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Daruri
ce-

Mindre avioane.

fă un semn pe 
Așa. T- ' 
pumn...

Unui îngîmfat—un curcan 
infoișf confecționat din 
tină, și chibrituri etc..

daruri 
puteți

*

pătuț
In-

d

Intr-un chioșc, jucării 
Dincolo-s bomboane. 
Zboară-n cerc, parcă-s 

vii.

apa. 
monedă, 

Un x Acum... îți
Ține o strînsă...

...unui leneș — un 
confecționat din carton 
clei a t

La plecare-am încins 
Horă furtunoasă. 
Orășelul sa-nchis 
Haideți, dar, acasă !

Firește că efectul hazlia 
al acestor daruri va putea fi 
«Minut nunta! dacă ele vor 
K Împărțite în public, a- 
nunțÎBdu-se'mamelejțefui

lucrat di# dopuri, pene’ ji reprimește.‘'daruldarul 
CMoriturs» pqmtt
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întîmplarea de față s-a pe
trecut acum un an, cam prin 
vacanța de iarnă, la o școală.

Gheorghiță primise de la 
acea școală o invitație pe 
care scria scurt: 
ia o „zi club".

„Zi club", ce-o 
asta ? Să mergem

„Ziua club" a 
dimineață, printr-o 
la pădure, intitulată 
mele iernii". Copiii au căutat 
urme de animale și le au 
identificat.

Lui Gheorghiță i-a plăcut 
excursia, numai că se gîndea: 
„Ce mare scofală 1 
am văzut cît păr 
nu pricep de ce 
club".

Cînd au ajuns 
colectivul de conducere a a- 
nunțat că „Ziua club" conti
nuă după amiaza la școală, 
care, pentru vacanță, era 
transformată în club. Așa că, 
de la ora 4, Gheorghiță și 
Zdup erau prezenți. Un afiș 
mare te îndemna •

„Vrei să joci tenis 
masă? — Intră în sala -nr.

Preferi șahul ? — Du-te 
camera 
campionat !

în sala nr. 3 : „întoarcerea 
rachetei „Fantezia" (???)".

...Și așa mai departe...
S-a distrat Gheorghiță Re

porterul în ziua aceea în lege 
și pentru prima oară în viața 
lui a uitat să ia notițe. (De a- 
ceea nici nu se știe școala 
unde au avut loc toate aces
tea).

Bineînțeles că Gheorghiță,

Te invităm

mai fi și 
să vedem", 
început de 

excursie 
„Pe ur-

Excursii 
în cap. Zău 
îi spune „Zi

însă în sat.

de 
1 I 
la 

pionierilor. Mare

Dragi copii, tn vacanța 
mulți dintre voi veți orga
niza carnavaluri sau reuni- 

* uni pionierești. In timpul 
petrecerii, puteți oferi - ca
douri hazlii, care să mărea
scă veselia, lată cîteva dirt 
aceste cadouri:

Din dopuri, chibrituri, ce
tină, carton, puteți confec
ționa o serie de mici 
hazlii pe care le 
oferi,.

ca și ceilalți, a dat fuga 
vadă ce-i cu racheta 
„Fantezia". De fapt i 
ba despre adunarea 
a clasei a Vll-a.

îmbrăcați ca niște 
rați călători interplanetari, 
membrii echipajului rachetei 
au povestit fantasticele 
tîmplări din expediția 
printre aștri.

Și cei mici au petrecut 
lege la seara de basme, 
gîndiți-vă că ascultați 
basm — de pildă. Harap 
Alb — și, deodată, vă treziți 
cu personajele basmului în 
mijlocul vostru? Surpriza 
asta au pregătit-o pionierii 
din clasa a Vl-a pentru prie
tenii lor mai mici. Tot ei au 
fost aceia care au împodo
bit sala cu scene de basm 
tăiate din carton colorat.

Gheorghiță n-a participat 
nici la concursul de patinaj, 
nici la cel de săniuțe, pentru 
că nu avea nici una, nici alta, 
în schimb la bătaia cu zăpa
dă a fost printre cei mai vaj
nici... încasatori, încît la un 
moment dat nu știai dacă e 
Gheorghiță sau vreun om de 
zăpadă, într-atît era albit de 
nea.

Ei, e trist într-adevăr că nu 
știm care-i școala unde s-au 
petrecut cele de mai sus. Pu
tem să vă indicăm doar o 
școală în care va avea loc o 
„zi club" așa cum v-am des
cris-o aci. Este Școala de 7 
ani din Costești raionul Buzău. 
Și dacă o asemenea „zi club" 
vă surîde, organizați-o și voi 
în vacanță.

i aceea 
era vor- 
cu temă

adevă-

s— Cioc, cioc !..*
— Intră l
— Maestrul ' Ioze-

f ini ?
— Eu în persoană, 

cu ce vă pot servi ?
— Știți, eu am ve

nit pentru un repor
taj, pentru un inter
viu. Sint Gheorghiță 
Reporterul I

— Vrei să te faci 
așadar scamator?

— Nu eu... ci prietenii mei, cititorii noștri, 
ar vrea sâ-i învățați niște scamatorii. Vine 
vacanța de iarnă și...

— Te rog să mă scuzi, dar nu am nimic 
pregătit...!

(Băiatul s-a întristat)
— Chiar nimic? N-ați pregătit nimic în 

;,laboratorul" dumneavoastră ?•
— Știu eu... (stăteam pe gînduri) Hai să 

vezi ceva I... Luana, Luana! Fetița mea și-a 
scos nasul de după ușă (de-abia ajunge la 
clanță) Să-ți arăt totuși ceva... Uite... Vezi 
cartea asta ? Bun ! Deschide la o pagină oa
recare și pune ca semn un ac, închide-o și 
apoi eu voi face pe Luana să recite ce e 
scris la pagina respectivă 1

Gheorghiță a deschis cartea la o pagină 
și a pus drept semn un ac. Am luat cartea, 
am închis-o și apoi i-am spus Luanei: „Con-

centrează-te... Spune-mi ce scrie pe pagîrwr 
aceasta... Spune 1“

Și iată că Luana a început să recite o poe
zie de Mihu Dragomir, adică exact textul do 
la pagina cu pricina.

— Grozav, maestre..,. Cum se cheamă as-
asta ? Sugestie ? .-

— Nu... scamatorie.... Luana știa dinainte 
o poezie de Mihu Dragomir — respectiv cea 
de la pagina astă. Tu ai deschis la o pagi-- 
nă oarecare și ai pus semn un at. Dâr eu... 
aveam și eu un ac ascuns la pagina cu poe
zia pe care o știe Luana. Cînd am închis 
cartea am scos repede acul tău și a rămas

numai semnul meu. 
Spui „concentrează- 
te“ etc... și... gata.

Stați puțin să 
notez I Dar alta?' 
Alta chiar că nur 
pregătită... , Dar 
ai o monedă de

am 
dacă 
25 de bani...

— Am I
— Bine... Luana, 

adu-mi un pahar de 
— - Mulțumesc. Uite, 

ca s o recunoști, 
bag moneda în 
O ții ? Iți a- 

copăr pumnul cu o batistă. La una, două, 
trei... dai drumul monezii în pahar... Gata... 
A căzut, i-ai auzit zgomotul, ai văzut stropii 
de apă care au sărit... dar moneda ?... Ho
cus... pocus.. a dispărut ! Ba nil, ți-o scot 
eu din ureche.

— Dar,., dar... cum ?
— Simplu... Iți trebuie un cerculeț de 

sticlă de mărimea unei monede de 25’ de 
bani. Se face ușor... Cînd bagi monedla în 
pumn, o schimbi cu sticla rotundă care în 
pahar va deveni invizibilă... Moneda verita
bilă o ții în palmă (o palmezi, cum spun 
scamatorii) și poți s-o scoți „mediumului* 
uimit din nas, din ureche...

Unuia care nu învață — 
o diplomă de premiant al
cătuită dintr-un sul de tur
tle arsă pe margini în cMp 
de document vechi, , cu 
giliu. Textul este lăsat 
alegerea voastră.

Unui bătăuș —

Mii de sori se aprind 
In sclipiri măiastre. 
Trec în zbor, unduind, 
Plăsmuiri de basme.

Mos Gorilă cel blind 
Cit un munte pare. 
„Stati copii! Daruri sint 
Pentru fiecare".



DRAGOȘ

Aventurile lui Vasea

dintre

mi o clădire nouă, 
unde fiecare șarpe 
va avea condiții de 
trai și de climă ca 
în (ara de baștină.

șer- 
un 

care

mîme 
lemn.

Aspect de la o adunare de propunere a candidatului F.D.P.

dau strungul ? 
putea să învețe, să lucre- 
vezi cîte au fost în stare 
pot să nu le îndeplinesc

au suferit 
care au 

in drumul 
spre socia-

Din ..Almanahul" sovietic.

Grivița Roșie. Tova- 
Groza a fost 

a! F.D.P. 
electorală

Eroul Muncii 
Ștefan Lungu a 

propus candidat al 
în circumscripția e- 

nr. 31-Bucureștii 
Mihail Sadovea- 
propus candidat 

în circumscripția 
nr. 14-Pașcani...
februarie, masele 

ai muncii,

al tractoriștilor.
Elena

In romlnește de M Roșu 
(Articol scris special pentru 
„Scînteia pionierului").

circumscripția electorală nr. 30 ----- -
rășul Petru 
propus candidat 
în circumscripția 
nr, 28-Cluj 
Socialiste 
fost 
F.D.P 
lectorală 
Noi. Acad 
nu a fost 
al F.DP. 
electorală

La 3 
largi de oameni 
fără deosebire de naționali
tate, de sex, de profesie, 
își vor da votul lor liber, 
pornit din inimă, celor mai 
buni fii ai poporului.

Cită deosebire de trecut, 
cîtă deosebire de țările în
robite capitalului ! Rugați-i 
pe părinții voștri să vă po
vestească 
rau la 
nioară. 
ele azi 
Vă vor

Bacăul rămăsese de mult în urmă și 
mi se urîse de atîta mers. Noroc că șo
ferul ținu să mă anunțe:

— Vezi cupola aceea albă din dreapta 
drumului ? Ei, într-acolo-s Cîrligii. Aco
lo-i și S.M.T.-ul.

Ne-a întîmpinat o melodie veselă care 
izvora din pîlniile megafonului, ca o 
apă limpede și nevăzută. Gheorghe Pre. 
da, tînărul director al stațiunii, mă ajută 
să cunosc îndeaproape oamenii din acest 
oraș al tractoriștilor. Maistrul atelierului 
mecanic n-a vrut să-mi spună nimic 
despre sine. Mi i-a lăudat în schimb pe 
tinerii care lucrează sub supravegherea 
lui. Băieții din atelierul mecanic sînt ve- 
niți din toate colțurile regiunii Bacău. 
S-au împrietenit unii cu alții și se stră
duiesc să-și însușească mai repede tai
nele meșteșugului Au învățat să-și în
grijească sculele cu care lucrează și sînt 
foarte punctuali la lucru Pe „doctorul" 
Mihai Dascălu l-am găsit acolo unde 
trebuie să fie prezent întotdeauna: In 
magazia de materiale. Să nu rîdeți, nu 
l-am numit doctor pentru că se pricepe 
să lecuiască durerile omenești, ci pentru 
că e asemeni unui doctor în meceria lui. 
Cunoaște matematic cel mai mic șurub 
din magazie. Iți alege, dintre miile 
de piese, tocmai pe aceea de care este 
nevoie...

și.au 
tul pentru 
Vanți și 
cheltuit 
mina și 
Oamenii 
voința 
munca lui, 
dite de el 
socialismului,

Veștile vin de pretutin
deni : tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost pro
pus candidat al F.D P. în

— Cam cît cîștigă un tractorist pe 
lună? — am întrebat eu pe directorul 
S.M.T.-ului.

— II vezi pe tractoristul acela voinic ? 
Ei. este Șerban, unul dintre tractoriștii 
noștri de frunte. El ia vreo trei mii de 
lei în timpul campaniilor, dar lucrează 
neobosit. Zi și noapte. Pe tractor doarme, 
pe tractor mănîncă. După cum vezi, fie
care primește după munca lui. Și la noi 
este destul de lucru. S.M.T..ul nostru 
deservește 13 G.A.S.-uri și întovărășiri 
agricole.

Am aflat un lucru pentru care se fră- 
mîntau mulți muncitori din stațiune. Unii 
își au în oraș familiile și în timpul cam
paniilor nu dau pe acasă decît cînd și 
cînd. Cei tineri duc dorul distracțiilor, 
vor să vadă mai des un film, sau o piesă 
de teatru. Dar S.M T.-uI nu se poate 
muta la oraș.

— Atunci să mutăm orașul la noi — 
și-au spus muncitorii. Și de atunci încep 
să se înfăptuiască o seamă de planuri.

Unii își fac locuințe în apropierea sta
țiunii. De curînd s-a amenajat în S.M.T. 
un club cu o sală de spectacole și sînt 
sigură că, dacă voi mai merge vreodată 
pe la S.M.T.-ul din Cîrligi. nu-1 voi mai 
recunoaște. Voi găsi acolo un adevărat 
oraș

Peste toate neasemuitele 
bogății și frumuseți ale pa
triei e stăpin azi poporul 
nostru. Lucrul acesta îi dă 
tărie și demnitate, dor a- 
prig de muncă. încredere și 
mulțumire. Dar îi dă și 
simțămîntul de răspundere, 
de grijă pentru priceputa și 
chibzuita gospodărire a a- 
cestor bunuri, pentru rezol
varea treburilor și nevoilor 
țării, ale cetățenilor ei. Și 
democrația adevărată, so
cialistă, a regimului no
stru dă fiecărui om al mun
cii putinta și dreptul de a 
alege pentru cîrmuirea și 
rezolvarea acestor treburi 
pe cei mai destoinici, mai 
devotați și cinstiți fii ai 
poporului.

lată de pe acum țara în
treagă se pregătește pentru 
un eveniment ce se va des
fășura la 3 februarie 1957: 
alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională. 
In adunări obștești, oa
menii muncii au început 
să-și propună candidații, 
din cadrul Frontului De
mocrației Populare. care 
numără milioane de mem
bri. Sint printre ei luptă
tori dirzi și încercați ai 
partidului, care 
pentru popor, 
călăuzit masele 
spre libertate, 
lism Sînt simpli oameni ai 
muncii. din industrie sau 
agricultură bărbați sau fe
mei. romîni sau din rîndul 
minorităților naționale, care 
prin munca lor dîrză eroi
că, și-au vădit devotamen- 

popor. Sînt sa- 
scriitori care și-au 
j viață pentru lu- 
fericirea poporului, 

aceștia exprimă 
poporului nostru, 

succesele dobîn-
în construirea

In anul acesta, 
în parcul zoologic 
din capitala Repu
blicii Democrate 
Germane s-a des
chis una dintre 
cele mai interesan
te crescătorii de 
animale : o cres
cătorie de șerpi ve
ninoși.

Ea a fost des
chisă în clădirea 
unei foste sere și 
adăpostește aproa
pe 200 de vipere și 
șerpi deosebit de 
veninoși.

Multora 
vizitatori 
părut la 
că i 
rioasă 
a luat 
torită 
zii a

— Uite, bunicule, ăsta este un 
tun electric. Să nu crezi că e nu
mai așa 1 încearcă și-ai să vezi că 
poți trage cu el. Escavatorul ăsta 
poate ridica o bucată de fier.

— Nu văd turbina cu care te tot 
fălești pe-acasă. Valcio.

— Uite-o colo, lingă vaporaș.
— Strașnic 1 Dar vaporașul cine 

l-a lucrat ?
— Eu I răspunse mîndru Svetan. 

Motorul este pus în mișcare de un 
elastic. Să-l vezi cum plutește în 
bazin...

— Bravo, copii 1 îi lăudă bătrî
nul maistru. Apoi, după o clipă de 
gîndire, adăugă : Să veniți 
să luați strungul meu de 
Vi-1 dăruiesc.

— Ura I izbucniră în cor 
trei prietenii.

Bătrînul coborî gînditor scara :
— Păi. ăștia-s adevărați vulturi! 

Se poate să nu le 
Așa vor 
Ze. Cînd 
să facă, 
visul?

frac care nu reprezentau 
decît interesele moșierilor 
și fabricanților.

...Și veți înțelege mai bine 
de ce azi, la noi, alegerile 
sînt o sărbătoare a poporu
lui.

De astădată, în obișnuitele 
fotografii, vă înfățișăm cîte 
ceva din grijile celor mici. După 
seriozitatea și atenția eroilor 
noștri din fotografie, avem toa
tă nădejdea că expoziția pe 
care o pregătesc, va fi intr-ade
văr frumoasă.

de JANA
Dacă vi se întîmplă cumva să 

plecați cu trenul din Sofia, după 
numai două ore de drum, în defi
leul muntelui Iskar, dați de satul 
Eliseina. Aci locuiesc trei prieteni 
nedespărțiți. Toți trei sînt ageri, 
fruntași la învățătură : Valcio, 
Svetan și Toșco. Cei trei prieteni 
aveau un vis : să-și construiască 
un strung de lemn.

Intr-o zi, Valcio îi spuse bunicu
lui său, care era unul din vechii 
maiștri ai uzinei de prelucrare a 
aramei.

— Bunicule, te rog, bunicule, 
vino cu mine la atelierul tehnic al 
pionierilor. Să-1 vezi și dumneata. 
Vino că nu-i departe.

— Dă-mi pace, n-am vreme de 
pierdut, mormăi bătrînul.

Cînd începură să-l roage și Sve
tan și Toșco, bătrînul nu se mai 
putu împotrivi. După ce examină 
cu ochi de cunoscător atelierul, Je 
spuse foarte mulțumit :

— Să îngrijiți bine mașinile, 
copii 1

— Știi, bunicule, aci lucrează 
pionierii de la cele trei cercuri teh
nice.

— Da ? la arătați-mi mie cu ce 
vă lăudați.

început 
această cu- 

crescătorie
’. naștere da

unei fante- 
personalalui 

grădinii zoologice. 
Puțini însă știau 
că aici șerpii sînt 
crescuți pentru pre
țiosul lor venin. 
Da, prefios. pentru 
că din ei se 
medicamente.

Din veninul 
pilor se face 
medicament 
oprește îndată ori
ce scurgere de sin
ge In caz de rănire.

cum se desfășu- 
noj alegerile odi- 

cum se desfășoară 
in țările capitaliste, 
spune despre bătăi 

și schingiuiri, despre făgă
duieli deșarte, despre măs
luiri, despre .,deputați" în

Din veninul șerpilor
Din veninul șerpi
lor se fabrică un 
medicament efica
ce in bolile epilep
tice și unul folosit 
in fricțiile antireu- 
matice. Și tot din 
veninul șerpilor se 
face Și un ser care 
salvează viețile a 
mii de oameni 
mușcați de aceste 
periculoase reptile. 

In anii care vor 
veni crescătoria se 
va mări simțitor, 
în așa fel incit aici 
să poată fi întilnite 
toate speciile de 
șerpi veninoși exis
tente în lume. 
Atunci, firește,
crescătoria va pri-

Visul tinerilor strungari
laIova

(



Decorul reprezintă o căsu- 
tă mică, așezată în stînga. 
în dreapta, pădure. In scenă, 
lin întreg alai, în 
hMoșul--.

MOȘUL : Dragi copii. Noi 
sîntem ansamblul 
de păpuși din Florești, regi
unea Cluj. Dumneaei e Buni
cuța din piesa „Morcovul** 
și dumnealui-Nicușor, inter
pretul principal din sceneta 
„Nicușor se îndreaptă". Să 
nu vă speriați că arată cam 
lălîu. Așa e rolul lui. Ei, și 
mai avem o mulțime de per
sonaje : Ursulețul, Motanul, 
ĂBăiță, Ileana, Călimara, 
ADecedarul... Da, da, nu vă 
mirați. Și acestea din urmă 
pot fi cîteodată

■Cum?
jtlie... niia; V a ii»*

-Cum de vorbim și ne 
căm noi, deși sîntem păpuși, 
ca toate păpușile... Chiar 
.așa ați spus, nu? Ei, aflați 
că păpuși sîntem, dar nu ca 
toate păpușile. Uitați-vă de 
pildă la vulpe. Capul ei e 

grijă, 
veșmin- 
decît să

frunte cu

Teatrului

însuflețite.
Mai tare că nu aud 
Aha! Vă minunați 

! miș-

lucrat cu multă 
de copii, firește, iar 
tete nu fac altceva

acopere mina aceluia care 
îi dă viață. Hai, Urcan Ro- 
dica, vino în față să te va
dă lumea (din spatele sce
nei, apare Urcan Rodica).

RODICA: Iată-mă-s (se 
înclină) Vulpea, adică Ur
can Rodica din clasa a V-a. 
Să vă prezint și pe colegele 
mele : Iepurele. Olteanu Mo
nica... lat-o și pe Vanea 
Viorica, Călimara,

MOȘUL:... Și dacă vreți 
să Știți de ce anume am ți
nut să vi le înfățișez 
cu seamă pe acestea 
aflați atunci că...

RODICA (rușinată) 
nu... te rog... nu spune.

MOȘUL : Da’ de ce să nu 
spun?... E meritul . vostru... 
Ele sînt printre primele... ei, 
asta-i, cum îi zice... fonda-

mai 
trei,

oV-f

Președinta

Cîteva monede vechi
u s a putut stabili încă anul cîndNu sa putut stabili încă anul cînd a 
apărut cea dintîi monedă din lume. 
Sigur e însă, că, ea a apărut încă 
în epoca preistorică, în vremea cînd 

oamenii învățaseră deja să prelucreze meta
lele. Se înțelege că monedele de atunci se 
deosebeau de cele actuale, iar valoarea lor 
se stabilea nu după vreo citră înscrisă pe 
ele, ci după greutate. Cu cît o monedă era 
mai grea, cu atît valoarea ei era mai mare.

Din păcate, părinții copiilor din Pojorîta 
n-au avut putinta să păstreze vreun exem- 
plai din cele dintîi monede. Au păstrat însă 
bani din vremuri mai apropiate de zilele 
noastre. In cutia cu podoabe a părinților lui 
Berențan Bogdan stă de mulți ani un dolar 
de argint, bătut încă în anul 1896. Printre 
hîrtiile vechi ale părinților lui Folcea Con
stantin sînt cîteva colorate cu roșu și albas
tru: bilete de cîte o rublă din anul 1898. 
Despre acestea și încă despre altele, a ve
nit o dată vorba la școală.

— Păi 
interveni

$
și noi avem acasă bani vechi 1 
Stela.

i iată că din discuția aceasta, por
nită întîmplătoi, s-a născut 
organizării, la școală, a unei 
ziții de monede, bancnote și 

obiecte vechi. Cîteva după-amieze s-a 
la întocmirea expoziției.

Cînd totul a fost gata, înșiși copiii 
mirat de cite «vechituri* au putut să adune 
'din scrinurile părinților. Sub sticlă au fost

ideea 
expo- 
chiai 

lucrat

s-au

Nu de mult, îpțr-un grup de copii din 
Tirgu-Mureș am auzit vorbindu-se multe 
lucruri frumoase despre președinta uni
tății de pionieri de la Școala maghiară 
nr. 4 și m-am hotărit să întreb pe copii 
dacă cele spuse sînt adevărate.

Ajuns acolo, le-am pus o singură în
trebare, dar bună. Spuneți-mi, ce părere 
aveți despre președinta voastră ?

S-au uitat unul la altul (totdeauna e 
greu pînă începi), apoi o fetiță sparse 
gheața.

— Să vedeți...
— Stai, stai puțin... 

te cheamă... Să notez...
— Mă cheamă Szabo 

nes și sînt în clasa a 
Vreau să vă povestesc 
tîmplare Tovarășa 
toare lipsea pentru 
zile din școală, așa că toată 
munca rămăsese în seama 
colectivului de conducere. In 
special în seama președintei, 
firește. La început, să vă 
spun drept, am crezut că 
atîta vreme cît va lipsi to
varășa instructoare, munca 
noastră va sta pe loc. A doua 
mi-am dat seama cît de mult 
șelasem. Ibi știa ce are de făcut. In car
nețelul ei erau notate toate acțtunile ce 
urmau să Ie organizăm în lipsa tovară
șei instructoare. La îndemnul președin
tei noastre, pionierele din clasa a Vll-a 
B au început să pregătească adunarea 
închinată poetului maghiar Arani lanoș. 
Apoi Ibi a organizat vizionarea în colec
tiv a filmului ..Unde nu zboară vulturii"

Cum

Ag-
Vl-a. 
o în- 

instruc- 
cîteva

zi insă, 
mă în-

așezate 260 de monede și bancnote repre- 
zentînd 16 țări ; 65 de obiecte vechi au fost 
înșirate pe mesele expoziției.

Aduși în expoziție, înșirați în ordinea vîr- 
stei, banii au început să vorbească, să arate 
copiilor cum erau vremurile de mai înainte. 

O monedă prusacă, bătută în anul 1789 (cea
mai veche monedă din expoziție) i-a purtat 
pe copii prin Europa acelui an. Prusia, țara 
sa de baștină, reprezenta între statele ger
mane pe cel mai absolutist și pe cel unde 
domnea cea mai nemiloasă exploatare a 
țăranilor.

...Monedă cu monedă, bancnotă după 
bancnotă, poartă pe copii prin istoria celor 
16 țări. Cîte prefaceri, cîte evenimente ! Ca 
pe pelicula unul film, monedele acestea —
altădată fără glas — transpun imagine după 
imagine întregind firul istoriei popoarelor.

E xpoziția copiilor din comuna Pojo
rîta, regiunea Suceava, n-a avut 
monede din epoca preistorică și 
nici bancnote dintre cele dintîi din

lume. Acelea care au fost i-au ajutat însă 
să-și întregească cunoștințele de istorie, să 
afle multe lucruri interesante, nescrise în ma
nualele lor.

AL. MIHU

toarele teatrului nostru de 
păpuși.

ROD1CA : e adevărat, am 
fost printre primele, însă 
,,meseria-* am învățat-o de 
la Ciobanu Maria, Gherman 
Mircea, Urcan Ștefan...

MOȘUL : Care va să zică 
sîntem un teatru cu tradiție 
(intră instructoarea) Ah. 
iată și pe tovarășa Kovacs 
Anamaria, instructoarea noa
stră... iar pentru noi, pă
pușile, regizor.

INSTRUCTOAREA: Dar 
ce se întîmplă aici?

MOȘUL : Să nu vă fie cu 
supărare, dar azi regizez eu. 
Deocamdată copiii vor 
afle cît mai 
teatrul nostru,

să
multe despre

noastră
și tot ea a avut grijă să se schimbe ar
ticolele la gazeta de perete. Nici nu s-a 
simțit că tovarășa instructoare a lipsit 
cîteva zile din școală.

Apoi a vorbit pionierul Kohn Mikloș, 
mare amator de sport.

— Poate că dumneavoastră o să vi se 
pară curios ceea ce am să vă povestesc. 
Să știți însă că așa este cum vă spun eu. 
Dacă astăzi în școală avem o activitate 
sportivă afît de bună, apoi în mare mă
sură tot lui Ibi Pușkaș i se datorește. 

Parcă mi-amintesc și acum 
de adunarea aceea 
tate în care Pușkaș 
trebat pe toți:

— Vreți să nu ne
treacă la sport nici o școală? 

împreună cu ea, cu a- 
jutorul tovarășei profesoare 
de sport, am organizat cî
teva concursuri de selecțio
nare. Așa a știut să ne în
flăcăreze incit astăzi uni

tatea noastră are echipă de fotbal, volei, 
baschet, handbal și în special una din 
cele mai bune echipe de gimnastică.

Vedeți ? Nu m-am înșelat. Ceea ce am 
auzit eu despre președinta unității de la 
Școala nr. 4 maghiară din Tg. Mureș e 
întru totul adevărat. Merită să aflați și 
voi aceste lucruri, fapt pentru care am 
și scris cete de mai sus.

de uni- 
ne-a în

mai în-

Radu POPA

INTRUCTOAREA : Dacă 
așa stau lucrurile, e altceva 
(către cititori) Ce să vă 
spun? Noi dăm spectacole 
în fiecare săptămînă la Că
minul cultural din comună ; 
chiar și în alte comune. 
Vine atîta lume, incit n-ai 
unde să arunci un ac. Am 
montat cîteva scenete și 
acum e în repetiție „Iepurele 
și vulpea-*...

MOȘUL :... Sceneta pe 
care tocmai era s-o vedeți...

INSTRUCTOAREA: Păpu
șile le lucrează copiii ; avem 

Cel 
sînt

șile le lucrează copiii ; 
un adevărat atelier— 
mai buni interpreți 
Urcan, Olteanu...

MOȘUL : Stai că 
cititori le-au aflat...

INSTRUCTOAREA: 
tunci?

MOȘUL :... Atunci înseam
nă că rolul meu s-a sfîrșit... 
Tovarășă regizor, sîntem la 
dispoziția dumneavoastră.

INSTRUCTOAREA : Foar
te bine... trageți cortina! Să 
iasă din scenă cei care 
au roluri... Așa! 
Gata!

astea

nu
Luminilel 

Repetiția poate începe.
V. AURELIO

Trei scamatorii in... cinci minute
lozefini
l-a) 
mi-ar mai

vâ învață
(continuase din pagina

— Și asta e bună... Știți, 
trebui una... numai una...

— Nu, nu pot. N-am aici 
Recuzite... Dar ce-i asta ?

maestre lozefini ? E un

aparatele...

— Ce să fie, 
creion !...

— Vrei să-l 
Uite vezi sticla 
Bag creionul în 
pocus...

— Ce-i asta ?
Parcă e fermecat ? Cum ați făcut ?

— Simplu Am legat de nasturele hai
nei un fir de păr mai lung, de cca. 30-40 
cm... La capăt, firul are un bob mic de 
ceară Cînd ți-arn luat creionul am lipit 
repede și ușor bobul de ceară de creion. 
I-am dat drumul în sticlă Firul nu se 
vede... Țin sticla cu mina stingă așa, cu 
dreapta fac „pase“ și cînd apropii sau 
depărtez sticla, creionul se va... mișca de 
parcă îl atrage un magnet De fapt e 
firul de păr. Ai înțeles?

— Mulțumesc. E foarte simplu și de 
efect grozav t Ce-o să se mai bucure toți 
băieții la școală I

— Da ? Atunci roagă-i și tu ceva din 
partea mea : cei care au cîte un 2 să se 
facă „scamatori" și să-l transforme în 4 
sau 5 Dacă va fi așa, la anul am să va 
mai învăț și alte scamatorii.

— Vai, maestre lozefini, 
două am tot 
în carnet... N

— Lasă că 
rie“ și-l scriu 
Gheorghiță și 
care vine.

magnetizăm ?... Bine... 
asta albă de ‘/z litru ?... 
ea și ce să vezi. . Hocus-

Creionul urcă și coboară.

la ultimile 
privit și n-am notat nimic 
am reportajul. Ce mă fac ? 
poate fac eu o „scamato- 
în locul tău... La revedere, 
să auzim de bine în anul

IOZEFINI

DECADA CĂRȚII

„Decada cărții" prilejuiește și cititorilor mai tineri multe surprize. In
tre 21—30 decembrie au loc în întreaga țară întilniri ale scriitorilor cu 
cititorii Cu ocazia acestui eveniment veți găsi in librării o serie de cărți 
noi apărute pentru copii și tineret.



Vasile Bîrgăoanu

(Continuare din nr. 101)

căzu pe gînduri. Se căz- 
căzni, apoi sări cît colo : 
găsit 1 Jefuim poiata lui

simțit că mă ia cu

Ești nebun 1 i-am răspuns. 
Unde găsești oameni acum?

-T Hm 1 făcu Ștefan. Asta așa-i! 
Dar tot bandiți ne faceml

— N-e facem, n« facem, dar ce 
jefuim ?

Ștefan
ni c't se

— Am
Anton Manea 1

m ..,
frig. Să jefuim poiata 
lui Anton Manea I 
Asta ar însemna să-i 
șterpelim întregul caș 
adunat intr-o săptă- 
mînă. Cît e de zgîr- 
cit. Anton Manea 

ne-ar spînzura pe toți pentru o 
astfel de ispravă

— Phii 1 grozavă idee — se en
tuziasmară ceilalți. Ieșim din po
iată și apoi ne năpustim cu toții. 
Praf o facem I

Mi se înmuiaseră picioarele și 
gura mi se încleștase. Totuși în- 
găimai;

— N-ar fi mai bine să jefuim 
altceva ?

Altceva ? Ce anume? N-ai ce 
jefui altceva 1 Nu-ți mai fie frică! 
Acum o să vină diavolul și scapi 
de Anton Manea pentru vecie.

Pînă la urmă a trebuit să în
cuviințez, Am ieșit din poiată și 
pe am întors apoi Ca niște săriți 
din minți Țipam, urlam și praf 
făceam din toată brînza adunată 1 
(La drept vorbind, era pentru pri
ma oară în viața mea cînd mîncam 
brînză pe săturate).

Cîteva clipe mai tîrziu poiata 
e-a de nerecunoscut. Brînză dis
păruse, șișta-rele fuseseră stricate, 
cazanul de închegat brînza era în 
așa hal, că nimic n-ai mai fi putut

face cu el. Mă rog, un jaf în toată 
legea.

După toată isprava ne-am strîns 
iarăși în jurul oalei. ,,Fie ce-o fi, 
mi-am 
diavolul !
Și

»»• 
zis, acum trebuie să 

“ Scuipai iarăși în 
începui;

„Fleandură, pleaftură, 
Hodoronc, pleosc 1 
Sîsîie șerpii. 
Arde catranul.

Ieși, drace, din iadul tău și 
la mine cînd îți poruncesc 1 
tem plini de păcate, sîntem ai tăi 
pentru vecie."

In clipa aceea la portiță apăru 
o matahală neagră, lungă și deși
rată. Se apropia de noi cu pași în- 
ce>ți, 
mut 
ceau 
leagul dîrdîia și scînceâ. Niță-pro- 
țap se făcuse covrig.

— Parc-ar fi Anton Manea! — 
îngăimă Ștefan.

— Taci, îi porunciF|»u. Dracul 
ne pune la încercare. A luat chipul 
stăpînului meu, să vadă dacă nu 
ne speriem cumva.

poi''începui să mă a- 
dresez arătării:

— Ai venit, diavole, 
/â 1 și bine-ai făttit 1 Te- 
//\ \ am chemat Să-ți po-
v runcesc ca pînă la

ziuă să ^pureți 'pe An
ton Manea de pe ,pă- 

mint Sau dacă nu, dă-mi mie pu
tere să fac treaba asta 1

— Să mă omori, putoare ? -— 
tună arătarea. Iți arăt eu 
harul e.*

Și dîntr-un salt, înșfacă 
și începu, să ne croiască. 
Niță și Ștefan, urlînd cît 
gura, săriră gardul și o luară 
sănătoasa pe izlaz.

vie 
oală

vino 
Sîn-

Cum însă eC socoteam că asta e 
o încercare diavolească, mă hotă
rî! să-i vorbesc răspicat.

— Nu mă mai chinui, diavole, 
doar vezi că-s om bătrîn. (Aveam 
barbă și plete din cîlți.) Ai să mă 
clinui în iad cît ai să vrei. Păcate 
am cu nemiluita. Nuinwî în seara 
asta am jefuit poiata h»î Anton 
Manea.

ac-aș fi pocnit-o cu o 
măciucă în — 
tarea poate,____
rămas așa de împie
trită ca la auzul vor
belor rostite de mine.

— Tîlharule, lepă
dătură 1—izbucni ma- 
furie nemărginită.

cap, ara- 
că n-ar fi

tahala cu o
Mă înhață de haine și mă tîrî în 

poiată. Aici începu să mă lovească 
cu picioarele, cu pumnii, unde 
apuca.

— Pînă 
citule ! Te 
viață 1

Și cum 
melesteu,
picioare și începu să mă 
Dacă am văzut că /dracul se 
trece ou gluma, începui să-mi 
cruce și să murmur tot felul

rugăciuni. Dar „uciga-l toaca 
îndîrjea și mai tare.

Nu mai puteam răbda. Simțeam 
că, dacă-mi mai dă vreo două lo
vituri, nu mă mai ridic de jos. 
Mi-am înfipt picioarele în părnînt 
și am împins. Matahala se prăbuși 
la părnînt cit zgomot. Scăpat din 
strînsoare, mă repezii pe ușă și o 
luai la goană pe. izlaz.

Nu m-am oprit decît pe o colină, 
destul de departe de stînă. Se lâ- 
mina de ziuă Și în lumina tulbure 
a zorilor văzui lingă stînă trăsu- 
rica cu două roți a lui Anton Ma
nea. Abia atunci mi-am dat seama 
că diavolul nu fusese diavol, ci 
însuși stăpînul meu. Uitasem că 
în sîmbăta aceea era tîrg la 
Onești și că Anton Manea hotărîse 
să-și ducă brînza la vînzare.

De întors nu mă mai puteam 
întoarce la Anton Manea. Am por
nit-o în lume, să-mi caut alt stă- 
pin.

...Ani mulți au trecut de atunci. 
Dar uite că și acum, ori de cite 
ori îmi aduc aminte de această în- 
tîmplare.

Zicala ascunsă
In careul de mai jos e 

ascunsă o ințeleaptă zicală. 
Ca s-o găsiți, porniți dintr-

simt cum mă pătrund 
toate încheieturile trupu-

D N 1 1 G
KT X E T

U U • Â L
1 M u 0 C

ÎN P I p F
un anumit colț ți mergeți — 
intr-un. singur sens — In 
felul cum se mută cahil la 
jocul de țah.

Enigmă - anagramă
— „Hai, mai toarnă în

că unul 
belșug. 
Viitorul 
departe 
Mlinile 
întind, dar... ce să fie ? 
Clinchetele se transformă 
intr-o dulce...melodie.

să ciocnim pentru

(Sfîrșit) se.

tie, til-

sau:

măsurați, de parcă s-ar fi țe- 
de ceva Pe noi însă ne tre- 
spaimele morții. Toma-cepe-

sinc-ii.ri 
de mai

acum ți-a fost, nenoro- 
omor, nu te mai las cu

an ne-aducă 
prieteșug...’ 
una spre alta

1,50 lei, adică 
rată. Deci un

mătura
Toma, 

îi ținea

cînd 
hai-

esite
Dinarătarea nimerise un 

îmi prinse capul între 
ardă.

mai

și a V-a

pește cunoscut prin

problemei:

PENTRU CLASELE a VI-a și a VII a

>•

SERIA a 1V-a
PENTRU CLASELE a IV-a

Redacția și administrația : București. Piața Scinteii. tel 7.61 00 7 60 10 Abonamentele se tac la toate OFICIILE POȘTALE și> SECȚIILE RAIONALE DE DIFUZARE A PRESEI. 
Taxa p>n*ă in numerar conform aprobării Dlr. Gen. P.T.T. 100-114, Tiparul Inlr. Poligrafică Nr. 2, *tr. Brezoianu Nr. 23 25.

Notă explicativă
E n i gm a - an a gram ă 

un fel de ghicitoare, 
înțelesul primelor versuri 
trebuie aflat numele obiec
tului despre care este vor
ba. Literele cuvântului a- 
flat se amestecă, (se ana
gramează) în așa fel In
cit să căpătăm alt cuvînt. 
care să corespundă înțele
sului ultimelor versuri. Ia
tă. un exemplu ajutător: 
Cind i-am pus acoperișul 
Am privit-o înaintat... 
Ce-amăgire! Intr-o clipă 
In butoi s-a transformat.

Primele două versuri sl 
mai ales cu vin tul „acope
riș" ne ajută să ne dăm 
seama că e vorba de „ca
să". Amestecind literele, 
găsim cuvîntui ...saca", co
respunzător întelesuilui ce
lorlalte două versuri.

Dezlegați acum 
enigma-anagramă

’• In 24 de ore acele ceasornicului 
sînt perpendiculare unul pe celălalt de 48 
de ori —
2. — Versurile sînt luate din poezia: 
„Din Carpafi" de St. O. Iosif.
3. — Ciocănitoarea este toboșarul pădu
rii.
4. — Știuca este un 
șiretenia lui.
5. — Iată rezolvarea

1. — Cîird descompunem apa obținem 
două volume de hidrogen și un volum 
de oxigen Recompunerea apei, presupu- 
nînd că am lua tot două volume de hi
drogen și unul de oxigen, nu se poate 
face dec it în prezența unui catalizator.

Catalizatorul nu intervine în reacția 
mică, ci o înlesnește numai.

2. — Vara ne simțim mai bine 
purtăm haine largi pentru că între 
nele noastre și corp există un strat de 
aer izolator, care menține o temperatură 
constantă. Pe același principiu sînt con
struite termosul și ferestrele cu două rîn- 
duri de geamuri. Stratul de aer izolator 
face ca să se mențină temperatura din 
cameră sau din interiorul termosului.

3. — Cînd un om fuge pe un teren 
nealunecos, picioarele sale Se deplasează 
cu aceeași iuțeală cu care se deplasează 
și restul corpului. Astfel corpul se poate 
mișca rămînînd intr-un echilibru dinamic. 
Îndată ce sub picioare apare un teren 
alunecos, datorită frecării foarte mici 
dintre teren și picioare, acestea dîn urmă 
o iau înaintea corpului, producînd un 
dezechilibru. De aceea a căzut Ionel pe 
spate.

4. — Zicala „Pînă nu faci foc nu iese 
fum" conține un adevăr științific în 
sensul că întotdeauna fumul este rezul
tatul unor descompuneri chimice. Chiar 
dacă nu vedem focul, el totuși există — 
mocnește, cum se mai spune.

cni- 5. — 
costă r lei și unul de găină g 
de ieftinire. Deci cele cinci 
înainte de ieftinire (3r + 2g) 
scăderea prețurilor, valoarea 
ouălor se va ieftini cu:

0,10 X 3r + 0,15 X 2g — 0,3r + 0,3g 
= 0,3 (r + g) lei —

Această ieftinire totală este dată 
diferența:

6,50 — 5,75 = 0,75 lei
Putem deci scrie:

0.3 (r + g) = 0,75

Să presupunem că un ou de rață 
Ici înainte 
ouă costă 
lei. După 
totală

r + g = (y';p—=2,50 lei

Prin urmare. înainte de ieftinire, 
ou de rată împreună cu un ou de găină 
costa 2,50 lei. Atunci 2 ouă de rată și 
2 ouă de găină la un loc costă 5 lei. 
Dacă scădem acești 5 lei din 6,50 lei 
(costul a 3 ouă de rată și 2 ouă de găină 
în timpul iernii) obținem 
costul unui singur ou de 
ou de găină coslă:

6,50 — 3 X 1,50

Deztegind rebusul 
găsi textul unei ghicitori. 
Găsiți și răspunsul la ghici
toare.


