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La patinaj
Gh. TOMOZEI

Fotomontaj de G. PREPELIȚA

Fulgii-n lunecări măiastre 
Iși aștern covorul dalb. 
Lacul, undele albastre 
Și le-a împietrit în alb.

Tace-ncununat de trestii, 
Tac si păsărtle-n zbor. 
Prin perdelele ferestrii, 
II privesc nerăbdător.

Mă așteaptă, mă așteaptă, 
Iarna, albele-i oglinzi...

Bine-i sub a zilei șoaptă, 
Pe patine să colinzi...
Vintul poate o să bată. 
Neaua poate va cădea 
Dar noi, veselă armată. 
Nu ne vom înspăimânta.

Pentru drumurile noastre, 
Pentru visul nostru dalb. 
Lacul, undele albastre 
Și le-a împietrit în alb.

Mulți dintre voi, atunci cînd to
varășul profesor vă explică lecția 
ta fizică sau chimie aveți posibi
litatea să vedeți practic, prin ex
periențe, cum se petrec anumite 
fenomene. Dar experiențe nu se 
pot face la toate materiile, de pil
dă la geografie.

— La geografie? Dar nici 
n-avem nevoie de experiențe, doar 
ne folosim de hărți, atlase, globuri, 
veți răspunde voi.

Dă, aveți dreptate. Hărțile cu 
coloritul și semnele lor convențio
nale vă ajută să cunoașteți unde 
sînt cîmpii, munți, vă arată pe 
unde își are cursul un rîu sau 
unde se află o regiune. Insă cum 
arată un oraș, asta nu poate să 
v-arate o hartă. Cu toate acestea, 
școlarii din clasa a Vll-a din co
muna Lăzăreni, regiunea Oradea, 
la ora de geografie în care tova
rășul profesor le-a predat lecția, 
„Orașele țării noastre" au văzut 
străzi și clădiri ca și cum ar fi 
fost pe-acolo. Au văzut opera din 
Cluj, biblioteca regională din 
Oradea, parcul din Timișoara. Apoi 
s-au îndreptat spre porturile de la 
Dunăre..

Vi se pare poate curios, dar lu
crurile așa s-au petrecut’. Să vă 
spun acum care-i secretul. Era în 
iarna anului trecut. Elevii aceștia 
erau în clasa a Vl-a. Intr-o adu

nare de detașament cineva a venit 
cu propunerea să se facă un al
bum geografic cu fotografii din 
toate orașele țării. Toți au fost de 
acord cu acest lucru și, entuzias
mați, s-au apucat de treabă. Cîțiva 
din ei au alcătuit o Scrisoare pe 
care au trimis-o în multe din uni
tățile pionierești din Cluj, Timi
șoara, Sibiu, București și alte 
orașe. Scrisoarea, se vede, s-a bu
curat de mare interes, pentru că 
nu mult după aceea poștașul adu
cea zilnic la școală tolba încărcată 
cu fel de fel" de vederi specifice 
locurilor respective.

— Ne-am străduit zi de zi să 
adunăm vederi din orașul nostru 
dar n-am găsit decît una. Dar în
dată ce vor apare și alte ilustrate 
vi le vom trimite neapărat, spunea 
într-o scrisoare, Virginia, pre
ședinta unei unități din Caran
sebeș.

Și așa cu ajutorul vederilor pri
mite, școlarii din Lăzăreni și-au 
aranjat un minunat album. Atunci 
s-au bucurat de el și, atît I Dar 
anul acesta cînd au văzut cît de 
mult le-a folosit la ora de geogra
fie, bucuria lor a fost și mai mare. 
Acest lucru i-a încurajat, și acum 
ei se gîndesc să găsească și alte 
metode practice care să-i ajute la 
lecții.

Stela JUCAN
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---- Pripeala nu-i
A devenit o tradiție pentru detașamen

tul 6 de la Școala medie de 10 ani din 
Făgăraș, să primească în rîndul pionieri 
lor numai pe școlarii disciplinați și 
note bune. Aceasta pentru 
din colectivul de conducere 
Bun lucru I

Faptele, însă, nu se petrec totdeauna la 
fel. Cîteodată se dovedește că pripeala în 
a judeca un tovarăș al tău nu e bună de 
loc. Iată de pildă ce s a întîmplat, nu de 
mult, în detașamentul mai sus pomenit.

Mircea leșeanu era silitor lua note bune 
dar era tare neastîmpărat. Uneori și tova
rășul învățător avea de furcă cu el : „dar 
mai stai liniștit odată Ieșene 1 îi spunea 
supărat. I s-a mai întîmplat odată lui le
șeanu de... „i-a scăpat una" altuia mai 
mic. Totdeauna însă după asemenea lu 
cruri se căia. Ce vreți, cum se învîrtea, 
cum dregea, tăcea cîie o boacănă. Ii lip
sea cum ar spune cei din colectivul de 
conducere : „disciplina pionierească". De 
fapt însă. leșeanu dorea nespus de mult 
să devină pionier și a cerut acest lucru 
colectivului de conducere.

Băieții s au adunat, s au sfătuit și au 
căzut de acord : „Nu-1 primim. E indisci- 
plinat".

leșeanu la început a fost trist, părea o 
vreme că s a liniștit. Dar iată că într o zi, 
în timpul 
călimara 
picat jos 
au întors 
cut observație. Membrii colectivului 
conducere s au privit semnificativ de par
că ar fi spus : așa i că am avut dreptate ?

A mai trecut cîtva timp. Intr o zi cei din 
colectivul de conducere au primit altă ce
rere de la leșeanu. „Rog să fiu primit —

bună de loc...^™
cu 

că pionierii 
sînt exigeați.

orei s a auzit un zgomot sec tar 
cu care leșeanu se tot iuca, a 
și s-a tăcut țăndări Toți copiii 
capul spre el. Învățătorul t a fă- 

de

spusese el — Învăț bine, voi fi discipli
nat 1".

— Iar leșeanu? bodogăniră supărat! 
doi din membrii colectivului de conducere. 
Ce mal vrea î Cum mai îndrăznește 1...

— Dar dacă 1 am primi, interveni al 
treilea ?

— Cum, un indisciplinat, un., regula
mentul organizației de pionieri ce spune? 
In rindurile organizației vor fi primiți nu
mai școlarii buni la învățătură cu com
portări frumoase...

— Și eu spun că leșeanu e un băiat 
bun. învață bine Iar dacă vă gîndiți la 
întîmplarea cu călimara, n aveți dreptate. 
Oricui t s-ar fi putut întîmpla odată așa 
ceva. Sigur, noi am vrea ca toti să fie 
foarte, toarte buni, dar nu se poate tot
deauna. Totuși leșeanu s a îndreptat mult. 
Nu mai e indisciplinat ca înainte. Și-apol 
primirea lui în organizație va face ca el 
să devină și mai disciplinat.

Șt. de astă dată, 1 au primit.
Trebuie să vă spun că a fost o mare 

bucurie pentru leșeanu. Era convins că 
nu 1 vor primi pînă și după felul cum 11 
ascultaseră cererea.

Firește, vă interesează ce s-a întîmplat 
cu el mai departe S a întîmplat întocmai 
cum vă așteptați. Nici nu 1 ați mai recu
noaște acum pe leșeanu cel indisciplinat. 
Uneori, se mai întîmplă, Iși mai dă „în 
petec" dar cravata roșie îi amintește me
reu cum trebuie să se poarte. A căpătat 
cum zice acum colectivul de conducere al 
detașamentului „disciplina pionierească". 
Ei, ce părere aveți ? Așa-i că trebuie să 
ne gîndim bine, bine de tot cînd e vorba 
de un tovarăș al nostru ? Și mai ales cînd 
e vorba de primirea lui în organizația de 
pionieri..

E. CHIRAN
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scuzabil

participat la eroicele lupte

medico- 
utecistu-

Pe dosarul Institutului 
legal privitor la moartea 
lui Vasile Roaită stă scris :

„Numele : Vasile Roaită
Cauza mor fii : rănirea stomacu

lui prin armă cu foc și hemoragie 
internă.

— Omor

scuzabil" 1 Cu cîtă fă- 
incercat slugile regi-

După 23

Al. Ovidiu ZOTTA

de ani...

... „Omor 
țămicie au 
mului burghezo-moșieresc să-și as
cundă crima: uciderea mișelească 
a tînărului utecist Vasile Roaită 
care a

ale muncitorilor ceferiști din 1933 
de la Atelierele C.F R.-Grivița.

încă multe astfel de dosare au 
mai întocmit ucigașii pentru cei
lalți muncitori căzuți vitejește. Dar 
noi, cei de azi. cunoaștem adevă
rul, știm că viața noastră de acum 
se datorește jertfelor făcute de lup
tătorii ilegaliști pentru ca poporul 
nostru să cunoască zile mai bune. 
Astăzi, cînd visul celor de atunci 
s-a implimit, noi le cinstim jertfa 
muncind cu hotărîre și dragoste 
pentru ca patria noastră liberă ak 
devină din ce în ce mai bogată, 
mai frumoasă.

Băieții sdraveni, de la munte. 
Vedeau întlia dată marea, 
Și briza-i mlngîia pe frunte 
Și-i tulbura, adincă, zarea...

ne fie-albastru cerul, —Ca să
Albaștrii ochi șj i-a jertfit, 
Sfidlnd și flacăra și fierul, 
Un ucenic de glonț pălit!

El și-a jertfit, modest, suflarea 
puținilor, la număr, ani...

Dar n-a murit. O-ncredințare 
Mă face glasul să-i ascult; 
Cit marea, cit nestinsul soare 
el va trăi, ba, mult mai mult.

Cum plaja, binevoitoare, 
Covor de aur le-ntindea, 
Le dăruia bătrînul soare 
Comori din bogăția sa...

Ca briză să trimită marea 
Și nu suflări de uragan,

...Dar ei, flăcăii-au priceput 
Că-n toate-aceste frumuseți 
Trăiește, chiar de~i nevăzut 
Fiorul unei mari vieți...

Erau trei ucenici strungari, 
Sosiți la casa de odihnă.
Cu pasul rar, cu ochii mari. 
Sorbeau căldură și lumină.

li minuna cu-notu-i sprinten 
Cîte-un delfin sglobiu, ghiduș, 
O> i aninau priviri uimite-n 
ptsajul unui pescăruș...

Ca soarele mai cald să fie, — 
Căldura inimii și-a dat 
Flăcăul care-a stat să (ie 
sirenei, glasul, necurmat I ...Băieții sdraveni, de la munte. 

Vedeau întlia dată marea, 
Și briza-t mingiia pe frunte 
Și-i tulbura, adincă, zarea...

Asemeni, valurile-n spume 
Bateau în țărmuri mai ușor. 
Și cerul, pentru ei anume, 
Furase-un maldăr de cicori...

Primăvara îm America este mult mai caldă ca 
la noi. Ea seamănă cu vara noastră. De lucrul 
acesta ne-am convins în primăvara anului 1949 
cînd delegația sovietică din care făceam parte a 
sosit la New-York pentru a lua parte la lucră
rile congresului pentru pace al oamenilor de ști
ință și cultură din întreaga Americă. Era dumi 
nică și un timp frumos. Am plecat să vizităm o 
rașul. lată-ne în cartierele muncitorești din 
New-York. Primul lucru care îți atrage atenția 
este numărul mare de copiii ce umblă pe străzi. 
Oare a cui să fie acești copii ? Aceștia sînt co
piii! oamenilor muncii, copiii oamenilor simpli 
diin America. Băieți — curățitori de ghete stau 
în praf și- noroi Cei mai mulți curățitori de ghe 
te sînt copii. De departe ne face semne cu mina 
un băiețaș negru — curățitor de ghete, îmbră
cat în zdrențe. Ne apropiem de el

— Domnii nu vor să li se curâțe pantof» ? 
— întreabă băiețașul cu sfială. El întreabă cu 
sfială, fiindcă știe că pentru un cuvînt în plus 
poate fi bătut crunt, deoarece este „negru", iar 
negrii nu se bucură de drepturi omenești în 
S.U.A

Dar teama băiețașului dispare, cînd află că 
noi sîntem din Țara Sovietelor. Se leagă între 
noi o discuție.

— Cum te cheamă ?
— John Sî'nt John din Harlem. Dar dum

neavoastră mister ?
Discutăm parcă am fi vechi prieteni.

— Cîștigi mult John ? — întrebă cineva din
tre noi.

— Nu, mister, — răspunse triist băiatul. In 
fiecare zi trebuie să-i plătesc stăpînului mulți 
bani. El nici nu întreabă cît am cîștigat. 
Sînt zile, mister, cînd 
cî’ștîg mai puțin de
cît trebuie să-i plă
tesc stăpînului. A- 
tunoi patronul îmi ia 
o amendă.

Cînd e timpul fru 
mos sînt în general 
puțini oameni, care 
doresc să-și curețe 
pantofii

Iar pe timp urît nu 
este greu să te îm
bolnăvești...

— Spune, John, 
n-ai vrea să înveți ?

— Cum să nu, mister, — spuse băiatul of- 
tînd din greu. El îndoi brațul și-mi arătă muș
chii puternici. Oare n-ași putea devenii un timo
nier ? — ne întrebă el Mă gîndesc. că dacă 
John ar trăi în țara noastră el ar putea de
veni nu numai timonier, dar și căpitan de cursă 
lungă. John ar fi putut deveni oțelar sau pro
fesor, inginer sau învățător.

Povestirea compozitorului sovietic
D.D. ȘOSTACOVICI

(Din Pionerscaia Pravda Nr. 43 1955)

Din nou nuielușa cea subțire se 
opri într-un punct al hărții.

— Porniserăm de la Borșa. O minu
nată stațiune de odihnă. Urcam spre 
răsărit către pasul Prislop prin defi
leul Vișeului. Culegem fragii, înșiruiți 
de-a lungul șoselei. Spumoasă, apa Vi
șeului îngînă parcă o melodie. Asal

de poze, imagini din această lungă și 
interesantă călătorie.

Și cu asta, dragi copii, s-a încheiat 
adunarea pionierilor din Armășești. 
Deși ea a avut loc în poenița din 
curtea școlii fiecare ar fi putut jura 
că a văzut cu ochii lui minunatele 
locuri zugrăvite cu atîta măiestrie de 
instructoarea lor.

V. RANGA

DE PE TOT GLOBUL
De aceeaș vîrstă cu Moscova

tăm din nou curajoși Prislopul, peda- 
lînd greoi cu eforturi din ce în ce mai 
mari. Pînă Ia Pieptea urcăm neconte
nit pe serpentine. De aci începe de fapt 
pasul Prislop. De pe culmea trecăto
rii admirăm Ineul și Tomnatecul. In 
vremea aceasta însă uitasem cu desă- 
vîrșire de hartă. Mergeam spre răsărit 
cînd, un ciobănaș cu o cușmă mare 
pînă peste urechi, ne întrebă încotro 
ne e drumul.

— Spre Cîrlibaba, prietene.
— Bănuiam, dar ați greșit oameni 

buni. Apăi dacă-i așa luați-o pe malul 
Bistriței.

Și după sfatul ciobănașului am por
nit-o alături de Bistrița către Cîrli
baba. Peste cîteva zile am ajuns la 
Rădăuți. Cîteva ore am poposit pe 
dealul Voitinel în apropierea Rădău
ților. La invitația gazdelor am luat 
parte la o mare serbare cîmpenească. 
La „strînsură” cum o numesc ei, vin 
multe sate din împrejurimi. In acordu
rile unei frumoase melodii, flăcăii îm-

brăcați în minunate costume naționa
le cu pene de păun la pălărie, învîr- 
tesc cu foc fete zvelte, frumoase. I-am 
părăsit pe veselii localnici urmăriți de 
privirile lor prietenoase. Peste alte cî
teva zile am ajuns la Ceahlău. De-aci 
am pornit-o spre Borsec. Șoseaua ur
că domol, noi pedalăm, cu ușurință.

De la Borsec însă am 
fost nevoiți să mergem 
alături de biciclete pe 
niște serpentine de o 
rară frumusețe ce stră
bat pădurea de brazi 
de la poalele munți
lor Ghiurghiu. Un 
scurt popas am făcut 
și la Gheorghieni de 
unde am pornit spre 
Lacul Roșu.

Deși de la Gheor
ghieni și pînă la Lacul 
Roșu sînt numai vreo

30 kilometri, nici cu mașina nu-i par
curgi decît în două și chiar trei ore. 
Șoseaua se străbate anevoios din pri
cina serpentinelor accentuate. De cum 
intri însă în localitatea Lacul Roșu ai 
și uitat de oboseala drumului. Fiecare 
colțișor de aci te îndeamnă să-l cu
noști, să-i pătrunzi tainele sale. Mun
tele „Șuhardul Mic’’ îți dă bucuriile 
primei escaladări pe cînd „Șuhardul 
Mare” este piatra de încercare a ex
cursioniștilor. In această stațiune de 
odihnă își petrec concediul în Fiecare 
an mii de oameni ai' muncii. Vile mari, 
frumoase, asigură celor veniți la odih
nă tot confortul.

Lacul Roșu este cunoscut și datori
tă păstrăvilor săi. De cîțiva ani există 
aici o mare crescătorie de păstrăvi.

Tamara le povesti apoi despre hidro
centrala „V.I. Lenin" Bicaz care se 
construiește la numai cîțiva kilometri 
de Lacul Roșu.

Deși adunarea luase sfîrșit, pionie
rii nu plecau. In jurul instructoarei 
lor, răsfoiau un album cu aproape 100

Intr-o poiană, 
nu departe de 
un mare lac, se 
înalfă un ste' 
iar. Localnicii 
spun că acest 
stejar este de 
aceeaș vîrstă cu 
Moscova. „Bă- 
trîn. copac, veți 
spune, are peste 
800 de anii"

Diametrul 
trunchiului său 
este de 7,5 m. 
și lucrul cel mai 
interesant e că 
găzduiește și 
al(i arbuști. In

centrul trunchiului, unde se ramifică puter
nicele ramuri, cresc patru scoruși (arbuști 
cu fructe mici, roșii). Ospitalitatea neobiș
nuită a bătrinului stejar, nu-l împiedică cu 
nimic în creșterea și dezvoltarea lui.

găsite în straturile geologice miocene fosile 
ale diferitelor animale care au trăit cu apro
ximativ 15 milioane de ani în urmă : castori, 
urși, salamandre, pești cu dinți.

Deosebit de interesantă a fost descoperirea 
fosilelor de mastodont — animal gigantic, 
mamifer, care aparține familiei proboșcidie- 
nilor (cu trompă). Mastodonții au trăit mai 
ales în era terțiară și, după fosilele găsite, 
s-a putut stabili că aveau înălțimea de a- 
proape 5 m. și cîntăreau pînă la 30 de tone.

Cel mai tînăt vulcan din lume
El-Bokeron, care înseamnă „Gura mare“, 

este cel mai tînăr vulcan din lume. Acest 
vulcan s-a format nu de mult în partea de 
apus a insulei San-Benedicto care face parte 
din arhipelagul Revilo-Hihedo din Oceanul 
Pacific, la distanță de aproximativ 600 km. 
de țărmul mexican.

Noul vulcan, care are o înălțime de 400 
m., a început să erupă la 1 august 195^. 
In clipa de față, savanții încă cercetează ac
tivitatea acestui vulcan.

Descoperiri dintr-o carieră de piatră
Lîngă orașul Apole, în localitatea Novaia- 

Krulevskaia-Ves, din Polonia s-au făcut va
loroase descoperiri paleontologice. Au fost



Pag. S

Cînd ai un țel în viață crești: 
Cu inima și trupul îți sporește!

(Din cartea „Prichindel")

Convorbire cu acad. VICTOR EFTIMIU

Pe masa de lucru a maestrului sînt rinduite 
cu grijă caiete, fișe, cărți. In colțul din dreapta 
un teanc de hîrtii. Sînt singurele manuscrise 
care-și trădează de indată secretul. Sînt file 
smulse din caete de școală, acoperite de scrisul 
mărunțel și strimb al unor copii, sînt și file 
mai mari ce redau în desen imagini de lume de 
basm. E colțul „micilor prieteni” ai scriitorului, 
e colțul cititorilor care au îndrăgit lumea minu
nată a povestirilor sale. Privindu-le, mi-au răsă
rit in minte zeci de întrebări.

Dar scopul vizitei era altul. Voiam să aflu 
părerea maestrului în legătură cu discuția pur
tată în paginile gazetei noastre, pe marginea 
scrisorii lui Marcel Onescu.

— Oare cum de-i rabdă inima pe unii copii 
să fie necinstiți cu cei din jur, să mintă ? Poate 
însă că unii dintre ei greșesc, închipuindu-și că 
'"■ptele lor dovedesc curaj...

Cîteva clipe doar, maestrul a rămas pe gînduri 
■pentru ca apoi să înceapă să povestească.

— Mulți, foarte mulți dintre eroii basmelor 
mele sînt curajoși, înfruntă cu semeție greută
țile, împart dreptatea în jur cu vitejie. Așa este 
de pildă Prichindel. Micul dar curajosul Pri
chindel este unul dintre eroii mei preferați și 
este pentru că l-am cunoscut aevea. E mult de 
atunci... Eram într-o vacanță la țară.

Prichindel, (îl chema de fapt Mihăiță) era fiul 
grădinarului Anton care robea la curtea boieru
lui Romașcu, cel ce avea moșii fără de hotar. 
Era fără seamăn de frumoasă grădina îngrijită 
de nea Anton. Adesea, noi copiii ne strecuram 
nevăzuți în raiul acela de flori doar ca să pri
vim. Așa l-am cunoscut pe Mihăiță. Ca șl tatăl 
său el îngrijea cu dragoste gingașe mlădițe.

Intr-o zi din vara aceea, boierul Romașcu a 
chemat la conacul lui, zeci de prieteni cu fami
liile lor ca să se înfrupte din roadele bogatei 
sale moșii. Petrecerea a durat multe zile în șir- 
Intr-un amurg invitații au pornit să benchetu- 
iască în grădină. Noi copiii, (îmi amintesc ca 
acuma), priveam printre zăbrelele gardului.

Amețiți de atîta băutură oaspeții de-abia se 
mai țineau pe picioare. Cucoanele călcau fără 
milă peste iarba mătăsoasă a rondurilor ca să 
rupă flori. L-am văzut atunci pe Mihăiță țîșnind

tocmai din fundul curții. Cu sufletul Ia gură s-a 
oprit drept în fața unei cucoane care rupsese 
tocmai un trandafir. Plin de minie Mihăiță îl 
smulse floarea din mîini și apoi îl văzurăm cum 
se apropie de tulpina rănită peste care iși trecu 
ușor mîna, mîngîindu-o. Nici nu-i păsa de cu
coana aceea care țipa înfuriată.

Boierului Romașcu i se păru din cale afară 
purtarea băiatului de grădinar. II bătu fără milă 
in fața oaspeților și apoi il dădu afară de la 
curtea boierească. Izgonit, fără nici un sprijin 
Mihăiță a plecat din sat. Nu l-am putut uita 
niciodată. De cite ori îmi petreceam vacanța 
acolo în acel sat mă interesam de el. N-o du
cea rău. Poate că era mai bine pentru el, că 
fusese izgonit.

Cu bucurie aflam de fiecare dată de Ia tatăl 
lui că Mihăiță este prețuit și iubit pe ori unde 
trece, pe ori unde muncește, pentru hărnicia și 
cinstea lui. Ultima oară am aflat despre ei că 
lucra la un grădinar bătrîn și că din banii ce-i 
cîștiga acolo începuse să învețe la școală. Apoi 
i-am pierdut urma. Totuși nu l-am uitat pe Mi
hăiță. In amintirea lui, am scris basmul „Pri
chindel”.

Curajul, cinstea și dragostea de oameni l-au 
transformat pe Prichindelul nostru într-un viteaz 
făr de pereche, într-un voinic îndrăgit de toată 
lumea. Știu că nu există copil în țara noastră 
care să nu dorească să devină viteaz făr de pe
reche, cinstit, curajos, îndrăgit de toată lumea, 
așa cum sînt eroii din povești. Nu mă îndoiesc 
că și copiii despre care se vorbește în discuție do
resc acest lucru din toată inima. Dar poate că 
ei își fac următoarea socoteală: „E adevărat că 
sînt puțin cam lăudăros și-mi cam place să po
vestesc faptele nițel gogonat. Dar oare astea mă 
împiedică să fiu curajos, cinstit, viteaz ?”.

Și totuși aceste „mici păcate” împiedică în- 
tr-adevăr. Inchipuifi-vă pe un Făt Frumos trîm- 
bițîndu-și pe toate drumurile isprăvile sau spu- 
nînd brașoave de să-nghețe apele! Apoi ăsta 
n-ar mai fi un Făt Frumos. Căci sinceritatea, 
modestia, fac parte din ceea ce numim noi ca
racter. Și vitejii sînt întotdeauna oameni de 
caracter.

M. IONESCU

De curtnd vîntul rece a 
adus cu el zăpada care a aco
perit cu mantia sa oblă și 
străzile orașului Balș. Pe în
tinderile înzăpezite de pe balta 
Gării, gerul de peste noapte a 
făcut un alunecuș care a dat 
mult de furcă cetățenilor de 
prin partea locului. Copiii însă 
se descurcau mai ușor. Firește, 
erau tnvățați cu gheața. In fie
care dimineață, alunecușul, par
că le făcea cu ochiul și îi che

ma la întrecere.
De fapt întrecerea nu a por

nit de aici, ci pur și simplu de 
la o discuție;

★
Erau adunate în grup pioniere 

din clasele mai mari, adică 
dintr-a V-a, a Vl-a și a Vll-a 
și fiecare se lăuda cu patinele 
ei:

— Eu am o pereche de pati
ne noi, spunea Vîlceanu Ele
na.

— Degeaba ai tu patine noi. 
Ale mele sînt oechi, dar anul 
trecut am ieșit prima la concurs 
se lăudă Olteanu Maria.

S-ar fi ctondănit ele așa multă 
vreme, dacă Sinan Ecaterina 
n-ar fi venit cu o propunere 
care le-a pus nițel pe gîn
duri.

— Să organizăm o întrecere 
a celor mai bune patinatoare, un 
concurs de patinaj viteză.

— Să organizăm, și atunci o 
să vedem cine știe să patineze 
mai bine

Hotărî'ea a fost luată. Urmai 
deci pregătirile Participantele 
se antrenau în fiecare zi, de 
cum iși sfirșeau iecțiile

Organizatoarele aveau și ele 
o mulțime de treburi : fixarea 
traseului, (adică „plecarea" de 
la capătul străzii Balta Gării 
„sosirea" la celălalt capăt al 
străzii). însemnarea traseului 
din loc în loc cu stegulețe roșii 
alegerea unei echipe de serviciu 
care să mențină ordinea că doar 
de ele depindea buna desfășu
rare a întrecerii

lată că a sosit și ziua mult 
așteptată, ziua concursului. La 
linia de plecare s-au prezentat 
multe patinatoare. Cu răsuflarea 
oprită așteptau semnalul de 
pornire O pocnitură și ca un 
vîrtej concurentele și-au luat 
zborul pe gheață.

„Galeria" era și ea la datorie. 
Avuseseră grijă organizatoarele 
și de acest amănunt așa că pe 
tot parcursul auzeai numai 
strigăte :

— Angela. Angela, mai re
pede. ești prima

— Nu te lăsa Emilia, că ne 
faci de rușine 1

Și încurajările. îndemnurile 
veneu din toate părțile

— S-au apropiat de linia de 
sosire au ajuns strigă careva 
din „galerie". Cine e prima? 
Iar ca răspuns la întrebare o 
văzură pe Săndulescu Elena 
din clasa a Vll-a înconjurată de 
colegele ei cu care discuta 
foarte aprins despre victoria ob
ținută. Ea era deci ciștigătoarea 
concursului de patinai viteză, 
organizat de pionierele din cla
sele mari de la Școala de 7 
ani fete nr. 1 din Balș.

D. FREAMAT

Citiți aceste cărți
>ereira Gomes: „Esteiros44 „A fost odată ca niciodată../4

După lecție

„Am scris această carte 
pentru fiii oamenilor care 
n-au avut copilărie..” Rîn- 
durile acestea le-a însem
nat autorul romanului 
„Esteiros”, pe prima pa
gină a cărții sale. Și ro
manul descrie tocmai via
ța grea a copiilor lipsiți 
de copilărie, din Portuga
lia capitalistă.

Autorul, Joachim Perei-
Gomes, a fost unul dintre fruntașii Partidului 

și unul dintre cei mai talentați scriitori 
Portugaliei. „Esteiros”, opera sa de seamă, a 

de curînd în traducere romînească.

Ca să nu mai supărați 
pe bunicul, seara, cînd 
vrea să doarmă (e bătrîn 
bunicul, săracul); ca să nu 
mai mergeți pe la unchia- 
șul sfătos din vecini, după 
povești, (și mama să vă 
caute speriată pe toate 
ulițele...); ca să cunoașteți 
o seamă de povești din
tre cele mai frumoase, 
n.aveți decît să cutreierați

singuri lumea lui Făt-Frumos, pe pajiștile înflorite 
cu litere de tipar ale paginilor din volumul „A fost 
odată ca niciodată...”

Volumul cuprinde multe-multe basme și povești 
de-ale noastre, care o să vă încînte multe seri și 
poate o să mai rămînă și pentru cîteva dimineți...

După terminarea lecțiilor, un meci de șah cu 
tata e bine venit.

Ai

K,

■V,

La Școala medie 
mixtă ni. 3 din 
lăți, s-a 
de mult, 
ciudată.

Marin
fetiță mică și 1 
pată. Cum îi 
ceva, cum sare 
ceartă, țipă, plînge 
— ce mai, iese un 
scandal... Așa că de 
la o vreme nimeni 

Dar Petrina nu e nu-

Ga- 
petrecut, nu 
o întîmplare 
Iată...
Petrina e o

înțe- 
zici 

> la

— Foileton —
un frumos ghimpe la gazeta de perete) Auzi 1 ?... 
S-o amenințe pe ea, Petrina Marin 1 Dar se vede că 
n-o cunoaște. Și așa începu cearta :

— Dă te jos, strigă ea „Ghimpelui"
Ghimpele nici nu se clinti, de parcă ar fi spus: 

Nu vreau 1
— Și eu îți spun că ai să te dai.

O foaie foșni între spini. Pe ea scria : învață 1...
— Să învăț ? De frica ta ? Și Petrina s-a înfuriat 

iar, a început să țipe, să plîngă, să bată cu pumnii 
în bancă, mă rog, un tărăboi de nedescris.

In jurul Petrinei se adunase acum întreaga cla
să.

— Așa, strigă ea. Dați „Ghimpele" jos, învăț, nu-1 
dați, nu învăț. N-am să-mi mai fac lecțiile nicioda-

să plîngă. 
privit-o fn-

nu-i mai spunea nimic.
mai înțepată, ci și cam... leneșă. Pe pătrarul II avea 
media 2 și la romînă, și la matematică și la... ce 
să vă mai spun, avea multe note de doi. De frica 
scandalului însă, nimeni nu-i mai spunea nimic.

Intr-o zi In clasa a V-a a fost o adunare de deta
șament. Acolo pionierele au hotărtt ca să învețe 
în așa fel, îneît să nu mai primească nimeni nota 
doi. Această hotărîre era și pentru Petrina, 
Așa credeți voi, se vede 1 Chiar a doua 
trina nu și-a scris temele. Și... și a treia zi, 

•tîmplare bineînțeles, Petrina a ajuns prima 
să. Cînd colo, ce să vezi ? De pe perete 
batjocoritor îndreptîndu-și amenințător spinii 
ea „Ghimpele". (Noul articol care se răsfăța

nu ? 
zi, Pe
din în- 
în cla- 
privea 

spre 
pe

tă se răsti ea încăodată și începu
In clasă era liniște. Pionierele au 

diferente, au dat din umeri și și-au văzut de trea
bă.

— Spune-i lui, glumi cineva și arătă spre „Ghim
pe".

Și neobișnuita ceartă a continuat. Petrina nu-și 
făcea temele, „Ghimpele" nu se dădea jos.

Așa au trecut cîteva zile. „Ce să fac ?" — se 
trebă într-o după amiază Petrina.

— învață fetițo, se auzi o voce subțirică.
— Cine ești ? Răspunde... Dă-mi un sfat, strigă 

rugătoare Petrina.
Sînt eu, cartea de romînă. învață I

— Cum ? Să rămînă cum vrea „Ghimpele" ?
— învață, învață, tot repeta cartea. Hai, citește 

aici. Numai așa „Ghimpele" își va pierde puterea. 
Și ca prin minune, cartea se deschise la lecția din 
acea zi.

Și Petrina citi. Apoi își scrise și temele.
Au trecut cîteva zile. Acum privirile „Ghimpelui" 

nu se mai îndreptau batjocoritoare spre ea. Par
că nu mai avea nici o vlagă. Și pionierele au în
ceput să se poarte altfel, să fie mai prietenoase. 
Iar într-o recreație, cînd ele s-au întors în clasă, 
„Ghimpelui" îi pierise glasul. încetul cu încetul s-a 
uscat șl a căzut ca o frunză veștedă de toamnă.

Iar Petrina... Petrina de atunci își face temele.

Geta COSTIN

în-

s>



a
Mircea Sîntimbreanu

l-o apucă Voicu. 
Eminescu.. țipau

bibliotecă 7 
clasei... •

nu va apare, vom „sparge

— Nu-1
— Așa
— Așa
— Nu-i

țipă Răduț, și-i

La început a fost doar un raft a- 
proape putred, învelit cu un ziar 
crestat în fel și chip. In colț, într-o 
rină se propteau două-trei cărțulii. 
Atîta tot. Adică nu; deasupra, pe un 
dreptunghi de carton, o inscripție cu 
litere rotunde, arăta despre ce e 
vorba : „Biblioteca clasei". Erau zile 
în care cărțuliile dispăreu de la lo
cul lor și atunci rămîneau doar poli
cioara, firma, și... bibliotecarul.

De fapt, bibliotecarul se ivise îna
intea bibliotecii : un băiat slăbuț, 
palid, puțin miop, rozîndu-și veșnic 
tocul ochelarilor : Răduț Liviu Mir
cea.

El venise cu ideea, cu policioara 
și cu primele cărți. Băieții n-au ră
mas nepăsători. Aduceau la început 
cărți vechi fără scoarțe, mînjite cu 
gălbenuș de ou, sau numai scoarțe, 
ori calendare și almanahuri vechi, 
unele mirosind a mucegai, toate pli
ne de praf... Le plăcea mai ales să 
se vadă trecuți în catastif, cu nume
le și pronumele lor, după numele și 
pronumele autorului : Don Quijote- 
Cerventes — Giușcă Valerică, sau 
Poezii — D. Bolintineanu — Voicu I. 
Gh. Ion.

Răduț lua cărțile, le făcea toale
ta și le așeza în raft. Cînd respon
sabilul sanitar, Voicu, a văzut că 
chestiunea ia proporții, s-a-nfuriat 
de-a binelea.

— Trebuie desființată, se răstea 
el la Răduț. Tu nu vezi ? E un focar 
de infecție...

Bibliotecarul nu răspundea nimic. 
Scutura hîrțoagele, le ștergea cu 
dosul mînecii. le întindea iar dacă 
aveau „urechi" le așeza sub talpa 
băncii cîte o oră, v.^oi le așeza în

Cărțile se înmulțeau pe policioară 
dar, cu toate îngrijirile, biblioteca 
părea mai degrabă un acordeon în 
care a explodat o grenadă.

Spre sfîrșitul săptămînii dirigin
tele. care fusese bolnav, a intrat în 
clasă, A intrat și s-a oprit cu spa
tele spre clasă și cu fața la poli
cioară.

In bănci, băieții șușoteau :
— Ce-o să ne mai scuture...
— O să ne desființeze bibliote

ca—
— Ce ? Asta-i bibliotecă ?
Dar dirigintele s-a întors spre cla

să, zîmbind.
— Bravo, băieți 1 E o bibliotecă 

strașnică— In primul rînd, pentru că 
e a voastră... Să aveți grijă de cărți, 
unele sînt cam pirpirii. O să-mi dau 
și eu obolul... Aduc o carte—

A doua zi, dirigintele a scos din 
geantă un volum mare, cartonat în 
pînză albă și cu litere aurii. A scris 
pe o copertă interioară cîteva rîn- 
duri și l-a așezat pe policioară—

In pauză, copiii s-au repezit claie 
peste grămadă la bibliotecă. Dînd 
din coate cu o putere nebănuită, 
Răduț și-a croit drum spre raft. A 
smuls volumul din mina unui băiat :

— Dă-1 încoace 1 Nu-i trecut în in
ventar 1

îndată însă începu să-l vîre sub 
sasul băieților.

— Priviți 1 Aici, pe coperta interi
oară 1 Lăsațl pozele I Uitați : „Urez 
bibliotecii clasei a V-a o viată rod- 
sică. Diriginte, profesor Mironescu".

— $i-acum, dați-o-ncoace s-o trec 
In inventar... „Eminescu, ediție de 
lux"

Din ziua aceea, biblioteca începu

se să-și schimbe fața. Copiii se în
treceau să aducă cărți. Răduț înce
puse să le aleagă. Nu mai primea 
orice...

— Hîrtie de împachetat — zicea 
el, întorcînd cîte o carte pe față și 
pe dos... Varaă... N avem nevoie de 
verze...

Curînd, băieții aduseseră atîtea 
cărți încît nu mai încăpeau pe o 
policioară. Peste cîteva zile, apăru 
o cutie cu trei rafturi proaspăt vop
sită.

Nu trecură trei săptămîni și căr
țile vechi, rupte și fără importanță, 
dispăruseră. In locul lor, se înșirau 
pe rafturi cărți frumoase, aproape 
noi. Copiii împrumutau de două ori 
pe săptămînă, după orarul afișat în 
dreapta cutiei.

Numai cartea mare cu scoarțe al
be și litere aurii n-o împrumutase 
încă nimeni. De cîte ori îi era ceru
tă, bibliotecarul îsi lăsa ochelarii 
să alunece pe nas în jos, apoi, par
că, rugîndu-se de cititor, îi răspun
dea : 

— Ia alta 1 Pe asta, încă n-am 
trecut-o în inventar.

De înapoiat, le înapoiau cu gri-
jă. Cînd Nițu a adus o carte CU
marmeladă pe copertă. Răduț i-a
dat-o înapoi :

-— Curăț-o.
Aceasta luă cartea și sgîrie cu

unghia marmelada.
— Ai miniit și paginile 1 Curăță- 

le 1
Nițu i-o smulse furios :
— Ce ? E cartea ta ? Văru-meu a 

dat-o 1
Răduț și-a lăsat ochelarii să alu

nece pe nas.
— Cui a dat-o ?
— Bibliotecii — îngînă Nițu.
— Ce fel de
— Biblioteca
— Atunci curăț-o...
Mormăind, Nițu luă cartea și în

cepu s-o curețe, apoi, apropiindu-se 
de Răduț:

— Dă-mi pe Eminescu 1
Fără să-și ridice capul din catas

tif, bibliotecarul mormăi :
am în inventar 1 
spui de trei săptămîni... 
e... Nu-1 am în inventar... 
adevărat, se răsti Nițu, tu 

ai trecut în inventar și un ac de gă
mălie. Dă-mi-1 1 De ce e în bibliote
că ?

— Dar unde vrei să fie ? Intr-un 
butoi cu marmeladă ?

— Trebuie să-l dai... D-aia am 
făcut bibliotecă, interveni și respon
sabilul clasei.

— Să 1 dai... Să-l dai 1 țipau cei
lalți băieți.

— Bine, o să-l dau mormăi Ră- 

duț... dar să 1 trec în inventar... De 
luni...

Dar luni de dimineață, Nițu se 
întoarse speriat arătînd cu degetul 
întins spre raft :

— Nu e 1 A dispărut Eminescu !
Răduț s-a repezit spre rafturi. în

frigurat, cercetă carte cu carte. A- 
poi, galben la față, cu ochelarii că- 
zuți, scoase din 
și-l cercetă fără 
că Eminescu nu

— Ce e ? Ce

ghiozdan catastiful 
suflare, deși știa 
„ieșise".
s-a întîmplat ? în

trebau băieții adunați în jurul său.
Cu degetul tremurînd, Răduț arăta 

spre bibliotecă, ce arăta ca o gură 
știrbă.

— A dispărut Eminescu !
Intr-o clipă, copiii s au îngrămă

dit în fața cutiuței. Nițu s-a apro
piat de bibliotecarul ce-și cerceta 
pentru a treia oară catastiful.

— Tu l-ai luat 1 Ca să nu mi i 
dai !

Răduț își smulse ochelarii și-i pu
se pe catedră :

— Mai spune odată 1
— O mai spun.
Cei doi stăteau față în față, ca 

niște cocoși.
—- Tu l-ai luat!
Se auziră niște icnituri și bușelL 

Cei de la cutie se întoarseră. Bis
triceanu sări între ei și-i despărți, 
apoi, cu voce tcrre :

— Cine a luat cartea ?
Nimeni nu răspundea nimic.
— Băieți, oricine a luat o, mîine 

dimineață să se prezinte cu ea. S-o 
pună undeva într-un sertar, într-o 
bancă...

...Ziua a trecut cu greu, trist De 
bibliotecă nu se apropia nici unul. 
A doua zi, băieții au scotocit serta
rele, băncile, după sobă, pe dulap— 
Hoțul n o adusese...

— Asta nu e o hoție obișnuită— 
Toate hoțiile sînt rușinoase dar cînd 
furi colectivul, e de o sută de ori 
mai rușinos, spunea mînios Bistri
ceanu— Parcă ar fi furat și peretele 
și parcă toată școala ne ar arăta 
cu degetul : „Păzea 1 Intr-a cincea 
e un hoț ! Atenție la becuri, la hărți. 
Ia aparate... Puneți chei, lacăte" 
strîngea pumnii Bistriceanu. După 
adunare—

— Trebuia să punem lacăt, inter
veni Voicu.

— Da, da 1 Să punem lacăt, voci
ferau băieții.

— Acum nu mai e nevoie, conti
nuă Bistriceanu. Am vorbit cu tova
rășul diriginte. Dînsul e de părere 
că furtul e o chestiune foarte gravă 
și că hoțul nu poate fi străin de cla
să. Dacă pînă sîmbătă, la orele 13,

cartea
biblioteca.

— Cum vom „sparge" biblioteca 7 
întrebă moale Răduț.

— Fiecare să-și ia cărțile înapoi 
și gata.

O clipă, nu se clinti niciunul. Fă
ră să se privească, își mutau ghioz
danele dintr-o mînă într-alta, ca și 
cum ciuda și rușinea s ar fi strecu
rat în ele, preschimbîndu-se în 
plumb.

— Bine— o spargem, spuse cu 
glas tremurător Răduț, o spargem, 
dar să știți : dacă undeva, cîndva, 
o să dau de hoț o să-i apuc mîini- 
le murdare... adică nu, n-am să pun 
mîna pe el—

Se auziră voci :
— Ba nu, pun eu !
— Nu, altceva, continuă Răduț cu 

voce stinsă. Pentru mine omul ăsta 
nu mai există... Niciodată, oricine ax 
fi...

Ușa se deschise cu sgomot și, cu 
mătura în mînă, cu găleata într-alta, 
intră în clasă o femeie slabă cu pă
rul alb : tușa Anica, îngrijitoarea 
școlii.

— Ce-i cu voi ? începu ea. Nu mai 
plecați acasă ? E aproape două. 
Aoleu 1 Toți în picioare, pe bănci 1 
N-aveți suflet de avutul școlii 7 Hai, 
plecați 1 Trebuie să mătur 1—

Puse găleata și mătura jos, apoi 
scoase de sub șorț, ceva înfășurat 
într-un ziar. Sub ochii copiilor apă
rură niște scoarțe în pînză albă, cu 
litere aurii.

— Eminescu 1 
smulse cartea...

— Eminescu 7 1
— Eminescu...

băieții, zvîrlindu-se peste carte.
îngrijitoarea puse mîna pe mă

tură :
— La o parte... sălbaticilor !... Ru- 

peți frumusețea de carte... Copii fă
ră suflet... la o parte 1

O apucă în sfîrșit, o șterse cu 
șorțul și, bodogănind, se îndreptă 
spre cutia bibliotecii, și așeză car
tea în raft. Apoi, întorcîndu-se că
tre copii, cărora le străluceau ochii:

— Nu vă doare... Parcă n-ar fi a- 
vutul vostru...

Și bombănind începu să răstoar
ne băncile pentru măturat.

Copiii au aflat pe dată toată isto
ria : Tușa Anica învățase carte do 
curînd. Lua pe Eminescu în fiecare 
dimineață pe la cinci cînd aprin
dea focurile în sobe.

Cit timp erau lecțiile, citea pe sa
lă o poezie-două. Iar după lecții, 
îl punea cu grijă la loc. Și lucrul 
acesta îl făcea în fiecare zi.

Redacția și administrația :București Piața Scînteii, tel. 7.61.00. 7.60.10, Abonamentele se fac la toate OFICIILE POȘTALE și SECȚIILE RAIONALE DE DIFUZARE A
Taxa plătită în numerar conform aprobării Dir. Gen. P.T.T. 100.114 Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin”. STAS—3452 —52


