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Aurel este fratele meu. Ar 
trebui să fiu bucuroasă că ma
ma îl laudă, că-i descoperă în 
fiecare zi alte calități. Dar... 
nu-i chiar așa. De multe ori, 
aproape că mi-e ciudă. Pînă 
acum cîtva timp, mereu o au
zeai pe mama spunîndu-i lui 
Aurel :

bănci erau strînși cîțiva ute- 
ciști și pionieri. Era și el prin
tre ei. Se uitau cu toții peste 
niște desene, vorbeau despre 
costume, despre decoruri, des
pre păpuși. Am priceput că-i 
vorba despre teatrul de păpuși 
ale cărui spectacole le aștep

tăm cu atîta nerăbdare. Am 
fost și azi în clasa a VIII-a. 
Era tot recreație, dar, deschi
zând ușa, m-am speriat că de
ranjez vreo oră. în clasă era 
liniște, iar la tablă o elevă ex
plica ceva.

— Vino, mi-a șoptit Aurel. 
Nu facem decît să lămurim o

— Vezi, de ce nW 
și tu cărțile ca R 
ce nu ești la fel d 
de ce nu înveți ca

Dar acum, e cui

Să ne permitem o călă
torie imaginară. Uneori 
este interesant. Anul 5 000 
e.n. Plin de praf lunar, co- 
borîsem din nava cosmică 
„România" în București. 
Călătoria în lună îmi fă
cuse bine, alungîndu-mi un 
fel de oboseală care mă 
năpădise pe Terra. Dar 
odihnă, destinderea, ca să 
zic așa, fusese pricinuită 
de o lectură pe care 
o făcusem în timpul călă
toriei în navă, dintr-o carte 
splendidă, frumos ilustrată, 
care apăruse la Editura de 
Literatură „Dacia", cu acest 
titlu : „Legenda Griviței".

într-un extrem de scurt 
rezumat iată ce scria :

__ în februarie 1933, la 
Atelierele C.F.R. „Grivița" 
din București lucrau peste 
7 000 de muncitori : cazan
gii, fierari, ajustori, electri
cieni. montatori etc. repa- 
rînd zi și noapte locomotive 
și vagoane de cale ferată. 
Aceștia lucrau mult, mult de 
tot și în schimb 
trăiau într-o 
neagră mizerie. 
Mizeria ceferiș
tilor era dictată 
de regimul ab
solutist burghe- 
zo-moșieresc ca
re avea în frunte un rege 
satrap, pe . nume Carol al 
ll-lea, descins dintr-o dinas
tie pripășită aici de prin 
Germania.

La Grivija mizeria era 
mare, dar muncitorii erau 
dîrzi si uniți. Ei s-au orga
nizat foarte bine fiindcă a- 
veau un partid puternic, 
Partidul Comunist, și acesta 
avea o mare înrîurire asu
pra lor. Astfel ceferiștii au 
declarat grevă în februarie 
1933, o grevă prin ocuparea 
atelierelor de către munci
tori și nepărăsirea lor pînă 
la victorie, adică pînă la 
satisfacerea doleanțelor 
lor : pace, pline, libertate. 
Tn ziua de 15 februarie e- 
rau în luptă nu numai cei 
7 000 de lucrători, ci întreg 
Cartierul Steaua aî ceferiș
tilor, precum și o mai mare 
mulțime din București și 
din toată tara. Calea Gri- 
vițeî era plină de lume în- 
cît n-aveaî unde pune nici 
măcar un vîrf de ac. și 
toată, într-un singur glas, 
striga lozincile de luptă ale 
ceferiștilor baricadați în in
cinta atelierelor: Vrem 
pîine, Jos starea de asediu, 
Vrem pace, Jos fascismul, 
Cerem eliberarea delega- 
ților arestați etc., etc. Poli
țiștii, iandarmii, cu toate 
intervențiile lor, extrem de 
brutale, n-au putut sparge 
zidul de beton al bărbaților, 
femeilor și copiilor care 
veniseră cu mic, cu mare 
să se alăture luptei greviști

lor. Era un frig de crăpau 
și pietrele în acel februarie 
1933, dar focul miilor de 
inimi încălzea deopotrivă 
pămîntul și ceruL în noap
tea de 15-16 februarie, 
către dimineață, polițiștii, 
iandarmii, călăii guvernului 
de dictatură au trecut la a- 
tac împotriva ceferiștilor 
greviști. Și mitralierele și-au 
spus cuvînful. Multi luptă
tori . dîrzi au căzut sub' 
ploaia de gloanțe. Pămîntul 
se înroșise de sînge. 2 000 
de ceferiști au fost arestați. 
Si totuși toată teroarea a 
fost în zadar. Lupta pentru 
libertate a crescut, s-a in
tensificat mai mult și, la 23 
August 1944, zăvoarele în
chisorilor au căz.uf, întuneri
cul s-.a destrămat și Româ
nia și-a îndreptat pentru 
totdeauna fața către soare. 
Grivița, distrusă de bombele 
războiului cumplit, a renăs
cut ca pasărea Phonix din 
propria-i cenușă. Atelierele 
Grivița, vechi și nesănătoa

se, au devenit 
uzină modernă, 
cu ateliere spa
țioase, cu can
tină, policlinică, 
sală de specta
cole 'dintre cele 
mai frumoase.

Acum noii stăpîni sînt aici 
muncitorii, și ei lucrează cu 
sîrg și cu mult spor fiindcă 
tot rezultatul muncii este al 
lor.

Și calea Griviței s-a 
schimbat chiar ca într-o po
veste. Cocioabele insalubre 
au dispărut sub tîrnăcopul 
vremii și în locul lor au a- 
părut, de la Gara de Nord 
și pînă la Chibrit, palate și 
palate. Si toate, în întregi
me, au fost date în stăpîni- 
rea maselor. Tn aceste noi 
palate ale socialismului, cu 
ferestre de soare, se odih
nesc, studiază, petrec și vi
sează multi dintre aceia 
care în februarie 1933 au 
înfruntat gloanțele regimu
lui de teroare. Tn aceste pa
late locuiesc fii și fiice ale 
ceferiștilor, care au devenit 
lucrători de înaltă precizie, 
maiștri, ingineri și care lu
crează acolo unde au lup
tat părinții lor. Alții au de
venit profesori, ofițeri, pre
ședinți de sindicate, secre
tari de partid, miniștri, 
academicieni etc.etc.

Lectura din • „Legenda 
Griviței" a rămas aici, fa 
16.Februarie 1966, Ia 33 de 
ani de Ia marea grevă a 
ceferiștilor. Nava cosmică 
„România" a aterizat. Anul 
5 000 I Cum frece timpul ! 
Mă grăbesc spre baia de 
aur a Palatului Umanității 
din Victoriei, să mă scutur 
sub un duș albastru de ar
gintul lunar.

ica ? De 
respectuos, 
Rodica ?

..... __ ,____ ea.2 Mama 
mi-l dă mie e.remț^MHI

— Să asculți de fratele 
mai mare I

Auzi, „fratele meu mai 
re“ ! Cu cît e mai 
un an ! Atît. Doar că el 
într-g VIII-a, iar' eu 
Vil-a. Și mai este 
eu sînt pionieră, iar el a deve
nit de curînd utecist.

*
Zilele acestea an fost mai 

atentă la ceea ce 
El nu și-a dat sear 
măresc. L-am siud\ 
vață, cum vorbeștfc cum 
rînduiește lucruri] 
cum se poartă cu 
descoperit un lucru surprinză
tor : Aurel este parcă. 
Nu se mai repede 
vijelie (cum știam 
țiile „mai mult, sa 
învățate", cum spu\ 
odată, ci stă și cil 
scrie, repetă. Pe mu 
refuză cînd îi cere vreun a- 
jutor. Iar cu mine, nu mai dă 
semne de nerăbdare dacă-l rog 
să-mi explice ceva de mai 
multe ori. Se poartă aproape 
ca un om mare. Chiar așa : 
proape

tău

mare ?
ma- 
Cu 

este 
într-a

o diferență :

face Aurel
ia că-l ur
lat cum în-

i își 
le și chiar 
mine. Am

altul, 
pe ușă ca o 
eu) cu lec- 

u mai puțin 
spunea el cîte- 
i citește mult, 
’ mama n-o mai

ca un om mare.
*

într-o recreație,
clasă la Aurel să-i duc

Ieri,
fost în 
ceva de mîncare. Nici nu m-ar 
fi zărit dacă nu i-ași fi făcut 
semn. între două rînduri

ÎN

FRAI
MEU
(file dlntr-un jurnal)

dala

problemă mai grea. Dar poți 
să-mi spui încet de ce ai venit'

*
într-una din zile, tovarășa 

directoare ne-a spus că a VllI-a 
este o clasă fruntașă la disci
plină și învățătură. De
aceasta, am fost sigură că nu 
ne spune doar așa, să ne am
biționeze, ci că acesta este a- 
devărul.

în ultimul timp, mă duc 
des în clasa fratelui meu. îmi 
face plăcere să-mi închipui că 
la anul vom fi și noi, cei din- 
tr-a VlI-a, ca Dimster Marga
reta, Goț Ecaterina, Barbug 
Stela, Petran Mihai și, de ca 
nu, ca fratele meu, Mihuț Au
rel, ca acești uteciști, prim# 
din clasa 
generală 
șoara.

a VIII-a de la Școdl* 
din Săcălaz-Timi-

Elena MANESCU

Desen : Stela OREJW'



Chipurile de la panou
Stăteau alături, în 

aceeași bancă.-. Două 
mame... Două inimi 
băteau eu tăria ace
leiași emoții, și gîn- 
durile, într-unul sin
gur împletite, așteptau 
clipa de fericire ce va 
veni de acolo, din pri
ma bancă a clasei...

De-acolo, doi băieți 
întorceau din cînd în 
cînd ochii spre ele. Și 
mamele își surîdeau 
una alteia. Le stătea 
bine așa, cu băsmăluțe 
înflorate, în haine cu
rate, de sărbătoare. Și 
băieții erau parcă mai 
frumoși cu cămășuțele 
albe, privindu-și bu

chetele de bujori de 
pe bancă. Din cravate
le roșii și petalele flo
rilor, lumina purpurie 
li se răsfrîngea pe 
chip, însuflețită de o 
alta, pornită din ini
mă.-.

Au auzit un glas 
rostindu-le numele: 
Burchel Ion și Paciu- 
rea Vasile. S-au ridi
cat din bancă amîndoi 
și s-au îndreptat spre 
profesoara care îi aș
tepta cu chipul plin de 
zîmbet să le dăruiască 
cea mai frumoasă răs
plată a silinței lor la 
învățătură.

Cei doi băieți luase

ră premiul I. Și ma
mele lor, așezate în 
ultima bancă din cla
să, s-au privit și s-au 
apropiat mai mult una 
de alta-

...Asta s-a petrecut 
în. vară, cînd grădini
le frumoase din Bră- 
dești, comună așezată 
nu prea departe de 
marele combinat chi
mic al Craiovei, în
miresma aerul cald cu 
parfumul crinilor în
floriți...

...Am r e c u n o s- 
cut chipurile celor 
două mame, nu de 
mult, privind panoul 
de onoare al coopera

tivei agricole de pro
ducție din comună (o 
comună frumoasă, cu 
multe case noi)- Erau 
una lîngă alta, în fo
tografii, sub care erau 
trecute numele : Bur
chel Elena, Paciurea 
Ioana.

Sînt șefe de atelaj, 
harnice, neîntrecute în 
zilele de lucru — iar 
acasă, gospodine pri
cepute și mame pline 
de iubire pentru copiii 
lor, cărora se strădu
iesc să le dea o bună 
îngrijire, o educație 
frumoasă.

Irina IONESCU

BILANȚ
RODNIC.

ÎNSUFLEȚITOR

Ziarele au publicat recent 
Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică cu privire la dez
voltarea economiei naționale a 
Republicii Socialiste România 
în 1965 și în perioada 1960—■ 
1965.

Se stabilise să plece cineva de la briga
da legumicolă, că acum, pe vreme de iar
na. au mai zăbovit cu treaba. Sămînța e 
pregătită, la fel și răsadul.

— Am să mă duc eu, s-a oferit comu
nistul Constantin Bucur.

Oamenii așa îl știu — săritor și harnic. 
Piuă în toamnă, tîrziu, și-o petrecut zilele 
și adesea nopțile pe malul Buzăului, unde 
se afla grădina. Nu mai prididea cu uda
tul. cu recoltatul. Petre Ungureanu, gră
dinar ca și el, a cultivat roșii bizon. Vreo 
3 hectare Le-au îngrijit cu toată atenția 
și răsplata n-a întârziat- Le-a adus un 
venit de peste 300 000 lei. Alte sute de mii

„CĂRUȚAȘUL
le-au luat pe varză, pe vinete și pe alte 
produse legumicole valorificate la oraș.

Constantin Bucur s-a sculat de dimi
neață și s-a dus direct la grajd, să înhame 
caii la căruță. Apoi s-a dus la magazie.

— Duci restul de porumb bătrînilor 1
— Da- Lui moș Iordache, mătușii An

ca...
— Moș Iordache are 75 de ani. A pri

mit ajutor de bătrînețe cîțiva saci cu

grîu și porumb, și bani — 600 lei. La fel 
a primit și mătușa Anca. Acum bătrînii 
așteaptă liniștiți acasă să primească și 
restul de cereale. Și el, Constantin Bucur, 
grădinarul, e bucuros s-o facă acum pe... 
căruțașul. Cocoțat pe scîndura așezată la 
căruța încărcată cu saci, mină caii, fluie- 
rînd vesel.-.

Al. PROHRIU

Izvorul bucuriilor

• Sarcinile fundamentale 
trasate de cel de-al VIII-lea 
Congres al P.C.R. în domeniul 
dezvoltării economiei naționale 
în perioada 1960—1965 au fost 
îndeplinite cu succes. în peri
oada 1960—1965 au fost con
struite și au început să produ
că, în toate ramurile industria
le,. 502 întreprinderi și secții 
noi.

• La sfîrșitul anului 1965 
existau în agricultură circa 
81 000 tractoare fizice, circa 
66 000 semănători mecanice, 
circa 36 600 combine pentru 
păioase.

Tînărul înalt, vîn- 
jos, cu obrajii încă 
fragezi, ca de copil 
parcă, tocmai împăr
țea tainul vacilor din 
lotul lui, 12 vaci din 
cele 180 pe care le are 
cooperativa. El era Pe- 
trică, băiatul care în- 
tr-o noapte din pri
măvara trecută, pe o 
furtună aprigă, s-a 
sculat din pat și a 
străbătut 4 km pînă la 
tabăra vacilor și viței
lor, și a adus întreaga 
cireadă în grajduri, la 
adăpost- Și tot el, cînd 
i s-a îmbolnăvit cea 
mai bună vacă din lot

și medicul veterinar 
nu era în sat, a luat 
vaca de funie și a fost 
cu ea tocmai aproape 
de oraș, la punctul 
veterinar...

— Frumoase vaci I
— Nici n-au voie să 

fie altfel.
în timp ce vorbeam 

despre meseria și 
munca lui, m-am con
vins că într-adevăr 
vacile din lotul lui 
n-au voie să fie altfel. 
Petrică lucrează aici 
de 4 ani, de la înfiin
țarea cooperativei, li
nii au venit și au 
plecat. Atunci cînd

le-a fost mai greu. 
Petrică — nu. A stat, 
a muncit, a citit, s-a 
străduit continuu. în 
timpul acesta a termi
nat cei 3 ani de cursuri 
zootehnice și a obținut 
producții de lapte me
reu mai mari. Anul 
trecut — mai mari de- 
cît oricînd : aproape 
2 100 1 lapte de fieca
re vacă, în loc de 
1 600 1 planificați. în 
timpul acesta a câști
gat experiență de 
mulgător, prețuire, 
prestigiu- în timpul a- 
cesta și-a ridicat ca
să nouă, mare, cu te

melie de beton, cu a- 
coperiș de țiglă. De 
curînd, din retribu
ția suplimentară și-a 
cumpărat ultimele 
materiale : ferestre,
uși, podele. Și tot în 
timpul acesta, doar cu 
cîteva zile în urmă, 
comuniștii din Coope
rativa agricolă de pro
ducție „Mărgineni" 
(de lîngă Bacău) l-au 
recomandat pe tînărul 
mulgător Ghențea Pe
tre să fie primit în 
rîndurile lor.

Constantin DÎACONU

• în cei șase ani care au 
trecut au fost construite și date 
în folosință din fondurile statu
lui aproape 270 000 apartamen
te. în aceeași perioadă, popu
lația a construit din fonduri 
proprii aproape 530 000 case, 
majoritatea situate în mediul 
rural.

* în învățămîntul de cultură 
generală, mediu, profesional și 
tehnic au fost date în folo
sință 26 000 săli de clasă.

A fost generalizat învățămîn
tul de 8 ani- Din anul școlar 
1960—1961 primesc gratuit ma
nuale elevii din clasele I-VIII 
din învățămîntul de cultură 
generală, iar începînd cu anul 
1965—1966 și elevii din învăță
mîntul mediu.

® La 1 ianuarie 1966 popu
lația țării număra circa 
19 000 000 locuitori.

Cînd remorcherul cu naufragiată de pe „Expresul de 
Irlanda" (care fusese torpilat „din greșeală" de un sub
marin de război) se apropie de țărm, Dumitru Dan avu 
un sentiment ciudat de singurătate, parcă fusese arun
cat cine știe unde, pe locuri de care nu mai auzise, tare 
departe.

Malta...
De pe apă, insula părea pustie. Colți de piatră se 

ridicau din adîncul valurilor, ca o amenințare.
De mult nu mai avusese un astfel de simțămînt. Și 

doar Malta, dacă se uita pe hartă, se afla la o păliră 
de loc de Dunăre. De altfel, de la Salonic, unde urma 
să-1 debarce „Expresul de Irlanda", mai avea de trecut 
drumurile Balcanilor și, în continuare, și-ar fi încheiat 
lunga călătorie pe glob.

Coborî pe insulă, se strecură prin forfota de oameni 
ce împînziseră țărmul și se așeză, cuprins de gînduri, 
lîngă tulpina unui măslin.

Ce știa despre Malta ?
Nu figura în itinerarul său, avea informații puține. 

Căută să-și amintească totuși ce reținea de la cursurile 
de geografie.

Așezată la circa 100 km la sud de Sicilia, la încruci
șarea drumurilor maritime din Mediterana, insula are o 
istorie zbuciumată. A fost ocupată succesiv de fenicieni, 
greci, cartagineni, romani, bizantini, arabi, normanzi, 
francezi, spanioli. In 153Q împăratul Carol Quintul a 

dat- Malta ordinului cavalerilor ioaniți, care aveau 
să poarte de acum și denumirea de cavalerii de la Malta.

Dar poporul maltez a dus continuu o luptă înverșu
nată împotriva cuceritorilor, pentru libertate...

Dumitru Dan se uită atent în jur. Departe, mai în 
adîncul insulei — pilcuri de migdali, culturi de citrice, 
de tutun.

Și-a așezat rucsacul cu hîrtii sub cap. Simte nevoia 
să stea o clipă așa, să. privească cerul înalt inundat de 
lumina abundentă, mediferaniană.

O undă de bucurie îi luminează fața. Ce bine că a 
avut inspirația să trimită coletul cu cea mai mare parte 
din documente la Salonic I O valiză cu certificate, afișe, 
reviste și ziare cu articole despre călătorie, o colecție 
cu piese filatelice și numismatice.

Aude glasuri, strigăte, simte forfota de pe țărm. Și 
totuși, parcă e singur. Scrisorile de acasă nu prea l-au 
găsit. Acum era într-un loc, acum în altul. De l-ar fi 
avut cu el măcar pe Harap I...

Parcă-I vede. Nu se despărțea o clipă de ei. Se hîr- 
Jonea în preajmă, își atingea prietenos botul de hainele 
lor, iar ochii i se umezeau de înțelegere si bunătate.

O singură dată n-a vrut să-i recunoască Harap !
Aceasta s-a întîmplat cu vreo doi. ani în urmă, într-o 

pădure din regiunea Amazoanelor.

Erau conduși de o călăuză, la un moment dat, s-a 
oprit în loc și. le-a zis :

— Acum trebuie să ne pregătim obrazul I Să căutăm 
lut roșu. Si alb...

— ?!... ’
A căutat în jur, a scormonit pămîntul cu bățul ascu

țit. A strîns în palmă un boț de lut de culoare cărămi
zie, și încă unul de culoare albicioasă. Apoi, a căutat 
în hățiș o plantă știută numai de el, cu frunza grasă, 
plină de sevă. A rupt una și din ea s-a prelins o zea
mă colorată.

— Dezbrăcafi-vă pînă Ia brîu I
Cu mișcări ceremonioase, călăuza le-a uns corpul $i 

fața.
— Așa cer obiceiurile tribului pe care o să-l întîl- 

nim acum...
Nu s-au mirat. Auziseră și de alte obiceiuri și mai ciu

date. Băștinașii din tribul Jivaros, bunăoară, așa-numifii 
„vînătorii de capele". Singurii indieni ce păstrează o 
taină străveche : folosind un lichid, zanza, reduc la 
mărimea unui măr capetele dușmanilor răpuși, pe care 
le poartă la șold sau le păstrează în colibele lor ; mu-' 
mificate, cu expresia și trăsăturile feței exacte.

Călătorii, printre care și Dumitru Dan, s-au conformat 
obiceiului și s-au vopsit. Desenele colorate, le dădea o 
înfățișare caraghioasă. Singurul Harap n-a vrut să ac
cepte. S-a repezit la ei, lătrînd zgomotos. S-a potolit 
cînd i-a auzit vorbind.

Cu fețele colorate de vopsea, au pătruns pe sub cren
gile copacilor străvechi, au intrat în desiș. S-au oprit în 
marginea unui luminiș larg, unde?și avea tribul așe
zarea.

Băștinașii au ieșit din colibele rînduite în cerc, s-au 
strîns în fața șefului de trib — un bărbat osos, mîndru, 
cu capul împodobit cu smocuri de pene de papagal, 
viu colorate. La un semn, indienii s-au pornit în
tr-un dans ritmic, în răpăitul tobelor, laolaltă cu băieții 
mai răsăriți, agitînd în aer arcurile și săgețile...

★
Dumitru Dan ia loc într-o mașină, alături de alți nau- 

fragiați. Are rucsacul în spate, cu hărțile, pașaportul 
și busola. Binoclul, fixat în suport, agățat cu o curea 
de după gît, îl ține în față.

Se îngrijește de toate, să-și termine ultima etapă a că
lătoriei. Negreșit...

-.— Unde mergem ? se interesează el;
— La Valletta 1... La Valletta 1... — primește răspunsul 

într-o italiană repezită.
Mașina se urnește din loc, răscolind praful alb ce 

acoperă drumul stîncos.

(Confirmare în numărul viitor)
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REZULTATELE CONCURSULUI
DE CORESPONDENTE SI DESENE
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Tn urma trierii, de către juriu, a celor mai bune lucrări sosite în cadrul Con
cursului de corespondențe și desene „PRIETENUL MEU“ s-au stabilit următoarele 
premii și mențiuni :

CORESPONDENȚE :
PREMIUL I (un aparat de fotografiat) : Buzilă Mihai, cl. a V-a, corn. Lechinja, 

raionul Bistrița.
PREMiUL II (un ceas de mînă) : Rotaru Ligia, cl. a Vl-a, Bistrița.
PREMIUL III (un stilou) : Mârgineanu Mariana Dorina, cl. a Vll-a, corn. Viziru, 

raionul Brăila.
MENȚIUNI :
MENȚIUNEA I : Rusu Vasile, cl. a Vlll-a, satul Fundătura, corn. Iclod, raionul 

Gherla.
MENȚIUNEA II : Trif Alexandrina, cl. a V-a, corn. Bilbor, raionul Toplița.
MENȚIUNEA III : Anghel Marian, cl. a IV-a, Liceul nr. 1, Mangalia.
MENȚIUNEA IV : Siminel N. Ștefan, cl. a Vlll-a, corn. Cosîmbești, raionul 

Slobozia.
DESENE :
PREMIUL I (un aparat de fotografiat) : Haragsin Anneliese, cl. a Vlll-a, Școala 

generală nr. 8, Arad.
PREMIUL II (un ceas de mînă) : Oprea Anca, cl. a IIl-a. Casa pionierilor, Sibiu. 
PREMIUL III (un stilou) ; Goantă Elena Doina, cl. a Vl-a, Liceul nr. 2, Medgidia, 
MENȚIUNI :
MENȚIUNEA I : Durea Mihaela, cl. a Vl-a, Casa pionierilor, Sibiu.
MENȚIUNEA II : Ștefănescu Alexandru, cl. a IV-a, corn. Brăești, raionul 

Dorohoi
Mențiunile constau în mape din material plastic și stilouri.
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Eu am prieteni un șirag, Mi l-am ales : pe MOTANEL !
Dar dintre toți, pe cel mai drag Priviji desenul — e chiar el I

Desen executat de OPREA ANCA, cl. a lli-a, Casa pionierilor, Sibiu.



In fiecare an ziua de 21 septembrie e o zi de bucurie și veselie nu numai pentru 
aiul nostru, dar și pentru satele din împrejurimi. Desigur, dumneavoastră nu știți 
te ce, însă la noi și în satele din jur pînă și țintii de la grădiniță știu că-i ziua 
rgului.

Tarabe felurite, vînzători, cumpărători... Strigăte, horele care se încing dintr-o da-_ 
lă în piață... Căruțe, camioane și biciclete... Călușeii, roata norocului... Înghețată ți 
dulciuri, rîsete și voie bună și lume, de n-ai unde arunca un ac — acesfa-i tîrgul 
'.echinței.

Pentru noi, copiii, cea mai mare atracție rămîn 
ălușeii. Trebuie însă, să aștepți mult și să în- 
'îrtești din răsputeri pentru ca să ajungi să călă- 
ești- sau să stai comod două minute în trăsurica 
lintre perechile de călușei.

Gerhardt, un băiețel din grupa mijlocie a gră- 
liniței, a așteptat răbdător pînă i-a venit rîndul 
ă stea și el de-a călare pe-un căluț. Bucuria însă, 
-a fost scurtă : la a doua rotire n-a mai văzut și 
i-a mai auzit nimic — i-a venit rău și s-a răsturnat 
a un dovleac sub călușei.

In prima clipă a ridicat capul, să fugă, dar o 
ovitură puternică l-a doborît.

După a doua sau a treia lovitură l-a podidit sîn- 
lele.

Călin, prietenul meu, se afla la învîrtit. Călir- 
eii nu mai puteau fi opriți repede.
Alunei i-am văzut ochii mari, înspăimîntați, dar 

îofărîți, o tremurare abia văzută a obrazului, o 
ncruntare ușoară a frunții, buzele strînse și ca 
> pisică a alunecat ușor și a pus mîinile pe capul 
ui Gerhardt. Apoi cu o zmucitură bărbătească, 
u un efort care s-ar fi zis că-i depășește puterile, 
-a tras afară pe băiețel.

Noi rămăseserăm înlemniți. Nici nu ne dădeam 
eama prea bine de cele întîmplate.
Abia mai tîrziu, cînd în cadrul unei adunări de 

fetoșament am vorbit despre toate acestea, ne-am
iat seama că, într-adevăr, Călin s-a purtat ca un 
idevărat pionier.

Pentru curajul său, pentru sîngele rece cu care
acționează în fața primejdiei, pentru comportarea sa colegială, prietenească, pentr* 
notele sale de 9 și 10, noi, pionierii, l-am ales președintele detașamentului.

Aresta este prietenul meu, prietenul întregii clase a V-a A, și al întregului deto- 
șament.

BUZILA MIHAI, cl. a V-a A,' 
com. Lechința, raionul Bistrița
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Primul și adevăratul prieten e mama — desen executat de GOANȚA ELENA, cl. a 
Vl-a, Liceul nr. 2, Medgidia.



Era într-o zi de iulie. 1ncă din zori razele fierbinți ale soarelui vesteau o ar-
■ grozayg, împreună cu cățelul meu, Fifi, am plecat în parcul orașului.

M-arn așezat pe-o bancă, Fifi s-a lungit la picioarele mele și am început să 
leg cuvjnte încrucișate. Toiul a mers bine pînă la ultimul cuvînt pe care nu-l, pu
ni găsi de Joc. Tocmai voiam să renunț, cînd am văzut o umbră care se apleca 
îsupra rezistai : era a .unei fete înalte cu niște ochi albaștri care priveau, foarte 
eri, ae, după lentilele ochelarilor. Cred că este vorba de cuvîntul humă, mi-a 
s ea. Așa era ; și cuin terminasem cu bine careul de cuvinte, i-am mulțumit și 
început sq vorbim. Am aflat că o cheamă Elvira, că este în clasa a VII a și 

ață la 'aceeași școală cu fhine.
De atunci ne-am măi întîlnif de multe ori pe banca din parc, iar cînd a in

ul școala, ne vedeam în recreații.
Elvira este o fată destul de tăcută și pare la început 

prea severă, prea serioasă și prea rece. Cu timpul însă, 
mi-am dat seama ce prietenă adevărată este, ce cali
tăți minunate are.

Citește mult, știe o mulțime de lucruri interesante și 
adoră matematica.... ceea ce nu prea s-ar spune des
pre mine.

Cînd venea la mine și mă vedea că frîntesc creionul, 
de necaz că nu pot rezolva iute o problemă de mate
matică mai încurcată, se supăra grozav. Ochii îi fulge
rau de după ochelari; mă obliga să iau operațiile de 
la capăt și să-mi descopăr greșelile. Bunica spunea că 
Elvira îmi face „educația răbdării" și avea dreptate.

Că Elvira este o prietenă minunată, am putut să-mi 
'dau seama mai bine atunci cînd am fost multă vreme 
bolnavă, internată la spital.

La două-frei zile Elvira apărea sub geamul meu (eram 
într-o cameră de la etaj) și îmi comunica fel de țel de 
știri, ba îmi spunea și glume ca să mă înveselească. 
Nu putea să intre înăuntru, căci aveam o boală conta
gioasă. Afară era iarnă și frig, dar pentru ea nu eră 
nici o greutate. Venea mereu, își punea mîinile pîlnie 
la gură și conversam, pînă cînd infirmierele îi făceau 
senin să plece.

După boală am mai stat o vreme acasă. Mă simțeam 
foarte slăbită și plîngeam mereu, pentru că nu aveam 
destulă putere să învăț ca să-mi ajung din urmă colegii.

„Ba ai să poți învăța 1“ mi-a zis Elvira. „Pune-fi voin
ța la încercare !“.

Datorită ajutorului ei am reușit să-mi ajung din urmă 
m-am întors Ia școală nu mi-a fost de loc greu.

____,____ _ _ ___ af în alt oraș. Corespondăm mereu și la vară ne vom 
îlni din nou. Cu toate că sînfem departe una de alta, de cîte ori am de învins 
greutate, văd înaintea mea ochii cei albaștri, ce sclipesc severi de după oche^ 
ri și parcă aud glasul ei holărit și drog : „O să poți ! Pune-ți voința la încercare !'

ROTARU LIGIA,
cl. a Vl-a, Bistrița



O prietenă nedespărțită 
a copilăriei noastre — 
PĂPUȘA, desen executat 
de DUREA MIHAELA, 
cl. a Vl-a, Casa pionie

rilor, Sibiu.



□
e e o

Se făcuse ora 12 și trebuia sâ plec la școală. Aș fi vrut ca în ziua aceea 
Htnpul să stea în loc. De ce ? Aveam teză la matematică și nu reușisem să rezolv o 
problemă. Era cea mai grea. încercasem diferite soluții, dar tot n-am reușit. Pină la 
școala mă gindsam mereu la problemă. Ingîndurată nici nu salutam pe cei în vîrstă, 
ba am primit și o observație de la o băfrînă. M-am scuzat și am rugat-o să 
mă ierte.

Am int'at pe poarta școlii. Copiii se jucau, se băteau cu bulgări de zăpadă, 
rîdeau. Am trecut printre ei parcă nici nu i-aș fi văzut.

— Mariana mă aud strigată.
M-am uitat printre elevi, dar n-am văzut pe nimeni. Și totuși am răspuns, mai 

•mult ca să văd cine m-a strigat.
in sfîrșit, am zărit pe prietena mea Virginica. Era intr-un grup de fete și dis

cuta ceva cu aprindere. A venit spre mine, dar s-a oprit mirată.
— Ce-i cu tine ? Ți s a întimplat ceva ? Ești supărată ? E în legătură cu teza ?...
— Da, din cauza tezei, i-am răspuns. Nu am reușit să rezolv problema cea 

grea. Ce-o să mă fac dacă ne-o dă tocmai pe aceea ?...
— Nici eu n-am reușit. Au rezolvat-o Veronica și Maria, dar nu vor să ne-o arate. 

Cică am luat amîndouă premiul I și nu putem rezolva o problemă... Am încercat 
să le fac să ne-o explice, dar nu vor să înțeleagă.

Am aflat că și Cosma Costică, un alt coleg de-al nostru, a terminat proble
mele, pe toate. L-am întrebat și, fără să-l rugăm, ne-a spus :

— A fost greu, dar am reușit. Vă explic și vouă așa cum le-am explicat și 
Veronicăi și Măriei...

Ne-a explicat, in jurul nostru s-au adunat și alfi colegi. El ne-a arătat doar 
drumul, poteca pe care trebuie să pornim. Și ce să vedeți ? La teză tocmai proble
ma aceea ne-a dat-o. Am luat nota 9 I Dar ce s-ar fi întimplat dacă elevul Cosma 
Costică ar fi procedat la fel ca Maria și Veronica ? (Care, după cum ați observat, 
iot de la Costică aflaseră cheia problemei). Ele s-u dovedit a nu fi adevărate prie
tene. Voiau să ia note bune, numai ele, iar noi, ceilalți, să luăm note mici.

Această întimplare m-a făcut să înțeleg că Cosma Costică este un adevărat 
prieten, al întregii clase. _ ____

MARGINEANU MARIANA DORINA,
cl. a Vil-a,

Școala generală nr. 2, 
com. Viziru, raionul Brăila



Mwi împreună
Intr-o zi călduroasă de primăvară am făcut o excursie, împreună cu toată 

clasa, la pădure.
Alergînd după fluturași, după flori... și tot privind pe sus după cuiburi de co

țofene, ne-am apropiat de mijlocul pădurii. Țin bine minte, că în mijlocul pădurii se 
afla un stejar bofrîn, uscat spre vîrf și amenințat să se usuce de tot. Și tocmai în 
acel stejar se aflau vreo patru cuiburi de coțofană ; iar eu n-am ce lucra, și ca o 
pisică mă cațăr pînă la cel mai apropiat cuib din stejar. Toc
mai cînd să-mi strecor mîna în cuib, aud un trosnet, simt că 
alunec în gol și... m-am trezit acasă, în pat; iar lingă pat, pe 
un scaun, ședea liniștit Bria Ion.

De la el am aflat că am căzut din stejar și am leșinat. La 
propunerea lui și a altor colegi, am fost dus acasă pe o targa 
întocmită la repezeală de către ei. îmi fracturasem piciorul.

începînd din ziua următoare, Bria venea în fiecare zi la 
mine și îmi arăta fot ce învățaseră la școală. Și fot așa venea 
în fiecare zi, pînă ce am putut merge și eu la școală, ajutîn- 
du-mă astfel să cunosc în mod amănunțit materia parcursă 
pînă la data respectivă.

De atunci, am început să învățăm împreună, ne făceam te
mele împreună și citeam unele opere ale scriitorilor noștri 
tot împreună. Mie îmi plăceau mai mult poveștile marelui fon 
Creangă, iar lui, poveștile lui Petre Ispirescu.

...în vacanța de iarnă, în ajun, noi doi, la fel ca și colegii 
noștri, am pornit cu colindul. Abia apucăm noi să terminăm 
versul și se aude de afară un glas : „Mătușă, avem aici, cu 
noi, o fată frumoasă, iar afară ninge de rupe și n-am vrea 
să-i ude hainele de mătasă, și te-am ruga s-o lași dimpreună 
cu noi în casă, s-o pui la masă, să-i dai un păhărel de vin, 
iar nouă loc ca să dormim".

Atunci, ca răspuns, începe prietenul meu, Bria, să strige :
,,N-o lăsa mătușă, că mă mănîncă și o bate tata”.
Insă, în casă își făcu apariția un băiat îmbrăcat pe jumătate 

în căprioară, pe jumătate în măgar, iar capul se termina prin- 
tr-un... cioc de lemn.

La vederea acestui „animal" ciudat, care pe la noi se nu
mește „furcă”, nu am așteptat ca femeia să ne plătească pen
tru urare ci ne-am strecurat, binișor, ca o pisică, pe lingă ușă, în timp ce „furca” 
juca de răsuna toată casa și pe-aci fi-e drumul...

...Eram în clasa a Vil-a, cînd, ca niciodată, Bria a absentai de la școală. 
Țoală clasa era mirotă. Tovarășul diriginte, de asemenea, nu fusese anunțat.

Pe la sfîrșitul orei, in clasă își făcu apariția un tovarăș îngrijitor de vite do. 
Io C.A.P. cu o servietă în mînă. Am recunoscut-o : era a lui Bria.

De la dînsul am aflat, că peste noapte, fiind furtună, vițeii s-au împrăștiat 
pe cîmp. Spre ziuă au fost regăsiți, dar unul lipsea.

Fiind în drum spre școală, Bria l-a văzut și l-a dus la C.A.P.
Bineînțeles, a fost iertat...

RUSU V. VASILE, el. a VIII-a, 
satul Fundătura, com. Iclod, 

raionul Gherla



în primăvara trecută, zăpada s-a topit foarte repede. Atît de repede, încît comuna 
noastră, care se află situată între dealuri, la poalele munților Căliman, a avut de 
suferit din cauza revărsării apelor.

In aceste împrejurări mi-a fost dat să cunosc cu adevărat ce înseamnă prietenia.
Mergeam lă școală, împreună cu colega mea, Trif Elena, și trebuia să traversăm 

rîul Bisfrici'oara. Apele se învolburau mînioase sub podul de lemn și acesta, scîrțî- 
ind obosit, abia-abia mai făcea față puhoiului de ghețuri care se frămînta sub 
el. Trebuia însă șă ajungem la școală și, mai înfricoșată, mai cu inima-n dinți, m-am 
avîntat pe pad. Dar ajunsă la jumătatea podului, prietena mea, care aștepta să trec 
eu, să poată frece și ea, începu să strige :

— Vai, Dină, podul s-a rupt !...
Am simțit o izbitură puternică și, uifîndu-mă repede pe apă, am zărit un ghețar 

care izbise și desfăcuse podul.
între timp, podul o pornise pe apă... Eu mă frămîntam de la un capăt Ia altul al 

podului, iar Elena, pe uscat alerga și ea de colo-colo, încurajîndu-mă.
în cele din urmă îmi strigă să nu-mi fie frică și ea o rupse la fugă pînă la o casă 

din apropiere.Se înfogrse apoi, tot într-o fugă, cu gospodarul. Pe unde au trecut, au 
dat alarma. Și'în cele din urmă, mă trezii că pe mal alergau după mine vreo două
zeci de oameni. Printre ei, cea mai inimoasă era Elena.

Cîr,d au tras podul la mal, eram udă toată.
Elena plîngea de bucurie că mă vedea iar lîngă ea. își dezbrăcă balonul și-l puse 

pe mine, șopfindu-mi :
— Hai !... Hai repede la prima casă I...
Cînd mă văzu la căldură, abia atunci plecă ; dar nu la școală, ci la dispensar, de 

unde se întoarse cu medicul.
Am zăcut apoi mult de gripă, dar Elena nu m-a părăsit niciodată. Zilnic venea și 

mă întreba cum mă simt, îmi dădea ultimele vești de la școală, mă încuraja.
TRIF ALEXANDRINA 
cl. a V-a, com. Bilborj 

raionul Toplița

apropiere.Se


□

Copii, alegeți vă bine prietenii 1 — desen executat de MORARU AURELIANA, cl. a 
IV-a — Casa pionierilor, Sibiu.

Doi prieteni la pescuit — desen executat de ȘTEFANESCU ALEXANDRU, cl. a IV-a B, 
Școala generală Brăești, raionul Dorohoi.



Dunării". Îmi place să cîni

Locuim în același bloc, eu — la etajul I, iai Gigi — la etajul II. Eu — la 
apartamentul cinci, iar Gigi — la apartamentul 10. Ne-am cunoscut de la etatea de 
șase ani, cînd mergeam la grădiniță. De atunci eu am simțit pentru el o atracție, o 
mare dragoste, așa cum simți pentru un frate. Patiu-cinci zile în șir mergeam îm
preună la grădiniță. Gigi nu pieca pînâ nu suna la apartamentul meu. Insă, din 
păcate, este mai supărăcios și, deodată, prietenia noastră lua sfîrșit pentru două- 
irei zile. Dimineața nu mai suna nimeni la apartamentul meu, și nici eu nu-i mai 
așteptam. Chiar de ne întilneam în drum spre școală, eu mergeam pe un trotuar, 

Gigi — pe celălalt. Totuși, cîteodată ne prindeam pri
virile : el se uita la mine și eu la el, însă supărarea era 
supărare ; bineînțeles, din motive neserioase. Pe urmă 
am fost strigați în clasa l-a. Așteptam cu nerăbdare 
rezultatul să vedem dacă vom fi în aceeași clasă. însă 
întîmplarea a făcut ca eu să fiu în clasa l-a B, iar Gigi 
— într-a l-a C. Ne-am continuat prietenia noastră cu 
zile și mai frumoase, și mai urîte : depindea de cum 
ni le cream noi singuri. In clasa a ll-a, mama m-a înscris 
pe mine la școala de muzică și mi-a cumpărat acordeon.

Patru zile pe săptămînă, după-amiaza, eram ocupat 
cu muzica, nu mai aveam timp să mă mai întîlnesc în curte 
cu Gigi. Intr-o seară am rugat-o pe mama să meargă 
la mama lui Gigi, să vorbească cu ea pentru a-l înscrie 
și pe el la școala de muzică. Cînd Gigi a fost întrebat 
de mama lui dacă-i place muzica, el a răspuns foarte 
hotărît că nu. Sincer, atunci, parcă uram cursul de mu
zică, deși îmi plăcea foarte mult. Am urmat cursul 
mai departe fără să spun nimic mamei. Totuși, acor
deonul nou m-a trezit la realitate.

Mi-am dat seama că și Gigi iubește muzica de la un 
concurs pe școală „Cine știe să cînte", la care Gigi a 
luat locul II. Insă își susținea punctul lui de vedere spu- 
nînd că nu-i place. Deseori, cînd exersam la acordeon, 
Gigi nu putea să nu vină să asiste și el.

In anul II al școlii de muzică am învățat „Valurile 
această melodie. Cîntam atunci cînd știam că Gigi este

acasă și mă poate auzi. Gigi era nervos, găsea tot mai des motive de supărare, 
Insă, datorită cînfecelor pe care le învățam, îl atrăgeam și mai mult, îl făceam 

să uite repede supărarea. El mă găsea vinovat pe mine, eu pe el, și așa ne dădeam 
mina și ne spuneam .- „împăcare, împăcare fără nici o supărare". Așa am început 
să ne supărăm tot mai rar. Întîmplarea a făcut ca eu să mă îmbolnăvesc și să stau 
o lună de zile în spital. Gigi îmi dădea curaj și mă ruga să fiu cuminte ca să mă 
foc bine mai repede. Iar cînd am să vin acasă, o să mă ajute la învățătură.

Prietenia noastră a devenit din ce în ce mai frumoasă. Anul acesta sîntem în 
clasa a iV-a. La începerea anului de învățămînt muzical, pe listă a fost înscris fi 
Gigi, pentru anul I, iar eu, trebuie să repet anul II, pentru întreruperea de anul tre
cut. Și, în sfîrșit, acum mergem împreună Ia muzică, acasă exersăm împreună. Pen
tru că Gigi este începător, eu îi dau unele explicații din cunoștințele mele. Gigi ia 
muzică a primit numai note bune, de 9 și 10.

Acum cîteva zile, l-am întrebat : Gigi, îți place muzica ?
Și drept răspuns, mi-a cîntat „Valurile Dunării".

ANGHEL MARIAN, cl. a IV-a B, Liceul nr. 1, Mangalia
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/Uiflici laViiwia
ta noi în sat,la Viișoara, aveam școală de patru ani. Dar să nu mint, că poate nu 

mă credeți, am luat în acești 4 ani premiul II mereu. Premiul I îl luase o fetifă priete
nă cu mine, Popa Emilia. Era mai mică decît mine cu un an. Să vă povestesc cum 
S-a făcut, ca ea, mai mică cu un an, să fie în clasă cu mine.

Prima zi de școală a primului an al meu a fost o zi frumoasă, cu cer senin. Toți 
eram bucuroși că începe prima zi din primul an de școală. Toți ne jucam, strigam, 
săream și alergam voioși. In curînd a sunat clopoțelul. In fața ușii ne-am aliniat 
pe patru rînduri. Elevii mai mari ne-au condus într-o clasă. Aici trebuia să 
Tăcem cunoștință cu primul nostru învățător. După ce ne-au primit cei mari cu flori 
și bucurie, tovarășul învățător a strigat catalogul. Toți erau prezenți, dar privirile 
lj s-au întors spre o fetiță cu părul aranjat, astfel încît de departe ziceai că-i ciufulită, 
Ne-am apropiat toți de ea și am întrebat-o : „De ce ai venit la școală ?" Dar ea, 
cu curaj, ne-a răspuns : „Am venit și eu la școală să învăț*. Toți am început să 
rîdem. Atunci, tovarășul învățător s-a apropiat de ea și a întrebat-o : „Bine, dar tu 
nu ai șapte ani, ai numai șase, așa-i ?"

După ce am plecat de la școală, pe drum, m-a rugat să o ajut ca să fie primită 
ți ea la școală, să învețe. A doua zi de școală a venit iar. Tovarășul învățător a tri
mis-o acasă. A treia zi l-am rugat mult pe tovarășul învățător să o înscrie și pe ea 
tn clasa noastră, și i-am promis că o voi ajuta. S-a uitat la mine și a primit-o. Și de 
dtunci a început să vină la școală. Ne făceam lecțiile împreună și ne jucam împreună. 
'Qsttel, ajunsese să învețe foarte bine. In cei patru ani am luat amîndoi premiu, ea 
Îrerm'ul I, iar eu — premiul II. în vara celui de al cincilea an de școală, am plecat 
j Cosîrnbești. Aici, mi-am găsit alji prieteni, dar eu tot purtam corespondență ra 

na. Acum, e în clasa a Vlll-a. Învață la Mărculești și este cea mai bună elevă din 
școală.

S1M1NEL M. ȘTEFAN, com. Cosîrnbești, raionul Slobozia



Prietenul wcu
Cel mai apropiat prieten al meu este Dornescu Mircea. E un bun elev. învață 

bine, niciodată nu caută să înșele pe cineva. Oricît de greu ar fi, el își înde
plinește orice sarcină.

Mircea este un băiat modest; el, dacă face ceva bun, nu se laudă — cum 
fac alții.

fn apropierea lui locuiesc doi bătrî ni, care nu mai pot munci. După lecții, 
Mircea se duce la acești bătrîni și îi ajută la tăiat lemne, le aduce apă... Nu l obligă 
nimeni, dar el așa crede că e bine, și așa face.

intr-o noapte, nori negri, groși, au adus prima ninsoare din acest an. Drumu
rile se troieniseră. Dimineață, cînd s-au sculat, băfrînii au găsit o pîrtie de la ușa 
casei pînă la poartă.

Cine credeți că a făcut acest lucru ?...
O dată cu prima ninsoare, păsărele își găsesc cu greu hrana, intr-o zi, cînd 

m-am dus la Mircea, am văzut în livada lor, agățate de crengile unor pomi, niște 
căsuțe și scîndurele pe care a pus firimituri de pîine, boabe de grîu și de porumb. 
Vrăbiuțele mici, sficleții multicolori, ciocîrlanii moțați și alte păsărele, ciripeau 
voioase.

Cine credeți că a făcut aceste căsuțe ?...
In clasa a V-a, am fost bol-

nav. Timp de o săptămînă nu 
m-am dezlipit de paf. Dar fot 
timpul cît am stat acasă, un 
băiat mă vizita în fiecare zi și 
îmi explica lecțiile predate la 
școală.

Și acest băiat era tot Mir
cea.

Eu văd în el cinstea, curajul 
și bunăvoința, văd în el pe 
cea mai apropiată ființă a su
fletului meu.

CHELARU D. ALEXANDRU 
cl. a VlII-a, com. Podoleni, 

raionul Piatra Neamț
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Sînt elevă in clasa a V-a. La început, trebuie să 
vă spun, am fost o elevă slăbuță la învățătură și 
ream din fot sufletul să am un prieten adevărat, 
re să mă ajute, alături de care să urc spre telul 
rit : notele de 9 și 10.

Și iată că, pe negîndite, m-am împrietenit 
Rusu Daniela.

Deși este cu un an mai mare și învață dimineața 
(eu învăf după-amiaza), aceasta nu ne-a împiedicat 
să legăm o adevărată prietenie.

Daniela este o elevă fruntașă la învățătură. Ea 
începu să-mi împărtășească lucruri interesante, pe 
care eu nu le știam, începu să m-ajute să-mi fac te
mele și să mă învețe cum pot folosi mai bine timpul. 
Nu era zi să nu învăț ceva folositor de la ea. 
Cînd am obținut primul 10, am citit în privirea ei o 
mare bucurie. Iar mai tîrziu, cînd am primit distmcv 
fia pionierească, mi-a strîns mîna și m-a îmbrățișar 
călduros.

Dar ceea ce m-a legat și mai mult de această fe
tiță cu ochii căprui, a fost extraordinara întimplare 
ce s-a petrecut cu citeva luni în urmă

Era într-o după-amiază.
Mama mea, plecînd după cumpărături, i-a lăsat 

acasă pe cei doi frățiori mai mici : unul de 5 ani și 
cel mic de 8 luni.

Cel mai mărișor a găsit chibriturile, s-a jucat cu 
ele și, de aci, nenorocirea : s-a aprins covorul, apoi 
întreaga casă. Un vecin a văzul și a anunțat pom
pierii. Au sărit și alfi oameni și au mai potolit flă
cările.

Frățiorul meu de 5 ani reușise să iasă afară, dar cel micuț...
Tocmai atunci sosi și prietena mea. Fără să șovăie, ea se avîntă în iureșul 

flăcărilor... A auzit un scîncet slab și, după el se îndreptă, dibuind în căldura înă
bușitoare. In sfîrșii, î| ailă ; îl cuprinse grijulie în brațe și după citeva clipe apăru 
cu el în prag.

Mama, care tocmai sosise, își pierduse aproape cunoștința, dar cînd a vă
zut-o pe Daniela cu copilul în brațe... a îmbrățișat-o și nu mai știa ce să-i spună și 
ce să facă.

Cum am sosit acasă, am dat fuga la Daniela. _ ^ ... ■
De atunci, din acea zi nenorocită o iubesc pe Daniela parcă și mai mult și 

cred că nimic nu va umbri niciodată prietenia noastră.

SANDU MINODORA 
saiul Galbeni, 

com. Filipești, raionul Roman.



0
n început acum 

doi ani -
Da, au trecut doi ani de cînd am cunoscut-o mai bine pe Gigi, Manea Geta, cum 

e numele ei în catalog.
Pe atunci eram în clasa a V-a, iar ea, Gigi, se afla în clasa a Vl-a.
Să vă spun cum ne-am împrietenit.
Era în ziua de 23 August.
în crîngul din apropierea satului era serbare mare.
Ne-am dus și noi.
Ca să ajungem mai repede, ne-am luat și bicicletele. Am ajuns în crîng, am 

văzut un frumos program artistic și apoi am hotărît să ne plimbăm puțin cu bicicletele.
Dar, știți cum se întîmpiă : veselia generală, timpul frumos, ne-au făcut să fim și 

noi la fel : vesele, bucuroase de ziua aceea mai frumoasă decîf toate. Și, în timp ce 
ne-am plimbat, am pierdut șaua bicicletei. Se înserase, dar Gigi n-a plecat. A 
slat și am căiftat-o împreuna. Și abia după ce am găsit-o, am plecat împreună spre 
casă.

Cînd a început școala ne-am împrietenit și mai mult. Eram nedespărțite atunci, 
dar și acum tot nedespărțite sînfem. Peste tot ne vezi împreună : și la școală, și la 
cinematograf, și la bibliotecă...

Tot împreună am fi scris și acum, dar Gigi este utecistă și, în afară de asta, n-ar 
fi vrut să scriu despre ea.

RECE ELENA, cl. a VII-a, 
com. Crîngul. raionul Tr. Măgurele

In numerele, care vor apare, ale ,,Micii biblioteci" veți 
găsi poezii, nuvele, povestiri în imagini etc.
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LA 11 MARTIE,
start în prima ediție a

CONCURSULUI
REPUBLICAN

La prima vedere totul pare 
pustiu. Totuși o pasăre ne a- 
nunță că mai sînt animale ac
tive chiar și în timpul iernii. 
Zgomotul făcut de ea se aude 
departe. Este toboșarul pădu
rii, cioeănitoarea.

Cum reușește să scoată in
sectele din scoarța copacilor ? ! 
Foarte simplu ! Cioeănitoarea 
are o limbă lungă cam cît ju
mătate din corpul ei. (fig. 1)

O zi de iamâ 
în pădure

AL SPERANȚELOR

dotat cu cupa
„SdWTEII
PIONIERULUI**

De ani de zile, Cupa „Scânteii pio
nierului" la natație s-a bucurat de o 
mare popularitate în rîndurile voastre. 
La starturile celor XV ediții la care 
au participat nenumărați copii s-au 
descoperit autentice talente, care în
drumate cu multă grijă au pășit pe 
drumul măiestriei sportive. Exemple
le sînt nenumărate. Vă dăm însă unul 
singur. Fosta pionieră Cristina ’Bala- 
ban, multiplă campioană a țării, se nu
mără astăzi printre cele mai bune îno
tătoare din Europa.

Dar disciplinele sportive îndrăgite 
de voi sînt nenumărate. V-am văzut 
de multe ori fie pe pista sau gazonul 
stadioanelor, fie în fața unei mese de 
tenis sau într-o sală de gimnastică, fie 
pe oglinda de gheață a unui patinoar, 
luptînd cu multă ambiție și dîrzenie 
pentru victorie.

Marea voastră pasiune pentru sport 
a determinat „Scînteia pionierului" să 
se. gîndească încă mai demult la orga
nizarea mai multor competiții sportive 
în cadrul cărora voi să vă puteți 
afirma.

Din seria concursurilor care vor de
veni tradiționale începînd din acest 
an, se numără și CONCURSUL RE
PUBLICAN AL SPERANȚELOR DO
TAT CU CUPA „SCÎNTEII PIONIE
RULUI1 LA PATINAJ ARTISTIC. 
Prima ediție a acestui mare concurs 
republican la care sînt invitați să par
ticipe toți copiii, patinatori artistici 
din țara noastră, se va desfășura la 
București, pe patinoarul artificial „23 
August" între 11—13 martie 1966.

Concursul speranțelor organizat de 
„Scînteia pionierului" în colaborare cu 
Federația Română de hochei și pati
naj urmărește pe de o parte atragerea 
unui număr cît mai mare de copii spre 
această minunată disciplină sportivă, 
iar pe de altă parte descoperirea unor 
noi speranțe ale patinajului artistic 
românesc. Concursul nostru se orga
nizează în ultima lună a sezonului de 
patinaj tocmai pentru a da prilejul ce
lor care au învățat să patineze în luni

le de iarnă să participe la marea noas
tră întrecere.

CE TREBUIE SA CUNOAȘTEȚI

înscrierile se fac la cluburile și aso
ciațiile sportive din toată țara, în sec
țiile de patinaj, la care activați.

CONCURSUL NOSTRU CUPRINDE 
URMĂTOARELE PROBE:

INDIVIDUAL

• probe de figuri obligatorii
• program de figuri ilbere 
PERECHI:
• program de figuri libere 

CONCURSUL SE DESFĂȘOARĂ PE 
TREI CATEGORII:

• Categoria 8—-10 ani, băieți, fete 
și perechi (la această categorie pot 
participa și copiii care nu au împlinit 
8 ani).

• Categoria juniori II
• Categoria juniori I.
Cei mai buni dintre voi o dată cu 

frumoasele premii vor primi și diplo
ma cu titlul de „CÎȘTIGĂTOR AL 
PRIMEI EDIȚII A CONCURSULUI 
REPUBLICAN DE PATINAJ ARTIS
TIC DOTAT CU CUPA „SClNTEH 
PIONIERULUI". ECHIPEI CÎȘTIGĂ- 
TOARE 1 SE VA DECERNA CUPA 
„SCÎNTEII PIONIERULUI11.

în încheierea marii noastre întreceri 
cei mai buni patinatori artistici ai ță
rii, deținătorii titlurilor de campioni 
Elena Moiș, Liliana Georgescu, Dan 
Săveanu, Letiția Păcuraru și Radu 
Ionian vă vor îneînta cu un program 
de figuri libere.

In sfîrșit, o ultimă noutate. Toți 
spectatorii prezenți în ultima zi a con
cursului vor fi invitați la marele car
naval al măștilor pe gheață în cadrul 
căruia se vor organiza concursuri dis
tractive.

NU UITAȚI! La 11, 12 și 13 mar
tie sînteți invitații noștri pe patinoarul 
artificial „23 August".

Radu POPA

Fig. 1

pe care o ține înfășurata în 
jurul capului, iar vîrful ei este 
prevăzut cu zimți. După ce a 
găurit scoarța copacului, cu a- 
jutorul limbii ei lungi și lipi
cioase, cioeănitoarea adună in
sectele și larvele lor care se 
află la iernat în spatele scoar
ței. Adunînd aceste insecte 
dăunătoare, cioeănitoarea adu- 
ee mari foloase omului.

Continuîndu-ne plimba
rea prfn pădure, am observat

Fig. 2

eă pe craca unui arin, se dă 
• adevărată reprezentație a- 
erobatică. Acrobații nu sînt 
alții decît pițigoii, păsări ce 
rămîn peste iarnă la noi și 
care acum sînt în căutarea 
hranei Știți cam ce cantitate 
de hrană consumă pe zi un pi- 
țigoi ? Această pasăre, are 
nevoie de o mare cantitate de 
hrană pentru refacerea forțe
lor. într-o zi, consumă o can
titate de hrană egală cu greu
tatea sa, hrană ce este compu
să din diferite insecte dăună
toare ce se ascund în cră
păturile scoarței copacilor.

Mai departe, sub niște coni
fere, am descoperit niște co
nuri foarte curioase. Erau lip
site de semințe și numai în 
vîrful lor se mai afla un grup 
de solzi (fig. 2).

Care să fie cauza ?
Răspunsul a venit singur. 

Din copacul sub care ne aflam 
a căzut un con asemănător cu

...un miliard de mi
nute înseamnă peste 
79 secole, iar un mili
ard de secunde în
seamnă 31 de ani i

Durata medie a 
vieții omului este de 
2 miliarde de secun
de.

...potrivit ultimilor 
statistici oficiale, pe 
întregul glob se înre
gistrează 360 000 trăs
nete pe secundă și 
44 000 furtuni pe zi ?

-gazul cel mai 
greu din atmosferă 
este radonul ? Rado
nul este un gaz care 
ia naștere din ema- 
nafia naturală a ro
diului. El cînfăreșfe 
de 111,5 ori mai mult 
decît hidrogenul, ca- 
re este socotit gazul 
cel mai ușor. Hidro
genul cîntărește de 
14,4 ori mai pufin de
cît aerul.

...cîfi atomi se pot 
găsi într-o monedă 
de metal ? S-a calcu
lat că o monedă are 
mai mulfi atomi de
cît totalul boabelor 
de grîu recoltate de 
cînd omul a început 
să lucreze pămîntul. 
...iepurele aleargă 100 
de metri în mai pu
țin de trei secun
de ? De 2,2 ori mai 
repede decît... re- 
cordmenul jocurilor 
olimpice de la To
kio ?

cel găsit înainte ; o veveriță, 
după ce și-a curățat mustățile, 
a săltat pe o altă cracă.

Ne-am așezat la pîndă și 
iată că am reușit, să vedem

Fig. 3

cum veverițele mănîncă se
mințele conurilor. Cu o mare 
agilitate încep să desfacă co
nul de la baza lui, (fig. 3) 
mîncînd semințele și aruneînd 
solzii, iar cînd a ajuns în 
vîrful lui, acolo unde solzii

X
Fig. 4

sînt mai puțini, aruncă conul, 
după care își continuă masa 
cu-n alt con neînceput. Por
nind mai departe, am obser
vat că pe crengile unor copaci 
atîrnau niște ciuperci. Autorul 
acestor cămări de ciuperci 
este tot veverița.

în sezonul de vară cînd ciu
percile cresc din abundență, 
veverița își face rezerve pu- 
nîndu-le la uscat în copaci. 
Deseori se pot întîlni grupuri 
de conifere pline de ciuperci 
puse la uscat ea într-o adevă
rată „uscătorie" (fig. 4).

Lucian MANOLAGHE

CĂ...
...insectele văd mai 

bine decît oamenii ? 
S-a constatat recent, 
în urma unor experi
ențe făcute de biolo-

gi, că albinele dis
ting razele ultravio
lete, iar furnicile le 
văd fi ele, dar nu 
percep culoarea 
roșie.

...există o varietate 
de furnici care trăiesc 
în Mexic și care își 
clădesc cuiburile pe 
ramurile copacilor ? 
Ele transportă pă
mîntul de pe sol și să
desc în ele semințe 
care încolțesc și for
mează o adevărată 
rețea de rădăcini 
pentru consolidare.

...numeroase insecte 
pot dormi un an în
treg ? Gîndacul carto
filor este atît de som
noros îneît poate 
dormi timp de 12 luni. 
Din râzătoare, este 
cunoscut hîrciogul, 
care doarme 7 luni pe 
an, iar șerpii pot dor
mi timp de 2—3 luni.

—făina de pește 
este de cinci ori mai 
bogată în proteine 
decît peștele și car
nea ? Ea poale fi uti
lizată nu numai în 
alimentația anima
lelor. Din făină de 
pește se pot prepara 
plini, prăjituri, con
tribuind la valoarea 
nutritivă a alimente
lor în care este încor
porată.

...țara noastră este 
una dintre cele mai 
bogate țări în plante 
medicinale ? Pe mun
ții, dealurile și dropii
le patriei cresc peste 
300 specii de astfel 
de plante.

...recordul de lon
gevitate în rîndurile 
păsărilor îl dețin cor
bul și o specie de pa
pagal ? Ei pot depăși 
cu ușurință 100 de 
ani.



F ebruarie împrumutase tră
săturile lui plumburii și aspre 
străzilor, aerului, oamenilor. 
Casele păreau și mai mici 

îngropate pe jumătate în ză
padă, ^r.dîrele slabe de fum ce se prelin
geau bryi coșuri semănau cu respirația 
unui emXfeolnav, vlăguit de putere. Mize
ria, suferita, foamea cumplită din iarna 
anului ¥933 se simțeau

...Dobriîjftjîncertte să se ridice capul 
oaselor, dăș ■Li>" durere ascpj.iiâ*’ n săgeta 
pieptul. Se. '^fpndhssne^'^pe pat și totul
dimprejur j danseze. Fereastra se
legăna, cîrîd§ c'nd spre stin
gă. Masa, < d-e apa, înghețată tun,
făcea și ea 'de circ. fabrică închi
se ochii și finind strîns de marginile pa
tului se ridică, scotoci automat cu mîna în 
saltea, dar nu mai găsi fir de paile arse
se pe toate. fși obloji picioarele în ziare 
vechi și se incșIțS. De îmbrăcat era gata 
îmbrăcat. își pusese pe ei tot ce avea cînd 

frigurile. Asta a fost, 
se să-l întrebe pe Slan-

începuse să-l sțtefuțte 
ieri, alaltăieri O/ifO 
cu în ce zi mai%în^: v

Stancu era și el fot ucenic, dar mai ma
re cu un an-doi decît Dobricâ. împlinise in 
va.râ „cincisprezece ani. împărfeau împreu
nă cămăruja în care de-abia încăpea un 
pat și o masă.

„Mă dumiresc eu acuma ce zi e. Tot tre
buie W Ies din casă să fac rost de cițiva 
c°rluni‘‘ T°cma' alunei se deschise ușa și 
inf[° Venise în fugă și avea fațaintră Stancu. Venise în fugă și avea fata 
imbu/drată. Scoase din buzunar trei bucăți 
de zatyr și le puse pe masă, apoi se uită 
bănuitor la Dobricâ.

~ țwjeși dirt casă că e prăpăd afară. 
Grapa „șt pietrele. Azi nu știu cînd o să vin 
și dacă țt-ot putea aduce ceva de mîncare.

— Da' de ce ai venit înapoi, că de abia 
ai plecat !

— Uite-așa, că mi țe făcuse dor de tine, 
încercă să glumească Stancu.

— Da’ pe fa „Ateliere» ce mai e, ce se 
mai aude ? De ieri pm vrut să întreb. Se 
fin de cuvîrw grangurii, dau ce au promis ?

— Cum siA .1. .. ..
„Unde e, mi 
să vină cu 
doi ani !" 
desaf I

— Cum cidică ?
Stancu scotpci și el de prisos în saltea, 

deschise fot fără rost ușa godinului, apoi 
se îndreptă spfe ușă.

— Cum cu v»f fi îndesat, Sfancule ?
— Azi noapte au fost arestați mulfi din

tre conducăloâi | comitetului de acțiune. 
Acum, dimineață S-a aflat tot. Toată’ Gri
vița fierbe. Facem din nou grevă.

— Și nea Tudor ?
— Nea Tudor a scăpat ca prin minune. 

E la „Ateliere». E plină curtea. Socotește 
și tu : șapte mii de greviști l M-am repe
zit să-ți spun și fie. Acum plec.

Dobricâ urmări pașii care scrîșnfeau ... 
zăpada sticloasă, pînă nu ie mai auzi ni- 
mic- "r

Se ridică, mai mdt cJdfinîndu-se, își în
desă șapca pe ca^i zffernV pe urmele lui 
Stancu. Vorbea sinț^Xu elpîd.gînd, și nu-i 
venea să creadă cp- auzise. £>oar fusese și 
el, atunci, la grevot/țlin 2 februarie, cînd 

ă satisfa- 
|șfia pe de 

ri pentru 
pu pe de

» nu. Au întrebat și de tine : 
ă ucenicul ăla galben de gras, 
două valize sâ-i dam bani pe 
Ne-au dat, sigur, cu vîrf și în-

guvernul a fost newiit să prj 
cerea tuturor revenmcărilor. 
rost, că era vorba' și de dd 
ucenici — toți murdarii le'i 
rost. îi și spusese al'^i meșt

— Nea Tudore, ' ' 
vendicările. Dacă pi 
reefia, hîrtia, le 
aminte.

Nea Tudor a rîs afM 
fățile.

— Zi așa, fîcă ! De- 
piardă guvernul hîrtia H

Tot în drum spre „At 
amintit că atunci, în 2 
recunoscut comitetul de f 
au arestat conducătorii..A 
nimic, lufi pasul. Cînd 
străbătu tot mai greu pi 
cifori numeroși, din toat 
lei, erau masați nu numa 
lor, dar umpleau și împre 
copii în brațe, cu cei mai 
nă, veniseră în sprijinul so 
Ajunse fa „Ateliere». Int 
juite de muncitori. Cu greu 
înăuntru.

Sirena suna, un grup de ifeunciforf 
riști striga lozincile într-un adevărat 
vorbit. Pî “ ' 
pîine T

ulji 
Ifuril 
'$■ 

ărișo 
r lor 
e er 
uti

în

eliberarea celor arestați!» „Cerem respec
tarea revendicărilor cucerite !"... Dobricâ 
se alătură grupului. Singură vocea lui sla
bă, vlăguită de boală, poate nici nu s-ar fi 
auzit. Iar el voia să se audă I Acolo îl găsi 
nea Tudor. îi privi îngrijorat fața suptă, o- 
chii adinciți în orbite.

— Ce-i cu tine aici, țîcă ? Apoi, zîmbind 
amar : Au „uitat" să-și respecte cuvînful, 
sau, cum ai zis tu, „au pierdut hîrtia" cu 
revendicările. Și uite, o să le aducem amin
te I Dar fu ești bolnav, 
căuta acum aici. Du-fe^ 
febră. N-avea griji'

irigat pe nea Tudor.

' conducători

băiatule, n-ai ce 
'mediat, ai 

Wioi amin- 
fSkă. batjo- 

ă imediat ocași de tine.
L? Imediat I

împreună cu B l^onducăfo^^țjrevei. 1 
Dobricâ se ținu un , apoi se a-
propie de gardul atelierelor. Grupurile de 
muncitori din afară deveneau tot mai nu
meroase. QJmen tpan-

cauza mulțimii, armato, care^fusese trimi
să de guvern împotriva muncitorilor cefe
riști, nu putea înainta. Un foc uriaș, aprins 
în mijlocul străzii, oprea de cîteva ore tre
cerea camioanelor cu trupe. •

Se întunecase de-a binelea. Cu toate w-_ 
menințările armatei, afît greviștii, cit șî 
muncitorii din afară care se solidarizaseră 
cu ceferiștii rămăseseră pe loc. Sirena dă-

— Am fost și eu acolo, pînă spre noap
te. Pînă ia urmă m-a trimis acasă nea Tu
dor.

— Nea Tudor ?
— Da. A zis că mă trimite cu o misiune. 

Mi-a dat un pachet. E acasă.
Au iuțit pasul. Ajunși acasă au scos din 

ascunziș pachetul. Au desfăcut cu grijă 
hîrtie cu hîrtie. Apoi s-au uitat unul la al
tul uimiți. Înăuntru era o pîine.

...Dobre n a reușit să-l vadă pe nea Tu
dor decît mult mai tîrziu. Trecuse mai 
mult de un an de la luptele din februarie. 
Și atunci, cu cite greutăți I Nea Tudor era 
la închisoare. S-au zbătut mult tovarășii 
pînă i-au obținut o aprobare. L-au dat 
idrept nepot. Cînd a primit în mînă autori- 

ae intrare la vorbitor, dar mai ales 
a pășit pe coridoarele întunecoase 

mede ale închisorii, lui Dobre îi venea 
să le strige în obraz comisarilor : „Ticălo
șilor, voi ar trebui să stați la închisoare, 
călăilor, nu cei mai buni fii ai poporului". 
S-a stăpînif însă. Altfel însemna să nu-l 
mai vadă pe nea Tudor. Iar în fața lui nu 
țrțbuia să apară abătut, nu I

ecunoscu imediat. Ar fi vrut să i se 
Ida piept, dar nu avea voie să se 
A\prea mult de el.

îj întrebă de sănătate, îi spuse 
,^^^^^^^rî**-psfeapfă să vină iar. Că vrea, 
și ca lucrător, să lucic-zc lot in echipa lui.

Nea Tudor îi răspmi 
întrebase, apoi, văzîiic. 
băiatului, îi întrebă:

—- Ei, dar „cintezele" 
Dobricâ făcu ochii mar

p» „hîrtia 
uit să le amintim 
fol se înroși. Cum

ise la toate cite îl 
d fafa întristata a

le mai fii minte?

pierdută'... pe care 
altora...
de nu pricepuse de 

j
\ nea Tudore. Cum 

și mai bine. Toți le

1
de Constanța NICULESCU

Un grup de pionieri au depus flori la 
monumentul lui Vasile Roaită din incinta 

Uzinelor „Grivița Roșie" din Capitală

GI5IVITA ROSIL> »
Grivița roșie
Cu palate albastre,
La temelii cu vis și cutezanță,
Tu ai în fiecare cărămidă
Scrîșnef și speranță.
Și parcă, pe ziduri încă sclipesc
Licăriri ce s-au stins 
în ochiul ce-a rămas deschis — 
Ca un strigăt spre cer — 
De mult,
Intr-o zi de februarie
Plină de ger.
Griviță roșie !
Palatele tale, înalte,
Cu balcoane scăldafe-n neon,
Pastelate,
Sînt monumente de eroi
Nălțate,
Peste amintirea caselor dărăpănate — 
Ca pe niște trunchiuri retezate,
Un altoi
A! vremurilor noi,
Ce crește-n inimile noastre. —
Griviță roșie cu palate albastre I

M. CALIN

dea necontenit alarma. încordarea și ho- 
tărîrea muncitorilor de a lupta era la fel de 
aprigă.

Dobricâ ajuta și el unor muncitori să 
care un drug mare de fier, cînd se întîlni 
față în fată cu nea Tudor. Acesta îl ajută 
să pună drugul jos, apoi îl trase deoparte.

— Cum ne-a fost vorba ?
— Nea Tudore...
— Tu ai auzit ce-i ctia disciplină? Pleci 

imediat acasă I Nu te putem ține aici pe 
jumătate mort de foame și de boală, auzi ?

Lui Dobricâ i se umplpră ochii de lacrimi. 
Ii era necaz, dar fraVea cum șă le mai as* 
cundă.

Nea Tudor rămase puțin pe gînduri, apoi 
vocea parcă nu-i mai era așa aspră :

— De altfel... știi ceva^ Am pentru tine 
o misiune. Așteaptă-mă

Se întoarse curînd cu u, 
în ziare.

— Pachetul ăsta ai să-l _ -_1^-n-T^1TOrra 
să. Irrțediat, adăugă el răspicat. Ai misiu
nea să te strecori afară djh 
străbați printre soldați. Nu ai voie să ! des
chizi pînă acasă. Și încă ceva. Nu părăsești 
casa pînă... pînă nu primești de veite, Ai 
înțeles ? Nu uita că ești cel mai bun uce
nic al lui Tudor Stegaru.

— Am înțeles. Plec imediat I .
Uită și de boală și de ger. Se strecură 
greu prin mulțime. Și mai greu trecu 
lingă militari. Un ofițer zbiefyfyaproape 

ordin I
■ șe în- 
ipspica- 
ctecunse 
abia a- 

ir pi- 
i me

știm. Și cei băfrîni, și tin&rii... Ba, eu am 
învățat și o poezie. „A

Gardianul, care se plimba pe lingă ei, 
se sfrîmbă disprețuitor spre băiat _ cînd 
îl auzi de poezie, și se îndepărtă puțin.

Dobricâ se apropie cu încă un pas și în
cepu să recite în șoaptă :

...Lupfa-n sînge înecală
Cere răsplată
Și ziua veni-va senină, 
Și-atunci judecata
Călcci-va n picioare

Teroarea.

FLORI IN LUT

. >uțm.
jn pachet învelit

I duci cu fine aca- 

jn ateliere, să 

i. Nu părăsești 
de veste. Ai

în curînd
Cel flâmînd, asuprit, 
Cuvînfu-și va spune
Pe veci el va pune "k
Robiei, prigoanei, mizeriei, foamei

Deasupra mulțimei
Răsună mereu 
Aceleași cuvinte :

— Tovarăși, la luptă !
•w Tovarășî-nainte !

Din tîmplele gărilor, nici-o bătaie
N-a mai zvîcnit.
Nici-un tren nu s-a mai smuls de pe 

peroanele gărilor.
Locomotivele și-au frînt
Respirația
Intre cer și pămînt.
O, nu voiau decît aer
Aer... aer... doar aer.
Ciubărele inimilor
învolburate, de-atunci
N-au mai secat...
Doar sînqele ceferiștilor a îmbobocit în 

lut —
Mai înfîi în petale, 
Apoi în fructe, 
Sărutînd
Buzele noului

— De unde le știi ?
— A.u apărut în ziarul 

ilegal al Grivifei. Apoi își îndreptă ți 
și adăugă, fot șoptit, privindu-l dre 
ochi pe bătrînul comunist:

— Poezia a fost recitată de ufe 
Dobricâ

tau mus-

ruari 
ică. 
u ma

i-e
■te

e rost re- 
sau Di- 
aducem

veac.
Nicolae BULGARU

lon, ucenicul moșierului Tu

cefe-
. .. ... ----------- cor

. . înă departe se putea auzi: „Vrem 
„Jos curbele de sacrificiu I" „Cerem

guve
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să nu 
bată I 
i" și-a 

a fost 
1 acum, 

cepea 
rivifa, 

■ Mun- 
pita- 
liere- 
ei cu 
e .m'.~ 
viști. 
sfră- 
infre

cu greu prin mulțime. Și mai 
pe lingă militari. Un ofițer zbief 
de el ! „Afacafi-i cu baionetele 
Pușcăria vă mănîncă". Voi sS « 
toarcă, dar își aminti de cuvintele), 1 
te ale fui nea Tudor. Ajunse acasăli 
pachetul, apoi se trînti pe pat. De|<_„. 
fund simți oboseala. Respira greuMpi 
cioarele parcă-i erau de plumb. Adormi 
diat.

A doua zi, cum ieși din casă, află des-

cu
pre deznodăminte/ tragic al luptei. Afi 
spre „Ateliere", dar se întîlni pe drua 
Stancu.

— Hai înapoi, n-ai ce să vezi, nu-i pano
ramă. Au fost uciși multi. Și mai multi ares
tați. Dar afîfa dîrzenie și curaj la ceferiștii 
noștri n-am văzut niciodată.

nostru, în zi


