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Proletari din toate tarile, unlțivă!
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Roniîn, Iii gala! Vizita conducătorilor de partid 

și de stat la Hidrocentrala 
J6 Februarie44 de pe Argeș
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-— Am venit iar, tovarășe președinte.
— Bine flăcăilor, dar lecțiile le-ați învățat ?

— Se poate să venim cu. lecțiile neînvățate ? Doar cum ne-a fost în
țelegerea. întotdeauna venim numai după ce terminăm tot ceea ce avem 
de învățat pentru a doua zi.

— Ei, am zis și eu așa, nu trebuie să vă suparăți. Și acum haideți la 
treabă.

însoțiți de tovarășul președinte, pionierii s-au îndreptat spre via gos
podăriei. Brigadierul viticol le-a arătat în ce constă operația ce o au de 
făcut. Unii trebuiau să rupă ciorchinii, alții să așeze strugurii în lădițe.

Pînă la plecare copiii au strîns peste 500 de kg. Andrei Silvia, GavriJă 
Gheorghe, Bazarakai Sulfet și toți ceilalți copii au muncit bine.

— La revedere tovarășe președinte, mîine venim din nou.
★

— încotro Remus ?
— Lă căminul cultural. Tu nu mergi?
— Dar ce a venit vreun film nou ?
Nu venise nici un film nou... Și totuși căminul cultural eră plin. Pio

nierii prezentau un nou program artistic: programul cu care urmau să se 
prezinte peste cîtva timp la concursul cultural-artistic. Deseori dumini
cile pionierii pot fi văzuți atît la căminul cultural din comuna lor, cît și 
la căminele din comunele învecinate, prezentînd frumoase programe artis
tice. Sa vedem însă astăzi care va fi cel mai mult aplaudat ? Corul, dan
surile, sau soliștii de muzica populară ?...

★
— Mai întii vom organiza întrecerile de viteză. Cine vrea să facă 

începutul ?
Din grupul celor 30 de copii au ieșit cinci fete : Sava Maria, Ghemu 

Florica, Bazarakai Sultet, Nchita Agafia și Lazăr Clementina. Se alinia
ză la start, iau poziția de plecare și la fluierul tovarășului profesor zvîc- 
nesc înainte.

Cei 60 de in au trecut. Dar să vedem timpul ? 10,8 sec., 11 sec., 11,1 
sec. Bravo fetelor 1 Prima probă a fost trecută. Acum urmează celelalte 
două probe din cadrul trilionului: aruncarea greutății și săritura în lun
gime. Nu-i ușor să arunci greutatea la 5 m. Dar cînd te antrenezi cu asi
duitate, acest lucru nu mai devine o problemă. Așa că, înainte. Drumul 
spre cucerirea ,,Insignei de polisportiv-copii“ abia a început.

★
Aceste instantanee ar putea continua. Ne oprim însă aici spunînd 

doar că preocupările pionierilor de la Școala de 8 ani din comuna Muri- 
ghiol, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea sînt demne de toată lauda.

RADU BOGDAN

Au trecut aproape trei ani 
'de cînd tovarășul Gheorghb 
Gheorghiu-Dej și alți conducă
tori ai partidului și statului 
nostru au vizitat Valea Arge
șului, examinînd amplasamen
tul și schema de amenajare a 
hidrocentralei de pe acest rîu. 
Țara întreagă a aflat atunci că 
acolo, în inima munților, se va 
înălța încă una din mărețele 
construcții ale socialismului. In 
scurtă vreme, pe locurile săl
batice ale cheilor Argeșului a 
început să se desfășoare acti
vitatea însuflețită caracteristi
că marilor șantiere. Tot ceea 
ce au realizat în acest răstimp 
miile de constructori le dă te
mei să spună acum „Cuvîptul 
partidului devine faptă!". Nu 
peste mulți ani, hidrocentrala 
de pe Argeș își va trimite pre
țioasa energie electrică econo
miei noastre în plin avînt.

Vineri, 18 octombrie 1963, 
constructorii au avut din nou, 
oaspeți dragi. Tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Gh. Gaston Marin au făcut o 
vizită la șantierul hidrocentra
lei ,,16 Februarie" de pe Argeș. 
Conducătorii de partid și de 
stat au fost însoțiți de tovară
șii Ștefan Matei, prim-secretar 
al Comitetului regional Argeș 
al P.M.R., Constantin Sandu, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al sfatului popular regio
nal, de activiști de partid și 
de stat.

La Corbeni, unde se află 
conducerea grupului de șantie
re, oaspeții au fost întîmpinați 
de ministrul minelor și energi
ei electrice. Bujor Almâșan, 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului, Adalbert Gilbert, 
director general al întreprin
derii de construcții hidroteh
nice, Nicolae Ștefan, șeful 
grupului de șantiere, Radu 
Gaube, inginer-șef adjunct, A

lexandru Nourescu, inginer-șef 
al Institutului de studii și pro
iectări hidroenergetice, Fran- 
cisc Anton, secretarul Comite
tului de partid al șantierelor, 
de ingineri și specialiști.

La sediul conducerii șantie
relor, tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și celorlalți con
ducători de partid și de stat 
le-au fost prezentate de către 
șeful proiectului, ing. Mircea 
Sipiceanu, soluțiile adoptate 
pentru construirea acestui im-* 
portant nod hidroenergetic pro
iectat în întregime în țara 
noastră, precum și stadiul ac
tual al lucrărilor.

Hidrocentrala de pe rîul Ar* 
geș va avea o putere instalată 
de 220 MW, iar producția ei a- 
nuală va fi de 400 milioane 
kWh. Potențialul hidroenerge
tic al Argeșului va fi utilizat 
pe o distanță de 25 km, iar 
pentru mărirea debitului de apă 
vor fi captate Topologul, Rîul 
Doamnei, Vîlsanul și alte rîuri 
de munte ale căror ape vor fi 
dirijate spre lacul de acumu
lare prin albii subterane măsu- 
rînd 28 de km. Lacul de acumu
lare, lung de 14 km, va avea un 
volum de circa jumătate mi
liard metri cubi de apă. Spe
cialiștii au relevat și alte avan
taje ale construirii acestui nod 
hidroenergetic. Se creează ast
fel posibilitatea irigării în vii
tor a peste 100 000 de hectare în 
bazinul Argeșului, vor fi ferite 
de inundații importante supra
fețe de teren agricol, se va asi
gura mărirea debitului de apă 
pentru alimentarea Capitalei,

Au fost vizitate apoi princi
palele obiective ale acestui 
șantier, Sare se întinde pe o lun
gime de 25 de km. După vizi
tarea fabricii de betoane oas
peții coboară în vatra barajin

(Continuare în pag. 4-a)

O PLOA’E DE CARE NU TUâE NUrtWÎ
Deși sînt încă zile fru

moase de toamnă, cu soare, 
barometrul clasei a Via D, 
de la Școala medie nr. 3 din 
Bacău arată ploaie, o ploaie 
îndelungată. Dar nu, nu vă 
speriați. Nu e vorba de o 
ploaie de care trebuie să te 
ferești cu umbrelă sau 
manta. Pionierii din această 
clasă sînt chiar foarte bucu
roși de ea. Vă mirați ? Ei 
bine, aflafi că nu e vorba de 
o ploaie rece și nesuferită, 
ci de o ploaie cu... note de 
9 și 10. Copiii sînt bucuroși. 
Ciudat însă este un lucru: 

ei nu „așteaptă" această 
ploaie. O provoacă 1

învață sîrguincios, își pre
gătesc acasă cu atenție te
mele, sînt atenți la ore, își 
iau notițe clare. Și să știți 
că fiecare notă obținută 
aduce bucuria întregului co
lectiv. Prima serie a „ploii* 
acesteia, care a început în 
clasa a Vl-a D, a fost un 9 
la istorie. L-a primit pionie
rul Claudiu Mihai, un coleg 
nou venit de la o școală de 
prin părțile Adjudului. în 
recreație toți s-au strîns în 
jurul lui Claudiu și l-au fe

licitat. După aceea în cata
log și-au luat locul nenumă
rate alte note de 9 și 10.

Și trebuie să mai aflafi că 
pionierii au știut cum să 
lege prietenii trainice cu 
niște cunoștințe mai vechi. 
E vorba de limba romînă, 
matematică, istorie, geogra
fie, științele naturale, perso
naje cu care se leagă priete
nii nu cît ai bate din palme, 
ci căutînd să le cunoști cît 
mai bine. Cu fizica au făcut 
cunoștință abia în anul a- 
cesta, dar prietenia s-a legat 
repede și se pare că va fi 

trainică. Cum ? Foarte bine. 
E o materie nouă, care încă 
de la început i-a atras.

Roadele acestor prietenii 
se arată bogate. La fizică au 
primit 9 — Bîghină Radu, 
Grădinarii Aglaia, Cămănoiu 
Roclica, iar 10 Silvestru Ga
briela, Părălescu Petronela, 
Dospinescu loan și alții.

Note toarte bune la alte 
obiecte au mai primit mulți 
alți pionieri. Iată doar cîțiva 
dintre ei : Ciubotaru Floren
tina — 9 la istorie, Grădi
narii Aglaia — 9 l.a geogra
fie, Părălescu Petronela — 

10 la istorie, Bortă Ionel — 
10 la istorie.

După cum se pare „ploaia" 
asta pe care au provocat-o 
pionierii clasei -a VFa D, de 
la Școala medie nr. 3 din 
Bacău va dura multă vreme. 
Și noi nu putem decît să ne 
bucurăm și săi felicităm 
pentru tot ce au făcut pînă 
acum. Și încă ceva. Pentru 
ca ploaia să dureze, intr- 
adevăr cît mai mult timp, 
pionierii trebuie să lege 
prietenie mai strînsă cu încă 
un personaj, e vorba de... 
disciplină.

E. ROȘCA

Desen de Puiu Mânu



Angajamentul tău de pionier 
E minunat, prietene, ca zborul 
Lăstunilor strălucitori sub cer; 
Bogat și roditor e, ca ogorul.

E primul legămînt pe care-1 spui 
Sub roșul steag al clasei muncitoare 
Și te ascultă Valea Jiului, 
Și cîmpurile pline de tractoare;

Te-ascultă petroliștii din Ploiești, 
Siderurgiștii de la Hunedoara

Și filatorii de la Săvinești —
Cu dragoste te-ascultă toată țara.

Că-n fața țării-ntregi te angajezi,
Cu inima fierbinte-nfiorată,
Aceste bucurii să le păstrezi,
Să fii cinstit, și curajos, și drept,

Și-nflăcărat ca roșia cravată
Ce-ți flutură, cu soarele, pe piept.

ANISIA BALADA
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însemnări pe 
marginea unei adu
nări de alegere 

«e președintelui de 
detașament.

I-am cunoscut într-o zi mohorîtă 
de toamnă. Bucuria lor, entuziasmul 
și voia bună au făcut însă să „răsa
ră" soarele. Soarele, care i-a însoțit 
în atîtea excursii și drumeții, în vi
zitele din fabrici și uzine, luminînd 
minunatele locuri din patria noastră 
socialistă. Copiii povesteau despre 
cele văzute, despre visurile lor, po
vesteau despre oamenii pe care i-ău 
cunoscut. Oameni adevărați, cu care 
fiecare din ei ar vrea să semene.

Era adunarea de alegere a pre
ședintelui de detașament. Se discu
ta, se făceau propuneri. Parca îl văd 
și acum pe pionierul acela subțirel 
și oacheș.

— La Fabrica de zahăr „Bucecea" 
am văzut că munca e mecanizată, 
automatizată. Muncitorul privește 
pe un tablou, „citește" cadranele, 
apasă pe un buton și— mașina pro
duce 1 Acum înțeleg mai bine, ci
tind în ziare, că din ce în ce mai 
multe uzine aplică automatizarea, 
ce lucru important pentru ușurarea 
muncii omului este aceasta. învăț 
cu drag matematica, fizica... Vreau 
ca printre constructorii mașinilor de 
mîine, mașini care să facă munca 
oamenilor mai ușoară, să fiu și eu.

Pionierii ascultau ca vrăjiți. Mulți 
dintre ei vizitaseră Fabrica din Bu
cecea, dar atît de frumos vorbise 
Ignat Dumitru încît se vedeau pe ei 
înșiși în halate albe, mînuind apa
ratele complicate. Ce putem face 
pentru aceasta ? Chiar Dale Ovidiu, 
care vorbea tocmai propunea ceva 
asemănător. Ovidiu citise undeva 
despre un marinar care, atunci cînd 
s-a defectat un aparat, cu riscul vie
ții a intrat în cazanul din sala ma
rinilor și l-a reparat. Oare ei pot face

asemenea fapte ? Cum să se pregă
tească pentru asta ? Și tot Ovidiu 
vorbește despre organizarea unei a- 
dunări „Sînt gata întotdeauna" la 
care să invite un activist de partid, 
un muncitor fruntaș, un colectivist, 
în fiecare muncă îți poți dovedi 
vrednicia.

Adunarea detașamentului a fost o 
adunare interesantă. Ca oriunde pio
nierii claselor a Vil-a, de la Școala de 
8 ani nr. 3 din Botoșani au dat dova
dă de grijă și atenție pentru pregă
tirea lor viitoare. Acum transcriu 
cîteva din propunerile făcute de 
pionieri :

— Să strîngă 3 000 de kg fier 
vechi.

— Să ia în grijă străzile Tudor 
Vladimirescu și Crinilor.

— Să ajute gospodăria agricolă 
colectivă din sat, să strîngă ultimele 
recolte.

— Să-și înfrumusețeze clasele.
Sînt cîteva propuneri concrete, 

propuneri care atunci cînd vrei să-ți 
servești patria devin fapte.

S-a trecut apoi la alegerea pre
ședintelui. Gheorghița Felicia a fost 
emoționata de realegerea sa, de în
crederea colegilor. S-a întîmplat însă 
un lucru: cînd Maxim Ioan a vrut 
să susțină propunerea unei colege a 
constatat ca nu știe cum o cheamă. 
Și totuși fac parte din același deta
șament. Semnal de alarma pentru 
președintă I Anul acesta trebuie să 
lucreze mai mult cu întreg detașa
mentul, nu numai cu grupa din cla- 
.sa sa.

In carnet mi-am făcut aceste în
semnări. Rînduri emoționante des
pre visurile înaripate ale pionieri
lor.

GETA COSTIN

Noii președinți 
ne scriu — 

redacția răspunde
„Detașamentul m-a ales pre

ședinte. Aș vrea să merit în
crederea tovarășilor mei. Vă 
rog, sfătuiți-ma cum să-mi în
cep activitatea"

Așa citim în multe din scri
sorile care sosesc zilele aces
tea în redacție. Prin cele de 
mai jos, socotim că, în bună 
măsură, le răspundem tuturor.

★
Pionierii te-au ales, ei au vă

zut în tine pe cel mai bun to
varăș al lor. Sînt sigur că ești 
prietenul nedespărțit al note
lor mari — 9 și 10, îți place 
sa citești mult, ești un bun 
sportiv, iar ia ultimul concurs 
„Drumeții veseli" ai obținut o 
mulțime de puncte. Și mai sînt 
sigur ca nu obișnuiești să te 
lauzi cu toate acestea... Dacă 
așa stau lucrurile, pionierii au 
știut, într-adevăr, pe cine aleg.

Ia să vedem cu ce trebuie 
să începi.

După cîte am înțeles, din 
scrisoare, detașamentul tău 
este format din pionierii a trei 
clase paralele, A, B, C, deci ai 
trei grupe. Asta înseamnă din- 
tr-o dată și trei „colaboratori" 
de năde jde — președinții de gru
pă — fără să mai vorbim de 
sprijinul pe care-1 capeți din 
partea tovarășului instructor, 
a tovarășului diriginte și a co
lectivului de conducere al uni
tății.

Cred că trebuie să începi 
prin a-i cunoaște bine pe pre
ședinții grupelor și pe locțiito
rii acestora. Dar pentru aceasta 
trebuie să munciți împreună. 
Pentru început, trebuie să or
ganizați neîntîrziat o adunare 
a colectivului de conducere al 
detașamentului. Aici veți cer
ceta încă o dată amănunțit pro
gramul de activități alcătuit, 
după cum e și firesc, pe baza 
propunerilor făcute de pionie
rii detașamentului. Tot aici 
veți împărți și sarcinile ce re
vin fiecărei grupe. La urmă, 
stabiliți cine va fi stegarul, 
gornistul și toboșarul detașa
mentului.

Aveți mare grijă cînd fixați 
data ținerii adunărilor de de
tașament — care se desfășoa
ră o data pe lună — și a ce
lorlalte activități la care par
ticipă întregul detașament. Se 
știe că nu oricînd se pot adu
na toți pionierii detașamentu
lui. Sînt zile cînd nu termi
nați cursurile la aceeași oră. 
Altă dată, una din clase are

program de atelier sau alta 
are o ora în plus ziua urmă
toare. Deci, pentru adunarea 
de detașament trebuie sa gă
siți o zi potrivită pentru toți 
pionierii din clasele care alcă
tuiesc detașamentul.

Ce veți discuta la adunări ? 
Iată o problema importantă. 
Aici trebuie să vă gîndiți la 
viața detașamentului vostru, 
să discutați despre îndatoriri
le pionierești și felul cum le 
respectă pionierii, despre mo
dul cum sa ajutați mai bine 
școala, gospodăria colectivă, 
cum sa asigurați o părticică din 
hrana furnalelor noastre —fie
rul vechi — ce întreprinderi să 
mai vizitați, cum să folosiți 
mai bine timpul liber.

Un bun președinte de deta
șament ține în permanență le
gătura cu președinții de gru
pă, merge zilnic în cîte o gru
pă — pentru asta folosește o 
recreație sau cele cîteva mi
nute în care mai rămîn pio
nierii în clasă după termina
rea orelor. Se interesează cum 
învață pionierii, cum se pre
gătește fiecare grupa pentru 
viitoarea adunare, vede cum 
îndeplinesc pionierii sarcinile, 
participă la adunările de gru
pă.

Pentru orice președinte este 
o mîndrie cînd detașamentul 
lui este primul la sport, la ac
tivitatea culturala, cînd stelu
țele roșii strălucesc pe pieptul 
cît mai multor pionieri, sau 
cînd detașamentul se aliniază 
cît mai repede și mai frumos 
în careu. Dar toate acestea se 
pot obține numai prin munca 
perseverentă, prin folosirea a- 
jutorului și propunerilor în
tregului detașament. Tu tre
buie să-ți însușești si sa aplici 
în practică următorul lu
cru : că la îndeplinirea sarci
nilor detașamentului trebuie 
sa participe toți pionierii. Iar 
cel mai bun exemplu de spirit 
de inițiativă și de hărnicie tre
buie sa-1 dați voi, cei din co
lectivul de conducere al deta
șamentului.

Noi ți-am arătat aici numai 
cîte ceva din ceea ce trebu
ie sa faci îndată după ce ai 
fost ales. în numerele urmă
toare, membrii activelor pionie
rești vor găsi în această pagi
nă și alte îndrumări practice.

I . COVACI



despre
gazetele voastre 
de perete

Pionierii clasei a IV-a C de la Școala medie nr. 33 
din Capitală pregătesc noul număr al gazetei de 

perete.

Am ajuns la Școala de 8 
ani nr. 5 din Constanța la o 
oră cam tîrzie.

Pe holul mare — semiîn
tuneric, Copiii plecaseră, de 
mult. Mă îndreptam spre ie
șire cam necăjit că nu pu
team scrie nimic despre co
piii acestei școli cînd, deo
dată, o luminiță tot mai in
sistentă mă fixă atrăgîn- 
du-mi atenția. Mă întorc și 
mă las condus de raza lumi
noasă spre colțul de unde 
mă, privea curioasă o gazetă 
de perete

— Dați-mi voie să mă pre
zint : mă numesc „Flacă
ra", gazeta de perete a uni
tății de pionieri.

— Mă bucur. Sînt repor
terul „Scînteii pionierului"...

— Bucuroasă sînt eu. Pen
tru că nu ai să pleci fără a 
cunoaște cîte ceva din acti
vitatea pionierilor noștri.

— Nu prea înțeleg cine 
mi-ar putea vorbi la această 
oră despre pionierii din 
școala voastră.

— Mă rog, dacă eu nu în
semn nimic atunci...

— Cum, tu cunoști, într-a- 
devăr, activitatea pionieri
lor ? Și vrei să-mi povestești 
și mie ? Bine, dar sînt încîn- 
tat, dragă gazetă, dragă co
legă...

— Iți povestesc tot ce 
vrei. Și glasul acestei ciuda
te gazete mă anunță că e 
gata să-mi acorde un adevă
rat interviu.

— Care este evenimentul 
cel mai important în mo
mentul de față pentru pio
nierii unității voastre ?

— Bineînțeles, alegerile 
pionierești pe care copiii le 
pregătesc intens. In acest 
timp luminița buclucașă îmi 
indică două articole despre 
alegerile pionierești. Citesc 
unul din titluri : „In preaj
ma alegerilor" semnat de 
Crețu Doina din clasa a 
Vil-a C.

— Ei da I S*ar putea spu-

CE MI-A POVESTIT
O GAZETĂ DE PERETE
ne că sînteți în actualitate. 
Dar mai există o problemă 
care în școală e actuală tot 
timpul anului...

— Te referi la învățătu
ră ? Bineînțeles, ea este în 
centrul atenției pionierilor 
noștri care sînt hotărîți să 
învețe cu toții bine și să iz
gonească de pe meleagurile 
școlii noastre pentru totdea
una lenea, indisciplina și 
fratele lor bun, chiulul. Ar
ticolul „Primele note în cla
sa noastră" semnat de Pa
triciii Mircea a fost citit cu 
multă atenție de foarte mulți 

pionieri și școlari din clasa 
a VlI-a B.

— într-adevar, au motive 
de îngrijorare cînd printre ei 
mai sînt elevi ca Leu Dumi
tru, Leu Ioana, Dinu Maria
na, care după notele luate se 
vede că nu prea s-au între
cut cu hărnicia.

— Să nu crezi că avem 
numai codași, intervine în
grijorată gazeta de perete. 
Ei sînt cîțiva, dar fruntașii 
mult mai mulți. Nu-ți ajun
ge tot carnetul să-i notezi.

— Bine, dar pe cîțiva, to
tuși îi notez : Mereuță Sma- 

randa, Persoi Radu, De- 
liorga.

—■ Că ești o gazetă com
bativă m-am convins. Dar 
mînă în mină cu critica tre
buie să meargă ajutorul...

— Am și început să între
prindem aîte ceva. Dacă ve
neai puțin mai devreme în 
jurul acestui articol — „Cum 
mă pregătesc la matemati
că" — ai fi întîlnit mulți co
pii din clasa a V-a A. Mol- 
doveanu Adriana, elevă 
fruntașă, le povestește cole
gilor cum învață, cum Obți
ne rezultate bune. Răspîn- 
direa experienței fruntașilor 
socotesc că este și ea o sar
cină a mea, a gazetei de pe
rete.

— Bineînțeles. Și acum 
să-ți spun părerea despre 
articole, da ?

— Da, dar nu înainte de a 
privi și aceste caricaturi. 
Prezența lor înviorează ga
zeta și nu s-ar putea spune 
că sînt mai puțin eficiente 
decît articolele.

Privesc primul desen : o 
cretă zboară cu viteză de la 
o bancă la alta în hărmălaia 
de nedescris a „jucătorilor": 
Anghel Florin, Cîrrnu Tra
ian și Stoian Marcel. In alt 
desen o fetiță... S-ar putea, 
într-adevăr, ca Vasilescu 
Doina din clasa a Vl-a C 
să-și modifice notele din 
carnet ? Nu-mi vine să, cred, 
dar gazeta de perete, neîn
duplecată, mă convinge :

— Așa e. Dar critica își 
va arăta roadele. Și acum 
părerea ta, dragă reportere?

— Părerea mea este că 
articolele tale sânt intere
sante, actuale, concrete, că 
ai sesizat ce e bun, dar și 
ceea ce trebuie criticat, că 
ești mereu trează, ca o ade
vărată „Flacără".

C. NICULESCU

Cînd apare un nou număr al gazetei de 
perete a unității de pionieri de la Școala 
de 8 ani nr. 5 din Galați, poți fi sigur ca 
nu pațini aleargă de îndată s-o citească. 
De ce ?

în primul rînd, este o gazeta operativă, 
adică în orice moment oglindește în arti
colele și rubricile ei faptele cele mai noi 
și mai semnificative din unitate. lata, de 
exemplu, detașamentul II a organizat o a- 
dunare cu tema „Cîntați cu noi la care a 
invitat și un solist al Teatrului Muzical. 
Dar gazeta apăruse. Colectivul de redac
ție trebuia sa aștepte pîna la viitoarea e- 
diție ? Nu. Rubrica „Noutățile zilei" este 
destinata tocmai unor asemenea eveni
mente. Așa că imediat un pionier a scris la 
aceasta rubrica un articol despre inițiati
va detașamentului II. Sau un alt exemplu. 
Talapan Suzana din clasa a V-a a venit 
într-o zi la școala fara cravata. Chiar în 
după-amiaza aceleiași zile a apărut la ru
brica destinata noutăților zilei o carica
tura.

Dar gazeta acestei unități nu este numai 
operativa ci și eficientă. Ce înseamnă a- 
ceasta ? înseamnă ca articolele apărute i* 

Cum trebuie 
să fie o gazetă 
de perete 
bună?
gazetă folosesc practic activității pionie
rești din școală, ajuta la îndreptarea unor 
lipsuri. Mulți pionieri din unitate va pot 
spune cît de mult le-au folosit articolele 
apărute la rubrica „Din experiența frunta
șilor la învățătură", în care s-a vorbit 
despre metode bune de studiu individual, 
despre folosirea timpului liber. Ionescu 
Gheorghe și Macaris Vanghele erau în si
tuația de corigenți la două și trei obiecte. 
Critica la gazeta de perete i-a ajutat foar
te mult. La sfîrșitul anului ei au promovat.

A fost o vreme cînd în detașamentul I 
activitatea pioniereasca lîncezea. în deta
șament erau mulți sportivi pasionați, dar 
niciodată nu se organizau întreceri. La 
gazeta de perete a apărut atunci articolul 
„Cînd lipsește inițiativa". De atunci a tre
cut mai mult timp. Activitatea în detașa
mentul I a devenit mai interesantă.

Cui se datoresc aceste doua calități im
portante ale gazetei de perete : operativi
tatea și eficacitatea ? în primul rînd, co
lectivului de redacție al gazetei de perete, 
muncii acestuia. Din colectivul gazetei de 
perete fac parte cei mai buni pionieri din 
unitate: Gheorghe Aspasia. Iamandi Petru, 
Bejan Rozalia și alții. împreună cu colec
tivul de conducere al unității, ei alcătuiesc 
fiecare număr în așa fel îneît acesta sa 
oglindească tot ceea ce e mai actual în 
unitatea lor. Dar articolele cine le scrie ? 
Ar fi greu sa va dam toate numele autori
lor, deoarece sînt foarte mulți la număr. 
La buna ei apariție, contribuie aproape 
toți pionierii.

TEODOR CRISTIAN

erf la învățătură 
Mariana, Cristescu Sorin,

S-au născut în același timp : 
una la Școala medie nr. 1 — 
Turnu Severin, cealaltă la 
Școala de 8 ani nr. 4 — Tg. 
Jiu. Cum s-ar spune, sînt un 
fel de gemene, dar născute în 
locuri diferite I

Fara să știe una de existența 
celeilalte, au primit același 
nume : „Pionierul".

Priviți-le I, cu rame mari, ro
șii, cu desene din viața pio
nierilor, cu articole. Articolele 
sînt scrise corect, cu toate 
semnele de punctuație, cu is
căliturile citețe ale fiecărui 
autor. Mai mult, și titlurile ar

ticolelor sînt aceleași : „înce
put de an școlar", „Să ne pre
gătim pentru alegerile pionie
rești"...

Cîta asemănare veți spune I 
Gazetele au apărut în același 
timp, au nume identice, artico
lele sînt la fel intitulate I Ei, 
dar nu e asemănarea cît deo
sebirea 1 Sînt exact ca doua 
gemene din aceeași clasa din

tre care, una a promovat cu 
mențiune la sfîrșitul anului, 
iar cealaltă a rămas corigenta.

Sa vă explic: cititorii pri
mei gazete se entuziasmează 
pentru fiecare rînd apărut. E- 
xemplul celor mai buni pioni- 

___ J ca Modîlcă
Mi- 

trofan Emi, se vrea urmat de 
fiecare școlar în parte. Cari
caturile care îi ridiculizează 
pe cei ce-și uita cravata acasă 
sau întîrzie de la școala, le da 
de gîndit celor criticați. In
tr-un cuvînt, gazeta de perete 
e ochiul cel mai bun al upita- 

ții de pionieri. Ea vede totul, 
apreciază pe cei merituoși, se
sizează lipsurile, le critică, 
lupta pentru îndreptarea lor. 
în urma fiecărui articol apă
rut vezi ca o clasa merge mai 
bine la în- țatura, ca o atitu
dine de nepăsare e înlocuita 
cu o atitudine activă, pionie
reasca. Nu același lucru se în- 
tîmpla cu cititorii celei de a 
doua gazete. Plina de genera
lități, gazeta sta zile în șir în 
colțul ei, fără să-i dea cineva 

vreo importanța. Nu intere
sează pe nimeni cuprinsul pen
tru ca toți îl știu dinainte. Ni
mic concret din viața lor, a 
pionierilor, nici un cuvînt des
pre realizările unității lor. Ar
ticolele ei sînt scrise pe vreo 
margine de banca sau cine știe 
în care recreație și afișate tot 
atît de repede : să fie articole 
la zi, așa, ca sa fie I

Cînd oare, gazeta unității de 
la Școala de 8 ani nr. 4 Tg. 
Jiu își va trece... examenul de 
corigență ?



șa se cheama ora
șul în care vom po
posi astazi. Este a- 
șezat între Hațeg 
și Caransebeș, la 
poalele munților 
Poiana Rusca, în 
valea Bistrei, pe 

malul apei cu același nume. Nu
încercați sa cautați acest oraș 
pe hărțile sau în cărțile tipări
te înainte de eliberarea țarii, 
fiindcă, nu-1 veți găsi. Și asta
pentru simplul motiv fiindcă
atunci nu exista.

Scurtă istorie
Pe vremea burgheziei aici 

era un sat prăpădit ca atîtea 
altele în cuprinsul țării, care se 
numea Ferdinand. De unde a- 
cest nume? Pentru ca Ferdinand 
era și numele unui industriaș 
ce avea aici o întreprindere 
metalurgica, și pentru ca tot el 
era mai mare peste sat și pes
te locuitorii lui. E drept ca, 
după un timp, încolțit de alți 
capitaliști mai hrăpăreți, dom
nul Ferdinand a trebuit să-și 
ia tălpășița, întreprinderea și 
muncitorii ei trecînd în stapî- 
nirea altor patroni. Satul însă, 
a rămas cu aceeași denumire 
veche, dar și cu aceeași 
soartă mizeră, cu oameni ce 
trudeau ca robii și trăiau ca 
animalele. în anii puterii popu
lare satul și uzina deve
nite împreună „Oțelul Roșu“, 
au intrat pe făgașul transfor
mărilor revoluționare, socia
liste.

Satul a devenit oraș

Pe drept cuvînt, calatorul 
care n-a mai fost în ultimii 
8—10 ani pe aceste meleaguri, 
daca n-ar avea la îndemână 
coordonatele geografice ale o- 
rașului, după înfățișarea sa de 
acum nu l-ar mai putea recu
noaște. în locul cocioabelor de 
altădată au apărut zeci de 
blocuri moderne, confortabile ; 
pe vechile maidane și gropi 
de pe malul Bistrei se ridică 
alte clădiri monumentale: 
policlinica, spitalul pentru co
pii, fabrica de pîine, școala 
medie, școala profesională, ma
gazine de tot felul, clubul 
muncitoresc ultra-modern. în 
locul ulițelor întunecoase și 
pline de gropi au apărut străzi 
și trotuare pavate, luminate 
noaptea cu neon. Și lista înnoi
rilor mai poate continua. Da
torita acestor înnoiri, satul 
prăpădit de altădată a devenit 
din 1960 încoace orașul „Oțe
lul Roșu".

La oțelărie răsare soarele...
în munca unui om sînt multe 

momente importante. Dar pen
tru un oțelar, momentul elabo
rării unei noi șarje, este cel 
mai de seamă. Am surprins un 
asemenea moment la oțelaria 
uzinei... De jur-împrejur — o- 
țelarii, dogoarea flăcărilor, fe
lurite utilaje și mecanisme, 
jerbe de scîntei multicolore. E- 
chipa de la cuptorul unu se 
pregătește de turnare. Prim-to- 
pitorul repartizează oameni la 
posturi. încordarea crește. Și 
iată, orificiul de turnare este 
destupat, iar șuvoiul de oțel 
incandescent se revarsă în 
oala. Moment solemn, deosebit 
de impresionant și de o rară 
frumusețe. Cînd se elaborează 
șarja, și pereții halei, și chipu
rile oamenilor joacă în lumini. 
La oțelărie răsare soarele ! Am 
întîlnit aici un om, un oțelar 
cu o biografie care se conto
pește în bună parte cu istoria 
și viața oțelăriei. îl cheamă 
Ion Gașpar. De 35 de ani plă
mădește oțel I Gîndiți-vă : de 
35 de ani el participă la acest 
răsărit de soare: elaborarea 
șarjei!

Ce n-aș da să fiu asemenea 
lui !

în timpul liber
Cînd înserarea prinde să se 

lase peste oraș, oțelarii, turna
torii, laminatorii se îndreaptă 
spre clubul Iot. în hol se res
firă în grupuri. Unii urcă la 
încăperile de la etaj să aleagă 
din miile de volume cartea 
preferata, alții se opresc în 
sala de șah, ori merg mai de
parte spre sălile unde fac re
petiții brigada artistică de agi
tație, corul, orchestra, spre ca
merele unde activează cercu
rile de artă plastică, de artă 
dramatică. Fiindcă aici, la club, 
fiecare locuitor al. orașului își 
poate găsi în timpul liber o 
preocupare pe gustul său. Pe 
strada principală, în rînd cu 
clubul, se afla o alta institu
ție de cultură, la fel de îndră
gită de localnici : cineclubul. 
La cineclub poți vedea 
imortalizat pe peliculă, și cum 
arăta maidanul pe care s-a ri
dicat clubul, și cum se elabo
rează o șarjă de oțel „pe viu", 
și felurite momente din viața 
și preocupările celei mai tine
re generații a orașului: copiii. 
„Tăticul meu", „Cutia cu bom
boane", „Cicatricea", „Sfîrșitde 
an școlar", sînt filme care au 
stîrnit în atîtea rînduri nesfîr- 
șite ropote de aplauze. Aplau
ze vor mai stîrni încă și noile 
producții ale cineclubului, și 
brigada artistică de agitație, și 
corul, și lucrările artiștilor

plastici. Pentru că, așa cum 
spunea un bătrîn oțelar de 
aici, oamenii călăuziți de 
partid se pricep să-și făureas
că viața nouă, socialistă, să-și

însușească comorile științei și 
culturii la fej de bine cum se 
pricep să plămădească oțelul 
cel mai,fin.

I. ANDREI

Surorile Mirela șl Valentina Bărjum, în vîrstă de cinci și 
respectiv șase ani, protagonistele filmului ,.Cutia cu bomboane", 

realizat de cineaștii amatori din oraș.

Ezita conducătorilor 
de partid pi de stat 

la Hidrocentrala 
„16 Februarie*4 
de pe Argeș

(Urmare din pag. I-a)

lui pentru a asista la un eveni
ment important în istoria șan
tierului : începerea turnării be
tonului la baraj. Ing. Gh. Să
laj an, șeful acestui șantier, pre
zintă organizarea lucrărilor ; în 
jur, sute de constructori aș
teaptă cu nerăbdare. Din înăl
țimi, pe cablurile macaralei 
este cobortîă prima benă. Cu 
ea coboară muncitorul benist 
Alexandru Ojog, un veteran al 
marilor șantiere ale socialismu
lui, și inginerul Ladislau Ra- 
koșî, unul din îndrăzneții con
structori care au adus o contri
buție de seamă la pregătirea 
mijloacelor mecanizate pentru 
atacarea acestei importante lu
crări.

In aplauzele întregii asisten
țe „șarja" este descărcată în 
corpul barajului.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej felicită pe construc
torii șantierului baraj, le urea
ză succes în muncă și îi asigu
ră că partidul și guvernul îi 
vor sprijini și pe mai departe 
pentru a realiza în cele mai 
bune condiții această lucrare 
de mare proporție. Este vizitat 
apoi șantierul uzinei propriu- 
zise. Coliviile poartă pe oas
peți în adâncuri, la peste 100 
de m sub albia actuală a Arge
șului.

Dînd o înaltă apreciere 
muncii și realizărilor construc
torilor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat im
portanța și frumusețea acestei 
munci, arătând că pentru pro- 
iectanții și constructorii hidro
centralei, acest șantier este un- 
prilej de valorificare a price
perii și capacității lor creatoa
re, de dobîndire a unor mari 
satisfacții..

La ieșirea din subteran, ca 
și pretutindeni în locurile vi
zitate, miile de constructori au 
făcut oaspeților o caldă mani
festație de dragoste și atașa
ment, ovaționînd îndelung pen
tru partid și guvern. Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat a constituit pentru con
structorii hidrocentralei un pu
ternic imbold de a munci cu 
forțe sporite pentru ridicarea 
în cele mai bune condiții a a- 
cestei mărețe construcții a so
cialismului.

După aceea, oaspeții au vizi
tat Stațiunea agricolă experi
mentală Ștefănești, unde s-au 
efectuat importante lucrări de 
punere în valoare, prin tera- 
sări și plantări cu viță de vie, 
a unor terenuri slab produc
tive.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a subliniat însemnă
tatea muncii depuse în stațiu
ne pentru valorificarea superi
oară a acestor terenuri și a a- 
rătat că ea trebuie continuată 
și dezvoltată. Pretutindeni, pe 
drumul străbătut în regiunea 
Argeș — la Pitești, Curtea de 
Argeș și în numeroase alte lo
calități — populația, aflînd 
despre vizita conducătorilor de 
partid și de stat, i-a întîmpinat 
cu deosebită căldură, salutîn- 
du-1 cu puternice urale și ofe- 
rindu-le flori.



Scînteia pionierului dop. 5

Fără îndoială că multi dintre voi v-a/i pus, nu o 
dă, întrebarea; ce importantă ara pentru industria 
raslră socialistă Herul vechi per cared colectați ? 
entru a vă răspunde, am făcut 9vizită Ia Combinatul 
derurgic Reșița. Acolo am stat de vorbă cu lovară-
ii inginer Gheorgh& Chitu.
— Încă de la început aș vrea sp ță rog să transmi
ți cititoratir gazetei, ne~a spus inginerul, că le mul- 
•mim penim ajutorul
'elului.
...Am văzut otelul I<y

1 .■ o ml
; 100-160 
ile/or pîzț 
ansfformd
Mă în ir

npfalanft

pa care nid dau la elaborarea
— Și-mi arăta scliema aceasta pe care v*o reprodu

cem aici.
materu irimi uriuzAfE pentru REAUZARfA 
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■01 „acascft. Clocotea în cup'toa-
Aflai niște ,,cujpe“ uriaș»

trdfisporipu pe astblurile .maca- ------------------ -—, —--------
' fngoiirilor, ytinde, supus, se I F ° " t ă iȚT/er rec 

' jS ^—- 660 kg 440 Kg
rolul, care este

amestec, în aceSt

660 kg
-.................. - ....
Produsa in furnale 
la- ■©
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• CĂLAN
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Zero-
Mangân Siliciu 6.4 kg

„Ochii ageri" au

O x i d a n t i 
t Minereurirda fler

110 kq
j \ r~7T 

| C aice r

rum lung pe care-1 face otelul 
ub formă de motociclete, aragaze, tractoare ?
Și, ca și cînd mi-ar fi ghicit gîndurile, tovarășul in- 

iner scoase un creion, o bucată de hîrtie și începu 
ă deseneze ceva. Cînd a terminat, mi-a spus;

— Aici sînt însemnate materiile prime pe care 
dilizăm pentru realizarea unei tone de otel.

pînă ajunge la noi

le

SE MAI U T / Z / Z E A Z A Șl MAKER! Al f AUXllIARE 
’ nț i |

f/orură 
de Calciu

0,5 kg
Ap&t^pe o altă hhdie, tovarășul Chifu trecuse nu

mărul școlilor din Reșifa șlo cifră: 57 910 kg. Am pri
vit nedumerită cifra. «Jaf

•— Aceasta este cantitate^ de fier vechi pe care pio
nierii din Reșița ni l-au predat numai în perioada va
cantei de vară. X

Priveam cifra și mă gîndeam. La Reșifa aflasem că 
dintr-o tonă de fier vechi se pot obfine, prin alte pro
porții de încărcătură, două tone de otel.

Cantitatea de fier vechi colectat de pionierii reși- 
feni numai în perioada vacantei de vară era de aproa
pe 58 de tone. Deci, ei ajutaseră la realizarea a 116 
tone de otel.

Iată copii, că strîngînd fier vechi, vă înfrățiți, prin 
participarea voastră modestă, în munca uriașă a mun
citorilor de la Reșifa, Hunedoara, C-ălan, cu minerii, 
cu furnaliștii, cu muncitorii de la carierele de calcar 
și var, cu minerii de la minele de bauxită! Și alături 
de cei care muncesc permanent, neobosit la obținerea 
fiecărei tone de ofel sînte[i și voi!

Și fiecare tonă de ofel în plus înseamnă mai multe | 
mașini-unelte, mai multe mașini agricole, mai multe o- I 
biecte de larg consum I ELENA SKIBINSKI

&

»mc1 pionierii Școlii de 
nr. 2 din comuna Pielea, 
nul Alexandria nu s-au 
mai prejos! Au colectat 
kg de fier vechi.

: I > •

0 ani 
raio- 
lăsat 
<000

lului de la intrarea Școlii de 8 ani nr. 15 din 
Galați te întîmpina un Iren I Un tren ce ur
mează a ii încărcat cu 2 500 kg de fier vechi- 
O încărcătura destinata ca atîtea altele, oțe- 
lărlilor patriei.

Dar sa vedem despre ce este vorba. Cu cî- 
teva zile în urmă, pionierii acestei școli au 
hotărît să înceapă acțiunea de colectare a 
fierului vechi. S-au gîndit ca pînă Ia 20 no
iembrie, anul acesta, să strîngă 250 de kg. Ime
diat după adunare s-au stabilit planurile de 
„bătaie6. Se aștepta doar timpul favorabil. 
Trenul acesta, deși convențional, are cinci 
„vagoane." Fiecare vagon suportă o încărcă
tura de 500 de kg. Cînd pionierii vor strînge 
cantitatea ce va fi încredințată unui vagon, 
pînă la umplere, acel vagon va fi hașurat, 
semn că aici pionierii s-au achitat de sar
cină. La sfîrșltul fiecărei săptămîni, pe sle- 
gulețul de deasupra locomotivei trebuie să 
apară o notiță cu detașamentul șl pionierii 
care au strîns cantitatea cea mai mare de 
fier vechi. Ideea activului pionieresc a plă
cut mult pionierilor.

Șl bineînțeles, imediat au și pornit la 
lucru.

— Știți ce, băieți ? — propuse Enache Ion. 
Să mergem întîi pe la fiecare din noi pe aca
să, apoi pornim din casă în casă. Dacă facem 
trei transporturi, ducem aproape 200 de kg.

Cum însă socoteala nu se potrivește cu 
cea din tîrg... în cele trei transporturi ei au 
dus aproape... 300 de kg.

Nici pionierii din detașamentul 1 nu s-au 
lăsat mai prejos. Brătescu Ion era întotdea
una pionierul „bolnav" cînd detașamentul 
organiza acțiuni. Șl cine credeți că era în 
fruntea lor acum? El, Brătescu Ion.

Iată ca prima săptămînă a trecut. Primele 
doua vagoane au și fost „încărcate". Iar pe 
steguleț au apărut primii evldențiați: deta
șamentul nr. 1 șl detașamentul nr. 2. Să ve- 

wi dem cine le va lua locul săptămînă viitoare ?

©

pornit la acțiune
„Poate-i vreo greșeală» vreo 

încurcătură"... ziceau neîncre
zători cei mici citind afișul 
care apăruse pe neașteptate în 
școală. Dar acolo era scris 
clar : „Pionierii și școlarii din. 
clasele I—IV, care vor să fie de 
folos în acțiunea de strîngere 
a fierului vechi, sînt invitați în 
ziua de... la ora... la camera 
pionierilor". Colectivul do con
ducere al unității. Atît. De-a- 
juns însă să iște discuții peste 
discuții, presupuneri. Parcă nu
mai o dată cei mici se luaseră 
pe urmele pionierilor mai 
mari, cînd aceștia porniseră să 
strîngă fier vechi ? Li se spu
sese însă mereu; „Aveți răb
dare, să mai... creșteți un pic, 
acum v-ar fi greu...".

Dar ziua anunțată a sosit și 
camera pionierilor este neîn
căpătoare. Cu toții sînt nerăb
dători să audă despre ce este 
vorba. Curiozitatea a crescut și 
mai mult cînd un pionier din- 
tr-a Vil-a a început printr-o 
întrebare :

— Vreți să fiți... „ochii ageri" 
ai unității ?

De îndată veniră și explica
țiile. Pionierilor și școlarilor 
din clasele mai mici li se pro
punea să fie aceia care să des
copere și să semnalizeze locu
rile de unde pionierii puteau 
colecta fier vechi.

începînd chiar cu a doua zi 
după această discuție, pe unde 
nici nu te gîndeai întîlneai 
grupuri, grupuri de copii din 
clasele mici de la Școala de 8 
ani nr. 3 din Alexandria. Frăsi- 
neanu Eugenia și Gligore 
Gheorghe dintr-a III-a dispă
reau cînd în spatele unul bloc, 
cînd într-o curte. Dumitru Ion 
și Tolpan Dumitru băteau la 
poarta unor vecini Un alt grup 
de trei copii se grăbeau spre 
un teren știut numai de ei. Și 
uite așa, filele jurnalului „ochi
lor ageri" de la camera pionie
rilor începu să se acopere zil
nic cu alte însemnări, cu alte 
adrese notate de cei mici. Și 
nîci nu pot să vă spun cît sînt 
ei de mîndri că pionierii por
nind pe ui-mele lor au reușit 
să strîngă numai pînă acum 
1 700 kg de fier vechi. Și acțiu
nea continuă I

ELENA MĂNESCU



fi mai grea ?

— Pe
udat de
vehicule. Care dintre ele 
lăsa urme mai adinei:
mobilul sau tractorul ? De ce ?

RrffflieiB pfesferaM p<*7 8

Povestea aceasta e destul 
de veche ; ea a fost făurită 
pe la sfîrșitul secolului al 
18-lea. Ca în toate povești
le, sîmburele ei de adevăr 
cuprinde întrecerea dintre 
mașina cu aburi a mecani
cului inventator James Watt 
(1736 — 1819) și un negus
tor din Londra.

Pentru ca mașina cu 
buri a scoțianului sa 
cumpărată, ea trebuia 
pompeze într-o ora 
mult decît calul puternic al 
negustorului londonez.

Watt a acceptat prinsoa- 
rea și a luat ca unitate de 
măsură puterea calului pro
pus. Comparînd, după 8 ore 
de lucru, s-a văzut ca mași
na termica este mai puter
nica și deci mai rentabilă 
decît mașina vie.

Mașina termică a învins 
și, o data cu ea, și 
putere, deși acest 
este astăzi complet 
și chiar înlocuit.

Ce reprezenta el

— Știați că în timpul ierni
lor friguroase distanța dintre 
Moscova și Leningrad se mic
șorează cu 300 de metri față de 
timpul verilor obișnuite ? 
ce ?

calul- 
termen 
depășit

atunci ?

CALUL PUTERE a fost utili
zat ca unitate de măsură 
pentru lucrul mecanic nece
sar 
de

ridicării unei greutăți
75 de kg la înălțimea de

1 metru, pe timp de o secun
dă, unitate care de fapt de
pășește puterea unui cal o- 
bișnuit.

De atunci aceasta unitate 
de putere se numește cal- 
putere și se notează 
prescurtat C.P. sau H.P.

Astăzi ca unitate de pu
tere se utilizează JULUL PE 
SECUNDĂ sau WATT-ul. 
între ele exista raportul ur
mător : 1 C.P. — 736 wați
sau 0,736 KW ; 1 KW. = 1.33 
C.P.

Desigur ca vreți sa cu
noașteți și puterea omului ? 
Puterea medie a omului 
după 7—8 ore de munca 
este de 0,10—0,12 C.P. ; a- 
ceasta putere poate fi de
pășita și ajunge la 0,5 C.P. 
în decurs de cîteva minute 
la unele probe sportive.

Aceasta este, pe scurt, 
povestea calului-putere, cu
noscuta în Anglia și răspîn- 
dita în lumea întreaga.

— Luați două bare din me
tale diferite: prima de cositor 
(staniu), a doua — de 
fiecare să aibă 400 cm’, 
bară va

zinc ; 
Care

un drum de pămînt 
ploaie trec două auto- 

va
auto-

fot

In j)

Prof. Em. MUNȚIAN

în ultima vreme, Direcția 
Generală a Poștelor și Teleco
municațiilor a pus în circula
ție mai multe emisiuni de 
mărci poștale romînești printre 
care și emisiunea „MIJLOACE 
DE TRANSPORT" formată din 
5 valori. Valoarea de 40 de 
bani reprezintă o locomotivă 
acționată de aburi, valoarea de 
55 de bani — o locomotivă 
„Diesel-electrică", valoarea de 
75 de bani, reprezintă un tro
leibuz, cea de 1,35 de lei re
prezintă un vas de pasageri, 
iar valoarea de 1,75 lei un 
avion.

Ce-ați spune daca am încerca sa creștem 
cartofi... pe tufe ?

Hai să facem această experiență la colțul 
naturii vii din școală !

Intr-un ghiveci plantați un tubercul de car
tof. Cînd tulpina care se formează va fi de 
15-20 cm înălțime, acoperiti cu o pînză de 
culoare închisă partea de jos a acesteia, în 
așa fel ca pe măsură ce crește, partea de jos 
a pînzei să atingă masa pe care (ineti ghive
ciul. De asemenea, se poate confecționa o cu
tie de carton gros pe care se fixează pe un 
suport în dreptul părții de sus a tulpinii, îm- 
brăcînd-o. După cîteva luni, dacă veți îngriji 
bine planta, pe porțiunea de tulpină ținută la 
întuneric se vor forma tuberculi.

Această experiență demonstrează faptul că 
tuberculii nu aparțin rădăcinii, ci sînt POR
ȚIUNI DE TULPINĂ. Totodată explică și ro
lul mușuroitului la cartofi.

★
Rădăcina de sfeclă este un adevărat depo

zit de hrană pentru planta cultivată în al doi-

lea an. Pentru a vă convinge, faceți urmă
toarea experiență.

Alegeți o rădăcină de sfeclă de mărime 
mijlocie, sănătoasă, fără urme de răni. După 
ce o cîntăriti, notîndu-vă în caiet cîte grame 
are, planta(i-o într-o lădifă cu un amestec de 
2/3 pămînt și 1/3 nisip.

Urmărifi aparifia mugurilor, a frunzelor, a 
tulpinei și a florilor. După ce planta a format 
fructe, scoateți-o din ghiveci și după ce o cu- 
rățafi bine de pămînt, cîntărifi-o din nou. 
Veți observa că ea este cu mult mai ușoară 
decît atunci cînd a fost plantată. Și aspectul 
ei exterior este altul. Rădăcina este moale și 
zbîrcită, ca un săculeț stors de confrnut.

Vom trage concluzia că la creșterea și dez
voltarea organelor vegetative și de reprodu
cere ale sfeclei un rol deosebit îl au substan
țele de rezervă, acumulate în rădăcină în 
primul an de vegetație.

Prof. VIORICA DUMITRU 
Palatul pionierilor, București

• Cele mai vechi dovezi 
de viață omenească pe teri
toriul țării: unelte de cul
tura de prund găsite în Va
lea Dîrjovului, regiunea Ar
geș.

LUCIAN MANOLACHE
cercetător

Am pornit de data aceasta spre 
locurile unde imaginația ne-a 
condus adesea, spre acele locuri 
despre care am citit și am aflat 
o mulțime de lucruri. Am pătruns 
în tara pasărilor, în Delta Dunării, 
acest colț minunat de țară unde 
viețuitoarele aripate găsesc loc 
de trai neaflat în altă parte, pen
tru păsări fiind un adevărat pa
radis.

Bătrînu] pescar ne conduce cu 
luntrea pe canalele străjuite de 
stuf și liniște. Doar zgomotul lo- 
peților și glasul păsărilor ne sînt 
tovarăși. Incet-încet ne apropiem 
de locurile unde se găsesc peli
canii, aceste pasări mărețe cu pe
naj alb si gușă sub cioc, greoaie 
la zbor și care în perioada de 
toamnă ne părăsesc ajungînd toc
mai în călduroasa, dar tare înde
părtata Africă, unde rămîn pîna 
primăvara cînd se întorc din 
nou în țara noastră.

Pentru pelican, Delta Dunării 
reprezintă singurul loc în Euro
pa unde cuibărește. Colonia și-o 
face în locuri greu de pătruns 
pentru om. Pe un cuib depun de 
regula 2 ouă din care vor ieși pui 
golași și caraghioși, cu ciocul 
veșnic deschis în așteptarea hra
nei.

Pelicanul are o sumedenie de 
saci de aer sub piele, saci care-i 
ușurează zborul, dar nu-i permit 
scufundarea sub apa pentru prin
derea peștilor, hrana sa de baza. 
De aceea, uneori, pelicanul se a- 
sociaza cu cormoranul — o altă 
pasăre a Deltei și bălților Dună
rii, și ea consumatoare de pește.

Este un spectacol impresionant

ieșirea în comun la pescuit a pe
licanului și cormoranului. Exce- 
lenți scufundători, cormoranii se 
avînta sub apa în căutarea hra
nei, iar peștii ce scapa speriați 
gonesc spre apele mici unde cad 
prada pelicanului. Faptul ca con
sumă pește a făcut ca aceasta pa
sare sa nu fie privită cu ochi 
buni de către pescari. Totuși, pe
licanul are rolul sau, consumînd 
și peștii bolnavi care reprezintă 
un pericol pentru cei sănătoși.

Fiind o pasare mai rara, cu o 
importanță științifică mare, PELI
CANUL a fost declarat monument 
al naturii, vînarea lui nefiind per
misă de către lege.

• Cea mai veche localita
te descoperită pe teritoriul 
țării: Histria (așezare din 
secolul al VII-lea î.e.n.).

• Cele mai vechi sate din 
cuprinsul țării: Govodarva 
(raionul Turnu Severin), Is- 
verna (raionul Baia de Ala
mă), Berzovia și Ezeriș (ra
ionul Reșița), Arginești (ra
ionul Filiași), cu denumiri 
dacice sau derivate din lim
ba dacă.

• Cele mai vechi orașe : 
CONSTANTA (Tomis) și 
MANGALIA (Calatis), colo
nii grecești din secolul al 
VII-lea î.e.n. ; DEVA (Sin- 
gidava) și ABRUD (Abrut- 
tus) din vremea dacilor; 
CLUJ (Napoca) și TURDA 
(Potaisa) din timpul roma
nilor.

® Cele mai vechi cetăți 
existente : Cetatea Neamțu
lui (regiunea Suceava), Poe- 
nari (regiunea Argeș), Rîș- 
nov, (regiunea Brașov), toa
te din secolul al XIII-lea.

Cel mai vechi castel: 
Bran (anul 1212).

• Cel mai vechi amfitea
tru antic : amfiteatrul ro
man de la Sarmisegetuza 
(Ulpia Traiană) din secolul 
al Il-lea.
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LA ZIUA CITITORILOR

„Scînteii pionierului**

Intr-una din zilele trecu
te peste 200 de pionieri din 
orașul Bacău și din comu
nele apropiate s-au adunat 
la Teatrul de păpuși Licu
rici — unde a avut loc ziua 
cititorilor „Scînteii pionie
rului". Pionierii sînt veseli 
și schimba păreri pînă la 
începerea discuțiilor. Dar 
iata ca ele au și început. 
La cuvînt s-au înscris mulți 
copii.

— Am admirat curajul de 
care a dat dovada Niculai- 
ta din povestirea „Prîslea 
cei viteaz" — spune pionie
rul Pîrjan Marian. El și-a 
pus chiar viața în pericol 
pentru a da de știre munci
torilor ca hitleriștii vor sa 
incendieze sondele...

— Noi am urmărit cu 
mult interes discuția „Des
pre comportare", care a fost 
dezbătută în gazeta noas
tră — arata Moise Ștefa- 
nia. Am aflat multe lucruri 
despre comportarea frumoa

sa a unor copii care au dat 
dovada ca sînt adevarați 
pionieri ajutîndu-și cu mult 
drag colegii bolnavi sau ra
mași în urmă la învățătură, 
au înapoiat de urgența une
le obiecte pe care le-au gă
sit. De la ei am învățat și 
noi...

Pionierii au discutat apoi 
despre articolele din care 
au aflat cum învață alți co
legi de-ai lor din diferite 
colțuri ale țării, despre stră
dania lor de a obține nu
mai rezultate bune la învă
țătura.

Cînd pionierul Orenștein 
Lica a vorbit despre poezi
ile „Pe lespedea eroilor" 
de Eugen Jebeleanu, „Cîn- 
tul Griviței" de Mihu Dra- 
gomir, „Partidului" — de 
Victor Tulbure și altele pe 
care le-au învățat din pagi
nile gazetei în detașament, 
s-au înscris la cuvînt și 
alți pionieri. Ei au arătat 
ca multe din poeziile, cîn- 

tecele și scenetele care au 
apărut în cursul acestui an 
în „Scînteia pionierulu" au 
fost folosite de ei pentru di
ferite serbări pe care le-au 
dat.

După o scurtă pauza în 
sala se face întuneric. Pio
nierii urmăresc cu atenție 
peripețiile lui Pepelea din 
spectacolul prezentat pen
tru ei — „Sînziana și Pepe
lea".

★
Întîlniri cu cititorii au 

mai avut loc în comuna 
Traian și la Casa pionieri
lor din Tg. Ocna, regiunea 
Bacau, în satul Vînjuleț și 
comunele Vînju Mare, re
giunea Oltenia.

La Vînju Mare, rînd p' 
rînd au luat cuvîntul pio
nieri de-o șchioapa sau alții 
ceva mai rasariți cu cîteva 
primăveri.

— Mi-a plăcut îndeosebi 
articolul „Modestie" scris 
de Eugen Frunza, ne spu

ne pioniera Carapancea A- 
lexandra din clasa a V-a A. 
Citirea lui a determinat pe 
unii lăudăroși din școala 
noastră sa-și mai schimbe 
năravul...

— Noi am citit cu multă 
atenție articolele care vor 
besc despre activitatea mi
cilor naturaliști. în urma ci
tirii lor, clasa a IV-a B a a- 
menajat un colț viu, unde 
am adus și eu un iepurș...

Murgu Constantin, din 
clasa a VH-a B, a apreciat 
reportajul „Reșița — ceta
tea de foc". Capacitatea 
furnalelor reșițene e impre
sionantă, ne-a declarat el, 
rugind redacția să continu- 
ie publicarea unor noi re
portaje despre marile obi
ective industriale.

Desigur că nu va trece 
mult și propuneri ca a- 
cestea vor prinde viața în 
paginile gazetei.

încep „Europenele

CONCURSUL PENTRU „INSIGNA

PASIUNE, DIRZENIE

M. POP

Rezultate foarte 
frumoase au fost 
înregistrate și la 
groapa de sări
turi.

Iată-1 pe ele
vul Dragnea Cris- 
linel pregatindu- 
se pentru arun
care- Greutatea 
aruncată de el 
s-a oprit dincolo 
de 9 m, ceea ce 
i-a adus clasifi
carea pe primul 
loc la această 
probă atletică.

Cea de-a Vl-a ediție a campionatelor 
europene de volei începe la 22 octombrie 
în șase orașe din țara noastră.

17 echipe masculine și 13 echipe femi
nine vor participa la întrecerea pentru 
titlul de campioană europeana.

La București, Cluj, Brașov, Constanța, 
Craiova, Tg. Mureș, numeroși spectatori, 
veniți să admire reprezentativele de volei 
de pe întreg continentul vor asista, desi
gur, chiar din prima zi, la întîlniri echili
brate și spectaculoase.

Mai mult ca oricînd, în actuala ediție, 
lupta pentru primul loc va fi foarte dispu
tată. Atît în întrecerea masculină cît și în 
cea feminină echipele sînt de valori a- 
propiate, balanța victoriei finale putîn- 
du-se înclina în favoarea mai multor e- 
chipe.

Ca-n orice mare întrecere exista însă 
și favoriți. Echipele R. S. Cehoslovace, 
U.R.S.S. și R.P. Romîne sînt apreciate ca 
posibile învingătoare în concursul mascu
lin, în vreme ce formațiile U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovace și R- P. Polone sînt date ca 
favorite în întrecerea feminină.

Cine va cîștiga ? La o asemenea între
bare puțini sînt cei care s-ar încumeta să 
dea un răspuns sau daca ar face-o totuși 
ar răspunde în felul acesta : „vor cîștiga 
cei mai buni". Răspuns la care subscriem 
fara nici o rezervă.

La Școala de 8 ani nr. 6 din Cîmpulung Muscel s-au 
desfășurat zilele trecute Întrecerile atletice din cadrul 
concursului pentru „Insigna de polisportiv".

To fi pionierii și școlarii au luptat cu pasiune și 
multă dîrzenie reușind să treacă toate normele cerute 
de concurs.

în mod deosebit s-au evidenfiat la săritura in lun
gime Simăn Marian (3,98 m), Neagu Ion (3,91 m) și 
Tuluca Peleș (3,84 m). Dintre fete s-au remarcat Boie- 
ru Georgeta (3,69 m), Măgureanu Elena (3,42 m) și 
Gr ecu Doina (3,10 m).

La 60 m plat pe locul intli a sosit Negru Ion (9,2 
sec), iar pe locul doi și trei s-au clasat Ciobanu Ion 
(9,3 sec) și Mincă Victor (9,4 sec). Locul intli la fele 
a fost ocupat de trei concurente: Maralineanu Valen
tina (10,3 sec), Nistoroiu Paula (10,3 sec) și Grecu 
Doina (10,3 sec).

La aruncarea greutății s-au evidenfiat în mod deose
bit Negru Ion (6,54 m), Drăgulinescu Mircea (6,05 m), 
iar la fete Boieru Georgeta (5,40 m) și Nistoroiu Pa- 
raschiva (4,58 m).

Foarte mulți 
dintre sprintorii 
Școlii de 8 ani 
nr. 165 din Capi
tală au reușit să 
acopere distanța 
de 60 m plat sub 
norma ceruta de 
concurs.

• •.
: A apărut nr. 11 al revistei :

JUCjmHLE MECANIZATE REALIZATE DE

S&ii/ttâsfafâfae
îmbogățiți-vă cunoștin- ( 

țele citind cărțile apărute 
în colecțiile : „NATU
RA FĂRĂ TAINE", „CU
NOȘTINȚE FOLOSITOA
RE", „ASALTUL CERU
LUI", „ȘTI1NTA ȘI RELI
GIA".

de vînzare îa:
— librăriile și magazine

le cooperativelor de con
sum.

— difuzorii de carte din 
comună.

„LUMINIȚA" j

•
in acest număr veți înlîlni * 

semnăturile lui Mihail Sadqr • 
veanu, Tudor Arghezî, Ion. * 
Marin Sadoveanu, Victor i 
Tulbure, Octav Pancu-Iași, Ț 
Mioara Cremene, Emilia Căi- • 
dăraru, Mihai Stoian, Rusa- ’ 
lin Mureșanu. •

Rubrici noi =
Tradiții romînești. •

Frumoasă-i viața de pio- i 

nier;
Pe aripile poeziei; j

Profesorul CE-ȘI-CUM ;
Pățaniile lui Singur-Eu. •



la 25 octombrie, poporul nostru sărbăto
rește Ziua Forțelor Armate ale R. P. Routi
ne. Această sărbătoare evocă ziua de 25 oc
tombrie 1944 cînd, prin lupta eroică a osta
șilor romîni și sovietici, prin lupta maselor 
populare conduse de Partidul Comunist din 
Romînia, întregul teritoriu al țării a fost eli
berat de sub ocupația fascistă.

uns în culmea dealului, soldatul văzu 
"-.i-.'-Jautobuzul lunecînd pe șoseaua albă din 

A vale. ÎȘi scoase boneta și o flutură vesel 
®spre el. Apoi și'o petrecu pe sub centură, 
Ski începu a coborî fluierând. Era dis-de- 
gHdimineață, din văi adia o boare lină, ră- 
jjHcoroasă și lui îi plăcea s-o simtă tremurîn- 
'‘**du-i pe obraji, pe tîmple, prin păr. Pînă să 

ajungă în culmea dealului îi fusese teamă să nu scape 
autobuzul. Acum se liniștise. Autobuzul abia trecea 
spre Grind. Avea să se întoarcă peste jumătate de 
ceas. Și într-o jumătate de ceas avea timp să ajungă 
in șosea.

Soldatul pleca în permisie. De asta îi fusese teamă 
să nu piardă autobuzul. Dacă l-ar fi pierdut, ar fi tre
buit să se întoarcă la unitate. Avea doar trei zile 
permisie. Și dacă nu prindea autobuzul acela care 
trebuia să se întoarcă de la Grind, pierdea două zile 
și o noapte din permisie. N-avea alt tren potrivit decît 
a doua zi dimineață. Satul lui era departe, pierdut în 
cîmpie. Nu putea ajunge decît seara. îi mai trebuia o 
zi să se întoarcă... Și*i mai rămînea doar o noapte. 
Atât, o noapte. Ei, dar bine că n-a pierdut auto
buzul. Peste mai puțin de jumătate de ceas va 
urca și se va instala în fotoliu și se va țjîndi acasă.; 
Va ajunge o dată cu seara, pe neașteptate..? 
Cînd îl vor vedea ai săi !... Poate se vor duce 
cu toții la cramă, la gospodărie să ciocnească un 
păhărel de must proaspăt. Pe urmă, a doua zi 
o să iasă și el în cîmp. O să-l Toage pe președinte 
să-l lase să conducă „Moskviciul", să-i arate ce a 
învățat în armată. O să fie frumos, neasemuit de fru
mos Au trecut atîtea luni de cînd n-a mai fost 
pe-acasă... îi era dor. Și uite că s-a brodit să primească 
o permisie tocmai cînd nu se aștepta. A fost eviden
țiat și... Dar dacă astăzi, tocmai astăzi, autobuzul 
întîrzie ? Mai este un ceas pînă la tren... Și dacă 
scapă trenul?... Ei, asta-i acu ! De ce să întîrzie auto
buzul ? N-are voie să întîrzie. Duce muncitorii de la 
Grind, la fabrica din Potcoava. Intră oamenii la șapte, 
așa că...

Instalat comod în fotoliu, lîngă geam, soldatul 
număra pietrele kilometrice, una cîte una, scăzînd-o 
pe fiecare din distanța ce mai rămînea pînă la gara 
H. Acolo trebuia să aștepte trenul care avea să-l ducă 
la Cîmpia. Acum îi era teamă să nu scape trenul. 
Neliniștea îl cuprinsese din nou. O neliniște ciudată, 
amestecată cu nerăbdare și emoție... îi era dor 
de-acasă... Și voia să ajungă repede, cât mai repede, 
Și-i batea inima de emoție.

în jurul lui, ceilalți călători vorbeau, glumeau.
Soldatul reîncepea să numere pietrele kilometrice 

sau încerca să surprindă în oglinjoara de deasupra 
parbrizului privirile șoferului și să-i zâmbească, drept 
îndemn: „Dă-i bătaie, frate 1 Dă-i bătaie!" Șoferul, 
un bărbat între două vârste surîdea clipind din ochi: 
„N ai nici o grijă, ajungem la timp" I Soldatul se uita 
la ceas și încuviința, de voie, de nevoie.

Tocmai ieșiseră dint.r-o sugrumătură, a văii și co
borau cu viteză la vale cînd autobuzul începu să se 
bălăbănească pe șosea, dintr-o margine în alta, ca 
beat. O frînă scrâșnită și destul de nesigură îi încetini 
mersul, apoi îl opri în mijlocul șoselei, în vreme ce 
călătorii, alarmați se întrebau :

— Ce s-a întâmplat ?
— Accident ? __________
— Nu, nu e nici un accident — răspunse un 

glas răgușit — al șoferului, care căzuse cu pieptul pe 
volan. Mi-e rău mie... Mi-e strașnic de rău. Cîțiva 
călători se ridicară și-și făcură loc să ajungă la el.

— E vreun medic în mașină ?
— Desigur... Sînt aici I
Cîteva zeci de secunde călătorii se agitară, fiecare 

voind să vadă ce se întîmplă acolo lîngă volan ca 
să-și poată oferi serviciile sau să dea vreun sfat. 
Cîțiva mai calmi coborîseră și fumau pe lîngă auto
buz. Soldatul încremenise în fotoliul său cu mina 
stingă suspendată, în timp ce degetele dreptei dădu
seră la o parte mâneca de pe ceasul-brățară.

—• Criză de apendicită acută! Nu mai poate con
duce ! —• rosti un glas profund, de bas.

— Și atunci ce facem ?

LILIACUL
Liliacul meu din grădină 
îmi bate la geam și se-nclină.
L-a prins toamna din nou înflorit 
Friguroasa cum e l-a pălit 
De ce-o fi-nflcrit el acuma, 
Sa-i scuture florile bruma ?
— Am înflorit, șoptește la vînt, 
De dragul acestui pamlnt.

N. BULGARII

Povestire de Dragoș Vicol

— Trebuie internat cît se poate de ur
gent. E nevoie de operație! Măcar de-am 
ajunge pînă la gară !...

Soldatul se auzi spunînd:
— Pînă la gara conduc eu 1
Toate capetele se întoarseră spre el cu-* 

Șrioase. Tresăriră câteva suspine de ușura
re. Soldatului i se păru ca și din pieptul 
lui a izvorît unul. Trecu spre scaunul șo* 
ferului. 11 văzu pe acesta întins pe o cana-* 
pea, cu picioarele sprijinite de niște ba* 
gaje. Calatorul-medic îi ștergea broboa
nele de sudoare de pe frunte cu o batista 
albă ca zăpada.

’— Grăbește-te, să prindem trenul ! Tre
buie să-l ducem la cel mai apropiat spi
tal, îi spușe medicul.

Soldatul clătină din cap.
— N-avețî nici o grijă ! Și eu trebuie să 

prind trenul. Neapărat trebuie să-1 prind!
Și dădu drumul la motor :*
Conducea înregistrând frînturi din dis

cuțiile călătorilor. Cineva întrebă :
—- Tovarășe doctor, la gara cui o să-1 

dați în primire ?
— Nimănui, merg eu cu el... răspunse 

medicul.
— Păi n-aveți aceeași direcție...

— Ce are a face ?...
Ei, da, își zise soldatul. Ce are a face ? 

E medic. își poate părăsi un medic bolna
vul ? Nicidecum. Ar fi la fel cum un tan- 
chist și-ar părăsi tancul lăsîndu-1 pradă 
dușmanului. Pe omul acesta întins pe ca
napea, omul care pînă acum un sfert de 
5Tă stătuse la volan, îl pândește un du
șman, moartea... Numai că el nu e 
singur. E doctorul lîngă, el, și sînt călătorii și el, sol
datul, care a trecut în locul lui la volan. El trebuie 
să-i ducă astfel îneît să se întâlnească, într-o gară, cu 
un tren. De trenul acela depinde tot... Ba poate că si 
de dânsul, de soldat, depinde tot. în mîinilelui se află 
acuma soarta bolnavului, și soarta celorlalți. Nu a 
tuturor, ci numai a câtorva. A celor ce se grăbesc la 
tren...

Se uită la ceas. Mai erau 20 de minute pînă la tren, 
își aruncă privirile spre marginea șoselei să citească 
cea dintâi piatră, kilometrică ce se va ivi. Piatra trecu 
fulgerător. O așteptă pe a doua. Anunță cu glas tare : 

*— Mai avem 8 kilometri pînă la gară I Pregătiți-vă !
Bravo, tovarășe soldat! îl felicită medicul.

Soldatul surise măgulit. Vru să-i răspundă ceva 
medicului, dar o altă discuție a călătorilor îi atrase 
atenția :

r— Dar de la nară la Potcoava cîți or fi fiind ?
— Vreo 12-15..,-
’— 3 4 ore de drum pe jos...

— Ioana, mai adâ o cana cu must.
Și vezi și cuptorul.
Ca pared îmbie
Pe-aici prin odaie, cu gust
Și — așaa... cu miros de lipie.
Și vezi de se poate s-aduci
O mină sau două de nuci...
...Să fii bine venit în casa la noi l
Prin sat ai mai fost ?
Sa-l vezi cum arata.
Nu-i cel ce era cu ani inapoi...
— Ioană, dar parcă ziceai ca faci rost 
De țar, să ne pui
Putina pastrama sau poate vre-un pui I 
...La casă-i pusei temelia prin mai. 
De-abia-i tencuită.
Și-aș vrea să-i mai pun
Geamlicui și dacă se-nttmplă sa ai 
Vre-un meșter mai bun,
Trimite-1 să vină.
Ii pun teracotă și-i trag și lumină.
E drept c-așa case sint multe în sat 
Dar casă ca asta, eu nu mi-am visat...

Ehei, de-ai ști cînd casa ți-o privesc 
De cîte și de cîte- mi amintesc l
Prietene cu tîmpla argintie,
Un glas firav se tînguie și striga 
In depărtata mea copilărie.
Un jind ramas pe-un boț de mămăligă— 
Ciulini și rugi pe lunca-ngălbenita 
Sau cum mergeai pe ger cu talpa goala, 
Cînd slugăreai în anii tăi de școală— 
Dar azi mă-mbii în casă tăbluită: 
„Mai ia lipie caldă și-un pahar“— 
Azi ești colectivist, ești gospodar...

M. CĂLIN

— Ce-ți veni să faci calculul ăsta?
■— Va trebui să mergem mai departe pe jos...
— Așa e... exact jumătate din schimb...
Soldatul dădu din cap cu părere de rău : intr-adevăr, 

au să piardă o jumătate de schimb umblând pe jos..< 
Ce să faci, se mai întâmplă... Dacă ar avea timp — 
i ar duce el pînă la Potcoava... Dar uite că pînă la 
tren mai sînt doar 15 minute. N-are timp să se repeadă 
pînă la Potcoava și să se întoarcă. Ar însemna să re
nunțe la permisie așa, netam-nesam ?

— Dumneata pleci cu primul tren, tovarășe soldat ?
•— Da, cu primul, desigur...
Dădu răspunsul cu sufletul la gură. întrebarea îl 

alarmase. Căzuse ca și cînd omul care i-o pusese i"®r 
fi citit gîndurile.

— Nu mai e nimeni printre noi care să știe a con
duce ? Dacă este, să, ne dea o mînă de ajutor !

— Se pare că afară de tovarășul soldat nu e ni
meni.

— Bine, dar el pleacă în vreo delegație pesemne.., 
Nu-1 putem întârzia... Tiii, ce ghinion I Să meargă pa
tru ore mașinile în gol!...

Soldatul căzu pe gînduri : ... Patru ore ?... într-ade- 
văr, e mult patru ore... Oare ce fel de fabrică o fi î 
Dar ce importanță are asta ? Important este faptul că 
fabrica va merge astăzi patru ore în gol. Toată fabri
ca oare ? Dar ce importanță are faptul că va merge 
toată în gol sau numai o secție ? Au dreptate oamenii 
să fie îngrijorați. Totuși se întîmplă... Ghinion, de
sigur. Dacă ar avea timp, i-ar duce el pînă la Pot
coava, dar dacă n_are timp... „El pleacă într-o delega
ție pe semne" —- a zis omul care se agita cel mai 
mult dintre toți. L-a văzut: un bărbat solid, cu o mus
tață subțire, semeață,.

Dar iată că se zărește gara. în sfârșit...
își trase cu o mînă boneta ușor pe-o sprinceană, 

încă un moment și gata. Se întoarse spre medic și 
zise :

— Am să vă ajut la coborâre.
•— Și eu am să vă ajut... Să vă iau bilete, zise băr

batul cel solid, cu mustață subțire. Noi și-așa rămâ
nem aici. Cîteva minute nu mai contează...

— într-adevăr, nu mai contează, încuviință altul... 
Ajunseră. Soldatul opri chiar în fața „intrării" să 

poată, fi coborît șoferul, să i fie mai aproape de peron. 
El însă nu se grăbi. Rămase la volan. I se părea că 
vede mașinile unei fabrici necunoscute învîrtindu-se 
amețitor, fără rost, în zadar. Și mașinile rotindu-se, 
parcă rosteau un nume. Numele lui: „Soldat Radu 
Crișu, soldat Radu Crișu"... Se uită la ceas. încă cinci 
minute și trenul va fluiera pornind din gară. Deci 
cîteva minute... Cîteva minute nu mal contează —- Ba
totuși contează...

— Nu cobori? îl întrebă medicul din ușă.
— Nu... Plec mai departe.
— Știam asta... mai zise medicul și-i zîmbi făcîn- 

du-i semn de rămas bun.
★

Autobuzul lunecă pe șoseaua albă spre Potcoava. 
Soldatul se întoarse spre bărbatul solid, cu mustață 
subțire, care ședea în dreapta lui.

— Am să vă aștept pînă ieșiți din schimb. Să vă 
duc înapoi.

Bărbatul ridică mirat din sprîncene :
— Păi ai timp de-așa ceva ?
— Desigur... Sînt în permisie...
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