
PARAȘUTĂ SAU?...
Motoarele nu erau în cea mai 

buna dispoziție de lucru. Tu
leau, mergînd inegal, cu pauze 
din ce în ce mai lungi. Pilotul sim
țea cu groază că pierde vertigi
nos din înălțime. Căderea părea 
inevitabilă. Deodată, o idee îi 
străfulgera gîndurile. Soluția sal
vatoare ! O apăsare pe buton și— 
iată-l plutind radios, susținut de 
curelele parașutei. Peste puțin, 
el ateriza, plin de optimism în— 
trimestrul următor ! Grijuliu, . îm
pături frumos parașuta, punind-o 
la loc sigur. Mai trebuie și altă 
dată !

Pe parașută scria „Ajutorul la 
învățătură"...

Dar să glumim... serios : vi se

pare firesc episodul de mai sus ? 
Oare ajutorul la învățătură e, in
tr-adevăr, o parașută providenția
lă contra căderii la un obiect sau 
la mai multe ?

VA PROPUN SA DEZLEGAȚI... 
următoarea ghicitoare : Coste! în
vață bine, deoarece e ordonat, 
are simț de răspundere și e de
prins să persevereze în atingerea 
unui scop. Nicușor nu învață 
bine, deoarece e dezordonat, fără 
simț de răspundere, genul „la- 
să-mă să te las", și nu e deprins 
să facă totul pentru atingerea u- 
nui scop. Clasa, îngrijorată de 
notele slabe ale lui Nicușor, ho
tărăște— mai ales că trimestrul e

pesfirșîte—să fie ajutat de Costei 
Și acum, iată-ne acasă la acesta 
învață, își scrie, face totul cum se 
cuvine. Cineva bate Io ușă. E Ni
cușor. A venit să ceară... parașu
ta ! Costei, amabil, îl invită să 
ia loc. Nicușor, îndatoritor, îi 
mulțumește, mai ales că e rupt de 
osteneală, vine de la un meci în 
care numai el a marcat trei go
luri, că al patrulea nu i l-au con
siderat, pe motiv de ofsaid, dar 
n-a fost ofsaid, pe cuvînt, ținea 
arbitrul cu „ăia". Costei îi po
vestește lecția la istorie, iar Ni
cușor ascultă cuminte, ca la emi
siunea „Noapte bună, copii".

(continuare în pag. 2-a)
Ovidiu ZOTTA

AL COMITETULUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Lucrările

M. CALIN

Proletari din toate țările, unîțî-vă !
La luptă pentru cauza Partidului Comunist Român, fii gata |

u... emoții. In liniște, concentrîndu-se 
ce au de scris, fiecare elev se stră
duiește să scrie... bine.
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analizează diferite propoziții, se fac 
declinări, conjugări.

Zece în limba engleză se 
spune „ten''. Intr-adevăr, a- 
cest caiet păstra un... „ten" 
curat.

generală nr. 164 din București. Elevii clasei 
J se pregătesc pentru lucrările scrise. Pio- 
urgu Doina se consultă și eu cîțiva colegi.

Un
asu

Citiți în pagina 4-a repot' 
tajul „O zi ca toate celelalte'

Îmi plăcea să trec prin 
Țiglina, printre blocurile 
noi, în culori pastelate, cu 
ronduri de flori în fafă și 
flori la balcoane. îmi plăcea 
fiindcă aveam impresia că 
dincolo de blocuri se află 
cerul. Orizontul se zărea a- 
proape, chiar în fafg^ȘecrfîT' 
generale nr._._6..„-- '

Dar clasa a Vlll-a A de 
la Școala generală nr. 21, 
tot din Galafi, intrase în 
criză de timp. Adică nu 
era chiar criză de timp, 
deoarece în majoritate se 
pregătise destul de bine. 
Mai aveau însă numai cinci 
minute pînă la... teză.

Poate și din cauza a- 
ceasta recreația s-a simțit în

/legea ei numai pe la cele- 
’ lalte clase Pe aici a trecut 
oarecum emoționată și 
cam neobservată. Și, deși 
teza era la limba engleză, 
Neagu Dana Petunia și-a 
aminti/ ce emoție avea de 
obicei la matematică. (La 
drept vorbind, emoția era 
nejustificată, deoarece a- 
veo la matematică doi de 
10). Loghin Crenguța fre
măta ca un pom -în furtună, 
iar State Ion era liniștit ca 
apa din lacul Bicaz pe 
vreme frumoasă. „Am în
vățat" a spus el. Cine a 
învățat bine, n-are de ce 
se neliniști’ a constatat și 
Butnaru Sorina.

In catalog, în dreptul nu
melui său, notele bune, 
printre care 10 și 9, nu erau 
întîmplătoare. (La limba ro
mână însă, în loc de note 
sînt absențe). Sarina stă li
niștită. Teza era fa engleză, 
nu la limba română.

Pe rîndul din mijloc, o 
pionieră își ștergea mereu 
palmele cu batista. Poate aș 
fi stat și cu dînsa de vorba, 
dacă n-ar fi intervenit, stri
dent, clopoțelul să alunge 
recreația și așa destul de in
timidată.

După ce tovarășa profe
soară a controlat tezele, 
am rugat-o să-mi arate 
cîteva caiete.

Scrisul lui Loghin Cren
guța nu trăda de loc frea
mătul dinaintea tezei. Dim
potrivă, denota siguranță și 
precizie. Intr-un colț, nota 
9 parcă ar fi fost cusută cu 
arnici roșu. Pagina era mai 
frumoasă așa. Aceeași no
tă au obținui și bleaga 
Dana, și State Ion. Ghefiu 
Victoria si Butnaru Sarina au 
luai 8. Pe caietul pionierei 
Roșea Daniela era nota 10.

...Și o cunoștință 
necunoscută

Seara am însoțit un prie
ten care avea treabă la Co
mitetul orășenesc U.T.C. Ga
lați. Acolo am întîlnif cîțiva 
elevi din clasa a Vlll-a A 
de la Școala generală nr. 
21. M-am bucurat ca de cu
noștințe vechi. Erau veniți 
pentru confirmarea primirii 
lor în U.T.C. Șerban Aneta, 
retrasă într-un colț, citea 
statutul U.T.C. Infr-altă par
te, se plimba cu pas potolit 
pioniera care înainte de teză 
își ștergea palmele cu batis
ta. Avea în mînă tot statutul 
U.T.C.

— De-abia acum îl ci
tești ? am intrefrat-o.

— II cunosc de mult, dar 
pentru mai multă siguran
ță... așa obișnuiesc...

Intr-adevăr, așa obișnu
iește. Mi-am amintit că la 
școală, înaintea tezei, dînsa 
răsfoia cu atenție cartea.

Tocmai voiam s-o întreb 
cum se numește, cînd s-a 
deschis o ușă și cineva a 
strigat:

„Roșea Daniela să pof
tească înăuntru". Fata a 
intrat repede, emoționată, 
trecînd statutul U.T.C. din- 
tr-o mînă într-alta.

In hol. Pavel Eduard se 
plimba agitat.

— Tu ești deja ufecisl, de 
ce ești acum aici ?

— Eu ? Cum I Nu vedeți? 
Aceștia sînt colegii mei...

Apoi zîmbind :
— Emoții I

-y caruia nu-i plece să 
/aibă nici un fel de/„goluri" 
la lecții — era pregătit, to
tuși începuse recapitularea. 
Barbu Adriana,/în calitate 
de președintă /de unitate, 
se simțea dafoare să se 
intereseze și/ de ceilalți 
colegi. NemJțumită de doi 
de 4 și un $ primite de A- 
dam Alexa/dru, i-a propus 
acestuia si vină mai de
vreme Iar școală, să reca
pituleze împreună. Pe A- 
dam iasă nu-l atinsese 
curentul acesta al tezelor 
și a rămas nepăsător. Tă- 
nase Andrei, care nu era 
adădostif bine cu notele 
de ,1a oral, simțea suflul 
tezi'or ca pe un vînt rece. 
Și/o făgăduit lui însuși să 
ii cel puțin un 7. Timp ar 
/nai fi fost.
/

Un „ten" curat...
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ARHEOLOGII DIN ORLEA
lenii de la copil la bătrîn sînt prinși de 

■aceeași pasiune : arheologia ! Mîndria 
•lor — muzeul comunal de arheologie, cu 
o secție de istorie și una de științe na
turale.

PASIUNI

De la Corabia, șoseaua contura, alb, 
drumul prin comunele raionului. Ghid, 
pe drumul de țara, șoferul Atanase Pos- 
t'elnicu, de la C.A.P. Orlea. Tînăr, vioi, 
vorbăreț. Născut și crescut în comună. 
Și pasionat... arheolog! De altfel, a- 
veam să mă conving mai tîrziu că or-

Desene : Stela CREJU

o

Știau de cîteva zile, și fiecare pionier 
își pregătea „documentația" proprie. 
De astă dată aveau să meargă la teatru 
nu ca simpli spectatori. Ori, în calitate 
de viitor actor trebuie să fii pregătit. Să 
cunoști un rol, două, interpretate de 
actorul preferat, titlurile pieselor ju
cate măcar în ultima săptămînă, și — 
de ce nu? — o poezie ! Dacă vreun re
gizor te pune la... încercare ? Așa se 
face că, de cîteva 2ile, portarul Națio
nalului din Craiova vedea mereu, în 
preajma teatrului, aceiași și aceiași pi
onieri. Opriți ,,ca din întâmplare" în 
fața afișelor, a vitrinei de fotografii cu 
scene din spectacole își notau sîrguin- 
cioși titluri de piese, autori, distribuții. 
Iar la spectacole, tot ei...

Și, într-o dimineață de duminică, nu 
de mult, cu larmă și voioșie, grupa în
cepătorilor de la cercul de artă drama
tică al Casei pionierilor, porni către 
teatru. Au ajuns. Dar... uimire ! Profe
sorul cercului, actorul Nicolae Radu, îi 
oprește zîmbind :

— Nu pe aici, copii ! Astăzi, fiecare 
e... actor !

Copiii schimbă între ei priviri uimite 
și încurcate. Profesorul lor continuă :

— Vom păși în teatru prin intrarea 
actorilor, urmînd să străbatem, pas cu 
pas, drumul...

— ...unui actor de-a devăratelea ? ! se 
repezi un băiat.

— Exact!
Intrară sfioși și puțin stînjeniți. Dru

mul acesta nu-l prevăzuse nici unul 
în „documentația" lor. Era cu totul nou 
și pentru lonescu Mihaela, Vintilă Ro- 
dica, Culiță Daniela, ca și pentru Stan- 
ciu Sorin, Stănescu Doina, Talaban 
Irena, Predescu Mihaela.

Primul popas, la cabinele actorilor. 
Pe mesuțe, în fața oglinzilor, sticluțe și 
borcane, cu diferite creme de machiat. 
Pe un colț, uitată lîngă o perucă încă
runțită, se zburlea o mustață. Lipiciul 
nu se uscase încă, și iat-o poposind pu
țin cam strîmb sub năsucul cîm al 
unui băiețel mărunt. Rîsete 1

De la cabine au pătruns în magazia 
ide costume. Și, pe loc, grupul se îm

★

— Ziua bună ! ne ură un bătrînel, 
aflat în poarta sfatului popular. Cu 
treburi pe la noi ? La muzeu ? La 
sfat ? A, la școală ? Iat-o !

Școala generală din comuna Orlea. 
în cancelarie, cîțiva pionieri țineau sfat 

părți în două tabere : baiețu zgomo
toși se repeziră spre coifuri, spade și 
mantii medievale; fetele mai calme 
admirau reținute întorcînd pe o parte 
și pe alta faldurile rochiilor, eșarfe, pă
lării, șaluri, poposind, mai apoi, înde
lung în fața casetelor cu ,.bijuterii". 
După aceea, copiii trec în atelierul de 
tîmplărie, de instalații electrice, prin 
magazia de recuzită. Și, apoi prin cu
lise se apropiară de scenă. In fața lor, 
ca-n basme apar rînd pe rînd — copaci, 
pereți de camere, mobilier : pe scenă se 
montau fragmente de decor. Cîțiva 
pași și sînt în scenă. Larma se potoleș
te. Sala goală li se pare imensă. Pășesc 
cu emoție. Asupra lor se revarsă brusc 
luminile reflectoarelor. Beculețele mici 
sclipesc la rampa scenei. Ni se pare, 
sau auzim bătând din ce în ce mai ac
celerat tic-tacul emoției lor ?

Dar sala nu e goală pe de-a întregul. 
Cîteva persoane aplaudă din fotolii. 
Sînt actori, regizori și scenografi ai tea
trului. Întâlnirea cu pionierii începe...

Decebal ȚOCA 

cu tovarășii profesori. Erau cei mai pa
sionați arheologi ai școlii : Chelan Flo
area din clasa a Vil-a B, Ghiurtu Lili 
din clasa a Vl-a A, Popa Valentin 
din clasa a IlI-a, Postelnicu Maria 
clasa a VIII-a B, Buzduc Viorel 
clasa a VIII-a B și Mitroi Elena 
clasa a IV-a. De dimineață, un om 
sat găsise cîteva monede vechi. Locul 
îl știau cu toții. Cumpănașu Vasile din 
clasa a VIII-a B susținea cu înflăcărare:

— Trebuie neapărat să mergem la 
fața locului. Nu se poate să nu desco
perim noi ceva interesant. Vom proce
da metodic, împărțindu-ne terenul de 
explorat pe zone.

„Se apropia înserarea și, peste lacul 
Potelu, soarele-și arunca ultimele săgeți 
de foc. Dincolo de baltă, la „puierniță", 
după limbajul localnicilor, mici siluete 
scotoceau malul. Pe urmele unor vechi 
săpături, înarmați cu „unelte" arheolo
gice, grupul de școlari explorau „tere
nul împărțit în zone". Din cînd în cînd, 
cîte un strigăt victorios aduna lîngă un 
vîrf de săgeată din silex sau lîngă o 
amforă — obrajii îmbujorați ai copii
lor. Clisa grea, cleioasă, se fărâmița în 
palmele lor. Cu migală și pasiune, pio
nierii căutau vestigii ale civilizațiilor 
trecute. Peste cîteva ore, pe uli
țele satului aceleași cravate roșii își 
anunțau întoarcerea în cîntec pionie
resc. Voioși și plini de importanță pur
tau „trofeele" muncii lor, către Muzeul 
satului. Aplecat la o masă de lucru, di
rectorul muzeului, tovarășul învățător 
Constantin Iliescu cerceta cu atenție 
fiecare piesă „neapărat unică" după 
cum încerca să-l convingă fiecare mic 
arheolog. Și, după importanța lor, piesă 
după piesă, își ocupau locul în vitri
nele cu exponate ale muzeului. Alături, 
mici etichete menționau modest : „Do
nată de pionierul... azi... anul 1965".

Parașuta
sau I

•(urmare 
din pag. l-a).

CUM AR FI TRE
BUIT SĂ ARATE 
SCENA ?

înțeles ? 
amabil

— Ai 
întreabă 
Costel.

— Da, 
binevoitor 
Da’ dacă vrei, poți 
s-o mai spui o 
dată !

Pe urmă, Nicu
șor își scoate caie
tul și își scrie, cu 
grijă, problemele. 
O, nu după caietul 
lui Costel, ci din 
carte 1 Din caietul 
lui Costel nu ia 
docît rezultatele.

Și acum, ghici, 
ghicitoarea mea : 
cine are de cîștigaț 
în urma acestui

afirmă 
Nicușor.

„sistem" de 
tor ?

aju-

RĂSPUNS: 
MENI !

Nl-

O, nu neg că, 
fiind ascultat la is
torie, Nicușor ar
putea lua un 5 sau 
un 6 ; are me
morie bună, știe pe 
de rost clasamen
tele primelor cate
gorii de fotbal din 
toată Europa... și 
a reținut cîte ce
va din ce i-a po
vestit Costel. Dar 
a devenit el cu 
ceva mai ordonat, 
mai perseverent, i 
s-a dezvoltat cum
va simțul răspun
derii ? Dimpotri
vă. De ce ? Pentru 
că aceste calități 
(singurele care te 
fac să înveți bine) 
le cîștigi numai 
atunci cînd mun
cești tu, cînd înveți 
tu, citind pe manu
alul tău, cu ochii 
tăi, dezlegîndu-ți 
singur probleme
le, lovindu-te de 
dificultăți și bi- 
ruindu-le. Or, am 
văzut în ce măsu
ră a „muncit" Ni
cușor și ce „greu
tăți" a biruit ! In 
treacăt fie spus, 
nici Costel n-a a- 
vut mare lucru de 
cîștigat. într-un fel, 
a făcut-o pe pro
fesorul, uitînd de 
faptul că el însuși 
e elev, avînd ace
eași vîrstă și ace
leași sarcini ca și 
Nicușor. De ce, -a- 
tunci, să-l ducă în 
spate pe acesta î

Uite așa : ‘Nicu
șor vine nu de la 
joacă, ci de acasă. 
Mai are pe degete 
urme de cerneală. 
A citit singur -la 
istorie, tot singur 
a rezolvat și pro
blemele. l-a -fost 
greu, a acoperit cu 
calcule trei file de 
maculator, nu e si
gur că toate rezul
tatele sînt bune, 
dar are convinge
rea că a făcut tot 
ce a putut. împre
ună cu Costel, dis
cută, își pun reci
proc întrebări, își 
desăvîrșesc cuno
ștințele din lecția 
la zi, făcînd legă
tura cu lecțiile din 
urmă, la nevoie re
petă — consultînd 
manualul și noti
țele — o regulă 
sau un capitol stu
diat mai demult. 
Astfel, Nicușor se 
convinge singur 
unde a greșit, re
face singur o pro
blemă sau alta și, 
treptat, azi puțin, 
mîine puțin, ajun
ge să cunoască 
satisfacția cuceri
rii cu propriile pu
teri a unei victorii I

Prin activitatea 
pe care ne-am o- 
bișnuit s-o denu
mim „ajutor la în
vățătură" trebuie 
să înțelegem . un 
singur lucru, și a- 
nume că prietenul, 
colegul tău nu se 
mulțumește -să-ți 
fie partener nu
mai pe terenul 
de fotbal sau în 
sala cinematogra
fului, ci și pe_ fer
mecătorul tărîm al 
bătăliei pasionante 
pentru însușirea u- 
nor deprinderi de 
neînlocuit cum 
sînt perseverența, 
dragostea de mun
că, simțul răs
punderii, pasiunea 
de a realiza ceva 
cu mintea și cu pu
terile tale, dorin
ța de a fi mereu 
mai bun, mai folo
sitor societății.

SI, IN ACESTE 
CONDIȚII, FIECARE 
STUDIAZĂ INDI
VIDUAL, CUM SE 
CUVINE, PRIMIND 
NOTELE PE CARE 
LE MERITA.



CĂLĂTORIE 
ÎNTR-O... FRUNZĂ

Am crezut că, o dată so
sită în Valea Glodului, ra
ionul Fălticeni, călătoria 
mea s-a terminat. Satul, a- 
șezat între dealuri, era pre
gătit pentru iernat. în o- 
grăzi, erau stoguri de fin, 
iar la streșinile caselor atîr- 
nau ciorchini mari de stru
guri. încotro am privit, 
pomi fructiferi bătrini, dar 
mai ales tineri, puiețL Și 
toți „încotoșmănați" fie cu 
stuf, fie cu paie, căci aici 
iernile sînt grele, cu vînturi 
aspre și geruri cumplite. 
Am înțeles că preocuparea 
principală a localnicilor 
este pomicultura.

Așadar, abia sosită în sat, 
am fost invitată să pornesc 
în altă călătorie. Dar nu 
oriunde, ci într-o... frunză. 
Există fel de fel de călăto
rii. Cu trenul, cu vaporul, 
cu racheta. Poți merge în 
diferite locuri, la munte, la 
mare, în cosmos, dar să că
lătorești într-o frunză, drept 
să vă spun, n-am mai auzit 
Și totuși, copiii despre care 

Zilele călduroase ale verii au rămas în urmă. 
Zăpada s-a așezat peste tot. Credeți că o dată cu 
aceasta studiul botanicii s-a terminat ? Nu, la 
„Colțul naturii vii" pasionați! naturalist! cerce
tează fiecare parte a plantelor.

am să vă vorbesc m-au invi
tat să facem o asemenea că
lătorie.

— E o călătorie științifică, 
de documentare, mi-au spus.

— Dar bine, nu-s de spe
cialitate...

— Veniți, o să vedeți că 
e interesant, au insistat ei.

Și vrînd, nevrînd, încon
jurată de zeci de fete și 
băieți, am intrat în clasă. 
Am stat liniștită într-o ban
că și am ascultat cum se 
desfășoară lecția. De călă
torie nici vorbă. Pe catedră 
erau așezate cîteva micros- 
coape, lupe, mulaje. (Școa
la din Valea Glodului e în
zestrată cu tot felul de a- 
parate, material didactic și 
astfel elevii pot studia în 
voie). în acest timp, tovară
șul profesor a pus întrebări, 
elevii au răspuns. Am urmă
rit cu privirea pe fiecare în 
parte. O fată blondă, cu pă
rul numai cîrlionți și ochi 
migdalați, a zăbovit mai 
mult decît colegii ei lîngă 

microscop. S-a uitat întîi cu 
un ochi, apoi cu celălalt, a 
mărit și micșorat distanța 
dintre lentilă și frunză... Pe 
fața ei se vedea că a desco
perit un relief ciudat, cu că' 
rări, cu urcușuri și povîrni- 
șuri, o lume nouă, pe care 
numai manualul, aparatele 
și experiențele o lămuresc. 
S-a uitat cu atenție un mi
nut, două, trei... Și cu toate 
că urmau să privească la 
microscop și alți elevi, ni
meni n-a arătat semne de 
nerăbdare. încă din anii 
trecuți cunoșteau pasiunea 
față de plante și flori a pi
onierei Crăciun Marieta. 
Știau că acasă ori pe lotul 
școlar, Marieta urmărea fie
care etapă a dezvoltării 
plantelor. Acum însă, totul 
era deosebit: învățau cu to
ții botanică. De fiecare dată, 
cînd au această materie, 
pornesc să cunoască o lu
me. Pe nesimțite m-am ală
turat lor. Marieta, care-și 
luase rolul de comandant, 
ne-a condus în... frunză. Am

pătruns pe fața inferioară, 
am apucat drumurile ner
vurilor, am observat celulele 
stomatice. Ajutoarele, pio
nierii Gondaru Alexandru și 
Loghin loan, au întocmit o 
„teză despre rolul clorofi- 
lei“. Pentru aceasta au se
mănat boabe de fasole în cî- 
teva ghivece cu pămînt. Pe 
unele le-au lăsat să crească 
la lumină, pe altele le-au 
dus la întuneric. La oră au 
povestit rezultatul experien
ței. Și toți elevii au as
cultat cu interes, au notat 
și... au combătut- Apoi cine
va, n-aș putea spune cine, 
pentru că aici, în clasa a V-a 
B toți sînt cercetători, a 
vorbit despre alte studii. 
Drept dovadă, a adus o 
planșă cu diferite frunze : 
de rapiță, de salcie, de sal- 
cîm, de stejar...

Deodată s-a dat semnalul 
de alarmă. Zeci de mîini ri
dicate au arătat că Rusu 
Gheorghe era pe o direcție 
greșită. Colegii însă, i-au 
îndreptat poziția aparatului 
și toți laolaltă au mers mal 
departe, tot mai departe. 
Obosiți, au făcut un popas. 
Călătoria într-o... frunză, s-a 
terminat. în orele următoare 
o vor continua într-o floare, 
într-o sămînță... O dată cu 
aceasta, vor parcurge car
tea de botanică, vor studia 
plantele și se vor pregăti 
pentru viitoarea meserie. 
Căci deși acum sînt coman
danți, cercetători, navigato
ri, mîine vor trebui să arate 
ce au învățat în practică pe 
loturile cooperativelor agri
cole de producție.

Geta COSTIN

30 DE EROI (VII) 
O experiență pe-ntuneric

Versuri : M. LĂSTUN Desene : G. BURSCHI

Cum ne comportăm

O zicală și elevii dintr-a VII-a B
Băieții din clasa a VII-a B (Li

ceul nr. 42 din București) sînt 
prieteni... la cataramă. O priete
nie care, supusă la încercări, n-a 
rezistat de fel eroic...

La o oră de fizică, Vasiliu A- 
drian, cel care a împărțit anul 
trecut premiul I cu colegul lui, 
Popa Vlad, a primit un 2 cit el de 
mare. Credeți cumva că a fost 
prins cu lecția neînvățată ? Nici 
vorbă. Adrian își pregătește tot
deauna femele și lecțiile și are 
numai note de 10. Tot „prietenia" 
de care vă vorbeam a fost de 
vină. A suflat unui coleg care nu 
se pricepea să răspundă la între
barea pusă de tovarășul profesor, 
gîndind că în felul acesta îi 
dovedește cît de bun prieten îi e. 
La fel s-au petrecut lucrurile, la 
o oră de limbă română, și cu 
Marcu Dan.

DAR ÎN CLASA SÎNT Șl FETE

Și ele cunosc zicala de care vă 
vorbeam, și ele sînt prietene. Bîr- 
za Aneta, o elevă foarte bună la 
învățătură, ,e prietenă cu Teodor 
Ștefania. Și, penț(u că Ștefania se 
descurcă mai greu la unele mate
rii, Aneta își pregătește în fiecare 
zi femele și lecțiile cu ea. Cînd 
Ștefania ia o notă bună, Aneta

se bucură, iar cina se mai intim- 
plă să ia cîte un 4 sau 5, priete
nia pe care i-o poartă n-o împie
dică s-o critice. Bojină Rodica e 
nou venită în clasa lor (de la Băi- 
lești). Dar, după cum mărturisește, 
nu s-a simțif nici o clipă străină. 
Colegele ei au înconjurat-o de la 
bun început cu multă atenție, de 
parcă s-ar fi cunoscut încă de la 
grădiniță. S-a împrietenit repede 
și cu Marinescu Daniela, și cu Ma- 
nolache Cornelia, și cu Coman 
Cristina. Dar, mai ales, s-a îm
prietenit cu Forst Rodica, Împreu
nă cu ea nu numai că își pregă
tește temele și lecțiile, dar merge 
și la film, la teatru.

BARIERA INVIZIBILA
Băieții sînt prieteni. Intre ei. Fe

tele sînt prietene. Intre ele. Dar 
între , băieți și fete colegialitatea 
nu trece hotarele, se lovește de o 
barieră. De ce ? Popa Vlad, pre
ședintele grupei, ridică din umeri. 
Vasiliu Adrian însă, îi sare în a- 
jutor :

— Fetele nu ne pot ierta pe noi, 
băieții, că ne-am impus punctul 
de vedere, alegînd ca președinte 
de grupă pe. Popa și nu pe Mari
nescu Daniela (cum au vrut ele).

Bîrză Aneta îl contrazice însă pe 
loc.

— Nu-i adevărat, altul e moti
vul. Băieții, nu știm de ce, ne pri
vesc de sus, cu arogantă...

Care să fie adevărata cauză a 
existenței acestei bariere invizi
bile care-i separă pe băieți de 
fete ? Le lăsăm lor, tuturor elevilor 
din această clasă, s-o descopere 
și să ia măsurile necesare pentru 
înlăturarea ei. Pentru că. de înlă
turat, nici vorbă că trebuie. Popa, 
președintele grupei, se plînge că 
în anul acesta sînt cam multe note 
mici în catalogul clasei, că ei nu 
mai sînt, ca anul trecut cea mai 
bună clasă din școală (și grupă 
din unitate), că nici cu disciplina 
nu stau chiar atît de bine..

V-am vorbit despre prietenia 
dintre băieții clasei a VII-a B de 
la Liceul nr. 42 din București, așa 
cum o înțeleg ei în momentul de 
față. V-am vorbit și despre prie
tenia dintre fete, precum și des
pre existența acestei bariere invi
zibile. Am vrea, însă, să cunoaș
tem și părerile voastre. In felul 
acesta o să puteți să le dafi o 
mină de ațutor elevilor din clasa 
a VII-a B. Credeți că au nevoie 
de ea ?

Constantin DIACONII

Dacă în aspirator 
(Care-i aerodinamic)
Pun lichidul enigmatic, 
îmi fac turbo-reactor

H2O „Aqua fontana' 
Ce-o fi măi în eprubetă ? 
Poate sfă-n enigma asta 
Combustibil de rachetă

Formidabil combustibil 
Ce reacție nefastă 
Și ce flacără albastră ! 
H2O e explozibil ?

Am să caut în chimia
H2O... dar nu-i ușor 
Din această fierărie
Să mai scot aspirator.



i.
Cînd am deschis ușa, s-o ridicat un stol 

de vrăbii din iesle. Apoi, cu fîlfîit scurt de 
aripi, s-au așezat iar.

— O duc bine aici, au căldură, mîncare...
— Și-s tare biînde vitele, spune crescăto

rul Nicolae Vasile. Dacă vin lingă botul lor 
să ciugulească, se opresc din rumegat. Parcă 
să nu le sperie.

Grajdul, nou-nouț, ca și celelalte din jur, 
e călduros, iar vrăbiile și-au găsit aici un 
bun adăpost. Și nu se feresc de loc. Zboară 
înfr-o parte și alta, se așază pe urechile 
vacilor, pe coarne — ca pe gard, afară.

La mijloc, între cele două rinduri de iesle, 
se întinde o fîșie lată de asfalt, cit e graj
dul de lung, însofită pe margini de două 
șănțulețe paralele.

— La cîmp, avem tractoare, explică Fătu 
Șocariceanu, președintele. Aici, introducem 
mica mecanizare. Șinele le avem mai de
mult. Trebuie doar să le așezăm în șănțu
lețele acestea. Ne-ou sosit ieri și vagonete. 
Cincisprezece avem.

Afară, fa ușa grajdului, un șir de vago- 
nete ca de mină. Pe fiecare, o marcă bine
cunoscută; Uzinele de vagoane din Arad. 

de Al. Dinu IFRiM

2.
— Ai dus porumbul ?
— Do. Treisutecincizeci de kilograme boa

be, așa cum s-a stabilit.
Aflu că Gheorghe Oțeleo, om de 80 de 

ani, a primit și grîu, mai înainte, cam tot 
atit. Și bani a primit, ca și alfi oameni în 
vîrstă — ajutor de bătrînețe.

—Am trecut și pe la Gheorghiță Stratulat. 
Era tare bucuros. Să-i spui președintelui să 
vină pe la mine — mi-a zis. Apoi, mie : 
Așa-i, a zis partidul ca toți bătrînii să pri
mească pensie ? Scrie și în ziare !...

Președintele îl ascultă atent pe șofer, se 
gîndește o clipă, apoi îi face semn să-l aș
tepte.

3.
Acoperișurile coselor s-au făcut albe. La 

fel și drumurile, și copacii goliți de frunze. 
Ninge.

— Ați venit cu îorna, rîde președintele.
— Cam devreme...
— Nu-i rea acum o zăpadă. Crește griul 

de minune sub ea. Și avem cîteva sute de 
hectare semănate.

De undeva, de la o clădire joasă și lungă, 
albă toată de var și de zăpadă, se aude un 
zgomot asurzitor. Mai binezis, un cîntec

VBMBKE

" — Așa-i, c zis partidul să avem 
pensie ? întreabă cu bucurie moș 

Stratulat.

asurzitor, de cocoși, ce se întrec să-și arate 
măiestria. Cei mai arțăgoși, scot capetele 
cu creasta roșie pe fereastră, întind gîtul, 
și-l încordează ca un arc și scot niște su
nete puternice, aproape metalice : Cucuri- 
guu !...

— Au poftă de cîntat.
— Nu numai că au poftă, dar nu înce

tează nici noaptea. Ei sînt mulfi, sute, și 
cîntecul devine neîntrerupt. Nici o clipă nu 
se oprește.

La stația de incubatoare, modernă, cură
țenie ca în farmacie.

Ca o farmacistă, îmbrăcată în halat ima
culat, arctă însăși Tudora Pirlog, crescă
toare de păsări fruntașă, membră de partid.

—■ Cunoaște drăciile astea și cu ochii în
chiși. Cu fetele din echipă, a scos în vară 
o sută douăzeci de mii de pui, albi și roșii 
ca focul. Nu mai pridideau să-i scoată din 
sertărașele „miraculoase". La anul însă, nu
mărul lor va fi mult mai mare.

4.
— Merge frumos .*...
— Avem șase mașini cu asta. De nu le 

aveam, numai cu căruțele nu dovedeam să 
aducem griul din cîmp. S-o făcut ca nicio
dată, cu toate că a fost secetă. Brazda 
adincă, azotatul...

De la școala de peste drum, de la liceu, 
ies grupuri grupuri de elevi. Cu uniforme 
școlare, eu număr la mină, cu încălțăminte 
bună în picioare.

— Eram ca ei, acasă — își amintește Fătu 
Șocariceanu. M-am dus cu încă doi frați și 
cu mama la tăiat coceni. îi apucase ză
pada. Și noi, eram toți cu picioarele goale. 
Așa umblau mulfi copii din sat. Am făcut 
foc, dar degeaba. Nu puteai să stai numai 
lîngă foc. Ne trebuiau cocenii. De ger, pi
cioarele s-au făcut lemn. Pe maică-mea a 
apucat-o plînsul. Țin minte ca acum : și-a 
rupt broboada din cap și ne-a înfășurat 
picioarele.

O amintire aduce alta.
— Era unul, Gheorghe Lăptucă, zis Moș

ea. A îmbătrînit ciobănind pe moșia boie
rească. L-au adus într-o seară din cîmp, cu 
căruța. Acolo se stinsese, singur. N-avea 
nici casă, nimic. împlinise șaptezeci de ani...

...Pe drum, copiii se hîrjonesc, se bat cu 
zăpadă, se bucură că ninge.

— Au școală nouă, liceu. De altfel, noi 
sînt cele mai multe case din comună. Mai 
exact, 480.

Deasupra, pe acoperișuri, o rețea întreagă 
de antene de radio și foarte multe pentru 
televizoare.

— Două sute sînt. Zilele trecute și-a cum
părat și Constantin Gafton televizor, și Ion 
Pirlog. Dar... iotă că am ajuns în partea 
ceastălaltă a satului.

Aici stă Gheorghiță Stratulat.

5.
— Ce Iaci, moșule, intri cu vaca în casă?
— D-apoi, că așa fac, răspunde gospoda

rul, înveselit de glumă.
Și adresîndu-se nepoatei sale, o fetiță cu 

două cozi groase, blonde, adaugă :

— Deschide ușa în camera mare, Ma
riana. Acuș vin și eu I

Clădirea în care a dispărut moșul cu vaca 
adusă de la adăpat, e de fapt, grajdul. 
Are însă ferestre luminoase și e curată ca 
un pahar, văruită.

Casa, în care stă cu fecioru-squ, coopera
tor, e nouă, cu multe camere, cu mobilier 
nou, cu sobe de teracotă, iar în camera 
mare și-a instalat de curînd televizorul.

Cîteva clipe mai tîrziu apare, aducînd o 
cană cu vin roșu.

Fetița așază paharele pe masă.
Președintele îi explică lui moș Stratulat 

că așa este cu pensia, cum a aflat. Sînt 
freisufe de bătrîni în comună. Fiecare 
cooperator, fiecare om vrednic, își are bă- 
trînefea asigurată.

— Apoi, eu mă gîndesc la un lucru, zice 
bătrînul. Altădată, cît ne chinuiam să um
plem coșul! Acum, doi știuleji — un metru. 
Se umple coșul numaidecît.

Adică, gîndește el, pămîntul lucrat laolal
tă, după știință, cu îngrășăminte chimice 
și cu tractoare, dă roade însutite. Asta în
seamnă mai mult belșug în casă

La aceste lucruri se glndeau, însuflețiți de 
grija permanentă pe care le-o poartă par
tidul, Gheorghiță Stratulat și ceilalți să
teni din lanca-Galați, deunăzi, cînd am po
posit în comuna lor.

Era„ o zi ca toate celelalte și totuși, deo
sebită. Fiecare își simțea sufletul cuprins 
de o nouă bucurie, de lumină. O lumină 
care se cernea liniștită și abundentă, ca și 
ninsoarea, prima ninsoare, ce albea acope
rișul caselor.

— Ei, vă place la câldu- 
rică ? spune Nicolae Va

sile, urmărind vrăbiile 
zburînd din iesle.

Fotografii : Gr. PREPELIȚĂ

?DE VORBĂ CU DANA
Jt&£g>a>ausi ncdaJbL

HAI LA DRUM!
De dala aceasta m-am gin- 

dit că n-ar fi rău să stau de 
vorbă cu Dana, una dintre 
prietenele noastre corespon
dente. Despre ce ? Despre cea 
mai reușită acțiune la care au 
participat pionierii acum, 
după ce a fost aleasă preșe- 
J:-*- j- w—j nedința de unitate. Vrei 
răspunzi Dana ?

— Desigur, și cred 
m-aș lăuda dacă v-aș 
că cea mai frumoasă 
tate a noastră, din acest an, 
este vizita la întreprinderea 
„Vitro-Metan* din orașul nos
tru, Mediaș.

— Ce-ati văzul cu prilejul 
acestei vizite ?

— Multe, foarte multe. Prin 
fabrică ne-a condus un mai
stru care ne-a explicat rostul 
tuturor secțiilor, al tuturor 
mașinilor întîlnite în cale. La 
secția în care sticla ia diferite 
forme, de la călimări pînă la 
sticlele de mari dimensiuni, am 
văzut și cum se foc paharele.

că nu 
spune 
activi-

Niciodată nu mi-am închipuit 
cîtă muncă se depune pentru 
ca noi să avem pe masă pa
hare frumoase. Atunci, pe loc 
am luat o hotărîre : să fiu 
mai atentă cînd mă folosesc 
de ele. Am văzut apoi că, 
după ce iau diferite forme, o- 
biectele de sticlă sînt duse în 
niște cuptoare mari unde se 
ard și apoi moi departe...

— Ție unde ți-a plăcut 
mult, în care secție ?

— Cea mai frumoasă 
că este secția în care se 
fează. Aici, așezați în . 
meselor, muncitorii pictează 
vaze și alte obiecte. Mi-a ră
mas gîndul la un pahar de 
excursie pe care un muncitor, 
înflorise niște trandafiri ade- 
vărați...

mai

cred 

jurul

„CU VAPORAȘUL PE LAC", desen executat de 
Ghercă Gerda, clasa a Vll-a de la Școala gene

rală nt. 3 din Roman.

Copiii pregătiți de drume
ție sînt în curtea școlii și 
așteaptă momentul plecării. 
Deodată auzim îndemnul : 
hai la drum 1 Și iată-ne ur- 
cînd dealul care ne despar
te de Recea. Cum ajungem 
în vîrful dealului vedem 
mai întîi grajdurile coope
rativei agricole.

înăuntru privim adăpătoa
rele automate și de aici ne 
îndreptăm spre bazinul de 
acumulare pe care îl cerce
tăm, cu atenție. Apoi, grupul 
pionierilor se îndreaptă spre 
sediul cooperativei. 11 vizi
tăm, ascultăm amănunte

desp 
oper 
pauz 
ose£ 
de f< 
tă b 
dout 
școli 
tur 
intri

M 
deal 
spre

Lidia VfȘAN
după corespondența 

pionierei
BĂRNUȚIU DANA 

de la Școala generală 
nr. 4, Mediaș

TOAMNA
AJU

A OH Peste bolta nesfîrșită
Grei stau nourii de pază 
Nu cumva să își trimită 
Soarele, drept sol — o rază.

Galben covoraș de frunze 
S-a Întins în toată țara

Și sub el, vioaie gîze 
Stau și-așteaptă primăvara.

Numai bietul, greierașul
Este tare supărat
Că nu-și poate drege glasul 
Și chitara și-a stricat.

ANGHEL CONSTANȚA
Școala generală, comuna Dobroiești, oraș 

București

î?i toamnă, am sădit în grăc 
putincioși în vînt. Razele soarelui, 
De curînd, le-am pus și „hăinuțe!"

Nu ne-am îngrijit însă nunu 
căutat să înfrumusețăm și clasa ni 
din cînd în cînd, le spălăm, le apre

Pe catedră, sub o sticlă ma 
perete am pus un fotomontaj lucra 
că ajutorul nostru face ca fiecare



L.D.E. — 300...
Ce înseamnă literele și cifra de mai sus ?

Aflăm dacă facem o vizită la Electrcputere —
cunoscuta uzină din Craiova.

La secția montaj general, muncă încordată.
Luna aceasta are loc un eveniment: de pe 

banda de montaj a uzinei va ieși cea de a 300-a 
locomotivă Diesel-electrică.

Muncind cu entuziasm, harnicul colectiv de 
aici a reușit să depășească previziunile șesena- 
lului pe anul 1965, cifra inițială de 95 locomotive 
fiind depășită ; pînă la sfîrșitul anului vor fi 
terminate în total 110 locomotive.

O veste care interesează în mod deosebit pe 
cei mici. La Fabrica Carmen din Capitală s-au 
făcut noi modele de încălțăminte pentru sezo
nul rece: cizmulițe din piele presată, ușoare, 
comode, călduroase, căptușite cu tricot flanelat 
și avînd talpă de microporos.

Primul lot din acest sortiment de cizmulițe a 
fost trimis zilele trecute în magazine.

Cum e timpul ? O întrebare pe care și-o pun, 
mai ales, cei care pleacă în excursie.

La stabilirea de către specialiști a buletinului 
cu „timpul probabil" sînt indispensabile apara
tele meteorologice.

O astfel de stație meteorologică, automată, 
va intra în funcțiune în cursul lunii noiembrie, 
fiind instalată în apropierea orașului Ploiești. 
La orele stabilite, ea va transmite — prin simpla 
solicitare telefonică — diferite date necesare.

Aceasta va fi cea de a doua stație meteorolo
gică automată, realizată în cursul anului, alături 
de cea din comuna Fundata, regiunea Brașov, 
care funcționează prin radio, de asemenea fără 
personal.

Alte patru stații meteorologice automate, de 
construcție românească, se află pe munții Cozia, 
Pietrosul Rodnei, Paring și Tuțuiatu.

unea harnicilor co- 
L iar după o mică 
ț îndreptăm cu de- 
lue^irie spre terenul 
. De ce cu o deosebi-

lie ? Pentru că cele 
pipe de fotbal ale 
pin Recea, — Cris- 
ărata au o grozavă 

p sportivă.
!rziu, urcăm din nou 
Je data aceasta însă, 
•ata, spre casă.

CHIȘ TELICA 
ittfl Sărata, raionul 

Gherla

DRUL NOSTRU
I școlii niște pomișori. Erau firavi și se mlădiau ne- 
Icrea pl oii și îngrijirea noastră atentă i-au întremat. 
Im vrut ca iarna să-i găsească nepregătiți.
e aspectul exterior al școlii — de grădină —. Atn 
ră. La ferestre am pus perdeluțe albe și, noi, fetele, 

k, le căi căm.
'am așezat vederi de pe meleagurile patriei, iar pe 
t de noi, intitulat „Școala noastră azi". Ne bucurăm 
ișor al școlii să fie mai frumos.

STATE STANA
Școala generală-Brînceni, 

raionul Alexandria

Hote de drum

La pionierii din Ljubljana
Priviți o hartă a bătrinului 

nostru continent. Dacă porniți 
din București spre vest, veți în- 
tîlni — nu departe de granița 
țării noastre — capitala Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Belgradul

Orașul este așezat acolo unde 
Sava își încheie lungul ei 
drum, întîlnind apele Dunării 
într-un loc străjuit de zidurile 
maiestuoase ale fostei fortărețe 
din marele parc Kalemegdan.

Pornind din gara centrală a 
acestei străvechi așezări, cu
noscută sub numele ei ac
tual din secolul al IX-lea, 
expresul străbate republicile 
socialiste Serbia și Croația, 
poposind după cîteva ore, a- 
proape de Italia, în capitala 
Republicii Socialiste Slovenia, 
Ljubljana.

Orașul, cam de mărimea 
Brașovului, este așezat la o al
titudine de 297 m și pare, pri
vit din înălțimea zidurilor 
castelului Grad, un parc ne- 
sfîrșit. Ljubljana constituie, 
datorită vegetației sale abun
dente, o stațiune turistică de 
valoare internațională.

Pe alei, în parcuri amena
jate anume pentru ei, nume
roși copii, cu obrajii îmbujo
rați, născocesc fel de fel de 
jocuri, alergînd după mingile 
rătăcite pe sub straturile cu 
flori multicolore.

Cei mai mari au alte preocu
pări.

La bazinul de natație din 
parcul Tivoli, bunăoară, in
structori inimoși îi învață pe 
copii să facă, mai întîi pe uscat 
și apoi pe apă, primele mișcări 
pentru deprinderea unui sport 
îndrăgit : înotul. Lecția durea

ză două ore. Apoi, alți și alți 
copii se perindă prin apele ba
zinului. Aceasta, bineînțeles, 
cînd e vreme cu soare.

O activitate foarte intere
santă desfășoară copiii la Casa 
pionierilor, aflată pe una din 
autostrăzile care leagă Ljubl
jana de marile orașe din vestul 
Iugoslaviei.

Aici, copiii au posibilitatea 
să-și valorifice înclinațiile, 
fiind îndrumați de pedagogi cu 
experiență.

Am făcut primul popas în 
mijlocul aeromodeliștilor. Ei 
au devenit adevărate... „per
sonalități". Unii au cîștigat di
ferite titluri de campioni. Co
legii lor se mîndresc, pe bună 
dreptate, cu astfel de victorii. 
Ni se relatează că, la construc
ția tipurilor de aparate, care 
au reușit să se impună în con
cursuri, au lucrat zeci de pio
nieri. Fiecare are deci merite 
incontestabile I Chiar dacă 
partea de contribuție se reduce 
la asamblarea pieselor după 
indicațiile profesorului de spe
cialitate.

Dintr-o sală alăturată se re
vărsau acordurile vesele ale 
unor melodii pionierești. Am 
recunoscut și unele dintre cîn- 
tecele preferate ale pionierilor

din țara noastră. A fost ușor 
să aflăm că partitura respecti
vă a ajuns la Ljubljana trimi
să de un grup de elevi de la un 
liceu din Constanța. Pionierii 
Ljubljanei au hotărît s-o in
terpreteze cu prilejul progra
mării corului și instrumentiș
tilor la postul de radio din 
Belgrad. Și ne mărturiseau că 
vor fi fericiți ca prietenii lor 
din Constanța să audieze emi
siunea respectivă.

Am vizitat și alte cercuri 
de la Casa pionierilor din Lju
bljana. Micii desenatori, de e- 
xemplu, fixau pe pînză ima
gini din vacanță (mii de pio
nieri și-au petrecut o parte din 
vacanță la munte sau pe lito
ralul însorit al Adriaticii, la 
Rijeka, Split, Dubrovnik), iar 
fotografii developau de zor fil
mele realizate în excursii. 
„Mîinile îndemînatice" ne-au 
condus în fața unor vitrine im
punătoare, în care se aflau zeci 
de exponate: împletituri, cu
sături, lucrări de traforaj și 
chiar unele aparate tehnice 
destul de complicate. In toate 
se simțea însuflețirea celor 
care le-au lucrat cu pricepere 
și tragere de inimă, entuzias
mul pionieresc.

Aurel CRIȘAN

Un grup de eleve de la noua școală de muzică 
și balet pentru copii, care s-a deschis fa Ulan- 
Bator (R. P. Mongolia}.

UMOR
O dată, Einștein călătorea cu trenul. 1 se făcuse foame și se 

îndreptă spre vagonul-restaurant. Luînd de pe masă lista cu me
niul, savantul începu să-și caute ochelarii. Negăsindu-i, el rugă 
pe ospătarul ce trecea pe lîngă el să-i citească tare lista respec
tivă. Ospătarul, cu adîncă compătimire, privi la omul cărunt și 
spuse :

— Scuzați-mă, îmi pare foarte rău, dar nici eu nu știu să 
citesc. ★

— Cum poți măsura înălțimea unui zgîrie-nor cu ajutorul ba
rometrului ? întrebă profesorul de fizică pe unul dintre elevii săi.

— Foarte simplu. Va trebui să coborîm de pe acoperiș baro
metrul cu ajutorul unei sfori, pînă la trotuar, iar apoi să măsu
răm sfoara. *

La un spectacol de balet, cineva șopti vecinului :
— Cît de ușor și grațios dansează balerinele I
— Și tot timpul pe vîrfuri, adăugă celălalt.
Ascultînd conversația, o a treia persoană interveni și spuse :
— Puteau alege fete mai înalte. Nu înțeleg de ce n-au făcut-o!



UN COMBINAT CHIMIC PE MALURILE 
CRIȘULUI

Alumină (AkOs) adică oxid de aluminiu 
care se găsește în natură în stare anhidră, 
sub formă de corindon, sau în stare hi- 
drată, sub formă de bauxită.

Pare simplu. Și totuși lung și complicat 
este drumul pe care-l urmează minereul de 
bauxită de la Pădurea Craiului ca să de
vină întîi alumină la Uzina din Oradea și 
□poi aluminiu pe cîmpiile Oltului, la uzina 
din Slatina. Așa a luat naștere o nouă ra
mură a industriei metalurgiei neferoase din 
rara noastră.

Un imens paralelipiped construit din oțel, 
beton și sticlă. Este una din cele mai impor
tante secții — secția leșiere. O centrală 
termoelectrică cu un coș de 116 m înălțime 
asigură energia necesară procesului de 
producție. 18 turnuri metalice străpung înăl
țimile, sînt vasele de descompunere, uriașe 
corpuri cilindrice cu diametrul de 8 m și 
înălțimea de 30 m. 8 000 de tone de utilaje 
au fost montate aici — 60 000 de metri de 
conducte fac legătura între halele de fa
bricație, de rezervoare, îngroșătoarele de 
mare capacitate, de vasele 
nere.

UZINA DE ALUMINĂ
DE LA ORADEA

CU
de descompu-

CUM IA NAȘTERE ALO»

este adusă în

IO 
o

Materia primă — bauxita ___ _______
uzină în vagoane autodescărcătoare și de
pozitate în buncăre. Aici se face omogeni
zarea ei. Benzi transportoare o dirijează a- 
poi spre prima operație — măcinarea ume
dă care se face în prezența unei soluții al
caline Urmează una din cele mai impor
tante operații, leșierea. Ea se bazează pe 
proprietatea aluminiului și a compușilor lui 
de a trece în soluție în urma acțiunii alca
linelor. Pulpa — (amestecul obținut de Ia 
măcinare) este trecută în rezervoare unde 
sa se separă de silice. De aici cu ajutorul 
pompelor ea este împinsă la preîncălzitoa-

de aluminat de sodiu. Pentru a o separa de 
șlamul roșu (oxidul de fier) care a trecut 
în soluție, o instalație specială de decanta
re împinge leșia de aluminat în niște rezer
voare colectoare — iar șlamul este evacuat. 
Filtre speciale rețin cele mai fine particule 
de oxizi de fier antrenate în soluția de alu
minat. Soluția de aluminat, de o limpezi
me de cristal este trimisă acum împreună 
cu bioxidul de aluminiu, la descompunere. 
Noua operație se realizează în bateriile de 
vase de descompunere. Aici se petrece hî- 
droliza aluminatului de sodiu. Soluția este 
îndreptată spre hidroseparator, unde dato
rită diferenței de mărime a particulelor, 
cele grosiere se depun la fund, iar cele 
mai fine rămîn la suprafață. Ele sînt trimi
se la îngroșătoare unde se separă soluția 
de hidroxidul de aluminiu. O baterie de 
evaporare compusă din 4 corpuri le con
centrează, iar ae aici cuptorul ae calcinare, 
la o temperatură de 1100“—1 200° C o 
deshidratează complet. Are loc formarea 
aluminei calcinate, produsul finit al Uzinei 
de Alumină din Oradea. Răcită și trimisă 
pneumatic în cele 2 rezervoare de beton 
(capacitatea unui rezervor — 3 000 tone) 
ea își așteaptă rîndul pentru a porni din 
nou la drum. Vagoane cisterne speciale a- 
sigură încărcarea și descărcarea lor pneu
matică la destinatar — Uzina de aluminiu 
din Slatina.

re. In aceste preîncălzitoare la o tempera- 
'ură de 115°—116’C are loc formarea leșiei

urmare,

Vagoane speciale 
încărcate cu praf 
alb de alumină, în 
drum spre Slatina.

chiar cu 
învăță-

„ Mașini și utilaje de o înaltă tehnicitate 
sînf acționate în cea mai mare parte auto
mat. întreg controlul tehnologic este auto
matizat. Dozarea materiei prime și a solu
țiilor, a temperaturilor și presiunilor la 
autoclave, a debitului de leșii totul se di
rijează automat. în cabinele de comandă 
tablourile luminoase clipesc în diferite cu
lori. Tehnicienii și operatorii chimiști 
urmăresc cu atenție, 
decurge normal.

le
Procesul de producție

Maria NEGREA

IGIENA OCHILOR

Ochii sînt deosebit de solici
tați la scris, la citit, la dese
nat, activități principale ale 
(Ului școlar Turburările de ve
dere și oboseala ochilor au a- 
desea ca urmare dureri de cap, 
senzații de: amețeală, nervozi
tate. care de multe ori se sol
dează cu greutate în concen
trare la școală sau în pregăti-

rea lecțiilor acasă și 
randament scăzut la 
tură.

E necesar prin
dragi copii, să cunoașteți cî- 
teva reguli de prevenire a tur- 
burărilor de vedere și a obo
selii ochilor.

Mai întîi să lucrați totdeau
na la lumină potrivită. Ziua 
să nu citiți niciodată în cameră 
cu jaluzelele trase sau cu fe
restrele camuflate. Seara să 
folosiți de preferință o lampă 
de masă cu abajur, care să lu
mineze numai cartea sau caie
tul fără să jeneze ochii. Foar
te periculos pentru ochi este 
privitul fără ochelari de pro
tecție a luminii aparatelor de 
sudură. în asemenea cazuri se 
pot contracta 
merg pînă la 
tină.

Dacă razele 
carte cad mai 
pendicular pe fruntea cititoru
lui, efortul de vedere este mai 
mic. Pentru acest motiv cînd

turburări care 
dezlipiri de re-

care vin de la 
aproape de per-

Uzina de alumină Oradea. Uriașe 
instalații și agregate străpung înălți

mile. .-•

citiți e bine să înclinați cartea 
servindu-vă de un mic su
port, dacă nu aveți o bancă a- 
nume pentru pregătirea lec
țiilor.

Distanța între caiet sau carte 
și ochi, nu trebuie să fie nici 
mai mică, dar nici mai mare 
de 30—35 cm. Dacă nu vedeți 
clar la această distanță adre- 
sați-vă de urgență medicului 
specialist.

Nu este sănătos să citiți în 
poziție culcată, pentru că se 
apropie prea mult cartea de 
ochi, favorizînd instalarea tur- 
burărilor de vedere.

Odihniți-vă ochii întreru- 
pînd lectura din cînd în cînd, 
pentru a privi prin fereastră 
un punct îndepărtat. Se rea
lizează astfel relaxarea și deci 
odihna mușchiului, care aco
modează ochiul la privitul de 
aproape.

Debilitatea fizică generală 
și unele boli se răsfrîng asu
pra vederii. în asemenea cazuri 
ochii obosesc mai repede, obo
seală care se exteriorizează 
prin lăcrimare, înroșite, durere 
în orbită, usturimi și vedere 
tulbure. Controlul medical este 
absolut necesar, dacă aveți o 
astfel de manifestare.

Dr. Viorica VA5IL1U

î.

CUM SE APĂRĂ
ANIMALELE

Lucian 
MANOLACHE

unde
sau 
modalități, 

reușit să

asemănă- 
cu me- 

înconjură- 
poate fiîmpreună cu 

prietenii mei, A- 
drian și Mariana, 
am făcut săp- 
tămîna trecută o 
vizită la Băneasa 
unde ne-am o- 
prit la țarcul cel 
mare cu căprioa
re. Și, ca-ntot- 
deauna, prietenii 
mei m-au asaltat 
cu întrebări.

în primul rînd 
au vrut să știe de 
ce căprioarele nu 
mai au acum cu
loarea roșie ca 
astă vară (fig. 1).

Căprioarele, ca 
și celelalte ani
male, s-au pre
gătit de iarnă,

VLCtlcL

iar culoarea ce
nușie pe care o 
au acum se dato- 
rește năpîrlirii, 
căpătînd, toto
dată o culoare 
cît mai asemă
nătoare cu locul 
unde trăiesc. O 
dată cu aceasta, 
blana lor a de
venit mai deasă, 
mai călduroasă.

Din același 
motiv năpîrlește 
și iepurele (fig 2) 
ca și alte mami
fere.

în afară de 
aceasta, la iepu
re, perii de pe 
lăbuțe devin mai 
deși ; în acest 
fel, nu-i vor în
gheța picioarele.

Tot din a- 
ceeași cauză, la 
păsările care ră— 
mîn peste iarnă 
la noi, vasele de 
singe ale picioa
relor se dilată.

Apoi prietenii 
mei au vrut să 
știe în ce fel 
luptă diferite a- 
nimale contra 
răpitorilor lor.

Aici problema 
e ceva mai com
plicată. Să ne 
uităm pe dese
nul nr. 3: se poa
te distinge cu 
destulă greutate

pasăre numi
tă prundăraș, ca
re datorită cu
lorii 
toare 
diul 
tor 
foarte greu ob
servată atît de 
noi, cît mai ales 
de dușmanii săi. 
Cum s-a petre
cut acest lucru ?

Marele savant 
Charles Darwin 
a arătat că, în 
decursul gene
rațiilor, prin se
lecție naturală 
au rezistat nu
mai acele 
male, 
prin 
lor cît mai 
mănătoare 
locul 
iese 
alte 
au 
scape de urmă
ritori.

Cînd ați tre
cut pe la acva
riul din Cons
tanța cred că ați 
remarcat pește
le numit „limba 
de mare“, care 
seamănă așa de 
mult cu pietri
șul în 
îneît 
poate

Si
s-ar 
încă

ani- 
care, fie 
culoarea

ase- 
cu 

tră- 
prin

care stă, 
cu greu 
fi văzut, 

exemple 
putea da 

multe.
întoreîndu-ne 

spre casă, le-am 
spus prietenilor 
mei că această 
formă de adap
tare a anumitor 
animale la cu
loarea mediului 
înconjurător se 
numește homo- 
cromie.
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Fotbal: KOMAMA ■ PORTUGALIA 2-0
VICTORIE PE TEREN, 

SĂRBĂTOARE ÎN TRIBUNE !

Eusebio, celebrul mozambi- 
con, cel mai bun jucător ol e- 
chipei portugheze și unul dintre 
marii fotbaliști ai lumii, a de
pus eforturi evidente ; experi
mentatul fundaș Germano și-a 
aruncat în joc toate resursele; 
extremele Augusto și Simoes 
au alergat mult, pînă la epuiza
re. Cu toate acestea, cel care 
a scos mingea din plasă (de 
două ori) a fost colegul for, 
portarul Carvalho, în vreme ce 
poarta echipei române a ră
mas, de-a lungul celor 90 de 
minute, invulnerabilă ! Jucătorii 
români și-au îndeplinit cu stră
lucire misiunea în această par
tidă, entuziasmîndu-și numero
șii suporteri care, ce-i drept, aș
teptau cam de mult să-i vadă 
jucînd oșa... Generoși, specta
torii au aprins la sfîrșitul me
ciului, torțe. Pentru zveltul Ion

După terminarea meciului, cele două echipe fac tradiționalul schimb de 
tricouri. Eusebio folosește acest prilej pentru a-i felicita prietenește pe 

_________________________________ _ fotbaliștii noștri.

Handbalistele noastre
Comuna Racovița. Freamătul 

glasurilor cristaline ale elevi
lor de la „Școala din cîmp", 
cum i se spune pe aici noii 
școli, ridicate lîngă vechile rui
ne ale unei cetăți romane, se 
revarsă ca un năvalnic șuvoi 
în acest tîrziu de toamnă sau, 
mai bine-zis, în această iarnă 
timpurie. Vremea rece nu îm
piedică activitatea micilor noș
tri sportivi. Pe de o parte, să- 
niuș și patinaj; pe de alta, 
pregătiri — cu caracter speci
fic de iarnă — ale tinerilor 
atleți, fotbaliști și handbaliști. 
Handbalul, în special, are mulți 
prieteni. Echipa fetelor e frun
tașă. Sînt cele mai bune din 
școală la învățătură, dar și la 
sport. Pe lîngă loader Gheor- 
ghițâ și Dincă Ioana, din clasa 
o Vlll-a, și-au făcut debutul în 
echipa școlii și elevele Radu

Pircălob, care de astă dată a 
găsit voința de a-și folosi tot 
talentul și bagajul de cunoștin
țe tehnice fiind și autorul pri
mului gol! Pentru mijlocașul 
Gergeli, omul care n-a știut 
ce-i oboseala, și pentru colegul 
său de linie, D. Popescu, la fel 
de insiprat și de energic. Pen
tru ploieșteanul Dridea I, care 
dovedind o exemplară perse
verență, a reușit să intre din 
nou, după o lungă pauză, în a- 
tenția selecționerilor ; împreună 
cu Badea, (autorul celui de al 
doilea gol), nu i-a dat pic de 
răgaz lui Germano ! Pentru im
petuosul extrem stînga Sorin 
Avram, co-outorul golului îns
cris de Badea și inițiator a! 
multor faze excelente la poarta 
lui Carvolho. Pentru acel tînăr 
curajos care e portarul Mihai 
lonescu și pentru colegii lui de 
apărare, Popa, (calm, sobru și 
harnic ca de obicei) Hălmăgea- 
nu (a salvat un gol interceptînd

Lucica și Tănase Maria, din 
clasa a Vll-a. Munca începută 
cu timiditate în anul trecut a- 
cum a început să fie răsplătită 
de primele succese. în vară, 
fetele noastre au învins echipa 
Liceului Buzoiu cu 11-1. Nu de
mult, în stațiunea Călimănești, 
s-a desfășurat campionatul re
publican de juniori la handbal. 
Au participat și elevele din Ra
covița. Era cea mai tînără 
echipă a întrecerilor, unica 
echipă de la o școală genera
lă I Cu toate că au fost în
vinse de „Știința" Băbeni ele
vele din Racovița au învins în 
cel mai frumos meci al cam
pionatului feminin cu scorul de 
4-2 echipa de la Călimănești.

Este tînăr acest sport în 
școala de la Racovița, de ace
eași vîrstă cu noul local al 
școlii (un an), dar începe să se 

în piept un șut al lui Eusebio) 
Dan și lliuță Greavu („omul de 
cauciuc' cum îi spun prietenii, 
pentru că mai de mult a făcut 
gimnastică și de aceea e foarte 
suplu, lucru dovedit între altele 
de clasicele sale „foarfeci* cu 
care degajează în situații din 
cele mai dificile)

Filmul jocului îl cunoașteți de 
la radio, de la televiziune sau 
din presa de luni. Multe acțiuni 
ale echipei noastre au fost or
ganizate și desfășurate într-un 
mod care se poate numi clasic. 
Pase rapide, precise, executate 
și primite adesea în plină vite
ză ; demarcări surprinzătoare j 
calm și dibăcie în deposedarea 
de balon a adversarului. Și, ca 
un izvor inepuizabil al acestor 
calități, VOINȚA de a învinge, 
lucru care i-a făcut să termine 
meciul „în forță*, cum spun 
cronicarii de sport.

Duminică, echipa României a 
jucat la nivelul celor mai bune 
formații naționale de pe conti
nent. Ne dorim cît mai multe 
asemenea duminici, chiar și în 
zile de lucru !

Sandu ALEXANDRU 

afirme I Fiicele harnicilor mun
citori forestieri de pe înălțimi
le muntoase ale Loviștei încep 
să pună stăpînire pe tainele 
unui sport care cu un an în 
urmă nu era cunoscut aproape 
de nimeni în comună.

prof. Costea MARINOIU, 
directorul Școlii generale 
Racovița, regiunea Argeș

în numârui
... 41, din 13 octombrie 

a.c., al „Scinteii pionieru
lui”, dintr-o greșeală, in 
articolul „Grupul priete
nilor” a fost criticată pio
niera Engel Marcela din 
Galați. Facem cuvenita 
rectificare.

ATLETISM
Orizontal: 1. Atlet american, 

recordman mondial la săritura în 
lungime, cel mai constant săritor 
peste 8 metri — Atlet etiopian, 
mare campion al maratonului, în
cununat cu laurii victoriei într-un 
mod strălucit, atît la Roma cît și 
la Tokio. 2. Teren (pi.) — A mări 
viteza in ultima fază a parcursu
lui la alergări etc. 3. A arunca 
discul — Autorul melodiei Cu va
porașul „Vacanța". 4. Greutate... 
mare- 5. Poftim ’ — Mișcare — 
Personificarea pămîntului (mit). 6 
Plantă comestibilă — Vestit arun
cător de ciocan din S.U.A.. renu
mit prin inconstanța rezultatelor 
lui. 7. Numele a șase localități în 
S.U.A — Ultimele întreceri în 
cadrul unei probe, la un concurs. 
8- Luarea startului (pl.) — Soția 
zeului egiptean Osiris. 9. Distru
geri — Șmecher (fam.). 10. Inver
sul lui 3 vertical — Declanșarea 
bruscă a energiei fizice acumulate 
la maximum, necesară sportivului 
de performanță îndeosebi pentru 
executarea unor anumite sărituri, 
mișcări etc- 11. Element de bază 
la săritură în înălțime și cu prăji
na (pl.). 12. Supraalimentat — 
Purtătorul flăcării olimpice la 
Melbourne, astăzi un adevărat 
„colecționar" de recorduri mon
diale la probele de fond.

Vertical : 1. Mișcarea pendula- 
torie a discobolului — Atletă so
vietică, recordmană mondială și 
campioană olimpică la proba de 
aruncarea greutății. 2. Zeiță din

■nitologia greacă, vestită prin 
sprinteneala ei la alergat. A fost 
învinsă de Hipomene, care a pă
călit-o, aruncîndu-i în drum mere 
de aur. 3. Paralelele pe care alear
gă trenul — In cel mai scurt 
timp. 4. Arbore care poate atinge 
o vîrstă de peste 1 000 ani —• 
Sportiv român care a dominat 
probele de fond în ultimii ani la 
noi. de mai multe ori campion 
balcanic 5. pire — Trec un obsta-Ș 
col — Hectolitru. 6. Nota scriitor 

n neamul oscilar — A1 
face haz 7 La atleți sînt preva-j 
zuți cu cuie — Și așa mai departe, 
8 Corabia legendarului Noe-Ni-j 
chel — Aliaj dur. 9. încă o dată 
Urmărite în fugă. 10. Pene ! —5 
Atletă româncă, campioană olini- 
pică ia Roma și Tokio, record ma- 
nă mondială la săritura în înăl
țime. cel mai valoros produs al 
atletismului feminin mondial -~ 
Cite o dată îi alungă pe spectatori 
din tribune. 11. Bistrița (prese.) • 
Atlet australian, recordman mon
dial la proba de 1 500 m plat și 
campion olimpic la Roma, unde 
de altfel a stabilit recordul 12.' 
Dînsa — Atlet de culoare din 
S.U.A., corecordman mondial la 
100 m plat cu timpul de 10 se-- 
cunde, performanță stabilită cu 
prilejul olimpiadei de la Tokio- 
Sulițe... liliputane.

Dicționar la îndemînă : AMES, 
ENIS, GAEA, ISIS

Mihai PATRAȘCU
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Copii!
Folosind zilnic — dimineața și seara „Pasta de dinți pentru 
copii ', vă asigurați igiena gurii, preveniți formarea cariilor și 

depunerea pietrei pe dinți.
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80 DE ANI

DE LA NAȘTEREA LUI LIVIU REBREANU

Acasă la scriitor,
Dacă pornești din Năsăud, pe șoseaua care trece Some- 

jșul prin Jidovița, ajungi la Prislop. Ca fiecare străin de 
'locuri, te uiți în jur și cauți să recunoști singur casa în care 
a trăit Liviu Rebreanu. Dar nu faci decît cîțiva pași căci 
orice prislopean care ar trece atunci pe drum te-ar opri :

— Ați venit pentru casa „domnișorului Liviu' ? și te-ar 
conduce pe șosea pînă la casa unde e ridicat bustul scriito
rului. Aici îi I Aici a stat „domnișorul nostru"

Domnișorul nostru ? ! Au trecut atîția ani, au crescut atî- 
tea generații ! Liviu Rebreanu nu mai e în sat și totuși oa
menii îi zic „al nostru" ca atunci, în urmă cu zeci de anii..
Dacă urci treptele de scînduri, treci prin cerdac și te afli 

la un pas de lucrurile pe lîngă care, cu ani în urmă, a tre
cut și Liviu, cel mai mare din cei 14 copii ai învățătorului 
Rebreanu. lată sfeșnicul, care a ținut luminările aprinse în 
noaptea de 27 noiembrie 1885, la Tîrlișiua cînd s-a născut 
scriitorul, oglinda cea mare, ceasul familiei. Alături, pe o 
etajeră, vioara la care a exersat de atîtea și atîtea ori ele
vul Liviu Rebreanu. într-o vitrină,, cîteva fotocopii din regis
trele școlare ne amintesc de anii copilăriei scriitorului pe- 
trecufi în comuna Maieru, pe Valea Someșului, lingă Roana 
Veche. Părinții lui Rebreanu se mutau dintr-un sat într-alțuî, 
dat fiind munca de învățător a tatălui. „De Maieru se leagă 
toată copilăria mea, am trăit cele mai frumoase și fericite 
zile ale vieții mele. Pînă ce, cînd să împlinesc 10 ani, a tre
buit să merg la Năsăud, la liceu. De la Maieru pînă la Nă- 
săud, cale de cinci ore cu trăsura, am plîns amarnic parcă 
instinctul mi-ar fi spus că nu voi mai avea niciodată bucuria 
de viață ce am simțit-o în comuna mare, bogată, de la poa
lele Ineului, cel cu zăpada eiernă...' (din „Mărturisiri").

în camera din mijloc, Ia biroul masiv, Ia care a scris 
majoritatea operelor parcă îi vezi statura înaltă, cu umeri 
lăți și mîini mari, albit. înainte de vreme, puternic. Tot 
timpul o șuviță de păr îi stătea pe frunte. Avea fața palidă, 
ochi albaștri... Pe birou se află tablele, jocul preferat al 
scriitorului și scrumiera lui. în aceeași cameră sînt. expuse 
cămașa cusută cu mărgele a Iui Ion, șerparul, pălăria. Ală
turi, sînt hainele și furca de tors a Rodovicăi, care trăiește 
și astăzi. Rodovica i-a servit drept model pentru Ana din 
romanul „Ion". într-un colț se află portretul fratelui său 
Emil, boneta de front, port-hartul, copia sentinței de con
damnare la moarte. Alături, este și schița terenului pe care 
avea să se desfășoare acțiunea romanului „Pădurea spîn- 
zurafilor". în vitrinele din cea de a treia cameră găsim 
schița romanului „Răscoala", ultima pagină din comedia 
„Plicul", manuscrise, reviste în care a publicat scriitorul, 
fotografii, scrisori către părinți, coperți ale cărților traduse 
în limbi străine.

Aici, totul vorbește de Liviu Rebreanu, care „a dat vieții 
o operă și operei o viață", cum s-a exprimat Tudor Vianu.

Lidia NOVAC

Acum o 
cu școala, 
excursie la 
în care s-a născut Liviu Re
breanu. Cu acest prilej, am 
asistat la dezvelirea bustu
lui marelui romancier ro
mân.

...Ziua de 24 octombrie a 
fost o zi frumoasă de toam
nă, cu cer senin. încă de di
mineață, pe ulițele satului 
au apărut locuitorii Tîrliși- 
uei îmbrăcați în port popu
lar. Ei așteptau cu bucurie 
venirea oaspeților în satul 
lor străjuit de culmile înal
te ale Țileleșului. Intr-ade
văr au început să apară 
oaspeții: locuitori din co
munele învecinate, elevi ai 
școlilor generale și licee...

Cu toții, gazde și oaspeți

lună, 
am 

Tîrlișiua.

împreună 
făcut o 

satul

Atențiune, atențiune!

Pionieri si școlari!

ÎNCEPE TRADIȚION
CONCURS DE CORESPONDENTE

NUMEROASE PREMII; apa
rate de fotografiat, ceasuri 
de mină, stilouri așteaptă să 
fie înmânate câștigătorilor 
concursului.
PIONIERI Șl ȘCOLARI, nu ân- 
târziați, trimiteți chiar de azi 
lucrările voastre pentru 
concurs.

apa-

&

■.

Liviu Rebreanu 
fiica lui.

cu

*.

4:S»> 5

Proiectul scriitorului pentru coperta 
romanului „Ion."

-TNtLISIUA -i-
s-au adunat pentru a parti
cipa la evenimentul sărbă
toresc.

A luat cuvîntul un tova
răș din partea Comitetului 
raional de partid Dej, care 
a vorbit emoționat despre 
viața lui Liviu Rebreanu.

A urmat, apoi, momentul 
solemn al dezvelirii bustu
lui. Zărind chipul nemuri
tor, turnat în bronz, mi-am 
închipuit acele clipe, de 
de mult, cînd scriitorul Re
breanu, tînăr fiind, a pără
sit meleagurile Ardealului, 
purtînd în suflet îndemnul 
fierbinte al tatălui său : „Să 
ajungi cît Coșbuc de mare !“ 

...S-au citit fragmente din 
valoroasa operă a lui Liviu 
Rebreanu. In continuare, e-

chipa locală de dansuri a 
prezentat o suită de dansuri 
populare românești. Soliști 
vocali și instrumentiști au 
interpretat cîntece specifice 
ținutului.

Sînt mîndru că m-am năs
cut și eu la Tîrlișiua, sat 
despre care Rebreanu spu
nea cu regret că nu-l găseș
te pe harta țării.

Acum, Tîrlișiua, alături 
de celelalte comune, cunoaș
te o viață nouă. Iar locui
torii ei împărtășesc aceeași 
mîndrie, că pe meleagul lor 
s-a născut un mare scriitor 
român.

COCIAN POMPEI
Liceul nr. 1 Dej, 

regiunea Cluj

Concursul
de corespondențe și desene 
„PRIETENUL MEU“

„Scînfeia pionierului" organizea
ză între 24 noiembrie și 24 de
cembrie 1965 un concurs de cores
pondențe și desene.
TEMELE CONCURSULUI

Fiecare pionier, care dorește să 
participe la concurs, va trimite 
redacției corespondențe sau dese
ne (la alegere) în care să vor
bească despre cel mai bun prieten 
al său, despre fapte care să. dove
dească cinstea, curajul, ațașamen- 
tuf și alte calități ale prietenului, 
despre adevărata prietenie, des
pre întîmplarea care a dovedit că 
un coleg sau o colegă vă este, 
înfr-adevăr, cel mai bun prieten.

Pionieri 1 Discutați în grupe, de
tașamente și unități despre priete
nie, despre faptele și întîmplările 
care au pus la încercare prietenia 
voastră. Scrîeți-ne cît mai repede 
despre acestea.

PE CE ADRESA SE TRIMIT
SCRISORILE

Corespondențele și desenele 
pentru concurs se vor trimite pe 
adresa : „Scînteia pionierului", 
Piața Scînteii nr. 1, București, cu 
mențiunea „Pentru concursul de 
corespondențe și desene".

CÎND POT FI TRIMISE 
SCRISORILE

Parlicipanții pot trimite cel 
mult două lucrări (un desen și o 
corespondență, două desene sau 
două corespondențe) începînd cu

data de 24 noiembrie și pînă Ia 
24 decembrie a.c. — data poștei.

CUM SE FACE PREMIEREA

Vor fi premiate corespondențele 
cele mai interesante, mai corect și 
frumos scrise, desenele cele mai 
interesante și mai frumos execu
tate.

Parlicipanții la concurs trebuia 
să-și scrie și să-și deseneze sin
guri lucrările, să nu se folosească 
la alcătuirea corespondențelor 
sau desenelor de cărți, reviste, 
ziare sau alte materiale apărute. 
Lucrările pentru concurs trebuie 
scrise citeț și cu cerneală. Scrieți 
pe plic, citeț, adresa voastră de 
acasă, precum și școala și clasa 
în care învătați.

PREMII
Pentru cele mai bune lucrări se 

vor acorda următoarele premii și 
mențiuni

CORESPONDENȚE

Premiul I : un aparat de foto- 
qrafiat
Premiul II : un ceas de mînă
Premiul II! : un stilou

DESENE :

Premiu! î : un aparat de foto
grafiat
Premiul II : un ceas de mînă
Premiul III : un stilou
Șase mențiuni pentru corespon

dențe și desene : mape din mate
rial plastic, stilouri, creioane auto
mate.
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