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Responsabila de tejghea

Ștefan ZAIDES 
V. BIRGAOANU

toți „lucrătorii' pri- 
trebuitoare la exe- 
respectivă.

Text: A. WEISS 
Foto: Gr. PREPELIT

nevoit să 
una cite 
care cu el

Proletari din. toate (Orile uniți-uit
La-luptă peniru aiaza Partidului Muncitoresc Romîn. fii gatat

din ziua
nu se poate ajunge meșter 
așa că, pentru început, ,lu- 
altceva decît tăierea la <U- 
unei scînduri, prinderea a 

un anumit punct., sau, în cel

Sclntela 
O pionierului 
ORGÂn AL COMITEWLUI CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOP

u-i o titulatură dată unui no-

Ngustor sau vreunui vânzător de 
magazin. Tejgheaua la care a 
fost numită responsabilă Rodica 

Handra, de la Școala de 10 ani nr. 1 din 
Arad, n-are pe ea nici lădițe cu marme
ladă și nici vreun răcitor-vitrină pentru 
mezeluri... Nu ! E pur și simplu o tejghea 
obișnuită, dintr-un atelier de tîmplărle : 
cu menghină de lemn pentru prins scîn- 
durile în timpul lucrului, cu jgheab pen
tru talaș, cu scule diverse de tîmplărie_

Dar trebuie să vă spun că a fi respon
sabil de tejghea e o slujbă de impor
tanță. Păi, ia spuneți-mi : cum ar putea fi 
altfel ? In calitatea el, Rodica e conducă
toarea unei echipe de 8 „lucrători*. Ce-l 
drept e drept : nu și-a luat postul în pri
mire decit de vreo 10 zile și in acest scurt 
răstimp n-a avut ocazia să stea decît de 
două ori în atelier. Șt asta numai din pri
cina afurisitului de program, care prevede 
nici mai mult nici mai puțin : „două ore 
pe săptămînă lucrări practice în atelieral 
școlii...'

Iată de ce, plină de importanță, Rodica 
ia uneltele In primire do la profesorul So
lea — .maistru-șef' al atelierului — și 
apoi strigă :

— Hei 1 Voi cei din echipa l-a de la a 
Vil-a A. Prezența — pentru primirea unel
telor !

Și apoi începe să le împartă :
— Ție, Domnica Mânu, poftim ferăstrăul; 

Irhașu Mircea răspunde azi de teslă și 
rindea.
uneltele

Și tot 
mese în

1. Ne aflăm ta
Școala ''mixtă nr. 3i 
din București, In cli
pa de față, In clasa « 
Vf-a A, grupa f-a tșt 
desfășoară alegerile. 
Cea care citește darea 
de seamă e Cristea 
Aura, președinta gru
pei. Oare ce-o fi scri
ind in darea de sea- , 
mă, că toți ascultă 
aiii de atenți? Vreți 
și voi să aflați? A- 
tunci urma(i-ne lnir-o 
scurtă călătorie în
imagini.

2. „Pionierii din 
grupa noastră — scrie 
in darea de seamă — 
obișnuiau adesea să 
învețe împreună cite 
doi, cite trei și să se 
ajute unul pe attul". 
Fetele pe care le ve
deți în fotografie sint 
Luminița, Victoria și 
Magdalena, trei bune 
prietene.

3. „La o serată li
terară noi am pus in 
scenă un fragment din 
„Dumbrava minuna
tă"

4. ,Jn grupă, am a- 
vut de furcă cu etnii. 
Bălășică, de pildă, era 
un pionier foarte in
disciplina!.

5. „O surpriză! S-a 
descoperit că Bălășică 
e un bun înotător. Ei 
s-a înscris ca partici
pant ia „Cupa Scln- 
teii pionierului'1. O 
lună de zile, toți 
ne-am ocupat cu mul
tă grijă de antrena
mentele lui. Ciudat l 
Bălășică, „cel mai rău 
băiat", a făcut multă 
cinste grupei. El a 
ajuns pînă la faza pe 
capitală".

6. „Să știți că, după 
aceasta, Bălășică s-a 
cumințit simțitor. Mai 
ales spre sfîrșitul va
canței ne-a fost de 
mare ajutor în tabără".

7. „Vă amintiți de 
excursia noastră ? A 
fost minunată! Nicio
dată n-am să-l uit pe 
Moga Dan, care, fri
guros din fire, se îm
brăca cu fel de fel de 
flanele și jachete. Aci 
a fost 
scoată 
și să se 
brațe".

8. Grupa a ales. 
Noua președintă e„. 
tot cea veche. Succes, 
Aura ! Succes, copii t
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Noaptea era întunecoasă, adevă
rată noaipte de toamnă. Sus de tot 
pe cer, străluceau mii de stele. Un 
vîrit ușor mîngîia fetele înfierbîn- 
tate ale tunarilor din plutonul 
locotenentului T. Achim, oprit la 
eîțiva kilometri de orașul Beiuș.

Caporalul Tudoraș Anton nu-și 
putea găsi liniștea Simțea o 
greutate nelămurită apăsîndu-i 
sufletul, cînd privea la tovarășii 
săi care a doua zi trebuiau să in
tre din nou în luptă.

Luptele duse alături de bateria 
sovietică de tunuri antitanc împo-

locul său natal, de unde plecase de 
mult și pe care ardea de nerăbdare 
să-1 vadă eliberat.

...In zori, după un marș rapid și 
istovitor, tunarii au intrat în luptă, 
aproape de Oradea, unde fasciștii 
în agonie își concentraseră forțele. 
A fost deslănțuit un atac cu 
tancuri și pistolari, siprijinit de un 
ucigător foc de aruncătoare de 
mare calibru.

Plini de ură, pandurii, alături 
de tunarii sovietici, culcau la pă- 
mînt cu fiecare proiectil zeci de 
fasciști și dădeau pradă flăcărilor 
mistuitoare, unul după altul, 
tancurile hitleriste.

deodată — chiar lîngă tunul lui 
Volodia. Schijele ucigătoare luară 
viața servanților. Tunul fusese dis
trus, iar Volodia rănit și aruncat 
la cîțiva metri.

Sub cască, fața i se acoperi de 
sudoare, iar în piept inima îi clo
cotea de durere, văzîndu-și tunul 
distrus și servanții sfîrtecați de 
schijele vrăjmașe.

Cu dinții încleștați, încordîn- 
du-și forțele, Volodia se tîrî sub 
ploaia de gloanțe și schije pînă 
la prietenul său, pandurul Tudo
raș, care, rănit Și el, trăgea acum 
singur cu tunul, asupra tancurilor 
fasciste.
— Să le distrugem pînă mai sîn-

măsoară 16.000 de 
kilometri și este cel 
mai lung din istoria 
jocurilor olimpice. 
El trece prin jungle 
și pustiuri de nepă
truns. Pentru acest 
motiv, făclia va fi 
transportată pe ca
lea aerului cu două 
avioane. Primul o va 
duce pînă în orașul 
Darwin, al doilea în 
orașul Kerns, ambe
le din Australia. Pe 
ultima etapă, lungă 
de 2000 de kilometri,, 
făclia va fi purtată 
pînă ta Melbourne, 
de sportivi. Se crede 
că pe stadion cin
stea de a purta făclia 
va fi acordată aler
gătorului australian 
John Landy, fost 
campion mondial pe 
1500 de metri plat. 
Un amănunt carac
teristic îl constituie 
faptul că, pentru 
feri avioanele ce vor 
transporta făclia de 
primejdia incendiu
lui, flacăra va fi în
chisă în două lămpi 
de miner, special 
construite de minerii 
din Saar.

tem în viață, spuse Volodia cu 
răsuflarea întretăiată din cauza 
oboselii.

Fără să mai simtă durerea răni
lor, cei doi tunari, un sovietic și 
un pandur, au luptat vitejește îm
potriva matahalelor de oțel. Nici 
un tanc n-a pătruns în poziția 
apărată eroic de cei doi tunari.

Schijele purtătoare de moarte 
n-au ocolit însă nici chiar în ulti-

1. Bravii 
stabilesc 
viitorului 
de luptă. . 
camuflat, 
torul de 
își face cu 
sință datoria.

tanchiști 
direcția 

exercițiu 
2. Bine 
observa- 
artilerie 

priso-

triva tancurilor fasciste au fost 
grele, însă întotdeauna cîștigate. 
Tudoraș își amintea că în zori, în 
timpul luptei, va fi din nou alături 
de tunul lui Volodia, cu care mai 
luptase împreună și cu care se îm
prietenise.

...Atunci cînd s-au întîlnit pentru 
prima oară în urma luptei, Volodia 
(care o rupea puțin romînește) i-a 
vorbit despre satul lui, despre 
viața lui, despre munca lui. I-a 
mai povestit despre Mașa, logod
nica lui, care era și ea pe front 
și care o dată era cît pe ce să-și 
piardă viața: ducea la postul de 
prim ajutor un pandur grav rănit, 
pe care îl luase de sub focul ina
mic, tîrîndu-se cu el pe brațe.

Tudoraș a fost ascultat și el cu 
multă dragoste atunci cînd i-a po
vestit lui Volodia despre Oradea,

Deodată și-a făcut apariția un 
nou val de tancuri. Lupta deveni 
mai grea. Sub ploaia de gloanțe și 
proiectile, servanții se luptau cu 
puteri înzecite. Superioritatea ina
micului făcu însă ca o parte din 
tunurile bateriei sovietice și cele 
din plutonul de panduri să fie 
scoase din luptă.

In spatele unei acoperiri, lîngă 
tunul lor, Tudoraș, împreună cu 
singurul servant care mai rămă
sese în viață, continua cu îndîrjire 
să țină piept inamicului.

Din stînga tunul la care lupta 
Volodia, lovea în plin cu fiecare 
proiectil.

Tancurile care se apropiau 
rămîneau tot mai puține la număr 
Unul după altul; cădeau sub lovi
turile bravilor tunari.

Un obuz dușman explodă —

mele clipe ale luptei pe acei care 
și-au îndeplinit cu atîta curaj 
misiunea. O bombă de aruncător, 
care explodă în apropiere, curmă 
pentru totdeauna viața ostașului 
sovietic și răni grav pe Tudoraș. 
Un contraatac al trupelor sovietice 
și romîne, dezlănțuit apoi ca o 
vijelie, zdrobi ultimele forțe ale 
fasciștilor.

Cu puterile sfîrșite din cauza 
rănilor, Tudoraș se apropie de 
prietendl său. Pandurul Tudoraș 
nu mai simțea în acel moment 
durerea rănilor. Sufletul lui era 
sfîșiat de o altă durere — durerea 
pierderii celui mai apropiat tova
răș de luptă. L-a pierdut ■ luptînd 
împreună pentru eliberarea 
Oradiei, pentru eliberarea patriei 
noastre.

Lt. major Vasile SALICEANU

In ziua de 22 no
iembrie 1956, pe 
marele stadion din 
orașul Melbourne, 
va fi aprinsă flacăra 
olimpică.

La 23 noiembrie 
vor răsuna trîmbițe- 
le care vor anunța 
deschiderea celei de 
a 16-a ediții a Jocu
rilor Olimpice.

Orașul Melbourne 
este unul din marile 
centre industriale 
ale Australiei.
Oraș frumos, plin de 
verdeață, posedă nu
meroase terenuri și 
parcuri sportive, în 
incinta cărora se 
vor desfășura Jocu
rile Olimpice. Spor
tul cel mai răspîndit 
în Australia este al 
bărcilor cu pînze 
(vele). In cadrul O- 
limpiadei, concursu
rile de bărci se vor 
disputa în golful 
Port Phillippe, unde 
adincimea nu trece 
de 8—10 metri.

Vă veți întreba, 
desigur, cum este 
posibil ca jocurile să 
se desfășoare în pli
nă iarnă ? Ei bine, 
la Melbourne, luna 
noiembrie coincide 
cu începutul verii, 
cînd căldurile înre
gistrează tempera
turi pînă la 35°. Dar 
sînt zile cînd numai 
în 20 de minute tem
peratura se schimbă, 
cad ploi torențiale

sau suflă viaturi în
ghețate. Pentru a- 
cest motiv, sportivii 
din celelalte conti
nente vor sosi în 
Australia cu cîteva 
săptămîni înainte de 
deschiderea jocurilor 
pentru a se obișnui 
cu vara atît de 
schimbătoare a țării.

Tradiția jocurilor 
olimpice cere ca fla
căra sa fie aprinsă 
tn orășelul Olimpia 
din Grecia (locul de 
naștere al Olimpia
delor), de o tînără 
îmbrăcată în costu
mul ce se purta a- 
cum 2000 de ani. Ca 
și în vremurile stră
vechi, flacăra va fi 
aprinsă cu ajutorul 
razelor solare, deoa
rece aci soarele stră
lucește puternic. Tor
ța aprinsă va fi 
preluată de sportivii 
greci care o vor a- 
duce în incinta sta
dionului olimpic din 
Atena. Aci va avea 
loc o ceremonie cu 
prilejul împlinirii a 
60 de ani de la pri
ma ediție a Olimpia
dei moderne, care a 
avut loc la Paris.

După obicei, fla
căra va trebui pur
tată de-a lungul a 
numeroase țări, de 
ștafete alcătuite din 
sportivi, pînă la lo
cul unde se desfă
șoară probele. De 
astă dată, drumul

locurile olimpice 
care constituie un 
prilej de cunoaștere 
reciprocă și înfrățire 
între popoare, au a- 
vut un ecou atît de 
puternic în Austra
lia, încît guvernul a 
hotărît ca ziua de 
22 noiembrie să fie 
socotită sărbătoare 
a stalului Victoria, a 
cărui capitală este 
orașul Melbourne. 
In această zi între
prinderile, uzinele, 
instituțiile publice și 
școlile vor fi închi-

M. ROȘU

Scafandrul Ion Bogza, venit cu 
familia într-un sat de pe malul mării 
•pre a contribui la crearea unei 
cooperative pescărești, se izbește de 
împotrivirea pescarilor. Aceștia se 
tem de o caracatiță uriașă care se 
■pune că ar viețui într-un golf din 
apropiere. Scafandrul reușește însă 
■ă convingă un grup de pescari să 
meargă noaptea la pescuit. El face 

i aceasta pentru ca să demonstreze 
j că legenda .Caracatiței albe' este 
I o simplă superstiție.



Cui i-a venit atunci ideia să-l pro
pună pe Vlad ca președinte de grupă? 
E greu să-ți amintești. Toată lumea 
știa însă că e un băiat cumsecade. 
Cel mai cumsecade băiat din clasă... 
Și silitor... Și liniștit. Cînd, la sfirși- 
tui anului școlar, nu cel trecut, celă
lalt, a luat premiu, nimeni nu s-a mi
rat. Era ceva firesc.

Vlad s-a îmbujorat de emoție cind 
a auzit că e propus. S-a ridicat pe ju
mătate și a încercat să spună: eu, 
eu... n-aș putea...

— Ce mai, tu ești cel mai nimerit 
sd fii președinte.

Numai 
strîmbat

Adina, o fată din grupă, a 
din nas.

după amiază, pe la ora 5, veneam de

— Vlad e un băiat bun, dar e prea... 
moale, așa, nu știu cum...

— Ei,' asta-i acum, s-au supărat 
ceilalți.

Și Vlad a rămas președinte.
Un președinte trebuie să conducă, 

de aceea-i președinte. Dar să vedeți... 
tocmai cei care l-au ales, nu se știe 
din ce pricină, au început să nu-l as
culte.

Vlad spunea: mîine trebuie să fa
cem adunare de grupă.

începea tocmeala: Vlad, Vlăduț, 
Vlădișor! Las’ c-o facem poimîine.

— Dar trebuie să vă comunic...
— O să ne comunici altădată.
Pe urmă au început așa, plictisiți:

— Ia mai lasă-ne, măi Vlad, 
în pace ? După masă avem 
meci.

„.Și într-o bună zi:
— Fugi cu ursul, măi Vla- 

de !
Au uitat că-i președinte de 

grupă; a uitat și el.
Acum au venit iar alegerile. 

Cine să facă darea de seamă ?

„Intr-o 
la pădure cu gind să ajung la cabană mai de- 
■reme ca deobicei. De atîția ani bat drumul 
acesta. Incit am ajuns să-l cunosc ca pe propriile 
mele degete. De temut nu prea am de ce mă teme, 
căci m-am obișnuit cu tot ce mă înconjoară, cu 
toate viețuitoarele pădurii.

Și cum spuneam, mergeam cu pas grăbit și în 
sinea mea îmi făceam fel de fel de planuri. Deo
dată. îmi ajunse la ureche zgomotul unui vreasc 
rupt. Fără a-i da vreo importanță, îmi continual 
drumul. Insă nu apucai să fac 100 de metri, că 
în spatele meu aud niște pași rari și apăsați. 
„Măi, măi, ce să fie?" — mi-am zis în sinea 
mea și am întors repede capul... Ceea ce văzui 
făcu să-mi treacă un fior prin șira spinării, iar 
pe față să-mi curgă sudoare rece: o namilă de 
urs cit muntele se oprise și mă privea cu ochii 
fintă Rămăsesem pironit locului și nu știam ce 
să fac. îmi trecu prin minte să o rup la fugă, 
insă mă gîndii că n-are rost. Toate acestea n-au 
durat declt cîteva clipe. Apoi mi-am dat seama 
ce nechibzuit am fost: dacă eram începător, mai 
mergea, însă după 30 de ani de stat în pădure, 
nu-mi era admis să mă sperii de el, mai ales că 
știam că ursul, dacă nu-i faci nimic, îți dă 
pace. Vrlnd să ascund rușinea care mă cuprinsese, 
fără să-mi dau seama, băgai mina in rucsac și 
scosei un codru de pline rămas de la masa de 
prlnz. TI pusei jos, iar ursul se apropie cu mersul 
său leneș la doi pași de mine și se puse pe mîn- 
cat. M-a mirat faptul că mînca coaja cu destulă 
greutate.

„Sărman de tine, nu te mai ajută dinții!" — 
îl compătimeam eu. Cînd termină de mîncat, dădu 
din cap satisfăcut, de parcă mi-ar fi mulțumit, 
făcu stingă împrejur și se pierdu printre brazi. 
N-am dat prea mare importanță întîlnirii mele cu 
ursul

Dar iată că a doua zi, pe înserat, cam prin 
același loc în care întîlnisem ca o zi înainte 
ursul, cine credeți că stătea tolănit în potecă ? 
Nimeni altul declt oaspetele meu de ieri. De cum 
mă văzu, se ridică în picioare și se .apropie de 
mine „Ehei, făcui eu ca și cum aș fi vorbit cu 
el. ai venit să-ți iei porția ?“ El sta în fața mea 
cu capul ridicat în așteptare. Am scotocit pînă 
ce am găsit niște mămăligă și o bucată de caș. 
Drept să vă spun, nu știam dacă are să-i placă, 
însă, cum le-a văzut, n-a mai așteptat să mă de
părtez, că a și venit lingă mine și a început 
să mănince. Cînd se pregăti de plecare, inima 
îmi dădea ghes să mă duc după el. Și am pornit 
pe urmele ursului printre ramurile aspre ale bra
zilor. pînă ce în față apăru o scorbură mare, în
conjurată de pini. Aici locuia — cine știe de 
tind — prietenul meu....

Mă obișnuisem să-l revăd în fiecare seară și, de fiecare dată cînd plecam de la 
cabană, aveam grijă să pun în rucsac o porție de mîncare și pentru el.

Intr-o seară însă am fost nevoit să mă întorc cu mîncarea înapoi, căci ursul 
nu mai apăruse la locul obișnuit. A doua seară se întîmplă același lucru. Mă în
tristasem și totodată zeci de gînduri mă frămîntau. Singurul lucru care mai rămă
sese de făcut, era să mă 
îmi spuneam tot timpul, 
l-am găsit. „Unde s-o fi

Tot frămîntindu-mă, 
aproape de adevăr: ziua , . ,

Știam că ei, cînd li se apropie sfîrșitul, pleacă la peștera lalomicioara și. în 
grota urșilor. își petrec ultimele zile ale vieții.

Așa că a doua zi, cu noaptea-n cap, plecai la peșteră. La intrare m-a întîmpinat 
aerul- umed de acolo. După ce am trecut de grota apelor, am zărit „lacul negru", 
in vecinătatea căruia se află grota urșilor. Pe un tăpșan din grotă, am zărit ceva 
care se mișca. M-am apropiat cu băgare de seamă și la lumina felinarului mi-am 
recunoscut prietenul. Stătea intr-un culcuș făcut din ierburi 
uscate și mă privea îndelung cu ochii săi triști

Aj fi stat acolo Ungă el mult timp, însă treburile mă 
obligau să mă întorc la cabană. La despărțire, l-am mîn- 
gtdit, iar el m-a urmărit cu privirea pînă ce m-am pierdut 
in întunericul de nepătruns al peșterii.

Cînd am revenit, prietenul meu nu mai era în viață: 
murise...

De atunci, ori de cite ori văd un urs, inima mi se 
pe dată de prietenul meu. sin-

Și-au adus cu toții aminte: Vlad... fi
rește, el e președinte.

Și s-a apucat Vlad să compună o 
dare de seamă: „In grupa noastră s-a 
făcut"... Ce s-a făcut ?... Nu s-a făcut 
nimic... Și a scris și el acolo: „In 
grupa noastră nu s-a făcut nimic"... 
și gaia.

Cînd pionierii au ascultat această 
scurtă și originală dare de seamă, iu
tii au izbucnit in rîs. Pe urmă au că
zut pe gînduri. Cine-i vinovat ? Vlad ? 
Cam așa părea, dar, ciudat, nimeni 
nu îndrăznea să rostească acest gînd. 
Parcă unii își aduceau aminte de cele 
spuse cu un an in urmă de Adina: 
„Vlad e un băiat bum dar e prea... 
moale, așa, nu știu cum".

Cam tîrziu, dar tot e bine că pio
nierii din grupă au înțeles un lucru: 
nu ajunge să fii bun la învățătură ca 
să fii și un bun conducător. Pe Ungă 
asta, mai Irebuie ceva, tocmai ce-i lip
sește lui Vlad: autoritatea, energia.

Asta v-am povestit-o așa... poate că 
o să vă folosească atunci cind veți fi 
puși în situația de a vă alege preșe
dintele de grupă.

Al. MIHU

Citeva din piesele ce compun vestitul tezaur „Cloșca 
cu puii de aur", care se află expus la Muzeul de Artă 
al R.P.R. Aceasta e doar o părticică din comorile de 
artă ce au fost remise de curind țării noastre de către 
Uniunea Sovietici

de Al. Calîstrat

<> <•
I.

Cunoașteți incîntătoarea 
povestire a scriitorului 
danez Hans Christian An
dersen intitulată „Galoșii 
norocului" ?

Galoșii aceștia aveau 
darul de a împlini orice 
dorință a celui care-i in- 
călța. Așa s-a făcut ca un 
profesor de istorie, incăl- 
țindu-i, să-și dorească să 
trăiască în Copenhaga de 
acum citeva sute de ani. 
Și dorința 1 s-a împlinit, 
iar el a putut cunoaște ae- 
vea felul in care se trăia 
cu veacuri in urmă.

Noi nu avem asemenea 
galoși fermecați. Și, cu 
toate acestea, știința ar
heologiei a izbutit să dez
ghioacă, din rămășițele tim
purilor trecute, istoria mi
nunată a Bucureștiului. Un 
hirb dintr-o oală de lut, o 
unealtă, rămășițele unei 
colibe, cîteva scule de 
piatră, morminte de oameni, 
oasele animalelor care 
trăiau pe atunci pe lingă 
casa omului i-au ajutat pe 
arheologi să evoce epoci 
întregi din istoria patriei 
noastre.

Voi treceți pe străzile 
Capitalei, circulați cu tram
vaie, troleibuze, vă bucu
rați că trăiți Intr-un oraș 
mare șl civilizat. V-ați gîn- 
dit însă vreodată ce a fost 
pe aci cu mii de ani îna
inte ?

Să ne închipuim că am 
încălțat și noi galoșii fer
mecați din 
ne-am dorit 
cinci mii de

poveste și 
să trăim cu 
ani in urmă...

care le usucă la soaie. 
Boala n-a fost încă inven
tată și nici nu știu să ardă 
vasele. Un alt meșter "io- 
plește din cremene, adusă 
de departe, viituri de suli
ță, topoare și chiar virfuri 
de săgeți, căci de la o vre
me arcul a început să fie 
întrebuințat de vinătorii de 
pe aci. In apropierea ca
selor se văd ogoare mici, 
pe care vinătorii au în-

mai recunoașteți lo-

duc la bîrlogul lui. „Numai să nu i se fi întîmplat ceva", 
Cînd am ajuns acolo, am rămas și 
dus ? dacă l-o fi omortt cineva ?“
îmi trecu prin minte un amănunt 
în care am aflat că nu-l mai ajută

înmoaie și mi-aduc aminte 
gurul în frumusețea săl
batică a munților", 

...Povestirea aceasta 
ne-a spus-o într-o seară, 
la cabana Padina din 
Bticegi, unul dintre cei 
mai vîrstnici pădurari 
din partea locului. Din 
păcate nu i-am reținut 
numele. Toată lumea îi 
zicea moș Gheorghe..

E. OOBRESCU

Nu
curile ? Intr-adevăr e foar
te greu... In jurul nostru se 
ridică păduri dese, in care 
abia dacă îndrăznesc să 
se aventureze numai vină- 
torii viteji, înarmați cu su
lițe cu vîrful de piatră șle
fuită, cu ghioage grele de 
lemn sau cu topoare de 
cremene. Pădurea e stră
bătută de-a curmezișul de 
o apă repede, cu malurile 
smircoase și pline de pa
pură... Nici riul acesta nu-l 
recunoașteți ? E Dîmbovița.

Iată, sus pe mal, se ri
dică un fir subțire de fum. 
E o așezare omenească. 
Sînt cîteva colibe, pe ju
mătate îngropate in pă- 
mînt, cu pereții din lut fră- 
mintat cu pleavă și întă
rit cu trestie, iar în jurul 
lor se agită niște oameni 
înfășurați în blănuri de 
animale. Copiii se joacă 
goi în fața colibelor. Ma
mele își văd de treburi: 
zdrobesc meiul și griul în
tre două pietre, iar din 
făina grosolană fac turte 
pe care le coc în spuză. 
Ceva mai încolo e coliba 
unui meșter olar. Face tot 
felul de vase de lut, pe

ceput să facă și puțină 
agricultură.
Pe locul unde se afla a- 
ceastă așezare a oameni
lor din epoca de piatră, a 
neoliticului, se va ridica cu 
5000 de ani mai tîrziu car
tierul Giulești, iar locul 
precis e pe terenul I.C.A.B., 
lingă șoseaua Giulești, in 
dreptul străzilor Atelierele 
Noi și Gorunului.

In urma săpăturilor ar
heologice, au fost găsite 
aci urmele colibelor, unel
te de piatră, resturi de 
oase și chirpiciul făcut dir 
lut frămintat cu pleavă. 
Din resturile acestea s-a 
putut reconstitui un frag
ment din viața de acum 
cinci milenii. Asemenea a- 
șezări s-au mai găsit și în 
cartierul Tei, pe colina Mi
hai Vodă și cam prin lo
cul unde se află astăzi 
piața 28 Marile.

Să pornim însă cu ga
loșii fermecați spre timpu
rile mai apropiate de noi. 
Să facem un salt de tre! 
mii de ani.

Sîntem tot pe meleagu
rile pe care se va ridica, 
după trecere de multe se
cole Bucureștiul. Peisajul

nu s-a schimbat mult. Nu- 0 
mai terenurile agricole bint d 
mai întinse. Colibele au - ț 
deve_.t case de lut. Oa
menii nu mai umblă îmbră-1 
câți in blănuri de animale, 
ci au haine de in și 
cinepă.

Locuințele lor sint destul 
dc bogate : au «.vițe de 
Ierni*, une’te de fier, Iar 
vasele de lut sint arse și 
de o formă frumoasă. In
tr-un vas sint o mulțime 
de monete de argint, pe 
care locuitorul casei le-a 
dobîndit vînzind mierea de 
albine și vinul podgoriilor, 
neguțătorilor greci 
vin pînă aici.

li cunoașteți pe locui
torii aceștia ? Sint 
cate locuiesc pe malurile 
rîului ce se va numi Dîm
bovița. Casele lot sint con
struite pe o colină (colina 
Mihaî Vodă din zilele noa
stre). Pe o altă colină e o 
altă așezare (aci e în zi
lele noastre bisericuța lui 
Bucur). In tot lungul țiului 
sint așezări geto-dace. 
Urmele lor au fost găsite 
pină la hotarele comunelor 
Bragadiru și Vî-teju, ca și 
pe movila Gorganului, in 
inima Bucureștiului.

Arheologii, făcînd săpă
turi în locurile 
găsit în afara 
locuințe, unelte 
sute de monezi 
lor geto-dace, 
dovada unei civilizații îna
intate, a unor oameni care 
aveau legături comerciale 
cu orașele grecești de pe 
țărmul Mării Negre

In urma săpăturilor, 
constatat că dacii nu și-au 
părăsit locurile de baștină 
cind s-au retras trupele 
romane, ci, dimpotrivă, a- 
lăturindu-se popoarelor mi_- 
gratoare, au dus împreună 
cu acestea lupta de elibe
rare. De la triburile slave 
venite pe aci prin secolul 
al VI-lea al erei noastre 
au învățat să se organi
zeze, și-au perfecționat 
meșteșugurile și și-au îm
bunătățit felul de trai, a- 
Jungind în Jurul anului 1000 
să-și alcătuiască mici cne
zate, care aveau să fie 
obirșia voivodatelor ro- 
mîne de mai tîrziu.

Acestea Ie vom vedea 
data viitoare, cînd vom 
răsfoi mai departe filele 
minunatei povești a Bucu- 
reștiulul.

care

daci.

arătate, au 
urmelor de 
de fier și 

ale triburi- 
care fac

s-a

mai surprins, căci na 
Nu-mi venea să cred, 
care mi se păru mai 
dinții — că e bătrîn.
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Ciudat băiat Chițu ăsta... De 
fapt, era sfios ca o fetiță și 
inofensiv ca un iepuraș de an
gora. Umbla de obicei cu pași 
mărunți, neauziți. Cînd îl scotea 
profesorul la tablă, se-nroșea ca 
focul, deși cunoștea prea bine 
lecția. In recreație, la bătaie nu 
sărea, de ocărit nu ocăra pe ni
meni, nici măcar în gînd, ședea 
„capra» de cîteva ori la rînd nu* 
mai ca să nu-l supere pe vreunul 
care greșise, dar care n-avea 
chef să fie „capră", și, în fine, 
își merita cu prisosință porecla 
de „domnișoară", pe care l-o dă
duseră colegii. Nu4 porecliseră 
din răutate, ci doar așa, în gltt' 
mă, pentru că de fapt ne era 
tare drag, cu acea sfială și bu
nătate a sa. Pe deasupra, avea 
și un chip potrivit cum nu se 
poate mai bine firii sale. Inchi- 
puiți-vă doi ochi albaștri, plini 
de bunătate, o frunte largă, ne
tedă ,care tiu știa ^ă se încrunte, 
o gură cu buze groase, ale căror 
colțuri erau luminate mai întot
deauna de un zîmbet împăciutor,

de om care-și cere, fără să știe 
nici el prea bine de ce, iertare.

Și, cu toate aceștia, nimic nu-i 
făcea mai multă plăcere „dom
nișoarei" Chițu decît o interpe
lare ca* de. pildă, aceasta:

— Mă, Chițule, ce-i cu tine 
azi ? Ai o mutră de bandit, mă, 
de gangster 1

Se îmbujora de fericire:

— Zău? Nu mâî sptiffe! Chlaf 
așa ? Nu glumești ?

— Cum o să glumesc ? Ia ui- 
tă-te-n oglindă... Sînt sigur că 
l-ai bătut pe careva, hoțomanule!

Brrr, mi se face frică de tine, 
așa de fioros mă privești 1

Tu, bineînțeles că rideai copios 

Schița de Al. Ovidiu Zotta

în sine-ți, diar Chițu era-ntr-al 
șaptelea cer de fericire; începea 
chiar să fluiere-n surdină „Aria 
toreadorului" sau altă melodie 
bătăioasă.

★
In cLasa noastră ultimele pa

tru bănci din rîndul de lingă fe
reastră constituiau așa-zisul 
.bastion" al ultimilor „mohi
cani". Ședeau acolo cei mai gă
lăgioși băieți, specialiști în pu
nerea pionezelor pe bănci, meș
teri neîntrecut: în făurirea avioa
nelor de hîrtie, și altele. Acolo a 
nimerit la un început de an șco
lar. Chițu. Pare-mi-se chiar în 
ultima bancă.

Să te ții haz pe „mohicani"... 
S-au așezat pe două rînduri și 
l-au invitat pe Chițu să treacă 
printre el:

— Poftim, domnișoară 1 Fa
ceți foc domnișoarei 1

„Domnișoara" Chițu s-a furi
șat printre cele două șiruri de 
copii ca pe sub furcile caudine... 
Avea obrazul roșu de sfială și 
rușine. S a așezat în bancă, și-a 
rînduit cărțile-n pupitru, apoi, cu 
bărbia-n palmă, a rămas locului, 
așteptând, ordonat și cuminte, 
sosirea profesorului.

Dar mohicanii nu-i dădură 
pace. începură, nițeluș răută
cioși :

= Să vă servim o cafeluță 
domnișoară ?

— Poate că vreți să vă cîn- 
tăm ceva la pian ?

—Să vă dăruim o pisicuță?
Peste două zile, mutarea lui 

Chițu în ultima bancă nu mai 
era un lucru nou, deci nu-i mai 

prilejuia nimic neplăcut ,.domni
șoarei". Mohicanii îi dădură pace 
și-și căutată de treburile lor.

Nu-l mai băgau în seamă. își 
vedeau de avioanele lor de hîr- 
tie, de pumnii pe care și-i îm- 
părțeau pe sub bănci, atunci 
cînd se certau — dar de Chițu 
nu vedea nimeni. Și ar fi vrut 
și el să-și dea cu părerea asu
pra construcției acestor avioane. 
Ar fi primit cu bucurie chiar și 
unul dintre pumnii care se îm- 
părțeau din belșug în bastionul 
ultimilor mohicani, numai și nu
mai să fie mai apropiat de ei 1 
I se părea că aceștia îl ocolesc 
anume pentru că nu se aseamă
nă cu ei la fire.

Și astfel, într-o bună zi, nu
mai ce-1 auzim pe Chițu strigând 
unui mohican care-1 îmbrîncise, 
ce-i drept, din greșeală:

— Ia ascultă, bă, șmechere,, 
dacă-ți dau una, te umple bor
șul 1

— Ce vrei, mă, ce vrei ? s-a 
topieptoșat celălalt*.

— Păi n-ai ochi? UmblLașa, 
ca proasta-n tirg și dai peste 
oameni ! . ■

Am rămas cu toții de piatră, 
cînd am auzit asemenea cuvinte 
din gura lui Chițu. Nu ne venea 
să ne credem urechilor î Citm, 
„domnișoara" știe să vorbească 

și așa ? Poate că ne am înșelat 
asupra Iui și acum își dă arama 
pe față 1? Atunci e pur și sim
plu mironosiță I I-am strigat:

— Ia tacă-țî gura, Chițule, 
c-o pățești. Unde te trezești de 
zbieri așa ?

— Da’ ce, numai eu zbier?

Vreți să tac ca un prost, aura 
am tăcut pînă acum ?

Și Chițu-și strânse pumnii, 
privind amenințător jur împre
jur. Bineînțeles, furia nu-i dură 
mult și băiatul redeveni iute sfi
os și cumsecade. A doua zi însă 
renîcepu scandalul. A treia zi 
Chițu se bătu nu știu cu care. 
Iar dintr-a patria zi nimeni nu-i 
mai spuse „domnișoară".

De-abia acum începu Chițu 
s-o ducă greu. Se aștepta să cu
leagă roade bogate și plăcute de 
pe urma acestor noi purtări ale 
sale. Dar își greșise socotelile... 

De unde pînă atunci, în‘ciuda ră“ ! Și-mpreună cu Chițu am rîs 
ironiilor prietenești, toți îi ară- toți, bucuroși și prietenoși, așa 
taserăm o adevărată dragoste, cum se cade atunci cînd reîntîl- 
de-acum îl tratam cu indiferen- nești un vechi și bun amic.

ță. Ba, mal mult, ne simțeam 
prost în tovărășia lui, pentru 
că nu-l mai puteam înțelege; a- 
ici spunea cu glas tunător tot fe
lul de măscări, aici devenea tă
cut și moale ca un bătrînel... Așa 
că ne petreceam din ce în ce mal 
puțină vteme cu el. La urma ur
melor, măscări m,ai aveam de 
unde auzi, iar cît despre nepre
văzutele lui treceri de la scandal 
și măscări la moliciune și tăce
re, acestea ne indispuneau, ne 
cam speriau. Vorba poporului: 
nu era nici caii, nici măgar. 
Mulți dintre noi începură si 
creadă că lui Chițu i-a sărit o 
doagă... Adevărul e că băiatul 
era în toate mințile, dar nu-l 
mal puțin adevărat că noi aveam 
dreptate să ne îndoim de aceas
ta.

Șl așa s-a făcut că bietul Chi
țu a-nceput să tînjească, să nu și
mai afle locul printre noi. Voia 
chiar să se mute la altă școa
lă. Ii simțeam necazul, dar nu 
14 puteam înțelege. Toate acestea 
au durat pînă la vacanța de iar
nă. Nu știu cum s-a făcut, da» 
după cele două săptămîni de 
vacanță, cînd ne-am întâlnit la 
școală, l-am regăsit pe Chițu din 
nou sfios și cu vorba cumpătată, 
din nou îmbujorat și cu vechiul 
său zîmbet Blajin în colțul gurii 
Im prima zi nu ne-a venit să ne 
credem ochilor. A doua zi, însă, 
l-am găsit la fel- Iar a treia zi, 
careva i-a strigat: „Domnișoa-
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Luni ROMINA : Circumstantial de 

mod (11 oriz). Referitoare la vorba ce 
e formată după sunetul produs de lucru 
reprezentat (29 oriz). CHIMIA : Al 
53-lea element din tabela lui Mende
leev (20 oriz). Varietate cristalină și 
transparentă de calcit, folosită la con
fecționarea prismelor pentru instru
mentele optice (25 oriz). Simbolul ru- 
bldiului (37 vert) MATEMATICA: 
Corp geometric cu 6 fețe pătrate egale 
și cu 12 muchii egale (39 oriz). Valoa
rea mijlocie a mai multor mărimi (pl. 
9 oriz). DESEN: Portret reprezentind 
chipul unul om, desenat de la jumătate 
în sus (27 oriz).

Marți. ISTORIA : Reprezentarea zei
lor sub înfăfișare de oameni r(l vert). 
Categorie socială la Romani, lipsită 
de drepturi., (sing. 18 vert). Vărul și 
ginerele Iul Mahomed al IV-lea, calif 
al arabilor (15 oriz). ZOOLOGIA : Ma
mifer marin din ordinul cetaceelor (3 
vert, pl.). Păsări răpitoare din țara 
noastră (pl. 12 vert). LIMBA RUSA: 

Curea (24 vert). LUCRUL MANUAL: 
Obiect casnic lucrat în atelierul de tîm- 
plărie (28 vertical).
Miercuri: CHIMIA: Gaz iritant care te 

A R face să plingi (8 vert). Al treilea ele
ment din tabela lui Mendeleev (34 
oriz). BOTANICA : Plantă din familia 
leguminoaselor (2 oriz). Grămadă de 

' snopi de cereale, de formă coi (pl.
19 oriz). GEOGRAFIE: Baie... ^ ra
ionul Baia-Mare (17 oriz). C;AV‘'. șl 
port în Arabia la intrarea în MjEfylo- 
șie (7 vert). FRANCEZA : L\ U (5 
oriz).

Joi ZOOLOGIE : Animal nordic 
asemănător cerbului (16 oriz). FIZICA: 
Izvor de curent electric (32 vert). A- 
mestec de gaze alcătuind atmosfera (23 
oriz). MATEMATICA : Rezultatul unei 
adunări (26 vert). 101 în cifre romane 
(39 vert). ISTORIA : In 
por germanic care s-a . 
strogoți, Vizigoți și Ge 
Limba vorbită in antica 
zontal). Cel mai cunosi 
cupată de romani era. 
(38 orizontal).

Vineri. ROI ^.ul din cazurile 
declinării (2? , 
zent, persoa'a' ,, 
(35 oriz). i “ 
folosit ca i , 
oriz). Alia„ 
Piatră set 
T AN IC A :

'‘intr-un po-
O-

—./oriz):
■mă (41 ori- 
- Dacia o- 

, lui Traian

Cf ndicativul pre- 
verbului „a avea" 

aojl: Compus organic 
.nt și anestezic (36 

,er cu carbon (31 vert). 
yțioasă (21 vert). BO- 

.anlă ale cărei foi sînt în-

trebuințate în medicină (40 oriz.) Ciu
percă necomestibilă, uscată (10 vert). 
FRANCEZA : Miile (13 vert).

Sîmbătă. FIZICA : Sistem compus 
din corpurile cerești ce se invîrtesc în 
jurul soarelui (6 oriz). LIMBA RUSA: 
TponHHsKB (11 vert). GEOGRAFIE: 
Lac în U.R.S.S. (14 oriz). Comună in 
raionul Sibiu, locul de naștere al Iul 
Gheorghe Lazăr (4 vert). MUZICA: 
Voce de cor (2 vert). Semnul care re-, 
prezintă un sunet muzical (30 vert).

Șaradă
Partea-ntîi merge pe sus
Și plînge cînd coboară-n jos.
A doua parte-i la plural:
Șade vara mimai pe deal;
Merge mereu cu capu-n jos
Cu cojocul întors pe dos.
Cuvîntul întreg, adunat,

-Murdărește clasa cînd nu l-ai curățat.

!

Și ar mai fi de remarcat: 
Cînd partea a doua-i la plural, 
Cuvîntu-ntreg e singular;
Cînd partea a doua-i singular, 
întreg cuvîntu-i la plural.
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