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Un indiferent

„Ne am făcut băieți mari
Prima școală în care m-am 

oprit ci.nd am ajuns la Galați a 
fost Școala mixtă nr. 21. Aici, mă 
prevenise cineva să nu mă supăr 
dacă am să găsesc cîteva exem
plare rare de indisciplinați.

Și foarte repede m-am convins 
că are dreptate cînd, pășind în 
școală, m-am îniîlhit cu Slobodnic 
Vasile. din clasa a V-a A. Stătea 
pe treptele de la intrare și citea 
un afiș! Curios, m-am oprit să 
citesc și eu. Afișul anunța că Slo
bodnic Vasile a fost eliminat din 
școală pe trei zile, pentru acte de 
indisciplină.

— E chiar așa de indisciplinat 
băiatul ăsta ? întreb eu, fără să 
bănuiesc cu Cine stau de vorbă.

— Păi cuni, nu-1 cunoașteți ?1 
Eu sînt ! se recomandă el, plin de 
sine. Acum m-au eliminat, 
nu-i nimic : chiulesc și eu trei 
le motivat... >

Iși puse mîinile în buzunare 
fhiierînd, se îndepărtă vesel,

Tocmai atunci sună și clopoțe
lul de recreație.

— A plecat ca să nu rîdem de 
el 1 îmi spuse o pionieră.

— Și, mă -rog, de ce să .rîdem ? 
Ce, parcă l-au eliminat pe drept ?

Mă întorc/surprins, să văd și eu 
care-i apărătorul lui Slobodnic. O 
privire obraznică mă măsoară de 
jos în sus.

— Păi așa nu l-au eliminat pe 
drept... Legal, (și accentuă pe cu- 
vînt) legal, ar fi trebuit să-l a- 
vertizeze mai întîi...

— Taci, măi Grigoriu, nu-i mai 
lua apărarea... îl trase de mînecă 
un. coleg.

— Lasă-1 să-l apere, Cristiene I 
Cine se aseamănă se adună... Ei 
doi sînt prieteni 1 adăugă alt bă
iat.

Intr-adevăr, nici Grigoriu Gheor- 
ghe, coleg de clasă cu Slobodnic, 
nu-i mai breaz. Ba, în unele pri
vințe, îl întrece pe Slobodnic. Par
că ce. de puține ori l-au întilnit 

pe stradă, colegii sau profesorii, 
cu țigara-n gură ?

— Să-l vedeți cum trage din ți
gară... Dă fumul pe nas, în roto
coale mici și se crede grozavi 
colegii de el.

Grigoriu- se face mic; se dă 
o parte. Nu-i vine la socoteală 
și rîdă colegii de el.

— Barem învață bine ? îi 
treb eu. / '

— „Invață“l Amîndoi sînt niște 
colecționari de doiuri. Ne-am ținut 
de capul lor în fel și chip, dar n-ai 
cu cine...

— Le-a intrat în cap că-s „bă
ieți mari".., Sînt ei într-a V-a, dar 
au 13 ani. D-aia...

N-am mai ascultat ultimele cu
vinte. Mă luminasem. Știam acum 
ce fel de băieți „mari" sînt cei doi.

Păzea, Teodorescu!

rid '

Speram că, după Slobodnic 
Grigoriu, n-am să mai dau peste 
nici o „raritate" la școala 21. Dar 
curînd-curînd am dat peste Petre 
Teodorescu, căruia colegii îi mai 
zic și i(Zăpăcilă“. Iată de ce;

E ora 13. ,Prin curtea școlii, pe 
străzile învecinate, peste tot. vezi 

——

numai școlari: se duc acasă. Ore
le s-au terminat.

Deodată, din mijlocul forfotei de 
copii, se înaltă, tunător, un glas :

— Hei. rup — bum ! Și o min
ge, în plină viteză împrăștie groa
za în stînga și-n dreapta, printre 
mici și mari.

Cine-i năstrunșnicul ? Nu, nu-i 
un oarecare fotbalist amator. E 
Teodorescu l A bătut un „henț“... 
Acum șade și rîde privindu-și vic
timele : un băiețaș dintr-a-ntîia, 
care-și adună cărțile împrăștiate, o 
fetiță dintr-a IlI-a, cu, năsucul vî- 
năt de ,.întîlnirea“ cu mingea...

Dar iată că un alt personaj iși 
face apariția ; e o bătrînică ; spre 
nenorocirea lui Teodorescu. pare 
încă destul de puternică. înarmată 
cu o nuia, tabără pe el. Și, nici 
una, nici două, dă-i și trage-i t

— Na, să-i mai bați pe ăștia 
mici |

Toți 
Și eu, 

diți jur rîd cu lacrimi. Rîd 
și în cele din urmă începe

să rîdă și bătrînică. Numai Teodo
rescu fuge cît îl țin picioarele...

De. ce să-i faci: după faptă și 
răsplată I...

Dar nu toți copiii sînt la fel

Am găsit la Galați și altfel de 
copii. Lg Școala mixtă nr. 19, de 
pildă.

Dar ce-i drept e drept: și ei au 
„raritățile" lor : pe renumiții „due
liști" — cu ghemotoace de hîrtie 
— Popa. Mihai și Pușcoiu loniță. 
sau pe' Emil Lăcătușu dintr-a V-a. 
Acesta rareori își face temele.

Colegii lui însă, ca Tănase Paul, 
Constantin lordache sau Constan
tin Gigei, nu-i lasă la voia Intîm- 
plării. Zilnic, pe rînd, cîte un pio
nier controlează dacă toți din cla
să și-au făcut temele, iar celor care 
n-au înțeles lecția le mai dă cîte 
o mînă de ajutor.

Și, trebuie să recunosc, de cîte
va zile sînt tot mai rare orele tn 
care se produce dezordine. Acest 
lucru mi l-au spus ultimele note 
di» catalog! *

Clase disciplinate am găsit și la 
Școala' 20 mixtă. Aici. Intr-oi adu
nare de unitate, copiii s-au sfă
tuit cu instructoarea și s-au gîndit 
că e bine să aibă un aparat .de ra
dio. Banii necesari îi vor strîhge 
prin Gnderea sticlelor 
ei...

Ei, ce spuneți ? Așa 
eu: unde e dezordine 
și timpul pentru lucruri folositoa
re și serioase e mai ușor de re
zervat.

Ce se face însă Galațiul 
raritățile" sale ?

Ștefan ZAIDES

-

— Ei, ce părere al?t 
Cel întrebat, 

președinte 
înălță din 
sumflat.

— Mie
chiar echilateral, aș pu- 
tea zice. N-avețl decli 
să alegefi pe cine pof
tiți. Din partea 
putefi alege șl pe 
Pașa sau, dacă

piatra kilometrică 
zavi. Mi-e indiferent.

Inghifi un nod la 
timid cuvînt și conti
nuă, cu vocea puțin 
schimbată:

— Credefi voi 
n-am fost bun, treaba 
voastră, hu mă bag nu 
mă amestec... Bine că 
altul ar fi făcut mal 
mult deed mine! Dar în 
definitiv nici nu-mi pa
să... Nici nu țin să mal 
fiu președinte... Mă lasă 
rece. • .v- -

Iși duse batista la o- 
chi cu aerul că i-a in
trat ceva sub pleoapă, 
apoi se răsti furios la 
cel din jur...

— Si apoi ce, credeți 
că am să mă rog tn ge
nunchi de voi să mă a- 
legefi ? Alegeți pe cine 
vreți, dar să știți (și în
cepe brusc să pllngă) 
că tot mal bun, da t tot 
mai bun sînt eu...

M. SINTIMBREANU 1

Atențiune, ultimele știri S-au terminat alegerile
Atențiune prieteni! Transmitem obișnuita 

noastră emisiune .In pas cu școala*. Vă 
anunțăm ultimele știri do la alegerile ac
tivului pionieresc do la detașamentele 
unității noastre...
Astfel de emisiuni se pot auzi o dată pe 

săptătnînă la stația de amplificare a co
munei Țăndărei, raionul Fetești,

Și la gazeta de perete, — numită de 
copii oglinda unității — se vorbește 
despre acest eveniment însemnat al ale
gerii activelor pionierești. Articole ca: 
.Teai gindit pe cine alegi ?*, .Vin ale
gerile*, ,Pregătește-te pentru discuții*, îi 

îndeamnă pe pionieri să aleagă pe cei 
mai buni și merituoși colegi, care să-i 
conducă în lungul drum ce-1 au de stră
bătut în noul an școlar.

Pionierii unității din Țăndărei au orga
nizat un concurs artistic de cor, recitări, 
dansuri și teatru. Desigur că cele mai 
bune puncte le vor selecționa pentru fe
stivalul pe care îl vor da la adunarea de 
alegeri a unității.

Toma MAREȘ 
șeful secției Școli medii 
și pionieri Raionul U.T.M.

Fetești

Zilele trecute am ținut in școală ultima 
adunare pentru alegerea colectivului de 
conducere al unității- N-a fost simplu 
deloc. „Pe cine alegem?" îatăcenefră- 
mîntă pe noi toți- In ziua alegerilor, cei 
mai multi ne-am gindit la Chiriacescu 
Victoria, din clasa a VII-a și toți am 
votat-o cu bucurie să fie aleasă preșe
dintă. O cunoaștem pe Victoria ca elevă 
disciplinată și bună la învățătură. Anul 
acesta a luat numai note mari. Dar ea 

Marin T. TREISTARU
comuna Coteana, raionul Slatina 

regiunea Pitești

este și o bună colegă; ea ne aiută de 
multe ori la învățătură.

Alegerile s-au terminat. însă activitatea 
noastră abia de acum începe. In ceea ce 
privește discuțiile, propunerile, din adu
nările de alegeri, ele se vor oglindi de 
acum în catalog. în viata clasei si-n în
treaga noastră comportare.
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Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica ți Mialko Todorovici, trec in J 
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„Bun venit, oaspeți dragi din 
Republica Populară Romînă !“... 
Cuvintele acestea de frățească 
întîmpinare stăruiau pretutindeni 
pe străzile Belgradului, în 
cînd solii poporului nostru 
sosit în capitala iugoslavă. Cu
vinte născute dintr-o prietenie 
cinstită, aceiași priete.nie cu care 
cetățenii Bucureștiului l-au pri
mit pe tovarășul Tito in vara 
ce-a trecut.

Vizita pe care o întreprinde 
acum în R.P.F. Iugoslavia dele
gația guvernului și partidului 
nostru, este o urmare firească a 
bunelor legături închegate de 
mult, de-a lungul istoriei, între 
cele două popoare. Poporul Iu
goslaviei și cel al Romîniei, îm
preună au suferit sub călcîiul fas
cist. Prin lupte și jertfe mari, 
și-au redobîndit libertatea. îm
preună au pornit apoi pe calea 
făuririi unui viitor nou, fără mi
zerie și asuprire, viitorul socia
list Relațiile dintre cele două 
țări au fost însă în urmă între
rupte o vreme, fără voia lor. Ca 
întotdeauna însă, Uniunea Sovie
tică a fost aceea care, luînd 
inițiativa, a făcut să dispară a- 
ceste neînțelegeri, relațiile conti- 
nuînd pe făgașul lor firesc. De
clarația lugoslavo Romînă, sem
nată la București, în vară, a pe
cetluit dezvoltarea pe mai depar
te a acestor relații bune, frățești.

In zilele acestea, trimișii gu-

despre vajnica luptă

romînă a depus în

vernului și partidului nostru se 
află pe pămîntul Iugoslaviei pen
tru a aduce vecinilor și prieteni
lor de acolo 
De asemeni 
cuții menite 
domeniile de 
tor între cele

Delegația noastră, condusă de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, a 
sosit la Belgrad chiar în ziua în 
care poporul iugoslav sărbătorea 
cea de-a 12-a aniversare a elibe
rării sale de sub jugul fascist. A 
fost un prilej emoționant pentru 
solii noștri. Ei au trăit acolo, în 
capitala iugoslavă, o sărbătoare 
dragă, sărbătoarea libertății unui 
popor frate. S-au țesut amintiri 
comune, despre vajnica luptă 
împotriva cotropitorilor fasciști. 
Delegația 
acea zi o coroană de flori la Mo
numentul Eroului necunoscut de 
pe muntele Avala, Iîngă Bel
grad.

Iubitoare de pace, apărătoare 
ferme ale 
lor mulți, 
poporul 
mină pe
Pe acest drum, ele au nevoie de 
sprijin reciproc, de schimburi 
economice și culturale, de împăr
tășire a experienței, de o prie
tenie temeinică și sinceră.

Vizita delegației noastre în ța
ra prietenă va spori și va cimen
ta această prietenie.

un salut fierbinte, 
se vor purta dis- 
să statornicească 

colaborare în vii- 
două țări.

libertății si fericirii ce- 
popoarele iugoslaviei și 
romîn merg mînă-n 
drumul socialismului.
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Prol. Dr. Dimitrie Brîndză 
s-a născut în satul Bivol, re
giunea Suceava, așezat pe fru
moasele coline moldovenești. 
Copilăria și-o petrece în satul 
natal, unde colindă împrejuri
mile, îndrăgind plaiurile acope
rite de păduri minunate. La 
vîrsta de 10 ani se înscrie la 
Academia Mihăileană din Iași, 
avînd ca profesor pe eminentul 
naturalist Grigore Cobălcescu, 
care întărește în el dragostea 
pentru natură.

Plecînd la Paris în 1864, Di
mitrie Brîndză se întoarce peste 
doi ani licențiat în Științe Na
turale.

Deși încă foarte tînăr, în 
1866, prin concurs, este numit 
profesor la Universitatea din 
Iași. De la această dată, Dimi
trie Brîndză desfășoară o uria
șă activitate didactică și știin
țifică, situindu-se în rîndul ma
rilor cercetători ai lumii.

înzestrat cu excepționale ca
lități de dascăl, cercetător și 
organizator, Dimitrie Brîndză 
este considerat, pe drept cu- 
vînt. ctitorul primelor așeză
minte botanice de învățămînt 
și de cercetare în țara noastră.

Lucrările sale de botanică 
„Prodromul Florei Romîne" 
(enumerarea plantelor cunoscu
te pînă în vremea sa în Mol
dova și Valahia) ,,Flora Dobro- 
gei (1898) și altele sînt exem
plu de claritate s> precizie ști
ințifică. In 1879, pentru meri
tele sale deosebite este ales 
membru al Academiei Romîne 
(la vîrsta de numai 33 ani), 
iar în 1893 este ales și vice
președinte al acesteia.

Una din operele vii, capitale, 
ale vieții lui și care va dăinui 
peste veacuri, cinstind numele 
creatorului său, este Grădina 
Botanică din București. Deși 
mult vitregită de soartă în tre
cut. Grădina Botanică a servit

Peisaj din Grădina Botanică

Prof. Dr. Dimitrie Brîndză 

și va servi și de aici înainte la 
instruirea tineretului studios 
din facultăți și școli, precum 
și a maselor de oameni ai mun
cii, dornici să cunoască frumu
sețile naturii

Grădina Botanică se găsea 
acum 90 de ani în Piața Uni
versității, un loc nepotrivit De 
aici, la străduințele lui Brînd
ză, grădina este mutată în 
1884 și lărgită pe locul în care 
se află azi.

După planurile întocmite de 
el împreună cu renumitul bo
tanist Ed. Morren de la Liege, 
în 1885 începu organizarea ac
tualei Grădini Botanice și con
struirea serelor mari, care per
mit cultivarea unei bogate co
lecții de plante exotice.

Azi ne apropiem cu venera
ție de banani, palmieri, curmali 
și de alte plante cultivate în 
seră, ia>r în grădină de copaci 
maiestoși, chiparoși de baltă, 
brazi, și pini plantați de mina 
harnicului și neobositului bota, 
nist D. Brîndză.

Institutul Botanic, opera fără 
de preget a profesorului Brînd

ză, ridicat între anii 1889—• 
1892, adăpostea comori de nen 
prețuit ale botanicii lamtaeș-1 
ti, muzeul botanic, ierbarul eu
ropean și al „Florei Rorataieif*' 
(800.000 coaie),laboratoareled^i 
botanică precum și vasta biblr- 
otecă a institutului. Lovit însă 
de bombe în 4 aprilie 1944, sel 
mistuie în flăcări cam 3/4 dini 
ierbar și colecțiile de muzeu & 
donate cu multă trudă de prof, 
Brîndză.

Numai cu riscul propriei vi-e- 
ți, cîțiva din membrii personaj 
lului științific al insiitutului •*'- 
putut smulge flăcărilor tezav_ 
rul bibliotecii și aparatura de. 
laborator.

Grădina Botanică renaște lai 
viață abia în anii de după eli-i 
berare.

Azi pot fi admirate aici bo-r 
gate colecții de plante indige
ne și exotice, ca Rouă corului 
(Drosera), reprezentant al 
plantelor carnivore. Pot fi ad
mirați lămîii, portocalii, man
darinii încărcați de fructe, ar
borele de pîine, trestia de za
hăr și curmalii, ca reprezen-P 
fanți ai ținuturilor calde.

In momentul de față se tol
erează la realizarea ..Carpaițf- 
lor“ în miniatură, care vor a-* 
dăposti plante specifice munți
lor noștri Extinderea terenului 
Grădinii și construirea unui ins
titut și a Muzeului Botanic stat 
planificate și se vor realiza în- 
tr-un viitor apropiat. Ele vor 
constitui un însemnat centru dft 
învățămînt și de cercetare . “ 
cele mai variate domenii ' 
botanicii.

Astfel, lumina aprinsă de 
prof. Dr- Brîndză va fi purtată 
mai departe de urmașii săi, 
care pășesc cu pioșenie pe druk 
mul marelui lor înaintaș.

Vasile D1ACONESCU 
cercetător știjnițific la Grădina

Botanică di.n București

TOT CEHCftrirto -AH.OIHLA FALEZEI 
GĂSI UN FIR CURIOS, AL CĂRUI CapLt 
DiN N

REZUMATUL CAPITOLULUI 
PRECEDENT

Ducu, coborînd de pe faleză, In 
urma celorlalți s-a rătăcit, trezindu-se 
pe un drum întortochiat. Deodată, la 
capătul drumului, ln.tr-o grotă, i se 
păru că-l vede pe tatăl său. Dar nu, 
se înșelase!

Cățărindu-se pe stînci, Ducu îl sur
prinde pe Milanov ascunzînd ceva sub 
un pietroi.

Intre timp, Ducu îți dă seama că 
ți-a pierdut cravata.

FIRUL l*-A CONOUS PÎnA LA O STtNCĂ.
DÎND LA O PARTE UN PIETROI .COPÎii JJESCO- 

PERÎRÂ 0 CUTIE DE CULOARE VERDE . VASILE 
DESCHISE CAPACUL £| Șl SCOASE 0 EXCLAMA
ȚIE t>E UIMIRE . — ȘTIȚI CE-i ASTA ?... E UN

* APARAT DE TE - LE - GR A - Fi ~ AT I

PE ȘALUPA FĂCURĂ CUHOȘTînțA cu TtNÂRUL 
PISCICOLOG ȘTEFAN NEGRu' ACESTA LE 
SPUSE 1,, UI TAȚI POVESTEA CU CARACATIȚA .
NU EXISTA Nici O CARACATIȚĂ Sl N»C» ALTCEVA. 
NE-am înțeles ?”

copiii plecară foarte DEiAprAGir».

MULTE- ZILE AU PIERDUT COPiil’lN JURUL APARA
TULUI DE TELEuRAFiAT.DARNU S-A ARĂTAT 

Intr-o SEARĂ,MITU i-A CHEMAT PE TOT* U 

Ponton ve-NÎse o echipă de la iNSTiru-rui.
DE PISCi<rULTURĂ,Pe 0 ȘALUPĂ

ÎNTR-O ZI,GRUPUL DE 

PRIETENI DiN care 
făcea parte de astă- 
DAÎĂ Si PETRE, 5-A A- 
PUNAT SĂ SE SFĂTUIA
SCĂ*

-EU CRED-ASPUS VA- 
SILE - CĂ ÎN SPUSELE

LUI DUCU TREBUIE 
ĂĂ Fi£ CEVA ADEVĂ
RAT CE-AR H SĂ EX-

PLATOUL ?

Zi» Și FĂCUT. CERCETĂRILE AU ÎNCEPUT ,-^L
► CHIAR.A DOUA zi. ÎNTRE TIMP, AU

O SCRISOARE institutului de piscicultura, 
MrC\1n care întrebau • „ Roate exista o 

CARACATIȚĂ URIAȘĂ ÎN MAREA NEA6RĂ ?"



Acum cîtva timp, pionierele 
grupei a IlI-a din clasa a Via B, 
de la Școala medie nr. 2 din O- 
radea, au ținut o adunare. Insă 
nu una în care să se discute nu
mai și numai despre învățătură 
și disciplină. Tocmai de aceea 
i-au ales și un nume așa, mai a- 
parte; «Arată ce știi 1'

La ora anunțată, pe ușa clasei 
începură să apară, una cîte 
una, fetele din grupă. Dar — cu
rios lucru ! — fiecare avea în 
mînă cîte ceva. Georgeta adu
sese ghitara cea nouă, pe care 
i-a cumpărat-o tatăl ei, Cucu 
Maria avea un pachețel mic, 
Ioana — unul ceva mai mare în
velit cu grijă...

îndată ce adunarea a fost des
chisă, Viorica, președinta grupei, 
nici una, nici două se ridică și 
propune :

— Uitați ce este ! Cred că cel 
mai bun lucru ar fi să scoateți 
fiecare ceea ce ați adus și să lu
crăm împreună.

Toată lumea fu de acord, iar 
pe bănci începură să apară di
ferite obiecte. Maria mai avea 
puțin și termina de lucrat o bro
derie; o altă pionieră se apucă 
să croiască un șorțuleț. Intr-un 
cuvînt, toate aveau de lucru.

Viorica pe semne că avea 
chef să vorbească, deoarece în
cepu iarăși :

— Eu nu înțeleg de ce Geor- E. DOBRESCU

— E mai bine așa — se auzi 
un glas. Cînd cîntați amîndouă. 
iese mai frumos 1

Cînd cele două cîntărețe se 
mai odihneau, celelalte fete spu
neau fel de fel de glume.

Veselia era în toi, însă nici lu
crul nu era lăsat deoparte. La 
un moment dat. Ioana lăsă lu. 
crul din mînă și scoase din 
bancă un pachet învelit în hîrtie 
țiplă.

Toate fetele întoarseră capul 
spre Ioana. Fata se ridică, dez
veli pachetul și scoase la iveală 
un carton plin de plăcinte cu 
mere.

— Astea sînt făcute de mine — 
declară ea .solemn". Doar titlul 
adunării spune așa: «Arată ce 
știi !' — nu?

...Și acum, dragi copii, aveți o 
imagine completă a celor ce vo
iam de fapt să vă povestesc : 
cîteva fete lucrau, Georgeta șl 
fetița cu coade blonde le cîntau 
și toate — fără excepție — mîn- 
cau plăcinte făcute de Ioana.

Dacă vreți, puteți face și voi o 
asemenea adunare.

geta și-a adus ghitara : ca s-o 
țină în bancă ?

Georgeta, care doar atît aș
tepta, luă ghitara în mînă și în
cepu să cînte. Ei i se alătură o 
fetiță cu părul blond și cu voce 
frumoasă.

In clasa a IV-a B, de la Școala medie nr. 22 din Bucu
rești, se află sportivi unul și unul. Vă puteți da seama de 
acest lucru privind fotografiile de mai sus. Cred că sînteți 
de aceeași părere cu noi, că nu oricine poate realiza o ase
menea figură la 
inele sau o sări
tură în înălțime 
„știr, ca aceea 
din fotografie. Știri sportive

Mai întti să vi-l prezentăm: 
e un băiat de statură mijlocie, 
așa cam ca voi, cei dintr-a V-a, 
e vioi și mai totdeauna vesel. 
Pretinde că are un mic defect 
de vedere, însă un defect care 
îl scoate de multe ori din în
curcătură.

Cum asta ? O să vedeți mai 
jos.

CE SPUNE CLASA?
Ca de obicei, tovarășa profe

soară de limba romînă, cînd in
tră în clasă, întreabă dacă și-a 
făcut toată lumea temele. Ră
sună un „daaal..." prelung- ,1- 
poi, toată clasa izbucnește iar:

— tonescu nu și-a scris !
— Cum ? tresare profesoara 

mirată. Iar nu ți-ai scris, lones- 
cule ?

— Ba da, tovarășă profesoa
ră, priviți / — și scoate.un caiet 
cu linii.

— Bine dar ăsta nu-i caietul 
de romînă t

— Vai... vă rog să mă iertați, 
vă rog foarte mult, n-am văzut 
bine și am luat altul în loc. Dar 
zău că...

IAR NU ȘI-A SCRIS!
— Ei, hai, hai, drăguțule, 

vino să dat noroc cu mine. Dar 
mișcă-te odată, nu vezi că n-am 
timp de pierdut? Eu am de în
vățat, nu ca tine. Ție îți cer să 
înveți numai cîteva lucruri mă
runte : să dai noroc, să mergi în 
două labe. Ei, începem ? Hai, 
Azor, hai noroci... Prostule, nu 
vrei sau ai uitat ?

lonescu privește afară întris
tat. A uitat de carte și se gîn- 
dește numai la Azor. „Ciine fără 

minte! Nu-i în stare de nimic'
Supărarea nu ține mult.
— Tii, dar ce vreme fru

moasă 1 îsi spune deodată ve
sel.

In depărtare se zărește ma
rea, marea întinsă, nesfîrșită și 
albastră.

lonescu îl fluieră pe Azor și 
împreună o pornesc spre țărmul 
mării. S-au apropiat. Sînt chiar 
lingă mare, tin val îi trimite 
cîțiva stropi și lui Azor. Cînd îi 
simte, se scutură supărat, dar 
nu îndrăznește să-și părăsească 
stăpînul. Aici începe iar lecția 
cu Azor. După multe chinuri și 
indărătniciri, în sfîrșit, cățelul 
îi întinde tacticos lăbuța.

— Uraaa ! Bravo1 strigă en
tuziasmat lonescu. Și. deodată, 
rămine împietrit.

— Azor. școala !... Să știi că 
am întîrziat.

Ca alungat de cineva, lo
nescu fuge stîrnind nori de praf 
în urmă-. Ai uns acasă, își pune 
repede în ghiozdan ce are la în- 
demină : istorie, geografie, bo
tanică, numai caietul de ro
mînă. cu paginile albe, ca prin 
minune, rămîne deschis pe 
masă...

— Si-a scris toată lumea te
ma ? întreabă tovarășa profe
soară. Toată clasa și-a scris 
numai lonescu nu.

CE.AR GĂSI DE R1S?
La era de limba 'rusă, de obi

cei, lonescu se cam plictisește. E 
greu pentru el să fie atent, să 
învețe o limbă străină. De a- 
ceea, de cele mai multe ori își 
găsește alte ocupații.

Să asistăm acum la o oră. 

Tovarășa profesoară predă de
spre vocale și consoane. In 
schimb, lonescu „distrează cla
sa'. De fapt, se distrează nu
mai el, pentru că ceilalți nu 
prea rid, așa cum ar fi de aș
teptat.

— lonescule, lonescule, se 
aud cîteva voci. Ridică-te, îi 
strigă Oțelea și-i trage un 
ghiont sub coastă.

— Da, tovarășă profesoară /
— Ce-am spus noi că sînt a- 

cestea ? îl întrebă profesoara, 
arătîndu-i pe tablă șirul vocale
lor.

Vesel și hotărît, lonescu răs
punde repede :

— Litere, tovarășă profe
soară.

Toată clasa începu să rîdă.
IONESCU SE GINDEȘTE
Se întîmplă cîteodată să te 

gîndești mai serios la tot ce 
faci, să iei o hotărîre care să te 
schimbe. Cam așa s-a întîmplat 
într-o zi cu eroul nostru. Prea 
îl trăgeau toți la răspundere, 
prea nu-i dădeau pace: „de ce 
n-ai ‘învățat"; ,.de ce n-ai 
scris" ; „nu vrem să fim colegi 
cu tine" și așa mai departe. 
Așa că în ziua aceea, după 
terminarea orelor a oornit-o 
singur spre casă. Pășea 
ba încet, ba repede și-și 
muta mereu ghiozdanul din- 
tr-o mînă în alta. 11 chi
nuiau mereu întrebări la cart 

nu găsea răspunsuri clare; „De 
ce ride mereu clasa de mine? 
Mă cred toți colegii un minci
nos, un leneș și chiar un prost. 
Ce-ar fi să le arăt că lonescu 
e altfel de cum cred ei ?“

...Și, în dimineața celei de a 
doua zile, lonescu a dat năvală 
în camera lui Oțelea, colegul 
lui de bancă.

— Știi ce, mă Oțelea ? Nu 
prea am chef să stau acasă sin
gur și-am trecut pe la tine. Ce 
mai faci ?

— Păi, ce pot să fac ? Îmi 
scriu temele.

— Scrii ? Atunci scriu și eu 
ou tine. Care-i exercițiul la gra
matică ?

Oțelea s-a cam mirat, dar 
și-a făcut lecțiile împreună cu 
lonescu. Au mers, tot împreună 
la școală. Prima oră, limba ro
mînă.

— Și-a scris toată lumea te
mele ?... Dar lonescu precis nu 
și-a scris

— Mi-am scris, tovarășă pro
fesoară! spune tare lonescu

— Să vedem, să vedem! se 
aud voci în clasă.

Și lonescu scoate caietul de 
limba romînă.

— Da, intr-adevăr, și-a scris, 
afirmă tovarășa profesoară.

— Și-a scris lonescu ! se aud 
voci slabe, mirate și întrebă

FOTBAL — Miercuri seara, la lu
mina reflectoarelor, a avut loc la Lon
dra întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele Arsenal (Londra) și 
C.C.A. (București). Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate; 
1—1 (0—0) .

ATLETISM — In cursul campiona
telor universitare ale Suediei, atletul 
Uddebom, selecționat în lotul olimpic, 
a realizat un nou record al țării sale 
în proba de aruncare a grutății, cu 
o performanță de 16,72 m.

1. Ix
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RUGBI 
echipa de 
un turneu 
va juca cu
30 decembrie la Lyon rugbiștii noștri 
vor înfrunta o puternică selecționată 
locală.

— La sfîrțitul acestui an. 
rugbi a Bucureștiului face 
în Franța. La 23 decembrie 

tT. Perpignan, iar la

HALTERE — In cadrul unui con
curs al lotului olimpic american care 
a avut loc la Honolulu, halterofilul 
Tommy Konno a stabilit un nou re
cord mondial în proba „împins" cu 
ambele brațe, obținînd preformanța 
de 173,5 kg, în cadrul categoriei se
migrea.

TENIS DE MASA — In zilele de 
10, 11, 12, și >8 ianuarie 1957, capita
la țării noastre va găzdui un mare 
concurs internațional de tenis de ma
să la care au fost invitați cei mai 
valoroși jucători din Austria Anglia, 
Belgia, R.Cehoslovacă, Franța Iugo
slavia, Italia. Germania, R.P. Unga
ră și alte țări.

toare. Mare minune! Ce i s-o ți 
întîmplat ?

Școala de 7 ani mixtă nr. 3
— Constanța

Lucrețîa RANGA



ton Brad

'(snoavă populară slrbească)

într-un rînd, un țăran sărac fit 
nevoit să se bage argat la un bo- 
ier. Boierul era un om foarte bo-< 
gat, dar cam prostănac. Țăranul 
s-a rugat să-l angajeze, dar boie- 
rul, înainte de a cădea la învoială, 
ia spus:

— Am într-adevăr nevoie de un 
muncitor, dar spune-mi ce știi să 
faci ?

— Știu să gătesc, să coc, știu 
orice doriți răspunse țăranul.
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Cărți sovietice 
pentru voi

Oiiw

Colosseu-i un colos 
Zvelt, înalt, maiestuos. 
Un teatru vechi ce are 
Pietre cîteva miare. 
Poate milioane chiar... 
Cine oare, ce zidar 
L-a-nălțat în largi inele 
Ca o cupă, pin’ Ia stele ? 
Zidurile-n care dorm 
Pașii timpului enorm. 
De le-ntrebi, nu ți-or răspunde. 
Tac și grotele atunde.
Dar eu știu că-n orice piatră 
Stă o inimă-ngropată.
Mii de sclavi din vechea Bornă 
îmi apar ca o fantomă 
Și-mi arată unde li-i 
Focul stins al inimii.
Tineri, scoteau piatra-n munți 
Și-ajungeau aici cărunți... 
Piatra-n zid cind se-așeza 
Lua inima cu ea ;
Să se lege de-altă piatră 
Pentru veșnicia toată. 
Cind fu gata Colosseul,

și stăpînii, numai noul argat

sluga stînd dezbră-

— Ce simbrie îmi ceri pe an ? 
O să-mi plătiți doar 12 

ni pe an. In afară de asta, 
neavoastră o să-mi dați de 
care și o să mă îmbrăcați.

. Bogătașului îi păru bine că nu 
ya trebui să-l plătească mult, și îi 
primi în slujbă. ’ “1

A doua zi, toăte slugile se scu
lară disde-dimineață, apoi se tre-

țeki- 
dum- 
mîn-

ziră
nu se zărea pe nicăieri. La prînz 
stăpînul se făcu foc de supărare 
și plecă chiar el să-l caute. In- 
trînd în sălașul slugilor, bogăta
șul își văzu 
cată pe pat.

— Așa îți 
stăpînul. Dar

— Stăpîne,

faci slujba ?! răcni 
argatul îi răspunse: 
de dimineață vă tot 

aștept așa, dezbrăcat. Nu vreau cu
nici un chip să-mi calc învoiala t 

— Despre ce învoială tot vor
bești ?

— Dumneata ai căzut cu mine 
la învoială să mă îmbraci și să- 
mi dai de mîncare. Vezi, m-am și 
plictisit să te aștept dezbrăcat și 
flămînd ca vai de mine!
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Una din manifestările * 
care au devenit tradiționale 
cu prilejul Lunii Prieteniei J 
este și sărbătoarea cărții 
sovietice. Astfel, ca de obi
cei, Editura Tineretului a 
scos de sub tipar, cu a-: 
ceasta ocazie, cîteva opere 
de autori sovietici pentru 
copii. Vă recomandăm cî
teva dintre ele :

A. Verșinin: Cei ce 
merg împotriva curentului 
— roman.

F. Vigdorova: Drumul 
în viață — roman.

P. P. Polosuhin: Școala 
curajului — povestiri.

P. Antokolski: 
cioară dincolo de 
versuri.

O. Vîsotskaia: 
horă — versuri 
preșcolari.

G. Adamov; Taina ce
lor două oceane (în limba 
maghiară).

B. B. Kjudreavțev: Des
pre natura lucrurilor (col. 
„Știința învinge").

Pe-o uli- 
Arbat —-

Haiden 
pentru

I i

Oare micul toboșar a 
adormit de oboseală ? Nu. 
Veselul și încrezătorul 
Serioja, toboșarul detașa- 
meniului de pionieri, a 
căzut sub influența unor 
haimanale; ei i-au dat 
să bea bere pină ce l-au 
amețit. In buzunarul bă
iatului se află un docu
ment prețios. Va ajunge 
el în mîinile bandiților? 
(Situațiile cele mai ne
prevăzute arată drumul

t

acestui document, arată 
peripețiile prin care trece 
Serioja ).

Totul începe a se lă- 
muri însă din clipa în 
care Serioja devine bă
nuitor. In sfîrșit, băiatul 
își'dă seama cine sînt cei 
care se dau drept „prie
tenii" săi. înțelege cursa 
în care a fost atras, des
coperă că omul căruia îi 
zicea „unchiul" și Moș 
lacov sînt niște spioni.

Serioja, viteazul tobo
șar, intră in luptă și-i în
fruntă pe cei doi ban
diți.

In film urmărești mul
te scene de puternică în
cordare și tu, ca specta
tor, dorești din inimă ca 
lui Serioja să nu i se 
întlmple nimic rău.

Frumoasa povestire a 
lui Gaidar „Soarta tobo
șarului", transpusă pe 
ecran, constituie 0 bucu
rie pentru iubitorii de 
filme.

Alte inimi i-au dus greul. 
Căci in fiecare seară 
Oameni trebuiau să moară. 
Ori în luptele cu leii. 
Ori cu tigrii, paraleii. 
Ce urlau pe scenă-avan. 
Scenă cit un bărăgan. 
Mii cincizeci din spectatori 
Strigau la gladiatori, 
Cind la fa|ă erau pale 
Preotesele Vestale. 
Dacă ele făceau semn 
De ucidere și-ndemn. 
Viața celui ce-a căzut 
Se stingea intr-un minut. 
Ca plictisul să nu-ncapă. 
Aduceau pe scenă apă 
Și se petreceau prin săbii 
Oamenii de pe corăbii... 
Biata inimă-omenească
A făcut acest titan 
Colosseu să viețuiască 
Pină-n două mii de ani I

Roma, iulie, 1956.

O idee ingenioasă
— POVESTE FĂRĂ CUVINTE —
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