
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 

Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Polone, 

Guvernului Republicii Populare Polone
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al P.M.R., Prezidiul Marii Adunări Națio

nale a R.P.R. și Consiliul de Miniștri al R.P.R. au primit cu 
profundă durere vestea încetării din viață a iubitului nostru 
tovarăș Boleslaw Bierut, primul secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, eminent militant al mișcării interna
ționale comuniste și muncitorești, marele fiu al poporului 
polonez.

Cinstind memoria luminoasă a tovarășului Boleslaw Bierut, 
Partidul Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare și poporul romîn 
exprimă sentimentele de caldă prietenie pe care le poartă Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, clasei muncitoare și poporului 
polonez, hotărîrea lor fermă de a dezvolta necontenit legăturile 
de prietenie, colaborare frățească și alianță dintre Romînia și 
Polonia strîns unite în marea familie a popoarelor lagărului 
păcii, democrației și socialismului, în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Noi știm că poporul frate polonez, greu încercat, își va strînge 
și mai mult rîndurile, își va cimenta și mai mult unitatea, și, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, va păși 
înainte pe calea luminată de învățătura marxist-leninistă, spre 
victoria cauzei nobile căreia și-a închinat toate puterile tovară
șul Boleslaw Bierut — cauza păcii, a democrației și a socialis
mului.

Proletari din toate fârlle, tintțt-vllT
La luptă pentru cauza Partidului Muncitoresc Romîn. fii gatal

Scinteia 
pionierului
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Al eșii poporului
— E ora 6, tovarăși. Declar deschisă ale- București 98,22 la sută, pentru sfaturile

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN 
PREZIDIUL MARI! ADUNĂRI NAȚIONALE 

A REPUBLICII POPULARE ROMINE
CONSILIUL DE MINIȘTRI

AL REPUBLICII POPULARE ROMINE 

gerea de deputați pentru sfaturile populare...
In primul ceas al dimineții de 11 martie, 

cuvintele acestea au fost rostite cu emoție în 
sute și sute de secții de votare de pe melea
gurile țării, în orașe și sate. Și cu aceiași 
emoție le-au primit alegătorii care, treziți de 
cu zori, se întrecuseră să fie primii la depu
nerea buletinelor în urne. Fie tineri, fie vîrst- 
nici, alegătorii au încercat cu toții simțămîn- 
tul unui lucru deosebit, însemnat, emoțio
nant.

Odinioară, sub trecutele și relele cîrmuirî, 
alegerile erau o batjocură și-o minciună. 
Omul simplu, muncitor, mergea la vot — 
silit de ciomege și amenințări — cu siguran
ța tristă că nimic nu se va schimba pentru 
el, pentru viața lui împovărată de> mizerie. 
Dar în alegerile noastre de azi, oamenii s-au 
dus cu fața luminată. In hîrtia împăturită și 
introdusă în urnă, fiecare și-a pus încrederea 
deplină în tovarășul său care va gospodări 
de-acum treburile obștești. Alesul e doar un 
om simplu ca el, cu aceleași năzuinți și preo
cupări. El va îngriji cu vrednicie să se îm
plinească nevoile, lipsurile, să fie tot mai 
bună viața în cartier, ori în sat.

In sărbătoreasca zi de 11 martie s-au pe
rindat prin fața urnelor mii și mii de ale
gători, bărbați șt femei, truditori cu mintea 
și cu brațele. Pînă seara tîrziu, în fața sec
țiilor de votare s-au invîrtit hore șt au cîn- 
tat muzici, dînd grai bucuriei obștești.

După cercetarea buletinelor de vot, Prezi
diul Marii Adunări Naționale a comunicat 
rezultatul alegerilor, rezultat care oglindește 
limpede voința poporului muncitor: aproape 
în unanimitate, alegătorii au votat pentru 
candidații Frontului Democrației Populare. 
Cifrele grăiesc singure: pentru sfaturile 
populare regionale, candidații F.D.P. au ob
ținut 99,05 la sută din numărul voturilor ex
primate, pentru sfatul popular al orașului 

populare ale raioanelor orașului București 
98,17 la sută, pentru sfaturile populare raio
nale 98,78 la sută, pentru sfaturile populare 
orășenești 99,15 la sută, iar pentru sfaturile 
populare comunale 98,37 la sută.

Numărul total al deputaților aleși este de 
137.508. Sînt oameni cu îndeletniciri felurite: 
muncitori din uzine, țărani muncitori, me
dici, învățători, oameni de artă și de știință. 
Ceva îi leagă însă pe toți: devotamentul a- 
dînc pentru popor. Dintre deputății aleși, 
25,59 la sută sînt femei. Laolaltă cu bărba
ții ele vor trudi la fel de mult și cu pricepere 
pentru binele obștesc. Dintre cei aleși, 86,99 
la sută sînt de naționalitate romînă, iar res
tul din rîndul celorlalte naționalități din 
R.P.R. Dar cu toții au aceiași dragoste fier
binte de patrie, aceleași năzuinți de viitor. 
In ce privește apartenența politică, 44,46 din
tre deputați sînt membri și candidați ai 
P.M.R., iar restul sînt oameni ai muncii fără 
de partid. Cu toții insă și-au închinat mun
ca și forțele construirii unei vieți fericite.

Toate acestea vădesc cum nu se poate mai 
bine adîncul democratism al orînduirii noas
tre de stat, participarea maselor celor mai 
largi de oameni ai muncii la cîrmuirea Ș* 
gospodărirea treburilor obștești. Bărbați și 
femei, muncitori sau intelectuali, romîni, ma
ghiari, sau germani, comuniști sau fără de 
partid, noii deputați vor trudi cu drag pentru 
înflorirea patriei, pentru împlinirea de noi și 
noi vise și cerinți ale poporului. Vor răsări 
noi locuințe, noi case de cultură, noi magazi
ne și parcuri, tot mai multe sate și cartiere 
vor fi electrificate, radioficate prin strădania 
unită a cetățenilor.

Aleși dintre fiii cei mai harnici ai poporu
lui, noii deputați vor munci cu pricepere și 
devotament pentru acelaș țel minunat: traiul 
tot mai luminos, mai îmbelșugat, al celor ce 
muncesc.

Ani urmărit cu mult interes discu
ția purtată în paginile „Scînteii pio
nierului" în legătură cu scrisoarea lui 
Marcel Oinescu.

Răspunsurile publicate au fost stră
bătute de glodul sincer și bun de a 
veni în ajutorul lui loan Popa și al 
altor copii care se poartă ca și el.

Nu știai ce gîndește acum loan 
Popa. Poate că discuția aceasta l-a 
făcut să sufere și poate că încă mai 
este necăjit din pricina eL El bine, 
tocmai aceste presupuneri m-au îndem
nat să scriu.

Poate că nici acum cînd această 
discuție a luat sfârșit, tu, prietene, nu 
ești de fel convins de folosul ei, ba 
chiar s-ar putea să-ți fie ciudă că

tocrriai despre faptele tale write s-a 
discutat în gazetă...

„Ce ăsta e ajutor? ți-ol fi spunând 
tu. Or fi ei copii buni, cei care au 
scris în gazetă tar ceilalți, oameni 
mari care au scris și ei, or fi avînd 
experiență bogată, dar ce fel de aju
tor e ăsta, așa de la sute de kilo
metri ? Să vină aici, să fie alături de 
mine ca să mă tragă de mînecă atunci 
cînd greșesc, nu să-mi dea staturi". 
Poate că așa gîndești tu acum, Ioane.

Dar nu te întrebi cumva ce i-a în-
demnat pe toți acești oameni să răs
pundă la scrisoarea lui Marcel Ones- 
cu, să-și spună și el părerea ? El au 
vrut să-ți arate că ajutorul pe care-1 
aștepți tu și alțl copii este de fapt 
foarte aproape de voi, mal aproape 
chiar dedt ați crede. Dar să vă ex
plic clar.

Să zicem, prietene, că tovarășa pro
fesoară de limba romînă vă cere din 
nou să faceți recenzii la cărțile citi
te de voi. Tu, ca și ceilalți colegi ai 
tăi ai citit desigur multe cărți. Iei 
caietul, îl deschizi, scrii titlul cărții 
și începi să te gîndești. Trebuie doar 
să-ți spui părerea despre carte, despre 
eroii ei. Cam greu, deh 1 și în timpul 
acesta recenzia scrisă pe coperta cărții 
îți face cu ochiul. Ce ușor ar fi s-o 
copiezi. Dar undeva s-a deschis o ușă; 
a venit „ajutorul" și-ți vorbește: „Ioa
ne, nu copia, gîndește-te mai bine sin
gur. Ce naiba, tu nu poți să scrii des
pre o carte ? Haide, ș-apoi să vezi cită 
bucurie îți dă uri. lucru muncit de tine". 
„Ajutorul" a venit la timp. Și pe dată, 
tu, ai pus cartea deoparte și-ai început 
să scrii.. In fond cartea îți plăcuse. 
Creionul aleargă acum grăbit pe fila 

caietului. Nu-I așa că ești bucuros c-ai 
reușit să faci o recenzie bună, gîndită 
de tine ?

Cred că recunoști și tu că „aj-uto- 
rul" ți-a fost de mare folos. Numele lui 
l-ai ghicit desigur. Este voința. Da, 
este voința ta. N-o zăriseși pînă atunci 
fiindcă stătea amorțită, pe jumătate 
adormită Ea trebuie să devină acum 
cel mai apropiat prieten al tău, un 
sprijin al tău pentru momentele grele, 
în care te lupți cu slăbiciunea ce te du
ce către o faptă nedemnă.

Așa dar, prietene dragă, nu trebuie 
să te bizui numai pe ajutorul altora, 
al celor din colectivul tău, ca să devii 
un adevărat pionier și apoi un om 
adevărat. Nu, cel mai prețios ajutor îl 
vei afla în tine însuți, în voința ta.

Nu te cunosc. Dar am încredere In 
tine. Sînt sigur că vei deveni un ade
vărat pionier.

E. FiSCHBEIN
lector la catedra de psihologie 

a universității „C. I. Parhon"
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In ziua de 21 martie, ziua deschiderii Săptămînii Mondiale a 
Tineretului se vor organiza adunări festive în centrele regionale, în 
întreprinderi, în instituții, școli și facultăți. In unități, detașamente, 
se vor putea organiza de asemeni adunări pionierești închinate zilei 
deschiderii Săptămînii Mondiale a Tineretului.Săptămînii Mondiale a Tineretului.

Discuții în unități 
și detașamente des
pre lupta tineretului 
pentru pace și despre 
Festivalul Mondial al 
Tineretului și Studen
ților de la Varșovia.

detașa
se vor 
compe- 

oină, 
de masă, atle- 
Acțiuni în ca-

In unități, 
mente, grupe 
putea organiza 
tijii de volei, 
tenis 
tism. 
drul spartachiadei pio
nierilor și școlarilor.

Fotbaliștii 
patria noastră se 
pregătesc pentru 
sezonul sportiv de 
primăvară. In fo
tografie, o fază 
din meciul 
antrenament 
comotiva
rești-Dinamo - Ba
cău.

de
Lo-

Buou-

Adunări de analiză 
a situației la învăță
tură în detașamente. 
Adunări 
„Cum să ne pregătim 
cît mai bine pentru 
examene".

cu tema:

Lucrări în labora
tor Șezători literare, 
expoziții de desen, 
sculpturi, obiecte de 
artă populară lucrate 
în cercurile de mîini 
îndemînatice.

Activitate pe lotul 
școlar, acțiuni pentru 
tratarea pămîntului cu 
îngrășăminte. Curățe
nie în școală, în 
curtea școlii. îngriji
rea spațiilor verzi din 
raza școlii, strîngerea 
fierului vechi, etc.

Intîlniri cu stu
denții din țările de 
democrație popu
lară care studiază 
la noi, adunări în
chinate comsomo- 
lului și cunoașterii 
vieții tineretului din 
U.R.S.S. și țările 
de democrație 

populară.

Anul acesta în 
februarie, s-a dis
putat un meci de 
scrimă intre Dina
mo — Progresul 
F.B.

In fotografie, 
jucătorul Zoltan 
Uray ( Dinamo j 
încearcă să atace 
pe tînărul Tănase 
Mureș an (Pro
gresul).

de 28 martie, ziua închiderii Săptămînii Mondiale a 
se vor putea organiza în unități și detașamente festi-

Mi ziua
Tineretului, 
valuri artistice, serate pionierești, carnavaluri, etc...

Un sat ca multe altele: Daia 
Romînă, din raionul Sebeș. Pe 
laturile drumului se înșiră case 
și mai mici și mai mari, de 
toată mîna. Deodată însă, la a- 
nume porți, îți fug privirile fără 
să vrei, și te oprești nițel: e lu
cru deosebit acolo, sînt acaretu
rile gospodăriei colective. Mîn- 
dre, mari și noi. Iacă grajduri
le cele mari, care pot adăposti 
140 de capete de vite, iacă ma
gaziile, patului, silozul cel be-

nume fel de trudă: s-au zbă
tut inimile și capetele oamenilor 
pînă să priceapă ce-i bun. Ce 
mai istorie a fost cu colectiva 
asta... Unii s-au dat greu urniți. 
Greu de tot. Iaca, nu mi-e ruși
ne să spun (se scarpină sub că
ciulă) și eu am fost din ăștia. 
(Cată cu ochii undeva, în zare). 
Era în 49, pe toamnă. Cî(iva 
mai inimoși din sat vorbeau 
despre colectivă, plănuiau, ne ci
teau niște cărțulii despre recolte 

nemaiauzite. Eu răs
pundeam de fiecare 
dată : „O fi, nu zic, 
dar mie nu-mi place 
să nu știu care-i braz
da mea, să lucrez de-a 
valma. Așa cum am 
pomenit, așa vreau să 
mor. Dar noaptea mă 
băteau gîndurile: „A- 
dică e cu putință să 
scoți 3000 kilograme 
Ia hectar, cînd eu nu

scot, cît m-aș trudi, decît 7-800? 
Mare comedie...”

Și într-o zi, am pornit ca din 
pușcă și m-am scris. „Ce-o fi, o 
fi, poate trăiesc să văd și eu mi
nunea”.

S-au mai scris atunci vreo 30 
de familii. A făcut cerere pînă și 
Cibu Visalon Lăptaru, om cu 6 
copii, 
să se 
să le 
Astea
Ehei, mulți pui veninoși au mai 
făcut de-atunci vorbele chiaburi
lor... Unii colectiviști nu mai 
voiau să iasă Ia lucru. Ba oda
tă, vreo trei inși se apucaseră 
să spargă magaziile, să-mpartă 
tot, și sămînța...

Da’ le-am venit de hac chia-

burilor, și pe cei amețiți de 
șoapte i-am dumirit. Uite așa 
s-a-năltat tot ce vezi...

Damian Macarie, așa-1 chea
mă pe unchiaș, zîmbește amin
tirilor și pățaniilor. Zîmbește 
poate minunii celor 3000 de kg. 
la hectar, care azi nu mai e mi
nune, poate hambarului plin de- 
acasă, poate celor 6 plozi ai lui 
Visalon Lăptaru, care-s sănă
toși și sătui și îmbrăcati—

Al. MIHU

V. Coraci (Știința Cluj) intenționează să marcheze un 
punct. Fiind însă înconjurat de patru adversari, nu va 
putea să-și ajungă scopul. In fotografie un aspect de la 
meciul de hochei pe gheață între Știința Cluj—Metalul — 
Orașul Stalin.

tonat cu 40 de vagoane capa
citate, și altele și altele...

Strașnică așezare și buni gos
podari I Din curte iese tocmai, 
sforăind din motor, un autoca
mion mare. Se vede, tot proprie
tatea colectiviștilor.

— Așa-i că ți-e pe plac ?
Cel care a cuvîntat, risipind 

liniștea admirativă, e un un
chiaș ca la 70—75 de ani. Sprîn- 
cenat, încruntat, cu căciula în
desată pe urechi și cu gura 
strînsă pungă dedesubtul mustă
ții forfecate. Tot el dă răspuns. 
Are sămînță de vorbă :

— Păi cum să nu-ți placă ? 
Lucru colectiv. Cine vede îi pla
ce. Da’ să nu-ți închipui că a 
crescut așa, din vînt. Multă '.ru
dă a costat. Și mai ales un a-

pe care nevasta nu-1 lăsa 
scrie fiindcă, zicea ea, „o 
moară plozii de foame", 
erau șoșoelile chiaburilor.

Cîteva
Iată, dragi prieteni, 

două rețete, experi
mentate cu succes de 
către membrii cercu
lui de chimie de la 
Casa pionierilor din 
orașul Lugoj. Canti
tățile arătate în rețete 
pot fi mărite după do
rință. Proporțiile însă 
trebuiesc respectate.

Acuarele
Pentru ca să vă preparați acuarele aveți 

nevoie de următoarele substanțe: pigmenți 
(culori), dextrină și apă distilată. Pigmenții, 
adică acele substanțe care dau culoare acua
relelor, cit și dextrină, se cumpără din co
merț. In caz că nu găsiți dextrină în comerț, 
fabricați-o singuri. Pentru asta, luați o can
titate de amidon (scrobeală) și încălziți-o. 
La o temperatură de peste 160 grade ami
donul se transformă în dextrină.

Iată cum faceți acum acuarelele. Intr-un 
vas de porțelan puneți în cantități egale 
(cite 2 gr.) dextrină și pigmenți. Peste a-

rețete folositoare
cestea turnați 2 centimetri cubi de apă dis
tilată și amestecați bine, bine de tot, pînă 
obțineți o pastă uniformă. Pasta se așea2ă 
in forme (de pildă în căpăcele luate de la 
sticlele de bere) și se lasă să se usuce.

Cerneală albastră
Ca să vă puteți prepara o călimară 

cerneală aveți nevoie de următoarele 
stanțe: 2 gr. albastru de metilen, 10 
glicerina, 10 cc. alcool (spirt), 2 cc. formol 
și 80 cc. apă distilată. Puneți praful de al
bastru de metilen în glicerină și agitați bine. 
Adăugați apoi alcoolul și formolul și numai 
la sfirșit apa distilată.

de 
sub- 

cc. 3 
o< o<
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Te cunosc doar din cele po
vestite de prietenele tale de la 
„Casa de copii" din Focșani. 
Am petrecut o zi întreagă cu 
ele. Aiarâ era frig și fulgi pufoși 
de nea se jucau de-a prinselea 
prin tata geamului. înăuntru era 
tare plăcut. Fetele din grupa a 
I-a terminaseră pregătirea lecții
lor și acum se jucau de-a „lucrul 
ascuns".

Tuchiluș trebuia să găsească 
oglinda ascunsă in mineca lui 
Săftoiu. Intr-un alt colj al came
rei, Mihai Nicoleta. președinta 
grupei revedea darea de sea
mă pentru adunarea de după a- 
miază ; alte fete citeau basme 
sau croșetau.

Natalia răcise puțin și stătea 
acum la infirmerie. Dar nu sin
gură. Ciocoiu Elena din clasa a 
IV-a vine la ea in fiecare zi și 
o ajută să-și facă lecțiile.

Am cunoscut-o și pe Ionica.
— Am șase ani și umblu la

„grădinița" din Focșani, se reco
mandă ea.

La amiază au venit și fetele 
din clasele mari.

— Saviia a primit nota 5, spu
se cineva. Și în jurul Saviței Da
mian se făcu un cerc vesel. Apoi 
veni și rindul Irinei Dodoiu care 
primise șl ea un 5 la limba rusă. 
Și așa, vesele, au pornit spre sa
la de mese.

După amiază Irina nu s-a cul
cat. A scris o scrisoare : „Către 
Mariana Lepădatu — sanatoriul 
din Deleni.

Dragă Mariana, află că sîntem 
sănătoase și te așteptăm să te 
întorci cit mai curînd... Savița 
a primit mulți de 5. Tina a ieșit 
ciștigătoare ia concursul sportiv 
pe școală și Eliza s-a împăcat 
cu Elena..."

Numai că pe o carte poștală 
nu se pot povesti afîtea lucruri 
cite se petrec într-o familie așa 
de mare ca a voastră. Irina a

uitat să-ți scrie despre serata fru
moasă pe care o pregătesc și la 
care vei lua și tu parte. Va fi 
aici un concurs de ghicitori, se 
vor citi fragmente din povești 
cărora va trebui să le aflați tit
lul și autorul.

Această serată face parte din 
programul pentru pregătirea exa
menelor.

Să-ți mai spun un lucru care te 
va bucura. Amalia ajutată de co
legele ei și-a îndreptat toate no
tele de- 2.

Serile în dormitor sînt tot atît 
de vesele. Maria spune povești 
noi și frumoase.

Acum insă trebuie să închei 
scrisoarea mea și-țl doresc, dra
gă Mariana, să te întorci cit mai 
repede la prieteneie tale

Ileana ROȘCA

dedfHțitdeanr.Jn

Intr-o după amiază

te aș- 
st'ăzii. 
ceva și 
răbdare

Dar, mai bine citiți sin
guri

„...Ne-am apucat de lu
cru cu mult înainte de 
ora cînd începe deobicel 
curățenia. Rozalia Szocs, 
Elisabeta Fagarași și 
Ivona Boda au măturat 
bine clasa iar Koleman 
Rudolf și fuliana Dan au 
șters vraful veste tot.

8
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Primul meu aparat
De multă vreme m-aim gîndit să construiesc un aiparat de radio 

cu galena. Dar nu-mi era destul de clar cum ar trebui să-l con
struiesc. Fizica însă mi-a venit în ajutor. Am construit cutia din 
placaj, în oare am introdus bobina din sînmă de cupru. După aceea 
am pus cristalul î.n contact cu bobina și cu una din căști. I-am 
pus antena și aparatul era gaița. îmi era teamă să pun căștile la 
urechi, de frică că nu va funcționa. Am rămas uimit însă cîncL am 
auzit o melodie ce părea că vine din camera alăturată ; atît de 
clară era audiția ! Acum sînt tare bucuros că mi-a reușit primul 
meu aparat.

Gheorghe SURU
cl. a Vil-a

corn. Șasea Montană — Oravița 
reg. Timișoara

Ce de &t rJfiddi'ui- 
<• ® ZLZ -ZZ.7- ....

Marika e președinta 
detașamentului clasei a 
Vll-a de la Școala ma
ghiară din Alba-lulia. E 
o fată veselă, plină de 
viață și foarte prietenoa
să cu oricine.

Intr-o dimineață, pe 
cînd se ducea spre școa
lă, se auzi strigată 
urmă.

— Marika, stai 
(inI Așteaptă-mă, 
mergem împreună t...

Nici n-apucă să întoar
că capul și Elvira o și 
ajunse din urmă.

— Marika.. Pe unde ai 
trecut ? o întrebă Elvira. 
De zece minute 
tept în colțul 
Vreau să-ți spun 
n-am mai avut
pînă la școală. E un se
cret adică, numai pînă... 
Dar lasă, mai bine să-ți 
spun de-a dreptul despre 
ce-i vorba, lată la ce 
n-am gîndit, începu Elvi
ra. Ce-ar fi dacă am da o 
mînă de ajutor tovarășei 
de serviciu ?...

Adică, s-o ajutăm 
noi la curățenie...

— Ideea-i bună, o 
probă Marika. Vezi, 
nu m-am gîndit la 
ceva.

— Nu-i nimic, spu
ne-mi mai bine, vrei să 
vorbim astăzi cu fetele ? 
Poate ne apucăm de lu
cru chiar în după amiaza 
aceasta.

— Bine, mai încape în
doială, cînd e vorba de 
așa ceva, spuse Marika 
zîmbind.

★
„Secretul" a fost dez

văluit întregii clase 
chiar în dimineața aceea.

a-
eu 

așa

<n>

★

V-ați întrebat vre
odată, cum ia fiinfa 
slova tipărită? Aflați 
că ea se naște din tru
da meșterilor tipo
grafi. a linotipiștilor, a 
desenatorilor...

T ainele meseriei de 
tipograf le învață și 
mulți dintre pionieri 
și școlari.

Aparatul fotografic 
a prins în obiectivul 
său un grup de pio
nieri, membri ai cercu
lui tinerilor tipografi 
de la Palatul pionieri
lor din București, care 
după cum vedeți, sînt 
foarte ocupați cu tipă
rirea unui afiș.

★

Nagy Iosif a adus 
după amiaza aceea cîteva 
ghivece cu flori pe care 
le-am așezat pe pervazu
rile ferestrelor Din tifon 
alb, scrobit frumos de 
Elvira, fetele au brodat 
perdeluțe pentru ferestre.

Nici nu vă puteți tnchi- 
pui ce surpriză plăcută a 
fost pentru tovarășa de 
serviciu. Nu știu de ce, 
dar și noi ne-am simțit 
așa fericiți...

In ziua aceea, înainte 
de a pleca fiecare pe la 
casele noastre am mai 
privit odată clasa. Era 
atît de frumoasă, atît de 
primitoare, incit nu ne 
mai venea să plecăm.

Geamurile spălate, per- 
deluțele noi, glastrele de 
flori îmbrăcate în hîrtie 
creponată albă, catedra 
învelită în hîrtie de ace
eași culoare, cu călimara 
de cerneală roșie și 
albastră pe ea, schim
baseră atît de mult as
pectul clasei, incit nici 
nouă nu ne venea să cre
dem că 
stră..."

După 
ar mai
murdărie, să arunce 
hîrtie pe jos ?

Dar să mai vedeți ceva: 
De atunci nimeni nu mai 
vine la școală cu hai
nele murdare, cu nasturii 
lipsă (așa cum se întîm- 
pla adeseori pînă nu de 
mult) sau cu ghetele ne
făcute... Păi, spuneți și 
voi • cum s-ar mai putea 
acest lucru ? Cînd totul 
lucește de curățenie in 
jur, — el singur să fie 
murdar ?

asta-i clasa

atîta muncă 
îndrăzni să

noa-

cine 
facă 
vreo
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iar hotărîrea de a se în
griji și ele de curățenia 
și aspectul clasei, a fost 
luată chiar atunci pe loc.

De vrei să cunoști hăr
nicia fetelor, apoi nu-i 
nevoie de altceva decît 
să răsfoiești cîteva file 
din caietul personal 
președintei. Acolo, 
scris totul.

al 
stă

R. POPA

$e
i

o e

— Ai auzit ? După masă avem adunare de gru
pă îi spuse Sandu lui Traian

— Am auzit, dar nu știu cum s-o șterg.
— Eu știu ce să zic! Titi ăsta are o gură! (e 

vorba de președintele de detașament). Stai și tu 
măcar pînă începe și după aia vezi, poate te doare 
ceva... eventual capul...

— ...Ce-i cu băieții tăi de nu mai vin ? întreba 
președintele detașamentului pe Hagianu, președin
tele grupei; cîteva ceasuri mai tîrziu.

— Trebuie să vină, eu le-am spus... Iată! Vine 
unul!

Peste zece minute a mai venit unul, și cu mare 
greutate într-o jumătate de oră s-a strîns grupa .

— Hagianu, președintele grupei voastre, va ține 
un referat despre învățătură și disciplină, anunță 
Titi.

— Nu eu, mă Titi! Despre învățătură ne 

vorbi astazi Dinu, iar despre disciplină Oprescu, 
zise Hagianu. Ai cuvîntul Dinule I

— Eu nu vreau să vorbesc de învățătură! sări 
cu gura Dinu. Vreau să vorbesc de disciplină 1

— Nici eu nu vorbesc de învățătură 1 Zise O- 
prescu.

— Stați puțin să ne înțelegem: care dintre voi 
a pregătit referatul cu disciplina, și care a pregă
tit referatul cu învățătura ? întrebă președintele 
detașamentului.

— Eu n-am pregătit nici un referat, zise Dinu.
— Ce înseamnă aia, nu 1 Hai vorbește odată de 

disciplină Dinule! zise Hagianu furios.
— In grupa noastră disciplina lasă mult 

dorit, începu Dinu dînd din umeri. Băieții 
răi, nu învață. Chiar azi au venit mai mulți 
temele nescrise, nu sînt atenți Ia lecții și nici 
răspund bine. De aia avem în clasă atîtea note 2.

— Parcă spuneai că nu vorbești de învățătură? 
îl întrerupse Hagianu.

— Asta e situația băieți! Am terminat, zise 
Dinu, fără să-l ia în seamă.

— Cine mai are completări întrebă președin
tele detașamentului.

— Eu!... Eu vreau să spun ceva, zise Iancu 
Traian ridieîndu-se încet din bancă. Pe mine mă... 
mă doare tare rău capul, lăsați-mă să plec acasă.

— Du-te, du-te! zise Sandu din fundul clasei, 
trăgîndu-i cu ochiul. „Nu putem să-l ținem cu sila 
dacă-i bolnav băiatul" spuse apoi către cei din sa
lă, după ce Traian o șterse pe ușă.

— Dar completări, cine mai are completări ? 
Numai are nimeni ? Atunci să ne spună cineva o 
poveste. Cine a citit o poveste ? întrebă Hagianu 
privind în jur.

— Eu 1 ziseră mai mulți.

— Atunci ce mai stați! Spune-ți careva o po- ’ 
veste! '

Și după ce unul dintre ei îndrugă în grabă o ' 
poveste, „adunarea" grupei a I-a, din clasa a V-a ( 
de la Școala de 7 ani băieți or. 3 din Călărași luă ( 
sfîrșit- (

A fost o „adunare", căci așa au numit-o cel din i 
grupa a I-a. Și pentru că nimeni n-a luat cuvin- * 
tul la completări, să facem noi o completare. Com- ' 
pletarea nu se referă la „referatul" cu disciplina 1 
și nici Ia cel cu învățătura. Așa că grupa a l-a să ' 
ne ierte că nu sîntem chiar în tema „adunării^ (

Voiam numai să subliniem că, așa numita „a- ( 
dunăre" a grupei a I-a, numai adunare n-a fost. ( 
Și n-ar strica, asupra acestui lucru să se gîndeas- < 
că puțin (și chiar mai mult dacă se poate) men- ; 
brii grupei și chiar președintele lor, Hagianu Pa- 
rasebiv.

Irina RADDUAN



Viclor Vîntu

însemnările lui Niță Peniță (5)
tre-
l-a

Botanica
ORIZONTAL

Cu celelalte treacă-meargă, dar la 
botanică Opran o scrîntise. Era sin
gurul din grupa noastră care avea 
pe întîiul pătrar media doi. Nici în 
pătrarul nou nu stătea mai bine : 
primise încă un doi. Cit despre ca
ietul cu desene, ca și cum nu l-ar fi 
avut, findcă lipseau din el o mulți
me de schițe. Ne făcea grupa de ru
șine : cite un trei mai aveam noi, 
dar doi — niciunul 1

Intr-o bună zi mi-am spus că așa 
nu se mai poate. Adică eu. Peniță 
ce păzesc ? Nu-i Opran prietenul 
meu ? Atunci cum vine asta : eu cu 
media cinci — el mereu cu doiuri 
în spinare, eu cu caietul de botani
că pus la punct — el fără ?...

1. Se formează toamna sub epider
ma tulpinilor, ceea ce face ca ramu
ra să-și schimbe culoarea din verde 
în brună. 5. Fruct al unui pom din 
familia rozaceelor, deosebit de răs- 
pîndit în 
dustrială 
semințele 
folosit la 
grășămînt chimic. 9. Unul din 
torii necesari încolțirii semințelor. 11. 
Copacii... fără soț, dintr-o poezie a 
lui Eminescu (sing.) 14. Lîngă mine. 
16. Alt factor care contribuie la în- 
colțirea semințelor. 20. Pom fructi
fer din familia rozaceelor ale cărui 
fructe pot fi păstrate multă vreme. 
22. Piper, scorțișoară, ciiișoare, etc. 
care dau gust mîncărurilor (pop). 24. 
„...florilor", roman de Sadoveanu. 
26. Literă slavonă. 27. Ultima lăstăriș 
în toamnă a plantelor de nutreț, de 
la care se obține un fîn de calitate su
perioară. 29. Arbust fructifer cu fruc
te mult căutate de moș Martin (pl.) 
31. Numele științific al zambilei. 33. 
Termen la tenis de masă. 35. Plantă 
textilă exotică. 37. Piantă ierbacee, 
perenă, umbeliferă, cu fructe rotun
de, mici, de culoare neagră. 38. Partea 
din stamina formată din saci cu po
len. 40. Metal de culoarea lanului 
copt. 41. Plantă textilă cu flori al
bastre. 42. Cafea... indigenă.

Și toate astea mi le povestea acum ' 
pe îndelete, cu privirile în pămînt, 
cerîndu-mi să-l ieri, să nu desvălui 
nimănui taina caietului. Că n-a avut 
ce face, că acum îi pare foarte rău, 
dar că... asta este. Eu rămăsesem 
înmărmurit. Parcă nu Opran, priete
nul meu, povestea, ci un alt băiat, 
dintr-o altă clasă, despre caietul cui
va pe care nu-1 cunoșteam. Nu știam 
ce să fac: să mă înfurii (ah, ce l-aș 
fi păruit 1), să plec trîntind ușa, să-i 
spun că e un om josnic ? Le-ași fi 
făcut pe toate.

Intr-un tîrziu l-am întrebat:
— Și ce-ai de gînd să faci acum ? 
A tăcut.
— Mîine va ști toată clasa, l-am 

prevenit. Să nu-ți închipui că eu am 
să tac 1 Am mai mințit odată pentru 
tine... Acum, gata 1

Fața lui Opran se făcu roșie.
— Halal prieten 1 In loc să mă aju

te, îmi sapă groapa...
— Știi ce ? i-am retezat-o 

Asta-i curată obrăznicie 1 După 
că te-ai ajutat singur... cu caietul 
meu.... nu-ți ajunge ?

— Peniță nu mă spune 1
— Ba te spun 1
— Peniță, îți dau ce vrei. Iți dau 

echipa de nasturi...
— După ce mi-ai furat caietul 1
— Peniță, îți dau timbre...
— Lasă-mă în pace 1
— Nu vrei ? Nu ? Bineee...

spus încet Opran. Ochii îi sclipiră 
ciudat. Făcu cîțiva pași spre raftul 
unde-și ținea cărțile și caietele. în
tinse mina spre ele și, deodată, în
cepu să le arunce pe jos. Le prăvă
lea cu furie și striga:

— Nu mă mai duc la școală I 
Gata 1 Nu mai am nevoie 1 Nici de 
tine, nici de nimeni 1 Du-te și spu- 
ne-mă 1 Pîrăște-mă 1 Ești mulțumit ?

— Opran.... — am bîiguit eu.
— Hai, pîrăște-mă 1 O să te lau

de... iar pe mine o să mă lase repe...
I se frînse glasul de plîns. Se trînti 

pe divan și, îl auzii cum spune, 
printre sughițuri : „ nu mă mai duc 
la școală 1", „nu mai am nevoiel" 
M-am apropiat de el și m-am așezat 
pe marginea patului. Inima îmi bă- 
tea tare.

— Lasă, nu mai plînge... Lasă, O- 
prane... și-mi mușcam buzele. îmi 
venea să fac orice, numai să nu-1 
mai văd plîngînd. Parcă mă zgîria 
ceva în oase. Nu mai puteam răbda. 
L-am apucat de după umeri, l-am 
întors cu fața spre mine — avea o 
față roșie, plînsă — și l-am întrebat:

— Dacă uit tot ce s-a întîmplat, 
promiți că... ?

O clipă nu i-a venit să creadă. Mă 
privea cu gura căscată, de parcă aș 
fi fost nebun.

— Cum, Peniță, n-ai să spui la 
nimeni ?

— Nu. Dar promiți că ai să înveți 
cît poți tu de bine ?

— Jur 1
— Dă-mi cuvîntul tău de pionier.
— Pe cuvîntul meu de pionier 1 
îmi apucă

Pe al meu l-a cerut lecția 
cută tovarășa profesoară. Mi 
luat să-mi pună notă.

— Hm 1 Și ce mă fac eu acum, 
dacă mi-1 cere ?

— Spui că l-ai uitat acasă, mă 
sfătui Opran.

— Ușor îți vine ție 1 Dar de ce să 
nu spun așa cum e : că nu mi l-ai 
adus 7

— Iar o să-mi facă observație.. 
Și mă privi rugător. Are dreptate 
mi-am zis. Față de tovarășa Busuioc, 
profesoara noastră de botanică, O- 
pran e tare vinovat; atunci, la înce
putul anului nu s-a sculat să-i dea 
locul în autobuz; apoi, notele lui 
proaste... Intîmplarea de acum cu 
caietul meu e un fleac, dar din nou 
o să iasă Opran vinovat. Paharul o 
să se reverse.

La începutul orei, ca de obicei, to 
varășa Busuioc ne-a 
cerut caietele.

— Eu nu-1 am, i-am 
spus cînd 
mine.

— Cum 
mă privi

— L-am 
rostii 

Data 
aduci neapărat, 
după amiaza a- 

ceea m-am dus aca
să la Opran să repe
tăm din urmă la bo
tanică și, totodată, 
să-mi iau înapoi ca
ietul. La plecare în
să, în loc să mi-1 
dea, Opran se apu

că să-mi arate echipa lui de nasturi; 
apoi — nu știu ce mărci străine pe 
care le primise de la un unchi; pe 
urmă — un briceag; după aceea... 
Numai de caietul meu se făcea me
reu că uită. Nu sufla un cuvînt. I-am 
spus că nu plec fără caiet. Atunci a 
început să se bîlbîie:

— O să-ți spun ceva... care... nu 
știu cum... numai te rog să nu te 
superi. Dar eu... nu știu cum... da, te 
rog foarte mult să nu te superi...

— Dar spune 
zit eu. Ce-o tot

— Cum să-ți 
tău...

M-a trecut un 
— Ce-i cu el ?
— ...Lam pierdut. A tăcut o clipă, 

apoi a pornit-o de la capăt: să nu 
mă supăr, să-l iert...

Deși se tot văicărea, nu avea el 
aerul că-i pare într-adevăr rău. Mai 
de grabă voia să mă liniștească, să 
mă obișnuiască cu gîndul pierderii 
caietului.

— Nu te cred 1 Dă-mi caietul îna
poi 1

— De unde să ți-1 dau 7 L-am pier
dut... însă glasu-i suna prefăcut

— Să faci bine să mi-1 dai, o ți
neam eu una și bună. Ce vorbă-1 
asta : l-am pierdut ? Vreau să știu 
ce-i cu caietul 1 Dacă nu-mi spui

a ajuns la

se poate ? 
ea mirată, 
uitat aca- 
încet.

viitoare

tara noastră. 6. Plantă in- 
din familia cruciferelor 

căreia se obține un 
ungerea mașinilor. 8.

din 
ulei
In- 
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Vouă care nu-1 cunoașteți pe O- 
pran, treaba poate să nu vă pară 
grea. Voi așa credeți: te duci tu la 
el sau vine el la tine, deschizi car
tea, îi explici una, alta, urmărești 
să-și facă desenul, îi pui vreo cî- 
teva întrebări, mai repeți odată — 
și gata 1 Ehe... Opran e Opran. Nu 
că n-ar pricepe lecția; mintea lui 
însă, cînd o cauți, e... dusă la pati
naj sau la cinematograf. Cînd să 
facă schița cu nervațiunea frunze
lor, atunci își aduce Opran aminte 
că are de mers la Teodorescu să 
joace nasturi. Altă dată, cînd n-are 
bani de film și nici pe Teodorescu 
nu-1 găsește acasă, îl apucă dorul 
de cuvinte încrucișate. Tu dezlegi 
exercițiul la aritmetică, iar el îți cere 
să-i spui nu știu care cuvînt din șase 
litere care începe cu „m.".

Greu, ușor, cum era să dau în
dărăt 7 Deși, dacă ași fi bănuit cîte 
aveau să se întîmple, poate nu m-aș 
fi înhămat la treaba asta. Intîmpla- 
rea a făcut ca numai la cîteva zile 
după asta, să mă îmbolnăvesc. A 
trebuit să rămîn acasă, în pat, să 
înghit nu știu cîte pilule și să beau 
ceaj după ceai, de mi se făcuse 
burta cît un samovar. Mă lua cînd 
cu frig, cînd cu cald, fruntea îmi 
ardea și eu mă gîndeam înciudat că, 
dacă o să mă fac bine, n-o să mai 
beau niciodată apă rece cînd vin 
înădușit de la săniuș. Cel puțin să 
mă fi îmbolnăvit altădată, nu acum 
cînd trebuia să învăț cu Opran !.. 
Se vede însă că există un spiriduș 
al gîndurilor bune. A doua zi, după 
amiază, a venit la mine Opran.

— Știi, mi-a spus el, mă apuc se
rios de botanică. A fost tata pe la 
școală, mi-a văzut notele și mi-a 
tras o săpuneală 1 Zice că nu-mi 
un ban de cinema pînă nu mi le în- 
drent.

„Slavă domnului că mai sînt și 
tați pe lumea asta", gîndeam eu în 
timp ce Opran îmi arăta ce are de 
gînd să învețe și cum vrea să-și al
cătuiască un nou caiet de desene.

— Tu ești bolnav acum, dar te rog 
un singur lucru, spuse el la despăr
țire. Imprumută-mi pe vreo două zile 
caietul, tău. Cum te faci bine ți-1 
înapoiez.

Bucuros de 
peste Opran, i l-am împrumutat cu 
plăcere, deși îmi era teamă că o 
să-l păteze. Mai bine mi l-ar fi pă
tat 1 Dar de ia caietul ăsta s-a tras 
toată nenorocirea.

Prima zi cînd am venit din nou la 
școală,, aveam tocmai științele na
turii. I-am cerut lui Opran, în re
creație, caietul.

— Tiii 1 se lovi el cu palma peste 
frunte, după ce cotrobăise prin ghio
zdan. L-am uitat acasă 1

M-am înfuriat:
— Dar pe al tău nu l-ai uitat ?
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odată 1 m-am repe- 
scalzi 7
spun,., știi, caietul
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hărnicia care dăduse

1. Plantă leguminoasă cu bulb și 
gust ca de ceapă. 2. Plantă parazit 
al cînepii, tutunului, etc, de culoare 
albăstruie, devenind gălbuie după

mie, o să-i spui tovarășei profe
soare 1 mi-am ieșit eu din fire.

Văzînd că n-o scoate la capăt, 
speriat de amenințarea mea, Opran 
se hotărî să-mi spună adevărul. Intîi, 
nu mi-a venit să-mi cred urechilor... 
Cum poate să facă cineva una ca 
asta ? 1 In vreme ce-am fost bolnav 
Opran a predat tovarășei Busuioc 
caietul cu desene, să-i pună notă... 
Numai că acest caiet, învelit cu grijă 
în hîrtie albastră, cu o etichetă pe 
care scria cu literă mare Opran Mi
hai, clasa V-a, era... caietul meu 1

mîna, mi-o strînse de-mi 
pîrîiră oasele și sări 
vesel de pe divan. ,

— Ești un prieten 
minunat 1 O să învăț, 
acum o să învăț 1

Ne am despărțit, în 
seara aceea, cum 
nu se poate mai fe
riciți.

A doua zi, la 
școală, s-a petrecut 
ceva cu totul neaș
teptat. Ca de obicei, 
tovarășa Busuioc a 
pornit să ne contro
leze caietele. A tre
cut pe lîngă banca 
lui Teodorescu, a lui 
Milucă, și s-a oprit, 
deodată, în fața lui 
Opran.

— Ai un caiet foarte frumos. Nu-ți 
lipsește nici un desen și, pe deasu
pra, le-ai făcut pe toate cu multă 
grijă. Meriți să fii dat ca exemplu 1 

In clasă s-a lăsat o liniște de s-ar 
fi auzit musca. Toate privirile îl ur
măreau pe Opran, ca și cum atunci 
l-ar fi văzut băieții întîia oară și-ar 
fi aflat despre el că e... șahul Persiei. 
Opran s-a zăpăcit, a uitat chiar să . 
se ridice în picioare — deși tovarășa 
profesoară stătea de vorbă cu el.

(Va urma)

florire. 3. împreuna. 4. Un dovleac 
mic. 5. Varietate de păr. 7. Paște 
prin ...Dobrogea. 10. Alt nume dat 
măslinilor. 11. Păzește pădurea. 12. 
Nu numai că a reușit să cunoască 
plantele dar le și transformă. 13. Pom 
fructifer la al cărui număr de varie- . 
tăți, Miciurin i-a adăugat soiul „Beu- 
rre de iarnă Miciurin**. 15. Un 
ier își anunță existența de după 
fir de iarbă verde. 17. Susțin 
tarii viței de vie. 18. Numeral.

gre- 
un 

lăs- 
19.

Ramură — în poeziile lui Eminescu. 
21. Iarbă de baltă, mai mică decît 
trestia, folosită la acoperișul hambare
lor, grajdurilor etc. 23. Totalitatea 
plantelor cu caț-actere comune bine 
fixate. 25. Posedă. 28. A agăța. 
30. Intrepriivlerea de Transporturi- 
București. 32. Plantă industrială, 
originară din America. 34. II „lea
gă" pomii. 36. Zeița pămîntului la 
romani. 39. Aurelia I. Tîrnăveanu.
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