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se minunau de fiecare dată 
ruksacurile sau servietele

nu le vom uita cu- 
Pe unde n’am fost I 

n’am făcut! Am cer- 
plantele și insectele

am

Elena CIOBANI)
Casa de Copii corn. Scheia 

regiunea Suceava

Fig. 3. Iat-o 1 Jarinay e o 
bună gospodină- Iată ce șorț 
are și cât de îndemânatic în
vârtește lopățica. Jarinay 
Cristea ajută pe mămica ei 
la pregătirea bulionului. Lec
țiile și le-a făcut desigur! 
Doar e fruntașă la învăță-, 
tură !
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întorși de prin tabere, de pe țăr
mul mării sau de prin poenile înflo
rite ale munților pionierii dela Școa
la medie nr. 1 Buzău, și-au început 
din nou activitatea șco ară. Odată 
cu sosirea lor, tăcerea care domnea 
în curtea și sălile școlii, a dispărut 
In locul ei s'a ivit iarăși veselia. 
Totul pare schimbat și nou. Până 
chiar și muzeul de științe naturale, a 
căpătat cu totul o altă înfățișare. A- 
nul acesta a primit multe daruri din 
partea pionierilor. Ștefan Corneliu 
își așeză grijuliu pe un dulăpior da
rurile aduse de el. Dar sunt lucruri 
interesante nu glumă! Iată un șarpe 
conservat în spirt, două șopârle și 
doi tritoni !

— Aici să-mi stai pezevenchiule, 
zise Cornel așezând borcanul cu 
șarpele mai la vedere. Ne vom 
întâlni la ora de Zoologie.

In alt colț al încăperii. Negoșanu 
Paul își descarcă ruksacul de pietre, 
pe care le așează în raft. Cât le-a 
mai purtat el în spate !

— Să aduci atâta bogăție de pie
tre tocmai din muntele Penteleu nu-î 
un lucru tocmai ușor! își dădu cu 
părerea Radu Panait care privea la 
povara descărcată.

— Și uite frate ce lucruri de Rret! 
Pe lespedea aceasta este imprimat 
scheletul unui animal!

Băieții
când din 

„Prietenii cărtii“
In vara aceasta, în ta

băra dela Năvodari cercul 
nostru „Prietenii cărții" a 
avut o activitate intere
santă. Am citit din opera 
maestrului Sadoveanu și 
am făcut mai multe ex
cursii literare. Una din ele 
am făcut-o Ia un punct 
pescăresc pe malul mării 

un pescar, ne-a povestit felunde tov. Kirilov, _ , ______
de fel de lucruri din viața pescarilor. Apoi ne-a 
arătat diferite spec'i de pește. Altă excursie am 
făcut-o la o întreprindere de prelucrare a lem
nului. După aceste excursii noi am scris corn- 
puneri 'literare care desigur ne vor folosi în 
timpul anului.

Pionierii din cercul „Prietenii 
cărții". Năvodari reg. Constanța

Ce vom scrie în darea de seamă...
Am pășit din nou pragul 

școlii dragi. Minunatele 
zile petrecute în tabăra de 
curte 
rând. 
Câte 
cetat 
din munți; Rarăului, 
vizitat Muzeul Istoric din 
Suceava am dat festiva
luri artistice la stația de radioficare, am strâns 
sute de kilograme de boabe de grâu, plante me
dicinale, fier vechi. Mulți am trecut probele 
F.G.M.A.

In curând vom alege activul pionieresc. Toa
te acestea le vom. scrie în darea de seamă a 
nității noastre....
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Fig. 2. Unde se duc cei doi 
pionieri? Țin în mâini frunze 
de varză. A !... uite ce iepu
rași drăguți. Către ei se în
dreaptă Mohâreanu Lucreția 
Smuc Mihai — varza e fra
gedă și iepurașii o ronțăie cu 
plăcere.

încet să nu-i 
cu pași ușori ne depărtăm.

Fig. 3. Iat-o.!

unora dintre ei, apăreau lucruri 
noi necunoscute până acum. Nu-i 
vorbă, au și de ce să se minuneze I 
Câte lucruri interesante n'au adus 
ei ! Pârjolescu Mihai a adus roci 
din munții Apuseni, un ierbar, in
sectar. Costache Ioan a adus dela 
mare alge marine brune, verzi și 
roșii.

Apoi a început discuția d.espre lu
crurile pe care le au acasă. Ștefan 
Corneliu, Circa Honorius și Panait 
Radu au povestit despre peștișorii 
lor din acvariu pe care-i îngrijesc 
zi de zi. Fiecare din ei are acasă un 
acvariu cu fel de fel de specii de 
pește. Panait le mai povesti și des
pre iepurele lui de câmp pe care I-a 
crescut și l-a îmblânzit.

— Acum îi dau drumul prin gră
dină și după ce se satură de foi de 
varză, vine singur la căsuța lui, 
spuse Panait în închierea discuției.

loan Ștefan și Radu Panait le po
vestiră despre plantația lor de porto
cali și lămâi, pe care i-au semănat 
în primăvară, și alte multe lucruri 
cu care se ocupă în timpul liber.

Și camera în care se află muzeul 
de științele naturii, pare a fi mai 
veselă acum când tinerii naturaliști 
i-au adus atâtea daruri folositoare. 
Acestea îi vor ajuta ca în noul an 
să capete

ț.——— 
părinții ? N’ar fi rău 
— ne-am zis noi.

Și iată, într’o curte 
la umbra unui măr 
stau pe bancă trei pi
oniere. Ele lucrează 
șervețele pe care cos 
cu măestrie modele 
naționale. Casa pio
nierilor din Râmnicul 
Vâlcea și-a propus ca 
la pomul de iarnă să 
dăruiască astfel de 
cadouri cât mai mul
tor copii. Iandola Ga
briela și Bălănescu 
Silvia au lucrat mul
te șervețele din ace
stea.

Fig- 1. Frumoase 
modele 1 Să mergem, 
să nu le întrerupem 
lucru.
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A mai rămas puțină vre
me până la alegeri și peste 
tot pionierii fac ultimele 
pregătiri.

Ei discută cum să or
ganizeze alegerile și cum 
trebue să fie cei pe care îi 
vor alege. Conducătorii 
trebue să învețe bine, să 
fie disciplinați, modești, 
să-și ajute întotdeauna to
varășii.

— Dar, sunt ei și buni 
gospodari ? Acasă își ajută 

dacă merge să aflăm

Fig. 4. ■— Uite-1 pe Minau 
De-abia duce 1 cratița. Ce-o avea 
acolo ? Cât de voinici sunt pur-< 
celușii 1 Se cunoaște că Lupu 
Mihai i-a îngrijit bine.

Așa ne-am gândit noi, vă
zând cu ce grijă hrănea Mi
hai porcii. Deseori când vede că 
mama e ocupată el pregătește 
singur hrana pentru porci.



Pentru belșugul celor ce muncesc
Proiectul de

Directive ale 
Congresului al 
Il-lea al Par
tidului cu pri
vire la dezvol
tarea agricul
turii în urmă
torii 2-3 ani 
este un uriaș 
program de 
dezvoltare creș-
cândă a agri
culturii noastre
pentru a se 
obține o abun
dență de pro
duse
necesară

i

belșugării 
ții tuturor sarcina de seamă pe care o arată 
proiectul este mărirea continuă a producției de cereale. Iată îr. fa-

tografiile alăturate cum vor crește suprafețele însămânțate cu ce
reale: în 1955—1956 la 7.360.000 ha. dintre care 2.740.000 ha. cu 
grâu de toamnă și 3.400.000 ha. cu porumb. Deasemeni în următo
rii 2—3 ani producția de cereale va crește până la 10.500.000 de 
tone!
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Acolo unde stăpânesc capitaliștii

înainte de lecții
In școlile din țările ca

pitaliste, elevii care gre
șesc sunt bătuți cu 
nuiaua.

Profesorul către elev:
1— Ia și tu globul 1 Nu vezi că 

mâinile mele sunt ocupate cu mate
rial „didactic — demonstrativ" ?

Mii de școli desfiinfafe
Intr’o dimineață, copiii din satul 

de munte Cecemontana (Italia) ve
niră la școală ca de obicei. Dar în 
Iodul școlii găsiră doar o grămadă 
de moloz și pietre. Ce se întâmplase? 
Noaptea, din pricina zăpezii abun
dente, acoperișul dărăpănat a] han
garului ce servea drept școală, se 
prăbușise. Copiii nu s‘au resemnat.

Au pornit-o pe îngusta cărăruie de 
munte, înfruntând nămeții, până în 
orașul Sant-Antinoro și au mani
festat, cerând autorităților o clădire 
pentru școală. Cine știe dacă primă
ria le va împlini vreodată dorința...

Și tragedia școlarilor din Cece- 
montana nu e o excepție. In întrea
ga Italie s’au desființat mii de școli 
din lipsă de localuri. Din școlile 
existente, multe funcționează prrn 
magazii, bediuri, sau chiar în... auto
buze vechi. In cele mai multe școli 
sătești din Italia nu există bănci. 
Din 5.000.000 de copii italieni, 
2.000.000 nu au unde să învețe 1

Fără bucurii
Mary Smith, fiica unui fermier 

sărac din statul Ayov. (S.U.A.) avea 
doar 9 ani când a început să lucreze 
pe marea plantație de bumbac a u- 
nei societăți capitaliste. Fiecare zi 
însemna pentru ea 11—12 ore de. 
muncă istovitoare sub soarele dogo
ritor din Sud, ori în ploaia torenți
ală. Și truda aceasta, îi adudea abia 
cei câțiva bănuți trebuitori pentru o 
pâine neagră. Toamna, Mary a fost 
călcată în timpul lucrului de un trac
tor. Ziarele americane au scris des
pre asta 2—3 rânduri mici la rubri
ca : „Fapte diverse". In aceeași zi, 
aceleași gazete anunțau cu titluri ți
pătoare, pe prima pagină, că mister 
W. Rokefeller, miliardarul american, 
a făcut dadou micuțului său fiu un 
milion de dolari drept „bani de bu
zunar" ! Suma aceasta dăruită răs
fățatului vlăstar al lui Rokefeller, 
întrece cu mult venitul anual a mii 
de familii de fermieri americani, 
fermieri ai căror copii sunt ca și 
Marv Smith lipsiți din primii ani 
de toate bucuriile vieții.
v (Traducere din

„Pionierscaia Pr-avda"}

M’am așezat în penulti
ma bancă. De aici vedeam 
întreaga clasă și puteam 
urmări cum se desfășoară 
prima zi de curs. Asistam 
la ora de Fizică, ora îrs 
care se recapitula ma
teria de anul trecut. La în
ceput, întrebările tovarășei 
profesoare au găsit cu 
greu răspuns. Dar apoi, 
fiecare elev voia să spună 
câte ceva. Aproape toți cei 
22 elevi ai clasei a VH-a 
au dat răspunsuri. Așa a 
trecut ^jrima oră și mă 
gândeam : iată o clasă mo
del. Mai rar asemenea co
pii disciplinați și atenți... 
Ziua bună se cunoaște de 
dimineață; să rămân deci 
aici pentru a scrie un re
portaj despre acești copii. 
Și am rămas toată ziua în 
clasă.

—Au trecut patru ore de 
curs. Poate unii dintre voi 
vor spune: știm ce a 
urmat. Clasa a Vil-a a fost 
atentă în tot timpul predă
rii a dat răspunsuri bune, 
de, doar ziua bună s’a a- 
rătat de dimineață. Insă 
altfel s’au petrecut lucru
rile. Pe măsură ce treceau 
orele și atenția elevilor se 
micșora...

iar ultima a fost atât de 
diferită de prima, încât îmi 
venea să cred la un mo
ment dat că mă aflu în 
altă clasă.

—Se preda Chimia, o- 
biect nou pentru clasa a 
VII-a. Tovarășa profesoară 
începu să vorbească despre 
însemnătatea studierii Chi
miei. Dar iată, în clasă se 
petrec lucruri ciudate... 
Zgomote înfundate venite 
de sub bănci întrerup pen
tru o clipă atenția elevilor. 
Apoi, totul decurge nor
mal. Insă numai pentru 
câteva minute doar. Deo
dată toată clasa își în
dreaptă privirea indig
nată spre banca lui 
Wexler. In acest timp, 
Wexler supărat la culme 
— nu se știe dece — îi 
trase un pumn colegului 
de bancă. Pumnul tras 
de Wexler a stârnit mâ
nia unor colegi. Ca ata
re Șerban Virginia vrând

un val de priviri furioase 
și șoapte. Și când cearta 
era gata să se întețească 
a intervenit tovarășa pro
fesoară.

— Pentru ce te porți 
astfel Wexler ?

— „Aista nu-mi dă pa
ce, răspunse obraznic Wex

Română doi elevi n’au 
trat în clasă și au stat to
lăniți pe iarba verde de 
lângă fereastră, am crezut 
că e o întâmplare. Dar 
când într’o recreație trei 
din clasa a Vll-a întârziau 
dela oră preocupați fiind 
cu furatul merelor din

ler arătând cu capul spre 
colegul său și stând intr’o 
poziție necuviincioasă, fără 
să se sinchisească prea 
mult de cei din jur.

...Apoi copiii își văzură 
de treaba lor. Răscliitan 
Mircea adâncea cu creio
nul conturul unei carica
turi din revista „Urzica", 
iar mai apoi după ce-și ad
miră plictisit opera de câ
teva ori se hotărî să în
ceapă o alta mai durabilă,

nu pe hârtie ci chiar pe 
banca curățată special pen
tru el cu prilejul începerii 
noului an școlar. Ceva mai 
încolo Todireanu Comeliu, 
desena cu migală o floare 
pe prima filă a caetului 
pentru... Fizică. Unii sco
toceau fără rost în bănci, 
alții se uitau prin fereastră 
și câțiva doar, urmă
reau cu atenție lecția pre
dată- Vă mărturisesc sin

probabil să-și „ajute“ to
varășul, prinde momentul 
potrivit și-i trimite lui 
Wexler un pumn în spate, 
drept — „critică". Iarăși

cer nu-mi credeam ochi
lor... Asta să fie clasa 
în care intrasem de dimi
neață ?...

Când la ora de Limba

curtea grădiniței de copii, 
sau când la ora de gim
nastică Wexler răsucindu- 
se într’un picior și cu un
de de obrăznicie în glas îi 
spuse tovarășei profesoare 
că el nu poate lua parte 
la ștafetă deoarece îl „doa
re în călcâi" m’am convins 
pe deplin că toate acestea 
nu sunt niște, „mici întâm
plări".

★
Cele petrecute în clasa a 

VH-a a Școlii Mixte din 
lași, sunt o continuare a 
obiceiurilor din vechiul an 
școlar. Despre marea indis
ciplină sunt mărturie cei 6 
elevi, rămași repetențî. Iar 
anul acesta se pare că alții 
vor să le ia locul. In clasa 
a VII-a băieții cu cât sunt 
mai indisciplinați cu aFt 
se consideră mai „gro
zavi" mai „eroi". Mă în
trebam : Ce fel de co
lectiv formează clasa a 
VII-a ? Cum se ajută 
pionierii și școlarii în
tre ei la învățătură și în 
orice treabă pe care o fac 
Ce zic cei din clasele mai 
mici despre colegii lor 
mai mari?

Mă gândesc Ia Wexler 
și ceilalți colegi ai lui. Oa
re au înțeles ceva din cele 
predate în prima zi de 
școală? Desigur foarte pu
țin. La ce le-au ajutat a- 
tunci toate „grozăviile" de
cât că într’o jumătate de zi 
45 de minute n’au fost fo
losite. Adică o oră de curs. 
Dacă acest lucru, s’ar în
tâmpla în fiecare zi câte 
săptămâni de ore de curs 
s’ar pierde într’un an ! Câ
te lucruri n’ar cunoaște e- 
levii clasei a VII-a în a- 
ceste ore ? Și atunci s’a- 
putea spune la sfârșit d<. 
an că absolvenții ciclului 
II sunt pe deplin pregătiți 
pentru a porni pe noul 
drum al vieții ce li se va 
deschide ?

Voi, elevi ai clasei a 
VII-a din alte școli, ce pă« 
pere aveți?

L ZELINESCQ



...Era prin Februarie anul trecut când toată clasa af lă del a 
Adina că la începutul lumii Martie va fi ziua tovarășei învăță
toare. Tot ea, venise atunci cu propunerea ca întregul detașa
ment să-i facă o surpriză: să învețe împreună un cântec. In 
ziua când învățătoarea lor și-a sărbătorit ziua onomastică pio
nierele o-întâmpinară cu flori, îi cântară cântecul care l-au în
vățat și care exprirna dragostea și recunoștința ce i-o purtau. 
Cuvintele cântecului compus de ele au bucurat-o mult pe tova
rășa învățătoaie.

★
Dacă acum ar întreba cineva o pionieră din detașament, pe 

cine ar alege în colectivul de conducere, cu siguranță că ar răs
punde: pe cele mai bune ia învățătură, mai harnice și mai mo
deste dintre noi.

Anul trecut colectivul de conducere al detașamentului a avut 
de întâmpinat multe greutăți. Dar a știut să le înfrângă. Adu
nările de detașament nu erau așa atractive, și interesante cum 
ar fi dorit ele. Multe pioniere, lipseau din această pricină. Până 
la urmă însă cu ajutorul tovarășei instructoare au reușit să or
ganizeze adunări atrăgătoare, care să placă mult pionierelor. 
Adunări ca acelea închinate minunatelor basme ale lui Creangă 
sau Pușchin, pionierele doresc și acum să mai țină.

★
De multe ori, fetele din clasă merg la Crăița acasă să se 

joace, să-și facă lecțiile împreună cu ea. Uneori însă s’a întâm
plat ca mama Crăiței să aibă treabă cu ea. Fără să mai stea 
ia îndoială, Crăița își ruga prietenele să nu se supere și sa 
se joace puțin și fără ea. Când termina treaba venea din nou să 
se joace. Această purtare, le-a făcut pe fete s’o asculte mai mult 
pe Crăița, s’o respecte și să urmeze pe conducătoarea detașa
mentului lor.

Jurnalul detașamentului, ținut cu multă grije, oglindește de 
altfel întreaga lor activitate. In multe file, ai să întâlnești fapte 
frumoase ale Crăiței, Adinei și Roxanei. Dacă ai răsfoi pagini
le lui ai vedea că atunci când Niculina Chiriacescu a fost bol
navă, Adina împreună cu pionierele detașamentului au fost de 
nenumărate ori la ea acasă, să-i povestească ce-au învățat ia 
școală, să-i ducă bomboane, sau să se joace împreună cu ea. 
Ori ai să întâlnești notări despre felurite adunări de grupă. U- 
nele s’au ținut în grădinița școlii, altele acasă la pioniere. De
seori vedeai că pionierele grupei făceau în cadrul adunărilor 
lor recenzii la cărți, spuneau povești, mergeau împreună la fil
me sau se plimbau.

Pionierele clasei a IV-a dela Centrul școlar 5—7—8 din 
București vor ca și în anul acesta să aibă o activitate plăcută 
și interesantă. Deaceea ele sunt hotărîte să aleagă în colectivul 
de conducere al detașamentului lor fete cu multă inițiativă, 
harnice...

Radu POPA

Colectivul de conducere al detașamentului întocmește darea de
seamă pentru alegeri.

La ora de geografie

•— Uite, aici este patria noastră!
In primele lecții de Geografie, elevele din clasa a IV-a dela Școala de 7 ani, 

de fete, nr. 8 din București, au și învățat să găsească pe glob patria noastră.

Când nu duci treaba până la capăt...
A doua zi după ce s’a întors 

din tabără, Maria Maier s’a în
dreptat spre grădina școlii care 
se întinde la marginea satului, 
împreună cu ea e și colega ei 
Elena Ghiță care locuiește în 
satul vecin.

Privind în depărtare Maria 
zise;

— Ehei, or fi pepenii tocmai 
buni de mâncat!

— Și roșiile, vinetele s’au 
copt, desigur! Ba cred că au și 
fost culese!

Și cu gândul la roadele boga
te pe care le vor găsi, pașii lor 
se iuțesc fără voie. Părăsesc șo
seaua și o cotesc la stânga. De
odată fetele se opresc uimite.

— Cum asta e grădina noas
tră!

Da, doar n’o să se rătăcească 
în plină zi! Din desișul buruie
nilor care se lăfăiesc în voie se 
zăresc trupurile frânte ale florii 
soarelui, vrejuri rupte, frunzele 
zdrențuite ale ricinului. Pe jos, 
coji, pepeni despicați încă cruzi, 
roșii strivite.

— Și era atât de frumos, rosti 
întristată Maria Maier... Croin- 
du-și cu greu drumul printre 
buruienile înalte și dese fetele 
plecară...

★
Cât de frumos a lost! Dacă 

grădina ar avea glas ar putea 
povesti despre forfota care dom
nea aici în primăvară.

Pământul uscat, bătătorit își 
schimbase înfățișarea în câteva 
zile. Pionierii îl săpaseră, aran
jaseră straturile, însămânțaseră. 

Nu trecea zi în care să nu vie 
măcar câțiva să plivească, să 
ude, să sape. Grădina era rân
duită cu grije.

...Aici porumb semănat în cui
buri așezate în pătrat, colo se
mănat după vechile obiceiuri. 
Mai încolo fasolea... Cartofii în 
partea cea mai însorită, roșiile, 
castraveții, pepenii. In stânga 
ricinul, Ia dreapta bumbacul, câ

nepa. Mulți trecători se opreau 
și priveau cu plăcere, cu admi
rație...

Dar, veni vara. Și, încetul cu 
încetul, grădina rămase pustie. 
Adică nu chiar așa... Tot se mal 
abătea pe aici câte o vacă în 
drum, spre casă, câte un cal sau' 
copii necunoscuți...

★
La Brănești e prima zi de 

școală, in jurul profesoarei de 
științele naturii s’a strâns în
treaga clasă a Vii-a. Câte nou
tăți nu au să-i povestească di
rigintei lor? Doar nu s’au văzut 
aproape o vară întreagă!

Povestirile despre felul cum 

și-au petrecut vacanța s’au ter
minat.

Deodată Maria Maier ridică 
mâna.

— Am vorbit numai de lu
cruri vesele. Dar ați văzut gră
dina școiii? In clasă se lăsă tă
cerea. Da, au văzut-o mulți.

Rând pe rând prind să discute 
despre vinovați, despre ce se 
mai poate face.

— Ce să mai vorbim, vino
vați suntem cu toții. Noi doar 
știam că dacă te mulțumești 
numai să semeni și apoi aștepți 
roadele... aștepți degeaba, spuse 
conducătoarea detașamentului. 
Să hotărjm ce mai putem face.

★
In grădina din marginea sa

tului liniștea s’a risipit. Alături 
de cei din clasa a VÎI-a lucrea
ză pionierj și școlari din toate 
clasele. Se smulg buruienile, se 
ridică vrejurile roșiilor, se cu
lege cânepa, se bate și se vân
tură fasolea. In curând vor a- 
duna floarea soarelui, porumbul 
bumbacul. Se pare că metodele 
bune aplicate în primăvară au a- 
jutat acestor plante să treacă 
prin vară, și roadele vor fi bu
ne. Dar pionierii nu sunt mulțu
miți.

— Asta să fie o lecție pentru 
viitor! L-a anul colectivul de 
conducere al unității și cercul 
tinerilor naturaliști vor trebui 
să organizeze echipe de servlci 
pe întreaga vacanță și munca 
voastră nu va mai îi zadarnică, 
îi sfătuiește tovarășa profesoa
ră. Și veți avea toate roadele...

Tatiana DORU

In fiece zi la redacția noastră so
sesc zeci de scrisori din toate col
țurile patriei. In multe din ele pio
nieri și școlari dornici să cunoască 
cât mai multe din tainele științei și 
tehnicii, ne pun felurite întrebări, ne 
cer adesea statul nostru. In acest 
articol răspundem la întrebările câ
torva cititori.

CE ESTE MAGNETOFONUL? 

ne întreabă pionierul Ion Nica 
din Ploești.

Magnetofonul, atât, de mult folo
sit astăzi la înregistrările radiofo
nice, este un aparat care înregis
trează sunetele pe o bandă specială 
construită dintr’o substanță mult a

semănătoare cu aceea a peliculei di 
film. Un dispozitiv deosebit de sen
sibil zgârie pe această bandă ur
mele impuse de felurite sunete. Pen
tru a putea fi auzită o melodie în
registrată, de pildă, roata pe care 
s’a înfășurat banda imprimată se 
pune în legătură cu un aparat de 
radio și la fel ca la un patefon elec
tric, prin difuzorul aparatului se 
aude asemeni oricărei emisii obiș
nuite, melodia înregistrată.

SIMINICUL — UN MONU
MENT AL NATURII

Pionierul Dușcaru Aurel din 
comuna Macea, regiunea Arad, 
ne întreabă „ce este siminicul**.

Siminicul este o frumoasă plantă 
de munte care trăiește pe înălțimile 
masivului Bucegi. E înaltă de vreo 
25 de cm. Rădăcina, tulpina și frun- 
zișoarele sunt acoperite cu un fin 
puf alb. Florile siminicului sunt re
unite intr’un mănunchi și înconju
rate de o stea de frunzulițe, albe, 
catifelate. Siminicul crește pe stân
ci calcaroase, la înălțimi de 1700- 
2200 m. în munții Bucșoiului, Gro
hotișul, Morarul. Siminicul și alte 
plante rare de munte, ca Sângele 
voinicului, ce se disting prin frumu
sețea și sobrietatea lor au fost nu
mite ..monumente ale naturii". Ele 
alcătuiesc un decor majestuos pen
tru bătrânii dar falnicii noștri munți 

și sunt ținta celor mai îndrăzneți 
alpiniști.

CUM SE FILTREAZĂ APA 
DE BĂUT?

ne întreabă pioniera Apoi Cor
nelia d>n comuna Vlădeni-Boto- 
șani.

Apa așa cum este ea captată din 
diferite izvoare nu este bună de 
băut. De aceea la uzina de apă ea 
se curăță prin fel de fel de procese 
chimice. De pildă este trecută prin 
niște filtre speciale cu nisip unde 
apa își lasă o bună parte din im
purități. Apoi trece prin niște albii 
speciale unde se găsesc substanțe 
dezinfectante amestecate cu - canti
tăți foarte mici de clor. Apa se fil
trează în acest fel până când ea de
vine limpede asemeni cristalului, 
fără gust, fără culoare, fără miros. 
Numai atunci ea devine bună de 
băut.

Ing. A. LISEANU



A. G. Va’d j

— Spune odată, unde-i maică-ta?
— Nu știu, răspuse cu glas tremu

rând Măriuca, răsucindu-și codițele de 
culoarea castanelor. Speriată de cău
tătura aspră a omului îmbrăcat în uni
formă de comisar, își tot muta privirea 
dela el la cei doi a genți care răsco
leau fără milă lucrurile din casă.

Comisarul, după ce urmărise câtva 
timp cum scotocesc agenții prin dulao, 
se întoarse iar spre dânsa, încercând 
să-i zâmbească. Se apropie și cu mâna 
lui butucănoasă, începu s’o mângâie pe 
creștet:

— in ce clasă ești, puicuțo? întrebă 
el cu glas mieros.

— In a treia, șopti Atăriuca, bănui
toare ca și înainte.
< — Adică peste doi ani, în 1937, ter-
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plâns. Glasul comisarului deveni 
odată aspru, înfricoșător.

— De ce te-ai oprit? Spune, ai 
văzut hârtia asta la voi în casă?

— N’am mai văzut-o niciodată,
găimă ea cu ochii în jos- li era teamă. 
Se gândea că îndată o s’o lovească. 
Dar ea nu va spune nimic. Știa dela 
mama să astfel de lucruri nu se spun 
cunlciuiwhlp.»,,''-

— Bineee, mârâi -comisarul. Se în- 
ițepăftă cu lampa, o puse pe masă si 
trecu să șoptească ceva la urechea 
âgenților. : ■

Cu buza între dinți și ochii făcuți 
mici ca să oprească lacrimile care se 
tot băleau spre gene, Măriuca îi ur
mărea mișcările.

Trebuie să-i dea de veste mamei să 
nu intre în casă. Din clipă în 
clipă putea să vie dela fabrică 
era in schimbul de noapte. De 
cu seară i-a spus că după lucru 
se oprește puțin la mătușa 
Constanța,- prietena ei cu care 
lucrează în același schimb 
Dac’ar putea ajunge la mătușa 
Constanța 1 Cum să scape de 
oamenii ăștia răi? Trebuie să 
fugă. Se uită spre ușă; era 
deșch’să. Numai să se poată 

. strecura pâțiă acolo. Comisarul 
și agenții scotoceau acum, in 
tinda cea mică de lângă came
ră. Păreau că au uitat de feti
ță. Măriucăi îi batea inima cu 
putere. Acum va încerca să fu
gă. O roșeață ușoară îi colora 
obrajii. Făcu o mișcare repede 
sări pragul și o zbughi ca un 
iepure în întunericul nopții, li 
era frică. Dacă o prind?! O lua 
la fugă prin spatele casei, pe 
o ulicioară mică, cotită. Dacă 
vin după ea, se ascunde după 
lădița unde se joacă de-a v’ați 
ascunselea cu copiii.

— A fugit fetița... r.e-a scăpat nă
pârca! se auzi in urmă țipătul răgușit 
al comisarului. Dar Măriuca ajunsese 
la colțul străzii. Nu se mai vedea, 
parcă o înghițise întunericul.

putea 
s’a în-

\

— Nu ți-aș 
spune. Dar ce 
tâmplat ? Acum stai 
aici, unde te duci ? . 
Fără să răspundă, fe
tița ieși repede. Nu 
știa încotro să-și î 1 
drepte pașii. O cu
prinse o mâhnire sfâ
șietoare. Nu-și-. mai 
putu stăpâni lacrimi-4, * .. ..
le, începu să plângă?

Cu cinețrămâne ’ea? Nu, nu vrea ca 
mama să fie' arestată...- Iși' aduse 
aminte cutji maică-sa, vorbind într’o zi 
de tata. îi spusese:

— Măriuca mamă, dacă mă are
stează și n’am să vin acasă mai multe 
zile, să nu te duci nicăieri decât la 
nenea Gogu lonescu, el o să-ți spună 
ce-ai de făcut...

Nenea Gogu era prieten bun cu tata- 
De ce nu s’a gândit din prima clipă 
să se ducă la el? Dânsul o va învăța 
cum s’o găsească pe mămica.

Când porni spre nenea Gogu, întu
nericul de pe străzi începu să se îm
prăștie, Un coeoș cocoțat pe acoperișul 
unei magazii îi strigă Vesel „bună di
mineața”! Neprimind răspuns, fâlfâi 
înciudat din aripi. Un cățeluș neastâm
părat încercă să se gudure pe lângă 
ea dar, văzând că nu-i luat în seamă, 
lătră de câteva ori și trecu strada. 
Măriuca, cu ochii înroșiți de plâns, își 
căuta de drum fără să ia în seamă la 
viața care începea odată cu 
raze ale soarelui.

La un colț se auzi strigată, 
parcă cineva îi împărtășise
bucurie. întoarse repede capul. Colo, 
numai la câțiva pași, mama, mămica

ei dragă! Fără a putea spune ceva, 
năvăli spre dânsa și i se aruncă în 
brațe.

— Ce s’a întâmplat? De ce nu ești 
acasă? o întrebă neliniștită mama.

— Siguranța... Comisarul care l-a 
arestat pe tata e la noi în casă... Vor 
să te aresteze și pe tine-..

Mama Măriucăi înțelese totul. Strân
se fetița și mai mult la piept, ca și 
cum ar fi vrut s’o apere de un dușmrn 
nevăzut. O întrebă din nou.

— Au găsit ceva?
— Nimic, răspunse hotărît Măriuca. 

După ce se uită împrejur să vadă dacă 
nu-i cineva, adăugă: 
împotriva fascismului 
doar ascuns bine...

Mama o sărută pe 
sfârșită dragoste și-i 
duioșie mândră:

— Viteaza mamei,

Știi, manifestul 
și războiului e

Măriuca cu ne- 
șopti plină de o

vitează...

mini școala primară... Buuun... Și ce 
ai de gând să te faci?

— Țesătoare ca și mama.
— Sau comunistă ca tata și ma

ma ?!... tresări comisarul.
Fetița îl privi 

ochii ei albaștri 
sclipire ascuțită, 
durile îi fugeau 
la închisoare de 
vor da drumul peste doi ani, când va 
termina ea școa’a. Iși aduse aminte 
cum fusese arestat. Era noapte ca a- 
cum. Mama era acasă. Venise același 
comisar să le facă percheziție. Mult a 
mai plâns ea după aceea de dorul tatii. 
Dacă mama nu i-ar fi spus de ce sunt 
arestați comuniștii și de ce tata era 
comunist, desigur s’ar fi îmbolnăvit 
de dorul lui. Așa, a început să se simtă 
mândră de el și nici nu-i păsa că unii 
colegi dela școală îi strigau „Comu
nisto”!

Comisarul n’o lăsă mult timp cu 
gândurile ei. Iși scotoci buzunarul și 
scoase o hârtie împăturită și i-o dădu. 
Fetița rămase cu ea în mână, fără să 
știe ce să facă Nu îndrăsnea s’o des
facă și să ”adă ce scrie in ea. Cu un 
zâmbet șiret care-i strâmba fața, comi
sarul scoase lampa din cuiul de pe pe
rete, o apropie pe Măriuca și-i ceru cu 
același glas prefăcut:

— Ia citește ce-i acolo!
Fetița își aruncă pe spate codițele și, 

în timp ce desfăcea hârtia, se uită să 
vadă ce face comisarul.

— Citește, citește, nu te
— „La luptă împotriva 

și a războiului...”, începu

descumpănită. Numai 
aruncară spre el o 

apoi îl ocoliră. Gân- 
către tăticu care era 
peste un an. Da, îi

★

codi.
fascismului 
ea cu glas 

încet, însă deodată se opri. Ca un 
ger îi trecu prin minte că-i același 
nifest pe care mama îl ascunsese 
dulap. Spaima de mai înainte o 
prinse iar. Dacă oamenii aceștia 
găsesc manifestul și-o arestează 
mama? N’o s’o mai vadă, cum i 
mai vede pe tăticu de un an de zile. 
Se simțea deodată singură, grozav de 
singură, și-i veni să izbucnească în

ful— 
ma- 
sub 
cu- 
răi 
pe 

nu-l

Măriuca fugea pe străzile pustii cât 
o țineau picioarele.

In urechi îi răsunau într’una cuvin
tele din manifest: „Împotriva războiu
lui și a fascismului”. !n urma ei, i se 
părea că aude pași tot atât de repezi 
ca ai ei. Simți că nu mai poate fugi, 
că ceva fierbinte îi arde coșul pieptu
lui.

Se opri. Iși ascultă câteva clipe bă
tăile repezi ale inimii. Dacă agenții o 
ajung din urmă?! Se uită în jurul ei. 
Întuneric peste tot. Nici țipenie de om.. 
Departe sclipea lumina slabă a unui 
felinar. Oare unde se află? Parcă a 
rătăcit drumul. Sleită de oboseală și 
înfricoșată, se lipi de un gard și se 
făcu mică de tot- Trebuia să se odih
nească măcar câteva minute. Așa ghe
muită cum sta acolo, prinse sgomotul 
unor pași și-un zvon de glas. Se făcu 
și mai mică, confundându-se cu întune
ricul.

Dar curând inima îi veni la loc. *-’u 
era niciun agent. Trecea un om. Se 
vedea că de oboseală își țâra picioa
rele cu greu și, ca să-și alunge urâtul, 
cânta. Măriuca se ridică repede din 
ascunzătoarea ei și o porni din nou. 
De-abia în a treia stradă se dumiri 
unde se află și grăbi pasul spre mă- 

, tușa Constanța... Acolo află că mai- 
că-sa fusese pe la ea, dar că plecase 
cu puțin înainte.

—- Unde s’o fi dus? întrebă fetița.

Tresări, 
o mare

primele

Învăț ați un joc nou

ȘTAFETA CU MINGEA i
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In timpul vostru liber precum și în re
creațiile între ore puteți învăța un joc 
nou, distractiv. Iată-1 :

Ir. curtea școli sau pe un teren sportiv 
împărțiți-vă în două echipe cu acelaș 
măr de jucători. Alegeți-vă dintre voi 
arbitru și marcați pe teren, două linii 
ralele la o distanță de 15 pași una 
alta. Echipele își vor lua locul pe una
liniile marcate. Jucătorii fiecărei echipe, 
se vor așeza în coloană câte unul, astfel 
ca fiecare participant să stea în spatele 
pași. Intre cele două echipe păstrați dis-

nu-
un
pa- 
de 

din

altuia la un
tanța de 5 pași. Faceți în cadrul echipei numărătoarea dela 1 la 2, în 
așa fel ca fiecare dintre voi să aibe un număr. Arbitrul înainte de a 
da semnalul de începere înmânează câte o minge de volei sau baschet 
primilor jucători din echipe. Jucătorul cu numărul 1, aruncă mir.gea 
printre picioare, colegului din spate care are nr. 2. Acesta o prinde 
și-o aruncă înapoi, însă peste cap. Numărul 1 care urmează, aruncă 
mingea din nou printre picioare apoi din nou peste cap și așa mai de
parte. Dacă cineva scapă mingea va trebui s’o ridice și s’o ducă repede 
jucătorului din capul coloanei. In acest caz aruncările încep dela înce
put. In momentul când mingea ajunge la ultimul jucător din coloană 
acesta fuge cu ea, bătând-o cu mâna de pământ, până la linia a dopa 
marcată în față. De aici, jucătorul aruncă mingea pe jos coechiperului 
din capul coloanei, care se află la start, și jocul continuă ca și înainte. 
In momentul când în coloana dela start nu a rămas decât un singur 
jucător, acesta prinde mingea, fuge cu ea până la echipa sa, care se 
află aliniată pe linia din față și o dă jucătorului din capul coloanei, 
iar acesta o dă arbitrului. întrecerea este câștigată acea echipă a 
cărei jucători reușesc primii să termine jocul și să înmâneze arbitru
lui mingea.
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