Giurgiu, participa cu multa tra
gere de inimă la activitățile detașamentului și unității care au 
ca scop înfrumusețarea clasei și școlii,

Din programul formației de dansuri a Școlii de 8 ani nr. 77 
di.. Capitala, prezentat la faza pe raion a Concursului cultu
ral-artistic, face parte și acest frumos dans: „Culesul viilor".

Fotografii: G. PRIGORIE

naturahști
de a<. vități apărute iu .,,Scîn
teia pionierului” nr 5, din 1 fe
bruarie ?

— Întreg rroîedav.ul de la șa- 
mentului nostru s-a bucurai 
citind, în numărul trecut al ga
zetei, aceste recomandări. Noi 
trecuserăm în program o serie 
de acfiuni din cele recomanda
te tun concurs de patinaj, o a- 
dunare au tema „Cum îmi pre
gătesc lecțiile" și altele). Reco
mandările gazetei ne-au ajutat 
mai ales să organizăm activi
tatea micilor naturalișli pe luna 
februarie.

— Vrei să ne dai ci te va a- 
mănunte ?

— Firește. Micii naturalișli 
își vor începe activitatea la 
coltul experimental pe care co
lectiviștii ni l-au amenajat în 
sera gospodăriei. Aici vom ur
mări în special pregătirea ră
sadurilor pentru lotul școlii. 
Multi dintre pionieri au și înce
put să pregătească singuri ră
sadnițe de legume acasă, după 
ce în prealabil au încercat pu
terea de germinație a semințe
lor. Printre aceștia se numără 
Pepene Marilena, Maican Li- 
viu, Voinescu Dorica și alții. In 
același timp, le vom ajuta co
lectiviștilor la cultivarea roși
ilor și altor legume din seră. 
Încă ceva : am început să 
strîngem îngrășăminte naturale 
pe care le vom împrăștia pe 
lotul experimental de la școală.

— Dar în ceea ce privește 
Concursul cultural-artistic, cum 
v-au_ ajutat recomandările din 
„Scînteia pionierului" î

— Pionierii din detașamentul 
nostru vor pregăti un program 
de brigadă cu aspecte din via
ța școlii noastre. De asemenea, 
învățăm poeziile și cîntecele a- 
părute în „Scînteia pionieru
lui" din 1 februarie. Așteptăm 
acum recomandările pentru lu
na martie...

AL. MH HU

Versuri:
Muzica:

P. Mohor 
S. Sarchizov

o’ în urma recomandări
lor din „Scînteia pionie
rului", în programul de 

activități a fost introdusa și o 
acțiune închinată împlinirii a 
125 de ani de la nașterea lui 
Ion Creangă. E vorba de o sea
ră de basm pentru școlarii mici. 
Cum se va organiza ea ? La în
ceputul seTii de basm, vor vor
bi despre viața Iui Ion Creangă 
pionierii Brînzea Ion și Suciu 
Anca. Apoi vor fi ascultate, în
registrate pe bandă de magne
tofon, fragmente din „Amintiri 
din copilărie", citite de Mihail 
Sadoveanu. Cu ajutorul diafil- 
mului, micii școlari vor face cu
noștință cu eroii basmului „Ha
rap Alb". La sfîrșit, ei își vor 
puteu disputa întîietatea în- 
tr-un original concurs fulger 
pe tema: „Cine cunoaște mai 
bine poveștile și povestirile lui 
Creangă".

Arbori tineri au sădit.
Pionierii iară, 
l-au udat și i-au plivit 
Și pe ramuri s-au ivit 
Flori de primăvară, (bis)

Grădinarii mititei 
îngrijesc puieții,
Șiruri lungi de duzi și tei 
Cresc un an cit alții-n trei, 
Vrednici sînt băieții, (bis)

Arbori tineri răspindesc 
Umbră și răcoare,
Vînturi și zăpezi opresc, 
Pe cîmpie ocrotesc 
Holda roditoare (bis).

8. BOGDAN
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Se pregătesc
să devină utemiști

Pa g, ®

Pentru pionierii claselor a VI I-a, evenimentul cel 
mai important, și pe care îi așteaptă cu nerăbdare și 
emoție este, fără îndoială, intrarea lor în rîndurile 
UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR.

Să fii utemist!... Aceasta înseamnă că vei fi mereu 
în primele rînduri în muncă și învățătură, că toate 
forțele, toate capacitățile taie Ie vei închina cauzei 
mărețe ce o slujești — CAUZA PARTIDULUI MUN
CITORESC ROMÎN.

Iată de ce, pentru a cunoaște 
scopurile Uniunii Tineretului Mun
citor, îndatoririle și drepturile 
membrilor U.T.M., pionierii unității 
noastre citesc individual sau în 
grup Statutul Uniunii Tineretului 
Muncitor, discută diferite paragra
fe cu tovarășul instructor de deta
șament. Dar nu numai rtît. Ei se 
străduiesc să cunoască lupta eroică
a Uniunii Tineretului Comunist, 
care, educată și condusă de Parti
dul Comunist din Romînia, a slujit 
cu abnegație și devotament clasa 
muncitoare. Ei caută să cunoască, 
utemiștii din fabrici șf uzine, din 
gospodăriile colective, din școli, să 
fix» asemenea lor; Pentru aceasta,, 
noi am organizat diferite acțiuni.

...Era în toamnă. Pe poarta Com
plexului de iiidustrial'izare a lem
nului. din oraș a intrat un grup <fc 
pionieri; Vizitînd; întreprinderea, ei 
s-au oprit cu interes în fața maso
nilor și, mai ales, au stat de vorbă 
cu muncitorii. Aceștia erau' pionie
rii noștri. Ei au discutat cu tinerii 
muncitori despre calitatea produse
lor, despre îndeplinirea planului și 
despre inovații. E firesc! Pe ei, ca 
viitori utemiști, care poate vor lu
cra chiar aici îi interesează ace
ste probleme importante^Care e 
drumul care 
li-au aflat chiar de fa 
învățătura f Să înveți 
săt-țt însușești temeinic 

duce aici? Pionierii 
muncitori:

ALĂTURI DE UTEMIȘTI

seria aleasă și să-ți pui toate cu
noștințele în slujba muncii practi
ce, creatoare, pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Tn altă zi, au mers la întreprin
derea de prelucrare a materialelor 
sportive. Aici ara fost oaspeții bri
găzii de tineret. Șeful brigăzii, ute- 
mistul Magyar Arpad, ne-a făcut 

cunoștință cu membrii brigăzii, cu 
rezultatele obținute de ei. „Materia
lele sportive lucrate la noi, le-a 
spus tovarășul secretar al organiza
ției de bază U.T.M., au ajuns în 
multe colțuri ale lumii, pretutin
deni sînt bine primite. Fabricat în 
R.P.R. î sînt cuvinte care vorbesc 
despre calitatea superioară a pro
duselor, și noi, utemiștii, ne stră
duim să fim la înălțimea acestei 
sarcini — „de a lucra bine...”

Iar pionierii, mîndri de frații lor 
mai mart, vor să facă totul 
pentru a fi asemenea lor. Dar 

pornit Ia dezăpezit. S-au evi
dențiat pionierii Ghiocel Ion, 
Straulescu Vaslle, Albn Ștefan, 
Ciorbănescu Vasile. Pionierii 
de la Școala de 8 ani din comu
na Bivolița, raionul Alexandria 
au fost alături de utemiști la 
această importanta acțiune.

★
Pionierii de la Școala medie 

nr. 2 din Craiova și în special 
cei din detașamentul claselor a 
Vil a, care se pregătesc să ob
țină carnetul roșu, participa Ia 
numeroase acțiuni organizate 
în comun cu utemiștii. Astfel, 
pionierii life Rodica, Călin 
Gheorghe, Crețu Adrian și 
mulți alții au fost printre cel 
mai harnici pionieri care, îm
preună cu utemiștii, au colectat 
cantități însemnate de fier 
vechi. Deseori, la simpozioane
le literare sau științifice iniția- 
t de comitetul U.T.M. ’sînt in- 
' i’ați și pionierii mai mari, iar 
la reușita activităților pionie
rești de duminică, un ajutor 
p.ețios îl dau utemiștii.

GEORGETA GAVRILESCU 
instructoare superioară 

Școala medie nr. 2, Reghin

Deunăzi, utemiștii claselor a VIII-a de la Școala medie nr. 3 din Bucu
rești au ținut o adunare generală. In cadrul acestei adunări, au fost luați in 
discuție trei pionieri care și-au exprimat dorința de a deveni membri ai
U.T.M. De asemenea, s-a ținut an referat despre cinstea de a primi carnetul
roșu. La adunare au fost invitați și cîțiva 'dintre pionierii clasei a VlI-a, frun
tași Ia învățătură și în activitatea obștească. Foto: DAN OLTEANU

hu numai în muncă, ci și în învă
țătură, utemiștii sînt pentru ei e- 
xemple demne de urmat. Utemista 
Matei Niculina, din clasa a VIII-B, 
fosta președintă a unității, învață 
cu perseverență, de aceea și rezul
tatele sînt bune. Ea are numai 
note de 9 și 10. La fel și Miron 
Angela și Vodă Maria și mulți 
alți utemiști.

Roșul carnet 
de utemist.

Cravata mea de pionier, Le las. 
Celor mici. Eu azi mai urc o treaptă ; 
Pămîntu-l calc mai hotărît sub pas — 
Carnetul drag de utemist m-asteaptă.

Mă cheamă visuri ne-nfricale-n zbor. 
Nu-i nici o piedică să-mi stea in fată. 
In pas cu tineretul muncitor
Voi ști să cresc, cum Lenin ne învață.

Ca și cei pe care i-au cunoscut în 
fabrici, uzine sau la ei în școală, 
pionierii detașamentului claselor a 
Vil-a, printre care Bucur Cornelia, 
președinta detașamentului, Dăne- 
scu Angela, Vețan Eugenia, Mora- 
ru Mihai și încă mulți alții se stră
duiesc să-și însușească temeinic 
cunoștințele predate în școală, să 
le îmbogățească, continuu, să devi
nă destoinici utemiști;

De multe ori, în activitățile prac
tice, acești pionieri, urmînd exem
plul utemiștilor, au fost în primele 
rînduri, obținînd rezultate din cele 
mai bune. Noi punem întotdeauna 
bază pe pionierii care se pregătesc 
să devină utemiști, ei sînt cei care 
îi mobilizează prin exemplul lor pe 
toți ceilalți pionieri din unitate. Ba, 
mai mult, consfderînd aceasta ca o 
sarcină de cinste, ei se ocupă de 
școlarii mici, îi ajută să înțeleagă 
semnificația simbolurilor pionie
rești, îi învață cîntece și poezii, le 
arată cît de important e să înveți 
bine, să participi la munca 
obștească.

Pregătindu-se să devină utemiști 
pionierii din ultimele clase sînt 
mereu în primele rînduri ale acțiu
nilor unității, străduindu-se să fie 
demni de exemplul pe care li-1 dau 
frații lor mai mari, utemiștii.

Nu-i prea ușor să te desparți curînd 
De cîntecul numit, copilărie,
Dar simți cum arde-o flacără în gînd, 
Cum inima mai dîrză vrea să fie.

Căci mă așteaptă sub seninul cer 
Și holdele și munții de aramă.
Azi orice colț de țară'i șantier. 
Clocotul lor mă caută, mă cheamă.

Răspunderi noi în calea mea răsar. 
Puteri am strins, în ochi lumini de soare* * 
Sînt tînăr. Păcii vreau să-i fiu stegar. 
Iți jur credință, clasă muncitoare 1

„Cu fierul vechi strins de 
noi ajutam oțelăriilor să dea 
patriei mai mult oțel, mai mul
ta fonta, necesare industriei 
grele", spun pionierii de la 
Școala medie nr. 3 din Oradea. 
Ei au răspuns cu entuziasm 
chemării utemiștilor din școala 
de a strînge mai mult fier 
vechi. La colectarea celor 4.641 
kg. fier vechi au contribuit și 
ei din plin.

Utemiștii din școală au or
ganizat o adunare la care au 
invitat și pionierii. Acolo au 
fost arătate exemple nespus de 
frumoase despre utemiști, foști 
pionieri. Au fost laudați și pio
nierii detașamentului clasei a 
Vi a A care s-au evidential în 
acțiunile patriotice, alături de 
utemiști.

★
Viscolește. Toată noaptea a 

nins șt, în fața școlii, a sediului 
gospodăriei colective, a graj
durilor s-au adunat troiene de 
zăpada. Animalele trebuiau 
Sa-și primească hrana la timp. 
D aceea, utemiștii, și alături 
de ei, pionierii mai mari, au

Cravata mea de pionier, te las,
Celor mici. Eu azi mai urc o treaptă,r 
Pămîntu-l calc mai hotărît sub pas — 
Roșul carnet de utemist m-așteaptă.

TITEL CONST ANTINESCLL



Vierul începe azi :

In clasa a V-a

Am în fața mea vreo treizeci de 
colectiviști harnici, cîțiva tractoriști, 
învățători... Ți-e mai mare dragul să-i 
pivești și să-i asculți : fiecare are ceva 
de povestit, fiecare e priceput în me
seria lui și toți laolaltă, prieteni buni, 
alcătuiesc o adevărată forță.

...Mi-am permis o anticipație. în 
realitate, stau de vorbă cu pionierii 
detașamentului claselor a V-a de la 
Școala de 8 ani din comuna Ianca, re
giunea Galați. în acest detașament nu 
se află nici un corigent! Colectiviștii 
din Ianca pot fi mîndri de fiii lor. Pen
tru acești copii, viitorul nu e ceva înde
părtat, ci unit cu prezentul. Ei se pre
gătesc de pe acum să devină colecti
viști și mecanizatori de nădejde. Să 
luăm, de pildă, învățătura. Pionierii 
obișnuiesc să se ajute între ei, dar în 
primul rînd sînt exigenți față de ei 
înșiși și de colegii lor. Oțelea Ion 
o cam luase razna într-o vreme. A fost 
criticat și i s-a propus să învețe cu 
cineva. Ionel a înțeles ca tovarășii 
săi au dreptate să fie supărați pe el. 
Ceea ce le-a plăcut tuturor a fost că 
spre deosebire de unii care numai din 
îngîmfare refuza să fie ajutați, el a

în unitatea de pionieri de la Școala 
medie „Frații Buzești" din Craiova, 
numărul pionierilor care și-au îm
plinit o dorință dragă — aceea de a 
deveni purtători ai steluțelor roșii — 
este destul de mare. 105 steluțe 
roșii — semn al hărniciei, al dragos
tei .de muncă, al comportării pionie
rești se pot vedea astăzi pe pieptu
rile pionierilor din unitate. Mulți 
alți pionieri însă, au îndeplinit majo- 
ritațea condițiilor pentru obținerea 
distincțiilor și, nu peste mult timp, 
vor deveni și ei purtători ai steluțe
lor roșii. în îndeplinirea condițiilor 
necesare pentru obținerea distincții
lor, de un real folos le-au fost pio
nierilor acțiunile și activitățile pio
nierești organizate de detașamente.

Se știe că una din condiții este ca 
pionierii să cunoască episoade din 
lupta oamenilor muncii conduși de 
partid. Iată cum au procedat pionie
rii din detașamentul 1 pentru aceas
ta. Ei au organizat o adunare cu tema 
„Așa au învățat și au luptat uteciș- 
tii”. Pentru adunare, pionierii s-au 
pregătit din timp. Au adunat mate
rial din ziare și reviste. Invitatul 
lor a fost tovarășul Iulian Ploștinaru, 
activist al Comitetului regional de 
partid Oltenia. în cuvinte calde, to
varășul Ploștinaru le-a evocat aspecte 
din lupta comuniștilor și uteciștilor. 
Adunarea s-a încheiat cu cîteva re
citări și coruri închinate luptei eroi
lor comuniști și uteciști.

O altă condiție prevede ca pionie
rii să cunoască mărețele construcții 
ale socialismului în patria noastră. 
Detașamentul nr. 3 a luat inițiativa

organizării unei călătorii pe hartă. 
Tema : „Patria noastră în plina în
florire". Fiecare pionier s-a pregătit 
să vorbească de cîte un oraș, despre 
ce s-a construit în anii regimului 
democrat popular și despre ce ur

mează să .se construiască în -‘planul 
șesenal și cel de perspectivă. Dumi- 
trana Irinel a vorbit despre Combi
natul siderurgic de la Galați, care a 
început să se construiască, Ignătescu 
Mioara, despre Hidrocentrala de la 
Bicaz, Ianculescu Ion despre Fabrica 
de fire și fibre sintetice de la Săvi- 
nești.

Deosebit de plăcute le sînt pio
nierilor activitățile pionierești de 
duminică. Cu acest prilej se învață 
în colectiv cîte un cîntec dedicat 
patriei, partidului, apoi pionierii re
cita din poeziile învățate. De ase? 
menea, în aceste duminici se organi
zează întreceri la șah, tenis de masă, 
se învață jocuri pionierești. Tot în 
astfel de duminici, pionierii detașa
mentului 3 au inițiat un original con
curs cu tema: „Cel mai harnic la 
îngrijitul hainelor”. Locul de desfă
șurare : camera pionierilor. Instru
mente necesare : fier de călcat, foar
fece, ac și ață. Cel ce călca hainele 
mai bine sau cosea mai repede și 
mai trainic nasturii, era cîșligătorul.

Acestea sînt numai cîteva din ac
țiunile organizate în detașamentele 
unității de pionieri de la Școala me
die „Frații Buzești”, în vederea pre
gătirii pionierilor pentru trecerea 
condițiilor privind distincțiile pio
nierești. Astfel de acțiuni puteți or
ganiza și voi în detașamentele voas
tre. Pentru a vă bucura din‘plin de 
reușita lor, este însă necesar ca ele 
să fie pregătite minuțios și din timp, 
iar la pregătirea lor să fie antrenați 
toți pionierii. R. ADRIAN

spus:
— Nu vă supărați, dar mai întîi 

vreau să văd dacă pot și singur să 
învăț bine. N-aveți grijă: dacă nu reu
șesc, vă spun eu...

A reușit. Are medii bune la toate 
obiectele.

Sau, iată pe Mălîia Chira. Cîndva, 
nu strălucea la carte. A învățat îm
preună cu Meroșu Ștefania, s a obișnuit 
de la ea să fie ordonată, perseverentă. 
Acum, ea însăși îl ajută pe Cazan 
Gheorghe, și prin aceasta el se simte 
legat nu numai de Chira ci și de Ștefa
nia, și nu numai de Ștefania ci și de 
toți pionierii din detașament! Iată cum 
se explică faptul că, pentru cumătră 
Corigentă, ușa clasei a V-a este 
închisă. Pînă la absolvirea clasei a
VIII-a, pînă la admiterea în anul I al 
școlii profesionale agricole, mai e des
tulă vreme, 
de la Ianca 
începe azi.

dar pionierii clasei a V-a 
sînt convinși că viitorul

I

SANDU ALEXANDRU

Printre cei aproape 
3.000 de spectatori 
care frecventează zil
nic cinematograful 
nostru sînt și mulți 
copii, pionieri și șco
lari.

Dar oare, a te duce 
la cinematograf în
seamnă NUMAI A VI
ZIONA filmul ? Gîn- 
diți-vă puțin: ce ați 
simți auzind, exact a- 
tunci cînd pe ecran si
tuația e mai încordată 
că vecinul de bancă 
face să foșnească o 
pungă de celofan cu 
bomboane, care nu se 
mai deschide ? Sau ce 
ați spune dacă, în tim
pul unei melodii minu
nate, cineva s-ar sim
ți dator s-o acompa
nieze... ronțăind se
mințe sau chiar fredo- 
nînd melodia respecti
vă 1 ?

Asemenea „întîm- 
plări" se petrec acum 
din ce în ce mai rar, 
si cei care ne-au aju
tat, în primul rînd, au 
fost înșiși micii spec
tatori. Ei au înțeles că 
atunci cînd te găsești 
într-o colectivitate tre
buie să te porți într-un

mod civilizat. în clasă, 
la bibliotecă, într-un 
magazin, în tramvai, 
pe terenul de sport, la 
teatru sau — așa cum 
am arătat — la cine
matograf, trebuie să 
ții seama că nu ești 
singur, că ai datoria 
să fii atent cu cei din 
jurul tău, să nu-i de
ranjezi. Voi ați discu
tat în gazetă despre 
respectul pe care tre
buie să-l purtați celor 
vîrstnici, despre înde
plinirea cuvîntului dat, 
despre ce înseamnă să 
fii un bun tovarăș...

Am vrut să aduc în 
discuția voastră — 
care are ca obiect 
modul de comportare 
a pionierului — și a- 
cest aspect despre 
care am vorbit mai 
sus : modul în care 
trebuie să procedați 
atunci cînd, luînd loc 
fie în sala bibliotecii, 
fie în aceea a teatru
lui sau cinematografu
lui, vă pregătiți, îm
preună cu cei din ju
rul vostru, să aflați 
un lucru interesant, o 
idee nouă... Atunci, a- 
tenția îți e încordată.

dorești să nu fii stin
gherit cu nimic. Pen
tru aceasta, cel mai 
bun mijloc este ca TU, 
1N PRIMUL R1ND, să 
nu-i tulburi pe cei din 
jur.

FLORICA GRIGORE 
responsabila cinema
tografului „Timpuri 

noi", București

Fără îndoială că atît acești 
copii de la Școala de 8 ani 
nr. 124 cît și spectatorii din 
jurul lor sînt mulțumiți nu 
numai de film, ci și de liniș
tea desăvîrșită din sala de 

spectacol.

Luni... marți... miercuri. Bun I 
Prima oră avem matematica, 
apoi rusa, romîna. Aici am 
notă, nu mal ‘învăț I Îmi mai 
rămîn doar matematica și 
rusa 1"

Și Henn Zoltan, din clasa a 
yil-a B, de la Școala de 8 ani 
nr. 2 din Tîrgu Mureș, începu 
să învețe. Cercetă cu atenție 
notițele, învăță regulele din 
manual, efectuă Cîteva exerci
ții pentru exemplificări și apoi 
își făcu și temele. Cum se zice, 
învăță... cum scrie la carte. Mai 
repetă cîte ceva Ia limba rusă 
și apoi, gata — Ia joacă I

A doua zi, nu știu cum s-a 
făcut că, intr-adevăr, Zoltan a 
fost ascultat la matematică. A 
știut ca pe apă.

— Bine, i-a spus tovarășul 
profesor. Ai nota 9.

Următoarea oră a fost cea de

1

limba rusă, dar nu l-a ascul
tat, apoi cea de romînă. Pro
fesorul scoase la lecție cîțiva 
elevi și îi ascultă. Bucuros că 
a scăpat, Zoltan stă liniștit în 
bancă, cu gîndurile departe, 
departe...

— Zoltan, completează tu.
— ?...
Tăcere. Zoltan privește în 

jur, speriat și întrebător. E ne
dumerit. „Am notă 1" Încearcă 
să spună ceva, apelează la 
cîteva „amintiri" din ora trecu
tă și... atît.

■— Puțin.
Ora trecută 
acum.. Nota

Zoltan nu spune nimic. „Cal
culele" i-au dat greș... „Și doar 
mai erau atîția fără notă", își 
încheie el gîndurile.

Dar Zoltan nici din „lecția" 
aceasta n-a învățat. Și dacă 
astăzi îi privești notele, rămîi 
de-a dreptul uimit. La fizică 
9, 10 -— iar alături un 6; la 
matematică, 9, 10 — iar în

tan, învață și Pepelea Ilepna, 
și Kiss Peter și alți pionieri 
buni. Numai că ei învață lecție 
cu lecție, indiferent dacă au 
notă sau nu, dacă vor fi ascul
tați sau nu. Ia exemplu de la 
ei, fii perseverent în perma
nență și atunci și rezultatele 
muncii tale vor fi bune.

• • •••••••••••••«
Ce s-a întîmplat ? 
ai Știut bine, iar 
5.



LJi ir*

’ A trecut un an rodnic, 
copii !

Ziarele de sîmbătă, chiar 
în pagina întîia, ne-au 
vestit lucruri îmbucurătoa
re : datorita strădaniei har
nicilor noștri muncitori, ță
rani colectiviști, datorita 
muncii întregului nostru po
por, planul de stat pe 1961 
a fost îndeplinit în propor
ție de 104,2 la suta. Aceasta 
înseamnă mai multa fonta, 
mai mult oțel, mai multa e- 
nergie și mai multe mașini 
date patriei. Aceasta în
seamnă mai multe alimente 
și țesături, încălțăminte și 
aparate casnice pentru po
porul nostru harnic și mun
citor.

Succesele frumoase obți
nute în industrie și agricul
tura au făcut ca traiul oa
menilor muncii, al vostru, al 
copiilor sa fie și mai bun 
decît în 1960.

în 1961 au mers la odihnă 
și tratament în minunatele 
noastre stațiuni balneo-cli- 
materice 560.000 oameni ai 
muncii și 134.000 de copii! 
41.000 de noi apartamente 
au fost atribuite oamenilor 
muncii în cursul anului tre
cut iar numărul sălilor de 
clasă la școlile de cultură 
generală a crescut cu 3.700. 
în anul școlar 1961/1962 au 
fost cuprinși 3.080.000 elevi 
și studenți-

Au crescut salariile, veni
turile bănești ale populației;

ca urmare a aces
tui fapt, în 1961, 
prin magazinele 
comerțului de stat 
și cooperatist, s-a 
vîndut oamenilor 
muncii din țara 
noastră, mai mult 

decît în 1960, mobila și 
frigidere, mașini de spă
lat rufe și televizoare, apa
rate de radio, motociclete și 
biciclete I

Același comunicat al Di
recției Centrale de Statistică 
de pe lînga Consiliul de Mi
niștri, care ne-a adus la cu
noștința prin paginile ziare
lor aceste minunate succese, 
a anunțat și faptul că la 1 
ianuarie 1962, populația ță
rii noastre a ajuns la 
18.633.000 locuitori.

Succesele minunate obți
nute de harnicul nostru po
por în 1961, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, sînt 
o chezășie că planul nostru 
de stat pe 1962 va fi înde
plinit în mai bune condiții, 
ceea ce va duce la crește
rea continua a nivelului 
nostru de trai. Va face ca 
bucuriile copilăriei voastre 
fericite să fie și mai multe.

Mulțumirea ce o datorați 
voi, copii, nu poate fi ex
primata decît învățînd mai 
bine, ajutînd după puterile 
voastre — acolo unde este 
nevoie: în colectivă, în 
G.A.S.-uri, la înfrumusețarea 
satelor și orașelor, și stră- 
duindu-vă să vă formați un 
caracter demn de cei care 
mîine, vor ridica patria dra
gă pe noi și minunate culmi.

La Combinatul 
metalurgic din 
Reșița a început 
zilele trecute să 
producă cel de-al 
doilea furnal de 
700 m.c. Reali
zarea acestui im
portant obiectiv 
al industriei si
derurgice consti
tuie un succes 
de seamă al con
structorilor reși- 
țeni, al proiec- 
tanților și colec
tivelor întreprin
derilor industriei 
noastre construc
toare de mașini. 
Noul furnal se ca
racterizează prin- 
tr-un nivel ridi
cat de mecani
zare și automati
zare. El prezintă 
unele perfecțio
nări față de pri
mul furnal de
aceeași capaci
tate, care a in
trat în funcțiune 
anul trecut.

Capacitatea u- 
tilă a celor două 
furnale noi este 
cu 900 m.c. mai 
mare decît cea a 
furnalelor vechi.

Cele două furnale noi VOR DA 
ANUAL DE PATRU ORI MAI MUL- 
TA FONTA decît s-a produs în țara 
noastră în anul 1938.

CE E NOEI:

Zi de iarnă
în colectivă
în zilele scurte de iarnă, cînd 

e ger și vîntul sufla cu putere, 
pe ulița comunei Brănești-Leh- 
liu, se văd trecînd oameni gră
biți, cu căciula îndesată pe u- 
rechi și gulerul șubei ridicat. 
Ei se duc sa-i schimbe pe cei 
de la grajdurile de vite, de la 
saivanele de oi. Și la grădina 
de legume sînt oameni. Harni
cii grădinari pregătesc straturi 
calde pentru legumele timpu
rii. (Sectorul legumicol ocupa 
un loc de frunte în gospodărie).

De curînd, adunarea genera
lă a hotărît unificarea a doua 
gospodării mici, megieșe, într-o 
gospodărie nuternica, cu gos
podari harnici și pricepuți la 
treaba. S-a hotărît să se obțină 
pe o suprafața de 150 ha, cîte 
5.000 kg porumb boabe la hec
tar în sistem neirigat. Și ni
meni nu se îndoiește de acest 
lucru. Pentru a cunoaște meto
dele înaintate de lucru în agri
cultura, colectiviștii citesc. Ei 
citesc în biblioteca, acasă, ori 
de cîte ori au ragaz. Mulți ur
mează cercurile agrozootehnic 
ce din cadrul gospodăriei. Oa
meni de specialitate 
dispoziție : ingineri, 
zootehniști.

Și viața culturala 
zenta ; la cămin, în fiecare sea
ra rulează film iar în casele 
colectiviștilor exista foarte 
multe aparate de radio și tele
vizoare. Fotografia vă în
fățișează o vizionare la televi
zorul colectivistei Constanța 
Dobre : e veselie, programul 
este foarte frumos 1

le stau la 
agronomi,

este pre-

Foto-reportaj de 
GR. PREPELIȚA

victorii în 
noi, lumi- 
Cubei li
eu simpa-

pentru a 
Cubei din 
de fapt 

diplomati-

Eroîcul popor al Cubei ob
ține victorii după 
construirea vieții 
noase. Victoriile 
bere sînt privite 
tie și speranfă de toate ce
lelalte popoare latino-ame- 
ricane. In același timp, ele 
stîrnesc furia turbată a im
perialiștilor americani, care 
uneltesc cele mai mîrșave 
planuri împotriva Cubei. In 
urmă cu cîteva zile, la Con
ferința Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) de la 
Punta del Este, S.U.A. au în
cercat fără succes să for
meze o coaliție puternică a 
statelor latino-americane îm
potriva Cubei. Majoritatea... 
minimă pe care, cu chiu cu 
vai, au încropit-o 
obține excluderea 
O.S.A. reprezintă 
încă o înfrîngere 
că a S.U-A. In perioada în 
care s-a ținut Conferința de 
la Punta del Este, în toate 
țările America Latine au a- 
vut loc manifestafii puterni
ce de solidaritate cu lupta 
poporului cuban, pentru 
construirea unei vieți noi. 
Conferința popoarelor lati
no-americane, care s-a ținut 
la Havana a fost o puter
nică demonstrație de sim
patie și solidaritate cu lupta 
poporului cuban.

Recent, la 4 februarie, a 
avut loc la Havana cea de-a 
doua Adunare Națională Ge
nerală a poporului Cubei. 
Peste un milion și jumătate 
de cubani s-au adunat în 
piața „Jose Marti", pentru a 
răspunde la noul complot 
imperialist pus la cale de 
cercurile guvernamentale 
din S.U.A. și de marionetele 
lor la conferința de la Pun
ta del Este împotriva liber
tății și independenței Cubei. 
Cuvîntările președintelui 
Cubei, Osvaldo Dorticos, și 
a primului ministru Fidel 
Castro, care au demascat 
uneltirile imperialiștilor și 

se spune în me
de 
al

au exprimat hotărîrea fermă 
a poporului cuban de a-și 
apăra patria de orice duș
man, au fost întîmpinate de 
participanți cu mare însu
flețire. La această adunare a 
fost citit mesajul lui N. S. 
Hrușciov adresat Adunării 
Nafionale Generale a po
porului Cubei. „Oamenii so
vietici
saj — se bucură sincer 
faptul că eroicul popor 
Cubei, strîns unit în jurul 
guvernului său revolufionar, 
condus de dîrzul luptător 
revoluționar Fidel Castro, a 
obținut succese remarcabile 
în domeniul reorganizării 
politice, economice și sociale 
a fării. Popoarele Uniunii 
Sovietice pint mereu alături 
de voi, dragi frați din 
Cuba I". Mesajul a fost în- 
tîmpinat cu ovații prelungi
te, furtunoase.

Adunarea Națională Ge
nerală a poporului Cubei a 
constituit o puternică ma
nifestare a voinței poporu
lui cuban de a continua 
lupta pentru un viitor fericit 
și luminos pe drumul socia
lismului.

Poporul nostru sprijină 
lupta nobilă a Cubei libere, 
care a înălțat steagul luptei 
de eliberare în America La
tină. Delegațiile R. P. Romi
ne și a R- S. Cehoslovace 
au prezentat în aceste zile 
Comitetului Politic al O.N.U. 
un proiect de rezoluție pen
tru problema care se află pe 
ordinea de zi: plîngerea Cu
bei privind amenințările 
pentru pacea și securitatea 
internațională, rezultînd din 
noile planuri de agresiune 
și acte de intervenție din 
partea guvernului S.U.A. îm
potriva guvernului revolu
ționar al Cubei. Proiectul 
de rezoluție cheamă guver
nele Cubei și S.U.A. să re
glementeze divergențele e- 
xistenle cu ajutorul mijloa
celor pașnice.



SĂ CUiWAȘIEM Șl SA COMBATEM
BOULE ALBINELOR

0ari ea i-a
Si albinele se îm

bolnăvesc de boli care 
cauzează moartea fa
miliilor de albine.

Pentru a împiedica 
acest lucru, apicultorii 
trebuie să cunoască 
care sini bolile albine
lor, cauzele care pro
voacă aceste boli si 
măsurile de combatere. 
BOLILE MOLIPSITOA
RE ALE PUIETULUI
Loca europeană. Este 

O boală ce atacă puie
tul necăpăcit. Apare în 
lunile mai-iunie și 
scade în luna iulie 
cînd culesu! este mare, 
reapărînd toamna. 
Boala apare în familia 
cu provizii mici, în 
care puietul nu-i bine 
hrănit. Boala este pro
vocată de un microb 
(Bacterium pluton) și 
se găsește în faguri. 
Boala se cunoaște 
după următoarele sem
ne : larvele tinere își 
pierd forma rotundă, 
culoarea albă și elasti
citatea. Devin moi, 
galbene și apoi brune. 
Se mișcă neliniștite in 
celule și mor după 4 
zile de la îmbolnăvi
rea cu toxinele provo
cate de microbi. După

multe flori, izolarea fa
miliilor bolnave și mu
tarea lor în stupi de
zinfectați.

Loca americană. A- 
tacă puietul căpăcit. 
Bîntuie vara. Este pro
vocată de un bacii 
'Bacilus larvae) toarte 
rezistent. Sporii rezul
tați, rezistă în condiții 
grele de înmulțire, 
toarte multi ani (chiar 
ti ?n>

moarte, putrezesc și 
emană un miros neplă
cut, de ofef. Boala este 
răspîndită prin hrana 
larvelor, prin organis
mul mătcii, prin trîn- 
lorii familiilor infec
tate, care pătrund din 
familiile vecine, prin 
viespi sau prin procu
rarea de familii, miere 
sau inventar de fa stu
pina contaminată. Pen
tru vindecare, se reco
mandă transportul fa
miliilor în locuri cu

Larvele atacate mor 
In celule. Fagurii ca
pătă un aspect pestrif. 
Căpăcelele celulelor 
sînt găurite și cufun
date în celulă. Larvele 
sînt moi, de culoare 
brună închisă. După 
moarte, putregaiul lor 
capătă culoare cafe
nie, un aspect vîscos- 
lipicios cu miros de 
clei de tîmplărie. Boa
la se răspîndește prin 
puietul mort. Trata
mentul familiei se face 
orin dubla mutare, ast
fel : mai întîi mutăm 
albinele într-un stup 
dezinfectat, cu faguri 
artificiali, după ce al
binele au stat închise 
în stup într-un loc ră
coros. După 2 zile, al
binele se mută în alt 
stup dezinfectat,- cu 
faguri artificiali. De ce 
se face această mu
tare ? Pentru ca albi
nele, după prima mu
tare, să consume, la 
clădirea fagurilor, toa
tă mierea infectată pe 
care o au în gușe. Du
pă mutare, familia se 
hrănește cu sirop de 
zahăr și sulfatiazol 
(0,51 de 3 ori, la inter
val de 3 zile).

Prof. MARIA 
MACARIE

Produsele taclale

Vă prezentăm 
cîțîva dintre 
cei mai activi 
corespondenți 
ai gazetei:

Cădere Maria, 
clasa a V-a, Școa
la de 7 ani, co
muna Viișoara, 
regiunea Bacău. 
Pe lîngă veștile 
despre activită
țile pionierești, 
ea ne trimite și 
poezii, compozi
ții proprii.

Naghi Gheor- 
ghe, clasa a Va, 
Școala de 7 ani, 
comuna Ardusat, 
regiunea Mara
mureș. Ne scrie 
cu multă dra
goste despre a- 
dunarile ținute
de pionieri, des
pre activități pa
triotice și spor
tive.

Zacornea Ele
na, clasa a Vl-a 
B, Școala de 7 
ani, comuna Dîr- 
vari, regiunea 
Ploiești. Trimite 
vești interesante 
despre tot ce e 
nou în activita
tea pionierilor 
din unitate.

Scînten pionierului"

Dimineața. Ca
sa pionierilor din 
Medgidia pri
mește, ca în fie
care zi, zeci, sute 
de copii cu cra
vate roșii... Dar ce s-a întîm- 
plat ? La cercul de teatru nu 
intra nimeni. Și nici la cercul 
literar, nici la cercul foto..s 
Toți pionierii se îndreaptă spre 
aceeași sala — Sala de con
sfătuiri.

Azi, pionierii participă la o 
consfătuire în care vor discuta 
despre felul în care folosesc în 
munca și activitatea lor arti
colele apărute în gazeta „Scîn- 
teia pionierului". Pionierele 
Radu Denisa, de Ia Școala me
die nr. 1, Papasima Vasilica și 
Lăbuș Ana de la Școala de 
8 ani nr. 1 s-au înscris primele 
la cuvînt. Toate trei au vorbit 
pe scurt de situația Ia învăță
tură în detașamentele din care 
fac parte, au trecut în revistă 
succesele echipelor lor artis
tice. Ele au mai arătat că, ci
tind gazeta în colectiv, s-au ho- 
tărît să urmeze pilda pionieri
lor de la Școala de 7 ani nr. 13 
din Oradea, să urmeze exem
plul echipei artistice pionierești 
din comuna Ocna Sibiului.

— Și noi, pionierii detașa
mentului claselor a Vl-a 
și-a început cuvîntul pioniera 
Borisov Liuba, de la Școala

medie nr. 1, citim cu regulari
tate gazeta. Articolul „Pe cu
vîntul meu" a stîrnit vii dis
cuții în detașament. Topîrceanu 
Nicolae, bunăoară, a înțeles ce 
înseamnă cuvîntul de onoare...

Discuțiile care au urmat, au 
evidențiat multe lucruri intere
sante. Astfel, s-a aflat de adu
narea pe care o va ține grupa 
nr. 1 din detașamentul nr. 5 
de la Școala medie. „Pionierii 
din grupă — spunea Neculce 
Anicuța — au citit cu atenție 
articolul „Eu însumi am văzut 
acestea". Viața grea a copiilor 
negri ne-a întristat... în ziua 
aceea gîndindu-ne la copilăria 
noastră fericită am hotărît să 
ținem o adunare despre viața 
noastră, despre minunatele rea
lizări din orașul nostru”.

Astfel, discuțiile din cadrul 
consfătuirii au constituit un 
bogat schimb de experiență în
tre pionierii unităților din ora
șul Medgidia.

Consfătuiri asemănătoare au 
avut loc și la Școala de 7 ani, 
comuna Basarabi, regiunea Do- 
brogea și Ia Școala medie nr. 1 
din Constanța.

L. V.
o*o ---------------------- -----

Acțiuni sportive în unitate
Președinta unității Școlii de 

8 ani nr. 3 din Craiova, Po
pescu Lizica, are un carnet în 
care își notează acțiunile prin
cipale ce se organizează în 
unitate. Carnetul are foi rezer
vate pentru diferite probleme 
cum ar fi: învățătura, activi
tatea culturală, vizite în între
prinderi, sport Astăzi ne-am 
gîndit să vă redăm cîteva din 
notițele făcute de Lizica pe fi
lele rezervate acțiunilor spor
tive :

N oi succese ale handbaliștilor noștri
Nu de mult, Sala sporturilor-Flo- 

reasca a fost din nou gazda unor pal
pitante întreceri internaționale la hand
bal în 7 .Este vorba de tradiționala 
competiție dotata cu „Cupa orașului 
București". Timp de mai multe zile, în 
imensa sală ale cărei tribune au fost 
pline pînă la refuz, și-au disputat în- 
tîietatea pentru mult rîvnltul tro
feu selecționatele orașului Budapesta, 
echipa Magdeburg din R.D. Germa
nă, echipa Skoplje din R.P.F. Iugo
slavia, precum și două selecționate ale 
orașului București, una de seniori șî 
alta de juniori. în întrecerile feminine, 
întîietatea și-au disputat-o selecționata

Berlinului, selecționata regiunii Sla
vonia din R.P.F. Iugoslavia și două se
lecționate ale orașului București: una 
de senioare și una de junioare. Atît în 
întrecerile masculine cît și în cele fe
minine, selecționatele orașului Bucu
rești au obținut victorii după victorii, 
reușind să întreacă pe rînd fiecare e- 
chipă, sa acumuleze cel mai mare 
punctaj și sa cîștige astfel nu numai 
mult rîvnitul trofeu ci și admirația 
jucătorilor străini, a specialiștilor, pre
cum și a entuziastului nostru public 
spectator.

La aceste întreceri internaționale, 
handbaliștii romîni și-au arătat din nou 
valoarea, cunoscută, de-altfel, în în
treaga lume.

...„Ieri după-amiază s-a a- 
nunlat în detașamentele 3 și 
4 că, dacă timpul va permite, 
se va organiza concursul pen
tru „Cel mai bun alergător". 
Cu mult timp înainte de înce
perea concursului, majoritatea 
pionierilor din cele două de
tașamente erau prezenfi. Îm
preună cu tovarășa profesoară 
de educa/ie fizică, am improvi
zat o pistă de alergări și ne-am 
pregătit cronometru!. Concur
sul a fost foarte disputat. Ma-

----------------------------<>•<>----------------——-----
Rezultatele concursului 

„Pentru cea mai bună corespondență**
Dragi cititori,
La redacția gazetei „Scînteia pionierului" au sosii sule și sute de 

scrisori la concursul „PENTRU CEA MAI BUNĂ CORESPONDENTA . 
în urma tragerii la sorți au fost premiați următorii participant!:

PREMIUL I: Valică Petru, clasa a IV-a. Școala de 4 ani, satul 
Călinești, comuna Dorna-Arin, raionul Vatra-Dornei, regiunea Su
ceava.

PREMIUL II: Petrilă V. Costică, clasa a VII-a, Școala de 8 am, 
satul Suhuleț, comuna Tansa, raionul Negrești, legiunea Iași.

PREMIUL III: Mirea Florentina, clasa a Vl-a. Școala medie nr. 2, 
Craiova.

MENȚIUNI : Oțelea Cornelia, Școala de 8 ani, satul Dorobanțu, 
comuna Nicolae Bălcescu, raionul Medgidia ; Popa Mărgărita, clasa a 
VH-a, Școala ds 7 ani nr. 176, București ; Gana Ion, clasa a Vl-a, 
Școala de 8 ani, comuna Curtea, raionul Făget > Crișan Mihai, clasa 
a ni-a, Școala de 8 ani nr. 4, Petroșeni ; Alupoaie Mihaela, clasa a 
IV-a, Școala pedagogică, Oradea.

Dar poate vă interesează cine sînt cîștigătoriî concursului.
Iată-1 pe Valică Petru, președintele unității de pionieri din Căli

nești, are numai note bune, foarte bune și se numără printre cei mai 
harnici pionieri în activitățile de muncă patriotică. Numele Iui Pa- 
trilă V. Costică, desigur că vă este cunoscut — el a trimis redacției 
aproape 200 de scrisori din care am aflat tot ce este mai interesant 
în unitatea de pionieri, în viața satului. Și Mirea Florentina _este una 
dintre corespondenții cei mai buni ai gazetei. Ea se numără printre 
pionierii fruntași ai unității de la Școala medie nr. 2 din Craiova. De 
Ia acești pionieri și de la toți ceilalți participant! la concurs, așteptăm, 
noi vești despre cele mai reușite acțiuni pionierești din unitățile lor. 
Pînă atunci, urăm tuturor participanților la concurs mult succes Ia 
învățătură î

joritatea pionierilor au parcurs 
cei 40 de m sub 8,5 secunde. 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținui Insă Strîmbeanu Ga
briela si Soare Dan."

...„Nu de mult, am surprins 
într-o recreație un dialog între 
doi pionieri din unitate.

— Știi, mi-a povestit Ionel 
că la Școala medie nr. 3 au or
ganizat un interesant concurs 
de aruncare la fintă 1

— E interesant, sări celălalt 
pionier. Să vorbim cu tovară
șul instructor!

A doua zi a apărut în unita
te un anunț, care chema pentru 
duminică pe to[i pionierii dor
nici să participe la concursul 
de aruncare la fintă cu mingea 
de oină. Astăzi, cînd am venit 
la școală, i-am căutat pe cei 
doi care veniseră cu propune
rea. I-am văzut anlrenîndu-se 
de zor. După concurs, mi-am 
notat cîteva nume de pionieri 
care s-au evidențiat. Printre 
aceștia era și Cosma Otonel, 
din clasa a V-a, unul din cei 
doi.

...,,ln curtea școlii s-a făcut 
un ghefuș grozav. Iată de ce 
în adunarea colectivului de 
conducere a unității s-a hotă
rît ca astăzi să organizăm un 
concurs de patinaj. Majoritatea 
participanfilor au fost din de
tașamentele mici. Cei mai bine 
pregătiți s-au prezentat pioni
erii din detașamentul claselor 
a V-a care au reușit să cîștige 
primele trei locuri."

★

în carnetul Lizicăi am citit 
și cîteva propuneri privind ac
tivitatea sportivă viitoare din 
unitate. Majoritatea din ele se 
referă la spartachiada unității 
pentru care pionierii au înce
put să se pregătească încă de 
pe acum.

B. RADU



uag. I

VIORICA: Dane. Dane, Iasă 
joaca...

DAN: Ah, fetele astea n-au 
pic de fantezie... Ma iertați, 
dragi ascultători, însă tova
rășul Vlad Rahoveanu a 
fost chemat să-și înalțe apa
ratul... Aeromodelul, realizat 
de un colectiv al clasei a 
Vll-a A, s-a ridicat în clipa 
aceasta într-un zbor ele
gant... Iată-1, plutind lin dea
supra tribunelor, se avîntă 
ca o săgeată spre înălțimi... 
Durata de zbor — trei minu
te... E cîștigător.., cîștigator I

Scenetă de CAM1L ȘERBAN — CORTINA —

P e r s o n a J e I e Tabloul 2

o

VIORICA 
SERGIU 
DAN 
VLAD

în 
nei, 
Dan

grupa clasei

Tabloul 1
Atelierul unui cerc 

de aeromodele.

momentul ridicării corti- 
se află în scena Sergiu, 
și Viorica.

a Vll-a A

MARIANA
IONEL
ANDREI
INSTRUCTORUL DE

grupa clasei a Vll-a B

PIONIERI

astăzi, nu se poate 
stînd

încep, 
zicea

SERGIU: Eu am impresia că 
cei de la B ne pregătesc o 
surpriza...

DAN : De unde știi ?
SERGIU: L-am întîlnit ieri pe 

Andrei. Zîmbea misterios.
VIORICA: Face pe grozavul..3 
SERGIU: M-a întrebat așa..s 

știți, de sus : „Ei, zboară, 
zboară" ?

DAN: Eu aș fi sărit o dată... 
VIORICA: Știu, Dane,

Pe tine 
sari 1

DAN: Ba 
să rida

VIORICA: Cine rîde la urmă, 
rîde mai bine !

DAN: Și încă ce-o să mai rî- 
dem... mama, mama !... O să 
mă duc la Andrei și-o 
să-l întreb și eu așa, într-o 
doară: „Ei, zboară ?" Și pe 
urmă i-o trîntesc: „Vezi 
bine, nu zboară “1

SERGIU: Nimic de 
i-o trîntești, cum 
numai ca pentru 
fi nevoie să ne punem 
treaba. E cinci 1 Și dacă 
Vlad nu aduce astăzi calcu
lele, adio. La anul 1

DAN: Și cînd te gîndești ca 
este primul nostru concurs 
de aeromodele.

SERGIU : Și avem și toate șan
sele să-l cîștigăm. Să mori 
de necaz, nu alta.

VIORICA: Eu nu va înțeleg... 
Vorbiți așa, de parcă totul 
s-ar fi prăbușit. (Ridica fuse- 
lajul unui aparat). ~ 
jul e gata. Materialele 
tru construcția aripii 
pregătite. "

SERGIU: Exact.
calculele 1

DAN: Și fără 
care Vlad a

știu..!
cînd te caută omul,

bine ca nu ! Să-l las 
de noi...

zis, o 
spui 

asta...

sa 
tu, 
ar 
Pe

doar

calculele pe 
promis că le

Fusela- 
pen- 
sînt

Lipsesc

perfecta dreptate.
Numai că... vedeți

că noi nu ne putem prezenta 
1a concurs cu acest aparat!

VLAD : Ce vrei să spui ?
SERGIU: Că nu este aparatul 

nostru I
VLAD : Nu-î adevărat!
VIORICA : Tu crezi ca este ? 
VLAD : Dar cine a propus sa 

se dea aripii o înclinație 
de numai un grad ?

DAN : Și sa se ridice centrul 
de presiune cu 21 de mili
metri ?

VIORICA: Ce vrei sa-mi de
monstrezi, Dane ? Ca Vlad 
e priceput? O știu foarte 
bine. De data asta însă pri
ceperea lui a pornit de pe o 
bază care nu era a noastră 1 
De ce n-a calculat profilul 
aripii dreptunghiulare ? Pen
tru că știa foarte bine că 
obținem cel mult un minut 
de zbor I (Pauză).

SERGIU : E adevărat, Vlade ? 
VLAD: Faceți din țintar, ar

măsar. Ce sa fie adevărat 1 
SERGIU: Ai știut ca echipa 

clasei a Vll-a B o să lucreze 
cu o aripă trapezoidala ?...

VLAD: Da, am știut... Și ce-i 
asta ?

SERGIU: De ce ai tăcut tot 
timpul ? De ce n-ai venit sa 
ne spui deschis: Uite, am 
aflat de la Mariana așa și 
așa... Eu cred ca daca mo
dificam în felul ăsta proiec
tul lor, se obține o durata 
mai mare. Am fi cîntărit lu
crurile și am fi hotărît îm
preuna.

VIORICA: Tu ai preferat însă 
sa te lauzi: priviți 
deștept sînt eu 1 
rușine, Vlade 1

VLAD: Prea vă
Aripa trapezoîdală 
ventat-o nici eu, 
drei, nici Ionel, 
de pe 
Vlaicu 1

VIORICA: 
scapi în 
laș.

SERGIU: De ce 
ne spui cum stau lucrurile ?

VIORICA: Și de ce nu i-ai 
atras atenția Marianei asu
pra greșelilor ei de calcul ? 
Nu se poate ca tu să nu le 
fi observat.

VLAD: Le-am observat ime
diat...

VIORICA: Și?...
VLAD: ...Am vrut însă ca noi 

să cîștigăm. Am vrut ca 
,.Șoimul" să zboare mult, 
să urce șî să se piardă 
departe, în nori... Am vrut ca 
grupa noastră, noi patru, să 
cîștigăm călătoria cu avio
nul la București. Asta e tot 
ce-am vrut!

SERGIU: Sa nu crezi ca noi 
vrem altceva 1 
sînt indiferente

VLAD: Treaba 
știu un singur
mul” trebuie sa zboare I E 
un aparat care poate cîștiga 
și la București.

SERGIU : Tu ai accepta. Vlade, 
să te prezinți cu un aparat

Același decor. E vineri spre 
seară. în scenă se află Dan și 
Vlad.
VLAD: Două minute și zece 

secunde. Ce spui ?
DAN: Sigur ca e bine... dar 

dacă ar putea să zboare mai 
mult...

VLAD : Eu cred că am obținut 
un rezultat splendid I

DAN: Și nu
tea obține

VLAD; Ai
Sergiule I
voi... eu propun să dăm ari
pii o înclinație de un grad 
și jumătate în loc de doi.

VIORICA: N-o sa aibă sufi
cienta stabilitate 1

VLAD: Dimpotrivă, — o să
fie foarte stabil. De un sin
gur lucru mi-e teama însă : 
de

crezi ca s-ar pu- 
unul și mai bun ?

spus 
știți 
Mă

viteza.

Ce
Sergiule,

rezolv ecua-; 
fac eu inimă

constructori 
salut î

aduce
face nimic. Cum or fi 
cei de la B ?

VIORICA: Poimîine
probele de zbor. Așa 
Mariana azi dimineața.

DAN: Poftim I Nu v-am 
eu ? Adio concurs 1 Sa 
ca nici nu ma duc.
închid toata ziua în casă și 
a sa fiu calm..

ți! De ce să-mi 
rea degeaba..,
(Intra Vlad).

VLAD; Stimați 
de avioane, va

DAN: Era și timpul...
VIORICA : De ce-ai întîrziat, 

Vlade?
SERGIU: Lasă acum... 

discutăm noi altădată
VLAD: (Pus pe cearta) O 

sa discutam... altădată ? 
anume ? Spune 
spune... Te rog I

SERGIU: Nu te aprinde, că 
n-ai dreptate.

VIORICA: Te așteptam de 
doua ceasuri.Știi bine cum 
stau lucrurile 1

VLAD: Și voi știați tot atît 
de bine ce aveam de făcut... 

VIORICA: Dar ai promis să 
fii aici la trei!

DAN: (Ironic) Zău așa, Vio- 
rico, eu nu te înțeleg. în loc 
sa mulțumești celui mai 
mare matematician al epocii 
pentru bunăvoința de care 
a dat dovada...

VLAD : De ce n-ai făcut tu 
calculele, dacă ți se pare că 
e o treaba atît de simpla.., 

VIORICA: N-a spus nimeni 
ca e o treabă simplă 1 Asta 
nu înseamnă însă că trebuie 
sa te umfli în pene și să-i 
privești pe ceilalți de sus.

DAN: Poate că ai reușit să-ți 
da. seama ca fiecare dintre 
noi are ceva de făcut.

SERGIU: Și ce s-ar întîmpla 
dacă fiecare s-ar dori elo
giat ?...

VLAD: Aveți de gînd sa ter
minați odată ? Putem să ne 
vedem de treabă ?

SERGIU : Daca vrei...
VIORICA : Ai adus calculele ? 
VLAD: Da. Asta n-ar fi însă 

nimic. Dar am ales un profil 
de aripa 1... Uite, vedeți bu- 
zunarelul ăsta ? Aici, aici 
avem concursul! Suta la 
sută 1

DAN : Scoate repede planul! 
{Vlad scoate din buzunar 
un plan, îl despaturește tac
ticos și-l întinde pe masă).

VIORICA: Bine dar... ăsta e 
profil de aripa trapezoidala !

VLAD : Exact 1 Profil de aripa 
trapezoidala!

DAN: Ar fi grozav... Dar o să 
putem noi să-l facem ?

SERGIU: Nu e vorba de asta. 
Sigur că o sa putem. Eu nu 
înțeleg însă un lucru, Vlade. 
Ori ai uitat tu ceva... ori...

VLAD : Spune, spune...
SERGIU : După cîte văd eu 

aici, între centrul de greu
tate și centrul de presiune 
ar trebui să existe numai 
zece milimetri. Ceea ce e

SERGIU : Ascultă, Vlade... da... 
da... ce-ar fi dacă am reduce 
la numai un grad înclinația 
și am ridica centrul de pre
siune cu 20 sau 22 de mili
metri... Mă rog, ai sa 
Iezi tu exact.

DAN: E o idee...
VLAD : Da, da I Asta-i. 

țeam eu că lipsește 
Sergiule, o să 
aparat 1...-

VIORICA : Băieți... voi va dați 
seama ce înseamnă asta ? 
Trebuie sa luăm totul de la 
început 1

SERGIU: Ei, și ? Astăzi ne 
pregătim materialele. Mîine, 
marți, Dan și cu Viorica lu
crează la fuselaj, iar Vlad și 
cu mine la aripă.

DAN: Nu terminăm 
singura zi. Ne trebuie 
miercuri.

VIORICA: Are dreptate.
SERGIU: Atunci marți

miercuri. Joi se lucrează 
mon- 
pro- 
ziua 

eventu-

calcu-

Sim- 
ceva I 

iasă un

într-o
Și

și 
la

ampenaje și se face 
tarea. Vineri se fac 
bele de zbor. Păstrăm 
de sîmbata pentru 
alele modificări sau repara
ții.

DAN: Și duminica... (Se suie 
po un scaun și primul obiect 
care-i cade în mină devine 
Eiicrofon). Atențiune, aten
țiune, dragi ascultători, ne 
aflăm cu microfonul nostru 
în mijlocul participanților 
la concursul raional de 
aeromodele. Zărim printre 
participanți, pe celebrul con
structor de avioane VladRa- 
boveanu. Tovarășe Rahovea- 
nu... mai aproape de micro-

vremea

Nu 
felul

ce baiat 
Să Ti fie

Se 
lui

repeziți I 
n-am in- 
nici An- 
cunoaște 

Aurel

încerca 
asta. Nu

n-ai venit

să 
fii

VLAD : Poate că da 1 însă as
tăzi e vineri, e ora 7 seara și 
nu mai avem la dispoziție 
decît ziua de mîine. Atît!

DAN: Mai mult nici nu ne 
trebuie.

VLAD : N-are nici un rost sa 
mai umblăm la aparat. (In
tră Viorica și Sergiu). Două 
minute și zece secunde 1 Ce 
părere aveți ? (Tăcere).

DAN : Ce-i cu voi ? Ce-s 
trele astea ?

SERGIU: Ne-am întîlnit 
neauri cu Mariana...

DAN: Ei și, ce legătură
cu aparatul nostru ? 
Poate că o să ne

Vlad ce legătură

sa

Dar nu ne 
mijloacele, 

voastră. Eu 
lucru. „Șoi-

mu-

adi-

are
Mariana

VIORICA: 
explice 
are...

DAN : Vlad ? Ce să explice 
Vlad?

VIORICA: (Către Vlad) Nu ai 
nimic de spus ?

VLAD : Ce să am de spus ?! 
Mai întîi, că nici nu știu des
pre ce-i vorba...

VIORICA : Despre discuția pe 
care ai avut-o luni, la ora 
unu, cu Mariana. Despre 
faptul că ideea de a folosi o 
aripă trapezoidala a fost a 
celor de la B... Despre fap
tul că tu ai văzut calculele 
Marianei și nu se poate să 
nu-ți fi dat seama că erau 
greșite. Din cauza asta ei 
au pierdut trei zile. Despre 
toate astea e vorba.

DAN : (aprins) Nu-i adevărat! 
Am vorbit eu azi dimineață 
cu Ionel. Aparatul 
zboară numai un 
15 secunde. Atît.
necaz ca al nostru 
mai mult și au 
toata povestea asta...

VIORICA î Nn still dar.1 In

lor 
minut și 

Le este 
zboară 

născocit
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pe care l-au lucrat, de fapt, 
alții ? (tăcere) Da sau nu ?

VLAD : Ma rog, cum credeți, 
dar și eu am dreptate... 
m-am gîndit bine, credeți- 
ma... „Șoimul" trebuie sa 
zboare... numai ca nu vad 
nici o soluție ! Nici una !
(Se lasă cortina, fără să se 

aprindă nici o lumină. Un re
flector o va descoperi după 
cîteva secunde pe Viorica, în 
fața cortinei, în stînga).
VIORICA : Ați văzut bine tot 

ce s-a întîmplat. Sa nu cre
deți ca mă doare purtarea 
lui Vlad numai pentru ca 
sîntem prieteni. M-ar fi du
rut chiar daca n-ar fi fost 
vorba de el... în grupa noas
tră nu trebuia sa se intim
ul' una ca asta... Noi lucrăm 
împreuna, la aeromodele, 
de trei ani I E foarte mult 1 
Si trebuie sa știți ca nu 
ne-am certat niciodată, sîn
tem cei mai buni prieteni ; 
(rîde). Se mai întîmpla așa... 
cc Sergiu să-l ironizeze pe 
Vlad, sau Vlad pe Sergiu... 
dar astea sînt glume. Și 
acum... nu știu ce sa fac. Ar 
trebui să stau de vorba cu 
Vlad, dar nu pot. Ce sa-i 
spun ? Ca s-a purtat urît ? 
I-am mai spus-o și o știe și 
el. Stau și mă întreb ce 
anume a putut să-l în
demne pe Vlad... Nu știu 
ce-o fi acum în mintea lui, 
dar eu, vă rog sa mă cre
deți, eu n-aș mai putea sa 
dau ochii cu ceilalți fără sa 
fac ceva. Fără sa găsesc o 
soluție care sa le arate tutu
ror ca-mi dau seama de 
greșeala pe care am facut-o.; 
Și grozav aș vrea sa-1 vad 
pe Vlad facînd ceva, ceva 
care sa-1 ajute pe el însuși 
sa se uite din nou, senin, în 
ochii noștri. Vreau sa ramî- 
nem mai departe prieteni..; 
Vreau ca grupa noastră sa 
cîștige din aceasta întîm- 
plare... Vreau ca „Șoimul" 
sa zboare cît mai sus !... 
(Se stinge reflectorul — după 

cîteva secunde se aprinde 
în partea dreaptă, unde se 
află Vlad).
VLAD: Aveți tot dreptul să 

ma judecați... Sînt sigur ca 
nici unul din voi n-ar fi fă
cu': una ca asta... Sa vedeți... 
în clipa în care Mariana 
mi-a arătat calculele ei... 
mi-am dat seama de gre
șeala și am vrut să-i spun: 
uite, Mariana, aici ai greșit. 
Dar am tăcut. Ma întrebam 
de ce tac, ma miram eu în
sumi și totuși... nu i-am 
spus. Voiam sa plece la 
București grupa noastră, mă 
și vedeam în avion, alături 
de Viorica... de Dan și de 
Sergiu. Mă și vedeam la 
București, la Palatul pionie
rilor, înalțînd „Șoimul" și 
mîndrindu-ne cu aparatul 
nostru. Dar nu este al nos
tru... Și acum, stau și ma 
întreb : ce să fac ? Ce-aș 
putea spune ? Vorbele... nu 
înseamnă mare lucru atîta 
timp cît faptele nu le înso
țesc pas cu pas... Trebuie să 
fac ceva, trebuie... Pentru 
ca trebuie sa rămînem prie
teni... Vreau ca „Șoimul" 
sa zboare cît mai sus! (se 
stinge lumina și se ridică 
cortina).

Tabloul 3
Atelierul clasei a Vil-a B. 

Decorul este, în linii mari.

același. Se pot schimba doar 
cîteva cărți, planuri sau foto
grafii. I.a ridicarea cortinei se 
afla în scena Ionel, Andrei și 
Mariana.
IONEL: Și totuși eu cred ca 

s ar fi putut obține un timp 
mai bun. Dacă am putea să 
luam totul de la început...

ANDREI : Nici sa nu te gîn- 
dești, Ionele. „Rîndunica" 
va cîștiga! Sînt absolut 
sigur.

MARIANA: Cu un minut și 
zece secunde...

ANDREI: în definitiv, ce te 
face să crezi ca celelalte 
aparate vor zbura mai mult ?

MARIANA: Nu ne putem

baza pe slăbiciunea celor
lalți. Nu așa se pornește 
într-o întrecere sportivă...

IONEL: Ne-am grăbit. Dacă 
ne-am fi gîndit mai mult 
înainte de a începe con
strucția !... Simt eu că exista 
ceva care oprește aparatul 
în zbor... Dar nu-mi dau 
seama ce anume...

ANDREI: Știți cumva care 
sînt prevederile meteorolo
gice ?

MARIANA: Vînt slab dinspre 
est!

IONEL: Numai sa nu se 
schimbe pîna mîine... (Prin 
fereastra întredeschisă ci
neva aruncă în cameră o 
piatră înfășurată în hîrtie 
de ziar).

MARIANA : Ce-i asta ? Cine-i 
acolo ?
(Ionel sare de Ia locul lui și 
iese în goană).

ANDREI: (desface hîrtia și 
găsește un bilețel) „Puteți 
obține un timp de zbor mult 
mai bun dacă dați aripii o 
înclinare de un grad și 
daca ridicați centrul de pre
siune cu 21 de milimetri.: 
Succes ! Mult Succes 1" Ce 
s" însemne asta?
(Intră Ionel).

IONEL: Nimeni... n-am văzut 
pe nimeni...

ANDREI: Citește! (Ionel ci
tește).

IONEL': Nemaipomenit 1 
MARIANA: Nu recunoaște 

nimeni scrisul ?
IONEL: Nu!
ANDREI: Dar cine poate sa 

știe ce ne frămînta pe noi ?
MARIANA: Mai mult decît 

atît; din felul în care este 
scris biletul se vede clar ca 
autorul lui cunoaște bine 
aparatul nostru !

ANDREI: Și în afara de noi 
și tovarășul instructor, ni
meni nu știe nimic.

ANDREI: Ce facem ? Exact 
■.. ------------------------------------------ —-----——------------
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peste douazecișitrei de ore 
s- deschide concursul.

IONEL: Sa încercam. 
MARIANA : Ce anume ? 
IONEL: Sa modificam apara

tul. Eu am încredere în cele 
scrise aici I Și va propun sa 
ne punem pe treaba. O să 
vedeți că vom reuși. „Rîn
dunica" o să zboare mai 
sus și mai frumos I

CORTINA

Tabloul 4
Este duminică, aproape de 

ora 11 dimineața. Ne aflam în 
același loc. La ridicarea corti
nei se afla în scena membrii 
celor doua grupe și instructo
rul. Fiecare grupa este cu 
aparatul ei. Pe aeromodelul 
grupei din clasa a VlI-a A se 
vede scris mare „Zburătorul". 
Este un aparat cu o aripă 
dreptunghiulara. Pe aparatul 
celor din grupa clasei a Vil-a 
B se afla scris „Rîndunica".: 
Aparatul seamănă leit cu acela 
pe care-1 folosise grupa A în 
tabloul II. Instructorul exami

nează aparatul grupei din 
clasa a Vil-a A.
INSTRUCTORUL: Da. E un

aparat bine lucrat. Ce timp 
ați obținut ?

SERGIU ; între un minut și un 
minut și zece secunde.

INSTRUCTORUL: Dar... după 
cîte mi se pare mie... ați lu
crat și la un alt aparat ?

SERGIU : Am lucrat noi, dar...
VLAD : Nu ne-a reușit! Nici nu 

decola !
VIORICA’: Deocamdată... să 

vedem ce-au făcut și ei...
INSTRUCTORUL: Să vedem...- 

să vedem... (lasă pe masă 
aparatul lor și ridică „Rîn
dunica") Frumos ! (către cei 
din clasa a VII-a A). Vouă va 
place ?

SERGIU : Da... e frumos I Ce
spui, Dane ?

DAN: Sigur... numai sa-1 ve
dem cum zboară...-

IONEL: Tovarășe instructor, 
înainte de a pleca pe teren 
vrem să discutăm ceva cu 
dumneavoastră. Și numai 
după aceea, vom putea 
pleca.

INSTRUCTORUL: Ceva...- se
cret ?

IONEL : A, mu nu e nici un 
secret I Sa vedeți... Ieri după-: 
masa, pe la 4, noi încă nu 
aveam aparatul așa cum se 
prezintă acum.

INSTRUCTORUL: Și ce v-a 
venit sa-1 schimbați ? Eu 
am vorbit ieri cu Andrei 
și-mi spunea că sînteți mul
țumiți.

IONEL : Eram și nu eram ! Ne 
dădeam seama că aparatului 
îi lipsește ceva.

INSTRUCTORUL: Și ați des
coperit aseară ?

ANDREI; Nu I Noi..; de fapt, 
n-am descoperit nimic.: Am 
primit acest bilet (1-1 dă). 
Ne-a arătat tot ce aveam 
de făcut.

INSTRUCTORUL: Și -de lai 
cine e biletul ?

IONEL : Nu știm' nimic f

INSTRUCTORUL : Ia te uită ! 
Interesant. Și voi ce-ați 
făcut ?

ANDREI: Am modificat apa
ratul.

INSTRUCTORUL: Și acum
zboara mai bine ?

IONEL: Da!
INSTRUCTORUL : Atunci to

tul e în regula. Nu înțeleg 
de ce spuneai ca nu veți 
putea pleca pe teren...

ANDREI: Pentru ca noi con
sideram ca în felul în care 
a fost construit, „Rîndunica" 
nu este numai aparatul nos
tru.

INSTRUCTORUL : Atunci de 
ce l-ați mai făcut ?

IONEL : L-am făcut, în primul 
rînd pentru ca este un apa
rat foarte bun. Și în al 
doilea rînd... pentru că 
ne-am gîndit ca s-ar putea 
întîmpla ca pîna la concurs 
sa aflam cine a scris biletul.

INSTRUCTORUL: Și daca nu 
aflați ?

IONEL : Atunci... ne prezen
tam cu un alt model. Mai 
vechi.

VIORICA: (tresare) Nu! 
INSTRUCTORUL: De ce, Vio

rica ? N-au dreptate ?
VIORICA: Aparatul lor, vor

besc de „Rîndunica", căruia 
i s-au adus modificări, este 
mai bun decît al nostru. Are 
șanse de cîștig și la Bucu
rești.

ANDREI: Se poate. Dar noi 
vrem să știm cine-a scris 
biletul.

SERGIU: Din moment ce la 
scris înseamnă că așa a 
vrut el, ca aparatul vostru 
să zboare mai bine. Altfel 
ce rost avea s-o facă ?

DAN: Cred și eu. Sergiu are 
dreptate. Ce faceți atîta 
filozofie ? O sa cîștigați con
cursul, o sa cîștigați pre
miul... o sa va duceți și la 
București...

INSTRUCTORUL: Ceilalți ce 
părere au ?

VIORICA : Mie îmi pare bine 
că există un aparat foarte 
bun...

VLAD : Sigur... ce importanța 
are biletul ăla...

VIORICA: Tovarășe instruc
tor...- eu cred..-.:

VLAD: Viorica!
VIORICA: ...eu cred ca știu 

cine a scris biletul! (miș
care). Sînt chiar sigură, (că
tre Vlad). A fost o soluție 
buna, Vlade ! (Voci: „Cum ? 
Ce ? Care soluție ?").

INSTRUCTORUL: O soluție...- 
SERGIU: Cum..? dumneavoas

tră..-
DAN; Dumneavoastră..,- știați 

ceva ?
VIORICA : De unde ?
INSTRUCTORUL: De la Vlad.: 

El mi-a povestit totul. (Adre- 
sîndu-se celor din clasa a 
Vil a B). într-o discuție pe 
care a avut-o cu Mariana, 
Vlad a aflat de intenția 
voastră de a folosi aripa 
trapezoidala. Și a propus-o 
grupei sale, ca pe o idee 
proprie, aducîndu-i însă’cN 

te va îmbunătățiri. Grupa a 
aflat și a hotărît atunci să a- 
bandoneze modelul și sa se 
prezinte cu unul vechi, cu 
„Zburătorul". Pe Vlad însă îl 
fr'.mînta gîndul ca școala se 
va prezenta la concurs, la 
București, cu un aparat slab. 
Mi-a povestit atunci tot ce 
s-a petrecut și mi-a spus și 
ce are de gînd să facă. (Că
tre Ionel). Acum ai aflat cine 
este autorul biletului miste
rios ?

IONEL : Da... dar abia nu văd 
cum o sa ne prezentam la 
concurs...

INSTRUCTORUL : Ce-ați spune 
daca astăzi ar zbura aeromo
delul... Y.R. „Șoimul" cons
truit de fapt, de clasa a VII-a 
A și a VII-a B ? (mișcare). E 
tîrziu... Pe cine delegați să ia 
parte la concurs ? Regula
mentul admite numai două 
persoane.

DAN : Pe Vlad !
MARIANA : Pe Ionel !

CORTINA

Tabloul 5
Doua ore mai tîrziu, puțin 

după concurs. Pe masa se află 
aparatul „Șoimul" și alături de 
el, o cupă.
INSTRUCTORUL ; Doua minu

te și douăzeci, de secunde în
seamnă un rezultat excelent. 
Va felicit. Ne putem prezen
ta la Palatul pionierilor cu 
fruntea sus. Ce ne facem însă 
cu premiul ? (mișcare).

DAN : A ! Premiul I Uitasem... 
Pai sa plece ei... ca a lor a 
fost ideea !

IONEL : Mie nici nu-mi place 
sa zbor...

MARIANA : E mult mai plăcut 
c trenul...

VIORICA : Sau cu autobuzul..;
SERGIU: Mie, sa nu rîdeți..; 

mi-ar fi și frica...
VLAD : Te cred. Se isca deoda

tă o furtuna...
MARIANA ; Ți se face rau...
ANDREI: Nu puteți sa dați 

înapoi biletele, tovarășe 
instructor? Nimeni n-are chef 
sa zboare...

INSTRUCTORUL: Am să în
cerc... sa vedem... Vrei sa te 
repezi tu, Dane, pînă la Ta- 
rom ?

DAN : Da, mă duc... (instructo
rul îi dă un teanc de bilete).

INSTRUCTORUL: Vezi... roa< 
ga-i și tu pe tovarășii de a- 
colo..; explica-le. (Dan, care 
între timp a numărat biletele, 
ridică uimit capul). Ce s-a în
tîmplat ?

DAN : Păi..; sînt opt bilete !
INSTRUCTORUL : Da, opt. Nu-< 

măra și tu, vezi, nu sîntem 
opt cu toții ?

DAN: (căruia i se alătură tot 
grupul). Ura I Mergem la 
București !

INSTRUCTORUL? Cu trenul? 
DAN : îmi pare rău, tovarășe 

instructor. Noi, constructori 
de avioane ?

— CORȚINA' —


