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La plecarea din tabără

Știam câ In toainni 
urma să merg la școa
lă. De aceea așteptam ne
răbdător ca salcimul de 
la poarta noastră să tri
mită solia toamnei : frun
zulițe galbene ca bănuții 
de aur.

Și iată, după semnele 
știute de el. salcimul a 
dat înștiințare că toamna 
»e află undeva, pe aproa
pe. Dar nimeni nu mi a 
pomenit nimic de școală. 
Și școala a început fără 
să mă vestească pe mine. 
Cînd am văzut primul 
grup de copii cu ghiozda
ne. am tresărit și ...am 
ajuns acasă Intr-un su
flet :

— Mamă, se duc copiii 
la școală. Eu cînd mă 
duc ?

— Tu nu te duci. Nu te 
poți duce, fiindcă...

Din tot ce mi-a spus 
mama, am înțeles numai 
atît : că nu mă pot duce 
la școală din pricină că 
am o singură cămașă.

Cit am așteptat să în
ceapă. școala. am fost ne
răbdător și nu prea. Dar 
acum. cînj știam că 
n-a ni să mă pot duce ni
ciodată. ceva s-a răsucit 
și s-a frînt în mine. Am 
simțit că viața-mi închide 
p poartă a ei. Eram înjo
sit șl. pentru prima oară, 
rușinat că sîntem săraci.

In noaptea aceea n-am 
dormit ~. am plămădit și 
am copt în mine dorințe 
șl o hotărîre. Răsăritul 
soarelui m-a găsit, ghe- 
motoe viu. lingă poarta 
școlii. Am privit printre 
șipcile gardului, cu ochii 
rotunzi, clădirea veche și 
mică a școlii, ce mi s-a 
părut dintr-odată nouă și 
monumentală. Am văzut 
copii ca mine de mici, 
sfioși, și ti Invidiam că ei 
Tn școală vor putea vedea 
toate tainele lumii. Am 
plecat de acolo la prînz. 
o dată cu ei. M.am ames
tecat printre ei. ca să 
împrumut ceva din dem
nitatea plină de măreție 
a școlarilor de o zi. Dar 
n-am reușit. M-am simțit 
din nou alungat de In a- 
ceastă poartă nouă a vie
ții.

A doua zi m am înfă
țișat di» nou la poarta 
școlii Și. după ce copiii 
au intrat tn clasă, m-am 

furișat tn curte ca un 
hoț. M-am apropiat de fe. 
reastră. să ascult ce se 
petrece înăuntru. Șl n-am 
simțit cînd a venit cine
va iîngâ mine.

— Ce e cu tine aici, 
băiețaș ? De ce nu intri 
tn clasă a

Era învățătoarea. Sur
prins. în prima clipă m am 
gîndit șă fug. Și aș fi 
fugit, dacă picioarele nu 
mi-ar fi rămas înțepenite 
și moi ca ceara. De rușine 
și spaimă, lucrurile dm 
jurul meu și-au ț pierdut 
pentru o clipă conturul 
real și au început să curgă 
fantomatic, multiform și 
colorat. Dar am simțit că 
mina el mă mîngîia pă
rintește pe ciufut din 
creștet l-am văzut privi
rea blîndă și de-abia a- 
tunci mi-am dat seama 
câ întrebarea sunase cald: 
..De ce nu intri în clasă, 
băiețaș >“ Am simțit o do
goare în suflet șl un nod 
în gît. Șl numai atunci 
am început să plîng. Utl 
plins înecat și zguduit.

— Primiți-mă... primi
ți...-mă_ și pe mine ta 
școală N-am decît o că
mașă dar n-am să lip
sesc decît sîmbăta. cînd 
mi-o spală mama. Primi- 
ți-mă... știu să număr 
pînă la... o sută.

M-a primit. M-a luat de 
mină și m-a dus în clasă. 
A doua zl ml-a cumpă
rat un șorțuleț. Niciodată, 
de nimic nu am avut a- 
tita grijă ca de acest 
șorțuleț. II păstrez șl a- 
cum printre lucrurile 
mele cele mal scufnpe. Am 
vrut să l-l dau băiatului 
meu. să-l îmbrace în pri
ma lui zi de școală. Dar 
m-am răzgîndit.

Cu firicelele tăinuite șl 
albe ale amintirilor. eu 
am brodai pe acest șor- 
țulet chipul blind șl lu
minos al învățătoarei 
mele. Nimeni tau-l vede. 
Numai eu. Și II păstrez 
cu sfințenie, aici, pe șor
țuleț.

Fiului meu f am cumpă
rat un șorțuleț nou. Lui 
nu l-am povestit și n-am 
să-i povestesc niciodată în 
ce fel am început eu școa
la.

Iar vot. dacă-t' vedeți- 
să nu-i spuneți nimic.

M. CALIN

O idee
Zilele trecute stăm așa și mă gîn- 

deam — căutam o idee pentru up 
reportaj. Dar ți-ai găsit 1 Idei pentru 
un reportaj, pe o căldură de nu șt.ai 
unde să mai cauți umbră...

Noroc cu Zdup însă Prietenul că
țel. văzîndu-mă la ananghie, găsi cu 
cale să mă ajute.

— Ham 1... Ham-ham! — îmi atrase 
el atenția. Și, văzînd că îl priveam 
curios, Zdup se repezi la raftul bi
bliotecii, trase cu gura o carte (un 
manual de școală), o deschise la o 
pagină și începu să-și plimbe ochii 
peste rînduri. Bineînțeles că dintr-o 
privire am și priceput despre ce era 
vorba: Zdup îmi sugera ideea unui 
reportai despre... corigenți 1

— Ura. bravo. Zdup 1 I 1
La Sinaia

A doua zi, iată-mă la Sina’a. Aveam 
eu aici, la Casa de copii „30 Decem
brie". niște cunoștințe mai vechi, care 
au avut norocul — sau, mai bine zis, 
și-au făcut s nguri pocinogul — să 
rămînă corigenți. Așa că, țipa hpa 
pe cărare. îmi luai picioarele ia spi
nare — vorba romînului — și urcai 
pînă sus. la vilele Casei de copii.

Numai că un gînd rău nu prea îmi 
da pace : dacă în peisajul acesta mi
nunat, în mijlocul unor oameni care, 
în majoritatea lor. se plimbă, se odih
nesc. cunoștințele mele s-au predat 
lenei și — doamne ferește I — au 
uitat de învățătură ’

In clasa a IlI-a
La Casa de copii ,,30 Decembrie*1, 

o dată sosit, n-u mi-a fost prea greu 
să-mi aflu cunoștințele...

— A. pe cei coligenți îi cauți ma
tale ? I — îmi răspunse la întrebare 
un puști peltic, care își făcea de joacă 
sub un brad.

— Da, am vreo cîteva cunoștințe 
printre ei...

— Păi sînt în clasa a 111-a. Acolo 
învață ei. pînă la ora 1. în fiece zi...

Înainte să intru, am tras cu ure
chea; dar din clasa a lil a nu venea 
o șoap.tă, Cînd am intrat însă, vreo 
zece cop i. băieți și fete, ședeau cu
minți cu privirile ațintite asupra ca
ietelor și manualelor. Învățau...

Angela e descurajată
lat-o pe Angelica Petroiu. Stă în 

uit ma bancă și învață la franceză. 
E corigentă.

— Ei. cum e. merge ?
Angela se posomorăște:
— Nu prea... Ba. chiar nu merge 

deloc...
Mă așez alături și, împreună, dăm 

o fugă prin lecții.
— Ia citește aci — o îndemn eu.
— Paul est eleve II a trois cra

yons... citește Angela

Și citește bine 1
— Ei, vezi că merge ?■
Angela surîde.
— Asta, da. Lecția asta... Da* cele

lalte 1...
Și pe celelalte însă Angela reușește 

să le ci-lească destul de bine La gra- 
mat că, de asemenea, se „descurcă", 
cum obișnuiesc școlarii să spună. Se 
„descurcă" binișor insă.

— Ei, ce zici . o să iei examenul 
la franceză ?

— Cred că da... Poate 1
Așa-i Angela, pesimistă Voi însă, 

c’titorilor, nu vă luați după acel 
„poate" spus de ea. Vă spun eu si
gur că Angela va lua examenul la 
franceză I

4X5=45 (!)
Beți Croitoru. din clasa a I!-a. a 

rămas corigentă la aritmetică. Tot 
necazul ei se trage de la tabla în
mulțirii. lată însă că Angela, ca mai 
mare, vrea s-o ajute. Dar se pare 
că Beți n-a prea învățat. Cu caietul 
de aritmetică în mînă (pentru ca 
Beți să n-aibă de unde copia răspun
surile). Angela o „interoghează";

— Cit fac 3x3?
— 3 X 3 ...3 X 3 = 9 I
— Binet... — dă Angela cal fica- 

tivul Dar... 4X5?

Aci Beți face fețe-fețe. Nu știe. De 
aceea tărăgănează :
- 4 X 5... 4 X 5... fac.»
— Ei, cit fac ?
— ...fac... fac... 45 fac...
Angelica se miră sincer:
— Măi. să fie! Cum, dragă, 45 ? 1
— Păi așa .. 45. Nu ?
— Sigur câ nu. Uite... — și Angela, 

cu creionul in mină. încercund grupe 
de cite 5 pătratele, caută să-i explice 
fetei de ce 4 X 5 = 20.

Greu însă Atunci cînd nu știi să 
aduni cum trebuie măcar , pînă la 20, 
nu poți învăța nicicum tabla înmul
țirii. Așa că nu știu dacă Beți o să 
ajungă sau nu în clasa a ...Ill-a.

Și alții...
In sală cu Beți și Angela se mai 

aflau și alții. Nicolaie Balog, de pildă, 
care a rămas corigent la aritmetică 
sau Constanța Olăr.ță, care, din pri
cină că nu prea s-a „împăcat" cu ca
valerii. seniorii, vasalii și feudalii și, 
în genere, cu istoria evului mediu, a 
rămas și ea corigentă. După cîte am 
văzut eu însă și după cîte am înțeles 
din discuțiile cu ei. copiii au de gînd 
să se țină în rînd cu ceilalți, care 
— învățînd în timpul anului — au 
reușit să treacă clasa.

Dar examenul de corigentă care se 
va ține la Casa de copii pe 5 sep- 
tembr e, va arăta mult mai bine de
cît reportajul meu cine s-a pregătit 
și cine nu în vacantă...

GHEORGHIȚA-Reporterul
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Aviația noastră Mrl
In anii puterii popu

lare, aviația noastră 
a luat o dezvoltare 
nemaiîntîlnită în ve
chea Rominie. Ince- 
pînd de la întărirea 
capacității noastre de 
apărare pe calea ae
rului și pînă la avia
ția sanitară, aviochi- 
mică și sportivă, țara 
noastră dispune de a- 
vioane moderne de 
ultimul tip, capabile 
să facă față oricăror 
împrejurări.

Rindurile de mai 
jos vă vor arăta cî
teva din realizările a- 
viației noastre utili
tare -.

• In scopul deser
virii sănătății, s-au e- 
iectuat peste 3700 
zboruri, transportîn- 
du-se 2549 bolnavi și 
25.000 kg aparatură 
și medicamente.

le iunie—iulie peste 
60.000 km. de zbor pe 
întinsul țării.

• La transportarea 
presei au fost între
buințate și avioane de 
tip „M.R.-2", bimo- 
toare, cu 6 locuri și 
o viteză de 240 km/ 
oră.

• Venind în ajuto
rul agriculturii, avia
ția a tratat aviochi- 
mic 22.000 ha culturi 
diverse. Pentru acest 
lucru, au fost pulve
rizate un milion kg. 
substanțe chimice.

Iată așadaT, numai 
cîteva din realizările 
harnicilor noștri piloți 
ai aviației utilitare,

ELENA DRAGOȘ

Seara liniștita
Cîteva limpezi stele de agathă, 
Rostogolitu-s-au pe depărtări.
Pe cerul nesfîrșit, fără de pată 
Mari avioane vin și pleacă-n zbor.

Motoarele s-aud pînă la mine
Leneș trecînd, cum toarce un pisoi. 
La ora asta străzile sînt pline
Și-i veselie în oraș la noi.

De undeva o melodie dulce 
Răsare ca o floare din zăpezi, 
Copiii nu se-ndură să se culce, 
Prin curți și pe la geamuri poți să-l 

vezi.

Pe cerul nesfîrșit, albastru încă. 
Mari avioane vin și pleacă-n zbor 
Și toată-această liniște adîncă 
A coborit de pe-aripile lor.

Continui să răs
pund la îmrebările 
pe care mi le-au pus 
unii dintre prietenii 
mei. Să Începem cu 
Georgescu Valerică, 
din ckisa a VI l-a, 
comuna Buzeacn, ra
ionul Alexandria, oa
re mă întreabă des
pre ce- să mi scrie. 
Dragă Valerică. păți 
scrie despre viața și 
activitatea unității» 
despre mtîmplări și 
aspecte interesante 
din care pot să în
vețe cititorii.

Oprea Ioana, din 
clasa a V-a, Timi
șoara, îmi spune că 
desenează bine și 
mă întreabă dacă 
vreau să mi trimită 
și mie desenele lu

crate de ea. Că de
senezi frumos, m-am 
convins mai de mult, 
dragă Ioana, și abia 
aștept să primesc «h» 
la tine cîteva dintre 
cele mâi reușite 1

Sidonac Constan
tin, din satul Slobo
zia Sucevîi, comuna 
lobobești, vrea să 
știe dacă se află 
printre cîștigători la 
„Concursul celor is
teți". Deocamdată, 
dragă Costică, nu se 
cunosc premiații la 
acest concurs ; prici
na e că nu s au con
trolat încă toate răs
punsurile. Rezultatul 
exact îl vei afla abia 
pe la sfîrșitul lui de
cembrie.

Neamțu Dorel, din 
comuna Covăsinți- 
Arad, crede că Tic- 
Pitic se aiflă la re
dacția noastră, Nu,

dragă Dorel, Tic-Pi- 
tic este la Radio și-i 
poți scrie pe adresa 
următoare; „Redac
ția emisiunilor pen
tru copii" str. Alex. 
Popov nr. 62 ra
ionul Gh. Gheorghiu- 
Dej — București.

Iar prietenii mei 
Suciu Ana, din Tur
da, Gavrilescu Eu
gen, din satul Dris- 
tea, raionul Trușești, 
lonescu Theofinia, 
din Turnu Severin, 
Fotescu Viorica, din 
Timișoara, și alții 
mă întreabă dacă 
vreau să le trimit 
fotografia mea.

Dragi prieteni, voi 
sînteți mulți, eu sînt 
una singură și nu 
știu de unde aș pu
tea să iau atîtea fo
tografii ca să vă pot 
trimite la fiecare ci
te una.

• Față de 1946— 
1947 (cînd pentru pri
ma dată, cu ajutorul 
Uniunii Sovietice, s-au 
efectuat misiuni agri
cole și silvice) acti
vitatea aviației mili
tare în acest domeniu 
a crescut de 10—12 
ori

• In cadrul A.G.I., 
pentru cercetări știin
țifice, aviația utilita
ră a efectuat în luni-

★

Printre vîrfurile care-i 
atrag pe iubitorii de fru
museți alpine se află și 
Colții Cioarei, din masi
vul Piatră Mare.

Nu există locuitor al Clujului 
sau din satele dinprejur care să 
nu știe că în pădurea Hoia, de 
la marginea orașului, tăiatul 
lemnelor este interzis. In primul 
rind. pentru că oădurea este for
mată din copaci tineri, iar în al 
doilea rînd pentru simplul motiv 
că ea constituie cel mai bun mij
loc de recreere.

In zilele libere, mii și mii de 
oameni ai muncii petrec aici în 
mod plăcut...

★
într-o dimineață senină de 

vară. Sandu. Fănuță și Marcel 
— echipați ca niște adevărați 
excursioniști, porniră spre Hoia, 
ca să culeagă fragi și smeură.

Curind ajunseră la liziera pă
durii. La rădăcina unui carpen 
se zărea o porțiune de păniînt, 
cu iarbă pălită. Se apropiară și 
în fată le apăru un covor roș
cat — alcătuit de o puzderie de 
fragi. Marcel începuse de pe a- 
cum să se gîndească la dulceața 
pe care o va prepara maică-sa 
la întoarcerea lui și. vesel, în
cepu să murmure un cîntec. în 
timp ce Fănuță si Sandu cule
geau de zor.

★
La un moment dat însă, le 

ajunse la ureche scîrțîitul greu 
al unor roți. Apoi, de după co
titura drumului, se ivi un car... 
încă unul... și încă unul , pline 
cu lemne. Era un convoi de opt 
care. Căruțașii le minau de zor.

Le urmăriră pînă ce se pier
dură printre copaci. în mintea 
copiilor stăruia un gînd : „De 
unde or fi luat lemnele?". Ei 
știau doar că în pădurea Hoia 
tăiatul este interzis. Nu cumva 
lemnele erau furate ? Prea se

grăbeau și iscodeau cu privirea 
împrejur căruțașii...

— Hai să ne luăm după ei ! 
propuse Fănuță împins de curio
zitate.

— Bine, dar ce putem face noi 
singuri împotriva unor hoți ?

Situația era destul de încurca
tă. Ce era de făcut? Lui Fă- 
nută îi veni o idee :

— Eu o să mă iau după ei, 
să vedem încotro se duc, iar 
voi — dați o fugă pînă la ca
bană si chemați pădurarul.

...Trecuse aproape o jumătate 
de oră de cînd Fănuță mergea 
cu pas grăbit pe urma căruțe
lor, fără ca ceilalți doi băieți să 
se arate. Se temea că i-or pier
de urma, lui și căruțașilor. 
...Dar nu, nu se poate — se- 
încuraja singur — roțile carelor 
încărcate lasă urme destul de a- 
dînci. așa că se pot orienta după 
ele.

Pădurea se îndesise și mai 
mult. In față apăru un rîu, ce-și 
rostogolea cu iuțeală apeje la 
vale. Căruțele tocmai intraseră 
în apă, cînd pe partea cealaltă a 
rîului apărură cei doi băieți în
soțiți de un milițian.

Căruțașii au fost luați prin 
surprindere. Nemaiavînd ce face, 
opriră.

Fănuță răsuflă ușurat: „In 
sfirșit. au sosit la timp!

★
La numai cîteva zile, pe adre

sa Școlii elementare nr. 12 din 
Cluj sosi o scrisoare în care mi
liția orașului mulțumea celor 
trei pionieri — Selescu Ștefan, 
Ciungan Alexandru și Popa 
Marcel — pentru ajutorul dat. 
Căruțașii, fuseseră într-adevăr 
niște bați!

E. DOBRESCU
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Toamnă tirzie.
Peste drum de 
școală — casa lui 

Prisăcaru. 
de la fe- 
curtea și 
școlii se 
palmă. 
Prisăcaru

stă ceasuri în șir 
la fereastră și
privește, dus pe

gînduri cîrdurile vesele de copii. Cit a 
tinut munca cîmpului, Vasile Prisăcaru 
mai uita de necazul care-i apăsa su
fletul, dar acum...

De multe ori l-au purtat pașii la casa 
învățătorului.

— Nu se poate, bade Vasile — îi răs
pundea, pină-n cele din urniă, învățăto
rul. La școala noastră nu poate învăța un 
copil surdo mut. Or fetița matale. Le- 
nuța...

Vasile Prisăcaru înclina capul, rămînea 
cu bărbia înfiptă în piept într-o încrânce
nare mută, blestemîndu și necazul. II cu
prindea o mînie neputincioasă pe viață, 
pe copilul său care nu era ca ceilalți, pe 
cei din jur care căutau să-1 consoleze.

Intr-o zi însă, învățătorul îi dădu un 
sfat...

★
Trenul gonea huruind pe șinele lucii de 

oțel. Sate, orașe și păduri rămineau unde
va in urmă In sfîrșit, iată Bncureștiul: 
forfota din Gara de Nord, tramvaiele...

— Vă rog, nu vă supărați: Școala de 
copii surdo-muți aci e ?

Cetățeanul aprobă tăcut din cap, pri
vind copila cu ochi mari, negricioși, care 
se ținea de mîneca tatălui, iar Vasile Pri
săcaru, păși sfios pe lespezile potecii 
care ducea la cancelaria școlii.

Tatăl se gîndea că profesoara o să-i 
smulgă coȚ>ila de lingă el și poate o să-I 
mii invite „să vină la anul, s-o vadă". 
,,Da, da — așa trebuie să fie I se gîndea 
Prisăcaru. Am mai auz.t eu...“.

★
Vasile Pris.ăcaru, cu Lenuța de mînă, 

tnerge pe coridoarele mari, luminoase; 
deoparte și de alta se deschid șt se în
chid mereu ușile claselor : copiii sînt în 
recreație

— Poftiți pe aci1 îl invită o profesoară 
tînără și simpatică, care-1 conduce.

In clasă, copiii stăteau la geam pove
stind sau zbenguindu-se printre bănci. 
Nici n-au observat că cineva a intrat. Pro
fesoara cea tînără bătu o dată din picior 
în podea. O dată și nu prea tare. Și to
tuși copiii întoarseră capetele și apoi se 
așezară la locurile lor.

De frică 1 De frică au făcut liniște... 
— gîndi cu amărăciune Prisăcaru.

Profesoara însă îl lămuri :
— Știți, fetițele m-au auzit pentru că 

lovitura s-a transmis prin vibrație din 
podea în sistemul lor osos și de aci — la 
creer. înțelegeți ? Numai așa pot auzi 
surzii un zgomot.

S-a ridicat cortina. Pianistul s-a urcat 
t>e scenă. Un ropot de aplauze l-a in- 
tlmpinat. El, fără sfiiciune, a mulțumit 
publicului. Apoi s-a așezat să cinte la 
pian. Dar ce s-a întîmplat? Ort pianul e 
prea mare, ori el e prea mic. Nu-i ajung 
bine mîinile pe clape. Unul din organiza
torii serbării i-a sărit în ajutor, așezînd 
pe scaun pentru a-t face mai înalt un 
vraf de note muzicale. Acum, da! Micul 
Pianist se simte parcă mai înalt. Răsună 
!,i sală primele acorduri Publicul urmă
rește cu emoție fuga notelor melodioasei 
bucăți ..Miniaturi" de Sabin Drăgoi

Gîndul de amărăciune de adineaori zbu
ră ca prin minune și Prisăcaru se simți 
încurajat Întrebă înecat de emoție :

— Dar... și copila.. Lenuța mea, o să 
poată și ea vorbi vreodată ?

— A, păi altcum, ce credeți, o mai pri
meam aci ? ' Cu Lenuța însă va trebui să 
fac mai întîi exerciții ritmice de respira
ție, exerciții de citit pe buze și numai a- 
poi o să începem vorbirea..

Profesoara făcu semn unei fetițe, care 
se apropie zîmbind Amindouă se așezară 
în fața unei oglinzi. Profesoara scoase 
dintr-un pahar o spatulă obișnuită, ase
mănătoare acelora cu care doctorul te 
consultă în gît. Așeză cu ajutorul ei limba 
elevei în poziția de pronunție a literei 
„A“; puse mina fetiței pe pieptul ei. ca să 
simtă cum vibrează la acest sunet ; și o 
îndemnă să pronunțe și ea. Eleva scoase 
mai întîi un sunet neclar; profesoara însă 

insistă de atîtea ori pînă ce se auzi clar : 
„A“I

★
Vacanță. Iarnă geroasă. Incotoșmănat 

în cojoc, Vasile Prisăcaru veni să-și ia 
copila acasă, pentru cîteva zile.

Cînd îl zări pe coridor, Lenuța se re
pezi in fugă, în brațele deschise :

— Ta-ta !.. Tata ! !
Tatălui i se păru că pămîntul începe să 

se învîrtească de fericire. Lacrimi mari, 
ca la un copil, îi scăldau ochii. O auzise 
pentru prima oară, pe propria-i fiică, spu- 
nîndu-i „tată”. Și ce frumos suna acest 
cuvîiit 1...

★
Anii trecură.
In clasa I, Lenuța Prisăcaru a învățat 

toate sunetele și putea spune șl scrie 100 
de cuvinte. In anii următori, începu să 
pronunțe propoziții întregi și să întrețină 
destul de bine convorbiri cu colegele. Cu- 
rînd primi și cravata de pionieră și, pe 
sălile de la Palatul pion erilor, o puteai 
întîlni în fiece săptămînă Lenuța Prisă
caru de acum însă nu mai e cea de altă-’ 
dată, posacă, ursuză pînă la sălbăticie. 
Lenuța de acum e o fetiță veselă, sprin
tenă. căreia îi place să vorbească, să 
zburde Iar colegii ei, copiii de la școlile 
celelalte, normale, s-au obișnuit cu ea; îi 
vorbesc rar. cu dragoste, ca să-i înțelea
gă Copiii au îndrăgit-o pe Lenuța și ea 
a devenit acum prietena lor. a tuturor

Prof. FILOMELA l’ALADESCU
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Micul pianist nu are încă 7 am împli
niți. Cînd a intrat la Școala de muzică 
de 7 ani — numărul 1 din București, nu 
știa nici să citească, nici să scrie. Notele 
le-a învățat mai repede decît slovele. Iu
bește pianul. Cintă cu pasiune. Nu se in- 
timidează de faptul că in sală, pe lingă 
tăticul și mămica lui, care-l ascultă cu 
inima plină de bucurie, sînt sute de audi
tori, părinți și copii.

A cîntat frumos, a meritat din plin a- 
plauzele.

Acum, pe scenă a urcat violoncelistul 
Ion Riga. Este elev în anul II, la aceeași 
școală. Violoncelu-i mai mare decît el. 
Asta nu-l împiedică însă să cinte minu
nat „Tarantela" de Baxlanova.

In stingă mea o femeie bt virstă ur
mărește cu emoție zborul arcușului ne 
coardele violoncelului

— E copilul dv ? o- întreb.
— Da Toți sînt copiii mei. Mă numesc 

Leipnik Laura. Sînt directoarea școlii Am 

*

In București, prin
tre nenumăratele 
școli se află și una 
în care cei mai ta- 
lentați copii sînt 
îndrumați pentru a 
învăța baletul.

Printre cele ma! 
silitoare eleve ale 
Școlii de coregrafie 
se numără și Brîn- 
dușa Marmandiu 
(cea din fotografie) 
care, deși a pășit 
doar 2 ani pragul 
acestei școli, n-a 
lipsit aproape ni
ciodată din distri
buția nenumăratelor 
spectacole prezen
tate de școală.

*

278 de elevi. Pentru fiecare din ei am 
emoții.

Am ascultat cu multă bucurie concertul 
dat de micuții instrumentiști ai școlii de 
muzică nr I Pentru felul în care s-au 
prezentat ei in fața publicului, profesorii 
și educatorii lor merită toată lauda. Cînd. 
în partea ultimă a programului, mica or-

Liniște. E liniște deplină în curtea 
școlii...

De un sfert de ceas a sunat clopoțelul, 
vestind sfîrșitul orelor de curs. Dar...

— Hei ! Care ești, măi după grămada 
de cărămizi ? !... se aude deodată un glas 
subțire, dar hotărît. Și un întreg grup 
de copii se îndreaptă gălăgios spre stiva 
de cărămizi.

„Cel de după grămada de cărămizi” 
însă nu era nimeni altul decît tovarășul 
Marin Albu. directorul școlii, li întîmpină 
zîmbind :

— Ei. voinicilor ! Ce, ați venit să dați 
o mînă de ajutor ? ! Doar nici n ați mîn 
cat încă...

— Lăsați nu murim noi de foame... — 
se apărară copiii văzînd că directorul ar 
fi vrut să-i trimită acasă, să ia masa.

— Am venit să aranjăm cărămizile des
cărcate.

In fața unor asemenea . obiecții", ce 
era să mai zică tovarășul director ? „Hai, 
rămîneți". Mai ales că era foarte multă 
nevoie de ajutoare....

Tovarășul Marin Albu se aplecă, luă 
cîteva cărămizi și aranjîndu Ie. arătă co
piilor cum să alcătuiască stiva. Pe dată, 
lăsînd jos ghiozdanele și suflecîndu și 
minecile cîțiva copii — Gabriel Mibalcea. 
Mircea Gociman Al. Popescu și Viorel 
Epurescu — începură să așeze frumos în 
stivă cu gravitate și sistematic cărămi
zile aduse de Gh. Șlefănescu Ion Garaz. 
Ion Andreescu și alți colegi.

Inlr un rînd Georgică sparse tăcerea și 
întrebă :

— Dar construcția cînd începe, tovarășe 
director ?

— Cred că pe săptămînă viitoare... Să 
vedeți numai ce mîndrețe de clădire o să 
ne înalțe constructorii I

După o oră și mai bine de munci, copiii 
se pregătiră de plecare.

La despărțire. îl rugară pe director:

chestră a școlii a interpretat corect și cu 
căldură bucăți de Rameau, Mozart și Sa
bin Drăgoj, iar spectatorii au aplaudat 
de-a dreptul entuziasmați, mi-am dat sea
ma că ovațiile se adresează attt uceni
cilor cit și pricepuților lor maeștri

GH. JANGOCIU

— Știți, rnîine cînd or sosi scindurile... 
să ne chemați tot pe noi.

— Intr-o oră n-avem ce alege din pri- 
muf transport...

★

Acasă, în timp ce ia dejunul, Gabriel 
povestește:

— Știi, tăticule ? Azi am primit doi de 
5: unul Ia istorie, altui la fizică! Și am 
muncit șj o oră pentru școala noastră I

Tovarășul Miihalcea, tatăl lui Gabriel, 
nu arată deloc surprins de ceea ce spune 
fiul. Ba. mai mult bucuros, adaugă ;

— Mîine viu și eu să ajut. Vezi, să fii 
și tu acolo. O să muncim laolaltă...

★
Rindurile de mai sus au fost scrise cu 

cîteva luni în urmă. Intenționat însă n-au 
fost publicate: așteptam să văd școala 
deja inălțindu-se, gata aproape să-și pri
mească elevii.

Și zilele acestea, mergînd din nou pe 
șantierul Școlii nr. 69, de lingă halde 
Obor, am căutat să-mi string date pentru 
a definitiva reportajul. Din lipsă de spa
țiu însă, mă voi rezuma să vă spun totul 
numai în cîteva cuvinte și cifre destul de 
grăitoare : în luna noiembrie, cînd va fi 
dată în folosință, noua clădire a școlii va 
avea 6 săli de clasă, săli de laborator, 
cancelarie, o sală mare de gimnastică...

Dar. pe lingă toate acestea, școlarilor 
li se va face și o surpriză ; întregul mo
bilier — băncile, tabla etc. — va fi abso. 
lut nou !

Bineînțeles bucuria copiilor va fi cu 
attt mal mare cu cit ei înșiși au muncit 
la noua școală : atît spre sfîrșitul anului, 
cit și în zilele vacanței. Și, dacă vreți să 
cunoașteți, concretizat în cifre, aportul 
pionierilor prin orele de muncă voluntară1, 
el însumează peste 20.000 lei.

Deci cinste pionierilor de la această 
școală și succese tot mai mari in noul 
local de învățătură !

Prof. El. ALBINESCU
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Frățiorul lui Sher Sing era foarte bohnsv. Din 
cauza durerilor pe care le avea in pîntece. zăcea în 
colibă. Sher Sing era un băiețaș de 12 ani, zglobiu, 
cu pielea cafenie, un adevărat copil al jungle'. Bol
navul era cu cîțiva ani mai mic.

Cu mult timp în urmă, în colibă fuseseră o droaie 
de copii. Dar au murit de holeră, gripă ți alte boli 
sau accidente obișnuite în junglă. D.ntre toți, trăiau 
doară Sher Sing și Kunwar.

— Iți pun îndată niște comprese calde pc burtă
— îi spuse bolnavului mama. Ea nu zîmbea, nici nu 
plîngea. Văzuse atîtea nenorociri în această colibă...

După o clipă adăugă :
— Trebuie să-1 ducem la spitalul din Kalaghat I 

La auzul acestor cuvinte, Sher Sing înțelese că 
pe frățiorul său îl pîndește moartea. Toți locuitorii 
junglei știau că numai cînd un om este pe moarte 
îl duci la spital. Un gînd îl fulgeră :

— Mă duc să-1 aduc pe tata...
— Iți vor trebui cîteva zile ca să-1 găsești.
Tatăl lui Sher Sing, Sher Sing Bahadur — „V tca- 

zul“, era socotit unul dintre cei mai buni „Shikari", 
cum li se spune în junglă vînătorilor. Locuia în sa
tul Laldwani, își păștea vitele și-și cult va ogorul. De 
cîte ori însă în junglă pornea o expediție, se punea 
la cale o vinătoare sau se filma. Bahadur — „Vitea
zul" era nelipsit. Și tocmai acum se nimerise să fie 
plecat cu niște cineaști. Plecaseră și ce lalți locuitori 
ai satului, care fuseseră tocmiți hăitași.

Kunwar zăcea întins pe „charpoy" — vatra în 
care ardeau cărbuni de lemn, pe al cărei pămint bine 
bătătorit fusese așternut un strat de paie Copilul lă- 
crăma din cînd în cînd tușea din cauza fumului 
înecăcios; nu se văita și era aproape țeapăn.- Sher 
Sing își privea frățiorul, în ai cărui ochi lumina vie
ții se stingea încet, încet...

.— Toți oamenii sînt plecați din sat. Nu-mi ră- 
mîne decît să-1 duc singur.
Mama luă atunci două „Shari", le înnodă zdravăn 

și făcu o traistă. Așeză în ea pe Kunwar, care gemu 
de durere. Sher Sing și-o puse în spinare, sprijinind-o
— după obiceiul locului — pe frunte. Pr n pînza de 
bumbac el simți fierbințeala «bolnavului. Cîntări în 
gînd . povara și se întrebă dacă va . izbuti s-o ducă 
la oraș.

— O să-ți fie prea greu. N-ai să ajungi pînă a- 
cclo — murmură mama.

Sher Sing nu răspunse. Socoti că pînă Ia sp tal 
erau 24 de kilometri, dar că,după ce va străbate jungla 
și va trece ambele râuri, o să găsească un car sau o 
căruță.

■ Pînă în șosea era o bucată bună de mers. Cărarea 
ce ducea în junglă fusese desfundată de ploi și pi
cioarele ii alunecau in noroiul lipicios. Pe poteca ce 
se pierdea în pădure nu se zărea țipenie de om. To
tuși simțea că nu este s ngur. Instinctul jutglei îi 
poruncea să fie prevăzător... Intr-adevăr, în mijlocul 
drumului, un șarpe cobra, imens, a cărui piele avea 
sclipiri metalice, se încălzea la soarele ce asfințea. 
Cum îl văzu, reptila se încolăci și, sîsîind, ridică a- 
menințătoare capul. Sher Sjng înlemni de spaimă. Pe

Povestire de Noroh Burke
Scriitor indian

urmă începu să dea înapoi pas cu pas. Șarpele îl 
pîndea legănîndu-și jumătatea de corp. In gura căs
cată, plină cu dinți veninoși, limba i se mișca . într-o 
parte și în alta. Dar, sub aparența lui fioroasă, anima
lul nutrea același gînd ca și copilul : să fugă. Se des
tinse fără veste și se strecură în iarba înaltă. Sher 
Sing răsuflă ușurat. Spaima care-1 paralizase d sparu și 
băiatul își văzu de drum.

Micul Kunwar se zvîrcolea, vorbea fără șir. Atîr- 
na greu ca plumbul. Sher Sing gîfîia, ostenit. Ah I 
Dacă s-ar fi putut odihni măcar o clipă! Dacă și-ar 
fi putut întinde brațele amorțite 1 N-avea însă timp 
de pierdut. Se încorda și porni hotărît mai dep ;r te. 
In jurul lui, pădurea sălbatică părea de nepătruns, 
adăpostind de cînd lumea lupta pentru existentă a 
sălbăticiunilor și a plantelor.

Copilul iuți pasul și, curînd, se pomeni în fața 
unei prăpăstii suspendată ca un pod peste albia unui 
rîu. Priveliștea acestui obstacol îl înfioră. Era lac 
de sudoare și tremura de frică. Simți că i se înmoaie 
picioarele. Se rezemă d? copac, desfăcu încet legătu
ra care-i pătrunsese în carne și-1 așeză pe Kunwar 
cît putu ma. ușor pe iarbă. Bolnavul seînci

— Cum să te ajut? îl întrebă Sher Sing plîngind.
Kunwar însă delira. Deodată. Sher Sing simți că 

nu se mai poate mișca. Din rănile pe care.i le făcuse 
legătura îi curgea sînge. Se așeză atunci la rădăcina 
copacului, închise ochii și își adună toate puter le. 
După un timp, se ridică, își reluă povara și porni mai 
departe. Abia mai putea merge și, din cauza oboselii 
făcea popasuri tot mai dese. De fiecare dată i se 
părea că nu se va mai putea, urni. Dar nu se lăsă 
pradă deznădejdii. Biciuindu-și voința, scurta tot 
mai mult drumul.

Era aproape de miezul nopții, cînd auzi din de
părtare zgomotul pe care-1 făceau valur le celui de 
al doilea fluviu înțelese îndată că apa venea învol
burată de sus, dinspre izvor, dar nuthai cînd ajunse 
la mal își dădu seama de catastrofă. Din cauza 
ghețurilor care se topiseră, fluviul se umflase, apele 
înspumate goneau vijelioâ la vale, măturînd totul 
în cale. Podul fusese luat de valurile care se rosto
goleau furioase, dînd, pe alocuri,- afară d n albie. Pe 
locul unde fuseseră picioarele solide de lemn, se căs- 
cau vîrtejuri ce clocoteau aidoma unor cazane sub 
presiune. Sher Sing privi rîul sălbăticit, lăsă iarăși 
povara la pămînt, făcu pumn i căuș și-i aduse bol
navului apă. , •

— Fratele meu ! suspină micuțul în semn de 
mulțumire. Bău și se răcori.

. Sher Sing smulse iarbă și împleti o frînghie. Iar
ba era atît de aspră că-i răni mîinile. II legă strîns 
pe bolnav, îl așeză din nou în „Shari" pe care și-l 
înnodă zdravăn în jurul corpului. Sări curajos în apă, 
chiar în apropierea locului unde fusese podul, cu 
gîndul să-și găsească, un punct de sprijin. Curentul 
însă îl tîrî, purtîndu-1 de colo, în direcția viitorilor. 
La început părea înțepenit. Reuși totuși să ocolească 
pericolul. încercă încă o dată să se agațe de restu
rile pcdu'ui acoperite de valuri, insă nimeri în sfă- 

rîmăturile de lemn de bambus, atît de ascuțite că 
ar fi putut străpunge și un om. Tot felul de obiccic 
aduse de vîrtej îl izbeau, corpul ii era o rană 
V’e. Abia mai respira și era dat la fund de valurile 
care-1 purtau ca pe o coajă, de nucă. Nu-și mai da- 

• dea seama dacă bo.navul tră a, dar singura grijă îi 
era să-1 țină deasupra apei. Luptînd desperat cu șu
voiul, ocolind vîltorile, ferindu-.se de trunchiurile ce 
copaci ce pluteau pe valuri, înota centimetru cu cen
timetru. Zgomotul torentului îl asurzise, stropii de 
spuma ii orbiseră, apa rece îi înghețase mădularele, 
înainta însă. Aici se afunda, aici reușea să se men
țină la suprafață, luptînd pe viață și pe moarte cu 
elementele dezlănțuite ale naturii. Nu-și amintea după 
cîte eforturi chinuitoare își dădu seama că curentul 
își pierduse parcă tar.a. Încă o sforțare și băiatu.

. puse piciorul pe mal. După asta, Sher S ng nu știu 
ce s-a mai întîmplat. Simțise doar că-i este cînd 
foarte cald, cînd îngrozitor de frig. Era atît de e- 
puizat, că nu-și putea nici măcar răsuci „Dhali"-ul 
—- pantalonașii de pînză care i se 1 piseră de corp. 
Picioarele îl dureau, nasul îi era înfundat cu apa, 
mergea impleticindu-se, dar stătea drept și așta era 
principalul. Genunchii îi tremurau, dar îl țineau încă. 
In realitate; se tîra. Știa însă că ajunsese la liman. 
Scăpase de furia fluviului, era în s guranță. In de
părtare, ca un ecou din altă lume, auzi lătrînd un 
cîine, tradînd vecinătatea satului. Și, deodată, nici 
el nu-și dădu seama cum, se văzu înconjurat de oa
meni. Pe urmă carul cu boi și, după aceea, căruța...

— De unde vii. băiete ?
— D.n Laldwani ! -
— Și zici că tu singur l-ai dus în spate ? Că ai 

trecut apa înspumată ?
Întrebările nu mai conteneau, oamenii clătinau ca

petele a mirare.
Au ajuns la spital. Sher Sing era înspăimîntat și 

nu cutezase să intre. Kunwar fu internat. Sher Sing 
ramase în oraș, în așteptare. Deoarece nu avea bani 
și trebuia să trăiască, căra cărbuni la depoul gării. 
Muncea plîngînd și abia cîștiga cîțiva gologani pe zi. 
Cu ei își cumpăra orez, pe care-1 fierbea pe o piro
strie improvizată din' trei bolovani. De dormit, dor
mea într-un colț al pieții, laolaltă cu rubedeniile ce
lorlalți bolnavi. Pînă acum muncise pe rupte și nu 
avusese vreme să se intereseze de fratele său. într-o 
zi însă fu chemat. Chiar doctorul în persoană apăru 
pe balcon și strigă :

• — Este aici un anume Sher Sing Bahadur ?
— Tata nu este a ci ! răspunse copilul și sări pe 

balcon rușinat că tremura și lacrimile-i șiroiau pe 
obrazul murdar de cărbune. Eu sînt însă Sher Sing, 
fratele lui Kunwar 1

— Tu ești băiatul
din Laldwani ?

— Da !
La auzul acestui 

doctorului apăru un
— Sher Sing. îi spuse el cu glas tare, fratele tău 

a frst salvat. El va trăi! Hai. vino să-1 vezi.
Traducere de M. ROȘU

tremura și lacrimile-i șiroiau pe

care l a adus pe micul Kunwr

răspuns, pe fața mare și bună a 
zîmbet.

Muzicant pînă în clipa morții
yl necdote despre oa men s celebri

Caragiale și Teleor

o foațe âe hirtie și lăsînd-o albă, o 
puse in plic. Asta însemna ,- „Nimic!”

Celebrul compozitor italian Rossini. 
. autorul operei „Bărbierul din Sevilla”, 

era necruțător cu toți cei care cîntau 
fals. Se povestește că, pe patul mor-

-■ ir

După ce-i adresă 
șui adaugă ca din

— Sper, maestre, 
aducefi și vioara.

— Nu cred! Știți, vioara mea nu 
știe să bea șampanie, răspunse genia
lul muzician.

invitația, bogăta- 
întimplare: 
că nu veți uita să

Savantul dîs<rat

Peste o oră s-a întors, dar, văzînd 
înștiințarea de pe ușă, a plecat 
nou. pentru a reveni seara.

Laconismul Iui Hugo

din Se știe că /, L. Caragiale a editat 
vreme' ziarul umoristic „Moftul ro- 

prietenul

Victor Hugo era renumit pentru la
conismul său. Astfel, 
de la apariția primei

in primele zile 
edifii a roma-

ții. in timp 
dea ultima

„ „versetele biblice, 
puterea să deschidă ochii și să-i spu
nă :

— încetează, părinte, pentru nume
le lui dumnezeu, încetează! Cînți atît 
de fals !

ce preotul ctire venise să i 
împărtășanie psalmodia 

muribundul a avut

Cunoscutul fizician Ampere era re
numit nu numai pentru invențiile sale, 
ci și pentru că era distrat.

Intr-o zi. plecind de acasă, a scris 
pe ușă cu creta: „Domnul Ampere nu 
este acasă și vă roagă' să veniți di
scard

o
mîn”, la care colabora și 
său, scriitorul D. Teleor. Intr-o zi, a- 
ducînd un manuscris, Teleor îl întîlni 
pe Caragiale tocmai cînd acesta pără
sea redacția. Ca să discute, intrară 
intr-un restaurant din apropiere, unde 
de altfel obișnuiau să ia și„ masa.

Ospătarul sosi îndată și, cum Ca
ragiale nu avea bani, scriitorul îi 
făcu un seina de înțelegere cu ochiul 
și comandă în versuri:

Marele violonist Paganini a fost in
vitat să ia masa la un fabricant îm
bogățit în timpul războaielor napoleo
niene din acel timp.

Riposta Ini Paganini

O 
se 
să 
în

Ia mai adă un ulcior, 
că plătește Teleor.

Acesta, pricepînd gluma, răspunse 
prompt:

Teleor n-are parale;
Azi plătește... Carogiule.

nului „Mizerabilii”, neavînd nici 
veste despre mersul vînzării cărții, 
hotărî să scrie editorului. Obișnuit 
economisească cuvintele, el puse
plic o foaie de liîrtie pe care scrise 
numai semnul „?”.

Editorul, care cunoștea obiceiul. Istoria literaturii nu a lămurii pînă 
scriitorului, înțelese că aceasta insem- astăzi cine a plătit pînă la urmă coa
na: „Ce veste ?” De aceea luă și el sumația,..



Rezumatul capitolului precedent
O bătălie grozava se încinse în pădure. Oastea 

baronului înconjură locul unde bănuia că se află 
tabăra iobagilor ți dădu foc pădurii. Dar iobagii, 
preveniți de semnalul lui Gyorgy, evacuaseră de 
mult tabăra. Prefăcindu-se copleșiți, iobagii atrag 
întreaga oaste intr-o cursă, pe marginea mlaștinei. 
Kărdosi își dă seama că totul e pierdut ți încearcă 
să fugă pe podețul de peste mlațtină. In urmărirea 
lui pornește Darie.

Intre timp, Gkorgy, care îl urmărise pe baron pas 
cu pas, văzînd că iobagii fug, se înarmează cu <« 
lance găsită pe locul bătăliei ți încearcă să iasă 
înaintea baronului pe podeț. In pădure întîlnețte 
ți pe Zenobie, trădătorul. Acesta, nețtiind că Gyorgy 
<ste de fapt duțmanul baronului, il însoțește fără 
să-și dea seama ca astfel va cădea drept în miinile 
iobagilor.

PE FOBEȚ ~ otM f 'yfâț
karbos k îNtîiNi | k rey5 I
PE EvâRGV Și PE l JfJlb 'laȘH 
SPION. ACESTA DiN : T CjA îig | bS 
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CA PicioARE-tE BARONULUI
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■țî-Ai GĂSIT <?-RĂCNI BARONUL ‘ 
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»■ V
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— BOIERII MÎjAUARȘ PE RUG, NEVASTA. PENTRucâ N-A VRUT să-l 
VADAÎN OCHI PE BARON,A fost ÎNVINUITA DE VRĂJITORIE, de pe 
URMA Ei A RĂMAS UN COPIL NĂSCUT LA 7 LUNi,În ÎNCHISOARE, 
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Omul a creat o sumedenie de ma
șini și aparate. In toate domeniile 
muncii participă mașinile. Ele sapă 
pămîntul, topesc metalele, produc 
energie electrică, cos hainele, pre
gătesc mîncare, tipăresc cărțile. 
Mașinile au învins distanța și tim
pul, au pătruns adine în pămînt șl 
s-au înălțat deasupra norilor.

Acum au fost create mașini care 
ajută pe om nu numai în munca fi
zică, dar și în munca intelectuală. 
Mașinile efectuează calcule compli
cate. analizează structura cristale
lor, conduc strunguri și chiar uzine 
întregi.

Oamenii de știință sovietici au 
construit mașini electronice de cal
culat care efectuează 500.000 de o- 
perații de înmulțire pe secundă, iar 
la adunare, ating o viteză de 
2.000.000 de operații într-o secundă.

Cerul înstelat 
la televizor

„Ochit electronici disting 
culorile"

Intr-una din întreprinderile din 
California se triază zilnic pînă la 
un milion de lămii. Această muncă 
uriașă o fac numai 6 mașini. 
„Ochii" lor electronici disting cinci 
nuanțe ale culorii lămîii: de la 
verde închis pînă la galben des
chis !

Astfel de mașini au fost con
struite pentru trierea fasolei, a nia- 
zărei, a semințelor de floarea soa
relui. de cafea, a nucilor și a mul
tor altora.

Aparatul de fotografiat— 
binoclu

O firmă germană fabrică un apa
rat interesant denumit „combinox".

Oamenii de știință și inginerii 
sovietici au creat așa-numîtele ma
șini matematice ae speciamaie. O 
astfel de mașină minunată conduce 
singură mișcările unui instrument, 
îl mută dacă e nevoie. Ea reglează 
viteza strungului, semnalizează de
fectele. Două strunguri conduse de 
astfel de mașini pot să producă tot 
atîtea piese cite ar produce un ate
lier cu zece strunguri conduse de 
om.

Mașini electronice care ușurează 
munca oamenilor sovietici încep să 
fie folosite și în transport. Acum se 
experimentează o mașină care con
duce trenul. Această mașină elec
tronică ține seama de mersul trenu
rilor pe traseu, de starea drumului, 
de greutatea trenului, de viteza lui. 
Mașina electronică conduce trenul 
prin ploaie și ceață. In timpul nopții 
un aparat special emană un snop 
de raze infraroșii. Reflecția acestor 
raze este receptată pe o peliculă 
de televiziune. Un astfel de aparat 
luminează drumul și mașina „vede" 
pe o distanță mare.

Pe căile ferate sovietice se intro
duce centralizarea automată a ma- 
cazelor.

Mașinile electronice vor fi folo
site în orașele mari pentru regle
mentarea circulației pe străzi.

La Miinchen a fost 
construită de corind o 
instalație specială 
pentru vizionarea la

televizor în timpul 
nopți» u fenomenelor 
de pe cer. Cu aju
torul acestei insta
lații seara se pot 
organiza emisiuni cu 
teme legate de as
tronomie. Instalația 
este compusă din- 
tr-un telescop special
— cu o capacitate de 
mărire de 1.000 ori
— pus în legătură cu 
instalația de televi
ziune.

Este vorba de o combinație între 
binoclu și aparat de fotografiat. O 
dată cu reglarea binoclului, se re
glează și obiectivul aparatului de 
fotografiat.

Cu ajutorul acestui aparat pot fi 
filmate aspecte de pe stadioane, ve- 
lodroame etc.

Nylonul, care pînă acum era fo
losit în special pentru fabricarea de 
țesături și tricotaje, a început să ia 
locul metalului.

Unele uzine din Danemarca au 
fnceput să fabrice din nvton elice 
pentru vapoare. Ele nu ruginesc, 
nu se sparg, nu au nevoie de vop
sea și nici să fie curățate. Deocam
dată, astfel de etice se fabrică pen
tru vase de tonaj mijlociu, în curînd 
însă, ele vor fi folosite la construc
ția uriașelor nav£ transoceanice.

Dacă sînteți înclinați să 
credeți că fotografia de 
mai sus e o glumă, aflați 
atunci că v-ați înșelat. 
Arpozan Ion, din Călă
rași. e șofer sadea! E a- 
devărat că nu prea ajunge 
la pedale. In schimb, cu
noaște foarte bine piesele 
mașinii si e chiar în stare 
s-o pornească. De unde 
pînă unde a ajuns Ic-aej 
să știe a umbla la mașină 
e ușor de înțeles, dacă ne

cli/n, 
fl/ibci/na

Copilăria lui ? Nu mai bogată în ciudățe
nii și intîmplări ca orice altă copilărie. Stră
juită doar de luminile și tremurarea unui v,s 
urzit cu încăpățînare și cu pătimașă drago
ste, mai mult în taină: visul depărtărilor. 
Frații mai mari ai lui Roald părăseau unul 
cîte unul cuibul părintesc, chemați de vra
ja pînzelor și a valurilor. Dar el năzuia mai 
mult decît să ajungă un simplu navigator. 
Dorea să descopere ținuturi noi, să străba
tă căi misterioase și grele în inima deșer
tului de gheață. Nordul, minunatul și săl
baticul nord, îl atrăgea ca un magnet. Ex
pediția lui Fridjof Nansen, exploratorul care 
străbătuse ghețurile Mării polare pe cora
bia ,,Fram“, îi turnară în suflet mai multe 
speranțe, mai multă îndîrjire. Dar Amund
sen era încă un copil, firav și tăcut. Mama 
lui, văduvă, din toți copiii îl mai avea lin
gă ea doar pe Roald și, voind să-l ferească 
de farmecul mării, îi sortise cariera de me
dic. Insă lui Roald nimic nu-i putea nărui 
visul. Iși iubea mult mama. Hotărăște dar 
s-o cruțe, să nu-i destăinuie deocamdată 
nimic și să urmeze supus studiile medicale. 
Dar în același timp se pregătea pentru ma
rele zbor... Iși călea trupul dormind în frig 
și practicind cele mai grele sporturi. Citea 
cu nesaț cărți de navigație, de călătorii, de 
știință.

In 1893, bătrîna sa mamă se stinge din 
viață. După ce o veghease credincios, pînă 
la sfirșit, Roald socotește că a sosit ceasul 
îndrăznelii.

.. Era o zi cețoasă din 1894, cînd matelo- 
tul Roald Amundsen. îmbarcat pe corabia 
„Magdalena“, părăsea fiordurile Norvegiei, 
patria sa dragă, îndreptîndu-se spre insula 
Spitzberg, la vînătoare de foce.

*
Da, așa a fost ucenicia lui Amundsen. O 

ucenicie aspră, grea, pe care singur și-a 
impus-o. A spălat puntea corăbiei, a vînat 
foce, a fost bucătar de vas și fiecare din 
cunoștințele căpătate i au fost de un mare 
folos în expedițiile sale viitoare. După trei 
ani. maielotul Amundsen iși dă examenul de 
timonier (cirmaci) și face primul său pas 
spre țel : este primit în echipajul vasului 
„6612108“ (pe care se afla și savantul ro- 
mîn Racoviță) și care pornea intr-o expedi
ție științifică spre Polul Sud. Polul n-a fost 
atins atunci. Dar iarna cumplită petrecută 
în ghețurile Antarcticei a fost pentru A- 
mundsen o încercare a forțelor, un indenm 
spre noi călătorii.

Cîț va ani mai tîrzru, cu prețul unor 
neînchipuite greutăți, fiindcă nu avea fon
durile necesare, Amundsen întreprinde prima 

gîndim că tatăl său e șo
fer de 35 de ani.

Deocamdată Ionel are 
numai 7 ani. Peste alți 
cîțiva ani s-ar putea să-l 
admirăm gonind la vo-*- 
nul unei mașini. Asta 
pentru că atunci va ajun
ge, fără îndoială, la pe
dale ! De fapt, acesta este 
singurul lucru care-i lip
sește ca și în momentul 
de fată să fie un bit t 
șofer!

OAMENI Șl FAPTE

expediție pe cont propriu, pe corabia „Joa“. 
Jertfe, uragane, ciocniri cu munții de ghea
ță, piedici de tot soiul presară drumul ex
pediției. Dar Amundsen izbutește. Corabia 
sa a fost prima care a trecut din Oceanul 
Atlantic în Oceanul Pacific, prin ghețurile 
de la Nordul Americii. Faptul acesta îl con
sacră definitiv ca explorator, adueîndu-i glo
ria. Statul îi pune la dispoziție o sumă de 
bani pentru o nouă expediție, care de dala 
aceasta avea drept scop descoperirea Polu
lui Nord. In toamna lui 1909 totul era gata 
de plecare ,cînd Amundsen află cu amără
ciune că un altul, amiralul Peary, a atins 
Polul Nord înaintea Iui. Faptul acesta nu l 
descumpănește însă. Schimbă în grabă * 
ta : Polul Sud 1

...Corabia lui Amundsen acostează ia țăr
mul de gheată al Antarcticei o dată cu va 
sul exploratorului englez Scott, care avea 
același țel. Cele două expediții pleacă spre 
Pol pe drumuri diferite. Pustiul de gheață 
nu-1 cruță pe Scott, a cărui expediție era 
mai slab pregătită și care piere pînă la ul
timul om. Amundsen însă, ou voința-i de 
oțel, cu chibzuință sa, ajunge Ia Pol, înfige 
acolo drapelul norvegian și se întoarce la 
corabie. Atît el cît și tovarășii săi erau 
desfigurați de ger. istoviți de foame, scope 
riți de răni. Dar învinseseră.-.

Deși bolnav grav de inimă și cu u« U- 
măr deplasat, Amundsen a mai colindat 
mulți ani ghețurile polare, cu un eroism 
fără seamăn. Sfîrșitul lui a fost tot acela 
ai unui erou : l-au îmbrățișat valurile ocea
nului, în timp ce voia să-și salveze u« to
varăș de explorări .

VAL MĂGURĂ



Privindu-I pe băiețașul acesta care se străduia 
să arunce mingea la coș, Eva iși aduse aminte de 
primii săi pași în sport.

...Era pionieră pe atunci, și cam de aceeași sta
tură CU Pișta Gorbe — băiatul căruia ii urmă
rea acum antrenamentele. Nimeni nu credea pe a- 
tunci că ea va deveni o adevărată baschetbalist». 
Insă antrenamentele, dirzenia, sfaturile antrenori
lor și jucătorilor cu mai multă experiență au aju
tat-o să devină in scurt timp cea mai bună ju
cătoare a colectivului și căpitan al echipei „Voin
ța" dfn Tg. Mureș..

Poate că aceste amintiri care ii reveneau deseori 
în minte au determinat-o să se apropie atît de 
mult de Pișta. De multe ori. după antrenament, 
Eva rămînea pe teren și-i dădea lecții. Cînd acesta 
greșea ea il ajuta să se corecteze.

— Nu mai intra sub panou, că e foarte greu să 
înscrii de acolo... Caută-țj un alt unghi de arun
care I

Atent, Pișta asculta sfatul antrenoarei și pî®ă 
nu executa corect aruncarea, nu se lăsa.

La un moment dat însă, Eva observă că Pișta 
ține mingea in mină, fără să o bată de pămînt, 
mai mult decît prevede regulamentul. Ce și-a mai 
bătut capul cu el !

Pină la urmă, a găsit soluția. Pișta să fie scorer.

Adică, la meciurile ce se joacă, e] să stea în tur- 
ntd din colțul terenului și să afișeze rezultatele. 
In felul acesta, putea să observe destul de bine 
mișcările pe care le făceau jucătorii și cite ceva 
din regulament, fn definitiv, baschetul se învață 
și privind

Pista, desigur, n-a avut n mic de obiectat. Ur
mărea desfășurarea meciurilor, admira fentele ju
cătorilor precum și pătrunderile acestora.

După fiecare meci, se transforma din scorer în 
jucător. Punea în practică — cum s-ar spune — 
ceea ce văzuse pe teren. A invățaț să nu mai țină 
mingea și s-o arunce la coș din orice poziție...

L-am văzut pe Pișta cu puțin timp în urmă la 
meciul dintre echipele feminine ale orașelor Tg. 
Mureș—Cluj. Era in turnul din colțul terenului in 
care stă scorerul. Urmărea cu emoție desfășurarea 
meciului, iar cind vreo jucătoare de la „Voința" 
marca cite un „coș", Pișta afișa la iuțeală rezul
tatul. Era bucuros.

A avut insă și clipe mai „grele", atunci cînd 
elujencele luaseră conducerea.

însă calmul cu care-și conducea Eva echipa 
îl liniști Nu striga ia coechipiere — ca el, Pișta 
— și nu lua nici toate acțiunile pe „cont propriu", 
ci pasa mingea cu iuțeală la jucătoarea aflată 
în poziție bună de aruncare. Și lucrul acesta i-a 
plăcut.

Pînă la urmă, victoria a fost tot de partea echi
pei al cărei căpitan era antrenoarea lui.

La sfîrșitul meciului. Pișta a fost primul care a 
felicitat-o pe Eva...

D. EMIL

DIN BUCUREȘTI
L A MOSCOVA

Pete 
în soare

In acest facsimil puteți ve
dea fotografia celor trei su
luri cuprinzina mesajul Șta
fetei „Scînteii pionierului", 
care, in cinstea Festivalului 
de la Moscova a străbătut 
tara noastră. Fotografia și 
textul a cărui traducere o 
dăm mai jos, a apărut în 
„Pionierskaia Pravda" in zi
lele Festivalului cind ștafeta 
a ajuns la Moscova.

„In zilele Festivalului a fost 
adusă la Moscova și transmi. 
să redacției „Pionierskaia 

.--Jjpi Pravda" Ștafeta „Scînteii pio- 
> . . .oierului", organizată de gaze

ta „Scînteia pionierului" in 
cinstea celui de al Vl-lea Fes

tival Mondial al Tinerelului 
și Studenților.

lată rezultatul acestei șta
fete : de la 1 iunie, ștafeta a 
parcurs 41 de orașe și 272 de 
sate. In timp ce ștafeta trecea 
prin orașele și satele Romini- 
ei, copiii au strins 400.000 kg. 
fier vechi, 125.000 sticle goa
le, au sădit 240.000 pomi, au 
curăfat 2000 hectare de pășu
ne. Despre toate acestea pio
nierii romîni au povestit în 
rapoartele lor, scrise pe niște 
suluri speciale. In fotografie 
vedeți aceste suluri".

Două săptămîni în Polonia
Acum cîteva zile, la sosirea expresului 22, 

cu care s-au întors în țară copiii din re
giunea București, care au colindat timp de 
două săptămîni cele mai pitorești locuri din 
Polonia, mă aflam în Gara de Nord. Stă
team deoparte și priveam emoționat clipa 
revederii cu cei dragi. Întrebări peste în
trebări: „Ei, cum a fost ? Ați călătorit bine? 
Știi că am primit vederea din Poznan ?“

Voind să aflu și eu cîteva impresii din 
călătorie, m-am apropiat de copii și i-am în
trebat ce le-a plăcut mai mult in Polonia.

— Ne-a plăcut total, mi-a răspuns Maria 
Videanu, îndeosebi prietenia cu care am 
fost intimpinați de copiii polonezi la Poz
nan. Chiar din prima zi ne-am împrietenit 
așa de bine, incit și unora, și altora ni se 
părea că ne cunoaștem de cînd lumea. Nicio
dată n-am s-o uit pe Ula, pe Gabrișa sau 
-e Hanca. Sînt niște fete foarte vesele și 

“x-vorbărețe. Tot timpul am vorbit în rusește. 
Ne-am înțeles de minune...

— La Varșovia, a continuat Virginica Ni- 
cuiescu, ne-am intilnit cu un grup de pionieri 
sovietici. La un prînz am cunoscut-o pe Na- 
lașa. Ne-am luat una alteia adresa și ne-am 
promis să ne scriem. Mi-a părut rău că nu 
ne-am putut plimba împreună prin Varșo
via, dar ei plecau în aceeași zi la Gdansk.

Știți ce frumos e Palatul Culturii din Var
șovia ? Nici nu vă puteți închipui. Toată 
Varșovia e un imens șantier. La tot pasul, 
în dreapta și în stingă noastră, se ridicau 
blocuri, unele mai frumoase și mai impună
toare decît altele.

— Pe mine, a spus Tuți Dumitrescu, m-a 
impresionat mai mult orga din Oliwa. Ni
ciodată n-am văzut o orgă atît de frumoasă. 
Are 6.300 tuburi... însoțitorul nostru ne-a 
spus că e una din cele mai mari și mai 
frumoase orgi din lume!

Lili Stănescu mi-a vorbit despre istoria 
portului Gdansk, despre clădirile sale vechi, 
construite în cele mai felurite stiluri. După 
cum spune ea, orașul Gdartsk datează încă 
de prin anul 1.000. Mi-a povestit apoi des
pre descoperirile unor urme de prin sec. al 
Vl-lea î.e.n., în săpăturile arheologice ce se 
fac la Biskupin.

înainte de a mă despărți de ei, Lili mi-a 
dăruit o vedere din Inowroclaw, un orășel- 
stațiune balneară așezat pe o salină, iar 
Virginica Niculescu o vedere din Poznan.

ROMEO DAN

Se spune în popor 
că oamenii care nu au 
ce face „caută pete-n 
soare". Adevărul e 
însă că cel mai mult 
caută aceste pete... sa- 
vanții, care le studia
ză cu foarte multă a- 
tenție...

Cu multă vreme îna
intea noastră, chinezii 
observau uneori pe 
soare niște puncte ne
gre. In anul 1610, sa
vantul italian Galileo 
Galilei a descoperit, cu 
luneta, petele solare.

După ultimele ipo
teze, petele solare sînt 
un fel de vîrtejuri de 
gaze, ceva mai reci 
decît suprafața Soare
lui (care are 6.000°C), 
avînd cam 4.750*0. Din 
această cauză, ele par 
negre.

In urma numeroase
lor cercetări, s-a ară
tat că la fiecare 11-13 
ani. petele sînt mai 
numeroase și mai

mart. Acest lucru se 
numește ciclul activi
tății solare (bineînțeles, 
pentru pete). Ultimul 
maxim de activitate a 
avut Ioc în 1947. iar 
după minimul din 1954. 
se așteaptă un maxim 
în 1958.

Petele solare au o 
influență directă asu
pra planetei noastre. 
Unii paraziți radiofo
nici. aurorele polare 
sau furtunile magneti
ce (deviații neregulate 
ale acelor magnetice) 
sînt rezultate ale par
ticulelor electrizate 
care pleacă de la pe
tele solare.

In cadrul Anului 
Geofizic Internațional, 
Soarele este observat 
aproape încontinuu, 
iar observarea petelor 
constituie una dintre 
cele mai importante 
sarcini ale observatoa
relor astronomice.

In ultima vreme, ac
tivitatea Soarelui a 
fost deosebit de in
tensă. Dăm aici as
pectul Soarelui. un 
desen făcut după o 
fotografie de noi. la 
Observatorul Astrono
mic Popular di.) Bucu

rești, la data de 22 
iunie 1957. Grupul cel 
mai mare de pete, vi
zibil în acea zi, măsu
ra cca 260.000 km. lun
gime, fiind perfect vi
zibil cu ochiul liber.

Dacă vreți să vedeți 
petele Soarelui, nu ui
tați că. a diferent da
că priviți Soarele cu 
ochiul liber sau cu 
vreun instrument, tre
buie neapărat să priviți 
printr-o sticlă de . cu
loare închisă : un filtru 
de sudură sau o sticlă 
afumată. Altfel, vă 
distrugeți ochiul, ire
mediabil i

MATEI ALECSESCU 
Directorul Observato
rului Astronomic Popu

lar din București

Vedere din Poznan

Nalanda Haltota, Orga
nizația de copii din Ceylon, 
vă trimite vești despre 
succesul de care se bucură 
Expoziția rominească de 
desene pentru copii trimisă 
lor de Institutul 
pentru relațiile i 
cu străinătatea. Cine 
executat aceste 
Elevi și pionieri din dife
rite părți ale patriei noas
tre.

Vă veți bucura desigur 
aflînd că „Studiul" execu
tat de Bahna Ion, în virs
tă de 11 ani, din Botoșa
ni, desenele făcute de 
Ilincati Rodica, în virstă 
de 12 ani, din Tg. Mureș 
și Chibiță Otilia de aceeași 
virstă, din Botoșani. de 
Chibiță' Costică, în virstă 
de 13 arii, din Galați, a- 
quarela lui Ciuraru 71- 
drian, în virstă de 14 
ani, din Botoșani și, ..Per
sonajul" lui Sucevescu 
Constantin, în virstă de 
15 ani, din Alba lulia, au 
primit din partea Comite
tului de Artă al Organi
zației de copii Nalanda 
Haltota din Ceylon certi
ficate de merit pentru 
cefe mai bune desene.

Vă veți bucura de ase
menea aflînd că desenele 
arătate mai sus nu au 
fost singurele desene a- 
preciate. Același comitet, 
finind seama și de apre
cierile publicului, consi
deră că desenele executa
te de Guțu Em:lia, 
Călimănescu Dac, în 
stă de 13 
peisajul executat de 
mionescu 
stă de 13 
și desenul geometric exe- 

tie. Oraoamir Rtelnn,

' romin 
culturale 

a 
desene ?

de
... . .... . . tț/Z- 
ani, din Tecuci,

■ ■ Si- 
Mariana, în vir
ani din Suceava

în virstă de !4 ani, din 
București, merită mențiu
ni de onoare.

Organizația de copii 
Nalanda Haltota din Cey-

• Ion ne face cunoscut 
de asemenea că Expoziția 
romină de desene execu
tate de copii ș-a bucu
rat de mult succes nu 
numai în rindul copiilor, 
ci și In rindul vîrstnici- 
lor. Dar să vedem mai 
bine ce spune scrisoarea: 

,,A Fost o onoare pen
tru organizația noastră de 
a expune pentru prima 
dată In Ceylon lucruri de 
artă rominească... Vă pu
tem spune că Romînia a 
fost popularizată prin or. 
ganizația noastră în rin
dul miilor de persoane care 
au vizitat expoziția... Am 
expus de asemenea toate 
timbrele pe care le-am 
strins de pe scrisorile șt 
pachetele Dvs. Timbrele 
au plăcut mult copiilor 
noștri.. Expoziția a fost 
vizitată de mii de copii.

. Printre vizitatori se aflau 
și artiști de seamă din 
Ceylon, care au admirat 
mult lucrările copiilor ro
mîni. Ei au făcut apre
cieri elogioase cu privire 
la nivelul înalt al dese
nului geometric și tehnic... 
Vă rugăm să transmiteți 
sincerele noastre mulțu
miri și felicitări copiilor 
care au contribuit, prin 
prețiosul lor aport, la suc
cesul acestei expoziții... 
Trăiască în veci pacea în
tre popoare Să se dez
volte și să se întărească 
prietenia intre noi și să 
fie asigurată viața copiilor 
noștri". .

A. OPREA
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De trei zile am montat 
cortul în uriașele Circuri 
de sub peretele Văii Albe, 

încercările noastre de a 
ataca peretele pe un tra
seu nou am fost respinse 
:u strășnicie de acest gi
gant geologic. înalt de 
peste 500 m.. care în fieca
re zi provoacă adevărate 
bombardamente de pietre.

După două tatonări fără 
rezultat, iată-ne dezamă
giți după cea de a treia 
tentativă, care s-a soldat 
cu un accident, din feri
cire fără urmări prea 
grave: prietenul meu Radu 
fusese lovit direct în u- 
măr de o lespede: asta 
l-a făcut indisponibil pen
tru multă vreme.

Acuma am rămas la bi
vuac numai eu cu Aure! 
și privim peretele a că
rui îndărătnicie ne îndîr- 
Jește. Vrem cu orice chip 
să-l învingem și știm că 
acest lucru nu va fi prea 
ușor. Soluția ce pare mai 
convenabilă este un atac 
rapid. înainte de răsări
tul soarelui, atunci cînd 
pietrele sînt fixate de în
gheț. iar căderea lor este 
mai puțin probabilă.

Odată stabilit planul de 
bătaie, am căutat să ne 
punem toate materialele 
la punct, hotărîți să li
chidăm această dispută, 
care pentru noi devenea 
supărătoare.

Tîrziu. seara, cînd luna 
apăruse cu discu-i uriaș 
de după Crestele Gîrbovei, 
noi ne terminaserăm pre
parativele. In fața unui 
foc înfiripat din cîteva 
vreascuri ne frigeam ul
tima bucată de carne, pe 
care o conservasem în 
zăpada cuibărită în vă
găuna de lingă cort.

E miezul nopții. In I- 
mensul Circ al Văii Albe 
este liniște, iar peretele 
pare atît de înalt, că și 
dacă i-aș spune gigantic, 
ar fi prea palid cuvîntul. 
Uriașul zid de piatră este 
Inundat de lumina lunii și 
pare un fluviu din care 
se revarsă unde de argint 
peste toate stîncile.

★
Razele soarelui încă nu 

se arătaseră și noi depăși
serăm de mult zona de 
cădere a pietrelor.

Ca nul de coardă îl are 
Aurel, care astăzi se ca
țără uimitor de ușor. Ra
piditatea cu care înaintea
ză pe perete depășește ad
mirația. Comenzile lui 
scurte și precise se aud 
în clarul dimineții pînă în 
fundul văilor, unde ecoul 
se grăbește să le renete 
pînă departe. -r ..Trage 
alb 1“ — ..Slăbește ne
gru !“ — ..Stai asa 1“ — 
Și frînghiile se întind șl 
se slăbesc după cum co
mandă.

Sîntcm la baza unei sur
plombe uriașe ce ne blo
chează înaintarea. iar 
deasupra ei un jgheab de 
piatră lasă să se vadă po
sibilitatea de a ajunge la 
o .față spălată, peste care 
nu știm cutn vom trece.

Printr-o complicată ma
nevră de corzi Aurel trece 
surplomba și acum urc 
eu. Atac mai întîi o față, 
pe care mă cațăr și. după 
ce scot două pitoane. trec 
către dreapta printr-tin 
..grand-ecart" o porțiune 
extrem de dificilă. Drept 
deasupra capului, spînzu- 
ră buza surplombei, spin
tecată chiar pe mijloc de 
un igheab adînc. Jmi caut 
cu mîinile prize și. prin
tr-o ridicare bine calcu
lată. reușesc să prind cu 
piciorul o alveolă aflată 
chiar pe buza surplom
bei. Eram epui?at. M-am 
oprit să mă odihnesc: mai 
sus. Aurel, sprijinit cu 
picioarele în scărițe de 
frînghie. sta cu capul li
pit de perete și. după po
ziția lui. ghiceam că este 
extenuat.

Nu-mi revenisem încă 
din efort, cînd se produse 
catastrofa. Repeziciunea ei 
n-a putut fi prevăzută; 
mai corect, n-am putut 
observa apropierea ei, căcf 
atenția noastră era ocu
pată cu totul de dificulta
tea escaladei

Soarele dispăru deodată, 
tonte culorile păliră. Norii 
grei, care pluteau sub noi 
de cîteva ore. se ridicară 
deodată cu o viteză de ne
crezut. Prin perdeaua de 
cețuri am văzut ultima 
dată profilul tremurînd 
ca o flacără al Pintenului 
din Peretele Văii Albe. 
Apoi ceața ne cuprinse 
din ce în ce mai mult, 
țesînd în Turul nostru o 
rețea deasă. Acesta fu ul
timul nostru nunct de re
per. Era mult sub noi și 
asta ne dovedea că. a- 
proximativ 150 m. mai 
sus. urma să întîlnim 
Brîul larg al Coștileî. de 
unde puteam considera 
escalada terminată.

După această ultimă 
licărire de lumină, ceața 
s-a îngroșat și lumea în
treagă s-a redus pentru 
noi la o față de stîncă 
gri. pe care timp de 30 de 
ore vom lupta. învingînd 
pericolele.

★
începe să plouă, b ploaie 

torențială. însoțită de 
trăsnete năprăsnice ce fac 
să se cutremure muntele.

. Intensitatea aversei este 
atît de mare îneît picătu
rile de apă par o pînză 
uniformă, ce cad pe fața 
muntelui. Șuvoaie subțiri 
se preling pe perete, dre- 
nîndu-se toate în scocul 
ce se termină la baza 
surplombei, unde mă o- 
prisem.

Primele pietre au și în
ceput să cadă, iar tecen- 
tul se îngroașă văzînd cu 
ochii, lovindu-mă cu furie 
în abdomen. O privire 
spre prăpastia căscată 
sub picioare îmi e destul 
penTru a mă hotărî. Tre
buie ieșit cu orice preț 
din acest jgheab, acum 
plin cu apă și care ame
nință să mă înece.

La dreapta mea se în
tinde o față friabilă. a- 
coperită din loc In loc cu 
pernițe de Iarbă șl care 
domină întreg peretele. O 
tentativă pentru a forța 
trecerea in această direc
ție rămîne fără nici un 
rezultat. Respins, mă în
drept atunci spre stingă, 
atacînd o placă de gresie 
pe care se formaseră deja 
mici șuvoaie de apă. Abia 
mă apropii și-mi dau sea
ma că acest pasaj e de 
netrecut.

• ..S-a terminat. Sînt 
prins într-o capcană I 
Nici un ajutor nu-mi poa
te parveni. De altfel cum 
ar putea fi acest aju
tor ?“...

★
Dar în alpinism nu e- 

xistă situație fără ieșire.
Căutările mele de-a 

dreptul desperate mi-au 
permis să descopăr pe 
fața cu stînca friabilă o 
posibilitate de a urca. 
De-a lungul unei muchii 
aproape invizibile. încep 
să mă cațăr liber, cău- 
tînd metodic prize în ciu
da potopului de apă ce 
se revărsa peste munți. 
Devenisem calm și-mi s- 
puneam că am tot tim
pul să apreciez dificulta
tea pasajului și să nu 
risc o eventuală cădere.

încercam să ghicesc din 
privire natura și valoarea 
obstacolelor ce urmau. In 
fine am fost scos din a- 
cest impas. Cdasul lui Au
rel m-a refăcut.

Clasica întrebare: ..Ce 
faci ? Merge ?“ a avut 
menirea să mă relaxeze 
total.

Cînd am ajuns la el. 
ne-am îmbrățișat, apoi am 
mai așteptat cîteva ore 
pînă s-a terminat poto
pul de ploaie și grindină. 
Pentru prima dată dună 
14 ore. am putut să ne 
oprim unul lîngă altul, 
amîndoi epuizați.

Se înserase. La 15 m. 
mai sus de locul unde ne 
aflam am putut vedea o 
platformă, pe care inten
ționam să înnoptăm. Fața 
spălată ce ne conduce» 
pînă la ea ne-a cerut o 
dificilă traversare ..alia 
bavarese". după care, ur- 
cînd vertical de-a lungul 
unei fisuri, am prins ușor 
platforma.

C.îtevă pitoane bătute la 
reDezeală — și bivuacul 
este gata.

Proviziile noastre solide 
erau epmzate, iar cei 
cîtiva pesmeți ce ne ră
măseseră în sac erau a- 
cum o masă diformă de 
cocă.

Simțeam imperioasa ne
voie de a ne reface for
țele și. proviziile fiind 
puține, am hotărît să re
nunț la ..porția mea de 
cocă" în favoarea lui Au
rel. Se Impunea un sa
crificiu și cel care trebuia 
«ă-1 facă eram eu. Cu 
toate împotrivirile priete
nului meu. am reușit să-i 
conving, și astfel ne-am 

asigurat că unul din noi 
va porni mîine cu for. 
țele refăcute. Am exami
nat apoi situația : peretele 
era ud — furtuna trecuse: 
numai mugetul ei se luai 
auzea în depă.'.ări. iar 
cerul era luminai din cînd 
tn cînd de fulgere: hai
nele ne erau ude și plat
forma pentru Care ne en
tuziasmasem era Ioane 
neprimitoare.

Menirea nopții ne-a scă
pat de orice problemă și. 
cu inima plină de s;> ■- 
ranțe. am ascultat multă 
vreme glasul apelor în
depărtate.

★
Acest prim bivuac a fost 

asemănător cu cele ce au 
urmat. To'usl ne-a lăsat 
6 amintire mai profundi 
decît oricare altul; amin
tire țesută din fire atît de 
fine. îneît mi-e frică să 
nu le rup încercînd s' le 
despart.

★
Așezați unul lîngă al

tul. cu picioarele în scă
rițe de frînghie. cu corpul 
învelit în enormul nostru 
impermeabil, așteptam în 
tăcere nu știu ce revela
ții misterioase care întîr- 
zlau.

Orele treceau încet, mo
notone, foarte, lungi pen
tru noi care simțeam a- 
morțeala mijlocului din 
cauza durității sțîncii și 
din cauza aerului rece 
care străbatea prin hainele 
noastre.

Aurel a adormit. și văd 
cum îi alunecă corpul de 
pe platformă. Uneori sta 
aproape spînzurat în 
frânghiile ce și le-a legat 
în fel și chip. De la o 
vreme doarme cu canul 
în brațele mele și-mi este 
teamă că ne vom prăbuși, 
dacă adorm și eu.

Stau de veghe toată 
noaptea. alungîndu-F-: - 
somnul cu preocupări i/ ’ 
runte și poate hazlii. liV— 
s-a întîmplat că diminea
ța l-am putut informa pe 
prietenul meu cu toarte 
multă precizie cîte becuri 
electrice ard noaptea pe 
străzile Bușteniului. la 
Azuga sau la Poian i Ța
pului...

★
Tăcerea fantomatică a 

nopții făcuse loc puterni
celor șoapte primăvăratice 
ale vieții care se trezea 
din amorțire.

Păsările cîntau, veveri
țele făceau larmă prin pă
dure, iar văzduhul era 
dominat de zborul vultu
rilor semeți ce făceau e- 
norme viraje deasupra 
crestelor.

Totul se deștepta, se
mișca, cînta...

Aurel se străduia să
bată ultimele pitoane pen
tru o ieși la creastă și pe 
figura lui vedeam întipări
tă bucuria victoriei. 
alpinismul este Itiț k 
lupta cu înălțimile, lupa 
cu natura și. mai ales, cu 
tine însuți.
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!• N I G M Ă
E în spic și nu e -n grîu, 
E-n pirîu și nu e-n rîu ;
E in sapă și-n porumb
Nu e_n aur, dar e-n plumb ; 
E-nceputul primăverii

Și o au și pionierii.
Dacă nu ar fi-n păstaie
Toți ar spune... că e gaie!
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