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La cămin au venii pionierii.

Dragi copii
astăzi nici o scrisoare, 
de vorbă cu vol tie prin

Nu v-am scris pînă 
M-am deprins să stau 
poezii, fie la consfătuiri. De aceea încerc acum 
să vă închipui în fața mea, cu creștetele voa
stre bălaie, castanii sau întunecate, cu ochii 
sclipitori și neastimpărați, șezind în bănci sau 
pe un scaun acasă, cu o carte în mină, aler- 
gînd prin vreun parc proaspăt înverzit, bătînd 
mingea, urmărind un iilm — pe voi, fete și 
băieți, copii de pretutindeni ai țării mele 1

Astăzi e ziua voastră. Nu vă pot felicita pe 
fiecare în parte pentru că sînteți mulți, spre 
bucuria noastră, a celor care vă iubim și ne în
grijim de voi să creșteți mad și puternici, li
beri și demni.

De aceea nu pot decît să vă felicit pe toți 
împreună și să vă doresc din adîncul inimii 
spor la învățătură, elan și reușită în cele co 
întreprindeți, bucurii, cit mai multe bucurii pe 
drumul vieții.

Fericirea e o floare rară și scumpă care nu 
se culege ușor. Dar, de sute de mii de ani, 
oameni curajoși și luminați au luptat pentru ca 
floarea aceasta s-o aibă cit mai mulți.

Căulați să fiți vrednici de această luptă, pri
viți cu încredere viitorul, iubiți viața și slujiți-o 
spre binele vostru și al celor din jur.

Ca unul din scriitorii care se simte deosebit 
de legat de voi, vă făgăduiesc că, de acum 
încolo, vă voi fi prietenă, voi încerca să scriu 
cărți care să vă intereseze și să vă miște, mă 
voi gîndi la voi — și nu numai la voi, ci la 
toți copiii buni al căror viitor îmi e nespus de 
scump.

Trăiască 1 Iunie, ziua voastră, copii 1
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• Copiilor patriei le e dragă lu
mina cărții. Fiecare din ei are cute 
un vis : să fie chimist, să fie tehni
cian, navigator, profesor, zoolog. 
Pașii dinții către doritul tel trec 
prin „anii de ucenicie" ai școlii e- 
lementare. Și copiii pot fate acești 
pași, fără grijă: în orașele și sate
le patriei se înaltă mereu alte și 
alte școli noi. Numărul școlilor e- 
lementare existente azi a crescut cu 
2.900 de unități fată de numărul 
școlilor din 1938. Numai în ultimii 
ani s-au construit 2.350 de săli noi 
de clasă și pînă în 1961 se vor mai 
construi încă 1.200. Pentru 
tăti'le naționale din tara 
fumttionează 3.200 de școli 
tare de 7 ani și medii.

• După strădania unui 
învățătură, pionierii și școlarii pa
triei se bucură de bine meritata și 
plăcuta odihnă a verii, sus în aerul 
curat al Carpaților, ori pe plajele 
însorite ale Mării Negre. Intre anii 
1951—55, peste 500.000 de copii au 
fost trimiși, prin sindicate, la odih
nă și cură în stațiunile balneo-cli
ma ferice.

• 27.032.535 de volume! Cîte 
zefci și zeci de încăperi ți-ar trebui 
ea să alcătuiești o bibliotecă pentru 

ele... Numărul acesta uriaș de cărți 
a fost tipărit pentru copii, între a- 
nii 1951—55, de către Editura Ti
neretului.

® La cele 18 teatre de păpuși 
existente în orașele din țară, numă
rul spectatorilor in stagiunea 1954 
—55 a fost de peste un milion și 
jumătate.

• Cei mai mici cetățeni ai pa
triei, cotpiii de vîrstă preșcolară, se 
bucură de o grijă deosebită. In timp 
ce părinții lor sînt la lucru, nu le 
lipsește ocrotirea caldă, joaca, ve
selia, hrana bună Numărul creșe- 
lor a cresfcut fată de 1948 cu 527,5%, 
iar a<l căminelor 
658.9%.

te mișcare a manivelei și linia a 
fost schimbată. Trenul pionierilor din 
Craiova, dăruit copiilor în preajma lui 
t Iunie, poate intra în stafie.

Foto: Gr. PREPELIȚA

Hteniei
Spre Parcul Prieteniei 
Pornim în zori de zi ! 
Poftim, cu noi să vie, 
Oricare din copii !

Drept carte de intrare 
Avem în chip firesc, 
O glumă și-o urare 
Și-un cînt prietenesc

Copii din larga lume, 
Cu rosturi de solie, 
S-or aduna anume
Să lege prietenie 1

Hai, Parcul nu-i departe, 
Porniți, băieți și fete ! 
Dați iute de o parte 

pagin-a gazetei!
. •••■»• -••••' •'•'A • x ă-.

Cititorule drag, eșU 
rugat să iei parte la 
inaugurarea .Par cu 
lui Prieteniei", care 
se află in paginile 
interioare ale gaze 
tei din fața ta. Te aș 
teptăm chiar acum ’

S -înteia pionierului



munte și la mare.

pioniera și ea 
Zurich, *

emisiunea noastră 
în Parcul Prieteniei.

ca a voastră, In 
mea este singura

vizitați exP°zlț‘e afU°ceva n 
voi. Caruselul se ana

POLONIA: De la prietenii voștri 
-A din Polonia ne-a sosit o veste pe

_ care ne grăbim să, v-o împărtășim.
Pentru frații lor mai mici, s-au 

• construit nenumărate creșe și gră- 
r dinițe In timp-ce părinții lor sînt
ț ,) la muncă, peste 40.000 de copii pe-

y") trec ore vesele în creșe și peste 
7 358.000 de copii — în grădinițe. Și

>n anul acesta, ca în fiecare an, 
( iapP0icMfl peste o jumătate de milion de pio- 
"— " nieri și școlari polonezi își vor pe-
rece vacanța de vară în tabere, la

Atenfiune, aici postul de radio din Parcul Priete
niei ! Bun găsit, prieteni 1 Dăm acum legătura cu 
studiourile noastre. Astăzi vă transmitem, dragi as
cultători, un jurnal de știri despre prietenii noștri de 
peste hotare.

FRANȚA: O mamă din Paris, #
aflînd de Parcul Prieteniei, ne-a ii
povestit o istorioară emoționantă, JfeJ
pe care, ne-a rugat să v-o spunem și 
vouă. ~~ Iată ce ne-a spus: „In 
casa în care locuiesc eu și familia /-IsA
mea, mai trăiesc sub același acope- O-Ț&
rămînt încă 11 familii. Aici nu .JȘffîr&ș,
există nici canalizare, nici încăl- 
zire. Adesea foamea, frigul și mi- T _~A gSf
zeria sînt prietenii copiilor noștri. 
Șobolanii umblă în cîrduri, sperie 
copiii și răspîndesc boli. Mica mea Joseline s-a îmbol
năvit după 48 de ore de la mutarea noastră aici. Din

UNGARIA: In Republica Popu- 
Iară Ungară se pregătește o mare 

d—f -«tsr sărbătoare. La 3 iunie se împlinesc 
iWJj 10 ani de la înființarea primelor

(~\ detașamente de pionieri. „Pană 
Isteață” (corespondentul permanent 

3 al gazetei „Pajtas”) a colindat prin
multe unități de pionieri și a găsit 

țflpyHfiARĂnenumărate comori In Budapesta, 
CJ* la școala de pe str. Szighet, a gă- 

“TSr sit cel mai vechi jurnal de însem
nări al primei tabere de pionieri. 

Cu prilejul zilei de naștere a organizației de pionieri, 
copiii din comuna Percesbanya i-au povestit că vor 
primi în dar „Casa pionierilor” din partea trustului 
minierilor și a fabricii de sticlă din localitate. In alte 
unități, pionierii pregătesc mănunchiuri mari de note 
bune. Alții pornesc în expedițiile organizate de gazeta 
„Pajtas”. In ziua de 3 iunie, cînd pionierii se vor înîl- 
ni la Budapesta, vor avea ce-și povesti. Noi le urăm 
succes în continuarea pregătirilor pentru sărbătorirea 
aniversării si la examene.

radio-transmisiunea anume P 
concursurile. lungim v<

CANADA : Pe școlarii din Cana
da îi așteaptă o mare bucurie. Cora 
Elsia, una dintre femeile care 
ne-a vizitat țara la invitația Co
mitetului Femeilor Democrate din 
R.P.R., ne-a împărtășit o taină și 
anume : cum se va întoarce în țară, 
se vor constitui în Canada orga
nizații de pionieri. In orașele Mon
treal, Toronto și Quebec, pe pieptul 
celor mai meritoși școlari vor flu
tura primele cravate de pionieri. .

Acum, dragi prieteni, închidem 
și vă urăm petrecere frumoasă 
La revedere 1

«rtts

ELVEȚIA: Nu de mult, a vizitat 
țara noastră un oaspete drag, Alice 
Kronenbitter din Elveția. Am ru
gat-o să ne împărtășească cîteva 
lucruri despre copiii din Elveția. 
„La prima vizită pe care am 
făcut-o la Palatul pionierilor din 
București, am plîns — și-a înce
put ea istorisirea. Gîndurile mi-au 
zburat atunci departe, la copiii pa
triei mele, la fetița mea. Noi nu 
avem o organzație de pionieri așa 
orășelul meu de lîngă Basel, fetița __ ___ „__

parte din organizația copiilor''din



Copiii piramidelor

MiNEI

nule învățător, 
acasă avem 
cilne...
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și spre 
paznici grijulii 
de preț nu numai pentru egipteni, ci 
treaga omenire.

Prietenă negresă, 
Voi, galbene surate, 
/lș vrea s-ajungă gîndu-mi 
în locuri depărtate... 
Frumoasă-i țara mea 
Precum e însăși viața... 
îmi crește inima 
Ades privindu-i fața... 
Cind spicele-i de aur 
Se-apleacă spre pâmint 
Și frunzele pe ramuri 
Foșnesc ușor in vînt; 
Cind păsările-n crînguri 
Duioase ciripesc

Și riurile-albăstre
Vechi basme povestesc ;
Surori din depărtare. 
Voi, prietene iubite, 
Mai sint pe lumea asta 
Și alte țări slăvite.
Dar pentru fiecare.
Al patriei pămint 
e cel mai scump tezaur — 
Vă scriu așa cum simt!

Elena GR1GOR1U 
cl. a V-a

Șc. medie de fete, nr. 16 
București

omenesc, 
pierea 
tînără 
despre

Era 
piramidelor. Nu știu cit a trecut pînă ce am iz
butit să-mi desprind privirea de pe ele Erau atît 
de... dar nu despre asta vreau să vă vorbesc.

Așa. dar, într-un tîrzits, mi-am deslipit totuși 
ochii de pe pereții de piatră albă-vinetie. Și, rotin- 
dtt-mj privirea în jur, nu mică mi-a fost surprin
derea cind am văzut un grup de vreo 20-30 de 
copii, arși de soare și îmbrăcati în caftane lungi 
pînă la călcîie, cum poartă arabii, purtînd pe 
umeri un fel de mături.

Văzindu-mi privirea mirată, călăuza mea zîmbi 
și-mi spuse:

— Ăștia sint copiii piramidelor.
— Copiii piramidelor ?
— Așa i-am poreclit noi. Nu departe de aici e 

un sătuleț ai cărui locuitori au ca îndeletnicire 
păstrarea în bună stare a piramidelor. Ei bine, 
copiii le dau și ei o mină de ajutor. Uitați-vă !

Urmărind direcția pe care mi-o arăta degetul 
lui întins, văzui cum copiii se cățărau încet pe 
cea mai mare dintre piramide, cea a faraonului 
Keops. Pe măsură ce se urcau, ei curățau cu mă
turile toate crăpăturile și găurile făcute de scur
gerea vremii în trupul piramidei. Pe sub mătu- 
ricile mînuite cu îndemînare. se cernea o ploaie 
măruntă de nisip.

— Nisipul este cel mai aprig dușman al pira
midelor, spuse călăuza mea. El le roade, le 
tocește, le mănincă. așa cum cariul mănîncă ar
borele.

...In timp ce mă înapoiam încet spre Cairo, am 
întors de cîteva ori capul. Ca niște furnici neobo
site, copiii se cățăfau pe piramidă mai sus, tot 
mai sus. Departe, dincolo de întinderile necu
prinse ale deșertului, apunea un soare roșu-por- 
tocaliu.

V-am povestit toate acestea ca .să nu vă mirați 
de ce astăzi, de 1 Iunie, gîndurile mele se în
dreaptă și spre .copiii piramidelor", spre micii 

ai marilor comori ale trecutului, 
pentru în-

— Pierrot, spuse învă
țătorul supărat, compune
rea ta despre cîine sea
mănă cu a fratelui tău 1

— Se prea poate, dom- 
La noi 

un singur 
(Franța)

rfie care n-are nevoie 
licație. Vâ interesează 
re e citită cu atîta pa- 

. săptămîni în balon'... 
sportivă pe unul din 

fapitalei.

Ca orice călător prin țara egipteană am fost și 
eu să admir piramidele, aceste mărețe monumente, 
mărturii de iscusime a minții și tărie a brațului 

Am văzut cele trei piramide din apro- 
orașului Cairo, capitala Egiptului. Cea mai 
dintre ele a trecut de 30 de veacuri, cît 
cea mai bătrînă ce să mai vorbim I 
spre seară cind am ajuns ■ în apropierea

3

Aici caruselul „Veselia"»
8

> „plimbare"| 
un proverb, I 

8 
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i .Un punct încrustat în azurul ceru
lui, un zumzet depărtat care creștea, 
’creștea... Punctul a căpătat repede 
'contururi, s-a apropiat, a crescut și.

impresiile.
La gospodăria agricolă dc 
dulea oaspeții iși notează

In prag de 1 Iunie
Mama și a ei fetită 
Au intrat în magazin. 
Vor să cumpere-o rochiță, 
Raftu-i de rochițe plin.
Multe slnt și minunate. 
Roșii, verzi, portocalii. 
Simplu unele-s lucrate, 
'Altele-s cu broderii.
„Hai, alege-ți, mama spune — 
Care e pe placul tău 2 
Cea cu flori, cea cu căpșune 2 
Cu nici una nu-ți stă rău".
„Vezi rochița cea albastră 
Și brodată cu ciuperci ? — 
Zice către fata noastră 
Mama. — Haide s-o încerci 1".
Șl fetiței mult îi place. 
Au și pus-o în pachet.
Mîine, ea o să-și îmbrace 
Rochia nouă de pichet.
Mîine, cîntece măiastre 
Se vor înălța în zori. 
Toți copiii țării noastre 
Daruri vor primi și flori.
Vor umbla ca la paradă. 
Țanțoși, îmbrăcați frumos, 
Se va umple iute strada 
De-al lor rîset sănătos.

Wîlîl

vor
amintiri plăcute și de ne-
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aerodromul Băneasa, înconj’urată ime
diat de fotografi, ziariști și pionieri cu 
buchete de flori...

Așa a sosit în Capitală, în ziua de 
22 mai, delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. care ne vizitează țara la 
invitația Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. Cei prezenți pe aeroport au sa
lutat cu bucurie sosirea delegației, din 
care fac parte activiști de seamă ai vie
ții obștești din Uniunea Sovietică, 
muncitori fruntași, oameni de știință 
și cultură. Sînt printre aceștia, de pil
dă, Frol Romanovici Kozlov, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Isa Konoevici Ahunbaev, pre
ședintele Academiei de Științe a R.S.S. 
Kirgfiize, Vasilii Ivanovici Golovcenko, 
mecanic șef de Ș.M.T., geologul Mihail 
Vasilievici Malțev și alții.

Unii dintre deputății romîni care aș
teptau la aeragairă 
se cunoșteau cu oas
peții din recenta lor 
vizită în UR.S.S., 
așa că bucuria în-

fost și maitîlnirii a 
mare.

peste cîteva clipe, pasărea uriașă de 
oțel, pe fuselajul căreia se puteau citi 
inițialele dragi C.C.C.P, a aterizat pe

urma să 
Vll-a de

Pini la sosirea inginerului Bora Vasile, care
K predea lecția practică de astăzi, băieții din clasa a 

Școala din Petrila, membrii ai cercului, tinerilor mineri, Înființat 
de curînd, strînși pe coridorul din fața clasei, se ciorovăiau, fără 
speranțe de împăcare.

Cel mai înfocat în vorbă se vădea Cenușă Ion, care ținea mor
țiș că, atunci cînd ei o să fie mari și o să ajungă mineri adevărați, 
cea mai respectată meserie o să fie cea de mecanic combainier. 
De-aia el o ținea una și bună că, după ce va termina Școala de 
7 ani, musai se va înscrie la școala profesională, pentru a învăța 
meseria de mecanic; și-i poftea și pe ceilalți să facă la fel.

— Eu nu m-am hotărît ce meserie să-mi aleg, spuse cu 
șovăială Crasna. Poate tot mecanic de combaină...

— luhasz și cu mine ne-am hotărît... O să învățăm lăcătușă- 
rfa. Alege-o pe asta ! — îl sfătui cu seriozitate Mleziva Petru.

Păi lăcătuș poate fi
rla. Alege-o pe asta ! — îl sfătui

— Ehe ! — interveni Cenușă — lăcătuș ? 
oricine, pe cînd combainier..

— Da, dar să te vedem, dacă ți se strică 
cine ți-o repară ? Nu vii tot la lăcătuș ?...

— Și dacă piesa nu se mai poate repara, 
gări, săriră, aproape într-un glas, Fiilop și Nagy, doi prieteni 
nedespărțiți, care voiau să ajungă strungari.

— Iar dacă ai un scurt circuit, gata! — dai fuga la elec
trician, adăugă triumfător David Iosif, care tăcuse pînă atunci șl 
care visa în taină să devină electrician de mină. De aceea, eu 
zic că, pină la urmă, măi Crasna, de anul viitor să vii alături de 
mine, să învățăm meseria de electrician

Crasna, în loc să se lămurească, se încurcase și mai mult decît 
era pină atunci

— Fă-te combainier, îi spuse Cenușă.
— Fă-te lăcătuș — îi zumzăiau în urechi luhasz Adalbert și 

Mleziva Petru
Din partea cealaltă, Fiilop și Nagy îi pisau:
— Fă-te strungar.
Iar David ținea morțiș să se facă electrician.
Ce era de făcut ? Nici nu mai știa pe cine să asculte mal 

întîi. Toți trăgeau de el, argumentîndu-și spusele Cîțiva elevi din 
clasele mai mici se strînseseră, curioși, în jurul lor și-i ascultau 
fără să priceapă nimic. Noroc că tocmai atunci le sosi profesorul, 

ifel discuția nu s-ar mai fi terminat nici pînă azi . Și după lecție 
discuția n-a mai continuat, fiindcă Crasna și-a ales meseria. E 
cea pentru care s-a și înființat cercul tinerilor mineri...

o piesă la combaină

vii la noi, la strun-

In cinstea Zilei Internațio
nale a Copilului, Palatul 
pionierilor, cu sprijinul Co
mitetului orășenesc U.T.M.- 
București și al secției de 
lnvățămînt a Capitalei, or
ganizează în ziua de 1 Iunie 
următoa-ele manifestări spor
tive :

a) . Școala de planorism 
Dudești-Cioplea, ora 9.

— Concursuri de zmeie 
și demonstrații de aeromo- 
dele

b) Parcul Libertății, ora 9.
— Concurs de navomodele 

și pl’mMri cu bărcile pe

c). Piața Republicii, o 
10.

— Concursuri de • ciclis 
cu participarea pionierilor ș 
școlarilor din Capitală (bici 
clete mari și trei sferturi).

Câștigătorilor la concursu
rile de ciclism li se vor acor 
da dreptul de a participa 1 
excursiile organizate de Sec
ția de Invățămmt a Capita 
Tei, între 1—15 iunie a.c., î 
cele mai pitorești regiuni a! 
țării, la alegere (Delta Dună 
rii, Munții Apuseni, Bicaz 
Combinatul Hunedoara etc.)

In zilele următoare, delegații sovie
tici, dornici să cunoască îndeaproape 
viața și realizările poporului nostru, au 
făcut o serie de vizite. Ei au fost în- 
tîmpinați cu entuziasm de muncitorii 
uzinelor „23 August", de textiliștii fa
bricii de confecții Gh. Gheorghiu-Dej, 
de muncitorii de la G.A.S. Fundulea, 
de petroliștii din Ploiești. Pretutindeni, 
oaspeții au purtat discuții prietenești, 
s-au interesat de metodele de muncă și 
de roadele lor, au schimbat daruri.

Vizita deputaților sovietici continuă. 
In toate locurile, ei întîlnesc aceleași 
simțăminte vii de prietenie și recuno
ștință ale oamenilor muncii din țara 
noastră pentru marele popor sovietic.

Soli ai «prieteniei frățești dintre po
porul sovietic și romîn, oaspeții 
duce cu ei 
uitat.

Nedrepți mai slnt cîte
odată și tovarășii profe
sori! Auzi, să descoperi 
o nouă subclasă de ani
male și, în loc de laude, 
să te 
trări, 
zută I 
te, o 
toare 
întîi să vedeți cum stau 
lucrurile.

Odată, la o oră de 
geografie, în clasa a VI- 
a Ă de la Școala nr. 2 
din Lupeni, se explica 
lecția despre continentul 
Australiei. ~ "
cesta, plin 
ici pustiu 
luxurianta 
picată, îl atrăgea nespus 
pe Cămărășan. Așa că 
nu e de mirare că, la un 
moment dat, simți cum 
banca lui se transformă 
uimitor de repede intr-un 
vapor alb-strălucitor ca- 
re-l duse tocmai pînă în 
Australia. Dar abia puse 
piciorul pe necunoscutul 
tărîm, cînd. din văzduh, 
pe căi nevăzute, răzbă
tu pînă la el o voce pli
nă, dar foarte cunoscută, 
vocea profesorului său 
de geografie :

— In Australia trăiesc 
animale dintre cele mai 
curioase. Așa e, de pildă, 
cangurul...

Aici însă vocea profe
sorului se pierdu în 
văzduh, intrucît -atenția 
exploratorului nostru fti 
atrasă de un grup de 
animale tare hazlii.

— Ia te uită, se minu
nă exploratorul, ce-or 
mai fi și bazaconiile 
astea? Dacă nu mă în
șel, să știi că-s canguri t 
la să mă apropii un pic, 
să văd cp au mai carac
teristic...

— „...Au un fel de 
traistă în care iși (in 
puii timp de 8-9 luni..." 
auzi din nou exploratorul 
vocea profesorului său.

Lui Cămărășan i se 
păru că vede, într-ade-

trezești cu mus- 
ba și cu nota scă- 
Asta-i o nedrepta- 

nedreptate striga
ta cer! Dar mai

Continentul a- 
de contraste, 
arzător, colo 
vegetație tro-

— FOILETON —

văr, petrecute pe după 
capetele animalelor un 
fel de traistă din acelea 
înflorate, făcute din țesă
tură de lină. Uimirea tul 
nu mai cunoscu margini.

N-apucă 
minuneze 
ci din nou

însă să se 
prea tare, că
ii ajunseră la

•s

ce
oare mai a-

nu

urechi cuvintele profeso
rului său : „Toate aceste 
animale fac parte din 
subclasa marsupialelor".

— Da, da, tși zise ex
ploratorul, uite un cu- 
vlnt pe care ar trebui 
să-t notez. Dar stai! 
Cum a zis că le cheamă ? 
Morospiale ? Parcă
așa!... Murospole ? Nu, 
nu, nici așa!... De 
n-am fost 
tent ?...

Sunetul clopoțelului fă
cu să dispară într-o 
clipă și pustiul austra
lian, și întinsul ocean, și 
vaporul alb-strălucitor. 
Cămărășan iși dădu sea
ma că de fapt el nici nu 
s-a clintit din clasă. Pe 
bancă, maculatorul des
chis ti stătea în fafă fără 
nici un rlnd scris.

Sunetul clopoțelului se 
stinse încet în ungherele 
coridoarelor, dar o dată 
cu el pieri și. interesul 
lui Cămărășan pentru a- 
flarea cuvîntului uitat. 
Căci nimic nu i-ar fi fost 
mai ușor declt să-și în
trebe colegii sau să ci-

tească lecfia din carte, 
și-ar fi aflat pe dată nu
mele căutat. Dar el n-a 
făcut nici una, nici alta...

ir
Cangurii din Australia 

s-ar fi mulțumit, desigur, 
pentru o întreagă veș
nicie cu numele pe care 
l-au căpătat de la sa- 
vanți, precum și cu înfă
țișarea dăruită lor de 
natură, dacă exploratorul 
nostru n-ar fi fost nevoit 
să dea lucrare de control 
și dacă în această lucra
re nu i s-ar fi cerut să 
scrie tocmai despre Aus
tralia. Lucrarea asta l-a 
făcut pe Mai Marele 
Cangurilor să-i adune la 
sfat pe înalții săi dregă
tori.

— înalții mei dregă
tori, glăsui el, îndată ce 
se adunară toți, vă a- 
duc la cunoștință o veste 
care va încălzi desigur 
inimile voastre. De astăzi 
înainte neamul canguresc 
nu mai face parte din 
subclasa marsupialelor. 
Nu mai sîntem marsu- 
piali, ci fhesomorfogi! 
înțelegeți ? Mssomorjo- 
gi! Țineți bine minte a- 
cest nume, fiindcă el este 
noul nume al subclasei 
din care facem, parte, și 
ne-a fost dăruit de renu
mitul explorator Cămă
rășan, In lucrarea sa de 
control.

Cîteva clipe adunarea 
fu cuprinsă de o însufle
țire de nedesșris. Ba vreo 
cîteva capete mai înfier- 
btntate începură să stri
ge : „los marsupialele I” 
„Trăiască mesomorfogii"

— Și încă ceva, reluă 
Mai Marele Cangurilor, 
de azi înainte să știe ori
cine că femeile noastre 
nu-și mai poartă puii în 
marsupiu, ci într-o trai
stă, o traistă înflorată, 
așa cum a descris-o ex
ploratorul.

Aplauzele izbucniră

dui nou, capetele înfier- >> 
blntate strigară iarăși: (? 
„Jos marsupiul!“ Tră-R 
iască traista /“

Dar tocmai cînd adu- R
narea era pe sjîrșite, sosi >> 
în goana mare un curier # 
special. Acesta șopti ceva R 
la urechea Mai Marelui > 
Cangurilor, care se făcu <? 
dintr-o dată galben ca R 
turta de ceară.

— înalții mei dregăto- 
ri, vestea care mi-a fost 
adusă acum ne umple de R 
mlhnire. Lucrarea prin << 
care exploratorul Camă- >> 
rășan ne învestea cu «? 
noul titlu și cu noua in- K 
fafișare a ajuns în mii- >> 
nile profesorului său. Și R 
știți ce-a zis profesorul ? u 
A zis că băiatul n-ar fi)) 
fost destul de atent la >> 
explicații și din pricina'! 
asta s-ar fi apucat săș 
născocească bazaconii!...,> 
Pentru asta i-a scăzut un 
punct din notă. E o ne
dreptate, o nedreptate !...

In cîteva clipe toată 
adunarea se risipi. înalții 
dregători se duseră pe 
la casele lor, să trăiască 
așa cum trăiseră pînă 
atunci. Numai Mai Ma
rele Cangurilor rămase 
pe ginduri:

— Ce nedreptate! mur
mura el. Auzi, să desco
peri o nouă subclasă de 
animale și, în toc să fii

Vasile B1RGAOANU

răsplătit, să (1 se scadă 
nota cu un puneți Da, 
da. nedrepfi

■ cîteodată profesorii!
mai slnt
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