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cei doi frățiori 
timpul cit va fi

la ser- 
Aurelia

Săniuțele aleargă...
Cine le strunește-n zbor ? 
— Pionierii noștri veseli, 
Cu obrajii de bujor.

iși făceau lecțiile. 
El avea gri ia păsărilor, 

de cite ori era nevoie...

Are căi'auroasă blană
Mica noastră roșcovană 
Și o scorbură pitită
Cu mușchi moale căptușită.

de dimi. 
bucătărie.

Și acum, 
noastră să 
creația e in 
face parte din colectivul de 
tații, 
tașamentului. 
Chiar și in zilele cit 
unul dintre ei n.a luat o notă mai 
Amindoi invață la Școala de 7 ani 
Războieni, regiunea Cluj.

Cad fulgi mari... Frumoasă-i iarna, 
Peste țară surizind,
Dar, dorim și primăvara, 
Timpulc, ad-o curind 1

nimic, ștergem noi praful, stârniră

Veverița-ntr-una sare
Și adună ce mincare 
Și in iarna cea ge-oasă 
De nimica nu-t mai pasă.

dacă e vorba să încheiem povestirea 
vă mai dăm citeva amănunte: Lu- 
clasa a V-a, iar Dinu intr-a Vll-a. Ea 

:onducere al uni- 
iar. el din colectivul de conducere ăl tie- 

Amindoi au numai note 4 și 5. 
fost mama in spital, nici 

mică de 4.
din comuna

dis 
in 
și el exact la

bolnavă— 
că trebuie să 
se opri și ră- 

reîncepu ve
de mîine 

de curățenie detașamentul 
Acum duceți-vă acasă.

(trad din limba maghiară 
de Al. Z.)

Gazda EMESE
cl. a Vi a, Vjnțul do Sus

Zilele treceau una după alta. Lucreția spăla 
hăinuțele Aureliei făcea curățenie în casă, căl
ca, gătea. Pe rînd, iși făceau lecțiile. Dinu o 
ajuta in toate. El avea grija păsărilor, a oilor, 
aducea apă

N-ai cu nime-asemănare.
Veveriță gospodină-
Totuși..,semeni, m se oare. 
.Cu o harnică albină I

Pe abrupta coasta, iată, 
Săniuțele curg lanț. 
Bucuroși, copiii nu au 
Ciudă chiar de-ajung în șanț I

s-au apucat de curățenie. Au măturat clasele, 
au șters praful, au aranjat băncile apoi au 
plecat și e; spre casă. In după amiaza aceea 
cind au inceput orele, invătătorul clasei a Il-a 
a rămas foarte surprins de curățenia care era 
în clasă. Stătea șt se întreba „Cine să fi fă
cut oare curățenie in locul tovarășei îngriji
toare ? Ea e doar la spital" Atunci n-a putut 
dezlega această taină, A doua zi insă citiva 
școlari dintr-a ll-a care veniseră mai dev>eme 
la școală, ii găsiră pe Dinu și Lucreția chiar 
in clasa lor Amindoi măturau

— Vreți să vă ajutăm și noi ?
— Vă mulțumim, dar acum aproape că am 

terminat.
— Nu

— Bine, dacă vreți—
Apăru și tovarășul învățător:
— Ce faceți aici copii ?
— Ce să facem, măturăm, ștergem praful...

li ajutăm Lucreției și lui Dinu care fac curat 
Dar cine v-a 
se adresă ei

Proletari din toate țările, uniți-văt
La luptă oenUu cauza Partidului Muncitoresc Romln fii gata l

(trad, din limba maghiară 
de EL D.)

A doua 
neafă și, 
Dinu, care

rămas ni- 
Dinu care

— Lucreția Și Dinu fac curat ? 
spus vouă să faceți curățenie ? 
celor doi pionieri

— Nimeni, dar dacă mama e
— Vai vai... si asta înseamnă 

faceți voi curățenie ’ învățătorul 
mase o clipă pe ginduri... Apoi 
sel : Ei, astăzi ati făcut voi curat 
insă o să se ocupe 
de serviciu E bine ?

Cserev LASZLO 
cl a VII a li
Gheorghieni

Primăvara tntîrzie
In pădure sâ mai vie — 
Dar tu. mică roșcovană. 
Ai încă destulă h/ană.

zi Lucreția se sculă 
tiptil.tiptil, se furișă 
se oare că se gindea 

același lucru se luă după ea.
— Ce faci. Lucretia ?
— Pregătesc mincarea tatei. In ochii Lucre

ției jucau lacrimi.
— Lasă, nu fi supărată, o să împărțim tre

burile bite, tu ai să ai grijă de mincare, iar 
eu am să mă ocup de păsări, de oi, de toate 
treburile din curte.

— Bine... o să ne descurcăm noi I și Lucreția 
iși suflă nasul cu nâdetde, trecind așa. ca din 
intimplare și cu batista pe la ochi. Cind s-a 
sculat tata, mincarea îl aștepta pe masă, l-a 
privit pe capii apoi, fără să zică nimic, s-a 
apuc.șt să mănince. Dar mina ii tremura ușor. 
Și ce mincare bună gătise Lucretia ! Tocănița

a'

N-am pretenția, doamne ferește, ca fiecăruia să-i placă șa
hul, muzica lui Mozart sau basmele lui Isoirescu. Mă rog e 
chestie de temperament. Unii preferă boxul sau cursele de 

prieteni intre ei la 
cataramă și colegi de clasă (a Vll-a), toate soiurile astea de 
distracții și destinderi care umplu ceasurile libere ale cuiva, 
însumează un ghiveci pe care el tl numesc îndeobște „apă de 
ploaie" „vax" sau „aiurea-n tramvai". Nimic nu-i poate mul
țumi și pace. La cinema, dacă In 10 minute nu e nici o scenă 
cu bătaie, pleacă. O carte ce am dăruit-o unuia din ei la ziua 
onomastică, am avut surpriza s-o găsesc in aceeași după amia
ză la anticar. Teatru? Meci? „Vax..." Dar ce sd mai vorbim. 
Ei vor întotdeauna altceva" Și vor 
să fie „altfel". De-aia Anducă și-a 
montat pingele de autocamion, ia' 
lenei și-a plasat un smoc din păr de 
mistreț (adevărată bidinea t) la cipi- 
lica lui vinăto'ească Și vorba te e 
„altfel" Au un grai al lor alcătuit 
din silabe întortoc-hiate Doar „vax" 
și „aiurea" sini mai deslușite.

Îmi pare râu. foarte rău, că n-am un 
fac. pe Jenei și pe Anducă să trăiască 
ani In urmă. Să trăiască o copilărie pe 
sit-o fără lumină și fă'ă bucurii adevărate Poate i-ar 
din plictiseala lor Distracțiile erau „tari" și originale 
să fi văzut cinematograf ! Stăteam grămadă, toțt (încii. 
șumea. între ecran și primul rind de scaune, unde ne 
mina grea a plasatorului. Și in timp ce, asurziți de pocnituri 
și răcnete, ne strîmbam gîturile urmărind un galop teribil pe 
olnză, ne plouau in cap coți de semințe. Altă distracție era bil
etul Erau acolo înghițitori de săbii, canibali vopsiți cu chinoroz.

motociclete Insă oentru lenei și A năucă

MANUCEANU

t Vio- 
scolii 
Spu- 

strlns 
a cla-

erau

femei-păianjen, tiribombe. trîmbițe răgușite și cite și mai cile. 
Strecurindu-ne, printre cizmele uriașe ale cite unui Plutonier 
major, intram și noi la comedii să căscăm gura Dar ne dibuia 
„directorul" și ne scotea de urechi afară Odată, (in minte, 
unul din noi avea ceva parale Am tras la țintă intr-o baracă 
pe care scria „Exersați ochiul st mina pentru patria romlnă". 
Am ciștigat o cutie de țigări cu chipul g'ăsuț și adormit al 
maiestății sale regele. Ne-am dus pe un maidan din apropiere 
șt am fumat premiul 'egesc. Ne-a venit rău la toți din pricina 
tutunului cu damf de bălegar ars Ce mai distracțiile 
„altfel", de soi

..Am tn față o scrisorică trimisă redacției de Birleanu 
rica, elevă în clasa a Vll-a a 
din Cioc ești — regiunea Pitești 
ne acolo că ea cu colegii ei au 
bani șt au alcătuit o bibliotecă i 
sei Cărțile citite le discută apoi cu 
profesoara în cercul literar. E un file 
mare în scrisoarea asta. înțelegi din 
ea că tot ce se face în țară pentru • 

miile și răsmiile de cărți, filmele pentru ei. concertele 
ei, cercurile de activități creatoare le deschid nemăsurat 
de frumos Și c înșiși pornesc din dragostea șt nevoia 
inițiative

bețigaș fermecat să-t 
măcar puțin cu 15—20 
care atiția ne->am iro- 

fi scos 
. Atunci

De du-
• (intuia

ca aceea a colegilor Vioricăt Birleanu, din

mi-a fost să mă reoed oină la cunoscuții 
și să le dau nițel peste nas

școlari,
neutru 
gustul 
inimii 
cătun

Prima pornire
Jenei și Anducă 
m-am întors învins, chiar de la poartă, li 
genți și plictisiți: „Mai lasă-ne, nene, cu 
(ară r

cu scrisoarea 
și auzeam, indul- 
plozii ăștia de la

I

Vasile

Miercurea trecută la ora 13, In mal 
multe locuri din tara noastră s-au 
semnalat... ei, ei l nu vă putem spune 
aici tot ceea ce am aflat noi în legă,- 
tură cu evenimentele de miercuri Dar 
deschideți gazeta și în pagina a 111 a



7 ani de la Proclamarea Republicii India

Dorinfa
r Pionierii, precum se 
Știe, nu votează. Asta 
nu pentru că, ierească 
sfîntul, cineva ar spu
ne că nu sînt buni ce
tățeni. Dar sînt cat» 
tineri, asta-i tot. Cu 
toate acestea, nimic 
nu-i împiedică să stea 
de vorbă și ei cu can- 
didații, așa cum s-a 
petrecut, cu puține 
zile în urmă, la Școa
la de 7 ani din Răz- 
vadul de Jos, unde 
pionierii au avut în 
mijlocul lor un oaspe
te drag : pe tovarășul 
Ioniță Ion, turnător la 
Uzinele Metalurgice 
..Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din Tîrgoviște, 
candidat pentru alege
rile în Marea Adunare 
Națională.

Mai întii, copiii l-au 
rugat să le povesteas
că cîte ceva despre a- 
■legerile din trecut. E 
drept că mai citiseră 
prin cărți, mai auzi
seră și de la părinți, 
însă voiau mai multe 
amănunte. Tovarășul 
Ioniță le-a făcut pe 
plac și le-a povestit 
despre _,candidații“ de 
altădată și agenții lor, 
despre „adunările* pe 
care le țineau și le-a 
descris pe larg felul în 
care decurgeau alege
rile : cu bătăi, cu ră
niri grave, și totdeau
na cu acelaș rezultat: 
boierii la putere.

După ce a terminat, 
Candidatul i-a îndem
nat să-i povestească la 
rîndul lor despre școa
lă și despre ceea ce ar 
vrea ei să se înfăp-

lor...
tuiască în comună în 
anii ce vor urma. A- 
ceste din urmă cuvinte 
i-au încurcat de-a bi- 
nelea pe copii: „Cum, 
ne cere nouă părerea?"

La început, în sală 
domni tăcere. Apoi s-a 
ridicat Drăgoi Nico- 
laie, numit de către co
legii săi Niculăiță. 
Deși era emoționat 
pentru că niciodată nu 
mai vorbise în fața 
unui candidat, a reu
șit totuși să spună 
clar ceea ce doreau să 
spună și ceilalți copii.

— La noi în școală, 
a început el, a luat 
ființă de curînd un a- 
telier de tîmplărie. E 
foarte plăcut să tragi 
la rindea, să faci fel 
de fel de obiecte... Dar 
nouă, parcă tot lă- 
cătușeria ni se pare 
mat frumoasă. De a- 
ceea. vă spunem 
dumneavoastră și... 
v-am ruga să ne a- 
jutați să înființăm și 
unul de felul acesta... 
Adică un cerc de lă- 
cătușărie.

Propunerea lui Nicu
lăiță a fost susținută 
de noi. Ce mai, asta 
era dorința lor cea mai 
arzătoare: voiau să 
pătrundă cît de cît 
tainele acestei meserii 
frumoase, pe care 0 în
drăgiseră.

Iar tovarășul Ioni
ță le a promis că vor 
avea cerc de lăcătu- 
șărie, și ÎI vor avea.

E. DOBRESCU

’—

Sfaturi practice
Să ne reparăm 

becurile electrice

De foarte multe ori ni se in- 
tîmplă să rămînem pe întune
ric, deși curentul de la rețea 
nu s-a întrerupt. Toată buba 
este ascunsă în bec. Filamentul 

’ s-a rupt și becul s-a stins.
Să nu ne grăbim să-l arun

căm, pentru că printr-o operație 
foarte simplă becul poate f‘ 
reparat, lată cum: după ce 
ne-am convins că filamentul 
e rupt, înșurubăm becul la locul 
lui și dăm drumu la curenți; 
apoi începem să clătinam becul 
(avînd grijă bineînțeles ca 
lampa unde l-am înșurubat să 
se poată mișca ușor) cînd țn- 

1 tr-o parte, :‘.,d în alta, tovin- 
\ du-l ușor cu degetele, pentru a-i 

produce mici vibrații- Datorită 
' înclinărilor și vibrațiilor, la un 

moment dat cele două capele ale 
filamentului se întilnesc, dină 
posibilitate circuitului electric să 

\ se închidă. I nchizîndu-se circu
itul, filamentul devine incandes
cent, iar cele două capete se 
sudează. In telul acesta becul 
mai poate fi folosit un timp 
oarecare.

Cum se deschide ușor 
o sticluță de cerneală

Capacele sticluțelor de cer- 
■ neală, oricît de bine ar fi în

țepenite, se pot desface foarte 
ușor dacă băgăm sticluța în 
apă curată și o lăsăm acolo 
timp de un sfert de oră. In apă, 
cerneala și rugina se înmoaie 
și capacul se deșurubează după 
aceea foarte ușor.

Casa alegătorului ur, 10 din Galați se găsește chiar tn clădirea Școlii mixte 
nr 17., De aceea, acum cîteva zile. Marcela lonescu și mama sa au pornit 
Împreună ; mama la Casa alegătorului, fiica la școală.

— Intră și tu, a spus mama. Pînă la începerea cursurilor mai e destulă
vreme... <

Și Marcela a intrat. S-a uitat pe listele de alegători și a văzut că erau 
trecuți cu toții: mama, tata și fratele ei. „Ehei... se gîndi Marcela... Peste 
patru ani... Voi fi și eu trecută aici".

— Maică, auzi ea o voce în spate. Mi-ani uitat ochelarii. Nu vrei să mă 
cauți tu pe listă? Mie îmi zice Ioana, Stingă Ioana.

— Dar pe ce stradă stai, măicuță ?
— Pe Dumitru Chicuș.
Marcela a căutat-o. i-a spus numărul la care e trecută și a condus-o apoi, 

grijulie, pînă în stradă. Această mică întîmplare i-a dat o idee și chiar în 
aceeași dimineață s-a dus la Buzdugan Mirela, președinta unității, și i-a
împărtășit-o.

Așa că, atunci cînd am fost eu în șc 
după amiază, cîte doi pionieri fac de 
bătrânii „care-și uită ochelarii acasă" 
permanență, ochi tineri, care-i ajută cu

La Casa al
La deschiderea Casei alegăto

rului nr. 1 din Urlați, un gru-p de 
pionieri a venit să dea o mînă de 
ajutor. S-or fi pricepînd bine cei 
mari să răstoarne brazda, să 
sfredelească pămîutul în căuta
rea petrolului, dar la ornamenta
rea unei camere pionierii sînt 
meșteri neîntrecuți.

După ce au terminat treaba, 
văd ei că echipele de utemiști 
pornesc cu afișajul.

— Mergem și noi...
— Nu se poate .. Asta nu-i 

treabă pentru voi.
Dar. vrînd-nevrînd, agitatorii 

au trebuit să-i ia la afișaj și pe 
pionieri. Au lipit afișe, au scris 
lozinci cu ajutorul șabloanelor și 
au făcut treabă bună și aici. Pe 
drum, tot discutînd, copiii s-au 
gîndit și la multe alte lucruri, așa 
că, seara, cînd s-au întîlnit din 
nou la Casa alegătorului, s-au 
apucat să croiască planuri pen
tru zilele următoare și pentru 
ziua alegerilor.

— Să facem la noi în școală

Cele mai vechi observatoare 
astronomice din lume

In Coreea și China s-au făcut obser
vații astronomice încă din cele mai vechi 
timpuri. Priviți în fotografia nr. 1 turnul 
observatorului „Cemsende" din Koendu 
(Coreea). Cu 3000 de ani înainte de era 
noastră, acolo se făceau observații asupra 
eclipselor solare și asupra mișcării pla
netelor. Turnul observatorului „Cemsende" 
este construit pe un postament pătrat. 
Un punct din mijlocul unei laturi a pă
tratului este așezat exact în dreptul ste
lei polare. Deci celelalte trei laturi indică 
răsăritul, sudul și apusul. Suprafața pos
tamentului este de 6 m2, iar înălțimea 
turnului de 9,5 m. In peretele turnului sînt 
făcute 27 de trepte, care se îngustează 
spre vîrf după forma turnului, iar pe vîr- 
ful lui este zidit din piatră un cadru pe 
care se fixau odinioară aparatele astro
nomice. Nu s-a păstrat însă nici unul 
din aparatele astronomice folosite în a- 
cele timpuri. Se știe totuși că și atunci 
exista hartă astrologică și un calendar.

«raia lor, ideea era aplicată. In fiecare 
serviciu la Casa alegătorului. Iar 

nu mai au necazuri. Există acolo. în 
plăcere să se găsească pe liste.

Geta COSTIN

egătorului
.camera copilului', propuse cine
va. Vă aduceți aminte de 
anul trecut ?... Aranjăm o clasă 
pentru copiii mici. Pînă cînd ma
mele lor votează, copiii rămîn în 
grija noastră. Aducem și jucării 
de la grădiniță...

— Eu mai am o propunere, in
terveni o altă pionieră, pe nume 
Vasilica. Să-i felicităm pe cei 
care votează pentru prima dată. 
Uite, Rodica și Gheorghița dintr-a 
zecea... împlinesc acum 18 ani!

— Foarte bine, aprobară cei
lalți Dar trebuie să știm întii cine 
sînt aceștia...

...Și detașamentul clasei a Vll-a 
de la Școala medie a primit sar
cina să meargă la schelă, la 
gospodăria colectivă și chiar in 
școală, ca să-i cunoască pe cei 
ce vor vota pentru prima dată.

Iată, v-am povestit cîteva din 
acțiunile și planurile copiilor de 
la Casa pionierilor din Urlați, ra
ionul Cricov, în legătură cu ale
gerile de deputați din 3 februarie.

E. CHIRAN

Patria mea
Fragmente din articolul scriitorului indian CRIȘAN 

CI AN DAR apărut in revista „Ogonioc"

Sînt departe de patrie, dar amintirea ei adie asu
pra mi și mă îmbată cu aroma florilor ei.

Florile de lotus care se clatină încet pe pieptul lacu
rilor... Trandafirii de pădure care îmbălsămează primă
vara cu parfumul lor valea Gulmarg... Florile de iaso
mie din grădinile Noului Delhi...

Mă gîndesc și la florile pe care nu le-a creat natura 
Indiei, ci poporul ei. Florile cioplite din piatră [ Țadj-; 
Mahal ! Oare poate crea natura ceva asemănător ca fru
musețe Tadj-Mahalului ? Priviți-1 cind e scăldat de lu
mina lunii. Ți se pare că dragostea seculară a întregii 
Indii și-a îmbrăcat haina sclipitoare de marmoră albă 
și s-a ridicat mindră deasupra pămîntului. Ți se pare 
că pămîntului îi lipsea parcă ceva înainte de-a se fi1 
construit templul Tadj-Mahal.

Sint departe de patrie dar amintirile ei mă copleșesc, 
mă cheamă..

Glodurile mele sînt pline și de flori care pînă acum 
continuă să mai fie visuri, care nu s-ău născut încă, 
dar care sînt mai minunate decît tot ce există la noi I 
India ne este numai o țară a unui trecut minunat, ea 
este și o țară a speranțelor pentru copiii viitorului. Cu 
toată înapoierea și sărăcia ei, patria mea privește cu 
încredere înainte, fiindcă fiii săi sînt oameni harnici', 
cinstiți, talentați, fiindcă ei iubesc frumosul și pacea. 
Au trecut puțini ani de cînd India a devenit Republică 
independentă, dar tot ce-au făcut în acest timp oamenii 
modești, dar harnici și buni muncitori, din țara mea, 
merită toată lauda...

Noul raion industrial din valea Damadara, la granița 
provinciilor Bihara și Bengalul de vest... Șueratul lo
comotivelor construite de mîinile indienilor din Citta- 
randjane-.. Conturul măreț al barajului de la Bhacre, 
de unde vor porni în țară torente de curent electric... 
Canale de irigație pentru cîmpiile însetate... colegii și 
școli în care tinerețea țării se pregătește pentru o viață 
luminoasă.

Sînt departe de patrie, dar gîndurile despre ea vin 
ca vechi prieteni și mă îmbrățișează cu gingășie...

Mă gîndesc la milioane de cotnpatrioți ai mei, ei sînt 
adevăratele flori ale Indiei. Ei au făcut o primire trium
fală conducătorilor Uniunii Sovietice, arătînd lumii în
tregi dorința lor de pace.

In grădini cresc multe flori, diferite ca mărimi, aro
me și culoare. Totuși ele cresc în aceeaș grădină. Nicî 
o floare nu se dușmănește cu alta.

Aș dori ca toate popoarele să trăiasă Ca aceste flori. 
Lucrul acesta îl spun nu numai eu, dar și poporul meu 
— India liberă.

în însemnările străvechi sînt fixate cu 
precizie momentele eclipselor so1're, răsă
ritul Saturnului și apariția cometelor.

★

Un alt observator străvechi se află în 
China, la Pekin. Construit în 1279 î.e.n. 
minunatul monument al științei trecutu
lui are și astăzi aparate de bronz artistic 
prelucrat. Cu ajutorul acestor aparate s-a 
putut cerceta și descoperi mișcarea ste
lelor, încă din secolul al VIILlea al erei 
noastre, în timp ce în Europa a existat 
credința că stelele nu se mișcă, pînă tîr- 
ziu, în secolul al XVIII-lea 1

Tot pe baza observațiilor făcute în a- 
cest observator, s-a putut stabili, cu 600 
de ani înainte de era noastră, că anul 
are 365 de zile și șase ore. In anul 1193 
a fost întocmită prima din hărțile astro- 
logice cunoscute în lume. S-a păstrat pînă 
în zilele noastre o piatră mare pe care 
sînt săpata denumirile a 1440 de stele.

In foto — un strung .Hindustan" fabricat în uzina 
constructoare de mașini din Bangalore.



La redacția noastră au so

sit știri că miercurea trecută,

la ora 13. s-au petrecut, în

mai multe localități din țară.

evenimente cu totul deosebite.

Iată mai jos relatarea lor pe 
scurt.

Unul care a făcut gaură 
în cer!

Clasa a VH-a de la 
Școala medie nr. 4 din 
București învață dimi
neața. Se înțelege dar 
că la ora 13 (și asta nu 
numai miercurea trecută) 
toți cei dintr-a VII-a o 
pornesc spre casă. Spre 
casă o pornise și grupul 
In care se afla un băiat 
nu prea înalt, dar înde
sat, cu ochii mici, îngus
tați de rleoape, căruia 
colegii îi spuneau și Do
bre, și Dobrescu.

Tocmai trecuseră de 
Calea Griviței, cînd Do
bre sau Dobrescu se a- 
dresă tovarășului său de 
alături:

— Mergi cu mine la 
capul liniei ?

— La capul liniei ? Ce 
să facem acolo ?

Pagină redactată de L Ranga, V. Bîrgăoanu și ȘL Zades

— Cum, nu știi ? Hă 
facem bășcălie de taxa
toare! (Se vede cit de 
colo că Dobre sau Do
brescu ăsta are un limbaj 
ales I).

— Na ți-e rușine, Do
bre ? — îl apostrofă o 
fată. Cum poți să te gîn- 
deșli la așa ceva ?

— Rușine ? De ce să-mi 
fie rușine ?

— Dacă nu ți-e rușine, 
du-te l Crezi că ai să faci 
vreo gaură in cer cu 
asta?

— Am să fac, răspunse 
scurt Dobre sau Dobres
eu și, hotărlt să dove
dească fetei ce vitejie e 
în stare el să facă, o por
ni în goană spre tram
vai.

O dată urcat, Dobre 
sau Dobrescu se înfipse 
obraznic în fața taxatoa
rei.

— Dă-mi două bilete 
pînă la capăt.

— 80 de bani, te rog.
— Am plătit o dată, ce 

mai vrei ?
— Haide, haide. nu 

minți! Scoate banii și 
poftim biletele.

Două gînduri 
la aceeași oră...

Hans și Teodor au ieșit din clasă 
împreună. în curte s-au mai oprit pu
țin la derdeluș. S-au mai dat de cîte
va ori pe gheață și apoi s-au des
părțit.

— Măi Teodor, să vii neapărat — te 
aștept.

— Dacă mă lasă mama, am să viu.
— S-aduci și cartea de citire, ca să 

învățăm împreună.
— Am s-o aduc.
Hans și Teodor locuiesc. în comuna 

Pișchia, raionul Timișoara. La școala 
lor e și o secție unde se învață în 
limba germană. Acolo s-a dus și Teo
dor și s-a împrietenit cu Hans. Amîn- 
doi sînt în clasa a IV-a.

De prietenia celor doi copii se bucură 
și învățătorul, dar mai ales mamele. Și 
să vedeți de ce.

Cînd Teodor a ajuns acasă, primul 
lucru a fost să ceară mamei de mîn- 
care și s-o întrebe dacă îi dă voie să 
se ducă Ia Hans.

— Sigur, du-te! Și-ar fi bine să 
stați voi mai mult împreună, ca să 
înveți de la el germana mai bine...

Cam în același timp ajunsese acasă 
și Hans. Voios, a strigat din ușă :

— Mamă, astăzi vine Teodor pe la 
mine...

— îmi pare bine, Hans. Sări spui 
să vină mai des pe la noi. El vor
bește frumos romînește, ai ce învăța 
de la el.

Ce să-i faci I Două gînduri la aceeași 
oră I

Dar și Hans și Teodor își vor as
culta mamele. In ce limbă vor vorbi ? 
In amîndouă.

D

— Mi-e să-mi dai bi
letele! Crezi că-ți merge 
cu mine ?' Și Dobre în
cepu să bombăne cuvinte 
de amenințare; ba chiar 
strecură și o înjurătură.

Călătorii din tramvai, 
martori ai acestei scene, 
mlniați de atitudinea b- 
braznică a băiatului, în
cepură să-l certe. Puțin 
a lipsit ca Dobre să nu 
se aleagă și cu vreo pal
mă. două. Norocul lui că 
a coborît imediat din 
tramvai. Nu-i mersese-.

In stradă, colegii îl în- 
tîmpinară cu hohote de 
rls.

— Ei na. ce mai ispra
vă ai făcut !

— Ispravă ? Cum nu ! 
Iată, priviți sus! arălă 
unui spre cer, unde. se 
formase o spărtură între 
nori. Vedeți? Dobrescu 
al nostru a făcut gaură-n 
cer !

USUlTienUa iffliHHiiinimmiimiiiiiimH«niW
* ~

La început toți s-au arătat entuziasmați ;
— O să avem camera pionierilor! strigau g 

copiii pe coridor.
— Ei, copii — dar cine o să aranjeze „ca- g 

mera", eu singură ? întrebă instructoarea. Ca g 
la un semn insă, izbucniră zeci de voci:

— Nu, nicidecum; și eu mergi...
— Și eu !... g
—- Să facem o listă, propuse cineva. Iar a.- g 

poi să ne repartizăm pe echipe, să nu ne tre- g 
zim că ne înghesuim cu toții grămadă... 7:

...Și se trecură pe lista aceea mulți băieți și g 
multe fete. Dar, coborînd în demisolul școlii și g 
văzînd cîfe sînt acolo, cei mai mulți se luară cu g 
mîinîle de cap și... pe.aci ți-l drumul ! • ~

Rămaseră doar cîțiva : președintele unității, g 
Costică Niță, Paraschiv lonescu, Nae Marcel, g 
și Nicolai Gheorghe, toți din clasa a Vll-a B, g 
de la Școala de 7 ani nr. 15 din Ploiești.

Treaba nu era deloc ușoară. Dar în cîteva g
zile, demisolul fu curățat lună! Urma numai g
ca la camera pionierilor să se pună podeaua.

Așa că, fără să bocească băbește, copiii fă- g
cură rost de cuie, de seînduri... Dar seîndurile =
trebuiau date la rindea — lucru ce nu pare g
așa greu, dar care cere o „calificare" cît de =
cît rnai acătării. Și calificarea le-a dat-o ta- ș
tăi lui Niță, tovarășul Tunase, timplar fruntaș. g

Cînd să așeze seîndurile însă, nu mai mer- g
gea treaba. Acolo, în cameră, fusese înainte ș
apă iar podeaua de ciment se coșcovise și se =
crăpase ca o coajă de copac. Cu tîrnăcopul =
însă — mînuit cu pricepere dar și cu puțin g
efort, — „brigada" puse rinduială într-o sin- g
gură după amiază. g

Și uite așa, puțin cite puțin, podeaua începu = 
să se înfiriPe. In fiecare zi numai ce-i vedeai g 
pe cei din „brigadă" că așteaptă pe maistru — g 
tovarășul Tănase, care le ajuta acum practic, g 
la încheiatul podelei, sub care băieții așternu- g 
seră mai din vreme cîteva roabe de nisip.

Și, într-o zi, la ora 13, copiii călcară pentru = 
prima dată pragul noii camere a pionierilor, iar g 
uri (inc dintr-a II l-a, întrebă de cei care o meș- g 
feriseră : „Cine-s ?“ g
.— Ei, cine să fie? Aia dintr-a Vll-a B, ros- = 

ti nepăsător o voce. g

Avusesem două ghinioane: îmi stă
tuse ceasul și întîrziase și trenul !... 
Noroc că-s iute de picior. Așa că am 
întins pasul și uite-mă ajuns la Școala 
mixtă nr 3.

Un clinchet zglobiu de clopoțel mă 
vesti că sosisem în holul școlii o dată 
cu ora 13. Copiii intraseră la cursuri. 
Acum era rîndul profesorilor...

Mă așezai pe o bancă, în hol. Lîngă 
mine, un școlar diintr-a IV-a, Daniel Va- 
silescu. Intre timp îmi potrivisem ceasul. 
Mă uitai la cadran : 13,05 I

— Buni băieți ăștia de după masă 1... 
— mă adresai lui Daniel.

— Da de ce ?!... se miră el.
— Așa 1... Văd că n-a întîrziat nici 

unul...
Daniel zîmbi, parcă ar fi vrut să-mi 

zică : „Stați o Ieacă numai ; că sosesc 
ei!...“

Mai privesc o dată la ceas : 13,08 1
— Nu cred să mai fie vreun întîrziat...
Dar nu terminai de spus (voiam să 

zic : „care n-a venit pînă acum“)i cînd 
„scî-îrț" — ușa de la intrare (intrarea 
din spate). O căciulă se ivește prin des
chizătură, apoi doi ochi curioși și hop 1 
un fecior de ți-i mai mare dragul să-l 
privești se arată voinicos în prag.

— A venit, măi ?... se interesează el.
— Cine ? răspunde cu o întrebare Da

niel.
— ...Profesorul... A intrat ?
— îhî 1... De cîteva minute.
Mă uit la ceas: 13,10! Dau să-î zic 

cît îi vremea, dar voinicul întîrziat se 
„topise" — intrase în clasă. Vrui să-l 
urmez, dar mă fulgeră ideea că poate 
tulbur lecția și nu îndrăznii. Paul Balea 
însă intrase. El, de ! era „de-ai casei", 
îndrăznise...

Nu mă dumirii bine ce-a gîndit Balea 
cînd a îndrăznit să intre, că ușa din dos 
scîrțîi iar, și mai prelung. Alt voinic —

și mai și (de, dintr-a Vil-a, nu dintr-a
VI- a) se iți vîrtos în prag. Sub un braț 
— ghiozdanul, sub ălălalt — o cutie de 
șah.

— Asta-i Marian Stănescu dintr-a
VII- a... E un șahist... mamă, doamnei

...Ca o umbră se strecură și Stănescu 
în clasă.

In lipsă de altă ocupație, mă plimbai 
cu privirile prin hol. Drept în fața sălii 
clasei a Vil-a, o lozincă pe perete : „Nu 
vrem să absentăm ; cartea ni-i dragă și 
înțelegem să învățăm" scria acolo

Mă gindii în sinea mea : „Săracii... Au 
ajuns în clasa a Vl-a... sau într-a Vil-a 
și tot n-au reușit să învețe a citi. Altfel 
cum de nu s-au dumirit încă de rostul 
slovelor de pe lozincă" ?...

Dar din nou firul gîndurilor mi-e rupt 
de un scîrțîit. Fără să mă mai uit la 
ușă, privesc ceasul: 13,16! 16 minute în- 
tîrziere I Pe lîngă mine trece și se furi
șează în clasă și noul sosit. II cheamă 
Cristian Georgescu și a intrat într-a 
Vl-a !

Daniel îmi spune că respectivul e cori
gent pe primul trimestru. Spre surprinde
rea lui, nu mă mir de loc. Cel puțin una 
din cauze o cunosc — absențe, întîr- 
zieri...

La două minute după Georgescu, alt 
„tîrzior" — Ion Durbac dintr-a Vil a I 
Nici nu se gîndește să ne miluiască cu 
o privire ; intră direct în clasă, în pas de 
defilare. în urma lui, se aude numai o 
frîntură dintr-un „bunăziua" spus cu glas 
tare_și o explozie de rîs.

...Uite, cam așa ceva s-a întîmplat în 
jurul orei 13 la Școala mixtă nr. 3 
din Ploiești. A, ba nu! Am uitat să vă 
spun ceva : întrebat dacă și-a scris tema, 
Paul Balea a răspuns clătinînd capul, a- 
dică „nu" I Gurile rele spun că poate toc
mai de aceea a întîrziat, să scape de...

Dar asta spun ..gurile rele"

Liliac A in miez de iarnă !

Privirile sînt și vesele dar și în grijorale...
Vesele — pentru că fetițele se bucură. Experiența le-a reușit, crenguța de 

liliac a înflorit acum, în miez de iarnă!
...și îngrijorate pentru că nici L ucica Afumatu și nici Marin Măndica, 

de la școala de 7 ani nr. 86 din Bti curești, nu se pricep de ce nu toate cren
guțele au înflorit odată t

~ Lucrul acesta însă o să-l lămwe ască profesoara de naturale; pînă alunei 
însă, să le urăm succes și-n celelalte experiențe ce le preg ătesc ele la „Colțul 
naturii oii”.



Tânase
(Continuare din numărul trecut)

nerostită
buzunar și ies

v-ați certat ?

Sandu ALEXANDRU

femeii cu albeață 
pantofii, pe urmă

eu n-am văzut,

tușa Marta și un- 
le-a venit să creadă

Cîini, pisici, păpuși, un

ne-au văzut 
Sandruk. nu

nuc, un bordei să- 
scînduri negeluite 

kt din topor. Ușa 
K cit toate zilele, 
fcista. Mi se pare

tei, pe fondul tabloului 
lui Băncilă Am vrut s-o 
întreb pe tînăra dăscă
liță pentru ce a ținut să 
facă lecția tocmai aci — 
dar mi-am dat seama că 
n-are rost să pun între
bări al căror răspuns îl 
știam prea bine dina
inte.

na ca o ț.. .
: fesuri de toate culorile băgate unul 

ca să nu ocupe loc mult.

Pe o șipcă sprijinită de două 
zeci de mingi cu zgîrci. Casa 

prăvălie. Intr-un colt al casei, 
........................... I în

încă n-a 
miini 

de

întrebat-o nimic. Ne uitam

drum de 
îmi arunc 
o pălărie

Victoraș, 
stai cu

care semana cu o c-asa,- a 
la mine un cline negru 

Mă așez pe prag și 
Intr-o odaie, la fel 

i, se aude gemînd o 
un om îm-

Pictorul Octav Băncilă, 
născut în 1872 și săvîr- 
șit din viață în 1944, 
este un artist și un om 
care aproape se confun
dă la un moment dat cu 
însăși istoria și anume 
cu istoria unor frămîn- 
tări și lupte ale poporu
lui care au pregătit ră
săritul de astăzi. Las pe 
seama poeților comen
tarea faptului că Octav 
Băncilă s-a născut într-o 
comună, Corni, care se 
află la numai vreo două
zeci de kilometri de Flă- 
rnînzi, locul de unde a 
pornit răscoala din 1907. 
Dar, într-adevăr, e im-

spune ca ea 
om întreg, cu

picioare. mort

mneam în-
| iar i-au
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sa am grija de Ileana. Ileana nici 
it cind a plecat mama.
nde-i mămica mea, m-a întrebat

odaia noastră e o altă 
ochii înăuntru: un om 
mai mare decît el șt o 

femeie de două ori mai înaltă, cu un ochi 
acoperit de albeață, vopsesc amîndoi niște 
statui de ipsos, 
ciobănaș...

Îndeletnicirea 
aminte. Mă ridic , 
cutii cu vopsele de toate culorile. Omul ăla 
mic face figurile de ipsos, ochii, sjrrîncenele 
și genele, apoi le dă 
le facă părul, hainele, 
pune la uscat.

— Mă lăsați să mă
— Uită-te, 

toarcă capul.
Și mă uit. 

scaune atîrnă 
e plii 
niște 
altul

— Taică-tău o să doarmă
— Cum, mamă, cum să 

acasă ?
— N-o să mai 
îmi scot și eu

afară.
Dintr-un coteț, 

început să mîrîie 
lățos, cu botul mare, 
mă uit în toată curtea, 
de joasă ca a noastră, 
vioară. Mă uit pe fereastră, 
brăcat într-o salopfiSbfcîntă. Arătarea de om 
care la început î^MI™ta pantalonii a in-

posibil să te gîndești la 
această mare mișcare 
către hbertate a țărăni
mii fără să legi de ea 
numele lui Băncilă. El 
n-a lovit cu turca ori cu 
glontul în dușmanii po
porului, ci cu ceva mult 
mai primejdios pentru 
ei : cu arta lui, cu sufle
tul și gîndul lui. Gît so 
temea oligarhia burghe- 
zo-moșierească de aria 
militantă a lui Băncilă o 
mărturisește, de pildă, 
confiscarea unui număr 
al ziarului „Romînia 
Muncitoare' de prin 
1908—1909; pentru faptul 
că reproducea în pagi
nile sale două picturi 
aie lui Băncilă inspirate 
de răscoală: .Execuția" 
și .Inmormîntarea". Ală
turi de picturile .1907", 
«înainte de 1907' etc . . 
ele au fost un strigăt de 
revoltă al lui Băncilă 
împotriva jefuitorilor ță
rănimii. Dar nu numai 
atît, ci și un îndemn vi
guros la luptă împotriva 
lor. Oamenii acestor ta
blouri prezintă. în afara 
expresiei de suferință, 
trudă și spaimă, sclipi
rea mîniei încruntarea 
începutului de hotărîre.

Nici de viata și de fră- 
mîntările truditorilor din 
uzine și fabrici n-a fost 
Băncilă departe Numai 
citind unele titluri de ta
blouri căpătăm această 
încredințare ■ .Muncitor 
fumîndu-și pipa" .întru
nirea*. .Grevistul" .In 
atelier' .Fierarii" ș.a.

E emoționant și pildui
tor cit de aproape a fost 
Băncilă de poporul său, 
cum l-a înțeles, cum s-a 
străduit să-1 înțeleagă și 
să-1 aducă pe pînză, în 
lumina artei. Nu trebuie 
să se înțeleagă că în 
opera lui Băncilă pre
cumpănește valoarea 
documentară față de va
loarea artistică.' Dimpo
trivă Imbinîndu-se în- 
tr-un minunat tot artistic, 
ele îl situează pe Băn
cilă alături de marii cla
sici ai picturii.

Opera lui Băncilă cu
prinde pînze numeroase 
și de mare preț. Dar fie 
numai cele amintite aci 
— puține — și tot oferă 
din plin răspuns la în
trebarea nerost;tă către 
învățătoarea din Giu- 
lești.

Pornii din grădina noastră sînt niște ju
cării pe lingă ăștia. Un nuc în mijlocul gră
dinii face o umbră deasă și mare de nici nu 
te înduri să ieși de sub ea. și pe urmă nu
cul ăsta e așa de mare, așa de gros, incit 
eu și cu Ileana și cu vreo doi dintre voi, 
abia l-am putea cuprinde. Niște crăci din 
vîrf au început să se usuce, de bătrînețe. 
Și pomii îmbăfrînesc

La numai zece pași de 
pat în pămînt, cu uși din 
și cu balamale făcutejgj 
asta e încuiată cu unj§! 
Nu știu ce o fi în JhbH 
că bucate

Aproape de 
și ai noștri 
și femeile 
lării mari gsMtan? CTaș 
țăranul saii'^RțlOjJJgfi 

“și o poartă ca pefiUiSaM 
nu trec unii pe lîbț§; ® 
bună ziu 
Merg și 
fusul se 
lină

Cînd 
chiu-meu 
ochilor.

— Și ce faci. Mărie, cit stai la noi ?
— Eu, a răspuns mama, uitîndu-se la noi, 

am sâ plec mîine. Copiii am să-i mai las

La o ușă, o 
scame niște 
ziua. Omul se

La o cișmea o femeie clătește niște rufe 
și le pune pe o frînghie care-i întinsă de la 
poartă pînă în fundul curții.

Un bătrîn se chinuie să-și bată blacheuri 
la niște pantofi lățiți și crăpați de transpi
rație. Mama le dă bună ziua și le dau și 
eu. Nu i-am mai văzut niciodată pe oamenii 
ăștia. Mama scoate din geantă cheia și 
descuie o ușă. In-trăm înăuntru. Cunosc 
patul pe care-1 urcasem în pod. Un pat de 
lemn, cu capete înalte, masa cu un picior 
mai scurt, o măsuță pe care ultima oară o 
văzusem aruncată în magazia noastră de 
lemne. Icoana, tabloul în care sîntem fo- 
tografiați toți patru, două scaune, o ladă, 
bufetul cu vopseaua cojită.

— Asta-i casa noastră, mamă ?
— A noastră, Victoraș 1
— Eu cu Ileana unde o să dormim ?
— Aici, în pat cu mine.
— Și tata ?
A tăcut. Și-a șters ochii cu o batistă 

vărgată și abia pe urmă mi-a răspuns.
~ ~ — - ■ - la el acasă,

doarmă la el

Iar ae aici pinâ la sflrșitui capitolului, 
veți vedea că mama a ajuns spălăto
reasă și că eu am făcut cunoștință cu 
tribul „Pană de soim"

A venit vremea școlii. Mi-a făcut înscrie
rea la școala din cartierul în care ne-am 
mutat

In timpul vacanței abia așteptam să în
cep școala, să mă întîlnesc cu colegii mei. 
Să ne povestim cum am petrecut vacanța. 
Nu i-am întîlnit.

(Va urma)

Rătăcind, în primă
vara anului trecut, prin 
Galeria Națională din 
Muzeul de Artă al R.P.R., 
am auzit un glas și un 
început de forfotă care, 
poate, nu se potriveau 
întru totul cu liniștea 
respectuoasă ce străju
iește, în pofida număru
lui mare de vizitatori, 
galeriile de artă. Am 
tras cu urechea și am 
căutat cu privirea. Am 
zărit un pilc de copii și 
o femeie tînără, care le 
adresa, emoționată, cu
vinte repezi. So aflau cu 
toții în fața tabloului 
.1907" al lui Băncilă, 
privindu-1 cu o puțin c- 
bișnuită luare-aminte. 
M-am apropiat. Am cău
tat să aflu cine e tînăra. 

; Un ghid al muzeului ? 
Nu, era o învățătoare, 
iar copiii, — elevii ei, 
de la o școală din Giu- 
lești. Veniseră ca simpli 
vizitatori ? Nu, veniseră 
pur și simplu să facă 
aci o oră de clasă și a- 
nume o oră de istorie. 
Subiectul • Răscoalele 
țărănești din 1907. O lec
ție în lege cu întrebări, 
răspunsuri și explicații 
și chiar cu interpelări de 
soiul „Ionescu, de ce 1 
ciupești pe Popescu?". 
Dar asemenea observații 
au fost rare prea încor
dată fiind atenția copii
lor la glasul învățătoa- 

$

de Micuță
arătare de om își curăță de 

pantaloni. Mama îi dă bună 
uită după noi și dă din cap.


