
proletari din toate țările, uniți-vd!
La luptă pentru cauza PartiduluLU uivia peiu.ru cauza tmruauiut iuuncitore:

SciBVlCiâ
Biblioteca Cenți.» e

Regională 
Hunedoara-Deva 

Mtmtitt'WVTi' fffîflllH, fii gata!i.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAI AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Anul XV nr. 3 (995) * miercuri 20 ianuarie 1965 ★ 8 pag. 30 bani

Vineri, 15 ianuarie, in întreaga țară au 
început adunările oamenilor muncii în care 
sini propuși drept candidați ai F.D.P. con
ducători de partid și de stat, numeroși 
muncitori, țărani, oameni de știință și cul
tură, femei, tineri, militari, oameni ai muncii 
din rîndurile minorităților naționale.

In după-amiaza zilei de vineri, oameni ai 
muncii de la Întreprinderile „Electrofar“, 
„Dacia", „Depoul București călători", „Re
parații auto", cadre didactice de la școlile 
din raionul Grivița Roșie, pensionari, gos
podine au participat, alături de muncitorii 
Uzinelor „Grivița Roșie" la adunarea de 
propunere a candidatului Frontului Demo
crației Populare din circumscripția electo
rală nr. 1 Grivița Roșie în alegerile de de- 
putafi în Marea Adunare Națională. En
tuziasmul cu care oamenii muncii au parti
cipat la această adunare a constituit o 
expresie grăitoare a mîndriei lor patriotice 
pentru tot ce s-a înfăptuit în țara noastră 
în anii puterii populare.

Luind cuvîniul și arătînd că alegerile care 
vor avea loc la 7 martie constituie un eve
niment de mare însemnătate în viața po
porului romîn, tovarășul Florian Dănălache, 
președintele Consiliului orășenesc F.D.P., a 
spus : Profundul democratism al orînduirii 
noastre populare își găsește o deplină ex
presie în faptul că cei mai buni fii ai po
porului — muncitori, țărani, ingineri, oameni 
de știință, cultură și artă — sînt aleși în 
organele puterii de stat.

Am convingerea că sînt în asentimentul 
dumneavoastră, al tuturor — a spus vor
bitorul — propunînd drept candidat al 
F.D.P. în alegerile pentru Marea Adunare 
Națională în circumscripția electorală nr. 1 
Grivița Roșie pe cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, tovarășul GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ, primul secretar al C.C. al 

£M.R., președintele Consiliului de Stat al 
^&publicii Populare Romîne.
F^plauze puternice și ovații îndelungi au 
salutat propunerea făcută.

■ Apoi vorbitorul a înfățișat mărețul tablou 
K realizărilor obținute de poporul nostru în 

construcției socialiste, oprindu-se asu
pra înfăptuirilor din Capitală și din raionul 
Grivița Roșie, evidențiind modernizarea unor 
.■z ~e q - raion sau reprofilarea lor pe baza 
tehnicii moderne, construcțiile de ansam- 
b-u'i de locuință, școlile nou construite, ci- 

olografe...

. /Maistrul, Vasile Stan, de la Uzinele „Gri- 
Yylfilo Roșie", care a luat apoi cuvîntul, a sus- 
' (ținut cu căldură propunerea făcută ; în cu

vîntul lor, au susținut propunerea fă
cută și muncitoarea Stanca Murea, Nicolae 
Ungureanu, directorul întreprinderii textile 
„Dacia", Adam Căliman, directorul Școlii de 
8 ani nr. 175, pensionarul Oprea Cojocaru. 
Din cuvîntul lor a răzbătut mîndria de a 
trăi înfr-un cartier bucureștean cu asemenea 
tradiții revoluționare ca Grivița Roșie, mîn
dria lor de a fi martorii profundelor tran? 
stormări care au avut loc în viața cartieru
lui, a oamenilor. Indrumînd copiii să des
cifreze slova cărților, să cunoască minuna
tul univers al culturii umane, a spus în cu
vîntul său Adam Căliman, directorul Școlii 
nr. 175, învățătorii și profesorii care au sim
țit permanent grija partidului și guvernului, 
sădesc, zi de zi, în inimile tinerei generații 
dragostea fierbinte față de patrie, față de 
harnicul și talentatul nostru popor, mîndria 
pentru marile construcții ale socialismului, 
profunda recunoștință și devotamentul față 
de Partidul Muncitoresc Romîn. „Din balco
nul locuinței mele — a spus pensionarul 
Oprea Cojocaru, care locuiește în acest car
tier de 27 de ani — mi se oferă priveliștea 
încîntătoare a masivelor de beton și sticlă 
de pe magistrala Căii Griviței și este impo
sibil să nu fac o comparație între ceea ce 
a fost Grivița de altădată cu ceea ce este 
Grivița noastră frumoasă de azi..."

Participanții la adunare au trimis apoi 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej o 
scrisoare adoptată prin ovații și aplauze 
îndelungate, prin care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este rugat să accepte pro
punerea de a fi candidat al F.D.P., scrisoare 
în care se spune : „Partidul, întregul po
por dau o înaltă prețuire activității neobo
site pe care o desfășurați, în fruntea Comi
tetului Central, pentru binele și fericirea 
poporului nostru, pentru triumful socialis
mului și păcii”.

In aceeași zi, la Galați, a fost propus 
candidai ăl F.D.P. pentru circumscripția 
electorală . nr. 1 Galafi-Sud tovarășul 
GHEORGHE APOSTOL, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

(Continuare în pag. 5-a)

Zăpadă dragă, bine 
at venit! Și pentru că 
ești din abundență, să 
te folosim cum se cu
vine ! O „bătaie" straș
nică cu bulgări este 
exact ceea ce se po
trivește acestor copii 
care, cu siguranță, nu 
de puține ori s-au uitat 
dimineața pe geam în 
așteptarea zăpezii.

Alt
T C

IF
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Cinci sîrmele stupilor de pe 
uliță bătute de vînt începuseră 
să sune în aer ca niște fluiere, 
cîțiva copii gălăgioși, îmbrăcați 
sărbătorește, se opreau cînd și 
cînd în drum să le asculte. Dar 
liniștea a fost tulburată de un 
zgomot strident. într-o clipă, 
toți au ajuns intr-acolo. Ce se 
întîmplase? Una din balama
lele oblonului unui camion gata 
de plecare, plesnise, iar încărcă
tura, aproape toată, se vărsase 
din el. Știind că este camionul 
cooperativei agricole de produc
ție unde lucrează și părinții lor 

Cum ne
comportăm

copiii l-au ajutat pe șofer să re
pare balamaua, apoi au în
cărcat camionul cu sfeclă, ui- 
tînd să mai ajungă la cinema
tograf. A doua zi, Grigore Ele
na, Zamfirescu Ștefan, Marin 
Lon, Suslov Pretor și Doinița 
Dumitra au fost felicitați de 
președintele cooperativei agri
cole și de conducerea școlii.

Ajutorul lor se vede nu numai 
pe stradă, dar și în familie, aca
să. Eleva Predescu Geta, deși 
este numai în clasa a treia, 
muncește în așa fel încît nu se 
cunoaște cînd lipsește mama ei 
de acasă: are grijă de Silvian, 
fratele ei mai mic, știe să facă 
chiar și prăjituri. Din tortul 
făcut de ea, „cit o roată de bi- 
cicletă“, au mîncat cu poftă 
oaspeții care au venit s-o feli
cite la ziua ei de naștere. Multe 
fetițe au învățat de la ea să gă
tească. Nu degeaba colegele ei 
o strigă „gospodina"-.

Nu rămîn însă pasivi nici 

atunci cînd cineva dintre ei gre
șește. Cînd Bădiță Ion, supărat 
că pierduse un meci de fotbal, 
trecuse pe lingă un vecin fără 
să-i dea bună ziua, Crăciunescu 
Cornelia, o elevă mai mare 
l-a oprit pe loc și l-a mustrat:

— Ionele, nu-i frumos să uiți 
să saluți oamenii mai în vîrstă.

Intr-adevăr, lecția a fost fo
lositoare. Acum, el se numără 
printre cei mai respectuoși elevi 
din școală.

Altă dată, cînd un elev înce
puse să hașureze cu creionul 
manualul de limba romînă, 
unul dintre prietenii lui, din 
banca din spate i-a strigat :

— Bădiță, dă pace cărții! 
Nu-ți mai trebuie ?

De curînd, sala cinematogra
fului din satul Greci era arhi
plină, fiecare își ocupase locul 
indicat pe bilet. Toți așteptau 
cu nerăbdare să înceapă fil
mul. Grigore Maria, o femeie în 

vîrstă, sosind mai tîrziu n-a 
mai găsit nici un loc liber in 
sală. Ștefan Monica s-a ridicat 
și i-a oferit locul ei preferind 
să vadă filmul în picioare.

Iată de ce, pionierii și școlarii 
de la Școala generală de 8 ani 
din comuna Petrești, raionul 
Găești, sînt stimați și respectați 
de către toți oamenii din co
mună.

N. BULGARU

N. R. DRAGI CITITORI, 
DACA CUNOAȘTEȚI ȘI VOI IN- 
TIMPLARI ASEMENEA CELOR 
DE MAI SUS, SCRIEȚI-NE 
DESPRE ELE SPECIFICiND PE 
PLIC : PENTRU RUBRICA 
„CUM NE COMPORTAM11.

peiu.ru
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Erau în sală toți copiii invitați: și pionierii care se 
pregătesc pentru intrarea în rîndurile organizației noa
stre revoluționare de tineret, și elevii claselor a IlI-a, care 
se pregătesc pentru intrarea în rîndurile pionierilor. 
Adunarea detașamentului claselor a IV-a de la Școala 
de 8 ani nr 12 din Constanța era intitulată: „Să-ți 
amintești întotdeauna". Voiam să știu cui îi era dedicată 
această’ adunare. Un interviu fulger, cu Bruker Marina, 
președinta detașamentului, printre emoțiile începutului 
adunării, m-a pus in temă.

— Spune-mi, Marina, ce-ați vrut să realizați cu 
aceasta adunare ? Cui ați dedicat-o ?

— Colectivul nostru de conducere s-a gîndit că ar fi 
bine să organizeze o adunare model în care să vorbim 
despre angajamentul solemn al pionierului.

— De ce ați invitat și elevii din clasele a II-a și a IlI-a, 
și pionierii cei mari, de 14 ani ?

Pe cei miei uni a spus pe un ton foarte convins că 
cei dintr-a II-a și a IlI-a smt mici) vrem să-i pregătim 
pentru intrarea lor in rîndurile purtătorilor cravatei roșii 
Cei mari însă ne părăsesc Printre ei se află pionierele 
Oprescu Mariana, Nîculescu Rosemaria și Marinescu 
Georgeta Sînt cele mai bune pioniere din unitate (Ma
riana a fost președinta 'unității noastre) Sînt fotogra
fiate sub drapelul unității și fotografia lor se află în 
cartea de onoare a unității. V-aș mai povesti eu multe, 
dar uitați începem adunarea.

— Bine. Marina, iți mulțumesc !
..Eu. tînar pionier al Republicii Populare Romine...'1 
iți amintești ? Cu aceste cuvinte a început prima zi 

din viața ta de pionier Să zicem că era o zi cu soare... 
Sau. dimpotrivă, viscolea. Sau poate că era in amurg...

De atunci au trecut trimestre și cu ele ani școlari. Tu 
ai crescut Dai n-ai uitat nimic. „Mă angajez in fața to
varășilor mei să fiu credincios poporului romîn și cauzei 
Partidului Muncitoresc Rornin".

Aceasta a însemnat pentru copiii adunați aci multe, 
foarte multe note bune, care fac cinste unității. Clasa a 
VII-a B de pildă, n-a avut, anul trecut, nici un corigent, 
nici un repetent. în albumul-ștafetă cu care pionierii 
acestei unități obișnuiesc să sărbătorească „ziua unității44 
erau consemnate, la loc de cinste, obiective pionierești 
îndeplinite : note bune și foarte bune în carnetul fiecărui 
elev, acțiuni patriotice de îngrijire a claselor și a mate
rialului didactic, vizitarea cîtorva cooperative agricole de 
producție din raionul Negru Vodă. Iar acțiunea copiilor 
de aici, de-a cunoaște amănunțit construcțiile litoralului 
(pentru care s-a organizat o întîlnire cu un activist al 
sfatului popular, s-au strîns date despre numărul blocu
rilor ridicate pină în prezent) au fost și ele consemnate 
în albumul ștafetă ce a trecut de la un detașament la 
altul.

„...să fiu un luptător dîrz, cinstit și curajos, pentru 
Victoria socialismului..." Cunoștințele acumulate zi de zi, 
cu seriozitate și profunzime ne vor ajuta mîine să fim așa 
cum ne-am angajat.

... Făgăduiesc să învăț și să mă comport în așa fel, in
cit să devin un cetățean demn al patriei mele. Republica 
Populară Romînă..“

Cu drag și cu grijă au purtat-o acești copii mari — 
acum în clasa a Vlll-a, — care s-au străduit prin fiecare 
faptă, prin fiecare notă bună să-și respecte cravata roșie 
așa cum s-au legat atunci, în ziua cînd au rostit pentru 
prima oară angajamentul solemn

Dar de atunci au trecut ani. Și copiii sînt acum ado
lescenți. Și, așa cum spunea Angelescu Doina, acum...

„Cravata mea de pionier, te las celor mai mici.
De azi. mai urc o treaptă 
Pămintu-l calc mai hotărît sub pas 
Roșul carnet de utemist m-așteaptă".

Drumul 
spre 
steluțele 
roșii

Pe pieptul multor pionieri de 
la Școala medie din comuna 
Ocna Sibiului strălucesc stelu
țele roșii — distincțiile pionie
rești Numai în anul școlar tre
cut, 53 de pionieri au primit 
distincții, iar in lunile urmă
toare mulți alții care au înde
plinit toate condițiile, urmează 
să primească steluțele In frun
te se află detașamentul clase
lor a Vl-a Aici. dorința de 
a obține distincția i-a schim
bat în bine pe mulți copii. 
Să luăm exemplul pionierei 
Sătean Maria. La început, 
era o elevă cu note destul 
de mediocre, dar iată că in
tr-o adunare de detașament s-a 
pus problema ca tot mai mulți 
pionieri să fie purtători ai ste
luțelor roșii. Pentru aceasta 
trebuie în primul rină să înveți 
bine. Și Sătean Maria a înțeles 
că trebuie să muncească, să în
vețe cu sîrguință pentru a ajun
ge să aibă note bune. Și alte 
fete și băieți i-au urmat exem
plul. De mare ajutor au fost 
convorbirile care au avut loc în 
cadrul detașamentului: „Iți res
pecți programul zilei ?" „Știi să 
iei notițe ?" „Învață să ..înveți 1“ 
„Știi să recapitulezi materia 
La aceste folositoare dezbateri 
pionierii au primit sprijinul to
varășei diriginte. Se știe că o 
activitate frumoasă, în cadrul 
detașamentului, le folosește co
piilor. între altele, și la îndepli
nirea condițiilor pentru obține
rea distincției pionierești. Așa a 
fost de pildă vizita pe care pio
nierii au făcut-o la cooperativa 
agricolă de producție din loca
litate și care le-a plăcut foarte 
mult. S-au oprit lingă viței și 
au observat cum se îngrijesc și 
se hrănesc aceste ființe deli
cate. Copiii nu mai pridideau 
cu întrebările. Ce hrană li se 
dă ? Dar vitamine primesc ? 
Aveți viței bolnavi ? Nu ? E 
foarte bine!

Nu mult după aceea, coopera
tistul fruntaș Ilie Oprișor a 
fost invitat la o adunare de 
unitate. Despre cite n-a poves
tit el cu acest prilej! Bineînțe
les că pionierii au fost mîndri 
că la ei se obțin recolte mari, 
că prisaca aduce multe venituri 
că. într-un cuvînt, cooperativa 
agricolă este bogată.

— Vrem și noi să dăm o 
mină de ajutor 1 a spus atunci 
președinta de detașament, Dră- 
ghici Simona.

— Vom stringe la primăvară 
frunzare pentru viței, așa cum 
am făcut și anul trecut, a pro
pus altcineva.

— Și vom îngriji șl mai bine 
viermii de mătase, care i-am 
luat să-i creștem, a spus altul.

...Era toamnă, dar frigul nu 
venise încă, timpul era numai 
potrivit pentru sădirea pomi
lor. In parcul comunal și în 
grădina școlii, detașamentele 
claselor a V-a și a Vl-a se în
treceau în a sădi puieți. Apoi, 
mai tîrziu, cînd a dat frigul, tot 
ei au îmbrăcaî copăceii în strai 
gros de paie ca să-i păzească de 
frig.

Deunăzi, în detașamentul 
claselor a VII-a a avut loc o in
teresantă convorbire despre 
drepturile și îndatoririle ute- 
miștilor. De asemenea, se fac 
pregătiri pentru adunarea în 
cinstea zilei de 16 februarie, 
cînd se împlinesc 32 de ani de 
la luptele ceferiștilor și petro
liștilor din 1933 Copiii învață 
cîntece dedicate partidului și 
patriei; culeg din manuale și 
din cărțile împrumutate de la 
bibliotecă mărturii despre acest 

îndrăgind vioara, pionierul Vișan Mirc< 
clasa a IV-a a Școlii generale de 8 ani r 

Pitești îi dedică orc întregi de stuc’

episod de neuitat din lupta oa
menilor muncii sub conducerea 
partidului.

In programul de activități al 
fiecărui detașament se află 
încă multe acțiuni, care vor 
duce la îndeplinirea condițiilor 
pentru obținerea distincțiilor. O 
dată cu zilele calde ale primă
verii, pionierii vor face frumoa
se excursii de orientare în pă
durea Tîlharilor, pădure po
menită în vechi legende popu
lare. Se pregătește o excursie 
la Sibiu cu prilejul căreia se va 
vizita o uzină. O dată cu ve
nirea zilelor calde pionierii vor 
mai merge la culesul mușețe
lului, vor înfrumuseța curtea 
școlii.

Ați înțeles, cred, că aceste ac
tivități frumoase duc, între 
altele, spre îndeplinirea de că
tre fiecare pionier a condițiilor 
pentru obținerea distincțiilor. 
Numărul celor care poartă cu 
mîndrie steluțele roșii e, in 
această unitate, din ce în ce 
mai mare.

B. CARAGIALE
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C
aetan era un bă

iat isteț, cum se 
zice, și colegii săi 
îl prețuiau foar
te mult. Pînă în clasa a cincea, fuse
se un elev conștiincios. învățase bine 
și era nelipsit de la acțiunile pionie
rești. Totuși, după alegerile de unita

te, numele lui nu mai figura în colec
tivul de conducere, așa cum se aștep
tase el. Lucru firesc, de altfel, îritru- 
cît Școala de 8 ani din satul Șanțu- 
Florești, comuna Gruiu, are mulți pio
nieri fruntași. Eroul nostru consideră 
însă că i s-a făcut o nedreptate, că 
lumea ar avea ceva cu el.

Și tot gîndindu-se ba la una, ba la 
alta, lui Caetan i s-a părut deodată că 
a muncit prea mult și că ar trebui să

aceia care trec 
pe neobservate : 
la matematică, 
la limba romî-

o hartă desenată în grabă 
n-or să atragă atenția.

gîndim bine, unele teme 
în recreație. Ceri caietul 

i repede exercițiile și nici 
capul 1

la geo- 
Dacă e 
pot fi 
unuia, 
nu te

se mai „odihnească" nițel. în definitiv — 
și-a spus el — școala nu are numai elevi 
buni, mai există și din 
dintr-o clasă într-alta 
elevii mijlocii. Un șase 
un răspuns „bunicel" 
nă,
grafie, 
să ne 
scrise 
copiezi 
doare <

Așa a devenit Caetan Constantin 
mijlociu.

Trebuie să Tecunoaștem că, o 
me, 'detașamentul de pionieri n-a 
servat „dispariția" lui Caetan dintre 
elevii fruntași. Clasa a cincea 
nua să se pregătească cu grijă, dădea 
răspunsuri corecte și precise la ore. Mi
hai Ioana, Samoilă Ion, Dinu Mariana 
aveau în catalog numai note de 9 și 10. 
Iar Caetan naviga singuratic între șase 
și șapte. Din cînd în cînd, în rubrica 
lui, se mai strecura și cite un cinci.

— Ce-i cu tine ? l-a întrebat dirigin
tele. De ce te-ai lenevit ?

conti-
Pe extremă !

MANOLE AUNEANU

rezemat de 
deodată pe

pe- 
Sa-

vre- 
ob-

elev

Prietenii
cîntecuîui

7
Ploiestiul ?

3

slabe ?

Ploieș-
Ș coala

geografie 
Zint Ele- 
a Vl-a B 
in dreptul

început foarte bine.
ELENA MĂNESCU

Aflăm multe 
copilăria lui 

despre anii de 
perseverentă, 

gloria marelui

TAAIAȘILĂ ION 
cl. a Vil-a 

corn Marga. raionul 
Caransebeș

interpreta- 
a muzicanli- 
Dar, treptat- 

eînfecele 
de ei

Colegii mei Preda 
Ion si Bogdan Nicolae 
mai răsfoiesc o dată

Trebuie să mărturi- 
sc că îmi place să 

scriu foiletoane. Și ce 
prilej mai potrivit pot 
găsi — mi-am spus — 
decât începutul unui 
nou trimestru ? După 
o vacanță atît de vese
lă copiii se gîndesc 
încă la patine, la schiu
ri, la excursii, mai uită 
de lecții și, îi prind eu 
cu cite o notă proastă ! 
Stați numai să vedeți.

— Alo! Alo ! Baia 
Mare ? De ce nu răs
punde nimeni la Școa
la medie nr. 3 ? Cum ? 
Nu-i nici un copil pe 
acolo ? Mai încercați, 
tovarășă operatoare...

Ia uite, mi-am zis. 
aici copiii n-au venit 
nici măcar la școală. 
Strașnic subiect ! Dar 
gândurile mele au fost 
întrerupte de clinche
tul vesel al clopoțelu
lui, care anunța re
creația și apoi de gla
surile copiilor care ie
șeau de la ore.

— Note proaste ? 
m-au întrebat ei la te
lefon. Nu vă putem 
servi, mi-au răspuns 
ei ironic, decît cu 9 a

— Să vedeți, am fost bolnav... minți 
Caetan destul de liniștit.

într-altă zi, Dinu Mariana, colega lui 
de clasă, refuză să-i „împrumute" caie
tul ca să-și copieze exercițiile la mate
matică.

— Temele se fac acasă ! — i-a repli
cat Mariana.

— Am avut treabă — încercă el s-o 
îmbuneze.

— Ba te-ai jucat toată dimineața ! Nu 
te-am văzut eu ?

— Dă-mi caietul — se rugă Caetan 
moale.

— Nu !
— Egoisto !
Prins cu lecțiile nescrise, Caetan a 

fost notat cu 4. Lucrurile s-au repetat 
și la alte obiecte, așa că eroul nostru 
încetă să mai fie un elev mijlociu. Cobo
ra mai jos.

între timp însă, Caetan Constantin 
„dispăru" și din activitatea pioniereas
că. Colegii săi participau la acțiuni 
patriotice importante (strînseseră, în
tre altele, peste 900 kilograme deșeuri 
de hîrtie, cantități mari de ghindă și 
ciuperci etc.) sau la activități cultural- 

lui Vlad Vladimir din
tr-a V-a A, luat la 
matematică. încă un 9 
a lui Darolți Mircea 
dintr-a Vl-a sau dacă 
acestea nu vă surîd 
iată-l pe 10 al lui Vese 
Dumitru dintr-a Via, 
tot la matematică. Și 
lista continuă așa... — 
mi-au spus ei, con
vinși că această ultimă 
remarcă mă va face să 
mă las păgubașă.

— Alo, Alo, 
tiule! Vreau 
medie nr. 1.

— Vreți note 
stați puțin, să caut — 
îmi spune tovarășul 
secretar. Văd un 10 la 
științe naturale, la 
clasa a VI-a B. L-a pri-

mit pioniera Lăzărescu 
Maria. Alt 10...la clasa 
a V-a B E luat de Ho
gea Mihaela. Tot un 
9...și un 10 luat de...

Am închis telefonul. 
Nu pentru că nu m-ar 
fi bucurat aceste note 
bune. Dar eu voiam 
să-mi scriu foiletonul 
„Hai să încerc în Bu
curești, la Școala de 8 
ani nr. 17, mi-am zis. 
Poate, totuși...“

Totuși, ce ? Patru ? 
A, patru de 10 la lim
ba română în clasa a 
IlI-a ! 10 la 
al pionierei 
na din clasa 
10 la istorie
pionierei Olaru Eleono- 
na din clasa a Vl-a B 
încă, și încă, astfel de 
note.

Așa că, ce să mai în
cerc, s-a dus foileto
nul meu! Dar, nu-mi 
pare rău. Se vede trea
ba că acest trimestru 
a

educative. Caetan se mulțumea să stea 
deoparte, pasiv.

Criticat în adunarea pionierească de 
către Dinu Mariana, fostul elev frun
taș a ridicat din umeri. „Are ciudă pe 
mine, am făcut-o egoistă !“ Dirigintele 
i-a atras din nou atenția că dacă nu 
învață, va rămîne corigent. Cel avizat, 
n-auzi, își făcuse de lucru pe sub bancă...

Atunci colegii din clasă hotărîră să 
nu-i mai vorbească. De cîte ori Caetan 
se adresa cuiva, i se întorcea spatele. 
La început, a crezut că atitudinea cla
sei va fi trecătoare. Treptat însă a în
țeles că nu va putea rămîne izolat la 
nesfîrșit. Faptul că nimeni nu-i mai 
vorbea însemna că el, Caetan Constan
tin, fusese eliminat din mijlocul cole
gilor săi, devenise un obiect oarecare, 
neînsuflețit, care nu merita nici o a- 
tenție.

Stătea singur în bancă. Singur își 
petrecea și recreațiile. Profesorii, chiar 
și ei, nu-1 mai ascultau decît pentru 
notă.

într-o seară, plecînd spre casă, simți 
cum colegii se scurg pe lingă el, în 
grupuri vesele, rîzînd. Nici unul nu se 
opri să-i arunce măcar un cuvînt. Sen
timentul de singurătate a fost așa de 

volumele „Jurjac“ de 
Pavel Cîmpeanu, „E- 
nescu“ de Andrei Tu
dor și „Povestiri des
pre George Enescu- de 
Ionel Hristea.

Câteva fete mai a- 
runcă priviri grijulii 
prin clasă. Peste tot e 
curățenie, hârtiile al
bastre acoperă bine fe
restrele. materialul i- 
lustrativ e frumos 
aranjat...

Un grup de școlari 
împreună cu tovarășul 
diriginte fac o ultimă 
verificare picupului și 
aparatului de proiecție: 
funcționează bine. In
tr-adevăr. totul este 
gata. Invitații pot sosi! 
Adunarea noastră — 
cu micul Jurjac și ma
rele Enescu — poate 
începe!

Intr-o liniște desă
vârșiră ascultăm și pri
vim. Iată prima sec- 

Enescu

copleșitor, încît acasă, a început să 
plîngă.

înțelesese ?
întîi s-a hotărît să „repare- notele 

de la matematică. învăța lecțiile ca pe 
apă. „Oare tovarășul profesor va cre
de că el, de acum ?... Da, profesorul i-a 
dat 9, așa cum altădată, cînd nu știu
se, îi dăduse 4 sau 5. Tot cu 9, a fost 
notat și la romînă. Și parcă s-a sim
țit altul, mai întreg, mai sigur de sine.

Apoi a adus președintei unității de 
pionieri, elevei Dumitru Niculina, cite- 
va kilograme de hîrtie — deșeuri. Și 
ghindă i-a adus, și ciuperci. „Am rămas 
în urmă"... s-a scuzat el.

Recent, într-o recreație, băieții jucau 
fotbal. Caetan stătea 
rete, privea. L-a auzit 
moilă :

— Treci la înaintare I
„Cu mine vorbești? !“ s-a întrebat el 

mirat. Samoilă se uita la el. Aștepta. 
A intrat imediat în joc. Lovi mingea 
nebunește, alergă pe extremă ca vîntul, 
parcă era un adevărat fotbalist.

în ziua aceea, Caetan a jucat ca nici
odată...

vență a filmului... „A- 
ceastă poveste începe 
acolo, departe de pla
iurile Moldovei. August 
1881“ 
despre 
Jur jac, 
muncă 
despre
compozitor Enescu și 
toate acestea însoțite 
de muzica nemuritoa
relor sale rapsodii.

In această adunare 
deosebit de frumoasă 
am cunoscut una din 
marile personalități 
ale culturii românești 
și am învățat că mun
ca îl duce pe om la 
țintă. îl înalță pe cele 
mai înalte culmi.

La început, nu
mai cîtiva copii din 
toată școala s-au 
încumetat sâ vina 
la „formația artis
tică de instrumen
tiști", cum au nu
mit-o pionierii. Ba, 
de ce sâ nu recu
noaștem, se făceau 
și glume pe seama 
„artei 
five" 
lor. 
treptat, 
executate 
puteau fi ușor re
cunoscute. apoi, a- 
plaudate. Acum, la 
Școala de 8 ani 
din comuna Bolin- 
tinu din Vale, re
giunea București, 
formația de instru
mentiști numără 30 
de membri. Vioara, 
chitara, mandolina 
și acordeonul se 
înțeleg de minune.



unie 1848. Podul 
Mogoșoaiei — ac
tuala cale a Victo
riei — purta, în va
luri vijelioase, mul

țimea bucureșteană sosită la palat să-l 
oblige pe Vodă-Bibescu să semneze „Con
stituția1- — Proclamația de la Izlaz. Gloan
țe, singe...oameni căzuți.dar, tot poporul a 
triumfat.

..Ianuarie 1859 — Unirea Principatelor, 
in fruntea unui alai popular uriaș, Cuza- 
Vodă, întîiul domnitor al Principatelor 
Unite, intră în București; el își stabilește 
reședința în palatul ce se afla pe locul ac
tualului Palat al Republicii.

...Decembrie 1918. Urlt de popor, Ferdi
nand de Hohenzollern privește furios, de 
după perdelele lăsate, valurile de manifes- 
tanți ale muncitorimii bucureștene. în spa
tele palatului — alte mii de muncitori, 
adunați la sediul sindicatelor din str. Sf. 
Ionică (actuala str. 13 Decembrie).

— Să se tragă în comuniști...Să se tragă ! 
Să-i omoare pe toți! — a urlat regele, cu
prins de frică.

Și s-a tras. Peste o sută de muncitori au 
eăzut, înroșind caldarîmul din Piața Tea
trului cu sîngele lor.

...8 mai 1921. La 2 pași de palatul regal 
are loc Congresul I al Partidului Comunist 
din Romînia. Degeaba și-a trimis regele —- 
ta mai mare al tuturor exploatatorilor din 

țară — poliția să-i aresteze pe delegați... 
Flacăra aprinsă în inima proletariatului 
romîn a crescut. Nici o teroare, cit de sîn- 
geroasă, n-a reușit s-o înăbușe.

...23 august 1944: insurecția armată 
victorioasă, condusă de P.C.R. Prin Piața 
Palatului trec, încadrate de gărzi muncito
rești și de ostași romîni, coloanele de pri
zonieri fasciști.

...30 decembrie 1947. Piața Palatului este 
o mare de capete — s-a adunat aci întreaga 
populație muncitoare a Bucureștiului să 
sărbătorească proclamarea republicii, nou 
pas pe drumul deschis de august 1944.

Cîteva date, file de istorie, evenimente 
legate de acest cartier central al orașului 
București, cunoscut azi sub numele de 
Piața Palatului. Puterea democrat-popu
lară a schimbat radical fața acestui cartier 
— așa cum radical s-a schimbat fața în
tregului București, a întregii țări. Fostul 
palat regal a trecut în mîinile adevăratului 
stăpîn — poporul muncitor. în sălile lui 
se află acum — în aripa stingă — reședința 
Consiliului de Stat al R.P.R, iar în aripa 
dreaptă — Muzeul de Artă, și acolo unde 
altădată regele și curtenii își etalau luxul, 
desfrîul și putreziciunea, vin azi cei care 
muncesc să admire frumosul, să se cultive.

Demolînd vechile clădiri din jurul pala
tului, distruse de bombardamentele din 
1944, constructorii noștri au creat minuna

tul ansamblu de locuințe din Piața Palatu
lui. Peste 20 de blocuri cu 9 etaje, un bloc 
turn, mii de apartamente, zeci de magazi
ne, uimitoarea sală a Congreselor și fru
mosul parc ce-o înconjoară — iată ce cu
prinde azi Piața Palatului.

Și locuitorii acestui cartier s-au schim
bat. Mulți dintre cei care locuiesc azi aci 
nu cutezau altădată să treacă prin acest 
cartier , select“ al Bucureștiului. Astăzi...

...Un grup de copii se joacă în parcul din 
mijlocul pieții. Unii cu patinele, alții cu 
mingea...Cîteva fetițe și-au scos în căru
cioare, la soare, păpușile...Intru în vorbă cu 
ei:

— Ce-s părinții tăi, Mihăiță ?
— Tata-i lăcătuș, mama — funcționară...
— Dar ai tăi, Aida ?
— Tata e inginer, mama doctoriță...
— Și ai tăi, Victor ?
— Tata e maistru strungar, iar mama 

casnică...
Plec și colind blocurile din jur. Aparta

mente moderne, cu ferestre mari, prin 
care soarele din piață inundă vesel came
rele. Privesc cărțile de vizită prinse pe uși 
și caut să deslușesc meseriile înscrise sub 
nume: strungari, ofițeri, pictori, lăcătuși, 
profesori, ziariști...Oameni ai muncii, ca în 
fiecare parte a țării noastre.

ȘTEFAN ZAIDES

Cu *■
badea Petre

Vîntul răcoros trece grăbit pr r 
livezi și împrăștie la nimereați 
pastelul galben-ruginiu al toam 
nei. Copiii îi înțeleg tîlcul și por 
nesc nerăbdători spre școală. C. 
neva însă le-o ia înainte.

Dis-de-dimineață, în școala nou,' 
mirosind proaspăt a var vine ur 
om. înalt, voinic, trece cu pași rar 
pe coridor. Se oprește la prims 
clasă. Sala mare, cu parchetu 
strălucitor, catedra și băncile 
florile de la ferestre, sînt ne" 
teptat de frumoase. Omul s< 
oprește lingă o bancă. îi mingii» 
pupitrul cu mîna lui mare, bătă 
torită de muncă, iar ochii senin 
și buni se umezesc de bucurie 
Poate își amintește de veches 
școală în care a învățat. Avea nu 
mai două săli de clasă...

★
Copiii nu l-au văzut în zius 

aceea pe prietenul lor, pe bad® 
Petre, președintele cooperative' 
agricole de producție, dar bănu 
iau că a fost pe acolo. S-au obiș
nuit să-l vadă adesea printre ei 
în timpul verii, cînd se lucra 1; 
școala în care învață ei acum 
tovarășul Crișan Petre venei 
aproape zilnic și se interesa cun 
merg lucrările, ajuta. într-o zi 
cînd totul a fost gata, camionu 
cooperativei agricole a adus multi 
din băncile noi pe care învață ei

Cînd s-a construit magazia d' 
lemne a școlii, copiii s-au întîlni 
din nou cu badea Petre. Cine nug 
amintește și de ziua în care mcW 
brii echipei artistice a Școlii gene 
rale de 8 ani din comuna Miersif 
raionul Oradea, au plecat cu auto 
camionul cooperativei agricole 1 
Oradea? După ce echipa lor . 
prezentat programul pregătit per. 

concursul cultural-ai a
los

tru 
pionierilor și școlarilor, 
îndelung aplaudați. Dintre sj 
tori unul îi aplauda mai 
L-au recunoscut; era bade^ 
Cit s-au bucurat și atunci®

Cu președintele, cu Petre q 
se vor întîlni și într-o ada 
Pionierii Raita Lazăr, G 
Florica, Balaj Dorina, Julai ] 
alții îi vor povesti multe. u 
lucrurile noi învățate la | 
despre bucuriile lor, despre" 
lor bune — semn al mulțumi 
o datorează partidului pent ii 
pilăria lor fericită. I

LIDIA N<|

Bogdan nu le mai 
•văzuse pînă în seara 
aceea. Mai bine-zis, 
nu le observase, căci 
și pe strada unde lo
cuiam înainte există, 
ilar aici, în cartierul 
cu blocurile noi-nouțe, 
în care ne-am mutat, 
arată altfel..

O clipă a rămas la 
colțul străzii, sub lăm
pile ca niște flori de 
cristal, albe. S-a în- 
Vîrtit în jurul lor, le-a 
cercetat cu privirea.

— Hm, ce becuri 
grozave!...

— Lămpi fluores
cente se numesc, l-am 
corectat. Și dacă vrei 
să știi cum se fac, 
mergi cu mine.

Zis și făcut. A doua zi 
eram împreună la fa
brică, la „Electrofar“- 
București, lîngă cupto
rul automat dintre flă
cările căruia urca o 
țeava subțire de sticlă, 
ce se pierdea în ta- 
v.an, print r-o gaură. 
Suia necontenit, la 
primul etaj, la al doi
lea, la al treilea...

Meșterul sticlar Flo
rian Gane tocmai se 
oprise în fața tablou
lui de comandă de ală
turi, clipind din ochi 
altor clipiri — ale be- 
SUlețelor colorate. Mul

țumit, semn că totul 
merge bine.

—- Se fac cîte 7-8 
km pe zi de... lămpi 
fluorescente. Vino să 
le vezi!

Nu mică i-a fost 
mirarea lui Bogdan 
cînd a văzut țeava 
aceea subțire de sticlă, 
retezată în bucăți la 
etajul al treilea și pre
făcută, undeva la par
ter, în bastonașe stră
lucitoare. Dacă ’ ar fi 
fost mai mare, i-ași fi 
explicat cum ard : că 
se depune în interio
rul lor așa-numita 
pulbere fluorescentă 
care, datorită energiei 
electrice, transformă 
radiațiile ultraviolete 
în radiații luminoase, 
albe.

S-a mulțumit să-l 
las să privească la ma
șinile de fixat fila
mentul în lămpi, la 
cele de scos aerul di
năuntru. Acolo unde

lucrează operatoarele 
Maria Dumitru și Ma
ria Pașcanu, maistrul 
Stan Marin.

Mult s-a mirat Bog
dan cînd a văzut sti
vele de lămpi fluores
cente pregătite de 
drum. Eram gata să-i 
dau încă o explicație 
în legătură cu lămpile,

însă am renunțat: e 
mic încă, nu știe să 
numere pînă la un 
milion (atîtea au fost 
expediate în țară nu
mai în cursul anului 
trecut — un milion de 
lămpi fluorescente’).

Bogdan nu știe să 
numere pînă la un mi
lion, dar a înțeles clar 
un luciu: că se fac tot 
mai multe asemenea 
becuri strălucitoare, 
că-i tot mai multă lu
mină în jur. Pe stră
zile orașelor, în noile 
blocuri de locuit ce se 
înalță la noi peste tot.

AL. DINU IFRIM

Aparatura modernă de care dispune fabrica 
permite ca totul să se verifice eu precizie, 
să se asiguae calitatea superioară a lămpilor 
fluorescente.

Expoziția 
„voiajorilor"

Nu demult, în Piața Trant^BjgJ 
Mureș s-a deschis o e.vpo’-ilie^B® 
de la bun început, de aprec^H® 
dintre care multi erau pionieri^]:v- 
poziția de porumbei voiajori p®M|

La. e.rpozifie au fost aduși ■
rumbei care aparțin unui

Mediaș, Miercurea Cine
Vizitatorii au putut vedea aiei^B 

care a cîștigat o medalie de ~ ® 
crescătorului Arpad Bologa d® 
nr. 014 „Columbul* și la ultimul cc 
național s-a reîntors de la Budai- 
8 ore.

Răspunsul Ia fotografia ai 
Constantinescu și lucrează la

Căutați răspunsul la fotjjf 
viitoare.



facem istoria

reacfiunii au

UNIRII

țerioară : Este frezor, se numește Nieu 
Lina 1 Mai din Ploiești.
Mja de față intr-unu! din numerele

V. I. Lenin si N. K. Krupskaia Ia Gorki (1922).

MUZEUL
Ziua de 24 ianuarie ne a- 

mintește, an de an, unul din 
evenimentele mari ale istoriei 
patriei noastre: Unirea Țări
lor Romine.

Să poposim în lași, orașul 
care a fost martor al primului 
pas în înfăptuirea Unirii Țări
lor Romîne. lată-ne ajunși în 
fața unei clădiri împodobită cu 
cariatide*). La 24 ianuarie 1959, 
cînd am sărbătorit 100 de ani 
de la Unirea Țărilor Romîne, 
s-o inaugurat aici muzeul U- 
nirii. Vom zăbovi în acele în
căperi ale muzeului, care amin
tesc de anii 1857-1859 — ani 

— cînd ideea U- 
ins larg masele 
1857, caimacam **) 

licofce Vogo- 
arii, V ogor-dl 
necinstite co 

Adunarea cd- 
favoareo cnti- 

Poporui află și mii 
ța cer 0.-1'jlarea alegeri- 

nîțfi de frunte co Mi- 
oiakecnu, Vaste Alec- 
coioaclul AL I. Cuza 
tză puternic, colonelul 
idu-șî celebra demisie 

i+ul de pi'cclcb de

tați (muzeul păstrează docu
mentul de numire a iui Cuza în 
postul respectiv). Toate aceste 
acțiuni duc la anularea respec
tivelor alegeri și au loc altele, 
în urma cărora, unionistă în
ving cu o majoritate zdrobi
toare. lată un document ori
ginal care cuprinde semnătu
rile membrilor Adunării ad-hoc 
a Moldovei. Printre semnături, 
cîteva imprimate cu litere de 
tipar : Ion Roată, Ion Levordă, 
Dănilă Bălan ș. a. numele ță
ranilor deputați.

Cine nu-l cunoaște pe moș 
Ion Roată, personaj celebru și 
totodată atit de real din opera 
lui Creangă ? Muzeul prezintă 
dovezile istorice despre acest 
om, care o izbutit să redea cu 
'-‘e'epcîune, tărie și demnitate 
dorințele celor multi. Se mai 
află în muzeu certificatul de 
deputat al lui Ion Roată și scri
soarea lui către locuitorul clă- 
coș Stanciu Țetea din satul 
Slndilarii de Jos, ținutul Putna. 
In scrisoare, Roată spunea în
tre altele : „Fiți buni și răbdați 
o lună sau două că boierescul 
va să codă și toate havalelile".

Printre documentele impor-

LA 21 IANUARIE SE ÎMPLINESC 41 DE ANI 
DE LA MOARTEA LUI V. I. LENIN

Lenin despre
w M ■ wînvățătură

„Societatea comunistă este o societate a 
unor oameni dezvoltați sub toate aspectele și 
pregătiți sub toate aspectele".

★
tnvățînd perseverent și temeinic, contro- 

lîndu-ne prin experiența practică fiecare pas 
fără a ne teme să refacem de mai multe ori 
lucrul început, să ne îndreptăm greșelile, stu
diind cu atenție însemnătatea lor, vom trece 
și în clasele următoare".

★
„Nu există geniu care să poată construi o 

viață nouă, fără să fi învățat să construiască".

tante ale muzeului se află și 
cererea lui Kogălniceanu, A- 
lecsandri și Cuza de a fi îns
criși în listele electorale, pro
clamația lui Cuza cu prilejul 
alegerii sale ca domnitor al 
Moldovei, celebrele cuvinte 
rostite în discursul lui Kogălni
ceanu la Adunarea ad-hoc din 
5 octombrie 1857, ci nd răspun- 
zînd unui boier potrivnic Unirii, 
Kogălniceanu a spus : „Este ci
neva care are o avere 
mare ca a domniei tale.

MOȘ
ION
ROATĂ

ceasta este țara pe care o re
prezintă Adunarea... Să ascul
tăm, fraților, inima poporului 
nostru, care strigă neîncetat 
Unire, Unire I Să gîndim că 
astăzi este ziua cea mai mare 
din veacul nostru, că astăzi nu 
mai scriem, dar 
țării noastre".

în condițiile de muncă in
tensă împotriva 
avut loc în anul 1857 primele 
alegeri pentru desemnarea de- 
putaților în divanurile ad-hoc 
ale Țărilor Romîne. Obstaco
lele ridicate împotriva Unirii, 
de moșierimea și burghezia 
retrogradă au întărit dîrzenia 
poporului romîn, care trece sin-

gur la rezolvarea problemei 
Unirii și la 5 ianuarie 1859 a- 
lege domn pe Alexandru loan 
Cuza în Moldova. La 24 ianua
rie 1859, același domn este 
ales în Țara Romînească. Se 
pune astfel temelia statului na
țional unitar romîn, deschizîn- 
du-se o nouă etapă de dezvol
tare a vieții poporului nostru.

M. DIACONU

♦ Cariatidă = statuie care sus- 
ține, ca o coloană, partea ieșită 

seîn afară a zidului pe care 
sprijină acoperișul.

** Caimacam = locțiitor 
domnitorului pină Ia numirea 
tui domnitor.

(urmare din pag. 1)

La lași, candidat pentru circumscripția elec
torală nr. 1 lași-Nord, a fost propus tova
rășul EMIL BODNĂRAȘ, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Drept candidat F.D.P. în circumscripția e- 
lectorală nr. 1 „Steagul Roșu" din Brașov a 
fost propus tovarășul PETRE BORILĂ, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Muncitorii, inginerii, funcționarii, cadrele 
didactice, cetățenii din raza circumscripției 
electorale nr. 1 Pitești, au desemnat drept 
candidat al F.D.P. pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R.

Pentru circumscripția electorală nr. 1 
Ploiești, candidat al F.D.P. a fost propus 
tovarășul CHIVU STOICA, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.M.R.

Tovarășul ALEXANDRU DRAGHICI, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a 
fost desemnat candidat al F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 1 Hunedoara-Est.

La Cluj, la adunarea de la Casa Universi
tarilor, a fost propus drept candidat în 
circumscripția electorală nr. 1 Universitătii- 
Cluj, tovarășul ION GHEORGHE MAURER, 
membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri.

în circumscripția electorală nr. 1 Tg. Mu- 
reș-Vest, candidat al F.D.P. a fost desemnat 
tovarășul ALEXANDRU MOGHIOROȘ, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Tot în cursul zilei de vineri au fost propuși 
și alți candidați ai F.D.P. în algerile de de
putați pentru Marea Adunare Națională, ca 
minerul șef de brigadă Ion Nasta (circum
scripția electorală 5 Motru), Maria Nistor, 
președinta Cooperativei agricole de pro
ducție din Plopeni — regiunea Dobrogea, 
academicianul Gheorghe Mihoc, rectorul 
Universității din București, dr. Csogor Ludo
vic, rectorul Institutului Medico-Farmaceutic 
din Tg. Mureș — oameni ai muncii : munci
tori, țărani, intelectuali, militari care se 
bucură de stima și dragostea concetățenilor.

în întreaga țară pro punerile de candidați 
continuă.

al 
al-

în schimbul cîtorva 
bucăți de zahăr, cel doi 
urși malaezi de la gră
dina zoologică din Hel
sinki (Finlanda) oferă 
copiilor vizitatori un a- 
devărat spectacol.

.porumbe*
/ aparține 

ti asociația 
icurs inter-

După cum știți, Cristofor 
Columb (1451-1506) a fost 
un mare navigator. El era 
fiul unui țesător sărac din 
Genova. Cu toate că a în
vățat meseria tatălui său, el 
s-â făcut marinar și a fost 
preocupat încă din tinerețe 
de a găsi un nou drum spre 
India, de unde se aduceau 
unele mărfuri căutate de 
europeni. El s-a gîndit să 
ajungă în India navigînd în 
jurul pămîntului, în direcția 
apus.

Acest plan îndrăzneț de 
navigație a fost aprobat de 
regele’ Spaniei, Ferdinand, 

și de soția acestuia, Isabella, 
care vedeau în călătoriile lui 
Columb și un mijloc de 
a-și spori, în urma jafurilor 
pe pămînturile descoperite, 
bogățiile.

Cu trei corăbii la dispozi
ție și cele trebuincioase pen
tru navigație, Columb a por
nit în prima călătorie...

Dar, ce e cu..„Oul lui 
Columb ?“

Este un fapt legat de cea 
de a doua călătorie, cînd, 
reîntoarcerea marelui navi
gator în Spania n-a mai fost 
salutată ca prima oară, cu 
entuziasm. S-au țesut în ju
rul lui intrigi, a fost încon
jurat de către unii cu invi
die și răceală, reproșîn- 
du-i-se că n-a făcut cine știe

ce. Odată, aflînd despre ce 
e vorba, a folosit împotriva 
celor ce negau importanța 
descoperirilor sale geografi
ce, arma ironiei, gluma. 
Le-a cerut să pună un ou în 
picioare pe unul din capete, 
șă-1 facă să stea în echili
bru. Nimeni n-a izbutit. Co
lumb a luat atunci oul, l-a 
ciocnit la un capăt și...l-a 
așezat vertical.

„La asta nu v-ați gîndit, 
le-a spus el. Ei bine, asta e 
totul!“

Cristofor Columb, deși el 
însuși nu și-a dat seama și 
crezuse că ajunsese în India, 
descoperise (1492) un nou 
continent: America, conti
nent ce avea să-și primească 
numele de la navigatorul și 
învățatul Americo Vespucci 
din Florența, care a călătorit 
pe urmele lui Columb.



Scinteia pionierului pag. 6

Paul Langevin a fost un eminent om de știință i 
francez, savant cu renume mondial, cunoscut 
pentru cercetările lui din domeniul fizicii, per
sonalitate științifică de frunte a secolului nostru. |

ffll LANGETI
1872—1946

La 23 ianuarie 1872 s-a născut acel care va deveni marele 
savant Paul Langevin. Copil încă, curiozitatea sa veșnic 
nesatisfăcută cerea noi și noi întrebări și răspunsuri la tot 
ceea ce vedea. In tot timpul școlii dovedește colegilor și 
profesorilor săi cunoștințe excepționale. Provenind dinfr-o 
familie nevoiașă, tatăl său era simplu muncitor, cunoaște 
greutățile vieții. Părinții lui, cu grele sacrificii materiale 
reușesc să-l înscrie pe micul Paul la liceu pentru continuarea 
studiilor, în timp ce fratele său intră ucenic la un atelier 
de lăcăfușărie.

Dovedind remarcabile aptitudini de studiu, Paul Langevin 
intră prin concurs, ca bursier la Școala de fizică și chimie, 
unde își continuă studiile. Aici el termină cursurile primul 
pe promoție, avînd posibilitatea să lucreze ca inginer în- 
tr-o întreprindere. Setea lui de cunoștințe este însă prea 
mare și după ce se sfătuiește cu părinții săi, se înscrie la 
Facultatea de științe, pentru continuarea studiilor. Pentru a 
nu-și împovăra părinții, Paul lucrează ca profesor la un 
curs seral și dă meditații.

In doi ani el obține cu rezultate excepționale diploma de 
licențiat în științe. Din nou dragostea față de științe îl îm
pinge pe tînărul de 21 de ani să se înscrie la Școala Nor
mală Superioară pe care o termină cu rezultate strălucite.

La propunerea marelui savant fizician Pierre Curie, Paul 
Langevin primește o bursă de studii pentru specializare la 
Universitatea engleză din Cambridge.

Reîntors în patrie, își pregătește teza de doctorat și lu
crează ca profesor și apoi director de studii la Școala de 
fizică și chimie, acolo unde și-a început și el studiile de 
specialitate.

Paul Langevin a făcut cercetări în domeniul ionizării ga
zelor și a fenomenelor magnetice, a descoperit ultrasune
tele și a explicat și dezvoltat teoria electronilor și teoria 
relativității. Rezultatele obținute de marele savant au avut 
o mare influență asupra dezvoltării fizicii în prima jumă
tate a secolului nostru.

Luptător pentru dreptate, pentru pace, pentru apărarea 
libertăților democratice, Paul Langevin a luptat activ îm
potriva fascismului. Prieten al poporului romin a luat apă
rarea participanților la grevele din februarie 1933, demas- 
cînd în fața lumii întregi persecuțiile și torturile sălbatice 
la care supunea siguranța burghezo-moșierească pe defi- 
nuții politici romîni, care luptau împotriva mizeriei, exploa
tării și asupririi.

Arestat și deportat de fasciști, în timpul ocupării patriei 
sale de hitleriști, pentru convingerile sale democratice și 
lupta sa dîrză împotriva fascismului, el nu se descurajează 
și își continuă activitatea.

După eliberarea patriei, savantul Paul Langevin, glorie a 
științei franceze, în semn de omagiu adus luptătorilor co
muniști căzuți în lupta împotriva fascismului, cere să intre 
în rîndurile Partidului Comunist Francez.

Bolnav, cu sănătatea șubrezită de închisoare, moare în 
anul 1946. Ultimele cuvinte ale savantului și comunistului 
Paul Langevin au fost: „Spuneți că am luptat bine, „Drep
tate... Bunăstare".

Laserul, una dintre cele mai inge
nioase descoperiri științifice ale se
colului nostru, este un amplificator 
de unde electromagnetice. Cu aju
torul laserului se poate concentra 
asupra unui obiect oarecare o sur
să de energie luminoasă uriașă. O 
asemenea rază concentrată asupra 
unei suprafețe metalice ajunge ca 
într-un interval extrem de scurt să 
yaporizeze metalul.

Mecanismul de obținere a acestei 
uriașe surse de energie luminoasă 
se realizează prin salturile electro
nilor, care gravitează în jurul nucleu
lui de pe orbita sa normală pe o 
orbită mai îndepărtată, la fel cum 
în flacăra obișnuită produsă de un 
foc cu lemne, emisiunea de lumină 
se produce prin salturile electroni
lor prezenți în substanța care a de
venit incandescentă. Acest salt este 
obținut cu ajutorul unor excitații de 
origini diferite. Electronul revine a- 
poi pe orbita sa normală, iar e- 
nergia eliberată prin această cădere 
este emisă sub forma unei raze de 
lumină. Folosind diverși atomi și 
diferite mijloace de excitare a lor, 
obfinem radiații de diferite energii 
și lungimi de undă care pot fi con
centrate pe o suprafață extrem de 
mică. Radiația laserului se carac
terizează printr-o intensitate foar
te mare și prin crearea, pe scară 
locală, a unor temperaturi uriașe. 
Datorită proprietăților fasciculelor 
emise de el, laserul a devenit un in
strument de cercetare în fizică, chi
mie, cosmonautică, geologie și me
dicină. Iar domeniile lui de aplica
ție sînt încă foarte largi. După lun
gimile de undă ale radiațiilor emi
se și amplificate, care pot fi mi
crounde, unde luminoase sau infra- 
roșii, aceste amplificatoare de unde 
electromagnetice au fost denumite 
maser, laser sau iraser.

Așa cum arătam mai sus, puterea 
lor este uriașă. Pentru a vă putea da 
seama de aceasta, trebuie să cu
noașteți că laserul cu rubin poate 
emite un fascicul de lumină concen- 
trind asupra unei suprafețe de 1 cen
timetru pătrat cîteva milioane de 
calorii, ceea ce ar echivala cu o 
energie concentrată pe aceeași su
prafață de o sursă încălzită la o 
temperatură de 100000 de grade. 
Dacă ne amintim că temperatura 
la suprafața Soarelui este de numai 
6 000 de grade ne putem da seama 
de puterea uriașă a acestui ampli
ficator.

Primele experiențe de acest fel 
s-au făcut cu cristalul de rubin, care 
era considerat cel mai bun mediu 
pentru laser. Oamenii de știință au 
dovedit ulterior că și alte corpuri 
pot acționa ca generatoare și am
plificatoare de unde electromagne
tice. Astăzi, în știință și tehnică se 
folosesc laseri formați din vergele 
de cristal cu adausuri de uraniu sau 
crom, laseri cu gaze din heliu și 
neon, argon, sau kripton, lasere li
chide cu substanțe organice, cit și 
lasere cu semiconductor'!.

Fascicolele de lumină ale lasere
lor, de milioane de ori mai inten
se decît fascicolele solare emise 
de pe o suprafață identică, au a- 
plicații pentru scopuri din ce în ce

LASERUL —

raza

minune
De un milion de ori 

mai luminos decît 
Soarele

mai variate. Ele pot pătrunde în 
metalele cele mai dure și le gău
resc acolo unde este nevoie. Un fas
cicol de raze îndreptat spre Lună 
luminează porțiuni foarte mici din 
suprafața ei, creîndu-se astfel posi
bilitatea studierii amănunțite a unor 
detalii care, în mod normal nu ar 
putea fi observate. Laserul va în
locui în viitor în medicină bistu
riul chirurgului, deoarece razele e- 
mise de el pătrund cu o mare pre
cizie în țesuturile vii și distrug nu
mai pe cele bolnave.

La ora actuală, s-au si făcut ope
rații pe ochi, razele sudînd în cîteva 
secunde retina desprinsă a ochiului 
unor bolnavi, redîndu-le astfel ve
derea. Aplicații ale laserului în te
lecomunicații vor fi foarte numeroa
se. De pe acum se studiază meto
dele de transmitere concomitentă a 
unui număr practic nelimitat de 
convorbiri telefonice sau a zeci de 
mii de programe de televiziune. La
serul poate ușura organizarea unui

sistem energetic intercontinental, pla
netar și în viitor chiar interplane
tar, bineînțeles, fără utilizarea o- 
bișnuitelor cabluri. Navele cosmice, 
automobilele, avioanele, vapoarele, 
vor putea primi energia necesară 
funcționării motoarelor doar prin co
nectarea pe lungimea de undă a 
unui emițător de laser.

dr
In perspectivă, aplicațiile laserelor 

vor fi și mai numeroase. Toate a- 
ceste lucruri care pînă mai ieri a- 
parțineau încă de domeniul fante
ziei, vor deveni, în viitorul apro
piat, realități ale zilelor noastre. 
Astăzi, omul smulge naturii noi și 
noi taine. Nu există ramură a științei 
în care laserul să nu-și aducă con
tribuția la dezlegarea unor noi tai
ne ale naturii, la obținerea de că
tre oameni a unor noi surse de e- 
nergie necesare dezvoltării pe mai 
departe a civilizației umane.

A. NEAGU

CONSTRUCȚIA LASERULUI
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0 săniuță

Săniuța se poate construi din orice fel de scîn- 
duri. Din două scînduri de 70-80 centimetri, late 
de 15-20 centimetri și groase de 2,5-3 centime
tri, se fac tălpicele săniuței. Capetele din față 
ale tălpicelor se taie oblic și se rotunjesc ca în 
schiță. Cu ajutorul a trei grinzișoare pătrate, 
lungi de 40 centimetri și groase de 3 centimetri 
se unesc tălpicile. Ele se pot îmbina cu tălpicile 
săniei prin crestătură și se pot fixa cu cuie sau 
șuruburi. Deasupra se bate o bucată de placaj 
sau cîteva scîndurele subțiri, pe care ne așe
zăm. Pe tălpice putem pune șine de fier balot, 
în cazul cînd nu avem șine, curățăm bine tălpile 
cu glaspapir și le impregnăm cu rășină. La ca
petele din față ale tălpicilor se dau două găuri 
pentru frînghii.

Putem construi foarte ușor o săniuță și din 
doage. Pentru aceasta, luăm două doage și trei 
scîndurele de la un butoi vechi și stricat. Doagele 
se prind ca în figură și săniuța este gata.

L.---------------80 cm_________ »J

—---------------- 80 cm ---------------»j
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ta antrenament 
restul boxerilor 
dădeau tîrcoale

m poposit deunăzi în 
sala de box a asocia
ției „Voința" din Plo- 
în toi. Cu toate că în 

tineri boxeri nu se

e

»;;Ț.

MARIUS POP

I

3. Iat-o alături 
de antrenorul ei Ion 
Soter, fost campion 
și recordmen Ia să
ritura în înălțime. 
Fiecărui amănunt al 
tehnicii saltului pes
te ștachetă i se dă 
importanta cuveni

4. Ioli nu-și ne
glijează nici viteza ! 
Iat-o sub înfățișarea 
unei veritabile 
sprintere.

2. Fiecare deta
liu tehnic este stu
diat matematic. Lo
cul exact al „bătăii" 
pentru săritură. Nu
mărul exact al pa
șilor pentru elan. 
Mărimea fiecărui 
pas...

1. Oare în poză 
lolanda ? Nu este 
cumva vreun trucaj 
fotografic ? Nu, 
dragi cititori ! „Zbo
rurile" lui Ioli peste 
zecile de recorduri 
naționale, europe
ne, olimpice și mon
diale pornesc și de 
aici. De Ia antre
namentul de forță. 
Cei care i-au văzut 
silueta delicată și-ar 
închipui cu greu 
imaginea surprinsă 
de fotoreporter.

I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I

I 
I

I 
I 
I

5. în sfirșit, fina
litatea acestor pre
gătiri : zborul peste 
ștachetă ! Celebra 
foarfecă a maestrei 
emerite a sportului 
lolanda Balaș, re-

cordmenă mondială 
și campioană olim
pică, are admiratori 
chiar 
meni.

Foto

și

I.

la antrena

M. P. 
MIHAICA

iești. Antrenamentul era 
sală se aflau cincisprezece 
auzea nici o vorbă. Doi se antrenau 1a sac, unul 
lovea, în ritm de ceasornic, „para", trei boxau cu 
„umbra", o pereche se antrena în ring, la mă
nuși, iar restul săreau de zeci, de sute de ori, 
coarda. Din cînd în cînd se auzea vocea antreno
rului :

— Destul, Eugene, lasă para, relaxează-te cî- 
teva minute și hai la haltere.

— Stop, Mihai, lasă coarda și treci în ring.
Impresionat de atmosfera de lucru și de disci

plina care domnea în sală nu m-am încumetat 
să întrerup, cu o vorbă, antrenamentul. Eram 
hotărît să aștept încheierea lui, cînd, zărin- 
du-mă, antrenorul Gheorghe Popescu s-a apro
piat de mine, ușurîndu-mi luarea interviului 
proiectat.

Prima problemă în discuție, ați ghicit, disci
plina.

— Să știți, ne-a spus antrenorul Popescu, 
întîia condiție pusă celui care se simte atras de 
box și vrea să-1 învețe la noi este desăvîrșita 
disciplină. în sala de antrenament, ca și pe stra
dă, la școală, în viața de toate zilele. Sport al 
celor tari și curajoși, boxul este în același timp 
sportul tinerilor disciplinați, serioși. Acum cîteva 
luni am avut în secția noastră două cazuri disci
plinare. Pionierii Matei Mihai și Nicolae Mircea, 
altminteri harnici la antrenament au mutat 
ringul pe...strada lor, unde s-au încăierat cu 
niște colegi de școală. Primul rezultat: colegii 
au fost făcuți k.o. Al doilea rezultat: după o 
discuție în care le-am arătat lui Mihai și lui 
Mircea că boxul este o întrecere dreaptă și co
rectă, care nu are nimic comun cu bătaia, cu 
huliganismul, i-am eliminat de 
pentru 15 zile. Două săptămîni 
n-au vorbit cu cei doi, care tot
sălii. Le răspundeau 1a salut: „Noroc" și atît. 
Această lecție i-a cam făcut ...k.o. pe Mircea și 
pe Mihai. Urmarea ? Cine credeți că sînt azi

N-am să uit multă 
vreme această minu
nată ei de iarnă. In 
fermecătorul decor al 
parcului Floreasca, pe 
uriașa oglindă de ghea
ță, se desfășura un a- 
devărat spectacol de 
balet. Eram nespus de 
bucuros că mă aflam și 
eu printre invitați. A- 
sistam la un concurs, 
în care micii patina
tori își disputau cu 
multă ambiție întî- 
ietatea. In ritmul viu 
al unei melodii, Bu- 
ciumeanu Valeria, Po
pescu George, Mitrică 
Doina. Bulete Atanase

și Giurgiana Ionel, toți 
debutanți intr-un con
curs oficial, au „încăl
zit" inimile spectatori
lor prin frumoasa lor 
evoluție. In fiecare 
mișcare se vedea am
biția de a demonstra 
tot ceea ce au învățat 
ei la școala patinajului 
artistic.

Pe „scena de cristal" 
își face apariția fetița 
cu părul auriu, care nu 
de mult, pe patinoarul 
„23 August", i-a fer
mecat până și pe exi
gența profesori ai con
cursului de clasificare 
sportivă. Huștiu Bea-
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cei mai disciplinați și aici, și la școală, și acasă ? 
Mihai și Mircea.

— Dar cu lecțiile, cu învățătura cum stau 
elevii dv ? Ne-am permis noi o întrebare.

— La această întrebare răspunsul este foarte 
scurt — ne-a spus tovarășul antrenor — toți se 
află pe panoul fruntașilor!

într-adevăr, un răspuns pe cît de scurt pe 
atît de cuprinzător Mulțumindu-i antrenorului 
Gheorghe POpescu, ne-am luat rămas bun de la 
el, nu însă înainte de a mai arunca o privire 
spre copiii care se antrenau. Care dintre ei e 
viitorul campion ? Nu putem știi. Deocamdată, 
șansele sînt egale...

trice, deși are numai 
8 ani, patinează cu 
multă ușurință, stăpî- 
nește bine săriturile și 
piruetele, are multă 
grație în fiecare miș
care.

Spectacolul continuă. 
Rînd pe rînd, în con
curs intră Preda A- 
driana, Tănase Anca, 
Ionel Mariana, Morariu 
Dan, Sădeanu Dan, 
Gelețu Costin...
preună cu mulți alți 
copii ei alcătuiesc uria
șul buchet al speranțe
lor patinajului nostru 
artistic.

ROMEO DAN

Un sportiv 
multilateral: MINGEA

Toți mă cunoașteți, sînt mingea ! 
în cea mai cunoscută utilizare a 

mea, aș spune în rolul meu preferat, 
sînt MINGE DE FOTBAL. Deși fotba
liștii mă lovesc cu piciorul, n-aș pu
tea spune că nu li-s dragă. Dimpo
trivă.

Cu deosebită atenție, aș spune chiar 
cu delicatețe, sînt tratată însă ca 
MINGE DE VOLEI, de BASCHET de 
HANDBAL. în aceste jocuri oamenii 
mă țin în mînă, mă ating, de cele 
mai multe ori, abia cu vîrful degete
lor, lucru care, vă rog să mă credeți, 
mă mișcă. Un alt joc îmi prilejuiește 
și recunoscuta bucurie a scăldatului: 
POLO PE APA. Aș putea spune că 1a 
polo pe apă mă simt în elementul 
meu. Zbor din mînă în mînă și dan
sez pe luciul apei. Credeți-’mă, e 
foarte plăcut.

Unui poznaș licean englez, pe 
nume William Webbelis, îi datorez în- 
tr-un alt rol al meu, o formă destul

de caraghioasă aducînd, nici mai 
mult nici mai puțin, cu un pepene 
oval Acest neastîmpărat elev a in
ventat RUGBIUL, un joc pe care 
cronicarii sportivi îl consideră foarte 
bărbătesc. Are, să știți, frumusețile 
lui. Trecînd la alte înfățișări ale mele, 
trebuie să mă prezint (de astă dată 
nu mai mare decît un măr) ca MIN
GE DE TENIS DE CÎMP, joc în care 
sînt lovită de o elegantă rachetă, si 
ca MINGE DE TENIS DE MASA în 
care volumul meu nu-1 întrece pe cel 
al unei nuci fiind pe deasupra și deo
sebit de gingașă, datorită constituției 
mele de...celuloid. Pentru aceste mo
tive oamenii se joacă cu mine, fru
mușel, pe masă

Pe lista așa-ziselor curiozități am 
să mă prezint într-un rol pe...gheață, 
eu fiind personajul nr. 1 în HOCHE
IUL PE GHEAȚA CU MINGEA, fra
tele celui cu pukul, și într-un rol...

0
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împăunat, mă refer la BADMING- 
TON, analog tenisului de cîmp, în 
care eu, mingea, semăn cu Winettu, 
purtînd o rozetă de pene care-mi face 
zborul ușor ca un fulg. Amintind CI- 
CLOBALUL și MOTOBALUL, în care 
se joacă fotbal pe., bicicletă sau mo
tocicletă, nu pot să nu mă prezint și 
în rolul meu de MINGE DE OINĂ, o 
minge romînească folosită, într-un 
joc romînesc (unic în lume) și, bine
înțeles, în cel de MINGE MEDICI
NALA, decana de mărime a tuturor 
mingilor, atît de folositoare dezvol
tării fizice a copiilor. Mai sînt și alte 
jocuri, la care particip dar, despre 
acestea, cu altă ocazie I

închei aceste rînduri, urîndu-vă 
succes în toate jocurile cu

MINGEA
pentru conformitate

M. VIOREL



POTOCEANU GELU
cl. a IlI-a B, Școala generală 

de 8 ani nr. 4 Tecuci, reg. Galați

„La cules cartofi", desen executat de pionierul 
Roșu Gh. Mihai, clasa a IV-a A, Școala genera
lă de 8 ani nr. 4 — Curtea de Argeș, regiunea 

Argeș.

lucrările premiate iaconcursul de corespondențe și
Colegul meu 

nu mai minte
Eram în ora de limba romînă. Tovarășa învățătoare 

ne-a spus să scoatem caietele pentru control. Toți copiii 
au scos caietele. Dar cînd tovarășa învățătoare a ajuns 
la banca colegului nostru Borș Constantin, acesta nu 
avea nimic pe bancă.

— Unde-ți este caietul, Borș ? l-a întrebat tovarășa 
învățătoare.

— L-am uitat acasă, a răspuns el. Tovarășa învăță
toare știind că Borș nu stă prea departe de școală, i-a 
zis: Pînă termin eu de controlat copiii, tu te duci și aduci 
caietul.

El nu-și scrisese lecția. Cînd a ajuns acasă, a mințit-o 
pe mama lui, spunîndu-i că a terminat caietul de limba 
romînă și îi trebuie un alt caiet.

Tovarășa învățătoare terminase de controlat caietele 
copiilor cînd a intrat Borș cu un caiet în mină și i l-a 
dat tovarășei învățătoare. Dînsa l-a deschis și i-a zis mi
rată : „Acest caiet este nou, nu are nimic scris pe el**

Eu i-arn cerut mamei caietul pe care am scris, dar 
probabil că a greșit și mi-a dat un caiet nou.

Tovarășa învățătoare știind că el minte, a trimis pe 
colega lui de bancă să-i cheme pe unul din părinți la 
școală. A venit tatăl lui. Tovarășa învățătoare i-a povestit 
întâmplarea. Tatăl lui l-a pedepsit aspru pentru minciună. 
A doua zi, am avut adunare de detașament, iar pionierul 
Borș Constantin a fost pus în discuție. Rușinat, acesta 
ne-a promis că o să-și facă lecțiile, că n-are s-o mai 
mintă pe tovarășa învățătoare, pe părinți, pe noi. De la 
această întîmplare, colegul nostru își scrie regulat temele 
și a început să învețe mult mai bine.

O aniversare
scumpă nouă

Un noiembrie plin de muncă 
însuflețită. Grupele, detașamente
le lucrau de zor. Programe artis
tice, cercetări, vizite la foști pio
nieri, albume, ediții ale gazetelor 
de perete. Așteptam fiecare ziua 
de 13 decembrie 1964 care este săr
bătoarea unității. „Istoricii" unită
ții, deși nu erau mari spe
cialiști, deveniseră cercetători 
neobosiți pentru întocmirea isto
ricului Unității de pionieri nr. 16. 
Jurnalele, caietele de grupă, tro
feele, păreau piese de muzeu. Cu 
fiecare zi, descopeream alte și alte 
fapte pe care noi, cei de azi, nu 
le cunoșteam. Mulți dintre fău
ritorii istoriei unității noastre 
azi modelează fierul, alții salvează 
viața oamenilor, pe unii îi văd 
în laboratorul institutelor sau pe 
alții aplecați asupra planșelor.

Istoria unității noastre nu are 
o vechime mare, dar acum am 
scos la iveală fapte cu care ne 
putem mîndri. Este istoria unei 
munci pionierești de 15 ani...

Și iată-ne în ziua solemnă. O 
revărsare de ropote de aplauze. 
Pionierii de azi primesc vizita foș
tilor pionieri. Ne uităm curioși la 
ei, oameni maturi, oameni de di
ferite specialități. Cu ani în urmă 
purtau și ei cravata de pionier, 
țineau ca și noi adunări, con
cursuri, organizau vizite și excursii. 
Primii pionieri l

Iată-1 pe muncitorul fruntaș 
Ilie Constantin de la Uzinele 
„Electroputere". Ne vorbește calm, 
blind. Lucrează la locomotivele 
Diesel electrice.

Un moment emoționant: o dele
gație de pionieri ce poartă flori, 
urcă la tribună... Apoi, vizităm îm
preună expoziția. E o istorie în
treagă ; trofee, ziare, reviste, ma
chete, cupe, diplome, scrisori, al
bume, jurnale, 
cărți, 
nieri și foști pionieri.

în după-amiaza aceea trăisem 
parcă fiecare 15 ani...

insigne, fanioane,
Toate vorbesc de noi, pio-

PADUCEL NICUȘOR
Școala medie „Frații Buzești11, 

Craiova

»
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A trecut o săptămână de lucru și a venit ziua 
mult așteptată cînd, vaporașul făcut de noi 
la „Casa pionierilor1*, trebuia încercat. Luînd. 
la subsuoară vaporașul, urcarăm în autobuzul 
care ducea într-un sat din apropierea Și
retului. Am ajuns repede. Voioși, am luat-o 
la trap spre rîu. Am stat acolo pînă-n 
amiază, cînd făcîndu-se cald, ne-am gîndit să 
facem cîte-o baie bună. Ne-am bălăcit pînă ne-a 
trecut căldura aceea nesuferită. Dar, mai tîrziu, 
în timp ce eu mă odihneam, l-am auzit pe Rică 
gemând aproape de mine. Cînd mă'uit mai bine, 
îl văd împingînd împreună cu un om o căruță 
cu oiștea ruptă. Apoi îmi zise să împing și eu 
și să ajut să o repare. Omul acela, pentru ajuto
rul dat. ne-a făgăduit bani, dar am refuzat. La 
repararea oiștii, am contribuit și noi cu mici 
lucruri: cuie, șuruburi, iar mai apoi am stricat 
chiar și vaporașul, pentru a scoate un fel de 
scoabă, care am observat noi că ar fi bună oiștii. 
$i, într-adevăr, nu ne înșelasem. Omul, după ce 
văzu aceasta, ne mulțumi, iar apoi plecă. Dar 
tocmai atunci, frînă lingă noi o mașină „Car-

pați“, din care coborî o femeie, intrată de mult 
în pragul bătrîneții. Apoi, aflarăm că stă în 
satul din apropiere, că are mult bagaj, iar mașina 
nu mai mergea și pe acolo. Atunci ne învoirăm 
să ducem noi bagajul cit îl avea, un bagaj cam 
greu, ce-i drept. Dar drumul l-am parcurs re
pede. Numai că satul era pe un deal, așa că de a- 
bia ne mai mișcăm. Cînd am ajuns, bătrînica 
ne oferi ceva de mâncare, ceea ce nu mai refu
zarăm, fiindcă de abia atunci văzurăm ce foame 
dăduse peste noi. Ne-am ospătat. După aceea, 
ne-am luat „bună seara1* de la bătrânică, și-am 
plecat. Dar cînd am ajuns la stația de autobuz, 
ultimul autobuz plecase, iar noi am luat-o la pi
cior, deoarece începuse să se înopteze. Acasă, 
cînd am ajuns, ne aștepta, pe mine și pe Rică. 
o bătaie buni de la părinți. Era-ora 12 noaptea 
cînd m-arn culcat toropit de somn. A doua zi, 
luni, isprăvile mele și ale lui Rică, se aflară în 
toate clasele și...chiar în aceeași zi ni s-au dat 
distincțiile pionierești.

CIOLOCA VASILE, el. a V-a,

„Excursie la șapte scări 
executat de pionierul Hrihor Con
stantin, de Ia Școala generală de 

8 ani nr. 9 — Brașov

în perioada desfășurării con
cursului de „Corespondențe și 
desene" la redacție au sosit 
lucrări de la aproape trei mii 
de pionieri și școlari din țară.

în urma trierii lucrărilor 
sosite, s-au stabilit următoare
le premii:

CORESPONDENȚE:

Premiul I: Un aparat de ra
dio cu tranzistori — CIOLOCA 
VASILE, clasa a V-a B, Școa
la generală de 8 ani nr. 8, 
Roman — pentru coresponden
ța „Cea mai interesantă întim- 
plare".

Premiul II: Un ceas de. mină 
— PADUCEL NICUȘOR, clasa 
a VIII-a B, Școala medie nr. 2, 
Craiova — pentru coresponden
țele trimise.

Premiul III: O trusă stilou- 
creion — MOTREANU I. DOI
NA, clasa a Vil-a, satul Bo- 
baița, raionul Turnu Severin

Școala de 8 ani nr. 8, Roman, reg. Bacău

— pentru corespondența intr 
tulată „Folosul care-i ?“

„Ion Slavici", Panciu — pen
tru lucrările trimise.

ani Pociovaliștea, raionul GL 
lort.

DESENE : MENȚIUNI:

Premiul I: Un aparat de 
radio cu tranzistor! — HARAG- 
SIN ANNELISE. clasa a Vil-a 
A, Școala generală de 8 ani 
nr. 8, Arad — pentru lucrarea 
„La cules de struguri".

Premiul II: Un ceas de mină 
— HRIHOR CONSTANTIN, cla
sa a Vil-a, Școala generală 
de 8 ani nr. 9, Brașov — pen
tru lucrarea „Excursie la șap
te scări".

Premiul III: O trusă stilou- 
creion — VASILACHI ZOIA 
clasa a VIII-a, Școala medie

Corespondente : I. PLUGARU 
SP. MIHAI, clasa a VIII-a A, 
comuna Tupilați, raionul Tg. 
Neamț.

II. DIMOFTE ȘTEFANIA, cla
sa a Vl-a A, Școala generală 
de 8 ani nr. 1, Roman.

III. POTOCEANU GELU, cla
sa a IlI-a B, Școala i 
de 8 ani nr. 4, Tecuci.

IV. DUCA VASILE. <
VI-a. Grupul școlar 
Bărnutiu", Zalău-Cluj.

V. POPESCU I. DOREL, clasa 
a V-a, Școala generală de 8

a
3

a

generală

clasa a 
„Simion

Desene : I. HAMZA UVIU, e 
lev, Tulcea.

II. DOROFTEI PAUL, clasa 
IV-a, Școala generală de 
ani nr. 71, București.

III. CIUDESNI ANA, clasa 
VIII-a, Tulcea.

IV. ROȘU GIL MIHAI, clasa 
a IV-a, Școala generală de 8 
ani nr. 4, Curtea de Argeș.

V BORONEANȚ CONSTANȚA, 
Școala generală de 8 ani nr. 
8, Arad.

Mențiunile constau în mape 
din material plastic și repro
duceri după opere ale pictori
lor romi ni.
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