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Săptămâna Mondială a Tineretului
rimăvara, anotimpul 
drag când na
tura se reînnoiește, 
primăvara cu cerul e> 
albastru, senin, sim
bolizează tinerețea 
năvalnică, viitorul 
luminos. Primăvara 
e soră bună cu tine
rețea. Tinerețea este

ea însăși primăvara omenirii, primăvara 
vieții fiecărui om. De aceea, cu câțiva ani 
în urmă, reprezentanți ai tinerilor din 
diferite țări au hotărît ca măreața săr
bătoare a tinerilor cinstiți din întreaga 
lume, „Săptămâna Mondială a Tineretu
lui", să se desfășoare între 21—28 Martie, 
In zilele dintâi ale primăverii.

Tinerii din toate țările lumii, deși se 
deosebesc prin port, prin grai sau prin 
credințele lor, au aceleași năzuințe. Fie
care tânăr e dornic să învețe, să cunoască, 
să muncească pașnic, să creeze, să contri
buie cu o părticică la progresul lumii Fi
ecare tânăr vrea să-și însușească cultura, 
să facă sport, să se bucure de viață.

Unitatea de nezdruncinat a tinerilor cin
stiți de pe glob, calda lor prietenie, au 
fost reazim puternic pentru tinerii din ță
rile capitaliste și coloniale, în lupta lor 
pentru independență, pentru un trai mai 
bun. Unitatea aceasta a fost izvorul suc
ceselor tineretului francez și italian în 
lupta lui pentru drepturi. Unitatea aceasta 
dă mai multă încredere și forță tineretului 
cinstit din Germania Apuseană, când se 
opune dârz reînarmării Germaniei.

Pentru ca tineretul să-și poată clădi și

păstra o viață fericită, trebuie în primul 
rând ca în lume să domnească pacea.

Tineretul lumii iubește pacea mai mult 
ca orice și e hotărît s-o apere împotriva 
oricăror uneltiri. Vă amintiți cu toții de 
zilele însorite și vesele din August 1953, 
când s’au desfășurat la București, cel de 
al lll-lea Congres Mondial al Tineretului 
și al IV-lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților. Cuvântul „Pace" a 
răsunat atunci în zeci de graiuri, dând 
glas voinței neclintite de pace a tinere
tului.

Sub steagul desfășurat al Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, care nu
mără 83.000.000 de membri din 90 de țări, 
tânăra generație a lumii, în frunte cu 
eroicul tineret sovietic, participă tot mai 
activ la lupta pentru menținerea și conso
lidarea păcii. Acțiunea aceasta de apărare 
a păcii a făcut în ultima vreme pași 
uriași înainte, încununată fiind cu confe
rința dela Berlin. De aceea Săptămâna 
Mondială a Tineretului va fi sărbătorită 
anul acesta sub semnul întăririi și crește
rii luptei pentru pace.

Umăr la umăr, tinerii sovietici, făuri
tori dârzi ai comunismului, tinerii din 
China nouă și din celelalte țări de demo
crație populară, care construiesc cu suc
ces socialismul, tinerii din țările capita- 1 
liste și coloniale care luptă pentru liber
tate, întâmpină cu aceeași bucurie și căl
dură sărbătoarea tinereții. Părticică din 
acest front uriaș, tineretul patriei noastre 
cinstește Săptămâna Mondială a Tineretu. 
lui, dând viață cu elan și abnegație măsu
rilor luate de Partid și Guvern pentru 
bunăstarea poporului, apărând din toate 
forțele pacea, chezășia viitorului fericit al 
tinereții.

Cum să învățafi mai bine

Gâlbiorii
Acum câteva zile, unitățile 

noastre au primit de la Centrul 
de incubație 40 de puișori de 
găină. I-a adus tovarășa in
structoare , în niște cutii groase 
de carton, cu găurele pe capac. 
Ne-a explicat că puii au fost clo
ciți artificial în niște mașini spe
ciale și că, spre deosebire de puii 
scoși de cloșcă, aceștia au nevoie 
de o îngrijire deosebită.

Căsuță pentru puișori am pri
mit. Noi trebuie să ne îngrijim 
acum de căldură, de așternut șl 
de mâncare pentru pui.

Când am deschis cutiile de car
ton, cei 40 de pui gălbiori s’au 
lăsat dintr’odată jos, pe fundul 
cutiilor. Se speriaseră de lumi
na care căzuse dintr’odată peste 
ei. I-am luat cu grijă în mâini și 
i-am pus în cutia în care vor sta

Cei șase

o vrerrte, până o să maf crească; 
Le vorbeam încetișor, ti chemării 
— pui, pui—, și, ca și când ar fi 
înțeles, s’au liniștit și au începui 
să mănânce din mâna noastră.

Vrem ca oaspeții gălbiori ai u- 
nităților noastre să crească mari 
și frumoși. Pentru aceasta, fie
care grupă, atunci când îi vine 
rândul, îngrijește bine puii. Toi 
ca să știm mai multe despre pui* 
citim cartea „Creșterea puilor fără 
cloșcă". In curând unitățile noas
tre vor merge în vizită la Centrul” 
de incubație, pentru ca să vedem 
cum se scot puii din clocitori și 
ca să învățăm cum să-i tagrijinj 
mai bine.

Maria FULOP, 
Violeta PAREANU și 
Silvia STOIA

«nit 4 și 5 Sighișoara

urecheați

Cu cei 6 iepuri ai internatului nostru m’am împrietenit mal dă 
mult. In toamnă, cănd lelița Maria, bucătăreasa internatului, curăța 
varza pentru butoi, am luat pe furiș o jumătate de varză și fuga la 
iepuri I Asta nu pentrucă lelița nu mi-ar fi dat varză. Dar ea îmi 
dădea numai frunze, și eu eram convins că miezul verzii le place mai 
mult iepurilor.

De câte ori fac de serviciu la internat, dar șl altădată, merg să-mi 
văd prietenii. Le schimb paiele de sub ieslea vitelor, unde dormi el, 
le dau regulat de mâncare și... mai încerc să prind câte unul. Dar, 
ți-ai găsiți Când să zic: Te-am prinși Țuști, ll și văd pe urecheat 
în celălalt colț al grajdului.

Valerian VLASIE 
det. I, unit. IZ 

Saschiz i

Mânzul

Timp de vreo câteva săptă
mâni, în paginile gazetei „Scân
teia pionierului" a apărut o rub
rică intitulată : Cum învățăm ? 
Numeroși copii au povestit în 
scrisorile lor cum își pregătesc 
ei lecțiile, cum își verifică cu
noștințele căpătate. Pe marginea 
acestor scrisori se cuvine acum 
să tragem unele învățăminte, să 
-edem ce anume ajută pe șco- 
ari să-și însușească temeinic cu

noștințele și ce anume îi inwie- 
dică să învețe.

Foarte mulți școlari eu ară
tat în scrisorile lor cât de im- 
oortant este să participi Ia toate 
lecțiile, să fii atent și să-ți în
semnezi ideile principale în 
oaiet. Acești copii au deplină 
treptate. In orele de clasă to
varășii profesori explică pe larg, 
pe înțeles, conținutul fiecărei 
lecții, întregesc acest conținut cu 
experiențe, cu planșe, cu hărți- Și 
dacă ai fost atent în oră, când 
ieși dela țecție ai impresie că a. 
proape nici nu mai ai ce învăța 
acasă.

Învățarea unei lecții nu se ter
mină însă odată cu sfârșitul 
orei de clasă. La lecție noi am că
pătat cunoștințele, dar trebue să 
ni le întărim și să le complec
tăm. Trebuie așa dar să ne pre
gătim lecțiile și acasă. Dar cum 
e mai bine să ne pregătim lec
țiile? Un școlar a scris că mai 
întâi el își face temele apoi citeș
te notițele și lecția din manual.. 
Altul a scris că mai întâi citește 
lecția și apoi face temele. Care 
din ei procedează mai bine? Mai 
Pine -procedează cel de al doi
lea. Ca să-ți faci tema trebuie 
-ă cunoști lecția. Tema este un 
mijloc de verificare a cunoștin- 
■elor.

In pregătirea lecțiilor trebuie 
însă să ne ferim de învățarea 
lor pe de rost. Ați văzut din ar
ticolele din gazetă ce se întâm
plă cu acei copii care știu lecția 
cuvânt cu cuvânt din carte. Des
pre aceștia se spune, pe bună 
dreptate, că sunt „bucheri" iar 
învățătura lor n’are nicio va
loare. Trebuie să pătrundem în
țelesul fiecărei lecții. Experien
țele, lucrările practice, proble
mele, temele, observațiile, ne 
ajută tocmai ca cele învățate să 
fie cât mai clare în mintea noas
tră. - rw r?

In unele clase se găsesc copii 
care au note mici. Desprecâțiva 
din aceștia a scris gazetei și pio
niera Tița Maria din comuna 
Corbi, raionul Curtea de Argeș. 
Ea spune: „Acești pionieri nu 
învață fiindcă n-u sunt atenți în 
ore și nici nu-și dau silința să 
învețe. Noi căutăm să-i îndrep
tăm. In timpul liber le explicăm 
lecțiile, le citim notițele iar dacă 
nu înțeleg,‘citim lecția din carte 
și le facem un mic rezumat".

S’ar părea că e vorba aici de 
un ajutor pionieresc. S‘a.r părea, 
am spus noi, fiindcă acest soi 
de ajutor nu este de loc potri
vit. Citind rândurile Măriei pen
tru oricine este cLar că băieții 
care învață în felul acesta sunt 
de fapt niște leneși. Dându-le re
zumatul de.a gata, explicându-le 
lecțiile, noi nu facem altceva 
decât să-i încurajăm și mai mult 
în lenea lor. „De ce să fim atenți 
la lecție și de ce să învățăm sin
guri? — vor spune ei. Sunt des
tui care să ne dea de-a gata 
totul".

Trebuie să ne ferim de astfel 
de ajutor. Cei rămași în urmă 
sunt datori să-și pregătească mai 
întâi singuri lecțiile. Doar baza 

învățământului este 6tudiul IndU 
vidual Experiența celor care au 
note bune arată că ei au cunoș
tințe, tocmai pentrucă s’au stră
duit singuri să învețe lecțiile, 
perseverent, cu atenție, pătrun
zând înțelesul lor. Acesta este 
de fapt tot secretul însușirii te
meinice a cunoștințelor.

Alexandru DOMUȚA
Asistent

Facultatea de Pedagogie 
București

Se

Dac ar fi să studiezi construcția vagoanelor sau a cister nelor într’o gară, n’ai putea observa preț 
funcționarea diferitelor dispozitive, sau îmbinarea pieselor. Pe cănd machetele îți desvăluesc toate „se-* 

cretele . Ele complectează în imagini vii cele citite In cărți, lată de ce școlarii se folosesc la învălareet 
multor lucruri, de machete.~-------------- * *----------------,

Când am intrat în curte, mf 
a’a părut că Brezan, câine’e 
nostru, latră mai vesel. Lătra, fu
gea spre grajd, iar venea spre mi
ne, iar se întorcea. Voia parcă 
să-mi vestească ceva. M’am dus 
spre grajd. Toți ai mei erau acolo, 
în jurul iepei noastre Berta și... a 
unui musafir. Era mânzul. L-am 
îndrăgit de atunci. Acum mân
zul e mărișor, pot spune că-1 văd 
cu ochii cum crește, pentrucă-i 

pregătesc pentru

dau regulat să mănânce, W 
schimb paiele din așternut și-l 
Jesăl.

Dar bucuria mea cea mare —< 
șl cred că și a mânzului — este 
atunci când, tl scot la pHmbare- 
Nu-l mai ajunge locul. Sare* 
sburdă și nu se potolește decât 
atunci când a obosit bine.

Viorica SECHEL
ci. a Vil-a

fcoale elementară Saschfx 
regiunea Stalin

examene



Marea sărbătoare a poporului sovietic Cu bine, dragi tovarăși!
14 Martie 1954.

Orologiul din turnul Kremlinu
lui vestește al șaselea ceas al di
mineții. Ecourile sale sunt parcă 
mai solemne ca în alte dimineți: 
ele anunță zorii unei zile măre
țe, ziua alegerilor pentru Sovie
tul Suprem al U.R.S.S.

Minunată e Moscova în aceas
tă dimineață 1 Orașul e împodo
bit cu lozinci, portrete și ghirlan
de. De asupra clădirilor fâlfâie 
steaguri purpurii.

Cetățenii Moscovei încep să 
voteze. Pe buletine ei întâlnesc 
numele unor conducători ai par
tidului și guvernului, nume de 
muncitori, savanți sau artiști, pe 
care i-au propus tot ei, acum câ
teva săptămâni.

Gânduri înalte îi cuprind pe 
cetățenii sovietici în această zi. 
El se gândesc la mărețele înfăp
tuiri ale partidului, la viața lor 
din ce în ce mai luminoasă. Pre
tutindeni se poate citi pe fețele 
alegătorilor încrederea și dra
gostea pentru partid și guvern, 
care conduc cu siguranță po
porul pe calea fericirii și a păcii.

La secția de vot nr. 4 din cir
cumscripția electorală „Lenin- 
grad“, votează pensionarul Te- 
rentii Moiseevici Kozîr. El are 
111 ani. Moșneagul cu păr alb a 
venit să voteze împreună cu fiica 
sa, în vârstă de 80 de ani.

— Din toată inima votez pen
tru blocul comuniștilor și al ce
lor fără partid, spune bătrânul a

legător sovietic celor din jurul 
său.. Nimeni nu poate înțelege 
mai bine ca mine, care am trăit 
peste 70 de ani în Rusia țaristă, 
cât de mândră a devenit astăzi 
patria noastră.

Câțiva tineri ascultă emoționați 
cuvintele moșului. Pentru ei, 
zilele de restriște pe care le a- 
mihlește Terentii Moiseevici, 
sunt niște vise întunecoase, pe 
care nu Ie vor cunoaște nicicând. 
Ei își dau primul vot pentru vii
torul lor fericit.

Aceeași sărbătoare, aceeași în
suflețire, în întreaga Uniune 
Sovietică.

In Altai, alegerile au început 
cu patru ore mai devreme. Dar 
și acolo, la mii de kilometri de 
Moscova, oamenii votează cu în
credere pe cei mai buni fii ai 
poporului sovietic.

In gara Kazan oprește un tren. 
Din el coboară 93 de tineri. Ei 
votează în gară, apoi trenul își 
continuă drumul spre Kazahstan, 
unde mii de tineri se duc să 
smulgă naturii hectare întregi de 
pământ pentru agricultură, pen
tru roade îmbelșugate. E una 
din măsurile pe care le-a luat în 
ultima vreme partidul și guver
nul, pentru creșterea buneistări a 
oamenilor sovietici.

...Un expres pornit din Mosco
va, străbate stepa transbaicală, 
mergând spre Pekin. Până la ora 
10 au votat toți cetățenii sovie
tici, alegători, din tren.

Oriunde s’ar afla în această zi 
cetățeanul sovietic, pe oceane, pe 
căi ferate, la Moscova sau în ți
nuturi îndepărtate, el poate să 
se bucure de marele său drept 
de a-și alege conducătorii. 
Cât de mult se deosebesc aces
te alegeri, democratice și libere, 
de cele din țările capitaliste unde 
sunt lipsiți de dreptul de vot mi
lioane de oameni ai muncii, unde 
ziua alegerilor e o zi de teroare.

Deși alegerile se îndheiau la 
orele 24, pretutindeni, cu mult 
înaintea acestei ore, votaseră 
majoritatea alegătorilor.

Până noaptea târziu, au răsu
nat dela un capăt la altul al pa
triei sovietice’ cântecele marii 
sărbători...

Ora 24. S’au încheiat alegerile 
pentru Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. Poporul sovietic a vo
tat. Votul său a dovedit o încre
dere nemărginită în Partidul Co
munist, în cei mai devotați fii ai 
poporului, legați cu trup și su
flet de popor și de năzuințele 
sale.

Pentru candidați la locul de 
deputați în Sovietul Suprem a-l 
U.R.S.S., propuși de Blocul 
Popular al comuniștilor și celor 
fără Partid, au votat peste 99% 
din alegătorii care au participat 
la alegeri. Blocul Popular al 
comuniștilor și celor fără Partid, 
a obținut în aceste alegeri o vic
torie deplină.

Poporul sovietic condus de 
Partid pășește cu tărie și încre
dere pe calea păcii și fericirii, 
spre mărețul țel al comunismului

A! Xll-lea Congres al KomsomoMui
In ziua de 19 Martie a început 'la Moscova al 

Xlf lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist- 
Leninist din Uniunea Sovietică. E un eveniment 
deosebit de însemnat în istoria Komsomol ului, 
care în cel 35 de ani de existență, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist, a parcurs un 
drum lung șl glorios.
| Delegații milioanelor de komsomoliștl din toate 
Colțurile patriei sovietice discută la acest Con
gres cele mai însemnate probleme care-l fră

mântă pe komsomoliști și întregul tineret sovietic, 
sarcinile mărețe ce le revin în îndeplinirea măsu
rilor luate de Partidul Comunist și de Guvernul 
U.R.S.S. pentru ridicarea continuă a industriei și 
agriculturii, pentru ridicarea buneistări a poporului.

Tineretul din întreaga lume urmărește cu aten
ție și dragoste Congresul Komsomolulul. El știe 
că și în viitor Komsomolul va educa tineretul so
vietic astfel ca el să-și închine tot avântul con
struirii comunismului și apărării păcii

Fețele tinerilor din fotografie arată bucuria cu care pleacă 
la sate.

----------------------- ★ -A------ :------------------

...Sirena anunțase încetarea lucrului. Grupuri, grupuri 
de muncitori vârstnici și tineri se îndreptau spre sala de 
ședințe a uzinei „Mao-Țze-dun“ din București. Cu toții 
aflaseră că în ziua aceea vor da răspuns la chemarea or
ganizației de bază U.T.M. și a Consiliului Sindical Re
gional București, care îndemna pe muncitori să plece in 
muncă la S.M.T.-uri și G.A.S.-uri. Și într’adevăr, după 
miting, tovarășii care făceau înscrierile, nu mai pridi
deau trecând pe listă nume după nume. Din fiecare sec
ție s’a înscris câte cineva. Și printre primii au fost 
utemîs-tii.

în secția sculărie am cunoscut un u tem ist în vârstă 
de 18 ani. II cheamă Preda Nicolae. El e unul dintre cei 
112 tineri care s’au înscris până acum să plece în muncă 
la sate.

— Abia aștept să plec — îmi spuse vesel Preda Ni
colae. Și nu numai eu. Suntem trei prieteni. Eu și Dani- 
iorga Constantin, plecăm azi-mâine. Ciumac Traian 
a și plecat. Toți trei ne-am hotărît să mergem în regi
unea Suceava. Eu cunosc viața satului de mic copil. 
Părinții mei sunt agricultori și muncesc într'o întovă
rășire. Și la noi în comună e un S.M.T. Astă vară, 
când am plecat în concediu, am îndrăgit și mai mult 
munca Ia sat. Tot concediul mi l-am petrecut la S.M.T., 
alături de flăcăii și fetele harnice din Năleni, raionul 
Buzău. Mi-era tare drag să-i ajut la reparatul uneltelor. 
Mă bucur nespus de mult că voi munci din nou la 
țară; am să le scriu despre rrtunca mea și celor din 
Năieni.

...Intr’altă secție, l-am întâlnit pe utemistul Bădănoiu 
loan. Nu are decât vreo 16 ani, dar îi tare harnic.

— Abia aștept să plec, tovarășe. încă de când eram 
pionier în sat la Videle, regiunea București, îmi plăcea 
să merg la strânsul spicelor, lia -grăpat și semănat, 
împreună cu ceilalți pionieri din detașament. Acum sânt 
U.T.M.-ist, am și o meserie. Pot fi de folos și mai mult 
în munca câmpului. Din uzina noastră merg mulți 
Ne-am hotărît cu toții să muncim cu râvnă și când 
vor da primele recolte, să putem spune fiecare cu mân
drie „Și eu am muncit aici".

Ecaterina POP

voi săpatului să curățiți

altul. Ră-

ați auzit discutân- 
școală despre culti-

tn 
de

Ei se sea- 
cuiburi, la

timpul
toate pietrele, rădăcinile de 
și orice gunoaie. Locui astfel 
veți grebla imediat cu grebla 
fier, apoi îl veți împărți in

-țț Mulți dintre 
du-se acasă sau la

' varea legumelor pe locuri mici. Ce se 
poate cultiva într’o grădină mică, v’ați 
întrebat poate atunci ? La fel, am fost 
și eu întrebată de către o pionieră. Am 
făcut atunci o mică socoteală și iată 

< câte legume și zarzavaturi se pot cule
ge dintr’o grădină de pildă de 300 
m.p.: cam 35 kg. morcovi, 10—15 kg. 
pătrunjel, 35—40 kg. ceapă, 30 kg. us
turoi, 100—120 kg. cartofi, 150—200 
kg. roșii, 15—20 kg. vinete, 100 kg. 
Varză și 30 kg. fasole verde.

I Da, toate aceste legume se pot cule
ge dintr’o grădină de 300 m.p. Dar ca 
să aveți o asemenea recoltă trebuie 
să-i ajutați pe părinții voștri încă de 
pe acum. E timpul săpatului. Săpatul

i trebuie făcut cât mai curând și adânc, 
ca să se poată păstra cât mai multă 

j apă în pământ șl legumele să aibă un 
Strat de pământ afânat Apoi aveți gri-

Jă ca 
locul 
buruieni 
săpat îl 
mică de , .
brazde late de 1,20—1,30 m. și lungi 
de 10—15 m. Intre brazde lăsați alei 
mici de 30—35 cm, pe care să se poată 
umbla pentru săpat, plivit și udat.

in pământul pregătit în acest fel pu
teți semăna imediat spanac, salată, 
morcovi, pătrunjel, păstârnac, în rân
duri la 25—30 cm. distanță între ele 
(pentru a le putea săpa). Aceste legu
me se consumă în timp foarte scurt 
așa că puteți folosi straturile și pentru 
alte legume. Tot acum se poate planta 
arpagicul și usturoiul, în rânduri de
părtate la 25—30 cm., lăsând loc 
cam de 15 cm., între fire.

Cartofii se pun la începutul lunii A- 
prilie, când pământul începe să se în
călzească. Cartofii au nevoie de mal 
multă căldură, așa încât, pentru a-l 
avea mai devreme, trebuie să-i iarovi- 
zați. Cum anume?

Cam in vremea aceasta trebuie să «- 
legeți cartofii pentru sămânță, să-i a- 
șezați pe scânduri sau în cutii, pe 1—2 
rânduri și să-i țineți 30—35 zile in ca
meră la lumină și la temperatura 
de 12—150. De 2—3 ori pe săptămână 
ii întoarceți, ca să fie mereu scăidați 
de lumină. După câtva timp, din fie
care ochi pornește câte un lăstar scurt 
și gros. Atunci cartofii sunt gata pen
tru plantat la câmp. In felul acesta 
obținem cartofi cu 2—3 săpămâni mai 
devreme și mărim recolta.

Dovleceii șl castraveții se seamănă 
în a doua jumătate a lunii Aprilie,

când a trecut pericolul 
brumei târzii de pri
măvară, 
mănă în 
distanțe de 0,80/1,50 
m., punându-se câte 5- 
6 semințe in fiecare 
cuib.

Roșiile, ardeiul, vi
netele și varza nu se 
seamănă ia câmp. Ră
sadurile le cumpărați 
dela Întreprinderile de 
Stat sau Cooperative 
și le plantați Ia o 
distanță de 40 cm., pe 
rânduri la 60 cm. unul______ ...... .de
sadurile de roșii, ardei, vinete și varză 
e bine să le cumpărați în ghivece nu
tritive, pentrucă în acest fel, ajutate de 
îngrășămintele din ghivece, ele se 
prind mai repede ș.i se desvoltă mai 
bine. Recoltele vor fi astfel bogate și 
mai timpurii.

Dar cum puteți ști pe ce suprafață 
trebuie să puneți fiecare fel de legumă 
și de câte semințe și răsaduri aveți 
nevoie ? Socoteala asta nti-i deloc 
grea. Ca să obțineți cantitățile de care 
am vorbit veți semăna : 20 mp. mor
covi, pentru care vă trebuie 12—15 
grame sămânță. ~ 
semănați 8—10 
de pătrunjel,

Pe 10—15 mp., 
grame sămânță 

uc paiiMujva, pe 30 35 mp., 1 - 
1,5 kg. arpagic. Usturoi veți planta 
pe 20 mp., un kilogram de căpățâni. 
Pe 70—100 mp. veți mai pune 20 kg. 
cartofi, iar pe 50 mp. 200 kg. răsaduri 
de roșii. Mai puteți pune 40 fire răsad 
de vinete, pe o suprafață de 10 mp.

mp. șl120 fire răsad de varză
200—300 gr. sămânță de fasole pe 20 
mp. Ca să culegeți o recoltă mult mai 
mare, puneți câte un pumn de bălegar 
bine putrezit la fiecare cuib și udați bi
ne răsadurile la plantare și în timpul 
verii. Veți lucra cu mai multă plăcere 
în grădina voastră dacă veți pune în
tre straturi acolo unde ați lăsat cărări 
mai late, și mai ales pe aleea principa
lă a grădinii, câte un rând de flori: 
scânteioare, tufănele, zorele pitice și 
altele.

îngrijiți cu răbdare și migală plan
tele din grădina voastră, urmăriți-îe 
cum se desvoltă șl dau rod, iar în 
toamnă, odată cu rodul bogat pe care 
îl veți culege, vă veți da seama câte 
taine minunate ați aflat din viața plan
telor.

Ing. Veronica MI HALCA



planor simplu

Cu mâinile noastre

In sala de repetare

57
Din unități, detașamente, grupe

Galea A-Hărnicie
de istorieLa un muzeu

împreună cu Ecaterina

Construiti-vă un I
A sosit si primăvara. Odată cu ea 

lortivF ' să pregătească lere- 
uri!" .oal, volei și se antre- 
eaz pentru atletism. Ei însă nu 
ită ntci aeroniodelismul. unul din 
porturile atât de atrăgătoare și fo- 
jsitoare. Aeromodelismul este un 
port iubit mult mai ales de tinerii 
are vor ca mai târziu să constru- 
ască avioane mari, cu care să poată 
itrăbate zeci și sute de kilometri. E 
loar știut că renumiții constructori 
le avioane Mojaischi, Jucovschi, 
Xurel Vlaicu, inginerul Traian Vuia 
ji-au început munca lor nu constru
ind avioane complicate ci planoare 
și aeromodele simple, pe care le-au 
încercat, le-au îmbunătățit mereu, 
pentru ca de-abia mai târziu să re
alizeze avioane perfecționate, de di
ferite tipuri.

Planorul, a cărui construcție vi-o 
indicăm mai jos, poate fi lansat de 

Soarele a trecut de amiază. Pionieri,! se tn- 
lreaptă voioși spre școală. In cercul „Mâini înde- 
Tiânatice“ ei vor lucra și astăzi numai obiecte folo
sitoare școlii noastre.

In sală e mare forfotă, pionierii se împart pe 
grupe. Pionierul T. Alee este priceput în lucratul 
periilor de ghete. De_^ceea în jurul Iui s’a adunat 
întreaga grupă care lucrează perii din păr de porc. 
O altă grupă lucrează grătare din sârmă, alta 
mături necesare școlii, iar alta o perie pentru șters 
pereții.

Câțiva pionieri se sfătuiesc să facă piese de 
ah. Iată, un pionier a lustruit o piesă și-o arată 

celorlalți. Ce frumoasă este!
Grupa câtor mici lucrează din papură ștergătoare 

pe care o să le pună La intrarea în școală.
Fetele și-au găsit și ele de lucru. Fac fețe de 

masă, fețe de pernă și altele. Ele mai lucrează și 
bluze brodate. Din toate aceste obiecte, La sfârșitei 
anului se va întocmi o expoziție la ca.re îi vom 
chema și pe părinții noștri. Ce fericiți o să -fie când 
vor vedea roadele hărniciei noastre I

Tasta PARASCHIV 
corn. Oancea, reg. Galați

In cercul nostru
De curând în orașul nostru s’a deschis Casa 

pionierilor unde cei mai buni pionieri își des
fășoară activitatea în majoritatea timpului lor 
liber. Eu activez la Cercul de Fizică și Chimie 
al Casei pionierilor.

Sunt foarte bucuros de acest lucru deoarece 
astfel îmi îmbogățesc mult cunoștințele căpătate 
în școală. In cerc aflu lucruri noi, fac fel de 
fel de experiențe frumoase, pe care nu am posi
bilitatea să le fac Ia școală sau acasă. Printre 
altele am făcut descompunerea apei (electro
liza), lucru nou și interesant pentru mine.

Eu știu că tot ce învăț în cerc îmi ajută să 
înțeleg mai bine lecțiile și mai cu seamă îmi 
ajută la pregătirile pentru examene.

Pe măsură ce activez în cercul dela Casa 
pionierilor îmi dau seama cât de folositor îmi 

: acest lucru pentru deslegarea problemelor 
Olimpiadei Tinerilor Fizicieni la care particip 
șl eu.

Remus ARNOV
Casa pionierilor Bârlad

unei 
dâmb 

lucrâți 
în aer

pe un balcon, dela fereastra 
clădiri înalte sau de pe un 
de deal. De precizia cu care 
depinde timpul de menținere 
a planorului.

Fuselajul F îl tăiați, după dimen
siunile indicate, din placaj de tei de 
3-5 mm. grosime. Placajul de tei 
este ușor, așa că nu îngreuiază con
strucția. Aripile (A) le tăiați din 
carton mai gros. La fel coada (C) 
și direcția (D). Prinderea pieselor, 
respectiv a aripilor de fuselaj, a co
zii și direcției o faceți fie cu cuișoare 
subțiri (ca să nu crăpați placajul), 
fie cu clei. înainte de unirea piese
lor, le neteziți cu hârtie sticlată.

Țineți seama de dimensiunile din 
schița alăturată, care sunt date în 
mm.

Lucrând cu grijă și atenție veți 
avea un planor cu care să puteți 
participa chiar la concursuri de pla
noare.

Ei sunt pregătiți
Pionierii din unitatea noastră 

au aflat că păsările aduc fo
loase însemnate oamenilor, pen- 
trucă distrug insectele dăunătoa
re pomilor și agriculturii. De a- 
ceea ei vor să atragă păsările în 
grădini, în livezi.

Pionierii din comuna Orlești 
au și început să le ridice căsuțe. 
Până mai deunăzi ei construiseră 
50 de căsuțe, pe care le-au așe
zat în pomi. Acum altele stau 
gata să-și ia locul printre ramuri.

Gheorghe ȘOAICA 
Instructor superior; 
corn. Orleștii de Sus 

raionul Drăgășani

Valeria șl tovarășele ei din detașa
mentul 2 lucrau în după amiaza aceea 
în grădina școlii. Cățărate pe scară, 
ele tăiau crengile uscate, strângeau cu 
migală, una câte una, omizile de pe 
pomi, lucrau toate absorbite, în tăcere.

— Bravo ! Harnice fete ! — se auzi 
deodată o voce groasă venind dinspre 
poartă. Pentru asemenea treabă meri
tați o veste bună.

Pionierele se întoarseră surprinse 
spre poartă. Valeria exclamă :

— A, poștașul 1 Ne-ai adus scrisori- 
ca ! Ne-ai adus-o ?!

Drept răspuns, cu gesturi încete poș
tașul scoase din geanta-i largă un plic 
albastru.

Valeria i-I trase nerăbdătoare din 
mână, il desfăcu grăbită și acolo, în 
curtea școlii, înconjurată de pionierele 
din detașament, citi cu glas tare:

Dragl prieteni.

V’am primit scrisoarea și, iată, vă 
răspundem. Ne-ați întrebat cum orga
nizăm noi adunările activului pionie
resc ca să ție interesante și să învăfăm

ipatHETKnisi Tău

Pionierii sovietici, prietenii voștri dragi, au început încă de pe acum să se p-e- 
gătească pentru examene. In școli ei au ales săli de clasă anume- pentru repetarea 
materiei, organizează adunări, vizitează uzine și fabrici și fac excursii la locurile 
istorice. Toate acestea îi ajută să înțeleagă mai bine materia predată la orele de 
curs. Prin gazeta „Pionierscaia Pravda" ei își împărtășesc cele mai bune metode 
de învățătură în pregătirea pentru examene.

Urma[i-le și voi exemplul, dragi pionieri t

Pe câmp au întins ta
băra de -odihnă cazacii 
zaporojeni. Ard focurile. 
In jurul taberei, ca un 
zid de apărare împotri
va unui atac neașteptat, 
stau înșirate și legate 
între ele carele...

O astfel de machetă 
pregătește acum un 
grup de fete din cercul 
nostru de istorie. Tama 
ra Scerbac, Nadia Sclo- 
vițeaia, Ala Bologova 
fac din lemn, tablă și 
plastilină diferite mode
le de arme, obiecte 
gospodărie, unelte 
muncă ale țăranilor 
crainieni din secolul 
XVII-lea. Fetele cerce
tează mereu desenele 
care se află la muzeul 
istoric. Cercul nostru a 
hotărît să organizeze și 
la noi în școală o expo
ziție istorică, pentru ca
re lucrăm acum ia ma
cheta taberei de campa
nie și la harta electrifi
cată a expedițiilor lui 
Bogdan Hmelnițchi.

Vor fi prezentate 
la expoziție documente 
din fiecare perioadă a 
luptei de eliberare a po
porului ucrainean.

Liuba BELODEL
Orașul Kiev 

mei ie de fete nr.

La școala nr. 252 din 
Moscova, pionierele și-au 
pregătit o sală liniștită, 
unde, după orele de curs, 
ele repetă materia pentru 
examene In programul pe 
care l-a fixat colectivul de 
conducere al unității îm
preună cu tovarășii profe
sori, sunt stabilite ore 
precise pentru fiecare cla
să. Rând pe rând, pionie
rele vin aici și repetă lec
țiile din urmă, folosind și 
materialul didactic pe care 
îl au la dispoziție: glob, 
echere, raportoare, hărți 
etc. Nu demult,

Un grup de pionieri din 
clasa a Vil-a a școlii nr. 
5 din orașul Podolsc cer
cetează kilometrajul și 
indicatorul de benzină ai 
automobilului Pobeda.

întotdeauna câte ceva nou. Drept răs
puns, vă trimitem câteva însemnări 
din jurnalele noastre. Acolo am scris 
noi despre adunările activului nostru .

— Despre ce scrisoare e vorba ? 
Despre ce întrebări ? întrebară fetele 
curioase.

— Secret, clipi Valeria șiret. Și scri
soarea și însemnările sunt pentru ac
tivul nostru pionieresc. Se vor citi mâi
ne în adunarea activului.

ÎNSEMNĂRI SCURTE, DAR 
PREțlOASE

Marți. Adunarea s’a ținut după ore. 
Am plecat dela școală la pionierii din 
unitatea 3, care ne invitaseră la re
prezentația teatrului lor de păpuși. A 
fost foarte interesantă. Păpușile ne-au 
făcut să râdem de leneși, de chiulangii, 
de cei care suflă și copiază, iniitându-i 
foarte bine. După reprezentație am 
cercetat cu atenție schițele de construc
ție a teatrului de păpuși. Ne am hotă- 
rît să construim și noi unul la feL

Sâmbătă. S’a discutat planul adună
rii de unifate închinată zilei de 1 Mai. 
Petre, care a citit din ziare cum s’au 

lexandrova, Larisa Mihai
lova, Tamara Macarova șl 
Tania Adenova au hiceput 
repetarea materiei la Geo
grafie. Priviți fotografia 
de mai sus. Ea vă arată 
pe cele patru pioniere care 
stau aplecate asupia glo
bului și studiază cu aten
ție așezarea, apele, mun
ții și clima țărilor din Eu
ropa.

Mai târziu, ia ora îvtă- 
rîtă, un alt g.up dc fetițe 
vor repeta tot aici la Geo
metrie. Ele discută despre 
particularitățile unghiul i- 
lor alterne externe.

Dmitrievna, profesoara 
noastră, noi am vizitat muzeul istoriei Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei. Am văzut acolo 
arme, diferite obiecte și documente ale partizanilor 
din Bielorusia. Apoi am fost să vedem piesa „Con
stantin Zaslonov". Astfel noi am aflat multe lucruri 
noi din istoria patriei noastre și despre cei ce au 
apărat-o, luptând eroic.

Vitia MOLOCîCO
cl. a IV-a A Șc. nr. 2, Minsc 

pregătit pentru 1 Mai anul trecut pio- * 
nterii din alte părți, a prezentat o da
re de seamă despre ăsta. La sfârșitul 
adunării am învățat câteva jocuri spor
tive.

Luni. întregul activ a fost la tea
tru. Am văzut o piesă frumoasă pe ca
re o vom recomanda întregii unități.

Joi. S’a discutat amănunțit plinul 
adunării detașamentului 3 „învață să 
înveți". Apoi am învățat cum se înve
lesc cărțile. Conducătorii de grupă ie 
vor arăta amănunțit tuturor cum să fa
că acest lucru.

însemnările din scrisoare mai poves
teau cum a învățat activul pionieresc 
să joace șah, să brodeze, să facă pole
nizări artificiale și altoiri și cum 
învățat apoi 
unitate.

...După ce 
nierele și-au

— Șl adunările activului nostru 
deveni altfel ca până acum; vor fi 
interesante, vom învăța mai multe. Și, 
peste câteva săptămâni, și în jurnalul 
nostru se vor găsi asemenea însem
nări.

le-a 
dinpe toate pionierele

pic-au citit însemnările, 
spus :

vor 
mai

Margareta ȘIPOȘ



primavera
fragmente

de G. TOPÂRCEANU

în liliac,

de V. ALECSANDRI

Prevestind un soare dulce

vara,

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de crâng.
munca.

Ion ANDREESCU Merii înfloriți

Zori de ziuă se revarsă

Dediței și viorele, brebenei și ioporași
Ce răzbat prin frunzi uscate și s'arată dră

gălași.

Șl o blândă copilifă, torcând

pictorii clasici ai poporului nostru au zugrăvit în operele

1) hugeag = tufiș,
2) ceair = islaz, pășune pentru cal.

Sus, pe crângul adormit, 
A trecut în taină mare. 
De cu noapte, risipind 
Șiruri de mărgăritare 
Din panere de argint,

Stol bălai
De îngerași
Cu alai
De toporași. 

Primăvară, cui le dai ? 
Primăvară, cui le lași ?

Mirezme dulci de Ierburi 
pornesc spre cuiburi calde

De unde-ușor coboară un vis 
de mii de șoapte, 

Urzind un basm albastru...
iar farmecul lui umple 

Singuratatea-adâncă a codrului 
în noapte..

peste vesela 
natură, 

cu lumină și 
căldură. 

In curând și el apare pe-orizontul aurit, 
Sorbind rouă dimineții de pe câmpul în

verzit.

Păsărelele-și dreg glasul prin hugeagul'}' 
de sub luncă. 

In grădini, în câmp, pe dealuri, prin poiene 
și prin vii 

Ard movili buruienoase, scoțând fumuri ce
nușii.

In primăvară
de ION PAUN-P1NCIO

Ce tânăr și ce vesel e codrul, 
parcă râde 

In tremurul vioaei lumini
ce îl presară 1 

Iar trunchiurile albe sclipesc
în rama umbrei 

Și parcă ard la raza
cea galbenă de sară.

Soare crud
Sbor subțire de gândac,

Glasuri mici 
De rândunici. 

Viorele și urzici...

Primăvară, din ce rai 
Nevisat de pământe/ii, 
Vii cu mândrul tău alai 
Peste crânguri și poeni ? 
Pogorîtă pe pământ 
In mătăsuri lungi de vânt. 
Lași în urmă, pe câmpii, 

Galbeni vii 
De păpădii.

Bălți albastre și'nsorite 
De omăt topit abia,
Și pe dealuri mucezite 
Arături de catifea.

Caii sburdă prin ceairuri,2) turma sbiară 
pe pășune : 

Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă’n 
repegiune 

. .................... ’ lâna din 
fuior, 

limpede 
izvor.

(1868)

Poeții, compozitorii,
lor primăvara !

Tabloul plin de gingășie al primăverii prinde viață în poezia, pictura, cântecul 
lor; soarele cald trezește florile, ploaia face mai bogată câmpia, iar codrul parcă 
râde în soare. >

Izvorul operelor progresiste din trecut se află în dragostea adâncă pentru frumu
sețea naturii patriei, pentru oamenii ei simpli și cinstiți. Iată mai jos câteva ima
gini ale primăverii, zugrăvite în poezie, în muzică, în pictură.

Ve|un ■ G.COȘBUC W™ D 6 KIRIAC
Allegretto

kî-at — las vi - e ptofi-s toti o

încă de pe acum
— Chiar ieri am reparat 

plasa. de volei! spuse Bar
au Stelian colegilor săi 
lin jur.
> — Și eu am cusut min
gea. Mai am s’o lustruiesc, 
să-i pun camera. Mâine e 
[ata I completează voioa
să Leotică.

— Ce ziceți de paletele 
nele? '
țarcă

Când le privesc
îmi strigă : „ping- 
ping-pong“ — intră în vorbă și Șerbănescu

așa, între pionierii cercului „Mâinilor înde
mânatice" dela Școala elementară nr. 1 din comuna 
țCerașu, regiunea Ploești, se încinse o discuție a- 
prinsă. Ei se sfătuiau ce au de făcut în întâmpi
narea primăverii. Cu toții au pornit să-și pregă
tească încă de pe acum echipamentul sportiv. Nu 
vor ca prietena primăvară să-i găsească nepregă
tit!.

Totul e gata și terenul sportiv din curtea școlii 
își așteaptă nerăbdător oaspeții dragi.

Constantin CRISTrA « 
Corespondentul „Scânteii picnic 1“ 

regiunea Ploești
*

Gata pentru primăvară
Zăpada s’a topit. Și odată cu. ea am terminat 

cu sporturile de iarnă. Schiurile, patinele și să
niuța au fost puse la păstrare. Primăvara care 
se apropie îi va găsi șt pe sportivii din școala 
noastră bine pregătiți. Costumele, pantofii de 
tenis, mingile de volei, baschet, handbal, suli
țele și discurile sunt de mult gata și lucesc 
parcă ar fi noi.

Acum facem ultimele antrenamente de sală. 
In curând vom ieși pe terenul nostru drag, unde 
ne așteaptă atâtea bucurii. /, _
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Teodora HOZOC
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nr. 1 fete R. Vâlcea

Vânătorul și vulpea

trebuie să fie de un pas.

La acest joc pot lua parte un mare număr 
de copii. Jucătorii formează un cerc, așezân-\
du-se câte doi, unul în spatele ceiuilalt și cu fata 

/spre centrul cercului. Intervalul dintre perechile 
tcare formează cercul
In afară de cei care stau pe linia cercului, la 
joc mai iau parte încă doi copii: „vânătorul" 
și „vulpea". La începutul jocului ei trebuie să 
se afle în afara cercului, la oarecare depărtare 

tunul de altul. La un semnal al „vânătorului", 
„vulpea" speriată. începe să fugă (pe dinafara 

ț cercului), iar vânătorul o urmărește căutând s’o 
prindă. In momentul când „vulpea" se simte 
în pericol, ea se așează în spatele unei perechi 
și-l bate pe umăr pe jucătorul din fata ei. Aces
ta, la rândul său, îl bate pe umăr pe colegul din 
față. Acesta devine „vulpe" și trebuie s’o ia la 
fugă. „Vulpea" sau trece prin intervalul’ dintre 
perechi și începe să fugă, sau se așează în 
fața perechii vecine. In acest caz, ultimul ju- . 
c'ător din acea pereche devine „vulpe" și o ia 
la fugă. Orice vulpe fugărită se poate așeza 
atât în fața unei perechi cât și în spatele ei, 
dar' n’are voie să fugă prin interiorul cercului, 
decât până la perechea vecină. Pentru a-1 în
curca pe vânător, vulpea nu trebuie să fugă 
mult, ci să se așeze cât mai repede în spatele 
sau în fața unei perechi. Jucătorul devenit vul
pe poate trece și el in fața perechii vecine 
ș.a.m.d. Vânătorul nu are voie să depășească 'i- 
nia cercului. In acest fel e asigurată apărarea 
vulpii în intervalul dintre perechi, în interiorul 
cercului.

In momentul când vânătorul a prins vulpea 
j ei își schimbă rolurile între ei și jocul continuă 

la fel.
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