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Azi încep alegerile 
activelor pionierești

La Școala elementară de 
pregătiri. »

Pionierele sunt gata pentru ---------------------------------*

Prin școH,

Acum învăț 
mai ușor

Cu puțin înainte de înce
perea anului școlar am fă
cut o recapitulare a materiei 
din anul trecut. La școală, 
în primele zile, împreună cu 
întreaga clasă, am recapitu
lat încă odată cele învățate 
anul trecut. Acum, când am 
trecut Ia lecțiile noi îmi vine 
foarte ușor să le înțeleg.

Ana PAȘCALĂU 
cl. Vil-a 

comuna Burzuc-Târg 
regiunea Oradea

fete nr. 8 Ploești s’au făcut ultimele 

alegerea conducătoarelor de grupă.
ir--------------------------------

în zilele acesiea

Nimeni nu lipsește
In toamna aceasta, anul școlar a 

început mai devreme ca altădată. 
Credeam că din această cauză o să 
lipsească dela școală mulți copii. 
Dar m’am înșelat. La noi în clasă 
toți elevii au fost prezenți din pri
ma zi de școală. Și toți sunt pre
zenți în fiecare zi. Acum nici nu se 
mai strigă catalogul. Când tovară
șii profesori intră în clasă se ridi
că cineva și spune:

— Astăzi, toți sunt prezenți!
Și lecția începe de îndată.

Marinachis STAVROS 
cls. V-a

Brăila reg. Galați

De multe ori vara, Lilioara 
se ducea să-și petreacă vacanța 
la bunicul ei. Aici a văzut ea 
pentru prima dată albinele și 
le-a îndrăgit. S’a grăbit să-i 
spună lucrul acesta și bunicului, 
iar bunicul, ca toți bunicii, bun 
la suflet, i-a făgăduit că-i va 
dărui și ei un stup.

De atunci au trecut mai mulți 
ani. Dar în toamna trecută bu
nicul și-a împlinit făgăduiala 
dăruindu-i Lilioarei cel mai bun 
stup cu albine, însoțit de multe 
sfaturi: cum să-1 ocrotească, să-l 
păzească de ger, să nu i se în
tâmple vre’un necaz peste iarnă.

Dar Lilioara nu se mulțumi 
numai cu sfaturile bunicului ci 
căută și o carte de apicultura 
și-și îngriji prietenele așa cum 
scrie la carte. Și astfel stupul 
Lilioarei ieși in primăvară viu 
și nevătămat. Ei, dar multe a- 
mintiri mai are Lilioara din iar
na trecută; deseori îi vin în 
minte clipele petrecute lângă 
stup. Ca să păzească albinele 
de frig, între podișoare șl acope
riș punea mereu ziare încălzite. 
La urdiniș a pus o scândură ca 
albinele să nu fie atrase de lu
mina soarelui să iasă afară și 
să înghețe.

A venit și primăvara. Cam 
prin Aprilie Lilioara a umblat 
la magazia stupului și a văzut 
că albinele și-au terminat hra
na. A cumpărat atunci miere 
pe care a înmulțit-o cu apă 
și astfel și-a salvat albinele 
dela foamete. Dar iată că s’a 
ivit un necaz: au venit albinele 
hoațe — din alți stupi — ca să 
fure mierea. Lilioara a strâmtat 
urdinișul, a pus de jur împre
jur cârpe îmbibate cu esență de 
terebentină și astfel albinele 
hoațe nu s’au mat putut apropia 
de stupul ei.

Când zilele erau mai calde, 
Lilioara deschidea tot urdinișul, 
iar în fața stupului punea o 
farfurie cu apă călduță peste 
care întindea o pânză albă și 
rară, ca albinele să nu se înece 
atunci când beau apă. Ce mult 
îi plăcea Lilioarei când vedea 
farfuria neagră de albinele care 
veneau să bea apă sub ocroti
rea ei !

La începutul primăverii Li

lioara a fost cam supărată. 
Ploua mereu și din cauza a- 
sta albinele nu puteau să cu
leagă nectar din florile pomilor. 
Dar pe la sfârșitul lunii Mai 
timpul se îndreptă. Veniră și 
zile pline de soare iar albinele

ieșiră să culeagă 
nectar pe între
cute.

— Vai ce multe
sunt, se miră Li
lioara când le văzu 
pe toate afară. Dacă 
aș avea un stup 
nou aș face o roire 
artificială, se gândi ea cu pă
rere de rău.

_ Intr’o zi se întâmplă un eve
niment: stupul roii. Când a vă
zut ea roiul, ca un ciorchine 
viu, uriaș, cocoțat în vârful 
mărului din grădină, s’a spe
riat. Nu mai văzuse niciodată o 
roire. Când și-a dat seama de 
ce s’a întâmplat, și-a strigat 
mama. Mama și-a acoperit fața 
cu o mască iar Lilioara, pentru 
că nu mai avea alta la îndemână 
și-a pus un cearceaf.

Pentru a face ca albinele să 
se lase mai jos, să le psată 
lua, a aruncat cu nisip ca ele 
să creadă că plouă și astfel 
să-și caute un adăpost pe cren
gile mai joase ale mărului. Când 
albinele s’au lăsat jos Lilioara 
s’a suit în măr și le-a scuturat 
într’o ladă.

Prinsese roiul. Dar unde să-I 
pună acum ? Stup nu avea. A te
legrafist urgent bunicului: „Roit 
stupul, pus în Iadă. Trimite coș- 
nițe“.

Dar până să sosească coșnî- 
țele dela bunicul, stupul mai 
roii odată. Iarăși goana prin 
grădină cu cearceaful în cap, 
ploaia cu nisipul și insfârșit 
scuturatul roiului — de data 
asta într’o găleată pe fundul 
căreia pusese iarbă.

Insfârșit sosiră și coșnițele 
mult așteptate. Dar spre marele 
necaz al Lilioarei coșnițele erau 
mici și pe deasupra mâncate de 
carii.

— In vara asta merge să lo
cuiască în ele, dar la iarnă ce 

vor face ? se plângea Lilioara.
Dar a găsit și pentru asta o 

soim*-. într’o zi a cotrobăit prin 
magazie, prin pivniță și a adu
nat toate lăzile și scândurile 
care i-au ieșit în cale și le-a 
dat la o cooperativă de tâmplă- 
rie să-i facă locuințe bune unde 

să poată ierna 
fără nicio primej
die albinele ei.

Acum insă când 
toamna se apro
pie, Lilioara con
trolează neobosită 
magaziile stupilor 
să se convingă 
dacă fagurii sunt 

destul de încărcați cu miere, 
dacă albinele nu sunt în pri
mejdie să moară de foame la* 
iarnă.

Multe dintre colegele Litioa- 
rei, dela Școala Germană de 7 
ani Nr. 3 din Sibiu, au aflat 
povestea cu albinele și și-au pus 
în gând să discute despre asta 
într’o adunare pionierească.

Elvira POPAZU

în excursie Ia 
de gămălie,

SPOR
In excursie cu pionierii

într’o zi frumoasă de August, am plecat cu pionierii taberei noastre, 
Valea Miței. Luasem cu noi cele de trebuință unei excursii : undițe, ace 
borcane, minge de vollei, aparat de fotografiat. Am hotăr't ca această excursie s’o fo
losim pentru activitate sportivă. îndată ce am ajuns într’un luminiș, un grup de pio
nieri au început să joace vollei. Cu multă îndemânare, cu sărituri sprintene, ei își tri
miteau mingea dela unul la altul.

Câțiva băieți au mers în desișul pădurii să caute șopârle. Iar spre amiază când 
soarele trimitea razele cel e mai calde, după puțină odihnă, copiii și-au pus costume de 
baie și aruncându-se în apa limpede au început să înoate. Târziu spre seară, când 
tiptil, tiptil, soarele a început să coboare spre apus, am plecat spre casă.

Maria SU BA
profesoară la Casa pionierilor din Zalău

Sunt gata pentru a da probele F.G.M.A.
De mult doream și mă pregăteam să trec normele complexului F.G.M.A. 

Acum însă, când am pășit pragul clasei a Vll-a pot să-mi realizez această do
rință. In anii trecuți ca și în vara aceasta eu m’am pregătit temeinic. Am făcut 
antrenamente Ia alergări de viteză, sărituri, aruncări cu grenada și altele. 
Iarna trecută am început să schiez și să patinez. Iar în vara asta aproape zil
nic am fost la ștrandul „Progresul11 unde un tovarăș profesor de cultură fizică 
m’a învățat să înot. Și acum aștept cu nerăbdare clipa când voi putea trece 
primele probe.

T

Cristian SÂRBII
cls. a Vil-a Șc. elem. No. 13 C.F.R. Or. Stalin Prima întâlnire pe terenul sportiv în noul an școlar.



Pentru belșugul 
celor ce muncesc

rective a Congresu
lui al II-Iea al Par
tidului cu privire la 
dezvoltarea agri
culturii în următorii 
2—3 ani arată că 
trebuie să se ia ma
suri pentru extinde
rea continuă a su
prafețelor cultivate 
cu cartofi și legume 
480 000 de ha. în 
1956 dintre care nu
mai cu cartofi vor fi 
însămânțate 270.000 
lia . Deasemenl Pro
iectul de Directive 
prevede o creștere 
masivă a supralețe- 
lor ocupate de sere 
și răsadnițe pentru 
producerea de legu
me cât tuai timpurii 
și în cantități din 
ce în ce mai mari.

Vasil
In preajma marii sărbători de 23 August se 

întorcea dela Moscova, dela Expoziția Agri co ă 
Unională, tractoristul Vasile Voichiță șef de 
brigadă la Sânnicolatil-Mare, regiunea Arad. Nu 
mai trebuie să vă spunem câtă bucurie i-a făcut 
călătoria aceasta, brigadierului Voichiță, câte a 
învățat el acolo.

Ajuns în țară, tovarășii au început să-1 felicite: 
„Să ne trăiești eroule !.„ Când va crește fiica ta, 
Erika, vezi să-ți semene..." Ii privea nedumerit și 
se’ntreba de ce-i zice toată lumea „erou". Mai 
apoi a aflat marea veste: a fost distins cu înal
tul titlu de Erou al Muncii Socialiste.

Eroul muncii, dela Sânnicolaul-Mare, are de- 
abia 30 de ani. Din aceștia se poate spune că a 
trăit cu adevărat doar în ultimii zece. Pentrucă ce 
viață era cea dinainte ? De-abia a prins să umble 
și a și început să argățească pe la chiaburi. Iși 
amintește de chiaburul Eispitz, la care văzuse prima 
dată un tractor. A îndrăgit mult mașina, dar a a- 
juns s'o cunoască doar pe furate. Când îl prindea 
Eispitz lângă tractor, îl batea.

După eliberare, tânărul Voichiță ajunge tracto
rist la S.M.T.-ul din Sânnicolau, iar apoi șef de 
brigadă.

Dacă ar fi să înșiri realizările brigăzii Nr. al cărei șei este Vasile Voichița, ar

V oi ch i ță

Dacă ar fi să înșiri realizările brigăzii Nr. 6, al cărei șef este Vasile Voichița, ar 
trebui să înșiri tare multe. Aflată în fruntea întrecerilor, aproape că nu-i metodă nouă și 
prilej de economia, care să nu fie aplicate în brigadă. Se folosește și metoda graficului 
orar și cuplarea mai multor mașini la tractor și câte altele. Numai în anul 1953 brigada a 
făcut economii de 199.514 lei. Intrebați-i numai pe colectiviștii din Cenad, de brigada lui 
Voichița, care lucrează pe ogoarele lor de mai bine de patru ani. Să aveți numai timp să 
ascultați apoi laudele care i se aduc.

Fericit pentru înalta cinstire care s'a adus muncii sale, Eroul Muncii Socialiste Va
sile Voichița este hotărît să se avânte și mai entuziast în lupta pentru recolte mari, pen
tru realizarea mărețelor hotărîri ale partidului și guvernului privitoare la agricultură.

Sfaturi pentru tinerii pomicultori

Toamna în livadă
Zile de Septembrie... Frun

zele își schimbă tot mai mult 
haina verzuie a verii cu po
leiala ruginie a toamnei... In 
livezi și vii începe culesul. In 
aceste zile, însă, în livadă a- 
veți o sumedenie de treburi 
de făcut. Iată cele mai de 
seamă lucrări ce se fac toam
na în livadă:

Dacă aveți o livadă tânără, 
în care unii pomi s’au uscat 
sau nu s’au prins, săpați 
gropi pentru noi plantații. 
Gropile, după cum știți, tre
buie să fie adânci de. 60 cm. 
și să aibă un diametru de 
80-90 cm. Puieții se sădesc 
până spre sfârșitul lunii Oc
tombrie.

Infășurați tulpinele pomilor 
cu ramuri de conifere sau stuf 
pentru a le apăra în timpul

iernii împotriva 
altor rozătoare.

iepurilor și
După aceea

se sapă adânc pământul în 
jurul pomilor cât și între rân
duri iar sub brazdă se intro
duc îngrășăminte chimice (fos
fați, azotați). Ceva mai târ
ziu se curăță trunchiurile și 
crăcile de scoarța veche us
cată și se văruiesc cu soluție 
de vhr. Atât scoarța veche 
cât și frunzele se strâng și se 
ard.

Nu uitați un lucnu deosebit 
de important: strângeți cât 
mai multe și mai felurite se- 
tnirțe de pomi roditori, stra- 
tificâți-le în nisip și semăna- 
ți-le în primăvară întemeind 
astfel o mică pepinieră.

. Tehnician agr.
Al. G. ARCĂLEANU

Undeva într’o margine îndepărtată 
de Bucruești se află nn laborator as
cuns, pe care Cristea Dorobanțu și to
varășii săi îl organizaseră din însărci
narea Partidului Comunist Român. 
Aici comuniștii fabricau material ex
plozibil pentru a arunca în aer rezer
voarele nemțești de benzină. Greu a 
fost la început. Inginerului Mihu nu-i 
reușeau experiențele, lipsea fosforul 
care nu putea fi procurat de nicăeri. 
Stanca Dorobanțu, bătrâna mamă a 
lui Cristea, spuse tovarășilor și fiului 
său atunci: „Am să vă procur fosfor 
dela laboratorul unde lucrez eu.

Și’n ziua următoare așa a și făcut. 
Mereu apoi, Stanca Dorobanțu cu ris
cul vieții ei ducea fosforul ce trebuia 
să ajungă la laboratorul comuniștilor. 
Lupta împotriva cotropitorilor hitleriști, 
a regimului lui Antonescu trebuia dusă 
până la capăt. Neînfricata mamă stră- 
bătea drumuri lungi pentru a strecura 
în mâna unui tovarăș borcanul cu fos
for.

In laborator se fabrica explozibil 
pentrucă în regiunea petroliferă să 
poată sări în aer rezervoarele nemțești 
de benzină. Lupta devenea tot mai 
crâncenă. Intr’una din zile Stanca Do
robanțu este urmărită pe când se în
drepta spre laborator. Locul unde se 
afla laboratorul e descoperit și Cristea 
Dorobanțu și comunistul Văduva sunt 

arestați. Acesta este doar un fragment 
din filmul „Răsare Soarele" care ilu
strează lupta dârză din ilegalitate a 
comuniștilor.

Stanca Dorobanții, Cristea, fiul ei, 
Mihu și Miron numai câteva din per- 
sonagiile filmului sunt oameni simpli 
care-și iubesc fierbinte patria și luptă 
pentru apărarea ei împotriva dușma
nului.

...Cristea Dorobanțu, lonescu și Vă
duva sunt duși la judecată pentrucă 
au cerut pâine ,și libertate. Din film 
se desprind multe chi
puri dragi de luptători. 
Nu-1 poți uita pe Cristea 
Dorobanțu al cărui glas 
răsună cu putere chiar 
și între baionete. Plin de 
curaj el demască planu
rile mârșave ale fasciș
tilor. Nici de data acea
sta n’au reușit fabrican
ții Racoviceni să-l înfri
coșeze pe nepotul gor
nistului, să-i înăbușe 
glasul. El strigă hotărît 
și dârz în sala procesu
lui „Armata Roșie e a- 
proape".

...Și iată, sosesc Ar
matele Sovietice elibera
toare.

Oprișor, fiul lui Cris
tea Dorobanțu purtat în 

brațe de un ostaș sovietic, f'utură un 
steguleț roșu, semn ai libertății.

Cristea Dorobanțu, Ionașcu și Vădu
va sunt acum liberi.

Răsare Soarele libertății și pentru 
cei obidiți. A bătut ceasul victoriei.

Filmul „Răsare Soarele" (seria 
a doua din filmul „Nepoții Gornistu
lui") e o mândrie a cinematografiei 
noastre, o cinste pentru artiștii care 
interpretează cu multă măestrie rolu
rile unor eroi atât de dragi nouă.

Dragi cititori
A trecut vacanța cu ex

cursiile ei plăcute, cu neuita
tele ei focuri de tabără. Ați 
pășit cu bucurie în noul an 
școlar, deschizând nerăbdă
tori noile manuale ce vă vor 
dezvălui atâtea lucruri noi. 
Prietena voastră „Scânteia 
Pionierului1* vă va întovărăși 
și dealungul acestui an șco
lar ajutându-vă în muncă și 
înveselindu-vă. Ingrijiți-vă 
din vreme să vă faceți abo
namentele la gazeta „Scân
teia Pionierului**.

Abonamentele se fac la toa
te OFICIILE POȘTALE, la 
SECȚIILE DE DIFUZARE A 
PRESEI, și PR!N FACTORII 
POȘTALI. Costul unul abo
nament: 3 luni 3,60 lei; 6 luni 
7,20 lei; 1 an 14,40 lei.



— N’-o să mai fiu aleasă anul a- 
cesta conducătoare de detașament
— spunea cu părere de rău — 
pioniera Tătaru Cecilia, ceior 
două prietene ale sale... Pe de
oparte e mai bine așa. Atât timp 
cât am fost conducătoare, deta
șamentul nostru — al clasei a 
Vl-a — a fost mereu în coada 
școlii. Am avut în clasă zece re
petente și cinci corijente. Am ră
mas de căruță. De multe ori 
m’am întrebat dacă nu port și eu 
vreo vină.

— Și te-aî găsit vinovată, Ce
cilia?

— Mi se spune că nu am auto
ritate. Or fi având dreptate fe
tele — dar eu cred că am fost 
destul de autoritară. Cum era să 
mă mai port ?

— Sunt poate rele colegele — 
zise Ciutac Anca. Ori, unde ești 
tu așa mică nu te-ascultă... Sau 
cine știe, nu te-aî fi purtat nici 
tu cum trebue adăugă Anca zâm
bind.

— Ba m’am purtat în tot felul, 
știți bine și voi. Am vorbit în
tâi frumos, nu m’au înțeles. Am 

bătut din picior, tot nu m’au as
cultat. M’am supărat, am bătut 
cu creionul în masă și am stri
gat. Atunci ele au râs de mine.

Ochii căprui ai Ceciliei se um
plură de lacrimi.

— Știm, aî și plâns, din pri
cina asta — adăugă Cornelia.

Tot vorbind cele trei pioniere 
au rămas în clasă ultimele. Se 
mai auzeau câțiva pași mărunți 
pe sală, pe stradă râsete și stri
găte iar la geam freamătul cas
tanilor cernuți de rugina toam 
nei.

— Am avut colege rele spuse 
Cecilia.

— Nu-s numai colegele tale 
de vină, nici tu n’ai fost o bună 
colegă. Te-ai împrietenit numai 
cu câteva, lată, cu mine tu n’ai 
stat niciodată de vorbă așa, prie
tenește, te mulțumeai să-mi 
strigi: „Tovarășă Alexandrescu 
Cornelia, să mai pui articole Ia 
gazeta de perete că de nu te cri
tic în adunare”.

Anca Ciutac îșî aduse șî ea 
aminte că de multe ori nu a recu
noscut în Cecilia o colegă bună.

Dar mai este și altceva din care 
pricină Cecilia și-a pierdut din 
autoritate.

— Ții minte, îșî împărtăși pă
rerea Anca Ciutac. Intr’o zi ai 
luat un 2 la rusă, apoi l-ai repa
rat cu-un 3., dar asta n’a fost 
deajuns. Șî la celelalte ma
terii ai învățat mai prost ca n 
alți ani, n’ai mai fost un exemplu 
pentru noi și de asta nu te-am 
mai ascultat. Și n’ai ținut seamă 
nici de sfaturile tovarășei instruc
toare nici de ale colectivului de 
conducere...

Cele trei pioniere dela Școala 
de șapte ani Nr. 7 fete din Bucu
rești au mai vorbit mult. Apoi au 
plecat către casă împreună. Cea 
mai măruntă dintre ele, Tătaru 
Cecilia, după discuția atât de în
flăcărată avea o figură hotărîtă. 
Făgăduise prietenelor ei că iarăși 
va învăța bine și va fi o bună 
colegă.

Dar va mai fi oare aleasă anul 
acesta conducătoare de detașa
ment ?

Elena DRAGOȘ

„C onducătorul“
desen de: BURSCHI

— Nu pot, nu vezi? Treaba mea e să dau sarcini, iar voi să le îndepliniți.

ir

De cum intri în sala spațioasă a 
expoziției, te prinde uimirea și nu știi 
pe ce să-ți oprești ochii mai întâi: 
eci și zeci de lucrușoare gingașe în

floresc pereții, vitrinele și polițele pe 
care sunt rânduite cu grijă. Se află 
adunate .aici comori de neprețuit, ieșite 
din mâinile dibace a sutelor de par- 
ticipanți la concursul de creație popu
lară organizat în cinstea celei de a 
10-a aniversări a eliberării patriei. 
De-a-lungul etapelor acestui concurs, 
s‘au întrecut în măestrie muncitori, 
țărani muncitori, ostași și elevi de pe 

mai izbutite, mai frumoase, s’au strâns 
acum în această sală luminoasă și, 
zilnic?, sute de oameni ai muncii se pe
rindă prin fața lor, admirându-le. Ia- 
tă-le : scoarțe și covoare țesute într’o 
îmbinare măiastră de culori, obiecte 
de lemn dăltuite cu migală, ulcioare 
svelte îmbrăcate în smalț, cojoace, 
pieptare, chimire cu zeci de desene în
crustate în piele...

Cele mai multe din obiectele de artă 
expuse au teme legate de eliberarea 
patriei, grăind simplu dar emoționant 
despre marea prietenie cu poporul so
vietic, despre recunoștința fierbinte 
pentru eliberatorii noștrii. Iată de pil
dă aici într’un colț o scenă modelată 

în miez de pâine de către Dinu loan. 
Ea înfățișează câțiva tanchiști sovietici 
înconjurați cu dragoste de un grup de 
oameni ai muncii și copii din patria 
noastră, în zilele lui August 1944. Pri
vind-o, te poartă gândul Ia artistul 
din popor care, săptămâni întregi poa
te, a migălit cu finețe și răbdare asu- 
pră-i...

Toate câte se află aidi îți vorbesc 
viu despre minunata putere de creație 
artistică a poporului nostru, despre 
nenumăratele talente din sânul lui, 
despre tradiția artistică a poporului 
muncitor. Iată de pildă poarta aceasta 
secuiască sculptată în lemn de ță
ranul muncitor Veress Imre din regiu
nea Autonomă Maghiară, catrințele a

cestea presărate cu fluturi de argint, 
marama aceasta străvezie țesută de 
Ana Zidaru din regiunea Craiova...

Și trecând așa prin fața obiectelor 
expuse, afli multe ludruri: cum e por
tul în regiunea Stalin, care e specifi
cul sculpturii populare în Tara Moți
lor, cu ce fel de desene își împodobesc 
vasele olarii din Oltenia și câte și 
mai câte. Pentrucă toate regiunile pa
triei sunt reprezentate aici. Din fiece 
colțișor de țară, oricât de depărtat, 
artiștii populari au trimis la Bucu
rești obiecte ludrate cu dragoste și 
talent. Cât de minunat vădește tn ex
poziția aceasta frumusețea și bogăția 
artei noastre populare!

Vasite MANUCEANU



Basm popular ind an

nostru Til a nimerit în

Șoarecele începu

câini groaz-

era gata să

carii ea. —

de 
din

răspundea Șoare- 
mai iuți decât pi*

copleșind-o cu întrebările, 
putea răspunde nimic 

emoție. însfârșit, bătu

într’un oraș trăiau odată doi prieteni. 
Cioara și Șoarecele. Totul mergea bine, 
până când veni un an de foamete. Atâta 
/•mp cât oamenii erau sătui, se mai gă
seau ceva rămășițe pentru Cioară, firimi
turi pentru Șoarece. Dar când oamenii, 
pentruca să nu moară de foame începu
ră să prindă și să mănânce chiar ciori, 
speriată Cioara noastră zbură drept la 
Șoarece.

— Rămâi cu bine, prietene! — 6puse 
Cioara cu lacrimi în ochi. Sunt nevoită 
să plec de aici. Mă duc în pădure. A- 
colo într’un lac trăiește bătrâna mea prie
tenă Broasca Țestoasă. Am să rămân la 
ca și o să-ți duc dorul.

Atunci șoarecele începu s’o roage:
— Nu pleca singură ! Nici eu n’o duc 

acum mai bine decât tine! Dacă-mi ești 
prietenă, ia-mă pe spinarea ta și am să 
zbor și eu acolo unde te duci tu. Nu-ți 
părăsi prietenul la nevoie !

Cioara se învoi. Șoarecele se cocoță pe 
spinarea ei, se așeză bine între aripi și 
porniră astfel în zbor.

Zburară pe deasupra orașelor, zburară 
pe deasupra unui râu, apoi peste câmpii 
până au ajuns la o pădure. Acela au 
coborît lângă un lac mic. Din lac își 
scoase capul Broasca Țestoasă de apă, 
dar când îi văzu se dădu repede la fund.

Cioara însă strigă :
— Nu te teme de nai, respectabilă 

Broască Țestoasă ! Sunt eu, străvechea 
ta prietenă. Cioara, iar cu mine e nu
mai Șoarece!? cel mititel !

Broasca Țestoasă își scoase iar capul 
din apă și văzu înlr’adevăr că este vor-

ba de prietena sa Cioara cu Șoarecele cel 
mititel cocoțat pe spinarea ei. Broasca 
Țestoasă se grăbi să înoate mai repede 
la mal in întâmpinarea oaspeților.

— Fii bine venită Cioară, prietena mea! 
vorbi ea. Ești oaspetele meu. Dar spu
ne-mi, te rog, ce-ți trebuie Șoarecele ăsta? 
Ce rost are, ce folos iți poate aduce jivi
na asta mică ?

— Adevărata prietenie nu caută nicio
dată foloase — îi răspunse Cioara. — Ji
vina asta mică este ce! mai bun prieten 
al meu și de aceea te rog și pe tine să 
fii prietenă cu el.

— Bine — fie, spuse Broasca Țestoasă.
— Sunt bucuroasă de amândoi. Tot ce 
este aici în pădure in jurul lacului meu, 
t"tul este și al vostru.

Abia isprăvi Cioara să mulțumească 
Broaștei Țestoase, când deodată răsună 
un tropăit repede de picioare și pe malul 
lacului apăru un pui de cerb tinerel cu 
blănița pestriță. De spaimă Broasca Țes
toasă se dădu la fund, Șoarecele se ros
togoli de pe spinarea Ciorii și țâșni în 
iarbă, iar Cioara zbură și se cocoță tocmai 
sus într’un copac. De acolo ea privi pu
iul de cerb care de-abia își trăgea ră
suflarea de atâta alergătură și nu înțe
legea de cine fugise el cu atâta grabă ? 
Puiul de cerb tremura de frică și nu știa 
încotro s’o ia mai departe. Atunci Cioa
ra se ridică deasupra pădurii, și cercetă 
cu atenție fiecare cărăruie. Dar oricât s a 
tot rotit ea în zbor, n‘a văzut nimic de 
speriat. Nedumerită Cioara se întoarse la 
lac. Acolo, puiul de cerb tot nu se liniș
tise : tresărea mereu uitându-se sperios 
in jurul lui.

— Ascultă, Pestrițule. — cârîi Cioara
— de cine fugeai așa de speriat ?

— Vai de mine și de mine I — spuse 
jalnic puiul de cerb. Azi dimineață m’a 
luat la goană un vânător cu câinii lui și 
am fugit de el teată ziua. Parcă aud și 
acum lătratul câinilor. Și ce 
nici!

Cioara se porni pe râs de 
cadă de sus din copac.

— Vai ce prost ești! — 
de vânători I Iar 
auzi mereu vreo

Am văzut eu 
prinprejur. E 11- 
fără grijă și să

Doar ai scăpat de mt II 
lătratul câinilor o să-l 
două zile ! Nu te teme ! 
că nu e nimeni pe aici 
niște. Poți să bei apă 
paști în poenița asta. Dacă apare cineva 
îți spun eu.

In acest timp. Broasca Țestoasă își 
scoase capul din apă, iar Șoarecele apăru 
din iarbă. II priviră pe puiul de cerb cel 
prostuț, râseră cu voie bună șl îl pore
cliră Til-Pes.rițul. Și ast el au început să 
trăiască împreună lângă lac: puiul de 
cerb și cei trei prieteni Cioara, Broasca 
Țestoasă și Șoarecele. Se adunau în fie
care zi pe mal, stăteau la sfat, povesteau 
pe rând tot felul de istorioare și erau fe
riciți.

Dar iată că într’o zi Cioara, Șoarecele 
șl Broasca Țestoasă, se adunară lângă 
Iac la ora obișnuită. Lipsea numai Til pu
iul de cerb.

— Prietenă Cioară, spuse Șoarecele, 
l-am văzut pe Til alergând la vale pe 
malul unui pârâiaș. Oare nu i s’o fi în
tâmplat vreo nenorocire ? Inalță-te cât 
mai sus în zbor dragă prietenă, vezi un
de este Til șl întoarce-te mai repede ca 
să ne liniștești și pe noi.

Cioara zbură deasupra pădurii și înce
pu să privească de jur împrejur. Deoda
tă zări departe într’o poiană ceva foarte 
ciudat: ci.leva se zvârcolea în iarbă, dar 
nu putea să vadă cine anume era.

Zbură mai aproape și începu să dea. re
pede din aripi de amărăciune : în poiană 
se zbătea într’o capcană făcută din plasă 
Ti] puiul de cerb.

— Til I Til ! Cum de ai ajuns aici ? — 
strigă Cioara.

— Vai, prietenă Cioară, nici eu nu știu ! 
îi răspunse Til gemând.

Un vânător viclean și-a așternut plasa 
în iarbă, iar eu n’am văzut-o și m’am 
încurcat cu totul în ea. Te rog nu pierde 
timpul și gândește-te cum m’ai putea a- 
juta. Aud în depărtare o voce omeneas
că. De-sigur e vânătorul.

Cioara se înălță speriată și văzu în- 
tr’adevăr un vânător. El mergea înceti
șor spre poiană și cânta ceva.

— Mare nenorocire ! — câr i Cioara cu 
disperare. Acum numai înțeleptul Șoa
rece mai poate născoci ceva. Sărmane Til, 
bietul nostru Til! Și Cioara cârtind jal
nic zbură înapoi spre lac.

Broasca Țestoasă și Șoarecele o întâm
pinară pe Cioară în ace’.aș loc. De abia 

se așeză Cioara pe pământ, când ei se 
repeziră la ea 
Ea însă nu Ie 
amărăciune și 
aripi și vorbi :

— Prietenul 
cursa pusă de un vânător 1 Urcă-te pe spi
narea mea repede prietene Șoarece, vână
torul se apropie! Să ne grăbim căci 
altfel nu-I mai vedem niciodată pe Til !

Fără să mai piardă timp, Șoarecele se 
cocoță pe spinarea Ciorii care-și luă re
pede zborul. Iar biata Broască Țestoasă 
începu să plângă și porni târâș după ei, 
căinându-se jalnic.

— Vai ce nenorocire ! Mare nenorocire ! 
Și eu nu pot să-1 ajut cu nimic pe prie
tenul nostru ! Dar nici nu pot sg rămân 
aici în lacul acesta liniștit. Chiar dacă nu 
le pot aduce nîciun folos, cel puțin să 
fiu alături de prietenii mei în clipe grele.

Spunând acestea ea se țâra din toate 
puterile, mișca cât putea de repede labele 
sale scurte și strâmbe, care se potriveau 
la înot, dar erau neputincioase pe uscat, 
însfârșit Cioara și Șoarecele ajunseră 
la poiana, în care se zbătea in plasă Til, 
puiul de cerb. Șoarecele se rostogoli într’o 
clipită de pe spinarea Ciorii și dădu in 
fugă ocolul plasei.

— Repede! Mai repede! — îl grăbea 
Cioara. Vânătorul se apropie, uite-1 că 
vine 1

— Fii liniștită — îi 
cele — dinții mei sunt 
cioarele vânătorului.

Și cu aceste cuvinte 
să roadă plasa cu dinții săi ascuțiți și 
iuți.

— Repede! mai repede! — cârtia Cioa
ra, rotindu-se deasupra poienii, vânăto
rul e foarte aproape I

— Grăbește-te, dragă prietene! îl ruga 
șl Til puiul de cerb. Grăbește-te, că de 
nu, sunt pierdut. Aud pașii vânătorului!

— Suntem pierduți! — strigă deodată 
Cioara. Uite-I pe vânător, aleargă în
coace ! Salvează-te prietene, fugi I

— Mai am timp! — îi strigă Șoare
cele și își înfipse dinții în ultimul nod. 
Vânătorul era foarte aproape. Râdea de 
bucurie, grăbindu-se să ajungă la plasa 
lui, în care se încurcase un pui de cerb. 
Ce pradă bună!

Vânătorul își întinse mâinile, dar șoa
recele tocmai sfârși de ros plasa și țâș
ni în iarbă. In aceiași clipă Til cu o sin
gură săritură dispăru în desișul pădurii. 
Cârtind de bucurie Cioara începu să se

!
rotească deasupra vânătorului care 
mirare nu știa ce să mai creadă.

Dar bucuria prietenilor nu fu de lungă 
durată. Vânătorul își strânse plasa, se 
uită în jur și se pregătea să plece când 
apăru în poiană Broasca Țestoasă jumă
tate moartă de oboseală.

„fată o altă minune! — se gândi vâ
nătorul. La început a ros cineva plasa și 
a eliberat puiul de cerb, iar acum iată 
o Broască Țestoasă de apă care umblă de
parte de lac. Ce o fi căutând pe aici ?“

Totuși vânătorul nu stătu mult pe gân. 
duri, legă labele Broaștei Țestoase, și 
plecă spre casă cu ea în spinare. Cu la
crimi de jale Cioara și Șoarecele priveau 
in urma vânătorului.

— Acum nimeni n’o mai poate a’uta 
pe buna noastră Broască Țestoasă chit
eai Șoarecele. De ce s‘a apucat să iasă 

din apă ; știe bine că de abia poate i 
se târască pe pământ!

— Sărmana mea bătrână prietenă 
6puse și Cioara. Vroia să fie împreună < 
noi și a lovit-o pe ea năpasta.

Dar iată că atunci glăsui și Til pui' 
de cerb 1

— Numai eu sunt vinovat de toate 
cestea. Broasca Țestoasă a fost îngrij' 
rată de mine, pentru mine, s’a târît pâr 
aici și a căzut pradă vânătorului. Acea 
ta înseamnă că și eu trebuie s’o ajut 
nevoie.

Ascultați, prieteni; eu am să alerg | 
cărări ocolite, am să-1 întrec pe vânăt' 
și am să mă culc lângă pârâiaș, pref 
cându-mă că sunt mort. Tu Cioară, adu 
până acolo pe Șoarece, dă-i drumul 
iarbă și urcă-te pe capul meu, prefăcâ: 
du-te că-mi ciugulești ochii. Iar tu Șoar 
ce, să nu căști gura 1 îndată ce ai să p< 
desleagă-i labele Broaștei Țestoase ș> 
tă-i drumul cel mai scurt spre apă. t 
mai întrebați acum mai mult. Să ne gr 
bim! Veți vedea ce o să iasă până la sfâ 
șit. Zis și făcut. Alergând pe cărări oco 
te Til îl întrecu pe vânător și se culcă 
calea lui drept lângă pârâu prefăcându- 
mort. Cioara îl aduse acolo pe Șoarec 
îi dădu drumul în iarbă, se așeză pe c 
pul lui Til prefăcându-se că-i ciuguleș 
ochii. Iar Șoarecele se cocoță pe o m 
viliță șl începu să aștepte. Oare ce-o : 
se mai întâmple acum ?

Curând apăru pe cărare vânătorul ' 
Broasca în spinare. Pe malul pârâului. 
zări un pui de cerb mort. Se opri și î 
cepu să-l cerceteze. Înlr’adevăr, puiul 
cerb era mort, iar o cioară îi scotea 
chii. — Mare noroc am — se gândi v 
nătorul. De bucurie și nerăbdare arun 
Broasca Țestoasă în iarbă și se repe 
la puiul de cerb. In aceeași clipă Șo 
recele alergă la Broasca Țestoasă și ro 
se sfoara care îî lega labele.

— Haide, repede! — îi spuse Șoarecel 
arătându-i Broaștei Țestoase drumul sp 
pârâu. Mai repede, să nu fie prea târzi

Și Broasca Țestoasă se țâra din toa 
puterile.

In timpul ăsta vânătorul alerga sp 
puiul de cerb, dând din mâini și st 
gând :

— Pleacă de aici, Cioroi lacom ! Să i 
strici pielea cerbului. Cară-te de aici, m 
repede !

Dar Cioara se făcea că nu aude. N 
mai când vânătorul ajunse aproape 
tot, se ridică In aer croncănind. După 
puiul de cerb „mort“ sări în picioare 
dispăru ca un vârtej în pădure.

Vânătorul era să cadă de mirare: „u 
încă o minune" ! Se repezi Ia locul, un

zăcuse puiul de cerb și găsi numai iart 
călcată. Se întoarse înapoi la Broast 
Țestoasă, dar găsi acolo numai câteț 
bucățele de sfoară : Broasca Țestoasă, t 
mai era nici ea ! Vânătorul se sperie i 
tunci de moarte; nu i se întâmplase n 
ciodată una ca asta. Lăsă totul baltă 
se grăbi să se întoarcă acasă.

In acest timp Broasca Țestoasă ns 
însfârșit, Ia pârâu și se cufundă în ap 
Acolo nu-i mai era frica de nîciun du: 
man . Înotă încetișor până la lac, unc 
o așteptau prietenii săi credincioși, 
astfel erau din nou împreună, pentru a 
se mai despărți niciodată.
Traducere și prelucrare in Ib. Rusă

F. IARALIN
din cartea „Basme indiene"

Delhi, 1953.
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