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Dincă Ion — 
călăuză și personaj

Cu toate că e numai în clasa a II-a. Dincă lo>n 
știe cît de mulțumiți sînt reporterii atunci cînd, 
încercînd să se descurce pe teren, întîlnesc o că
lăuză binevoitoare... In cazul nostru, de reporteri 
proaspăt debarcați din tramvaiul 8 la blocurile 
muncitorești Ferentari, călăuza ne-a fost chiar 
Dincă Ion. Aflînd cu cine stă de vorbă, ne-a și 
luat*de mină.

— Poftiți cu mine-.. Stau în blocul 8, scara 
C... Mai locuiesc acolo o mulțime de copii, zău... 
Veniți I

L-am urmat din două motive: întîi, pentru că 
aveam nevoie de o călăuză și, al doilea, pentru 
câ presimțeam că „pusesem mîna“ pe primul per- ' 
sonaj al reportajului nostru.

Nu ne-am înșelat- Despre Dincă Ion merită în- 
tr-adevăr să vorbim — și încă cu laude. Dincă al 
nostru e un băiat dintr-o bucată. In primul rînd, 
nu învață deloc rău- Am văzut pe caietul lui 
un „f. bine“ scris cu litere de-o șchioapă de învă
țătoare. Apoi, deși părinții lui pleacă de diminea
ță la lucru și hăiatul rămîne deseori singur, să 
nu credeți că-și ia lumea-n cap. Nu 1 Se îmbracă 
singur, se spală cu mult curaj, face tîrguieli...- 
După aceea, nesilit de nimeni (nu-i așa că-i ex
traordinar ?), se apucă de lecții și nu se lasă 
pînă nu le termină. Iar la urmă pleaca pușcă la 
joacă, sarcină pe care, de ce să nu recunoaștem, 
o îndeplinește cu cea mai mare plăcere — și cu 
o pereche de cizme de cauciuc primite de curînd 
în dar de la ai lui. Deși n-am avut prilejul să-i 
cunoaștem pe părinții lui, îi salutăm pe această 
cale și-i asigurăm că au un băiat tare de treabă.

Fetele, mai pașnice. își între
buințează altfel timpul liber. Unele 
brodează, altele — cele mict — 
fac toaleta păpușilor. Cele dir. fo
tografie, după 'cum vedeți, preferă 
tovărășia unei cărți interesante.

O amintire pentru cititorii noș
tri. Primul din sfinga e devota
tul nostru Dincă Ion, Veseli 
băieți, nu-i așa ? Să-i lăsăm Insă, 
deoarece sînt grăbiți să viziteze 
cetățuia de zăpadă pe care niște 
prieteni de-ai lor o pregătesc în. 
fața unuia dintre blocuri.

Cros cu pîinea sub braț

Bebelușii de la etajul II...

— Vedeți, ne mal spune mama. Pantalonii de

Pe cînd 
o cronică dramatică T,

întrebarea aceasta se adresează Emiliei Gheor- 
ghe, din clasa a V-a. Ea locuiește alături de Din
că. După cum ne-a mărturisit, cu stăpînită mîn- 
drie, tatăl ei, Emilia are talent de actriță.

— Și chiar vreți s-o faceți actriță ? l-am în
trebat.

Tovarășul Gheorghe ne a răspuns:
— Poate... Nu știu... Oricum, n-am să stau în 

calea dorințelor ei. Deocamdată îi cer numai să 
învețe bine, cît mai bine, și, ce-i drept, nu mă 
dezamăgește-

Atît ne-a spus tovarășul Gheorghe despre fiica 
sa. Am surprins însă în ochii săi o sclipire... Am 
înțeles că-și _ pune 
mari speranțe în E- 
milia. De două-trei 
ori pe săptămînâ, a- 
tunci cînd ea întîr- 
zie la școală, la re
petiție cu echipa de 
teatru, o așteaptă e- 
moționat și poate că 
nu rare ori o roagă 
să-și repete în fața 
lui rolul..-

Atît, deocamdată, 
despre Emilia. Iar 
peste 15 ani, o cro
nică dramatică 1

Intîlnire
cu un „înger66 
de copil

Dincă ne duce acum spre eta
jul II. Pe scări ne întîlnim cu un 
băiețel. Ține în spate o sanie mai 
mare decît el. S-ar părea că e co
pia vie a unei poze văzută într-o 
carte cu îngerași. Pare foarte cumin
te și sfios. Dar mai încolo veți ve
dea adevărul adevărat despre acest 
„îngeraș". Deocamdată să-i facem o 
poză lui Cornel și să-l lăsăm să co
boare treptele.

BLOCUL»
SCARAZZCZZ

...auzind voci străine, au ieșit pe rînd să vadă 
cine urcă. Altminteri nici n-a-m fi știut că în acel 
apartament locuiesc copii. Nu știm de ce ghidul 
nostru î-a trecut cu vederea- Și ce copii frumoși 1 
Băiatul, ce i drept, ține degetul în gură, dar în
colo, chipeș foarte și cu bluză de marinar pe el. 
II cheamă Dan. Soră-sa Marioara abia a împli
nit un an Mama a ieșit și ea. E gospodină Se 
numește Țintea Niculița. Soțul ei este șofer. Ma
ma deocamdată nu poate să ne spună altceva des
pre copiii ei decît că-i iubește foarte, foarte mult 
Am mai sta de vorbă, dar sîntem așteptați la fa
milia Ciupitu.

Lămurim cine e „îngerul6* 
și-l cunoaștem pe Mircea

Ne-a întîmpinat mama lui Mircea și Corne! 
(băiatul cu sania). Mircea își face lecțiile Are 
școală după amiază și e în clasa a IV-a. Mama 
ni se plînge că Mircea n-o ascultă, că-i răspun
de obraznic și că trebuie să stea lîngă el ca să-și 
facă temele, altfel... nu le mai termină.

Să facem prezentările: cititorii 
gazetei, Co'nel Ciupitu, viitor cam
pion de șah, actual campion de 
pozne... De-abia-.și‘ cara sania pe 
scări. De ce nu l-o fi ajutlnd fra
tele lui, Mircea ? Probabil din in
vidie. Din invidie că în timp ce 
Cornel se duce la joacă, el, Mir
cea, fiind școlar, e nevoit să în
vețe !

O

pe el s-au și rupt la genunchi și nu 
i-am cumpărat de mult- Mircea rupe 
o pereche de ghete pe lună.

Cineva dintre noi intervine: — Dar 
Cornel, celăjalt copil, e cuminte, nu-i 
așa ? Se vede de pe el că-i cuminte.

— Da’ de unde I E și mai neascultător-
In acel moment toată reputația „îngerului" de 

copil s-a dus pe rîpă.
Din vorbă în vorbă, aflăm că tatăl e plecat în 

deplasare^ la Craiova, să monteze niște cazane. 
Tatăl e lăcătuș la uzinele Moa-Țze-Dun flin Bucu
rești In urmă cu cinci ani, familia stătea într-d 
locuință strimtă și întunecoasă pe strada Dristor. 
Acum ocupă un apartament frumos mobilat. 
Oare. între două năzdrăvănii, Mircea și Cor
nel au timp să-și dea seama ce binefaceri minu
nate sînt pentru ei aceste blocuri, adevărate pala, 
te, dăruite lor de clasa muncitoare ?

Ne-am luat la revedere, socotind raidul nostru 
încheiat De unde să știm că în,.curte ne așteaptă o 
ceată de copii care se vor îmbulzi care mai de care 
să fie fotografiați și să ne vorbească...

Am crezut că la ora aceea toată lumea era 1a 
joacă. Săniuțele zburau încoace și încolo. Ne pre
găteam de plecare cînd apăru venind spre noi un 
băiat care alerga cu o pline sub braț- E Melnic 
Ion — sportivul dintr-a IV a B. Cînd mama îl 
trimite pe Ionel după cumpărături, ea n-are mult 
de așteptat. Flăcăul ei nu pierde nici un prilej 
de antrenament. Și-acum ne despărțim de acest 
colț de bucurii și de vise. Ne așteaptă tramvaiul 8, 
care tocmai întră în stație...

ELENA DRAGOȘ și AL O. ZOTTA
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SE APROPIE 16 FEBRUARIE

• „Grivița 1933" se I 
adunarea pe care o vor 
nierii de la Școala de 7 
din Tomnatic. Vor fi citite 
poezii legate de această 
încheiere, corul școlii va 
printre altele cîntecul „Sirena 
Boaită'.

intitulează 
fine pio- 
ani nr. 1 
povestiri, 

zi, iar in 
executa 

lui

• Pionierii de la Școala de 7 ani nr. 183 
București au început să culeagă de mai multă vre
me material in vederea unei adunări tematice or
ganizate cu prilejul împlinirii a 15 de ani de la 
luptele ceferiștilor de la Grivița. Pînă acum, Slroie 
Sodica, din clasa a Vl!-a B, a stat de vorbă cu 
fostul monfafor Badea Gheorghe, care a participat 
la lupte, iar pioniera Oprea Florina — după în
delungate căutări — a reușit să-l găsească pe to
varășul Crăciun Gheorghe, care de asemeni a 
participat la luptele de la Grivița. De la el Flo
rina a aflat o mulțime de lucruri interesante, pe 
care le va expune in cadrul adunării.

• Pionierii de la Școala medie nr. 1 din Lugoj 
vor tace în ziua de 16 februarie o vizită la De
poul de locomotive și-i vor felicita pe muncitorii 
fruntași.

unele

~ —CUVINTUL DATÎN LEGĂTURĂ CU - vinator
BILETE DE CIRCNIȘTE

De cite ori vi s-a intîm- 
plat să nu vă țineți de cu- 
vînt ? O dată, de două ori 
sau chiar de trei ? E greu 
de spus cînd ai zece ani și 
mai ales cînd dorești din 
toată inima sâ fii „om de o- 
noare".

Cam așa stau lucrurile cu 
Toma, din clasa a V-a. Și 
nu pentru că ar voi el, dar 
din nu știu ce pricini tot el 
cade vinovat. Eu n-aș fi a- 
vut de unde ști asta, dacă 
nu mi s-ar fi plîns chiar el. 
Mihnit peste măsură, mi-a 
povestit cîteva întîmplări. 
Dar să vedem de fapt cum 
s-au petrecut lucrurile.

Toma făgăduise solemn 
că, orice s-ar intîmpla, de-ar 
ii să fulgere acum în toiul 
iernii sau să ningă cu zăpa
dă verde, el va fi atent la 
ore. Și intr-adevăr o oră, 
două, Toma n-a mai privit pe 
fereastră. S-a sucit, s-a in- 
vîrtit în bancă, pînă s-a așe
zat chiar cu spatele intr-a
colo. Nici pe pereți nu mal 
privea. Și la drept vorbind 
cine poate scoate o lege care 
»ă arate încotro e voie să 
privești, ca să arăți că ești 
atent 1 Nimeni, Ghemuit în 
bancă, Toma privea la ghioz
danul Iui Nică, colegul său 
de bancă. Ce poate ii rău 
în asta ? Se mai uită pe fe
reastră sau pe pereți ? Nu. 
Numai că la cîteva minute 
își ghionti colegul.

— Și zici că ai 
lele în ghiozdan ? 
ce ? Ia să le văd. 
răspuns. Întreabă
dată. Nimic. In sfîrșit, Nică 
scoase biletele din ghiozdan 
și i le dădu.

eu.

ce
e 

am

To- 
într-o 

Eu 
văd

— Aaa, sînt pentru circ... 
strașnic. Cit ai dat pe ele ?

— Lasă că ifi spun 
șopti Nică.

— Si la urma urmei 
contează prețul... vorba 
•a vezi acrobații... și
auzit că sînt niște numere... 
grozave 1 11 rog și eu pe ta
ta să-mi dea bani. Numai de 
n-aș lua iar o notă proastă 
că adio, circ.

Așa a si fost. In ora aceea 
l-a ascultat și nota proastă 
a venit să strice totul.

Vă închipuiți ce necăjit 
a lost Toma. Si de-ar fi lost 
numai atît... Dar Xenia, pre. 
ședința detașamentului, și 
Speranța iar i-au amintit de 
cuvintul dat. „Numai ca să 
scap de gura lor și tot ar 
merita să mă țin de cu
vin!', și-a zis el. Atunci n-a 
mai tăgăduit cu voce tare, 
dar așa, ca pentru sine, 
și-a dat cuvintul că n-o să 
se mai tină de fleacuri.

Și,, de astădată, „mira
colul- cuvîntului dat l-a o- 
crotit mai mult timp. Pa- 
re-mi-se chiar patru, cinci 
zile. Pină intr-o seară, cind 
țipetele din clasa a V-a 
puteau fi auzite din celălalt 
capăt al culuarului. Și cîte 
fete sînt în clasă, tot atitea 
voci auzeai, care mai de 
care mai ascuțită. S-ar mai 
putea spune că Toma 
de vină ? Cine tipa ? 
tele! El nu avusese 
ideea să stingă 
primul moment 
fost de-ajuns să 
audă un țipăt.
— Acum să 
văd, moralistelor! 
Care e

mo- 
să 
to

rajoasă ? le-a strigat 
ma. Privifi, sîntem 
pădure întunecoasă, 
sînt vinătorul. la să 
Ce veveriță îmi iese in ca
le ? Și se și repezi la co
zile fetei de lingă el. Așa, 
numai ca s-o sperie, își zi
se. Dar asta a fost destul. 
Ca la un semnal, toate fe
tele au început să t‘Pe-

In sfîrșit, tocmai în 
mentul cînd se hotărî 
aprindă lumina, intră 
varășa profesoară.

Bineînțeles că a urmat în 
clasă o discuție nu tocmai 
plăcută pentru Toma. Că 
l-au făcut „zvînturatic" și 
„neserios', nu l-a durut 
prea tare. Adevăratul ne
caz l-a avut cînd i s-a spus 
că iar nu și-a respectat cu
vintul dat.

„.Vasăzică, Toma tot n-a 
putut scăpa în iarna asta 
de fulger și de zăpadă ver
de...
Școala 
Pitești.

Nu o data 
întîmplat ca, mer- 
gînd prin 
școli, să găsim to
bele, goarnele, dra
pelele în stare bu
nă, iar în alte 
locuri într-o sta
re de-.. să nu 
mai vorbim. De a- 
ceea, ne-am propus 
să vizităm cîteva unități, să vedem 
cum sînt întreținute tobele, goarnele și 
drapelele și să ne dăm seama de ce 
cîteodată Ii se poartă de grijă, iar al
tădată nu- Prima la care ne-am o- 
prit a fost Școala medie nr. 2 „Frații 
Buzești" din Craiova-

BINE !
De cum am intrat, atenția ne-a 

fost atrasă de cele două gazete de 
pe-ete. Erau frumos desenate, iar ar
ticolele cuprindeau fapte din viața 
unității- Apoi, răsfoind jurnalul de 
zi. am putut afla o mulțime de lucruri 
interesante. Prin intermediul lui am 
participat la sărbătoarea unității, la 
„Carnavalul fruntașilor . la învățătu
ră", la interesanta adunare filate
lică...

Și, așa cum ne-am așteptat, __
colțul pionierilor nu era mai prejos 
Pe o " ' ” _____ 1„_
lor și trompetelor- In spatele ei, în 
formă de' semicerc, se aflau așezate 
drapelele detașamentelor, iar ceva 
mai în față, acela

BINIȘOR...
Iată-ne ajunși la 

te de gară se află 
1. Intrăm în Camera pionierilor, 
plăcut aici. Din cînd în cînd pe ușă 
intră cîte un grup de copii cu dife
rite treburi- Unii vor să scrie ceva 
în jurnalul unității, alții să ude flo
rile din ghivece.-. Zărim și colțul pio- 
nierilor- Totul pare a fi în ordine. 
Numai că. atunci cînd am luat în 
mînă o tobă, am observat că e spartă-

Aflăm că la această școală tobele 
și goarnele n-au mai fost schimbate 
de cinci ani- Intr-adevăr, vina nu e 
numai'a lor. Dar dacă s-ar fi în
grijit de tobe și de goarne tot așa 
cum s-au îngrijit de Camera pionie
rilor, aceasta n-ar fi arătat așa»

RAU !
In apropiere de Lugoj se află comu

na Găvojdia Aici există o Școală de 
7 ani. Școala are vreo 80 de pio
nieri- Pionierii, la rîndul lor. formea-

nici

masă străluceau alămurile tobe-

>ar
al unității.

Lugoj. Nu depar- 
Școala medie nr- 

E

za o unitate. Unitatea trebuie să al
cătuiască un plan de activitate. Aici 
insă nu s-a auzit de așa ceva- Am 
căutat să aflăm ce acțiuni au între
prins... Zadarnic! Numai cînd a ve
nit vorba de adunări, băieții au 
prins parcă curaj.

— Adunări ?-.- Da, am ținut 
trei pînă acum.

— Și cam ce ați discutat ?
— Păi, despre învățătură, 

vență...
— Ba și despre disciplină! întări 

altul-
— Altceva ?
—- Altceva ?! — intră în vorbă și 

instructorul- Da.-, majoritatea copiilor 
participă la Olimpiada de matemati- *" r, ]a ej

rest ? Că noi n-am

mai

vreo

frec-

F. BALAN

na 
ca-

va- 
în-

niște bl- 
Pentru 

Nici un 
încă o

era 
Fe- 

decît 
lumina.- In

mixtă nr. 1

:x. < ’ GIRBOVA
Masivul Gîrbovei, destul 

de puțin cunoscut, este des
părțit de masivul Bucegilor 
prin Valea Prahovei. fnce- 
pînd mai jos de Sinaia, prin 
două picioare pronunțate 
Gagu Mare și Gagu Mic, a- 
poi peste Piscul Cîinelui, Su
saiul și semețele vîrfuri, 
Neamțu, Turcu și Stevia, 
creasta Gîrbovei trece peste 
Pasul Predeiuș, pînă în 
lea Teleajenului, de unde 
cepe masivul Ciucaș.

în Gîrbova înălțimile 
depășesc de 2300 m., dar
racteristica masivului o for
mează vîrfurile golașe bătute 
de viscole și abrupturile văi. 
lor cu aspect sălbatic ce iz
vorăsc dintre crestele sale. 
Astăzi, masivul Gîrbovei în
cepe să fie mai des cercetat 
de turiști, datorită cabanelor 
ce s-au ridicat pe versantul 
prahovean, cum ar fi : Ca
bana Piscul Cîinelui, Susa
iul sau frumoasa cabană 
Gîrbova (in fotografie).

RADU DRAGOMIR

că-.. Restul l-ați aflat de 
Restul ?!. Care 

aflat nimic 1
La plecare, cu toate că ne-am cam 

dat seama ce-o 
vizităm și Camera pionierilor. Nu am 
avut cu ce deschide. Cheia era acasă 
la instructor... Am privit pe geam. 
Magazie, nu altceva : numai materia
le, hîrtii și..- praf 1 Cu greu am ză
rit și tobele, aruncate într-un colț. 
Drapelele însă nu le-am văzut-

— Știți, sînt după dulapul din 
dreapta, ne asigură președintele.

--.Dragi pionieri, după cum ați ob
servat și voi, în fiecare din capitolele 
acestui reportaj noi am vorbit nu 
numai despre tobe și goarne, ci și 
despre altceva și anume: acolo unde 
treburile merg bine în general, și a- 
tributele pionierești sînt bine păstra
te, iar acolo unde lucrurile merg a- 
landala, apare îndată 
față de ele-..

Să existe oare vreo
una

Invățați 
să brodați

să fie, am vrut să

și alta ?.-.
EMIL

Cimpeanu Ana, din co
muna Surduc, regiunea 
Cluj și alte fete mi-au 
cerut să le arăt cum să 
brodeze. Vreau să le în
deplinesc dorința. De 
fapt ele au dreptate, e 
plăcut, cind ai timp li
ber. să brodezi un șer
vețel, o față de masă, 
un buzunar de la șorț, o 
batistă și, mă rog, alte 
lucruri.

Mai întîi, pregătiți-vă cele necesa
re : ace, foarfece, degetare, materialul, 
canavaua, ață de diferite culori 
modelul pe care vreți să-I 
ceți. Fixați bine canavaua 
materialul pe care vreți să-l brodați. 
(Acum o mică explicație : canavaua 
se pune numai pe materialul cu fire 
subțiri și dese) Cu ajutorul ei se 
poate broda materialul mult mai ușor. 
Rămîne 
pînza e subțire, 
patru fire, 
ceți numai

Cum se 
fixează și 
inferior al 
cruciulița, 
în colțul superior și se scoate în col
țul opus, superior, al pătratului (fig 
A)- Acul se înfige apoi în colțul in
ferior și se scoate cu ața din nou în 
colțul superior (fig- B) Și in felul 
acesta se obține o cruciuliță, (fig. C). 
Nu e greu- Trebuie însă puțină aten
ție. După modelul desenat, observați 
că în fiecare pătrățel este o cruciali-, 
ță. Și, dacă știi să faci cruciulițe, e 
ușor să brodezi modelul, 
nat lucrul ? Scoateți firele 
de-a lungul și de-a latul, 
a rămas pe material.

Eu vă doresc spor la 
să-mi scrieți cum wați

la alegerea voastră: dacă 
faceți cruciulife pe 

dacă e mai groasă, le ta
pe trei sau două- 
face o cruciuliță ? Acul se 
se scoate cu ața în colțul 
pătratului care va forma 
După aceea se înfige acul

și nepăsarea

legătură între

DOBRESCU

MAR1UCA

Ați termi- 
de canava 
Și modelul

lucru și aștept 
descurcat.
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Colegii 
se mîndresc cu ei

IONESCU LILIANA
Șc. de 7 ani nr. 2

SICEA ILEANA
Șc. medie nr. 1

LAUDANIU MIHAI
Șc. medie nr. 1 

----------♦ ♦ ♦——_

Feciorii
lui moș Gheorghe

Moș Ghenciu Gheorghe 
e bătrîn. Aproape că nici 
nu-și mai știe numărul a- 
nilor. Moș Gheorghe are 
cîțiva feciori, dar fiecare Ia 
casa lui, cu treburile Iui. 
Așa că uneori, cînd fecio
rii sînt la treabă, Moș 
Gheorghe e nevoit să iasă 
singur la fîntînă. Și găle
țile sînt grele, fîntîna a- 
dincă și unde mai pui că 
e și Iunecuș. Dar în sat sînt 
și alfi feciori. Pionierii Za
man Virgil și Usturoi Va- 
sile, de cîte ori îl văd pe 
bătrîn, îi scot apă, îi duc 
gălețile. De la o vreme în
să, pionierii au luat o- 
biceiul să-i calce pe la 
gospodărie, să vadă da- 
că-i trebuie apă, dacă are 
lemne tăiate. Grupa intîi a 
luat hotărîrea ca moș 
Gheorghe să aibă de toa
te. Acum moșul are multi 
feciori — o grupă pionie
rească.

Intr-adevăr, eram ultimul. Priveam panoul 
de onoare de pe perete, unde erau înscrise, 
în fiecare zi, alte nume de întovărășiri și 
nu-mi venea să cred. M-am așezat în bancă 
lîngă Paul, Stoiculescu Paul, prietenul meu. 
Nu ziceam nimic și nici nu-l priveam în 
ochi. Noi doi rămăseserăm în toată clasa. 
Acum, și ai lui... Soarta ne înfrățise parcă 
pînă în acea zi. Părinții lui încăpățînați, 
mama și bunica mea, la fel. Nu voiau și 
pace.

— Să văd eu dacă 
o să murim fără înto
vărășire — sărea bu
nica cu gura atunci 
cînd îi ziceam mamei; 
„...s-au mai înscris și 
al de cutare și al de 
cutare și..." Mama 
avea altă tactică : fă
cea. Numai într-un tîrziu zicea așa, cu 
lehamite: „Am să mă gîndesc’.

Prima oară m-am bucurat. Vasăzică o să 
*e gîndească. Asta-i bine. N-a zis nu. Dar 
mai bine ar fi zis nu. încaltea știam și eu 
ce să fac. Așa însă, cu promisiuni și nădejdi, 
mai rău mă chinuiam. Și dacă nu i-ași fi 
spus, dacă nu i-aș fi adus dovezi, că alf— 
minted, cum ?

— Mămică, pînă făcea ăl cu plugul un 
drum, tractorul se întorcea de trei ori.

— Graba strică treaba — se oțăra buni
ca.

— Cultura era mare, mămică, trecea peste 
om porumbul, la individuali era mic.

— Te-au dus ăia să te amețească de cap 
— găsea bunica răspuns. Iar mama făcea. 
Degeaba îi povesteam eu despre toate cîte 
le văzusem la întovărășirea „Aurel Șețu' 
din altă comună. Bunica zicea că mi-au sucit 
capul, că-s mic și prost și că ce înțeleg eu...

Stoiculescu, lîngă mine, zîmbea. Poate 
că nu cu răutate, dar atunci așa mi s-a pă
rut. „Eh, ce ispravă ! mă gîndeam ciudos. 
Mare lucru să stai Scris pe un panou I Ei, 
ce e 
ton...
Cu toate acestea, lo
cul acela gol pe care 
trebuia să stea scris : 
„Toma Constantin’ mă 
supăra. De ce mă su
păra ? „Deșertăciune —

un panou ? O bucată de car- 
Și, zău așa, literele sînt și strîmbe".

spunea bunica cînd pomeneam acasă de 
panou. Fumuri !’ Să mă mai lase bunica în 
pace cu cuvintele ei scoase din cărțile de 
rugăciuni Da ; m-am răzvrătit împotriva bu
nicii. Eu, un „mucos" (că din mucos nu mă 
mai scoate). Dar, pe loc, mi s-a muiat inima. 
„Bunica e bătrînă, nu înțelege și mama o 
iubește pe bunica, pentru că e mama ei. Și 
bunica mă iubește pe mine, pentru că sînt 
nepotul ei” Necazu-i cel mai mare, cum că 

de ce dau eu sfaturi 
la cei mai bătrîni. De 
ce să nu dau, dacă e 
un sfat bun?.,. Dacă 
am văzut cu ochii mei? 
O dată, am pome
nit de sărăcie : „Să 
scăpăm și noi de sără
cie — ziceam. Intovără- 
șiții de la „Aurel Șețu'

trăiesc bine, nu ca noi I" Bunica a începuf 
să țipe și să-mi dea pilde. „Iov” — zicea 
ea.. „întovărășire" — ziceam eu... Pînă a 
început bunica să plîngă... Da’ știi, așa ca 
un copil. Săraci lipiți să fim, dar să fie 
pămîntul nostru, bucățica noastră. Că dacă 
s-ar scula sărmanul taică-meu din groapă 
s-audă ce nelegiuit e fiu-său, ar mai muri 
o dată". A început să plîngă și mama, am 
început să plîng și eu. „Nu ți-e rușine, mi-a 
zis mama Bunica te-a crescut, vai de bătrî- 
nețele ei I" Mai spune ceva dacă poți.

Paul și-a întors ochii către mine. Mă pîn- 
dea să-mi prindă privirea. S-a schimbat ia 
față : „De ce plîngi ?’ m-a întrebat Paul. 
Intr-adevăr din ochi îmi picurau lacrimi și

(Continuare în pag. a Vl-a)

SE INTÎMPLA LA ȘCOALA Nr. 2

In atelierul școlii este mul
tă treabă. La menghine se 
strînge o piesă, o pilă mă- 
nîrrcă încet fire de metal,-o 
foarfecă este mînuită cu is
cusință. Merită să-i cunoa
ștem pe vrednicii muncito
ri care mînuie aceste unel
te. Sînt școlarii clasei a Vl-a 
ce se află aici în ora de lu
cru manual. Să .vorbim doar 
despre cîțiva dintre ei . de 
pildă, despre Păunei Nico- 

laie. Are un model înainte: 
bucătarul din cartea Bon
docei. In curînd el va prin

de viață dintr-o bucată de 
tablă mișcată cu fire prin
se de lemn și cartorl colo
rat. Dar lui Păunei nu-i este 
deloc ușor să taie tablă în 
forma cercului. Mîna-i este 
încordată, fruntea încrunta
tă, iar gura strînsă de i se 
vede numai un vîrf de lim
bă. Un deget zgîriat nu-i 
dă nici el pace. Dar iată că 
de el se apropie tovarășul 
profesor.

— Tu nu știi să tai ta
blă. Păunei.

Ia apoi în mînă bucata 
o ține într-un anume fel și 
tabla lunecă în foarfecă u- 
șor. ușor.

— încearcă acum și tu. 
Păunei.

Cu atenție, Păunei face a- 
ceeași mișcare.

— Da. acum merge, e bi
ne I

Tatăl lui Păunei e doctor 
și vindecă bolnavi. Fiul în

să vrea de pe acum să 
învețe să taie, să șlefuiască 
metalele.

Uite-o pe Florentina. 
Nu-mi pot opri admirația. Ce 
mfim puternice, îndemînati- 
ce-are fata asta1 îndoaie 
tabla cu cleștele, pilește cu 
pricepere. Vreau să știu ce 
lucrează. Mă apropii și aflu:

— Pînă acum am făcut un 
triunghi și un con de care 
am nevoie la matematici. Iar 
acum lucrez o cutie pentru 
tata. Știți, tata e tinichigiu 
și are nevoie.

In atelier găsești multe 
lucrări executate de copii; 
echere, triunghiuri, conuri. 
Acestea sînt folositoare în 
orele de matematică. Sone
ria care se desface și se fa
ce mereu la loc este un aju
tor pentru fizică,

Acesta-i atelierul Școlii 
medii n-r. 2 T. Severin.

Tinerii geografi J
Pri viți-î! Sint pionierii Pănescu Titu și

Nistoran Elisabeta, de la Școala de 7
ani nr. 1. Sînt „Tinerii geografi". Nu 

de mult cercul lor a făcut o surpriză — au 
amenajat o stație meteorologică. Singuri 
și-au construit barometre, pluviometre, girue
tă și cîte altele. După cum vedeți în fotogra
fie, acum ei observă diferite fenomene ale na
turii — măsoară temperatura și umiditatea 
solului, direcția și viteza vîntului. Toate a_ 
ceste cercetări le trec in „Calendarul vre
mii”.
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CE FACEȚI

E FRVMQȘ

Cei din Tr. Severin iți vorbesc cu 
multă mîndrie despre monumentele 
orașului... Urmele castrelor romane, 
ale fermelor, ruinele podului lui Apo- 
lodor. toate evocă bătrîna civilizație 
romană, legăturile dacilor cu romanii. 
Am asistat la o lecție vie de istorie, 
care s-a desfășurat la ruinele castre
lor romane, lingă piciorul podului lui 
Apolodor din Damasc, și inima mi 
s-a umplut de mîndrie, de respect.

De curînd, utemiștii din oraș și-au 
propus, o dată cu începerea primă
verii, o mare acțiune de îngrijire a 
monumentelor existente și de parti
cipare la săpături pentru descope
ririle altor monumente.

Cum era și firesc, pionierii s-au 
alăturat și ei utemiștilor. Și curînd, 
cînd adierea primăverii va porni 
dinspre Dunăre, pionierii din Școlile 
medii nr. 1 și 2 alături de frații lor, 
utemiștii, vor împrejmui cu flori mo
numentele, vor veghea ca buruienele 
să nu năpădească ruinele istorice, 
vor lucra la un zid înconjurător de 
protecție.

Apoi, cînd lucrările mai grele de 
săpături vor începe, pionierii ur
mează să curețe, să claseze materia
lele găsite (monede, cioburi de cera
mică, statuiete).

V-ați apucat de o treabă frumoa
să, dragi pionieri ! Vă dorim ca ora
șul vostru să fie mereu mai mîndru, 
mai frumos.

Aflăm...
De la Busuioc ioana — clasa 
a V-a Școala de 7 ani;

— învăț la Școala de 7 ani 
Vîrciorova, dar sini din ia- 
lovița. Fiindcă de la noi din 
sat pînă la școală e drum 
lung prin pădure, acum pe 
timp de iarnă am alcătuit, cu 
ajutorul tovarășilor proiesori 
o gazdă comună.

Stăm aici toți cei care ve
nim din alte sate. Avem o 
încăpere pentru fete, una 
pentru băieți. Aici dormim, ne 
facem lecțiile, citim povești... 
Stăm toată săptămîna. Sim- 
băta plecăm acasă și lunea 
din nou la școală.

De la Iliescu Elena — cl. 
a Vil-a aceeași școală :

— La concursul de cînte- 
ce și dansuri pe țară, școala 
noastră a ocupat locul I la 

• faza pe comună și apoi pe 
raion. Urmează să plecăm la 
Craiova pentru faza pe re
giune. Oare vom ocupa tot 
locul I ? S-ar putea. Avem 
doar cintece, jocuri, legate de 
Dunărea cea frumoasă, care 
trece prin părțile noastre.

De la Ciulpan Gheorghe din 
comuna Semian — Tr. Seve
rin : „La construirea Căminu
lui cultural a lucrat și unita
tea noastră. Pionierii Cojoa
că Vasile și Floricica Petre 
au fost printre cei mal har
nici. De aceea zidarii i-au 
numit „mina noastră dreaptă".

Pagină redactată de B CARAGIALE, 
GETA COSTIN și A. WEISS.

Ianuarie 1958 Tr. Severin
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sa cer pomană, mi-a spus serios

tic, stînd gata s-o ia la picior Ia cea 
mai mică provocare. Buzunarele încăr
cate cu pietre ale adversarului deveni
seră (inta privirilor noastre. Nu-mi da.i 
seama prin ce împrejurare am găsit in 
mine curajul de a mă apropia de necu
noscut... Pe cuvint, nici eu nu știu. Atîta 
doar că stăteam fată în fată, eu zgribu
lit și măruntei, pe cînd el, înalt, robust 
și înfipt în pămînt ca o statuie.

— Nu vreau să mă bat cu tine, 
găsit eu în sfîrșit o dezlegare. Nici

am 
„ . _ ei
nu vor să... Să știi că* nu mi-e frică, 
dar... Eu nu m am bătut niciodată cu 
nimeni și iacă nu vreau să ma bat. 
Poate ți-e frig la picioare?... Am să-ți 
aduc eu o pereche de opinci de ale mele, 

unele. Sîntcă mai am acasă
mai vechi, dar nu sînt rupte I

Băiatul mă privea din ce în 
ce mai atent și pe fața lui 
parcă răsărea soarele. Zîmbi 
încurcat plăcut, sincer. Mi-a 
rămas întipărit în minte pentru 
totdeauna zîmbetul acesta.

— Eu sînt țigan, însă nu-mi

place . . . -r—.-
băiatul cu pielea neagră. Dar, dacă vrei, 
le primesc de la tine, și-și privi picioa
rele roșii ca racul. Tu ești un băiat bun 
și sincer... Îmi pare rău că te-am lo
vit adineauri. Poți să mă ierți ? Dacă 
vrei, dă-mi palma înapoi. Și băiatul își 
plecă capul.

— Nu, nu vreau. Nu mai am nimic 
cu tine 1

— Atunci să fim prieteni, vrei ? 
N-am avut niciodată un prieten școlar. 
Eu nu sînt Ia școală și n-am învățat

pe care o avusese de învățat. Citea cu 
glas tare, rar, și se oprea la fiecare 
punct. După ce termina de citit, lăsa 
cartea pe genunchi și mă privea atent, 
așteptînd parcă să-mi spun părerea.

— Bine, Culea, îi spuneam eu și în 
ochii lui negri licăreau mii de scîntei.

Le am vorbit și colegilor mei despre 
Culea. Cînd au aflat, s au bucurat și 
ei. Au începui chiar să vină pe la mine 
și, în curînd, Culea se trezi cu o sume
denie de prieteni. 11 ajutam cu tot» acum.

Începuse să învețe din cărțile de 
clasa a Il-a, cînd colegul meu de bancă 
îmi făcu o propunere t

— Hai să 1 luăm la școală I mi-a zis 
el. O să-i fie mai ușor să învețe carte.

La drept vorbind, îmi plăcuse propu
nerea. M-am gîndit să cer părerea celor-

de GH. NEGREA
vorba și de Culea. O să 
primit. A venit la școa- 
luni. Cînd a fost vorba 

banca în care să se așe- 
deveniră aprinse. Fiecare 

facă loc alături de el. Cu- 
mine 

domnului

Iți. Dar era 
primească ? A 
lă. Era într-o 
să se aleagă 
ze, discuțiile 
ar fi vrut să-i 
lea a rămas totuși în bancă cu 
și aștepta cu teamă sosirea 
profesor. Mă temeam și eu și ne temeam 
cu toții. Nu știam ce va spune domnul. 
Iată-1. Și-a așezat pălăria pe catedră și 
și-a potrivit ochelarii pe nas. A luat apoi 
manualul de geografie, și-a rotit privirile 
prin clasă. Deodată s-a oprit și a în
cruntat din sprîncenele-i mari, stufoase.

— Ce arătare îmi strică vederile? făcu 
el trăgînd ochelarii de pe nas. Un pui 
de cioroi ? Cine te-a invitat, mititelule, 
în clasa mea? Cine? Hai, deschide-ți 
pliscul și cirfle 1

— Cristcscu, domnule, se ridică 
iatul primarului.

Domnul profesor înaintă spre 
cu mîna ridicată. Mă cuprinse o 
mă... Cunoșteam mînia domnului 
temeam ca din pricina mea să n o pă
țească și Culea. Simții o mînă rece prin- 
zindu-mi urechea și zgîlțîindu-mă, vrînd 
parcă să mi-o smulgă din cap.

— Nu-1 atinge 1 a strigat Cu'ea în
grozit.

Un răcnet puternic mă făcu să uit 
totul și în clipa aceea îl zării pe Culea 
izbit de peretele clasei, iar din mîna 
domnului se prelingeau șuvițe subțiri de 
sînge. Culca acționase la timp, arun- 
cîndu-se coardă asupra domnului și 
mușcîndu-1 de mînă. •

— Afară cu voi I Afară I urla domnul, 
neîndrăznind să se apropie de noi. Vei 
fi eliminat din școală, Cristescule I B’.es- 
tematule! Să te duci la mumă-ta "" 
înveți carte, nu aici. Școala nu-i cort 
țigani și tîmpiți 1

Mi-am luat cărțile și am plecat, 
timp ce Culea mergea în urma mea 
o strajă, gata să mă apere împotriva 
cărei primejdii s-ar fi ivit.

Am fost reprimit totuși la școală. 
Ce folos?... 11 pierdusem pe Culea. 
ziua aceea nu i am mai văzut. I

m'ne 
spa - 

și mă

sa 
de

în 
ca 

ori-

Dar 
Din 

— .._ .................... Fugise
de acasă, fugise din sat. Amintirea lui 
n-a pierit însă. Fotografia mamei lui 
mi-a amintit mereu de Culea cel bun 
și vrednic. La gîndul că n-am să-l mai 
revăd niciodată, mă încerca de multe ori 
un sentiment de durere și de ură îm
potriva domnului profesor.

★
Au trecut mulți ani de atunci. Vreo 

douăzeci și mai bine. Intr-o zi am în- 
tîlnit o companie de ostași care veneau 
de la instrucție, cîntînd vesel. Am stat 
locului. Pe lîngă companie, în pas1 mi- 
lităresc, mergea un ofițer chipeș, cu 
porthartul pe umăr. Am tresărit. Doi 
ochi negri și mari mă priveau insistent 
de sub cozorocul șepcii, l-am -""■"''«•ut 
Erau ochii prietenului meu 
rie.

ochii prietenului meu

— Culea, tu ?
— Cristescule I...
Și în ochii lui am citit ca 

tot ce se schimbase în viața 
aceștia.

recunoscut, 
din copilă-

într-o carft
lui în anii

și a început să-l despătu- 
mi-a întins o bucățică de

era 
carte

Eu nu 
carte.

într-o dimineață de toamnă 
cu frig și cu noroi. Un vint 
îmi pătrundea prin hăinuța

★
căci așa îl chema pe băiat, îmi 

nespus de drag. A doua zi

mama mea... A murit de 
cunosc doar din fotogra- 
amintire de la mine. Mai 

acasă.
aceea

răfuială. A- 
. , - . „ mei se do
vediră niște lăudăroși. Toți tăceau chi-

a

C

pe 
la

juca- 
Filmul 

în lu- 
unui o- 

cărui lo-

Era 
ioasă, 
țirel 
pînză pînă la cămașă, iar ploaia își făcea 
drum încet, dar sigur, în traista unde 
îmi purtam cărțile. Mergeam la școa
lă. Deodată, la o răspîntie, îmi răsări 
în față un băiat străin. Foarte oacheș, 
purta niște pantaloni scurți pînă mai 
sus de genunchi și frămînta noroiul cu 
picioarele desculțe Nu-1 cunoșteam. 
Nu-1 mai văzusem. Mă privea cu niște 
ochi ageri și negri ca tăciunele. După 
felul cum își agita mîinile în buzunare, 
mi-am dat seama că necunoscutul voia 
să se răfuiască cu mine.

— N-ai curaj I mă ațîță el, oprindu-se 
la un pas de mine.

Și, fără să-i spun o vorbă măcar, mi-a 
tras o palmă pe care n-am s-o uit nici
odată. înfuriat, am dat să mă reped în 
el și să-i cer socoteală. M-am liniștit 
repede însă. Necunoscutul era mult mai 
robust decît mine, deși nu părea mai 
mare de ani. Am rupt-o la fugă, bles- 
temîndu-1 în fel și chip. Băiatul cu pie
lea neagră a rămas pe loc făcînd haz de 
fuga mea rușinoasă. Am ajuns în- 
tr-un suflet la școală și, după ce am 
convins cîțiva colegi de nevinovăția mea 
și de purtarea necuviincioasă a necu
noscutului, am pornit împreună la locul 
cu pricina. Aveam poftă de 
junși la fața locului, colegii

Culea, 
devenise . , .__  t
ne am întilnit în același loc. Eu ■, i-ani 
dat opincile promise, iar el, o 1 ce să vă 
spun, nici nu vă puteți închipui ce dar 
mi-a făcut. A scos din sin un pachețel 
mic de hîrtie 
rească. Apoi, 
carton :

— Ține. E 
mult și eu o 
fie. S-o ai ca 
am una

In ziua aceea n-am mers la școală. 
Frâ duminică. Culea și-a încălțat opin
cile și m-a luat cu el. Locuia într-o casă 
părăsită, de la marginea satului, în care 
i-am găsit părinții și pe cei doi frățiori 
mai mici. Avea mamă vitregă.

Culea ar fi vrut să învețe carte .Odată, 
tatăl îi spusese că. dacă trăia mama, îl 
dădea la școală, dar că așa trebuia să 
muncească.

— Vino la mine, 1 am zis, deși mă 
temeam să nu mi-o ia drept o jignire. 
Vom învăța împreună după ce vin de la 
școală. Vrei ? '

Culea s-a învoit. In fiecare zi îl gă
seam acasă cînd veneam de la școală. 
Mîncam ceva și ne apucam de lecții. Am 
început cu cărțile mele de-a l-a. Memo
ria lui Culea mă uimise. Literele și ci
frele le știa. Învățase singur, după 
niște abecedare vechi. Așa că, în scurt 
timp, cărțile mele de clasa l-a fură în
vățate pe de rost. Cit de fericit 
Culea cînd îmi citea bucata Desene: N. ZAMFIR

O zînă ca-n povești
Iată doi dintre 
ii filmului „O 

zînă ca-n povești", 
o producție fran- 
co-ltaliană 
animale.

introduce 
mea fantastică 
rășel de basm ai 
cuitorl trăiesc nestinghe
riți de nici o supărare. O 
zînă ocrotește orașul. Dar

geniul rău se hotărăște să 
distrugă orașul. Va putea 
oare ?

Pe această pisică 6 veți 
vedea în film cîntînd la 

orgă și urmărind 
notele cu cea mai 

z/B mare atenție. Bo- 
bocul de rață e 
Saturnin, aventu

rile lui sînt deosebit de 
interesante 1

Balonul roșu
Ați văzut vreodată vre

un balon care ride, plînge 
ori se joacă ? Dar ați bă
nuit vreodată că un balon 
poate fi prieten bun cu un 
copil ? Să știți că aveți 
prilejul să vedeți toate a- 
cestea în filmul „Balonul 
roșu“ — filmul francez 
distins cu marele premiu 

pentru filmele de 
'.scurt metraj, 

lanul 1956 — 
Cannes.



K
»l, un copil rătăcit în junglă, e înfiat 
nilie de lupi, care-1 cresc și-l apără de 
iere-Khan. Ajutat de ursul Ballo și de 
Baghera, Brotăcel începe să învețe obi- 
și graiurile feluritelor viețuitoare. Mai- 
I răpesc pe Brotăcel șr îl ascund în 
cu cobre. îndrumați de vulturul Kil, 
aghera și Kaa îl găsesc pe copil și o 
azavă se încinge cu maimuțele. Copilul 
e salvat. El află că în haită se pregătește în- 
S lăturarea lu> Akela și prinderea lui Brotăcel de 
U către tigrul Shere-Khan. Pentru a lupta împo

triva lor, Brotăcel se înarmează cu „floarea ro- 
I șie“ — îocul și îl pedepsește pe tigrul Shere-

Khan, apoi se duce în sat unde e recunoscut 
de mama lui.

A FVM CVM MIROS TOȚI OAMENII,
ZISE LVPVL.

v—CE FACE IzVMEA D»N j VNqLA? 
ÎNTREBĂ COPILVL,
-E BINE! RĂSPVNSE LVPVL, DAR TV 

-N-AI VITAT QĂ EȘTI LVP ?

ÎNVĂȚASE SĂ SE STĂPÎNEASCĂ, 
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ARE PVTERE CÎT VN TAVR
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CEL. PE BVLDEO, VÎNĂTORVL SATV- ;

f^PÎNZÂ LA MULOC.CEEACE-I FV QREV 
«LA ÎNCEPVT. APOI ÎNVĂȚĂ FOLOSIN
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Brotăcel învățase limba oa
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VRIAS. DIN PIAȚA ȘATVLVI.LVA Șl EL ‘ 
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De ce visam?
încă cu mii de ani în ur

mă au încercat oamenii să-și 
explice acest fapt ciudat — 
visul I S-a născut părerea că 
în vis ni se arată cu adevărat 
diferite făpturi, că întîmplă- 
rile visate au darul de a ne 
prevesti ceva ce urmează să 
ni se întîmple mai tîrziu.

Știința a dovedit însă că 
toate aceste păreri n-au nici 
un temei- Visul este și el un 
fenomen natural, care poate 
fi explicat științific, așa cum

cel ași timp impresia de rece 
deșteaptă și amintirea unor 
împrejurări trăite cu adevă
rat, în care copilului i-a fost 
frig: al s-a scăldat uneori în 
apă rece, a ieșit alteori subți
re îmbrăcat pe ger etc. Co
pilul visează atunci că a că
zut în apa rece a rîului, că 
nu-și mai găsește hainele, de
și, de fapt, toate acestea nu 
se petrec cu adevărat- Toate 
aceste chipuri iau naștere 
din cauză că porțiunea din

Despre balaurii din împărăția bas
melor am auzit cu toții. De ne-ar 
spune însă cineva că ei există aie
vea, în carne și oase, am zice că 
este rodul unei imaginații bogate. Cu 
toate acestea, din relatările scoțieni
lor reiese că anumiți ..balauri' se 
pare că mai trăiesc și în zilele noas
tre. In sprijinul acestei afirmații vin 
datele culese de către oamenii de 
știință. Dar să vedem despre ce este 
vorba. In nordul Scoției se află lacul 
Loh-Ness, ale cărui ape adinei de a- 
proape 300 metri se întind pe 38 km 
și au o lățime de 3 km. In cursul anu
lui 1933 mulți locuitori de pe malul 
lacului au semnalat 118 cazuri de a- 
pariție din apă a unui animal cu to
tul neobișnuit, care semăna cu un ba
laur de proporții gigantice. La început 
s-a crezut că este vorba de o poveste, 
dar în anii următori animalul a mai 
apărut încă de nenumărate ori și a 
fost chiar fotografiat. Oamenii de 
știință, sezisați de această întîmpla- 
re, au organizat o expediție pe lacul 
Loh-Ness. Zile în șir, vasele și șalu
pele membrilor expediției au brăzdat 
apa în lung și în lat. Avioane zburind 
la mică înălțime au urmărit tot tim
pul suprafața lacului, dar animalul 
nu s-a arătat. Se presupune că el s-a 
speriat de zgomotul motoarelor și s-a 
ascuns undeva în adîncuri. După un 
timp destul de lung, în care nimeni 
n-a mai semnalat apariția misteriosu

lui viețuitor, el a fost zărit din nou 
la suprafața apei de foarte multe ori 
în martie 1957. Scoțienii afirmă că au 
mai văzut în ultimul timp animale a- 
semănătoare în alte două lacuri din 
împrejurimi. Din relatările martorilor 
și din fotografiile care s-au făcut, re
iese că „balaurul' are gît subțire, 
cap mic. un corp foarte gros și lung 
de aproape 20 de metri, asemănător 
la formă cu cel al unei rime. El înoată 
de obicei ținînd corpul în poziție ver
ticală, iar uneori înaintează pe su
prafața apei arcuindu-se. Oamenii de 
știință presupun că se află în pragul 
descoperirii unui urmaș al plesiosau- 
rului din mezozoic, ai cărui ultimi 
strămoși au dispărut mai bine de 70 
de milioane de ani în urmă. De alt
fel, în subsolul Scoției s-au mai gă
sit urme ale unor asemenea plesio
sauri. Pînă în prezent enigma din la
cul Loh-Ness n-a fost încă lămurită și 
oamenii de știință nu-și pot spune cu- 
vîntul hotărîtor, deoarece neavînd la 
îndemînă corpul animalului, existen
ța lui ca atare rămîne sub semnul în
trebării.

Apariția presupusului plesiosaur ur
mează să fie semnalată de oameni, 
iar cercetările și încercările de a 
prinde pe reprezentantul unei lumi 
de mult dispărute continuă.

AL. MIHU
după „Vokrug Sveta* nr. 1/58

ULTI MUL
(Urmare din pag, a Ill-a)

eu nici nu băgasem de seamă. „Astăzi o 
M se termine’ — i-am șoptit.

♦
Au venit pe la 5. l-am văzut încă de de

parte : tehnicianul și tovarășul învățător, 
l-am chemat eu. Mi-a venit în recreate un 
gînd nesocotit, l-am spus tovarășului învă
țător : „Șă venifi azi, că semnează ! Mama 
și bunica s-au hotărît !*. Pe urmă mi-a părut 
rău, dar n-am mai avut încotro. S-a bucurat 
afîf de^mulf! Acum ce-î de tăcui? Au bă
tut la ușă, toc, toc. Mama și-a strîns tulpanul 
și a deschis. Bunica s-a întunecat la față și 
a început să mormăie : „Iar au venit ? Ne 
lăsaseră în pace I* „Acum începe", mi-am 
zis. Tovarășul învățător o să spună : „Să fie 
într-un ceas bun I* Mama o să se mire. Eu 
am să ies mincinos. De fapt și sînt minci
nos. Invă)ătorul nu spunea însă nimic des
pre mine. Așteptam cu inima cît un purice. 
Vorbea tare cu mama, iar ea zicea : „Să 
mă mai gîndesc". Bunica clocotea în colț, 
lingă icoană. Ce să fac ? Tovarășul învă
țător a fluturat din mîini. „Pleacă’ m-am gîn- 
dit și m-a cuprins așa, o tulburare. „Sem
nează, mămico I — am țipat și am început 
să plîng. Eu sînt pionier... am rămas ultimul 
din clasă’ Mama s-a îngălbenit și a spus 
așa, într-o suflare cu un oftat : „Să mă mai 
gîndesc’, dar cu mîna a apucat tocul și a 
semnat. Bunica a început să țipe. Țipa și 
se închina la icoană.

Toate astea s-au petrecut acum un an. Bu
nica n-a mai vorbit cu mine. Nu Se mai uita 
la mine. In toamnă, mama a venit cu patru 
care de porumb. Le-am descărcat veseli. 
„Asta-i numai de pe ‘/î pogon*, i-a spus 
bunicii. Bunica a rămas cu gura căscată. Al
tădată patru care scoteam de pe un hectar.

Acum, la noi în clasă, a apărut alt panou. 
Se numește: „PRIMII PAȘI CĂTRE GOSPO
DĂRIA AGRICOLA COLECTIVA*. Au apărut 
și primele nume : Dascătu Vasile, Fișic 
Gheorghe... Vreau să fiu printre primii 10. 
Mama a și început să spună : „Am să mă 
gîndesc*.

La antrenament pe patinoarul din 
Miercurea Ciuc

putem explica, de pildă, cir
culația sîngelui sau funcțio
narea ochiului.

Știți că în organismul nos
tru există o parte foarte im
portantă, denumită sistemul 
nervos, al cărui rol este să 
conducă activitatea organelor 
corpului (inimă, plămîni, sto
mac etc), ca și întreaga noas
tră comportare în afară (miș
cările pe care le facem pentru 
a merge, a scrie, a vorbi etc).

In sistemul nervos există o 
porțiune care are rolul cel 
mai important: creierul. Ace
sta e un organ foarte com
plicat, dar și deosebit de... 
delicat. Creierul i ca orice 
„piesă" a organismului ome
nesc, are și el nevoie ca, dim 
cînd în cînd, să-și refacă for
țele — să se odihnească. Lu
crul acesta se petrece în tim
pul somnului, cînd activitatea 
creierului (îndeosebi a scoar
ței sale cerebrale) se redu
ce foarte mult. Așa se face 
că omul care doarme nu mai 
vede, nu mai aude decît zgo
motele puternice, nu mai sim
te cele ce se petrec în jur, 
nu mai mișcă.

Creierul însă nu se află în 
stare de repaus (de „inhibi
ție", cum se spune) în tota
litatea sa: rămîn mici insu
lițe care își continuă activi
tatea...

Să luăm un exemplu:
Un băiețel doarme dezvelit 

Aerul din cameră, care între 
timp s-a răcit, vine în atin
gere cu corpul- băiatului și 
vestea aceasta, întocmai ca 
pe un fir telefonic, se tran
smite prin sistemul nervos 
creierului, strecurîndu-se toc
mai prim părticelele acelea 
active, insulițele despre care 
am vorbit. Creierul este 
însă în stare de repaus 
și nu-și dă seama de cele ce

creier pusă în mișcare de im
presia de rece, pune în mișca
re la rîndul ei și alte porțiu
ni, datorită amintirilor copi
lului și fără ca să mai 
fie nevoie de ajutorul celor
lalte organe de simț și de 
sosirea unor impresii din a- 
tară. Dacă avem stomacul 
încărcat la culcare, el apasă 
asupra inimii. Anumite por
țiuni din creier primesc ves
tea acestei apăsări și de a- 
oeea ele nu pot fi itj 
repaus în timpul somnului? 
Ele deșteaptă și activitatea 
altor regiuni. In jurul impre
siei neplăcute se brodează 
astfel tot felul de întîmplări, 
neplăcute legate de ea (vi
săm că ne sufocăm, că ne 
înecăm etc).

Iată așadar că visele se 
brodează uneori în jurul u- 
nor impresii trăite de noi ae- 
vea în timpul somnului.

Alteori se poate întîmpla 
ca visele să ia naștere datori- 
bă unor impresii puternice 
trăite de noi peste zi. Să pre
supunem, de pildă, că un co
pil a dorit grozav să se ducă 
la un spectacol, dar din di
ferite motive acest lucru nu 
s-a realizat. Puternica lui do
rință a corespuns cu activi
tatea intensă a unor porțiuni 
din creier. In timpul somnu
lui starea de frînare nu iz
butește să cuprindă și aceste 
porțiuni. Din cauza activită
ții lor, visează întîmplări le
gate de realizarea dorinței 
respective (visează, de pildă, 
că s-a dus la spectacol).

Visul nu este așadar un 
fenomen supranatural. El a- 
re întotdeauna o cauză, fiind 
în legătură, cu starea organis
mului, cu împrejurările ce le 
trăim în timpul somnului, cu 
întîmplări petrecute ziua- In 
toate aceste cazuri e vorba

• După două săptămîm de intensă luptă spor
tivă, cea de a V-a ediție a Turului ciclist al 
Egiptului a luat sfîrșit cu o strălucită victorie 
a reprezentanților U.R.S.S. Ei au ocupat primul 
loc atit în clasamentul general individual prin 
Anatoli Olizarenko, care a parcurs cei 1911 km. 
în 52h 05’47" cît și în clasamentul general pe 
țări, cu timpul de l56h 15'57"... Echipa de tine
ret a R.P.R. a avut o comportare meritorie ocu- 
pînd locul 3 în clasamentul pe țări, la 11 mi
nute înaintea selecționatei R. D. Germane.

• La concursul de șah din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă care se desfășoară la Școala me
die nr. 11 „Dimitrie Cantemir" din București, 
participă 237 de pionieri. Pînă acum s-au ter
minat de jucat 32 de tururi. In turneul final 
se vor califica primit doi clasați din fiecare de
tașament. Cele mai mari șanse de a obține 
titlul de campion te au Amza fon și Brătulescu 
Mihail din clasa a Vll-tț B.

se petrec în jurul său. To
tuși impresia de rece izbutește 
să pună în mișcare porțiuni
le corespunzătoare din creier 
și copilul simte recele. In a-

de menținerea activității umr 
porțiuni izolate ale scoa'ț i 
creierului, în timp ce aiîs. iii- 
blul acesteia este în repștis.

Lector univ. E. FISCHBE1N



La 2 martie 
alegeri 

de depu tați 
în 

Sfaturile 
populare Un program artistic interesant va întregi atmosfera sărbăto

rească a zilei de 2 martie. In clișeu, elevii Școlii medii nr. 1 din 
Sf. Gheorghe pregătind un asemenea program
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Unul din cei propuși
Am aflat zilele trecute cine este can

didatul în circumscripția din care fac 
parte. M-am bucurat, pentru că îl cu
nosc și, dacă aș fi participat la aduna
rea alegătorilor, tot pe el îl propuneam.

Numele lui nu este legat de mari de
pășiri de normă, de inovații sau desco
periri, de fapte care să fi făcut ca toată 
presa să scrie despre el cu majuscule. 
E cunoscut însă, și încă foarte bine, în 
cartierul nostru. E mecanic într-un bloc 
din cartierul Schitu Măgureanu. Cei din 
cartier îl știu însă mult mai bine din 
cealaltă muncă a sa, ca deputat. încre
derii ce' i-au acordat-o vecinii (e drept, 
cam mulți la număr, aproape 4.000) el 
i-a răspuns cu cinste. De cînd se ocupă 
el de gospodărire, s-au pus pomi de-o 
parte și de alta a B-dului Schitu Măgu
reanu și de-a lungul străzii Popa Tatu, 
s au pavat trotuarele, iar în locul unei 
dărîmături, s-a amenajat o zonă verde- 
In cartier e mai frumos așa, deși copa
cii sînt încă mici- înființarea unei noi 
unități Aprozar, repararea locuințelor 
sau amenajarea lor de către I L L- au 
fost rezolvate în urma stăruințelor de
putatului. Grijile mărunte, grijiile mari 
ale cetățenilor, pe toate le cunoaște și 
pentru fiecare din ele caută să găsească 
o soluție, o rezolvare.

Intr-o zi am fost la el acasă. Peste 
tot curățenie și ordine. Două fetițe m-au 
întîmpinat vesele și politicoase, apoi 
s-au retras să-și facă lecțiile sau la 
joacă. Interiorul e aranjat plăcut. Pe 
masă, pe o poliță, văd ziare, reviste și 
multe cărți: cărțile fetițelor — citi
re, aritmetică și altele — opere ale cla
sicilor noștri sau ai literaturii univer
sale, pe care le citește tatăl. Dacă 
începi să discuți cu el, îți dai seama 
că nu e doar un bun gospodar, dar și 
un om care citește foarte mult, deși e 
atît de ocupat. Pentru că într-adevăr e 
foarte ocupat. El are treburj și ca 
membru al comisiei permanente de 
artă și cultură a Sfatului popular al 
Capitalei. Teatrele, căminele culturale, 
programele artistice din parcurile Bucu- 
reștiului au nevoie de ajutor, de con
trol și îndrumare- Oare puține treburi 
sînt de făcut pentru toate acestea ?

Cu deputatul și candidatul nostru, me
canicul de bloc, tovarășul Păun Ion, 
poți oricînd discuta un film nou, 
o nouă premieră a teatrelor din Bu
curești.

Așa cum vă spuneam, deputatul nos
tru nu e cunoscut de toată lumea ca 
„cel mai bun“ în toate, ca primul din
tre toți. E doar unul din miile de cetă
țeni ai patriei care conștiincios își face 
datoria în meseria lui-

E unul din miile de cetățeni care în 
fiecare zi, în fiecare oră, își împarte tim
pul și gîndurile, ocupîndu-se de viața fa
miliei sale a cetățenilor din cartier.

MARIA RUSU
-------------ooo------------

IMITAREA NU E INTERZISA!
Haț să ne imaginăm împreună acest 

lucru-
Să zicem că ne aflăm la Turnu Seve

rin, de pildă- Pe același drum merg o 
bătrină și două pioniere. Pionierele se 
numesc Liliana și Mariana și invață la 
Școala de 7 ani nr. 2 din localitate, în 
clasa a Vi-a A.

— încotro, bunicuțo ? — o întreabă 
Liliana.

— la, pînă aci la centrul nr- 2. Mă 
duc să văd dacă sînt trecută pe liste. 
Bătrina gîfîie, ii e greu, are 78 de ani-

— Știi ce? Du-te matale acasă. Te cău
tăm noi pe liste și-ți spunem- Bunicuța 
le privește mirată, apoi ideea îi surîse-

— Să creșteți mari, să fiți sănătoase- 
Iaca și numele meu: Ojurovski Alexandra, 
str. Providenței nr, 43.

— Iată o acțiune frumoasă, au tras cei 
de la școală concluzia. Sarcină pentru 
toată lumea: căutăm bătrînii și, în ge
neral, oamenii de pe strada noastră care 
nu se pot deplasa și verificăm dacă sînt 
înscriși pe liste.

De aci a apărut, după cîteva zile, a 
doua idee : „In ziua de 2 martie vom a- 
juta comisiile de votare- Vom îndruma 
urna volantă la cei bătrînj și bolnavi, 
care nu pot veni să voteze"-

Imitarea ideilor de mai sus nu 
este interzisă ci,dimpotrivă ele pot fi apli
cate de toate detașamentele și unitățile 
din țară- Garantăm că autorii lor nu se 
vor supăra

Nu este nimic mai plă
cut decît să cutreieri în 
orele libere străzile ora
șului. Peste fot, vitrinele 
magazinelor, aranjate ca 
un decor de teatru, le 
îmbie să cumperi. Sînt 
produsele noastre, trai
nice și elegante, ingenioa
se și ieftine.

Din praf-volan 
de automobil
Părăsind vitrinele în

cărcate cu mărfuri, să in
trăm o clipă în hala, u- 
nei fabrici. Pe gura mala
xorului, un muncitor de
șartă confinutul unui sac. 
Curge un praf aproape 
incolor, care se numește

aminoplast. Cît ai bate 
din palme, pe altă gură 
a malaxorului apar pasti
le mici, de diferite cu
lori. Alfi muncitori, la 
alte mașini — care sînf 
de fapt prese puternice 
— introduc cite două-trei 
pastile. O apăsare pe un 
bufon, și, din presa care 
lucrează la presiune și 
temperatură de sute de 
atmosfere și sute de gra
de, apar tot felul de o- 
biecte. De la port-perie 
pînă la volanul de auto
mobil.

Toi aci, la Combinatul 
Chimic nr. 1, secfia bu
nuri de larg consum, se 
produce relonul. Este o 
masă poliamidică, adică 
o masă plastică, din care 
se lahrică piepteni, nas
turi, ciorapi kapron, dar 
șî paharele, ligheanele, 
farfuriile aproape străve
zii și ușoare ca fulgul 
care au stîrnit o adevă
rată uimire și._ o avalan
șă de cumpărători atunci 
cînd au fost văzute pen
tru prima oară

Aparate optice
Nesfîrșită este lista produselor 

fabricate azi în țara noastră. Nu 
este mult de cînd aparatele optice 
și cele de precizie, atît de necesare 
în cercetările științifice, erau im
portate. In prezent, industria opti
că romînă fabrică ochelari, apara
te de fotografiat, epidiascoape, mi- 
croscoaoe etc.

Și în acest domeniu, specialiștii 
romîni stau cu cinste alături de cei 
străini.

Descoperirile științei moderne nu 
sînt întrebuințate numai la fabricarea 
miraculoaselor mașini de calculat cu 
creier electronic ori la lansarea sate
liților artificiali..- Tehnica le între
buințează și la realizarea unor produ
se necesare treburilor celor mai... 
gospodărești. T n foto: a- 
paratul de spălat rufe fa
bricat de întreprinderea 
„Ascensorul" din Bucu
rești.

iHPio c

Utemistul Dumitru Marin de la centrul 
mecanic Otopeni face reparații tractoare
lor. in vederea campaniei de primăvară.

• Silit de mișcarea 
populară în fruntea căreia 
se află „Junta patriotică 
civilă", noul guvern din 
Venezuela a hotărit ți
nerea de alegeri libere. 
In țară s-au reîntors nu
meroși refugiați politici, 
din lagăre și închisori au 
fost eliberați conducătorii 
partidelor progresiste a- 
restați de fostul dictator.

• Statele Unite ale ! 
America au rămas în ur- | 
mă în ce privește pro
blemele școlare. Acest 
fapt l-a recunoscut însuși i 
președintele Eisenhower, 
care a recunoscut că „anual 
mulți tineri părăsesc școa
la medie fără s-o termi
ne", iar „mulți tineri ca
pabili, băieți sau fete, I

terminînd școala mediei 
nu se înscriu la Univer
sitate".

Ceea ce a uitat să 
spună președintele este că 
majoritatea copiilor ame
ricani sînt prea săraci Ca 
să-și poată plăti taxele 
școlare. In S.U.A. nu există 
cămine studențești iar nu
mărul burselor acordate 
celor ce învață este lasts- 
ficient. Pentru așa ceva 
nu există fonduri. In 
schimb, trei sferturi din 
bugetul S.U.A. este chel
tuit pentru fabricarea «h 
armament.

0 „clinică" neobișnuită și niște
(Urmare din nr. 4)

Să smulgem cu mina închipuirii cî
teva zeci de file din calendar.

„Cimpia scoate aburi ; pe umedul 
pămînt

„Se-ntind cărări uscate de-al 
primăverii vînt".

Vă amintiți acest pastel de Alec- 
sandri ? Aidoma se petrec lucrurile 
în fiecare primăvară. In zilele aces
tea, cînd pe cer cocorii își pregătesc 
temele la trigonometrie și cresc pe 
brazde semănăturile de toamnă, în 
S.M.T. se petrec lucruri deosebite. Oa
menii nu-și mai găsesc locul. Tinerii 
se frămîntă, privesc cerul, privesc za
rea și de zece ori pe zi deschid ușa 
tovarășului director Drumea :

— Ce facem, tovarășe director ? Ple
căm ?

— Aveți răbdare, băieți!
Băieții au răbdare. Și mai trec cî

teva zile. Pină cînd, intr-o dimineață, 
tractoarele împodobite ca niște că
ruțe cu nuntași stau aliniate in curte. 
Băieții sint în salopete noi, zîmbesc 
și-și mîngiie mașinile. Are loc o masă 
mare cu veselie și cintec, iar pe urmă, 
în chiote, coloana își ia drumul. Trac
toriștii pleacă în campanie. Nu se vor 
mai întoarce pină la prima zăpadă.

E mare veselie in această zi neobiș
nuită, așteptată cu atîta dor, prima 
zi a bătăliei de fiecare an pe care o 
poartă armata mecanizatorilor. Pe cer, 
un șir lung de păsări călătoare ves
tește primăvara. Pe pămînt, vestito
rii ei sint un șir lung de tractoare. 
Pleacă tractoriștii și multe ceasuri șo
seaua va cunoaște cintecele flăcăi
lor.

Va fi o luptă dîrză cu hectarele, cu 
arșița, cu defectele, o luptă asemenea 
celor de pe front și din care tractoriș
tii trebuie să iasă învingători. Dar, 
ca orice biruință, și aceasta trebuie 
pregătită din vreme. Ziua neobișnu
ită de primăvară, cînd pleacă trac
toarele, e pregătită de o serie de zile 
obișnuite, cele care se scurg de la 
intiii fulgi de nea și pină la primii 
ghiocei.

Conduși de șeful atelierelor de re
parații, ne-am plimbat prin această 
clinică de tractoare. Dar este oare 
singura pregătire care se face în 
S.M.T. ? Nu 1 După opt ore de muncă, 
tractoriștii încep să învețe. Cu un an 
doi sau mai mulți în urmă, fiecare a 
terminat școala de tractoriști. Andrei 
Florea este un tractorist desăvirșit. 
Pentru sirguința lui a fost cinstit cu

„medici" ciudați
„Medalia Muncii**. Dar nu se dă în 
lături să urmeze cursurile de ridicare 
a calificării. Și, ca el, toți. După în
cetarea lucrului, ei schimbă sculele 
cu creioanele și incep să învețe. Trac
torul trece iarăși prin fața lor, piesă 
cu piesă.Iși aduc detailat aminte de 
toate măsurile de protecție a muncii 
și de regulile agrotehnice ale lucrări
lor pe care le au de îndeplinit.

Iar seara, cînd peste tot s-au aprins 
luminile, tractoriștii cintă și dansează; 
pregătesc serbarea din ziua de pri
măvară care înseamnă începutul cam
paniei.

Intr-o casă, nu departe, sub aceeași 
lumină, doi oameni stau aplecați a- 
supra unei cărți: tatăl și fiul. Tatăl 
este tovarășul Gheorghe Drumea, di
rectorul S.M.T.-Titu. Este elev plin 
corespondență al Școlii de Maiștri 
Mecanici și invață la fizică. Cine îl 
sțiită ? Fiul său. care este in clasa 
a Vil-a. Pionierul Drumea învață a- 
lături de tatăl său.

Tractoriștii au o vorbă, parafraza 
relebrelor cuvinte ale marelui coman
dant Suvorov: „Cu cît vei învăța mai 
mult iarna, cu atît îți va fi mai ușor 
vara". Și învață, invață cu îndîrjire.

MIRCEA IONESCU
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Capitolul i

A
m străbătut un gang în
tunecos. asupra căruia 
se legăna pălăria unui 
felinar stins ; și în timp 
ce în văzduh cîrîiau 
ciori cu ciocuri fos

forescente, am ajuns în dreptul 
casei căutate, trăgînd de un clopot 
asupra căruia se legăna o inscrip
ție ciudată :

L.P.C.L.N.S.3.O.
care, după 

mi-a explicat un 
cărunt, cu livrea 
șchiop și cu mă- 
violete, însemna :

nscripția, 
cum 
valet 
albă, 
nuși
.Locuința particulară și 

cabinetul de lucru al .Căpitanului 
Nemo. Sunați de 3 ori' mi-a adus 
aminte de scopul sosirii mele în 
casa misterioasă. Fusesem invitat 
de către Căpitanul Nemo și prie
tenii lui la o adunare închinată lui 
Jules Verne.

Am intrat într-o cameră împodo
bită cu frumoase biblioteci din 
lemn de palisandru, cu pereții aco- 
periți cu piele de focă păroasă, ca
meră ale cărei dimensiuni le-am 
apreciat, după trei secunde de la 
sosirea mea. la 18 m lungime. 15 
lățime și 6 înălțime. Mi-am lăsat 
paltonul în cuierul făcut din fa- 
noane de balenă și am luat loc în 
jurul mesei rotunde—

Capitolul II
ici ar fi 
redate 
domnilor 
gusson, 
ganel, Phileas Fogg și 
Robert Grant, care au 

toastat pentru amintirea părintelui 
lor, Jules Verne, dar am renunțat, în-

trebuit să fie 
discursurile 

Samuel Fer- 
Jacques Pa-

matismul... Desigur nu pot să mă 
plîng, tatăl meu ne-a înzestrat cu 
plămini admirabili și sănătate de 
fier, dar asprele încercări prin care 
am trecut m- au readus pe pămînt 1 

Mirarea mea a crescut o dată cu 
servirea cinei :

— Trebuie să înțeleg, căpitane, 
că această mîncare teribilă este o 
vestită conservă de holoturii, iar 
laptele acesta delicios este lapte 
de cetaceu ?

— Nimic mai greșit 1 Ceea ce 
dumneata numești conserve de 
holoturii este în realitate nu mai 
puțin delicioasa plăcintă „poale-n 
brîu", iar laptele este de la văcuța 
mea Cristiana.

— Dar dulceața e de anemone ?
— Nu, e de cireșe amare 1
Ciudata odraslă a marelui Jules 

Verne mi-a citit apoi un tratat 
despre mașina cu aburi, conținînd 
452 de pagini, după care, deși am 
scăpat teafăr, mi-am permis să ob
serv că multe dintre descoperirile 
lumii, dintre invențiile recente, sînt 
într-un fel sau altul legate de 
Verne. El a dat avînt închipuirii oa
menilor și i-a dus către realizări 
senzaționale, iar fiii lui ne sînt 
prieteni buni.

Emoționați, lăcrămînd pe furiș, 
comesenii s-au întrecut să-mi vor
bească despre peripețiile lor.

— In anul 183... a început Poga
nei. mă aflam pe bordul unui vas 
condus de amiralul Cactusbury, 
care se bucura de dragostea celor 
două fiice ale sale și a drăgălașei 
sale soții Helene B, odrasla unui 
armator care stăpînea uri vas ce 
înghițea 137 de mile, pe ceas...

— Iartă-mă, l-a întrerupt Phileas 
Fogg, cred ca mi se cuvine mie să 
vorbesc despre ciudata mea călă
torie în jurul lumii, în numai 80 de 
zile. Nu știu dacă vă dați seama ce 
înseamnă această beție a distan
țelor, domnule reporter, mi s-a adre
sat el

— Vă înțeleg, venerabile Fogg, 
cu atît mai mult cu cît acum trei 
ceasuri; pe cînd prînzeam la res
taurantul Ramses din Cairo, mîhrit

scoici minuscule și ramuri de co
ral, umplea un perete întreg, domi- 
nînd prin prezența lui adunarea la 
care luam parte

Capitolul IV

I
ntr-un tîrziu, privind în 
jur, mi-am dat seama 
că eram singur. Prie
tenii mei dispărus'eră 
fără urmă. Am por
nit să-i caut. Intr-un

ungher străbătut de reflexe verzi, 
am zărit cîieva cranii și o armă 
de vînătoare din războiul de 100 
de ani. Ei nu erau. Am răscolit în
căperea, am cotrobăit peste tot lo
cul. — 
s-a 
put

Tocmai cînd nu mai speram, 
terminat capitolul IV și a înce-

Capitolul V
cerce- 
în ca- 

unde

Pentru a rezolva aceri joc, trebuie să știți 
ci ultima literă a fiecărui cuvînf este și pri
ma literă a următorului.

1. Piramidele sinf o mărturie a trecutului 
său glorios. 2. Ținut muntos in Asia. 3. Ca
pitala șahilor. 4. Stai între China și India. 5. 
Cel mai vechi stat independent al negrilor din 
Africa. 6. Schiperia, sau fara vulturilor. 7.- Pa
tria cangurului. 8. Apele Oceanului Atlantic 
îi scaldă țărmurile. 9. Corăbiile venețiene îi 
înfruntau cîndva valurile cînd se întorceau 
spre patrie. 10. Capitala Turciei. 11. Cen
tru administrativ in R.S.S. Turkmens. 12. Ca
pitală și oraș cu un bogat trecut istoric in 
Orientul Apropiat. 13. S-ar părea că numele 
acestei capitale se trage de la Columb, dar 
în limba senegaleză înseamnă „rada portu
lui”. 14. Țara morilor de vînt. 15. Port în 
Algeria. 16. Vizitatorii îi admiră minunatele 
monumente printre care se află și Colisse. 
17. Amu-Daria se scufundă în abisul ei. 18. 
E vecină cu Egiptul. 19. Lanț muntos în Eu
ropa. 20. Insulă vulcanică cu multe glelsere

130 de ani de la nașterea Iui

trucît s-a hotărît ca aceste dis
cursuri să fie tipărite în 38 de vo
lume, în Analele Societății de Geo
grafie din orașul B...)

Capitolul III

R
ecunoscînd în persoa
na Căpitanului Nemo 
un bătrînei cu barba 
albă și cu peruca par
fumată, l-am întrebat 
ca mirare :

— Ingăduiți-mi să vă întreb, că
pitane, cum ați rcWenit pe pămînt 
părăsind oceanul ?

— Reumatismul, dragul meu, reu-

că-mi uitasem luleaua într-un ho- 
rugat pe 
să se în- 
coniormat

tel din Londra, l-am 
pilotul avionului T.U.—111 
toarcă s-o ia. Și el s-a 
în timpul stabilit

Interlocutorii mei m-au 
mirare și au continuat apoi să po
vestească, ce-i drept cu mai puțin 
entuziasm. Ii priveam cu invidie, 
știind că făpturile lor nemuritoare 
vor incinta și de acum încolo ge
nerații de copii, că milioane de in
venții vor plăsmui inginerii viitoru
lui, cu gîndul la ei. Așa cum erau 
acum, niște bătrînei simpatici, erau 
și mai lesne de îndrăgit. Portretul 
lui Jules Veme, superb mozaic din

privit cu

upă îndelungate 
tari, i-am găsit 
mera alăturată, 
stăteau cu bărbile a- 
plecate pe o hartă roasă 
de șoareci și cu miros

de terpentină. Calculau deosebirea 
dintre călătoria din secolul trecut 
a lui Fogg în jurul lumii și aceea 
întreprinsă de curînd de către un 
strănepot al lui Verne, care a făcut 
același lucru în 80 de ore. Am stu
diat împreună harta și am privit 
pe fereastră ivirea lunii ; din gră
dină venea o boare parfumată și, 
tot așa, pe nesimțite, a venit

Capitolul VI
are s-ar mai putea 
numi și .După ani și 
ani*— Intr-adevăr, după 
ani și ani, în poarta 
misterioasei case de pe 
strada întunecată a

bătut un om necunoscut, care a o- 
ferit ciudaților locuitori o invitație 
într-o călătorie astrală, pe bordul 
satelitului Sputnik-17. Invitația era 
foarte sobră: .Regulamentul pre
vede că este interzisă urcarea în

satelit cu mai mult de o tonă de 
bagaj. Este obligatoriu pentru călă
tori să poarte asupra lor mașina 
de ras și costume de bal, întrucît 
se prevede un banchet la sosirea 
pe Saturn... Invitația e netransmisi
bilă'. Urma o semnătură indescifra
bilă, în care bunii și destoinicii 
noștri prieteni au recunoscut un tî- 
năr pe care cărțile lui Verne l-au 
hotărît să îmbrățișeze astronautica. 
Ei l-au urmărit în nopțile de truda 
și acum de bucuria izbînzii lui se 
bucurau și ei, iar fericirea le ume
zea ochii...

I. FETOV

și izvoare fierbinți, situată în apropierea bă- 
Irtnului nostru continent. 21. Port In Olanda. 
22. O 
american 
Munți în 
la fratele
U.R.S.S. 26. Apele Volgăi s-au înfrățit cu

mare republică pe continentul 
23. Țara dimineților liniștite. 
Africa, al căror nume se trage 
lui Ptolomeu. 25. Oraș erou
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