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Razele prieteniei capătul de prisos

★
mea totul se în- 
morișcă. Tomoioa-

cine am
— gîn-

apăru la capătul tubului. Bo- 
cănete o apropie de bară și în 
cîteva clipe < .— 
căzu jos.
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Cînd am ajuns la Școala din satul Voevoda, re
giunea București, era tocmai ceasul în care copiii 
din clasa a Vl-a se pregăteau să plece acasă.

— Nu plecați băieți, i-am rugat eu. Mă aflu 
într-o mare încurcătură și viu să vă cer sfatul. 
Și le povestii toată tărășenia cu arătarea aceea 
ciudată.

— Afurisită treabă, mă compătimiră băieții, dar 
știi ceva? O să-ți povestim o întîmplare din clasa 
noastră. Poate că o să te ajute să găsești răspuns 
la prima Întrebare.

e pionier! 
Să vorbim

Costea Lepădatu, din clasa 
noastră, avea o bicicletă. Nu 
știm din ce era făcută dar par
că avea magnet în ea. Abia 
ajungea Costea acasă că-1 și 
atrăgea spre ea. Și așa, toate 
după-amiezile și le petrecea 
pe bicicletă. Treaba asta n-ar 
fi fost deloc rea dacă n-ar fi 
avut urmări atît de rele în cu
noștințele lui Costea.

Ce-i de făcut ? ne-am între
bat noi, dar îndată am și gă
sit răspunsul: să vorbim des
pre el la orele de activitate 
educativă.

Și de atunci n-a trecut oră 
de activitate educativă în care 
copiii din clasa noastră să nu 
spună : „Costea Lepădatu ne 
face clasa de rușine".

Ce-o fi gîndit Costea în orele 
acelea, nu știm, atîta doar că 
venea tot mai în silă Ia ele iar 
pînă la urmă n-a mai venit de
loc.

— Dar Costea 
ne-am gîndit noi. __ _____
despre el în adunările noastre 
Jonierești.

Și de atunci n-a trecut adu
nare pionierească în care să nu 
se spună: „Costea Lepădatu ne 
face detașamentul de rușine I 
Costea e un băiat rău".

Poate că situația asta ar fi 
continuat mult și bine, dacă o 

întîmplare măruntă nu 
i-ar fi schimbat cursul. 
Odată, clasa noastră avea 
concurs de gimnastică cu
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clasa a VH-a. „Iată cu 
găsit să ne întrecem 1 ts...
deam noi. Ăștia o să ne învingă 
la sigur, sînt doar mai mari”. 
Așa am crezut noi pînă ce i-a 
venit rîndul lui Costea. Atît de 
bine a executat el figurile de 
gimnastică incit nu ne-am mai 
putut stăpîni și-am alergat- spre 
el, l-am îmbrățișat, l-am ridicat 
pe sus. Eram fericiți! învinse
sem 1

Ce urmare a putut să aibă 
întîmplarea asta asupra „mag
netului" din bicicletă, nici pînă 
acum n-am putut să ne dăm 
seama. Se pare însă că bici
cleta a căpătat o proprietate cu
rioasă : în timp ce Costea își 
face lecțiile ea își pierde com
plet puterea de atracție. Costea 
capătă acum numai note mari 
și are o întreagă clasă de prie
teni.

Le-am mulțumit copiilor și 
am pornit din nou la drum.

Visuri...
Eu cred că nu există școlar 

care să nu-și aibă visul lui în 
viață. Dar cred că cei care-și 
făuresc visuri mai îndrăznețe 
sînt tocmai școlarii din clasa a 
Vll-a. Convingerea asta mi-ain 
făcut-o eu, a doua zi, în orașul 
Alexandria.

...Socol Paul, de la Școala 
nr. 2, se pregătea să-și facă 
lecțiile. Tocmai voia să învețe 
la fizică, cînd un uruit puter
nic sgudui văzduhul. împins ca 
de un arc, Socol sări de pe 
scaun, trînti ușa și ieși afară în 
stradă. Pe deasupra treceau 
avioane cu reacție.

— Strașnice avioane 1 —
murmură Socol cînd se întoar
se înapoi în cameră. Pe așa 
unul am să zbor și eu.

Socol se și văzu sus în car
lingă, mînuind manetele. O 
simplă apăsare și puternicele 
motoare se și pun în funcț'une.

— Trebuie să fie gro
zav sus — își spuse el. 
Dar și mai grozav e a- 
tunci cînd îți dai drumul 
cu parașuta 1 adăugă el 
amintindu-și de „lansa
rea" sa din podul casei 
cu o umbrelă drept para
șută.

^Tăa^alCâ Poate

...E seară. Socol stă încă pe 
pat și visează.

Alături, cartea de fizică a ră
mas deschisă la aceeași pagină 
ca și atunci cînd s-a apucat 
să-și facă lecțiile.

★
La aceeași școală, și-n ace

eași clasă cu Socol învață și 
Mihalache Ilie. Ca șf Socol, are 
și el visul lui: dorește din 
toată inima să născocească o 
mașină cum nu s-a mai pome
nit. Pînă atunci însă, Ilie și-a 
găsit o altă treabă. Cu cartea 
de fizică deschisă, meșterește 
ceva de vreo două ore. Taie, 
pilește, bate cuie.

...Ilie legă și cel de-al doilea 
fir la electromotorul său. O 
clipă, rotorul nu dădu nici un 
semn de viață, dar apoi începu 
să se învîrtească.

•— Uraa 1 — se bucură Ilie 
f— merge electromotorul I

Și în clipa aceea, vedea par
că cum din motorul lui creștea 
mașina aceea năzdrăvană pe 
care va construi-o în viitor.

♦
Da, mi-am zis eu după ce am 

văzut acestea : iată două feluri 
de a năzui spre fapte mari.

/
Cine-i mai tare?

i * —————•
In a treia zi, m-am dus să vi

zitez o fabrică. In curte, lume 
multă. Se discuta cu aprindere 
despre o bară de fier care tre
buia scurtată.

— Dați-o încoace, tună deo
dată o voce și un om voinic, cu 
o țigară groasă în gură se a- 
propie de grup. O rup eu în 
doi timpi și trei mișcări.

Omul se apropie de bară, o 
suci, o învîrti, dar degeaba 1 
Nu reuși nici măcar s-o în
doaie.

— Lasă-te păgubaș, Tomo- 
ioagă Ion, îi ziseră oamenii. 
Aici trebuie ceva mai puternic 
decît puterea. Iar acel „ceva" 
tu nu-1 ai.

Deodată, în grupul de oameni 
se petrecu o mișcare vie.

— Hai, Bocănete Paul. Arată 
tu cum se rupe o bară.

Omul căruia i se spunea Bo
cănete se apropie de 
bară (inînd în mina 
un tub.

— Dați drumu] la 
acetilenă ! — rosti el. 
Acum dați drumul la 
oxigen.

O flacără albăstruie

In mintea 
vîrtea ca o ____
gă, Bocănete... Pe oamenii aceș
tia îi văzusem dimineață dar 
atunci erau copii. Bocănete în
văța la Școala din satul Gîrbo- 
vățul de jos, regiunea Craiova, 
ți învăța încă foarte bine. To- 
moioagă Ion învăța la Vatra 
Dornei, dar nu mai învăța așa 
bine. In schimb a învățat să fu
meze și să-și bată colegii. Cum 
de sînt acum, la prînz, oameni 
în toată 
plare 1

— Ham 1... Ham 1... mă în
trerupse în clipa aceea Zdup. 
Nu e nici o ciudățenie aici. Cu- 
noscînd copiii aceștia, te-ai gîn
dit cam cum s-ar descurca ei în 
viață peste vreo 20 de ani. 
Asta-i tot !

— Phiii I Așa e Zdup I 
tept mai ești tu Zdup 1

★
Tocmai mă întorsesem 

călătoria mea cînd deodată 
fulgeră o ideie: Să știi că 
sonajul acela era Pătrarul

firea ? Ciudată întîm-

Deș-

ce 
de

de

la 
de 
pe

adevărat, încuviință 
IV. Dar spune-mi 
e mai departe și to- 
aproape de om ? 
departe și totuși mai

din 
mă 

per- 
IV 1 

— Așa e, auzu cunoscuta 
voce și arătarea ieși din 
nou ca din pămînt. Hei, ia 
să te văd, răspunzi la între
bările mele ? Spune-mi dar, 
este mai cald decît razele 
soare ?

— Mai cald decît razele 
soare sînt razele prieteniei 
răspunsei eu gîndindu-mă 
băieții din Voevoda. Razele 
soare transformă natura, 
cînd razele prieteniei transfor
mă omul.— E ■ - -
Pătrarul 
acum, ce 
tuși mai

— Mai , 
aproape de om e năzuința lui, 
răspunsei din nou, gîndindu- 
mă la cei doi băieți din Ale
xandria. E mai departe atunci 
cînd omul stă doar și se gin- 
dește la ea, și e mai aproape 
atunci cînd omul nu numai că 
se gîndește la țelul său dar și 
caută să se apropie de el.

— Așa e, adevărat 1 Răs- 
punde-mi acum : ce e mai pu
ternic decît puterea ?

— Mai puternic decît puterea 
sînt cunoștințele — dădui eu 
răspuns, gîndindu-mă la întîin- 
plarea din chiar ziua aceea.

— Și asta e adevărat. Iți 
mulțumesc 1 Nu te supăra pe 
mine că te am pus pe drumuri, 
dar am vrut... Ce mai, am vrut 
să scrii cel dintîi reportaj al 
tău din pătrarul IV. Și după 
cum văd, l-ai și scris.

M-am uitat și eu pe notițele 
mele. Așa era. Drept care mi-am 
pus dedesubt semnătura...

Gheorghiță REPORTERUL
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TAPie
voi, dragă 
Constantia,

Insămtnțările la timp și bine asigură o recoltă bogată. Cu glodul la acest lu
cru oamenii muncii de pe ogoare au por nit la însămînțaiul recoltei in campania 
de primăvară.

Tractoristul Cleșiu Livius lucrînd la un cuplu de semănători sovietice „2.CK- 
16“ de la S.M.T. Orțișoara, a însăminfat și aplicat îngrășăminte chimice pe o su
prafață de 20 ha.

Am cunoscut pe unii 
dintre voi, dragi co
pii, care voiau cu tot 
dinadinsul să ajungă 
eroi. „Foarte frumos 1“ 
veți zice. Și eu zic la 
fel. Am însă o rugă
minte : înainte de a 
începe cu lauda aces
tor amatori de fapte 
ero’ce, îngăduiți-mi să 
vă povestesc două is
torioare adevărate.

Intr-o zi, Constantin 
Vlădoianu, elev în cla
sa a VIL-a la Școala 
medie de 10 ani, bă
ieți, nr. 10 din Capi
tală.

te rostogoli din tram
vai. Dar în clipa aceea 
un alt vehicul ce tre
cea pe stradă îl lovi 
serios.

Și cealaltă isto
rioară : Ioniță Nicolae, 
din clasa a V-a, de la 
Școala medie de 10

★

Grădinarii de la 
G.A.C. „Steaua Ro
șie' din comuna A- 
pahida. raionul Ciut. 
fac aerisirea răsadu
rilor de varză, gulii 
și conopidă. O minu
țioasă îngrijire a ră
sadurilor garantează 
o bogată recoltă de 
legume.

it

școală cu colegii lui. 
Constantin merge deo- 
bicei acasă cu tram
vaiul. Pînă la stație 
erau doar cîțiva pași. 
Dar Constantin socoti 
că acum e momentul 
să le dea colegilor lui 
o demonstrație de ero
ism. Și se năpusti vi
jelios, voind să se urce 
în tramvai din mers. 
Picioarele însă îi alu
necară și Constantin

am, de băieți, nr. 8 ju
ca fotbal cu cîțiva 
prieteni. Mingea a zbu
rat în stradă Ia un mo
ment dat. O mașină 
tocmai se apropia. Dor
nic de „vitejii”, Nico- 
lae se repezi în fața 
mașinii pentru a prin
de mingea. Șoferul n-a 
mai avut timp să frî- 
neze și l-a rănit pe 
„viteazul” nostru...

Ce e mai ciudat e 
că, atîta timp ett Con
stantin și Nicolae s-au 
aflat sub îngrijire, la 
spital, nici-unul dintre 
prieteni n-a venit să-i 
felicite pentru marile 
lor acte de eroism...

Cred că cei doi s-au 
gîndit mult ta asta și 
poate sînt și acum ne
dumeriți. Dacă-i așa, 
eu aș vrea, tot cu în
găduința voastră, să 
le risipesc puțin nedu-

erirea.
Vedeți 

Nicolae și, 
eroismul nu e un lu
cru după care trebuie 
să alergi. Eroismul 
nu înseamnă a te
primejdui pe tine 
numai de dragul de 
a te făli în ochii ce
lorlalți. Eroismul ți-1 
cere viata, t*-l cere 
inima ta, ți-1 cere 
demnitatea ta de om, 
într-o împrejurare 
oarecare. Ți-1 cere 
munca ta — atunci 
cînd dai de greutăți 
— ți-l cere spre a 
salva viata cuiva, ți-1 
cere spre a-ți apăra 
patria și tovarășii. 
Deoarece faptă eroică 
se cheamă numai a- 
ceea care are un țel 
înalt, nobil.

Iată de ce colegii 
voștri nu v-au felici

Cite ceva 
despre 

Antarctida

pentru faptele 
voastre lipsite de 
glorie.

Iată de ce, dragi 
prieteni cititori, atun
ci cînd vreți să faceți 
o fapdă „eroică", e 
bine să vă gîndiți di
nainte dacă ea folo
sește cuiva.

Lt. Ion NISTOR

Situat în regiunea polu
lui sud, continentul se pre
zintă ca un înfricoșător 
pustiu de gheață, cu o 
suprafață de 14 milioane 
km. patrați. Din cercetări
le făcute pînă acum, cu a- 
jutorul aviației, se știe că 
pe Antarctida există vul

cani, socotiți drept cei mai înalți din lume, cum 
ar fi de pildă Erebus care are o înălțime de 
4300 m, un crater de 1 km. diametru și 300 m. adîn- 
cime.

Pătura de gheață care acoperă Antarctida are o 
grosime de aproape 2 km. Dacă toată gheață de pe 
cont nent ar putea fi topită, nivelul tuturor mărilor 
de pe glob ar crește c-u 20 de m. Totuși, în pustiul 
acesta de gheață există viață. S-au găsit mușchi, li

cheni, alge și chiar două plante care fac flori. Se 
presupune că flora aceasta este favorizată de acțiunea 
vulcanilor. De asemeni, trăiesc acolo pescăruși, alba
troși, cormorani, pinguini, iar în apă nenumărate ba
lene și animale din acelaș neam cu foca. Pămîntul 
continentului se pare că ascunde cel mar mare zăcă- 
rnînt carbonifer din lume. De asemeni s-au găsit aur, 
argint, aramă, crom, molibden.

Cercetările care se fac acum în cadrul anului inter
national geofizic vor scoate la iveală noi date impor
tante despre acest continent.

Nufărul roșu. Primul film artistic, tehnicolor realizat în patria noa stră. încă nu l-ați văzut ? Păcat. Voiam 
să vă povestim cîte ceva despre acest film făcut pentru voi. E mai bine însă să-l vedeți voi întîi și apoi să 
discutăm despre el împreuna.

In aceste fotografii vedeți cîteva din scenele filmului care sîntem siguri că vă va entuziasma.

„INIMĂ SINCERA”
Grișa Șumov sau — așa cum se recomandă el vii

torului său prieten— „feciorul grădinarului Ivan Ivano
vic!” este eroul principal al cărții „Inimă sinceră” de 
scriitorul sovietic A. Kononov.

Cu prietenia dintre Grișa și micul leton ian Redai, 
incepe acest roman scris pentru micii cititori și odată 
cu aceasta și aventurile trăite de ei in primii ani ai 
copilăriei

Desigur, voi nu știți ce este cu „Pîriul de fier" în 
care visa să se scalde Grișa, pentru a deveni voinic 
$i curajos, și pentru a nu imbătrlni niciodată. De aceea 

au fugit Grișa și Ian, într-o noapte, de-acasă și-au 
mers... și-au mers... și-au mers... dar nu le-a fost dat 
să ajungă Ia pîriul de fier pentru că alte îutîmplări 
au ieșit în întâmpinarea lor.

Au trecut ani mulți. Grișa a devenit elev, a dus un 
război crunt cu pedagogul Victor Apollonovici 
care nu putea suferi un opincar necioplit în școala 
unde învățau numai fii de nobili și de bani gata, 
s-a despărțit de prietenul Ian, dar de pîriul de fier tot 
n-a uitat.

Dar pînă la urmă se pare că tot s-a scăldat în acest 
pîrîu mult visat. Dacă vreți să fiți însă siguri, citiți 
și voi această interesantă carte, apărută în Editura Ti
neretului.

Cârti pentru voi» care vor apare 
in cursul acestui an, 

in Editura Tineretului
Dumitru Ahnaș — „Alei, codrule .fîrtate” 
I. Popper — „Taina albă”
V. A. Obrucev — „Plutonia"
A- Daudet — „Tartarin din Tarascon”
M. Zigmond — „Să fii bun pînă la moarte”
F. Cooper — „Ultimtri mohican” 
Al. Dumas — „Cei trei mușchetari"
G. A. Zisman — „Lumea atomului"
M. lonescu — „Construiți aparate de radio”
L. Strașun — „Cinematografia”

1. Verzilin — „Cum să îngrijim plantele de cameră”.
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Odată cu venirea primăverii,

Nicolae MUTU 
de la Cercul de navo-modele 
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1 septembrie 1953. Primii pași spre școală 
i școlărițelor dintr-a-ntîia, prima întîlnire 
u pionierele. Acestea le-au arătat labora- 
>arele, muzeul, le-au dus în clasă... Acolo, 
e bănci, in dreptul fiecăruia, era o jucărie, 

carte sau un buchet de ilori. Așa a fost 
rima întîlnire...

★
încă de atunci, din prima zi de școală, pio- 

ierele de azi ale clasei a III-a B, Școala me- 
ie de fete din Slatina, au dorit nespus de 
ault să poarte cravata roșie. Cît de depăr
ată li se părea însă ziua aceasta.

In clasa I-a au învățat la început alfabetuL 
'ictorița Marinescu le făcea însă multe ne
cazuri. Nu punea niciodată virgula la „ș" și 
,ț", nu punea căciulă la „î". Ce vrei î Nu-i 
ntra în cap și pace. Azi așa, mîine așa, pînă 
;înd într-o zi fetele au hotărît să ceară aju- 
orul pionierelor.

„Ce e de făcut?" s-au gîndit pionierele și în 
c»le din urmă ideia a fost găsită.

' - Ce-ar fi... dg, ce-ar fi ca atunci cînd vor-
.si cu ea să nu mai întrebuințați ț ?
— Aha 1 Să-i zicem „Victorita", au hotărît 

stele
Ce s-a mai supărat Victorița... Foc s-a fă- 

ut ,nu alta 1 Dar fetele n-au lăsat-o, pînă n-a 
îvățat deosebirea dintre t și ț. Aceasta a 
ast prima greutate pe care școlărițele clasei 
-a au învins-o.

v Mai tîrziu au învățat tabla înmulțirii. Fie
care școlar își amintește de asta. In capul A- 
sxandrinei Andrei, o altă școlăriță, era o 
agrămădire cumplită de cifre. Și în somn re
peta : 7X9... 8X9... Nu știa cum să le mai dea 
e rost. Aceasta pentru că nu învățase de la 
rceput, și apoi le memorase fără să se gin
ească, ca papagalul. Dar fiecare început 
:re și un sfirșit, nu ? Sfîrșitul l-au găsit tot 
lionierele. Au descoperit un joc nou : „de-a 
îagazinul". Și acolo în „magazin", nu se 
indea marfă decît „en-gros" (în felul acesta 
» obliga să-ți faci socoteala — costul mărfii 
rmulțit cu cantitatea), 
.lexandrina a învățat 
Vremea a trecut cu

>st învinse, succesele 
■’ crescut. Au acum 9 

n iarnă, în clasa a
eosebită. In detașamentul lor primeau era- 
ațele școlărițele dintr-a III-a. Intîi au fost pu
ne, cîteva. După aceea numărul lor a cres- 

■ ut.
In clasă a apărut o dorință nouă — ca 

oate fetele din clasa lor să devină pioniere. 
Lu cerut din nou sfatul celor mai mari.
— E simplu acum — le-au răspuns acestea.

Ba de ici, ba de colo, 
tabla înmulțirii, 
încetul, greută|ile au 
sărbătorite, iar ietele 
ani. Acum cîteva luni, 
IV-a era o frămîntare

NICI (JN

ra*d de soare " ^Urd f̂ arele 
Nu de ce te lncă>, flecar 

A fost odată un cais, un pițigoi și-un băiat. Caisul era înflorit, 
pițigoiul era pestriț iar băiatul era atent la lecție, pentru că în timpul 
povestirii noastre el se afla în clasă împreună cu colegii lui. Caisul 
însă, bineînțeles că nu se găsea în clasă, ci afară, lingă fereastră, iar 
pițigoiul, unde putea să fie dacă nu pe-o ramură încărcată cu flori ? 
De acolo, pițigoiul nostru privea pe geam drept în clasă, unde băiatul, 
pe nume Clătic, lua silitor notițe după explicațiile profesorului. Foarte 
conștiincios, acest Clătic... Pițigoiul care se desfăta pe ramură într-o 
bogăție de flori, soare și aer proaspăt, remarcă deîndată acest lucru și 
fîlfîi mirat din aripi. Ba, mai mult, îndrăzni să bată cu ciocul în 
geam... la care, Clătic ridică fruntea, îl privi întîi uimit, apoi cu sim
patie și de îndată între ei se înfiripă, așa, din priviri, o discuție priete
nească :

— Ce mai faci mata, Clătic dragă ?
— Mulțumesc, bine. Dar de unde știi cum mă cheamă ? Doar 

nu ne cunoaștem ...
— Intr-adevăr, încuviință pițigoiul, nu ne cunoaștem, dar 

într-o poveste.

— trebuie ajutate să se îndrepte Ia învăță
tură... Și de-acum înainte asta trebuie s-o tă
ceți voi, detașamentul.

In primăvară detașamentul s-a bucurat ne
spus. Erau primite în rîndul pionierelor ulti
mele școlărițe.

Dacă vei întreba acum pe 
oricare dintre ele, aveți multe 
pioniere în clasă? — îți va 
răspunde, privindu-te oare
cum curios: In clasa 
noastră toate sînt pio
niere.

Geta COSTIN

ce-are-a face ? Noi sîntem eroii unei povești — și
totul e cu putință 1

— Desigur, interveni caisul. Ca dovadă, iată : 
vorbesc.

— Frumoasă poveste... suspină Clătic. Numai 
clasă, căutăm o rădăcină pătrată.

— Păcat că a mea nu-i pătrată, că v-ași fi împrumutat-o ca să 
nu vă mai canoniți atîta, spuse mîhnit caisul.

— Lasă că găsim noi una și încă cea mai pătrată cu putință 
— îl asigură Clătic.

— Numai s-o puneți repede la loc de unde-o scoateți, că se 
usucă 1 îl preveni caisul.

— Dacă spui că aveți atîtea lucruri de găsit, de ce nu le căutați 
pe-afară ? ridică pițigoiul din... aripi. E atît de frumos I Uite flori 
uite soare, uite verdeață, uite primăvară 1

— Știu, oftă Clătic, dar ce folos... Acolo flori, verdeață, primă 
vară, aici ecuații, x-uri, coeficienți...

— Elev Clătic, care-i rezultatul ecuației ? răsună pe neașteptate 
un glas bărbătesc.

.„Și deodată caisul amuți, pițigoiul redeveni un pițigoi obișnuit 
iar Clătic ridică buimăcit din umeri la întrebarea tovarășului profesor...

— La ce te gîndeai, Clătic ? încotro priveai ?
— Să vedeți... eu...
— Văd, zîmbi tovarășul profesor, zărind pițigoiul pestriț și 

caisul înflorit. Văd și înțeleg : a venit primăvara... iar noi ne ocupăm 
de algebră. Ce-i de făcut ? La ce să renunțăm ? La primăvară... sau 
la algebră ?

— Renunțăm la primăvară 1 Trebuie doar să învățăm, să învă
țăm cît mai bine 1 făcu pe grozavul un băiat care avea multe note 
de 5 dar foarte puțini prieteni.

Profesorul îl privi nemulțumit:
— Atunci, află că eu, unul, nu pot renunța la primăvară.
Clătic și băiatul cu multe note de 5 dar foarte puțini prieten' 

rămaseră, ca și întreaga clasă, cu gura căscată :
— Cum, renunțăm adică la algebră ?
— Nu renunțăm nici la una, nici la alta astăzi vom continua 

lecția de algebră în grădina școlii, hotărî tovarășul profesor. E bine J 
— E bine ! strigară copiii.

— E foarte bine I încuviințară 
de afară pițigoiul cel pestriț și 

caisul înflorit. Cum de n-ai 
înțeles, Clătic? Asta doar 

voiam să spunem și noi I
Al. O. ZOTTA

Din activitatea
cercurilor 
de la casa 
pionierilor 

din Gi urgiu



E!enq Drogcș

Si de-astădată să-ii ajute.

de pionier e-n joc 
mîndria ei de mamă.

— Cite cinci-uri are Jiul meu — 
Iși spuneau părinții cu mîndrie. 
Numai mamei tale i-a [ost greu, 
N-a avut prilej de bucurie.

Viu
Nu
Pașii-n poarta ta mi-încetin. 
Să te văd, și să-fi vorbesc.

Ea cu drag te-a îngrijit ades 
Și te-a ajutat la supărare. 
Și necazul tău l-a înțeles, 
Iar tu i-ai plătit cu nepăsare.

Ce-o urma, nu mă-ndoesc de loc 
Tu ai să te schimbi de bună seamă.

Cinstea ta
' Și e-n ioc

Să privim ne-am strîns cu toții 
Aurel și Nicușor
Sar și merg în patru labe,
Se încaeră de zor.

Vrem, iubită primăvară, 
Să te-ntîmpinăm pe tine. 
Tu în ospetie dară 
Vino-n clasa noastră mîine.

Geamurile-or fi deschise. 
Lasă orice loc să-l scalde 
Soarele cu raze calde — 
Și să vii așa ca-n vise,

Să te-așezi de noi alături 
Rîs șiflori s-aduci, și bim 
Să uităm de ger și-omături 
Și să te cîntăm pe tine

— Las’, de astăzi, frățioare. 
Un cuvint n-am să-fi mai zic. 
...M-a privit cu întristare. 
Lung, și n-a răspuns nimic. 
N-a mai vrut să-mi dea caietul, 
Tema după el s-o scriu.
Pentru asta, am tot dreptul 
Supărarea să o tiu.
Nu prieten, dușman mi-este, 
Ml-a vrut răul de astădat’. 
Alt prieten? Se găsește!
Nu mă plîng că ne-am certat 
—Totuși, bun era cu mine. 
M-ajuta adeseori,
Și acuma greu îmi vine. 
Să-l privesc nepăsător.
Mama tot mereu mă-ntreabă:
— V-afi certat, sau ce-i cu_ voi ? 
Vorba eu o schimb de grabă
Și de lucru-mi fac apoi. 
Cîteodată. uit de ceartă. 
Șapca mi-o smucesc din cui; 
Pașii, făr-să vreau mă poartă 
Tocmai către casa lui.
Poate a avut dreptate 
Cînd caietul nu mi-a dat.
Am mers totuși prea departe. 
De-un prieten am uitat.
la tine, bun prieten, 
mai pot să mă opresc.

lntr-a ntîia-i tărăboi,
Fetele-și dau coate :
— Cum de-ai nimerit la noi. 
Oare cum se poate ?
Cum te-ai rătăcit pe drum ? 
Nu mai ești fetită.
Tu ai vîrsta noastră-acum
Și ești școlărită.
Dacă gura ai căscat, 
Cînd ai mers cu mama 
Vezi, acuma nu mai știi, 
Către școală seama I
— Cum te cheamă ? Ți-ai găsit 1 
Plînge rătăcita.
Haide, spune-ne odat’
Cum te cheamă ?... -— Rita.
— Nu știm unde-i școala ta. 
Altfel te-am conduce, 
Pîn-la școală și pe noi, 
Mama ne aduce...
Dar plouată nu mai sta, 
Rito, — ca o curcă, 
Pionierele, la noi, 
Țoale Ie descurcă.
Haidem, către clasa lor, 
Or să te ajute
Și-ai s-ajungi la școala ta, 
Iute, foarte iute.

In mijlocul celorlalți părinți 
S-a simfit stingheră și străină.
Dar pentru că nu înveți și minți 
Spune-mi, oare, poartă ea vreo vină ?

Azi a fost în clasa voastră iar 
Cu părinții, o consfătuire. 
Diriginta începuse rar. 
Notele din catalog să-nșire.

Unu-nchipuie un tigru,
Altul zice că e leu, 
Mi se tot prefac că mușcă, 
Parc-ar fi la circ, în cușcă.
Cînd cu gluma se întrece 
Leul, tigrul dă să plece 
Slobozind un „a...o...leu !...“
Clopoțelul, deodată, 
Picură un clinchet clar:
Gata-i pauza, școlari
Circul s-a sfîrșit îndată !
S-a schimbat acum decorul... 
Toți în bănci ne-am cumințit, 
Și în clasă, liniștit,
A intrat învățătorul.
Lecția începe iară.
...Tare sînt nerăbdător: 
Oare-n pauza ce vine, 
De ce pozne s-or mai ține 
Aurel și Nicușor,
Care au fost la circ aseară ? 
Poate vor umbla în mîini, 
Poate-or să dreseze cîini, 
Iși vor construi trapeze, 
Or să ne hipnotizeze...
Scamatori de-or fi, mă rog, 
Voi pofti pe-acești amici, 
Să preschimbe-n note cinci, 
Doii lor din catalog!

Concursul pentru dezlegări 
de probleme de șah

Continuăm scria problemelor de șah din cadrul concursului de 
dezlegări — organizat pentru pionieri și școlari — a cărui condi
tion! de participare au apărut în numărul 27 (483) din 31.III. 1956. 
Dezlegările se vor trimite in termen de 10 zile pe adresa : Palatul 
pionierilor, Cercul de șah — București, Șoseaua Cotroceni, Raionul 
V. I. Lenin.

Problema nr. 3. Verificarea poziției (prob. nr.
3) : Alb: Rel, Ddl, (2 piese). 
Negru: Re3, p.e4, f4 (3 piese).

Alb joacă și dă mat în 2 mu
tări.

Verificarea poziției (prob. nr.
4) : Alb: Rd7, Dh4, Ce7, p.d3. 
(4 piese). Negru: Re5, p.c5 (2 
piese).

Alb joacă și dă mat in 2 mu
tări.

Problema nr. 4.

Redacția și adnvvistiația Bucure-ti PiațaScînten. tei 7.61 00, 7.60.10 Abonamentele se fac la toate OFICIILE POȘTALE și SECȚIILE RAIONALE DE DIFUZARE A PRESE 
Taxa plătită in numeiar conform aprobării Dir. 3en PTT 190 114 Tiparul. Combinatul Poligrafic Casa Scinteii „1 V. Stalin” STAS—3152


