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------CINE A
Acum. o săptămîflă a sosit în redacția noa

stră o scrisoare. Ne-a scris-o președintele unui 
detașament

„Sini foarte necăjit, dragă redacție ! , Toătă 
lumea zice că eu sint vinovat. Eu cred insă • 

f că... dor să-ți povestesc despre .ce e vorba :
In toamna trecută, la adunarea-de alegeri, 

am fost propus în colectivul de conducere al 
detașamentului. Colegii mei spuneau că eu în
văț cel mai bine din clasă și că tocmai aseme
nea băieți trebuie să stea in fruntea detașamen
tului.

. Sincer vă spun, m-am bucurat mult că s-au
gîndit la mine. Totuși, in sinea mea, mi-am 

!dat seama că eu n-am să mă pricep să duc cum 
trebuie munca asta. Știți, mie-mi place să ci
tesc, să învăț, dar să organizez anumite acți
uni nu mă pricep deloc. Le-am spus asta 
băieților N-au vrut să mă creadă. M-au ales 
totuși. Apoi colectivul de conducere m-a a-'es 
președinte. învăț doar cei mai bine din clasă ! 

Ce s-a întîmplat pe urmă ? O dată am vrut 
să organizez o adunare. Citisem o carte foarte 
interesantă despre o călătorie in lumea atomu
lui. l-am făcut rezumat, așa cum m-am priceput, 
și-am vrut să-l citesc băieților. La adunare 
n-au venit decît cîțiva, care nici măcar n-au 
ascultat. Altă dată, am vrut să facem o călă
torie pe hartă spre Antarctida. Am citit mult 
pentru asta, dar iarăși n- m-au ascultat băieții. 

Ce mai. citeva excursii, unele adunări in 
tare au fost criticați cei care nu învață bine,

GREȘIT?______
iată cam tot ceea ce -a făcut detașamentul 
nostru. ț.

Acum, toți băieții zic că eu sint vinovat că 
detașamentul nostru ii-a avut activitate ! Doar 
eu le-am spus «ie la început că n-am să mă pri
cep !“.

Băiatul care ne-a trimis scrisoarea de mai 
sus a fost sincer cu noi. așa cum sincer a tost 
și cu colegii săi. Tocmai de aceea scrisoarea de 
mai sus are marele merit de a dezvălui felul 
cum se fac in unele unități de pionieri alegeri
le colectivelor de conducere. Așa cum atunci 
cind vrei să afli--subiectul unei propozițiuni 
pui întrebarea: „Cine face lucrarea?", lot așa 
și pionieriii din aceste unități pun întrebarea: 
„Cine învață cel mai bine ?“ Și cine „răspunde" 
la întrebare, acela este ales în colectiv.

Cum se vede insă, aceasta nu este suficient. 
Pe lingă faptul că învață bine, cei aleși în 
colectiv trebuie să fie băieți cu multă inițiativă, 
veseli, inimoși, pricepuți să facă o treabă ca 
asta E mai bine să alegem în colectiv băieți 
care nu învață excepțional, dar care se pricep 
să organizeze activități interesante, decît să 
alegem pe cei care invață ..cel mai bine" dar 
le lipsește inițiativa, vioiciunea.

Tocmai de asta noi socotim că băiatul care 
ne-a trimis scrisoarea de mai sus nu e vi
novat de slaba activitate a detașamentu
lui său. E vinovat detașamentul care l a ales

C e i t r e i

AM FOST ALEASA DIN NOU \
l.a adunarea de alegeri a detașamentului » 

nostru n-a lipsit nici un pionier. După - darea L 
de seamă, in cure s-au arătat realizările * 
muncii detașamentului, pionierii au discutat 
activitatea de anul trecut, criticind pe colegii 
cure nu învață sau sint indisciplinați.

Am fost foarte emoționată cind pionierii au 
discutat despre mine și mi-au arătat că nu 
sint destul de energică. Mă voi gindi mai 
mult la asta și cred că și in activitatea de
tașamentului se va cunoaște.

Gina ORLOV 
președinte det. 10 cl. a 

Școala de 7 ani nr.
Petroșani

PE CEI MAI BUNI COLEGI
Ș’i în unitatea de pionieri de la Școala 

medie mixtă din orașul Cimpulung Moldova, 
alegerile sini in toi. Deunăzi, pionierii deta

șamentului nr. 5 au ținut adunarea pentru a 
alege pe cei mai buni colegi în colectivul de 
conducere. Pionierii celor trei grupe au luat 
cuvintul, au discutat în jurul dării de seamă, 
aut făcut multe propuneri pentru planul de 
muncii'. Noii rtileși au făgăduit că vor munci 

în așa fel ca detașamentul lor să devină 
fruntaș.Instructor superior Alexandru BALAS /

Școala medie mixtă Cimpulung-Moldovenese ;
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Ș .TI R I
* De curînd, în clasa a Vl-â â 

Școlii mixte nr. 10 din Arad, s-au 
terminat adunările de ailegere a pre
ședinților de grupă.

Acum pionierii se pregătesc pentru 
alegerea președintelui de detașament 
și a colectivului de conducere. Ei au 
hotărît să aleagă ca președinte de de
tașament pe cel mai bun dintre colegii 
lor, disciplinat, cu multă inițiativă și 
bun 14 învățătură.

* In cinstea alegerilor de detașa
mente Și la chemarea Ocolului Silvic 
din comuna Seleiș, raionul Gurahonț, 
pionierii au cules peste 700 kg, cas
tane sălbatice.

Au mai strîns și 500 de kg. pere 
sălbatice din-care vor scoate sămînța 
și o vor da pepinierelor pomicole din 
raion.

Deunăzi, la Școala de 7 
ani din comuna Coste ști, ra
ionul Buzău. a avut Joc a- 
tegerea colectivului de con
ducere al detașamentului din 
clasa, a Vl-a. imediat diipă 
adunare, noi am luat un in
ie* viu alegătorilor despre 
cei pe care i-au ales, lată 
ce ne-au spus pionierii

DOBRE MARIA : Filip
Constantin, pe care l-am 
propus, este un băiat ioarie. 
bun. Pe mine m-a ajutat 
adesea la lecții, mai ales 
la matematică, unde. într-o 
vreme luam note foarte 
proaste".

COM AN : „Să vedeți ce 
frumos se poartă cu colegii 
săi și cu părinții ! Eu știu 
și cum se poartă acasă44.

MOCANU NICULINA: ..Vă 
rog să adăugați, tovarășe 
reporter, că eu l-am votat, 
însă într-un rînd am fost 
foarte supărată pc el. Ve-

GHEORGHE PREDOIU

CONSTANTIN F1LIP

nea fără cravată la școa
lă. Dar l-am luat intr-o zi 
la rost"...

Dar despre Preoioiu Gheor- 
ghe. cel de-al doilea ales, ce 
părere aveți ?

FILIP VICTOR: „Eu vă 
spun cinstit că nu l-aș fi vo
tat pe Gheorghe din pricina 
2-iui pe care l-a luat la 
geometrie. Ce fel de mem
bru în colectivul de condu
cere al detașamentului (poa
te chiar președinte de deta
șament) poate fi el cu un 
2 ?“

Proteste generale la adre
sa lui Gheorghe.

MAI MULȚI PIONIERI. 
„Tovarășe reporter, lucru
rile nu stau chiar așa. In 
primul rind, P redo iu și-a în
dreptat nota proastă. In al 
doilea rind, a fost ceva cu 
totuț întâmplător... s-a ză
păcit. nu știu ce-a avut. 
Priviți în catalog. Are nu
mai noțe bune. Apoi e ener
gic și și-a îndeplinit sarci
nile cît timp a fost preșe
dinte".

Pe ' tovarășa Zahiu Ale
xandrina. instructoare de 
detașament, care face parte

de drept di-n colectivul de- 
conducere al detașamentu
lui, o puteți vedea și in fo
tografie.

Tovarășa Zahiu este pro
fesoară de matematică la 
clasele a V—VI l-a și con
duce de multă vreme acti
vitatea detașamentului în 
clasa a Vl-a. Vorbește do
mol, cu multă căldură și, 
cind îți povestește ceva, ai 
impresia că și vezi în față 
cele povestite. Pionierii sint 
buni prieteni cu instructoa- 
rea lor. Ori de cîte ori au 
avut vreun necaz. instruc- 
toarea i-a ajutat Și apoi 
cîte excursii minunate și 
cîte acțiuni frumoase n-au 
făcut sub conducere?» ei !

Cînd le-am cerut să-Și 
spună părerea despre ins
tructoare. mi-au declarat 
doar atît : „O iubim foarte 
mult șj nu ne-am despărți 
de ea în ruptul capului"

După toațe acestea i-am 
fotografiat pe cei trei, adică 
noul colectiv de conducere* 
al detașamentului, ca să vl-i 
înfățișăm și vouă. Ne-an» 
gîndit că sînieti curioși

ALEXANDRINA ZAHltf 
Insiructoarea deiașamentuM

vedeți cum arată și. even
tual, să le urat'), așa cum 
le-am urat șl noi: ..Succes 
în muncă*'.

A WEISS



LUNA MARII PRIETENII

man Richard Krumb- 
holz cercetează cu 
multă pasiune viața 
ciupercilor. El a că- 
lătorit mult, mai ales 
prin pădurile virgine 
ale ținuturilor tropi
cale. Odată, pe cînd 
străbatea desișul pă
durilor braziliene, în. 
fruntînd tot felul de 
primejdii, a fost mar
torul unui fenomen 
de o rară frumusețe. 
Iată ce povestește 
el :

O amintire scumpă
Ziua aceea de octombrie n-o vor uita curînd școlarii din Ba- 

lotești. Și nici ochii senini și calzi ai tovarășei Osipova nu-i vor 
uita...

Baloteștii e o comună nu prea mare, din regiunea București. 
De aceea, vestea s-a răspîndiț ca fulgerul printre copii. Ce emoție, 
ce zarvă la școală! Și, desigur, cea mai emoționată era Maria 
Damian dintr-a VII-a, care trebuia să rostească cuvîntul de salut 
în limba rusă Și iată că așteptata clipă a sosit. Pe ușă, a intrat 
zîmbitoare tovarășa Osipova, membră în delegația sovietică ce 
ne vizitează țara. Florile, strîngerile de mină... Apoi tovarășa 
Osipova le-a vorbit copiilor despre elevii Școlii nr. 243 din Mos
cova, a cărei directoare este de 20 de ani. Și în tot acest timp 
școlarii din Balotești parcă s-au simțit în mijlocul depărtaților lor 
prieteni, pionierii din Moscova. S-au despărțit cu regret, dar le-a 
rămas o amintire scumpă, cu care se mîndresc.

Pentru cei mici, lucruri de iarnă
In întîmpinarea lui 7 Noem- 

brie. sărbătoarea dragă a oa
menilor muncii de pretutindeni, 
muncitorii patriei noastre au 
pornit întreceri avîntate pentru 
sporirea producției, pentru eco
nomii Printre ei se află și cei 
din întreprinderile care produc 
articole de încălțăminte și îm
brăcăminte pentru copii- Acum, 
fiind sezonul friguros, ei și-au 
îndreptat atenția, firește, spre... 
articole călduroase. Și pînă a- 
cum ei au dat multe produse 
peste plan. Așa. de pildă, 13.000

perechi șoșoni și cismulițe. 
72.000 confecții de lînă și bum
bac, etc- In ultimul trimestru 
al acestui an, ei s-au angajat 
să producă în plus față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
cu 232.000 mai multe tricotaje 
de lînă și bumbac și cu 9.000 
mai multe confecții de lînă. Și 
fără îndoială că. acum. în zi
lele ce au rămas pînă la Săr
bătoarea Marii Revoluții, ei 
își vor împlini o bună parte 
din acest angajament.

O lecție de istorie
LA ȘCOALA

Profesoara : lonescu Gabriel, ce 
avem pentru azi la istorie ?

lonescu Gabriel : Avem... des
pre... despre...

Profesoara : împăratul...
lonescu Gabriel : Despre împă

ratul...
Profesoara : Ei hai!...
lonescu Gabriel : Despre impăra- 

ratul Eihai.
Profesoara : Ba despre împăra

tul Traian, istețide 1
lonescu Gabriel : Aveți drep

tate 1 Mda... împăratul Traian a 
fost un mare... împărat. El a trăit 

1 în vremea lui Decebal. Decebal 
a fost căpetenia dacilor. Dacii 
cultivau,., vite și creșteau... miere 
de albine. Și noi 

| avem acasă doi stu
pi 1 Odată m-au 
înțepat albinele. No
roc însă că nu erau 
muște tse-tse. A- 
celea trăiesc în A- 
frica. Acolo le-a în- 
tîlnit exploratorul 
Livingstone. Dar și 
noi am avut explo
ratori. Pe Emil 
Racovifă, de pildă!
El a călătorit la 
Pol. Acolo e mai 
frig decît la noi. 
Insă și .la noi 
e cîteodată foarte
frig. De pildă, acum doi ani, cînd 
cu viscolul acela... Atunci m-am 
plimbat cu schiurile pe bulevardul 6 
Martie, pe acolo unde-s cinemato
grafele. Mie îmi plac grozav fil
mele. Vreau să mă fac actor de 
film ori măcar regizor... Vreau să 
turnez un film ca „Vagabondul", 
de pildă. L-ați văzut ? Are o mu
zică grozavă: ascultați: Avara j
mu . :.! -j

ACASĂ I
Mama : Gabriel, nu ți-e rușine ? j 

Ai luat iarăși un 2 la istorie ? Ce ‘ 
te-a întrebat, leneșule ?
Gabriel : Despre împăratul Traian. . 
Am vorbit o jumătate de oră fără 
întrerupere și cu toate astea mi-a 
pus nota 2. Asta-i curată persecu
ție...

Vești, vești, vești
• In peste 500 de cămine culturale din. fără au avut loc ma

nifestări artistice închinate prieteniei romîno-sovietice.
• Zilele trecute, în sala Asociației Inginerilor și Tehnicieni

lor. din capitală, s-a {inu.t o expunere despre avionul sovietic cu 
reacție TU-104.

• In regiunea Craiova. 11 caravane cinematografice prezintă 
la sate filme artistice și documentare sovietice.

• Și muncitorii de la fabrica Sinteza, din Oradea, au pornit 
întreceri în întîmpinarea lui 7 Noiembrie Mașinile centrifuge noi, 
care le-au sosit de curînd din Uniunea Sovietică, îi ajută din plin 
să dea o producție ridicată in cadrul întrecerii.

• Pînă la 7 Noiembrie, tinerii de ta uzinele Gh. Dimitrov din 
Arad s-au angajat să realizeze economii egale cu costul a 3 va
goane G V'.S.

. Intr-una din zile, 
pe cînd treceam 
printr-o pajiște, — pe 
unde, de altfel, mai 
trecusem o dată, — 
era cît pe ce să calc 
pe un obiect curios, 
de forma unui ou.

— O fi vreun ou de 
iguan — uriașa șo- 
pirlă tropicală ! gin- 
dii eu, și mă aplecai 
să-1 ridic, ca să-1 
cercetez mai îndea
proape. Dar minune ! 
Sub ochii mei oul în
cepu să se lățească, 
să crească, să se în
alțe, ca și cum ar 
ii fost un animal ghe
muit, dar care acum 
se ridică ca s-o ia la 
fugă. La un moment 
dat, apăru pe el o 
crăpătură îngustă, 
care se întinse cu 
repeziciune de la un 
capăt ia altul al ou
lui.

M-am speriat și am 
făcut un pas înapoi. 
Gînduri de tot felul 
începură să-mi um
ble prin cap. .Cine 
știe ? — gîndeam eu 
— poate că din oul 
ăsta va ieși chiar a- 
cum o pasăre mă
iastră, de care se 
vorbește numai în 
basme ?!'

Și oul creștea, 
creștea. Curînd oul 
se desfăcu și lăsă să 
iasă în afară o pă
lăriuță roșie-porto- 
calie. strălucitoare 
de parcă ar fi lost 
dată cu lac. Pălăriu
ța era așezată pe o 
tulpiniță atît de albă, 
încît puteai să juri 
că-i de zăpadă.

Așadar, oul acela 
misterios nu era ni
mic altceva decît o 
ciupercă I Dar o ciu
percă cît se poate 
de ciudată. Dreaptă 
ca o luminare, ciu
perca crescuse nu
mai în două ore ceva 
mai mult de o jumă
tate de metru.

Mă gîndii s-o rup. 
Dar, în clipa în care

întinsei mina, un nou 
miracol m-a uimit. 
De sub pălărioara 
portocalie începu să 
se lase în jos, încet, 
încet, un voal alb, fin 
ca o dantelă. Iată că 
a ajuns aproape de 
pămînt, înfășurînd 
piciorul ciupercii ca 
într-o mantie nespus 
de gingașă. In ace
eași clipă însă, ră
bufni dinspre ciuper
că un miros atît de 
respingător, încît fui 
nevoit să mă înde
părtez cît mai repede. 

Cînd m-am uitat 
din nou la ciupercă, 
nu mi-am putut opri 
un strigăt de uimire. 
O lumină vie, de cu
loarea smaragdului 
radia de sub pălări
oară, iar voalul dă
dea și el o lumină 
gingașă, mată. Atra
se de această aure
olă minunată, cît și 
de miros, roiuri uria
șe de gîngănii, colo
rate în fel și chip, 
dădeau tîrcoale mi
raculoasei ciuperci.

...A doua zi dimi
neață, am venit din 
nou în poiană. în lo
cul minunatei ciu
perci n-am mai gă
sit însă decît un 
ghemotoc de masă 
cleioasă'.

Mai tîrziu, Krumb- 
holz a aflat că bă
știnașii numesc a- 
ceastă ciupercă „da
ma cu voal alb". Pe 
seama ei s-au născut 
tot felul de povești 
fantastice. Supersti
țioșii, de pildă, cred 
că acela care este a- 
tras de lumina ei va 
avea ce îndurat o 
marc nenorocire.

„Dar eu — își în
cheie savantul ger
man povestirea — nu 
am regretat niciodată 
că mi-am petrecut a- 
proape o noapte în
treagă în pădure, 
admirînd acest rar 
fenomen al naturii.'

REZUMATUL CAPITOLULUI 
PRECEDENT

Ion Bogza s-a ținut de cuvînt. 
Chiar 
rît în 
seară 
tastrofa.

Trec minute de grea încordare. 
Deodată, din 
bule de aer, 
de apă.

Ce dramă 
cuse acolo ? 
spună ?

Echipa de pe șalupa de lansare, 
a tras sus frînghia și tubul de aer. 
Scafandrul a dispărut.

a doua zi dimineața, a cobo- 
mare, pe locul unde 
înainte se petrecuse

fundul mării, țîșnesc 
apoi un adevărat jet

înfiorătoare se petre- 
Cine ar putea s-o



Pe scenă, Moș Gerilă a adus un pom 
mare, mare de tot, cu bomboane și mai 
ales cu multe jucării. Copiii, veseli și 
nerăbdători, așteaptă să li se împartă 
jucăriile. Dar Moș Gerilă e cam preten
țios și în schimbul darurilor vrea să 
asculte de la fiecare cite o poezie.

Iată acum lîngă pom o fetită cu păr 
bălai și ochi mari, albaștri. Ea spune o 
poezie, și-o spune așa de frumos, încît 
și Moș Gerilă se minunează.

— Ei bravo, bravo, fetițo, spui poe
zia ca o artistă — o încurajează el.

Domnita e în clasa a IlI-a și nu prea 
știe ce înseamnă „artist", dar știe, că-i 
(place foarte mult să spună poezii, îi 
place să fie pe scenă, s-o privească 
lumea . . .

...De atunci au trecut doi ani. Dom
nița Maraloi e în clasa a V-a B a Școlii 
de 7 ani mixtă nr. 3. In acești doi ani 
ea a apărut de multe ori pe scenă, nu 
numai ca să spună poezii, dar și cu ro
luri în diferite piese. Acum, pe scenă se 
simte tot așa de bine ca și în bancă, la 
școală.

— ... Domnița, — i-a spus într-o zi 
tovarășul Marcu, regizorul de la Clubul 
S.N.C., — tu ai să joci într-o piesă. O 
să ai un rol frumos.

— Intr-o piesă ? Un rol ? — s-a spe
riat ea.

— Da, da, rolul unei fetițe care sea
mănă cu tine.

— Seamănă cu mine ? s-a bucurat 
Domnița. Atunci am să joc, desigur. In 
aceeași zi Domnița a și învățat rolul pe 
jumătate. Ivet, din „Oaspetele din faiptul

rezer-
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Șî-apoi începi cu plîusul... 
Dar ce-ți lipsește acum, 
Cînd ai covor de-aramă. 
Sub pașii tăi de fum,

Cînd vîntul murg se face. 
Te poartă unde vrei. 
Și mustul duice-n cană 
Te-așteaptă ca să-1 bei ?

Ori poate mergi la școală 
Și tu, micuța mea.
Și piingi cînd profesoara 
Iți dă vreo notă rea.

Dar cum să iei tu cinci-uri 
Ciad umbli tot hai-hui.
Și singura ta grijă-1 
In pomi să mi te sui.

Să te vorbești cu viului 
Și basca să mi-o smulgi. 
S-o zvîrii într-o băltoacă 
Și.apoi rîzînd, să fugi ?

Elena DRAGOȘ

Toamna școlăriță
Ești o făptură, toamnă, 
întocmai ca și noi.
Acum îți rid obrajii 
Prin galbenele foi.

serii", i-a plăcut. Ivet e o fetiță de 10 
ani, șchioapă, care trăiește cu unchiul 
său orb și cu bunicul. Tatăl ei a mu
rit pe front, iar mama s-a prăpădit din 
cauza supărărilor. De-a lungul piesei. 
Domnița trăiește toate necazurile și bu
curiile lui Ivet. Acesta a fost primul ei 
rol, dar și primul mare succes. Marinarii 
din port, oamenii din Constanța au a- 
plaudat-o mult pe Domnița. Iar la con

Fie ploaie, fie soare 
îmbietor, orele 
vaie pregătirii lecții
lor sint sfinte pentru 
școlărița Oprea Elena 
din cl. a V-a, de la 
Școala de 7 ani din 
Costești, regiunea Plo- 
ești.

Tocmai de aceea in 
timpul recreațiilor, in 
vreme ce unii școlari 
răsfoiesc în grabă 
cărțile. Elena se joacă 
veselă în curte. In re
creație ea se recreează 
cu adevărat

— O rochie nouă 
pentru păpușlcă ? Ei, 
da, o croim îndată!

Jucării pentru suri
oara mai mică, ajutor 
părințilo' la treabă, 
și astea fac parte din- 
tr-o zi obișnuită a 
Elenei Oprea. 
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cursul echipelor artistice de amatori ea 
a primit o diplomă pentru interpretare 
excelentă. A mai jucat apoi în „Sărbă
toarea recoltei" și în „Fetița cu chibri
turi". Fetița cu chibrituri e o fetiță or
fană, fără adăpost, chinuită de ger și de 
foame. In mînă are cîteva chibrituri, la 
a căror flacără galbenă și neputincioasă 
încearcă să-și încălzească mîinile. Nu i-e 
dat să primească nici măcar fărîmiturile 
rămase de la masa celor bogați. Astfel, 
părăsită de lume, ea se prăpădește. 
Soarta fetiței cu chibrituri a impresio
nat-o mult pe Domnița. Rolul acesta l-a 
jucat mut și nu i-a fost prea ușor să re
dea prin gesturi tot ce-ar fi putut spune 
prin vorbe.

Acum Domnița pregătește un nou rol: 
rolul Marusiei, o fetiță care pleacă la 
Moscova, să se facă artistă. (Se pare că 
acest roi îi place cel mai mult, pentru 
că e tocmai visul Domniței). Marusia 
întîmpină oarecari greutăți. Ajunsă la 
directorul unui teatru, acesta n-o prea 
ia în seamă, Marusia se înfurie și începe 
să plîngă.

— Bineînțeles — a adăugat Domnița 
— că în momentul acela trebuie să mă 
gîndesc la ceva dureros, ca să pling și 
eu întocmai ca Marusia.

Domnița are multă voință și stăru- 
iește într-un lucru pînă ce reușește. La 
școală învață bine, se numără printre 
fruntașii clasei. Peste cițiva ani poate 
o vom vedea pe Domnița pe scena unui 
teatru mare, interpretînd un rol de 
seamă. Noi îi urăm succes I

Lucreția RANGA

Din înțelepciunea 
popoarelor

★ ★

Proverbe și zicători iraniene
Socotește munca 

drept odihnă cînd 
ai în față un mare 
te1.

Unde nu exista 
pomi fructiferi, și 
sfecla poate ține 
locul unei porto
cale !

In casa unei fur
nici și o picătură 
de rouă provoacă 
inundație.

Dacă cu ajuto
rul strigătelor s-ar 
putea construi o 
casă, atunci măga
rul ar putea con
strui o stradă în
treabă.

Viteazul se cu
noaște în luptă, 
înțeleptul la supă
rare și prietenul la 
nevoie.

Ghicitori chinezești
Apare pe lume gras, 

gras,
Dar, pe zi ce trece, devine 

tot mai subțire.
La începutul și sfîrșitul său 

e frig.
Iar la mijloc e cald

(calendarul)

Cînd e curat, stă
.-.casă,

Cînd e mîzgălit. pleacă 
la drum.

Ii sînt deschise toate căile 
și drumurile. 

Nimeni nu-1 așteaptă să se 
întoarcă.

(Plicul cu scrisoarea)

Ii place să se spele și să se scalde. 
Dar din această cauză slăbește.

(săpunul)

Proverbe și zicători japoneze
Este mai bine să vezi o dată, declt să 

auzi de o sută de ori.
Clinele flămînd nu se teme de băț.
La ceartă nu cîștigă cel care strigă mai 

tare.
Chiar drumul de o mie de li începe cu

un pas.
Pentru proști nu există leac
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de Victor Vintu

(continuare din m 82)

bucătărie. Orice 
asta nesuferită

nu vezi ce scrie

Înghețata era strașnică și ne răsplătea toate 
suferințele din dimineața aceea. Mai cu 
seamă pe ale mele. Să mă fi văzut acum 
Sanda ar ti crăpat de necaz 1

Mai luăm una? mă iscodi lacom Ti; 
molie, după ce-și plimbă lingurița printre 
ultimele resturi de înghețată topită.

— Ne ajung banii ? l-am întrebat eu în 
șoaptă

— E doi lei o porție, 
colo ?_ îmi arătă el un carton atîrnat de 
perete'

— Păi... să mai cerem, dar una de lă
mîie'

Țimofte comandă două , înghețate de 
lămîie. Cofetarul, înveselit, ridică" din sprîn- 
cene :

— Se vede că ați fost cuminți; dacă vă 
lăsă părinții să mincați de opt lei înghe
țată! Hai să vă mai dau și de doi lei frișca. 
Voinicilor.

‘.Noi am încuviințat din cap. Să ne dea. 
Dacă aveam de unde! Putea fi -ceva mai 
plăcut decît s-o știu pe Sanda că așteaptă 
sacoșa cu ceapă și roșii, iar eu să mănînc 
înghețată de lămîie cu frișca 2

--Mâi copii, banii, ăștia, sînt" de' la voi ? 
auziră,pi deodată, din spate, vocea groasă 
a c&fetarțtiițț , • ;

Eu -nul. am.simțit că mă-nec cu ultima 
bucățică de înghețată Orații apăru lingă noi 
eu hîrtia buclucașă, străpungîndu-ne cu pri
virea de sub spricenele-i stufoase.

— Parcă-i a noastră, șopti gornistul, nc- 
putino să mintă

— Cum vine asta, parcă? De la voi o 
am se încruntă cofetarul. Bine mă, băiețași, 
vă dau ,ș(frișca., iar voi vreți să mă tra
geți pensioară? Păi rcredeți că. așa merge? 
Hai. scoateți iute alți; zece lei i „tună el. 
P-ăștia luăți-i, să nu-i văd 1 Șî aruncă pe 
masă hîrtia ruptă ' •

Df teamă am băgat banii în buzunar.
II văzui pe Timofte galben, cu ochii țintă 

la mîiriile mari., butucănoase; ale cofetarului..
— N am... n-avem... biigui gornistul.
— N-aveți ?! țipă omul N-avfeți și vă 

ghiftuiți ? Păi. stăm noi altfel de vorbă, se 
apropie »ț amenințător de noi,

In clipa aceea. în care închiseșem ochii, 
pregătit fa orice, mi-ani amintit de restul* 
care-mi rămăsese de la hîrtia de 25 a San
dei Uraaaâ I am izbucnit eu în gînd, a- 
mintindu-mi de cei vreo unsprezece lei sal
vatori din fundul buzunarului.

— Am ! Am eu 1 țipai repede, căutînd ba
nii 1 am scos într-o clipă și i-am piis în 
rtiina grea a cofetarului care, după privirea 
ce ne-r> aruncase înainte, părea a-și fi luat 
„la revedere" de la plată.

— Așa băiatule, așa, murmură el îm- 
b'inzit

Timofte mă privea ca pe-o ciudățenie. 
N-am mai stat mult 1a gîndiiri. Am apucat 
sacoșa și am ieșit pe ușă fără a mai arun
ca îndărăt o singură privire. Parcă scăpa- 
sem din iad Uff 1

— Păi dacă nu-mi plăteau — auzii vocea 
cofetarului — scoteam eu dintr-înșii și va
nilia și lămîia I

După o clipă. Timofte își reveni din spai
mă

Peniță, ești cineva 1 Ne-ai salvat de la 
.moa.r.tpt, spuse el pe jumătate în glumă; pe 
jumătate în serios — Dar ce șmecher ai 
fost t Aveai bani la tine și tăceai chitic.

— Restui de la piață, oftai eu cu ochii 
Ijț sacoșă Acum ce mă fac ? De unde-i pun 
lă loc? Măi, Timofte tu trebuie să m-ajuți I 

Gornistul ridică neputincios din umeri.
— N-ani un ban Dacă aveam, crezi că 

nn i-aș fi plătit cofetarului ?
— Cere de acasă de la mătușa la care 

stai, il îmboldii eu
— De la mătușă-mea ? Nu mi-ar da o 

lețcaie pe niînă, măcar de m-ar vedea întins 
lat, spuse Timofte cu atîta tristețe, îneît am 
înțeles limpede că din partea lui — nici o 
nădejde. — Dar de ce nu-i spui Sandei cum 
stă treaba doar n-o să te sfîșie 1?

Am ridicat privirea în sus, iar Timofte, 
care-i băiat deștept, a înțeles și n-a mai zis 
nimic. Uite, gîndeam eu, poate omul ~“ 
moară fiindcă n are

Mi-am luat sacoșa și am pornit amîndoi a- 
gale, triști, către casele noastre

De ce ne om fi bătut ca niște smintiți 
Dentru hîrtia aceea ? Ar fi fost și acum în
treagă, iar înghețată tot am fi mîncat, însă 
ca niște oameni cinstiți, pe banii noștri. A- 
șa-mi tîram eu pașii spre casă, socotind că 
numai după o pățanie ca a noastră îți vin 
mințile la loc. Acum, totul era zadarnic, a- 
veam să încap pe mina Sandei 1

Cînd eram, gata să intru pe ușă, plouat și 
spășit; parcă un; spiriduș bun mi-a adus a- 
minte că mai am în buzunar cei zece lei 
rupți. Mi-am spus:' să-i" dau; să nu-i dau ? 
Să mai adaug o nouă nenorocire la lanțul 
celorlalte ■?, Nevoia însă a învins. Am împă
turit hoțește hîrtia și am pășit în bucătărie.

— Ai cunîpărat de toate ? îmi sări in în- 
tîmpinarerSanda Roșiile le-ai ales frumoa
se ? Dar cartofii-s mari? îmi împuie ea capul 
cu tot felul de socoteli de-ale ei. Se vede 
că-i plăcură tirguielile mele, fiindcă deșertă 
liniștită sacoșa, fără- să mă certe pentru ni
mic.— Cît ți-a rămas rest ? mă întrebă ea 
deodată, în vreme ce spăla roșiile la robinet.

— Unsprezece lei, spusei eu încet, scoțînd 
din buzunar hîrtia buclucașă. Ce-o ieși a- 
cum.. îmi spuneam eu, simțind în git un 
nod cît o pară.

— Lasă,ține-i, mi-i dai tu mai tîrziu, mi-o 
tăie repede Sanda, trebăluind de zor. Am la 
treburi, o grămadă 1 Hai să mă ajuți la 
curățat cartofii.

Pînă să spun ceva„ m-am pomenit cu un 
cuțit în mină și cu o cratiță în față. Altă
dată, i-aș fi arătat eu să mă ia așa repede. 
Duminică dimineața n-am altceva mai bun 
de făcut decît să-i curăț "ei cartofii? "Acum 
însă m-am așezat liniștit pe taburet, gindin-

băiat bun, te poți înțelege cu mine.
Inmă'rmurisem.
— Hai, acum du-te, să nu scapi spectaco

lul de ora unsprezece. Vezi, se uită ea la 
ceas, e unsprezece fără 
fuguță mai prinzi. Dar 
masă 1

Am ieșit zăpăcit din 
fi făcut așa dar, bîrtia 
zece lei nu voia să mă părăsească. Se ți 
scai de mine. „Mulțumesc, Sănducule, ce 
inimă largă ai 1 Dar de unde să scot eu cei 
cinci lei pe care trebuie să ții educ ?”.

Descurcate, Peniță 1
M-am pomenit rătăcind pe stradă, prin 

preajma casei, socotind cit adevăr stă în 
zicala cu lacul și cu puțul. Nu știu cit am 
tot hoinărit, cînd m-am auzit deodată stri
gat. Am întors capul. Era Toma care se în
torcea .acasă. Venea cu haina pe umeri, flu- 
ierînd vesel.

— Unde te duci. Florică?
— La cinema, am. bombănit eu intr o 

doară.
— Și te pomenești că n-ai parale... spuse 

Toma, zîmbind într-un fel anume, ca între 
băieți. .

— N-am," făcui eu încet, dar simțind cum 
mi se strecoară în suflet o rază de nădejde. 
— Mi-ar trebui cinci lei, dacă ai...

Toma mă privi pătrunzător, ca și cum ar 
fi vrut să-rai treacă gindurile printr-o sită.

— Oho. ai ridicat pretențiile ! Altădată-mi
................................ - ' el

zece... Dacă dai o 
să nu întîrzii

Mic dicjfenar geografic
Patria .fărmului bogat"

In ultima sa cală- 'ș 
toiie spre continen- 
.tul Lumii Noi, Cristo- << 
for Columb a de- ; 
barcat în anul 1502 

~'i pe țărmul Americii (< 
Centrale. Spaniolii , 
au văzut la băștina- *, 
șii de aici atîtea po- ri 

aur, îneît Columb, care V 
descopere pămîntul le- L 
lui Ptolomeu — „Cherso- c<

de 
sâ 
al

doabe 
visase 
gendar 
nesul de aur" — s-a gîndit că 5n 
sfîrșit își atinsese scopul. In cinstea 
descoperirii făcute, Columb a nu
mit ținutul unde a debarcat Costa- 
Rica, ceea ce în limba spaniolă 
veche înseamnă „țărm bogat".

De aici își trage numele mica re
publică Costa-Rica, din America 
centrală.

Niagara
Niagara este o a- 

pâ curgătoare din A- 
merica de nord, ca
re, înainte de a se 
vărsa» în lacul Onta
rio, formează renu
mita cascadă ce 
poartă același nu
me. Cuvîntul Niaga- 

origine irocheză. In a-
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fel o să se isprăveascădu-mă abătut în ce 
totul. Dumnezeule, ce-o să iasă cînd o să 
descopere soră-mea hîrtia de 10 lei ruptă 1 
Cred că aș fi curățat cartofi pînă a doua zi 
dimineață, numai să mă fi văzut scăpat.

Am terminat repede și Sanda i-a vărsat 
într-o cratiță de pe plită. Mă’ pregăteam să 
ies. dar ea mă opri t

— Florică, dă-rrri restul de la piață!
Ceva rece, ca o șopîrlă, îmi alunecă pe 

spate. Am scos tremurînd banii. Soră-mea 
a luat hîrtia, s-a jucat cîteya clipe cu ea, 
fără s-o despăturească însă, timp în care 
simțeam că mă trec sudorile.

— Ai vrut să te duci azi dimineață la 
„Contele de Monte Cristo", nu-i așa ? Și-ai 
fost furios că nu ți-am dat bani, nu ? Spune 
drept, Florică, așa-i că te-ai gîndit că ai 
o soră rea ? Da, da, văd asta în ochii tăi... 
Ei, uite, ca să nu mai crezi ce-ai crezut, 
ia ăștia zece lei și du-te sănătos la film. 
Ai fost băiat bun, ai făcut piața, ai curățat 
cartofi... Biletul de cinema costă doi lei ju
mătate, iar alți doi- lei jumătate iți dau 
să-ți iei. o înghețată Așa, F'orică. să’-mi 
aduci îndărăt numai cinci lei..

Să spun drept, n-am avut niciodată no
rocul să-mi cadă o cărămidă în cap Cred 
însă că ceea ce simți atunci este exact 
ceea ce am simțit eu ascultînd cuvintele 
soră-mii. Am rămas năuc, uitîndu-mă la 
Sanda cu ochii holbați. M-am trezit doar 
în clipa în care am simțit cum îmi pune în 
mînă buclucașa, afurisita hîrție de zece lei.

— Nu-ți vine să crezi ? Chiar atît de rea 
mă credeai, Florică, se înduioșă Sanda șt 
mă sărută pe frunte Vezi dacă ești

cereai numai trei lei. Ei, da, murmură „ 
înveselit, profiți de ocazie ca să capeți și 
de-o înghețată. Fie și cinci lei. numai ““ 
nii-ți strici pofta de mîncare, căci o să te 
ia Sanda la rost, izbucni el în rîs. Nu știi 
tu cum sînt gospodinele? Vai și-amar să 
mai lași ceva în farfurie !
' Îmi dădu banii, mă lovi ușurel pe umeri ' 
și, se .îndrpptă spre casă. I.-ani urmărit cu .. 
privirea pînă a intrat pe poartă; Pipăiam cei 
cinci lei și nu-mi venea să cred că e ade
vărat. O sută de lei să fi avut în clipa a- 
ceea, și nu m-ar fi bucurat atîta cît mă 
bucurau acești cinci lei care veneau să mă , 
salveze j»....... <

Pînă pe la ora unu și un sfert — cînd 
bănuiam că se termină filmul — am bătut ‘ 
fericit străzile. Noroc că-mi povestise Gavri
la? în -amănunțime; fot filmul, , așa .că eram < 
pregătit pentru orice întrebare. Deși prărtji- Jo 
risesc că, atunci cînd m-am apropiat de 
casă, mi-a părut rău că nu văzusem „Con
tele de Monte Cristp“i„' Oricinn însă e atît 
de" plăcut să te simți curat, să vii la. Sanda 
cu inima întreagă și să-i pui în mină cinci 
lei care nu sînt rupți, care au și serie și iot. 
Cu asemenea gînduri am' intrat în bucătă
rie, unde* soră-mea- ridica de pe foc ciorba 
și i-am strigat vesel ;

— Sănducule, mulțumesc'pentru film, iar 
înghețata a fost strașnică.

Atunci ea șe întoarse spre mine, roșie la 
față .

— D-ăȘtia îmi ești, domnule Florică? 
Miel blind care suge la două oi ? Știu tot 1 
Lăcomie întruchipată 1 Nu ți-au ajuns cei 
cinci lei de ia mine, i-ai mai cerut și lui 
Toma ? O singură înghețată nu ți-a fost 
de-ajuns, nu ? Sigur că da, dumnealui și 
înghețată, și cinema, și limonadă, și se
mințe, și mai ce ? Nesățiosule ?

Parcă s-ar fi opărit, atît era de furioasă 
soră-mea, în vreme ce mie-mi vuia capul.

— Ei bine, Florică, ține minte: ai să vii 
să mai ceri bani și pentru seria a 11-a, 
!a „Monte Cristo"... Măcar să te spînzuri, 
și nu-ți mai dau un ban I

Se vede că mă urmărea răzbunarea hîr- 
tiei de zece lei. căreia îi rupsesem seria în 
încăierarea cu gornistul.

{Sfîrșit)

sa

ia este de 
ceastă limbă Nee-ag-garah înseam
nă „tunet de torente".

Fluviului de aur"
La începutul seco. <■ 

lului al XV-lea, mulți > 
navigatori portughezi / 
s-au îndreptat spre < 
țărmurile Africii spe- :> 
tind să descopere ; 
misteriosul „fluviu de ; 
aur", despre care cir-, >’ 

. . culau multe legende 
în acele timpuri. Dar toți s-au 
întors fără nici un rezultat. Mai no
rocos a fost însă compatriotul lor 
Bildaia. Navigind de-a lungul țărmu
lui apusean al Africii, el a obser
vat la un moment dat gura unui 
fluviu și a coborît pe continent. Aici 
Bildaia a întîlnit băștinași, de la 
care a reușit să obțină, în schim
bul unor mărfuri,, un pumn .de nisip 
aurifer. IntorCîndu,se bucuros în 
patrie, el a anunțat- că a descope
rit Fluviul de Aur — RiO-de-Oro.

Mai-tîrziu însă s.a constatat că 
ri-a fost vorba de un fluviu, ci de un 
mic golf, in jurul căruia se întin
dea pustiul Sahara. Cu toate aces
tea, denumirea Rip-de-Oro s-a păs- i 

p. trat pînă-n zilele noastre, ba. chiar 
s-a extins asupra marelui, teritoriu 
al Saharei apusene, cuprins intre 
poalele munților Atlas și capul 
Blanc. Rio-de-Oro sau Țara „Fluviu- J 
lui de Aur" este astăzi o colonie < 
spaniolă, care are o suprafață de 
269.000 km2. Populația acestei țări 
nu trece însă de 70.000 de locuitori. 
Ea este formată din berberi, care 
se ocupă, în oaze, cu agricultura, 
și din beduiuni — crescători de că
mile și oi.

%
Siuttgarț

Stuttgart este un 
oraș mare din Ger
mania. Denumirea lui 
vine de la o crescă
torie de cai care a 
existat într-un trecut 
îndepărtat pe locul 
unde s-a ridicat a- 
poi urbea. „Stute" în 

limba ge.mană înseamnă iapă, iar 
„garten" — grădină. Deci; în tra
ducere, orașul „grădina iepelor".

ss

Cărți apărute-în EDITURA TINERETULUI
echipa" cîștigătoare, citiți 
cartea „Balonul e rotund"
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Echipa „Tocilarilor" ?
Nu face două p'arăle I

„Rîndunica", echipa ce- de Eugbn Barbu, 
lor din clasa a V-a ?
Asta da, echipă 1

Asupra ei se îndreaptă 
atenția tuturor. Jucătorii 
ei au echipament complet, 
minge nouă și... ce mai, 
ea va cîștiga campiona
tul de fotbal. Se pare to
tuși că acei care fac ace
ste presupuneri au uitat 
un lutru. Băieții „din echi
pa „Tocilarilor" sîntToarte 
ambițioși. Dacă sînteți cu
rioși să știți care a fost

de mîriia lui? Citiți ..Fe
cior de suflet" — de Nico- 
lae Jianu și veți afla.

a fost luat de 
către chiaburul

Andrei 
suflet de 
Tibor Borneas. Acesta este 
maistru în mină și are pe 
conștiință o crimă cuno
scută de un singur om. 
Misteriosul om vine într-o 
seară să-l șantajeze. An
drei aude discuția lor. Dar 
se pare că Tibor Borneas 
și-a dat seama că băia
tul a aflat mareia taină. Va 
reuși oare Andrei să scape

„Asaltul zidului sonic", 
carte scrisă de inginerul 
G. Rado, dezvăluie amato
rilor de aviație, multe tai
ne. Vreți să cunoașteți ■ 
ultimele cuceriri ale șiiin-i, 
(ei, să aflați tehnica con
struirii avioanelor de mare 
viteză1? Toate aceste lu
cruri vi le va lămuri 
crarea apărută la Editor# 
Tineretului, în colecția 
„Știința învinge".
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