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La noi, de cum se despri- 
măvărează, în grădinile din 
jurul caselor începe forfota. 
La munte trebuie să te gră
bești și cu semănatul și cu 
culesul. Te zorește clima.

Și în cele trei grădini ale 
școlii noastre a început munca. 
Pionierii din detașamentul 4 
au grijă de grădina de flori, 
cei din detașamentul 3 de gră
dina de zarzavat, iar cei din 
detașamentele 1 și'2 de livadă.

Când ies pionierii și școlarii 
la treabă, în cele trei grădi

nițe cântecele vesele se aud 
până hăt departe. Ei taie 
crengi uscate, văruiesc pomi, 
sapă și greblează. Intr’o zi au 
curățat și văruit cei peste 100 
de pomi, au aranjat straturile 
din grădina de flori și au cu
rățat tarlaua pentru zarzavat.

„Copiii ăștia nu stau nici 
cât scaperi", îi auzi pe părin
ții tor vorbind. Și așa și este.

Eugenia VOINEA
Instructoarea unității „Fili- 
tnon Sârbu" comuna Ghelar, 

regiunea Hunedoara

1

Alergarea cu pași săriți. 
Se aleargă pe distante de 
10—15 m..

Stând cu corpul înclinat 
în față, cu mâinile spriji
nite la perete, executați 
alergarea, pe loc. 4

Alergarea cu 
sus, pe loc.

genunchii

Proletari din toate țările uniți vâ/ ,
In luptă pentru cauza tui Lenin șt ătahn inginfe'

cânteia .
fc. pionierului
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Concursul tinerilor grădinari 
și pomicultori

omitetid Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, împreună cu 
Minist rul învățământului și Mi
nisterul Agriculturii și Silvicul
turii, inițiază, începând cu pri

măvara acestui an, organizarea „Concursului 
tinerilor grădinari și pomicultori".

La acest concurs pot participa toii 
pionierii și școlarii din școlile de 4 ani și 
7 ani, pionierii și școlarii din clasele 
I—VII dela școlile de 10 ani, din casele de 
copii, membri: ai cercurilor tinerilor natura- 
liști, precum și pionieri și școlari în mod 
individual.

Participanții Ia concurs vor trebui să plan
teze pomi, arbuști, căpșuni, să amenajeze 
mici grădini de zarzavat, să adune semințe 
de pomi și să îngrijească culturile. Pentru 
culturi, participanții vor folosi terenurile din 
jurul școlii lor, a internatului sau a casei 
de copii, porțiuni din grădinile G.A.S. sau 
G.A.C., grădinile din jurul casei părinților.

întrucât participarea la concurs se face 
fie individual, fie pe colective, condițiile 
de participare sunt și ele diferite.

Cei care participă individual trebuie :
— să strângă și să predea câte 80 gr.

semințe din soiurile locale de măr, pe 
varietăți, 50 gr. semințe de păr sălbatec sau 
100 gr. semințe de măr sălbatec. Deasemeni 
mai trebuie să strângă și să predea 2 kg. 
sâmburi de zarzăr (cais nealtoit) sau 5 kg. 
sâmburi de corcoduș, sau 500 gr. sâmburi de 
cireș sălbatec, sau 500 gr. sâmburi de vișin 
nealtoit. /

— să planteze și să îngrijească cel puțin 
5 specii din următoarele legume: cartofi, 
pătlăgele roșii, vinete, ceapă, castraveți, 
varză, gulii, fasole, mazăre, pe un teren de

5 sau 10 metri patrați. (Câte 1 m. p. sau
2 pentru fiecare specie) ;

— să adune omizile de pe 5 pomi roditori 
și să planteze fie 5 puieți de pomi, fie 10 
arbuști de coacăze, sau agrișe, fie 25 arbuști 
de smeură, fie 400 fire de căpșuni.

Colectivele școlare participante la concurs 
cu un număr de circa 50 de copii trebuie:

— să strângă și să predea câte 10 kg. 
sâmburi din una din următoarele specii : cor
coduș, zarzăr, cireș, vișin, precum și 3,500 
kg. semințe de măr și păr;

— în grădina școlii, a internatului sau 
a casei de copii, să cultive și să îngrijească 
cel puțin 5 specii din următoarele legume : 
cartofi, pătlăgele roșii, vinete, ceapă, cas
traveți, varză, fasole, gulii, mazăre ;

— dacă au o grădină mai întinsă, să în
ființeze o livadă cu pomi. Printre rândurile 
de pomi să planteze căpșuni iar aleele să fie 
plantate cu arbuști de agrișe sau coacăze.

In școlile unde sunt mai mult de 50 de 
copii cantitățile prevăzute se măresc în 
raport cu numărul copiilor.

Cercurile tinerilor naturaliști (circa 25 
membri) participante la concurs, trebuie :

— să aibă porțiuni model cu culturi de 
legume și pomi fructiferi, să facă polenizări 
artificiale, iarovizări, hibridări și să urmă
rească rezultatele însemnându-le într’un caiet

In anul acesta, Concursul tinerilor grădi
nari și pomicultori începe la data de 1 
Aprilie și se încheie la 1 Decembrie.

Pentru pionierii și școlarii patriei noastre, 
Concursul tinerilor grădinari și pomicultori 
este un minunat prilej de a participa la în
mulțirea grădinilor de zarzavat și legume, la 
plantarea a mii și mii de puieți, la sporirea 
belșugului patriei.

In li vadă
Răzbătând prin ceața cenușie, 
Soarele cu chip rotund, aprins, 
Parc’ar spune plin de bucurie: 
„Iarnă viforoasă, te am învins!“

Pomii din livada școlii noastre 
In frunzișuri vor primi’n curând 
Oaspeții cu ciripiri măiastre,
Roiuri de albine zumzăind...

Când sădeam puieții în livadă, 
V’amintiți, prieteni, cum visam ? 
„Precum pomii țării lui Miciurin, 
Vor purta și-ai noștri rod pe ram!“

Pe teren,
Zăpada dispare încetul cu încetul, desgolind terenurile 

de sport și stadioanele.
Odată cu primăvara, vine șl vremea sporturilor 

de stadion. Fiecare dintre voi, dragi prieteni, așteptați 
cu nerăbdare să vă amenajați terenurile sportive, să fa
ceți antrenamente, jocuri și întreceri. De asemenea, cred 
că vă veți strădui cu toții să deveniți anul acesta mai 
puternici, mai vioi și mai îndemânatici. Fiecare doriți 
să alergați mai repede, să săriți mai bine, să puteți arun
ca mingea mai departe, deci să deveniți buni sportivi.

Pentru aceasta însă, trebuie să practicați cu interes 
atletismul. Este sportul care formează calitățile necesare 
unui bun sportiv, și tot el vă V£ ajuta la trecerea probe
lor Complexului F.G.M.A.

Desigur că vă puneți acum întrebarea : „Ce trebuie 
să facem ca să alergăm cu o viteză mai mare, ca să pu
tem sări mai bine sau ca să aruncăm greutatea, sulița 
6au mingea mai departe?"

In primul rând, trebuie să vă antrenați și să vă per-

Alergări rapide pe 10—
20 m., plecând dela start, 
la comandă.

Alergări rapide la deal 
sau in sus, pe trepte.

Azi sunt mari. Sub raza primăverii 
Florile-i vor ninge in curând...
Dar, priviți! Omizile'n puzderii
Vor să roadă-al pomilor veșmânt!

Insă nu vor fi nicicând stăpâne 
Peste pomii îngrijiți de noi! 
O omidă nu va mai rămâne, 
Corn porni cu ele crunt război!

...Iar în toamnă, când cu bucurie
Vom culege pârguitul dar,
Vom putea să spunem cu tărie: 
„Munca noastră n’a fost in zadar!

Gelu OPROIU

sportivi!
Pentru a vă desvolta forța de aruncare, vă veți an

trena aruncând pietre ușoare, mingi de oină, aruncând 
greutăți care să nu depășească patru kilograme, sau veți 
face diferite aruncări cu mingea medicinală.

Țineți minte că aceste exerciții nu trebuie 6ă fie exe
cutate prea mult timp fără întrerupere; pauzele sunt 
foarte necesare. Mai ales nu prelungiți un exercițiu dacă 
ați obosit.

Nu trebuie să faceți prea multe exerciții la un antre
nament. Le împărțiți și voi cât mai bine: astăzi unele, 
mâine altele și așa mai departe. In orice caz un antre
nament va cuprinde atât exerciții de alergare cât și exer
ciții de săritură.

Folosind la antrenamentele voastre toate exercițiile 
arătate aici, veți obține o desvoltare fizică superioară, 
care va constitui punctul de plecare spre cucerirea vii
toarelor voastre victorii sportive. _

Și acum citiți și folosiți exercițiile arătate în desene.

Sărituri în lungime la 
groapa de nisip.

Zeno DRAGOMIR
maestru al sportului

Sărituri în înălțime pes
te ștachetă.

Venind cu un ușor elan 
faceți la început 3—5 pași 
săriți, căi mai lungi.

2

Sărituri în lungime de 
pe loc.

Luăndu-vă puțin avânt, 
încercați să atingeți cu 
mâna in săritură crăcile. 
unui copac.
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ComsomoluJ, mândr ia tineretului lumii'
Congresul al XII-lea 

al Comsomolului 1
In dimineața de 19 Martie s’au 

întâlnit la Moscova cei 1334 de tri
miși ai organizațiilor comsomoliste 
de pe întreg cuprinsul țării sovie
tice.

In marele Palat al Cremlinului, 
au răsunat cântece dragi, în toate 
graiurile celor 16 Republici Unio
nale. Au venit aici la Congres mun
citori, agronomi, medici, profesori, 
ingineri, marinari, ostași...

Toți acești tineri și-au închinat 
cu aceeași înflăcărare forțele și cu
noștințele cauzei construirii comu
nismului. Unii dintre ei poartă nume 
vestite: textilista Lidia Corabelni- 
cova, laureată a Premiului Stalin, 
constructorul Vasili Eliseev, Erou 
al Muncii Socialiste, Ghennadi Roj- 
destvenschi, dirijor la Teatrul Mare 
de Stat ai U.R.S.S. și alții și alții...

Rând pe rând, delegații iau cu
vântul, vorbind despre munca tine
retului în uzine, în institutele știin
țifice, pe șantiere și în colhozuri, 
despre însuflețirea cu care parti
cipă tineretul la valorificarea pă
mânturilor virgine și înțelenite, 
despre felul cum învață tineretul so
vietic.

„In marea acțiune de valorificare 
a unor noi întinderi de pământ — a 
spus secretarul Comitetului Central 
al Comsomolului din Cazahstan, 
Cofgatbec Abdrazacov — republica 
noastră e ajutată de întreaga țară... 
Mii de soli ai tineretului din Mos
cova, Leningrad, Ucraina, Cuban, 
care au și sosit Ia noi, sunt hotărîți 
ca, împreună cu frații lor, cazahii, 
să transforme pământurile nelucrate 
de sute de ani, în bogate ogoare de 
grâu".

Dela tribuna Congresului, Me- 
derbec Abdâculov, secretar al 
Comitetului Central al Comsomolu
lui din R.S.S. -Chirghiză, a vorbit

despre înflorirea culturală a po
porului său, sub puterea sovie
tică. Dacă, înainte de Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, Chir- 
ghizia nu avea măcar un alfabet 
propriu, ea a lăsat acum mult în 
urmă unele țări din Orient și din 
Europa Apuseană, în ce privește re
țeaua de școli superioare.

Au mai vorbit Alexei Surcov, se
cretarul general al Uniunii Scriito
rilor Sovietici, Alexandr Nesmeia- 
nov, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., Nicolai Roma
nov, președintele Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport de pe 
lângă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. și mulți alții.

Oaspeții străini invitați la Con
gres au adus salutul lor călduros 
Comsomolului Leninist. Bruno Ber
nini, președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat a dă
ruit Congresului drapelul de onoare 
al Federației. Salutând Congresul, 
Liu-Dao-Șen, secretarul Noii Ligi 
Democratice a Tineretului Chinez, a 
arătat că faptele glorioase ale com- 
somoiiștilor însuflețesc tineretul chi
nez și-l învață cum să devină aju
tor și rezervă a Partidului Comu
nist. Liu-Dao-Șen a oferit în dar 
comsomoliștilor un minunat drapel 
purpuriu și un strung construit de 
muncitorii din Mukden.

Comsomoliștii au ascultat apoi cu 
dragoste mesagiile de prietenie a- 
duse de oaspeții coreeni, polonezi, 
francezi, maghiari ,și italieni dela ti
nerii din țărîlț lor.

Salutul fierbinte al tineretului din 
R.P.R. a fost adus Congresului de 
către tovarășul Vasile Mușat, prim 
secretar al C.C. al U.T.M.

In aceste zile de primăvară privi
rile tuturor tinerilor cinstiți din în
treaga lume se îndreaptă către Con
gresul gloriosului Comsomol.

„Vertiți cu noi spre 
construcțiile comunismu
lui !“ — răsună chemarea 
entuziastă a comsomoliș
tilor. Și întreg tineretul 
sovietic îi urmează cu în

suflețire, muncind pentru 
construirea comunismului, 
primăvara vieții.

Hi

* *

Răspuns unui prieten necunoscut
Gheorghi Arutiunianț 

este unu! dintre tinerii 
care a făcut parte din or
ganizația comsomolistă 
ilegală din Crasnodon. El 
primește zilnic muite 
scrisori dela pionierii so
vietici și de la comsomo- 
liști. Gazeta „Pionierscaia 
Pravda" a publicat răs
punsul lui la scrisoarea 
unui pionier. Iată câteva 

fragmente.
„Dragă Fedia 1
îmi scrii : ,.Eu mă 

gândesc foarte mult l,a 
voință, dar nu știu încă 
bine dacă o am sau nu.' 
Spuneți-mi: cum se edu
că o voință puternică. 
cine te poate învăță?11.

Cei m,ai buni educa
tori ai voinței, ai curaju
lui și, în general ai tutu
ror calităților minunate 
ale omului sovietic sunt 
Partidul și Comsomo’ul.

...îmi amintesc de 
scumpa mea școală - din 
Cre.snodon. Și parcă văd 
cum stăm, Vania Zemnu- 
hov, Serioja Levașov, To- 
lia Lopuhov și cu mine, 
discutând cu mare aprin
dere. Unul dintre tova
rășii noștri a cerut să fie 
primit în Comsomol. în
vață foarte bine. Doi din
tre noi se pronunță „pen
tru11. Cu toate acestea. 
Zemnuhov. secretarul co

mitetului, își apără punc
tul său de vedere.

— Omul ăsta e un în
gâmfat ! — spune Vania.

— Dar e un elev bun...
— Asta-i prea puțin 1 

Comsomolistul trebuie să 
fie un exemplu în toate.

Organizația noastră 
comsomolistă cere tutu

ror membrilor săi să ai
bă voință puternică, să 
fie modești și harnici.

...A izbucnit războiul. 
Mii de fii ai Comsomolu
lui, împreună cu între
gul popor, au pornit Ia 
luptă împotriva dușma
nului. Organizația noas
tră a început să acțione
ze în spatele frontului 
dușman. In zilele acelea 
grele pentru Patrie, noi 
am învățat dela membrii

Partidului, dela comu
niști, ce înseamnă vitejia. 

...La 9 Ianuarie 1943 
fasciștii l-au prins pe vi
teazul nostru conducător, 
comunistul Filip Petro- 
vici Liutlcov. El a fost 
schingiuit de fasciști, dar 
a avut o atitudine neîn
fricată. întors în celulă 
imediat după ce a fost 
torturat Liuticov a în
ceput să cânte cântecul: 
„Chinuit de temnița. 
grea11.

După indicațiile lui, 
Ulea Gromova lena trans
mis tovarășilor prin alfa
betul Morse :

..Ultimul ordin al co
mandantului... ultimul or
din... Noi vom fi duși 
la execuție. Vom fi pur- 
tați pe străzile orașului... 
Vom cânta cântecul pre
ferat al lui Ilici... Ulti
mul ordin..."

...Numai marele exem
plu al comuniștilor a pu
tut să-i învețe pe mem
brii „Tinerei Gărzi" să 
arunce cu mândrie în 
fața dușmanului cuvinte 
de dispreț, să moară ast
fel încât să devină ne
muritori.

Detașamentul de frun
te al tineretului nostru 
— Comsomoluil — s’a o- 
țelit urmând întru totul 
Partidul".

Prietenii tăi de peste hotare
„Va reuși oare 

experiența ?“ în
trebarea aceasta 
îl frământă pe fie
care dintre micii 
chimiști din foto
grafie. Sunt pio
nieri cehoslovaci 
care fac parte din 
cercul de chimie al 
școlii lor.

Ii vedeți In fotografie pe copiii dela grădinița minei „Bo- 
leslaw Chrobry" din Walbrzych (R.P. Polonă). După .orele 
de joacă și plimbare, masa este totdeauna bine venită. îna

inte ins» trebuie să se spele, neapărat, pe mâini,-.

— Vrei să vezi incubatorul ? Să 
mergem într’acolo, îmi spuse to
varășul Sârbu. Să știi că l-am cons
truit a/ci noi cu forțele noastre. Am 
cumpărat numai betonul și herul...

Urmându-1 pe tovarășul Sârbu, 
m’am pomenit peste câteva clipe în 
fața unui uriaș bloc de sticlă, gol 
pe dinăuntru, înalt de vreo doi me
tri și jumătate și lung de vreo pa
tru ! Nu știam ce să cred. Acesta 
să fie incubatorul ? Tovarășul Sâr
bu începu să-mi explice :

— Asta-i scheletul. Privește a- 
cum pereții de sticlă. Sunt tripli. 
Un rând pentru încălzire, iar cele
lalte două pentru izolare termică, 
adică pentru păstrarea căldurii. Pe 
lângă fiecare din cei doi pereți izo
latori, în lungime, se pun câte două 
rânduri de rafturi cu sertare. In 
fiecare sertar încap cam 172 de 
ouă. întregul incubator poate cu
prinde 52.000 de ouă.

— Bine, dar înăuntru e cald. 
Cum se face încălzirea? Nu văd 
nici un dispozitiv.

Tovarășul Sârbu zâmbi și mă con
duse spre o cabină mică ce se ză
rea în fundul sălii.

— Uite, motorul ăsta are un ven
tilator : el atrage aerul și-l încăl

zește aici, cu ajutorul siguranțelor 
înroșite pe care le vezi. Aerul în
călzit trece printrun canal pe de
desubt, până sub incubator. De 
aici, el pătrunde între pereții de 
sticlă ca să asigure înăuntru me
reu aceeași temperatură. O mică 
parte din el primenește aerul din 
interiorul incubatorului. Apoi iese 
afară prin dispozitivul de acolo, 
de sus. E un sistem simplu și foar
te economic.

Mi-am însemnat toate acestea în 
carnet și am desenat și câteva 
schițe, dar^jncă nu aflasem ce a- 
nume se petrece în incubator de 
când se așează ouăle în cutii până 
ies puii. Tovarășul Sârbu parcă îmi 
ghici gândurile :

— Să-ți povestesc cum lucrăm 
noi aici : uite, Luni de pildă, ne 
sosesc 20.000 de ouă de găină. 
Mai întâi le alegem cu ochiul liber, 
să nu fie cumva ciocnite sau spar
te. A doua zi le ovoscopiem, adi
că într’o cameră întunecoasă le 
privim la lumina unui ovoscop: 
aparatul acesta simplu are un bec, 
acoperit de un capac cu un mic 
orificiu. Aici ne dăm seama dacă 
ouăle nu cumva sunt vechi, dacă 
au camera de aer potrivit de mare

și dacă ea se află în partea de sus 
a oului. Marți spre seară Ie așe
zăm în incubator în primele patru 
rafturi de sus. In săptămâna ur
mătoare mutăm ouăle din primele 
sertare cu un raft mai jos, iar în 
locul lor se pun altele. Joi, în săp
tămâna a doua, se face mirajul: 
tot cu ajutorul ovoscopului, vedem 
care n’au pui și le scoatem din in
cubator. Și așa se repetă operațiile 
săptămână de săptămână. In a pa
tra săptămână din ouăle puse în 
seria l-a ies puii.

Iată dar cum dintr’un singur in
cubator, într’o lună, pot să se

ivească atâtea mii de puișori.
De aici ei iau drumul spre cres

cătoriile de păsări ale gospodării
lor de stat, colective și individuale.

Al. G. ARCALEANU
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voința !“

!
Ingâmfarea s'a făcut că nu pricepe 
a tăcut chitic.

Și eu am

întreg și 
să lași 

până ce-ți

până
am

Vorbe înțelepte
Despre minciună

Omul care e flecar 
Troncănește ca un car

...Și așa am alungat din mijlocul nostru îngâmfarea, 
minciuna, lipsa de voință și ne-am făcut prieteni noi, prie
teni buni Cu ei e mai ușor să mergi la drum, să înveți, 
să lucrezi cu tovarășii.

Așa i-au povestit deunăzi pionierii din detașamentul 
3, unitatea 8 din Cluj reporterului nostru STELA JUCAN, 
iar ea a scris tot ce i-au spus pionierii ca să aflați cu 
toții cum și-au făcut ei prieteni voința, modestia, perse
verența, cinstea. Citiți povestirile de mai jos.

Observaseră dela o vreme băie
ții că pe Minciu Ion cărțile mai 
mult îl încurcă decât îl ajută. 
De ce nu și-a făcut azi lecțiile 
la Limba română ? Pentrucă l-a 
furat un roman interesant. De ce 
n’a învățat la Matematică? Pen
trucă ieri a citit toată după a- 
miaza.

Chiar Minciu mărturisea ade
sea necăjit:

— Ce să fac ? Mă 
duc acasă și-mi pun în 
cap să nu citesc mai 
mult de un ceas. Dar 
cum pot să-l las eu pe 
viteazul Spartacus în
cercuit de dușmani, 
fără să știu ce se pe
trece eu el? Așa că ci
tesc mai departe, până 
ce aflu c’a scăpat. Sunt 
gata să las cartea, dar 
pe Spartacus îl ame
nință o nouă primej
die. Și uite așa, citesc 
seara târziu și nu mai 
când să-mi fac lecțiile

Adeseori Ion le povestea co
legilor cu admirație despre Pa
ve! Corceaghin, eroul cu voin
ță de fier, despre Spartacus, co
mandantul neînfricat al armatei 
de sclavi și despre alți oameni

cu suflet minunat cu care visa 
el să semene intr’o zi.

— Ei asta-i, spuneau băieții, 
vrei să devii un om 
n‘ai atâta voință 
romanul de-o parte 
termini lecțiile.

Pe Ion l-au pus pe gânduri 
discuțiile astea cu colegii. A- 
devărat! Ce-ar gândi eroii lui 

că el, Ion,ar ști

care vrea să le semene, n’are 
pic de stăpânire de sine ? L-ar 
judeca, desigur, foarte aspru.

★
Ion a primit primele note 

bune, una după alta, la diferite 
materii.

— Nu mai citești romane? 
l-au întrebat băieții glumind.

— Să nu mai citesc? Nici 
vorbă. Doar și cărțile m’au în
vățat să am voință. Citesc în 
fiecare zi, însă numai cât îmi 
propun. Nu depășesc nici cu 10 
minute timpul stabilit. Și, știți, 
mă simt foarte bine. Am văzut 
că ȘÎ eu am voință!

Cum s’a certat 
îngâmfarea cu Modestia

Poate c’a fost așa, ori poate nu, 
dar se spune că, aflându-se prin clasa 
a V!-a, Modestia și Îngâmfarea s’au 
luat la harță

— Eu am să’nving, spunea încrun
tată îngâmfarea. Ai să vezi!

— Ba cred că n’ai să învingi, 
pundea liniștită Modestia. S’au 
văzut pionieri buni la învățătură 
totuși modești.

— S’or mai fi văzut, dar Darius 
Pricop nu-i ca ei.

Iată, așa se spune că s’au certat Mo
destia și îngâmfarea din pricina lui 
Darius Pricop dintr’a Vl-a, care la 
începutul anului era unul dintre cei 
mai buni elevi la Matematică. De-i dă
deai o problemă ori un exercițiu, ți-l 
rezolva cu ușurință, când se explica cr 
lecție nouă o’nțelegea dintr’o dată.

Dar nu știm cum s’a făcut că pră
dalnica de îngâmfare a pus stăpânire 
pe el Și Darius nu mat învăța.

— Las’că știu eu Matematică, își 
spunea el ori de câte ori dădea cu o- 
chii de carte. Totu-i simplu.

După câtva timp când a luat un 3, 
s’a cam mirat el: „Ei, se mat întâm
plă. Da’ nu-mi stric eu media. Tot 5 
îmi iese". Peste puțin însă, la lucra
rea scrisă a luat 2. Atunci chiar n’a 
mai știut ce să creadă. De unde-or fi 
venind notele astea proaste 2

— Din îngâmfarea ta, i-au răspuns 
băieții. Te-ai crezut grozav și nai mai 
învățat. Tu ai rămas pe loc, dar noi, 
toată clasa, am mers înainte.

Când a deschis din nou manualul, 
Darius a văzut că nu i se mai pare 
chiar atât de simplu să rezolve pro
blemele. Și a început să învețe.

— Na, te-ai crezut grozav! mor
măia din când în când, aducându-și 
aminte de spusele tovarășilor.

Și, dându-și seama cât de mult a 
rămas în urma celorlalți, se puse pe 
învățat. ★

Mai târziu. întâMndu-se în aceeași 
clasă, îngâmfarea și Modestia nu s’au 
mai certat. Mai bine zis, îngâmfarea 
n’avea chef de vorbă Așa că, atunci, 
când Modestia i-a spus: „Ei, vezi că 
Darius și-a înțeles greșeala și nu mai 
e încrezut, deși învață iarăși bine"., 
îngâmfarea s’a făcut că nu pricepe și

Pentru un șoarece se’ 
nnoadă 

n’are coadăȘi jură că
Și 

încornorează 
De ți-1 face

&au 
Vei, nu vei,

țânțarul 
cât

măgarul

Face musca

el cu d’a 
sila 

cât cămila.

Minciuna ca glonțul în 
apă se afundă 

Și îndată ca frunza iese 
în undă.

Despre leneși
Așteaptă îmbucătura 

. Să i-o dea mură în 
gura.

Insă
Mai bine ar tot mânca. 
De cât ceva ar lucra

Despre prietenie
Prietenul ‘adevărat 
Este 
Care 
bine.

acela,
te sfătuiește spre 
iar nu care-ți laudă 

nebuniile.

Gabriela s’a bucurat tare 
mult când au început să se 
facă înscrieri la cercul spor
tiv. A dat fuga să se înscrie 
printre primii.

— O să facem sărituri, o 
să ne cățărăm pe frânghii, 
o să învățăm exerciții grele 
de gimnastică, le spunea ea 
însuflețită colegilor.

Când ceru însă tovarășului 
profesor s’o înscrie, el dădu 
din cap hotărît:

— Nu Gabriela, nu te pu
tem înscrie în cerc. înainte 
de a veni să alergi și să 
sari cu noi, trebuie să faci 
o săritură mare și să-ți a- 
jungi clasa la Geografie. Am 
auzit 
avem 
care 
tură.

Gabriela 
urmă auzi

că ai 2 și nu vrem să 
printre noi sportivi 

sunt codași la învăță-

Cine

El o

iui. „O să te primim bucu
roși când ai să vii însoțită 
de note bune."

Acasă, Gabriela și-a pre
gătit toate lecțiile apoi . a 
deschis cartea de Geografie, 
și-a adunat toate notițele și 
a pornit în lungă plimbare 
peste țări, peste ape, peste 
câmpii, însemnându-și nu
mele fiecăreia dintre ele. 
Și în ziua aceea și in zilele 
următoare și-a petrecut mul
te ceasuri aplecată asupra 
hărții, asupra manualului. 
Uneori ajungea în fața unor 
munți cu piscuri și trecători 
de ale căror nume uitase cu 
totul, cu fel de fel de zăcă
minte pe care trebuia să și 
le noteze
te. ori 
nuturi 
atunci

„Ce
Gabriela. Nu pot merge mai 
departe. Tare e greu".

Dar singură-și răspundea:
— Cum ar fi în sala de 

sport, dacă aș avea de făcut 
o săritură grea ? Cum m’aș 
descurca ? Poate n’aș reuși 
nici prima, nici a doua, nici

la
cu
se
să

și să le țină min- 
margiiiea unor ți- 
nume încurcate și 
oprea.
fac ? se întreba

oară, dar până 
tot încercând

a treia 
urmă 
merge... Așa că trebuie să 
fac și săritura asta grea.

După câtva timp, profe
soara o scoase pe Gabriela 
la lecții. Acum ea știa să po
vestească limpede și bine 
despre locurile pe unde că
lătorise cu gândul și des
pre cele văzute cale.

a -aflat în lume 
prieten adevărat 

comoară boga-tă’n 
viața sa a câștigat

Despre frică
Omul fricos totd’auna 
umblă cu gbiata î-n sân.

’El 
Se sperie

N'are’mprejur

De unde să-și

de toate
buruienile... 
biet

nimica 
lege

frica...

Despre un 2 ascuns
Intr’o zi am primit un 2 mare și nesuferit 

la Matematică. Așa cum se obișnuiește, to
varășa dirigintă a clasei mi l-a trecut în 
caietul de note. M’am necăjit foarte mult, 
dar mi-am spus :

— In afară de mine și de colegi n’o să mal 
știe nimeni de el. Acasă n’am să spun, iar 
caiejul îl ascund eu bine, să nu-l vadă ni
meni.

Mama avea obiceiul ca, în fiecare zi, când 
ajungeam acasă să mă întrebe:

— Ei, Lucia, cum (i-a mers azi la școală ? 
Ce mat e nou ? Și eu începeam să-l poves
tesc ce s’a întâmplat mai deosebit în ziua 
aceea, pe cine a mai ascultat tovarășa pro
fesoară, ce note am primit. Și de data aceas
ta mama m’a întrebat, l-am răspuns repede, 
ridicând din umeri: „Nu s’a întâmplat ni
mic deosebit, rnt-a mers bine".

Nu m’am simțit în apele mele toată ziua. 
Zilele următoare am fost deasemeni neliniști
tă și parcă m’ar fi apăsat ceva.

— Niciodată n’am să mai ascund adevărul, 
îmi făgăduiam. Mi-era teamă că tata o să fie 
mai supărat când o afla dela școală de nota 
asta. Deodată mi-a venit un gând, simplu, 
bun: să spun adevărul. Am alergat 
tata, care tocmai pleca în oraș. M’am 
de el și, pe stradă, mi-am luat inima în 
și i-am spus : „Știi tată, eu am primit 
la Matematică... Și n’am avut curajul

Fricosului
De o gânganie mică, 
Păru’n cap i se ardică 
Și pielea i se ’nfurnică.

ANTON PANN

plecă abătută. In 
glasul profesoru-

fost mulțumită 
Gabrieiei și a-

Profesoara a 
de răspunsul 
lături de 2 in catalog a a- 
părut un 4. prietenul bun al 
Iui 5. Și 4 i-a șoptit Gabrie
iei că 5 nu va întârzia să 
sosească dacă ea va stărui 
pe calea bună.

Intr’o zi Gabriela a in
trat în sa’a de gimnastică. 
Și ea le-a spus colegilor ei 
din cercul sportiv vorbele 
pe care le pregătea de a- 
tâta vreme :

— Am sărit, am făcut să
ritura la... Geografie l

după 
ținut 
dinți 
un 2 
să-ți 

spun". Tata m’a mustrat, ce-i drept, dar eu 
din clipa aceea m’am simțit ușurată de parcă 
mi s’a luat o piatră de pe inimă. De atunci 
n’am mai ascuns niciodată adevărul.

Lucia BARAIANU
3, unit. S j,
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Povestire scrisă pen
tru ,,Scânteia pionieru
lui" de scriitorul colum
bian

ARNOLDO PALACIOS tre- 
fața 
poe

ți
atunci,

Gradina icoanei se afiă Ia 
capătul străzii Alexandru Sa- 
hia. E un colț pitoresc, care 
te face să bănuiești apropierea 
unui parc întins și vechi. Din 
când în când, se răspândesc 
în Grădina Icoanei miresme 
ce amintesc parfumul grădi
nilor tropicale. Poate din lem
nul, din scoarța, din frunzele 
arborilor, cine știe...

Multă lume venea să se o- 
dihnească în Grădina Icoanei:

cuvinte. Dar nu știa româ
nește. „Ce-are a face — se 
gândi. Știu să spun „pace și 
prietenie". Ar mai fi dorit însă 
să afle numele fetiței. Așa i-ar 
fi putut trir\te, într’o z\ o 
carte poștală. Cum să facă ?

minunate. Ea iși amintea cu 
drag de tânărul negru care o 
mângâiase cu gingășie, atunci 
în vara târzie, pe aleea din 
Grădina Icoane'.

într’o zi, sora Anîtei 
buia să recite o poezie 
profesorului, o poezie 
tuîui negru pe care 
Anita îl cunoscuseră 
în zilele Festivalului.

Căzuse pr ma zăpadă. Stră
zile, acoperișurile 
parcurile, aleile din 
Icoanei, erau de o

Din activitatea cercurilor artistice
La Palaful pionierilor din București

grup

român, elun

se 
oas- 
din

soțit de 
telefona.

privi curioasă, rând 
pe cei de pe bancă.

negru făgă- 
poate lu- 

mai împor- 
unor oameni

patriei 
pen- 
nici 

în 
chi-

Erau copii 
flămânzi, triști,

tineri, bătrâni și copiL Lume 
veselă, prietenoasă, care 
apropia de grupurile de 
peți veniți la Festival 
toate țările lumii.

Pe o bancă se afla un 
format din polonezi, francezi, 
sud-americani, iranieni și un 
negru. Pe alee trecu o tânără 
cu o fetiță de mână. Copila 
se opri deodată în fața grupu
lui.

Tânărul negru de pe bancă 
pr>vi ochii mari și luminoși ai 
fetiței, chipul ei deschis, ve
sel. Se gândi: „Aici copiii 
sunt socotiți tot ce-i mai de 
preț. In țara asta, tineretul 
nu se teme de viitor". Se în
toarse o clipă cu gândul îna
poi, Ia copiii din țara sa. 
Copii ce se jucau desculți, 
vânând cuiburi de pescăruși 
în ținuturile nisipoase, copii 
ce învățau să conducă luntrea 
pe râurile repezi. Copii ce 
alergau prin păduri să prindă 
pasărea-muscă sau admirau 
sborul lin al libelulelor. Și 
durerea coborî în inima tână
rului negru... Copiii 
lui nu mergeau la școală, 
trucă n’aveau nici școli 
învățători, 
zdrențe, 
nu'ți...

Fetița 
pe rând, 
,,De toate neamurile au venit 
la Festival", își spuse ea. Se 
simți îndemnată s’o roage pe 
sora ei să mai întârzie puțin 
prin parc.

Tânărul negru se ridică și-i 
întinse mâna zâmbind. Fet ța 
se apropie, și el o ridică cu 
brațele-i voinice sus, sus de 
tot. O lăsă apoi binișor la pă
mânt și o mângâie blând pe 
creștetul bălai.

—- Plecăm Anita — spuse 
sora fetiței.

— Nu încă...
— Dar trebuie !
— Mai vreau să vorbesc 

cu el — spuse fetița, agă- 
țându-se de brațul tânărului 
negru.

Acesta ar fi vrut să-i spună 
la rândul lui, măcar câteva

Fetița nu-1 va înțelege. Poate 
că tânăra ei soră va pricepe 
mai ușor.

Fetița era gata de plecare. 
Deodată, tânărul negru ii făcu 
semn să aștepte. „Adresa", ii 
zise e| scoțând din buzunar 
un creion și o bucată de hâr
tie. Cu cea mai mare serio
zitate, fetița luă 
creionul și hârtia. 
Se așeză pe bancă 
și, sprijinind foaia 
pc genunchi, scri
se cu litere citețe: 
Anita Faur. Apoi 
adresa și, mai jos, 
câteva cifre: tele
fonul.

— Mă chemi Ia 
telefon, îi spuse 
ea prin semne, în- 
depărtându-se.

— Te voi che
ma, promise tână
rul negru.

...Altă dată, tâ
nărul 
duise 
cruri 
fante
maturi, și nu le împlinise. Dar 
de astă dată simțea că trebuie 
să-și țină promisiunea.

In dimineața următoare, în-

caselor, 
Grădina 
albeață, 

fără pată. Anita ieșise să se 
joace alături de alți copii, cu 
primii fulgi de zăpadă. Zeci 
de copii înfofoliți în haine de 
iarnă, veseli, lărmuind, aler
gau prin Grădina Icoanei, pe 
sub copacii înf orîți de chi
ciură. Bulgări de zăpadă ne- 
numărați, albi și netezi, brăz
dau văzduhul.

In vremea aceasta, în clasă, 
sora Anitei începuse să recite 
poemul. Profesorul privea a- 
fară prin fereastră și asculta 
atent fiecare vers. Cuvintele, 
versurile, se înșiruiau mono
ton. „Trebuie să declami cu 
mai multă căldură, cu mai 
multă însuflețire", o întrerupse 
profesorul pe sora Anitei.

Apoi, gânditor, cu vocea 
înecată de emoție, spuse stu
dentei :

— Știi că autorul acestui 
poem este în agonie în tem
niță ?

întâi 
pleși

o durere adâncă co- 
inima tinerei studente.

e- dombra 1 Pionierul Gavrilescu Stelian 
zi ce trece, cântecele executate de el sunt

instru-

Minunat instrument 
a îndrăgit-o mult și pe 
lot mai frumoase.

----------------------------*
DOMBRISTUL

Când intri în cercul de
mente populare rusești, sunetele 
melodioase ale balalaicelor, ale 
chitarelor, ale dombrelor, te în
văluie numaidecât, purtându-te 
parcă pe întinsuri de stepă...

Ați auzit de Djambul Djabaev, 
marele poet al Cazahstanalui so
vietic? Dombra i-a fost tovarășă 
nedespărțită întreaga viață și’n 
sunetele ei și-a compus minuna
tele cântece. Când îi amintești 
de asta lui Gavrilescu Stelian, 
unul dintre proaspeții dombriști 
ai cercului, băiatul se simte foar
te mândru. Numai de vreo cinci 
l ini învață la dombră, dar i-a 

deprins binișor rosturile și-i ho- 
tărît să ajungă a o stăpâni pe 
deplin. împreună cu Lizica 
Grumberg, care cântă foarte fru
mos din balalaică, cu pionierul 
chitarist Florea Ioan și cu cei-

*------------- ------------
lalțî, se pregătește pentru -minu
nata serbare ce o vor da în Iu
nie. Ia aniversarea organizației 

această privință 
mai prejos nici 
COREGRAFIE 

unde acordurile

ORIZONTAL

de pionieri. In 
nu se lasă însă
CERCUL DE

/< O sală hrgă, 
panului ritmează mișcările celor 
ce învață „Baletul Florilor", 
care va fi prezentat la festivi
tatea din Iunie.

încet, ca să nu tulburăm repe- 
tiți.le, ieșim pe coridor îndrep- 
tându ne de astă dată către 
CERCUL LITERAR.

Aici se discută cu multă aprin
dere cartea „Copiii raiului de 
muștar", a scriitoarei sovietice 
N. Caima.

La cercul literar, ca și la ce
lelalte cercuri, activitatea devine 
in fiecare zi din ce în ce mai 
bogată, mai interesantă.

Sandu ALEXANDRU
Artiștii amatori s.e pregătesc...

Intr una din zi iele trecute stația de radio-amplificare anunța pro
gramul cercului de artă dramatică~ai Casei pionierilor:

— Ați ascultat câteva cântece pionierești. Urmează piesa Scurt 
circuit . r

Nu.este prima dată când pionierii interpretează o piesă frumoasă 
la stația de radio-amplificare.

Cetățenii din orașul Râmnicu-Vâlcea ascultă întotdeauna cu plă
cere programele lor.

Acum ei pregătesc piesa „Casa pisicii" de Marșac. Iar pentru 
viitor au în plan „Clubul căpitanilor celebri".

Marinela LAZAR 
instr, sup. Casa pionierilor R. Vâlcea

Din lumea basmelor

prieten

★
Sora Anitei stud'a Ia Insti

tutul de Teatru. Anita vorbea 
deseori cu ea despre cele ce 
văzuse și auzise în timpul 
Festivalului, de zilele acelea

Se gândi la suferințele milioa
nelor de luptători din țările 
ce nu și-au cucerit încă liber
tatea. Se gândi la sutele de 
tineri, care, ca și poetul negru, 
prietenul Anitei, sunt con- 
daranați la temniță, și la tor
turi, pentru „vina" de a fi 
luat parte la Festival.

Apoi durerea se schimbă 
în mânie și ură adâncă împo
triva imperialiștilor care vor 
să gâtuiască libertatea po
poarelor, care schingiuiesc ti
neretul și întunecă viața co
piilor de muncitori.

Iși aminti de chipurile cu
noscute la Festival, de priete
nul cel vesel al Anitei, prieten 
care zace acum în închisoare...

Reîncepu poemul. Și în fie
care vers se încrusta sufletul 
ei întreg. Din fiecare vers 
răzbătea eroismul luptătorilor 
din colonii. Fiecare vers bi- 
ciu’a cu cuvinte de oțel pe 
capitaliștii tâlhari și ucigași. 
Din fiecare vers, străbătea în
crederea într’un viitor lumi
nos, fericit...

1. Citești în basme des
pre feți... 2. Acum... în po
veștile lui Creangă... 1 Un 
cerc și un unghi. 3. O 
parte a feții. 4. Măsura 
pentru barba unui pitic ce 
cutreieră lumea călare pe 
un iepure șchiop. ...Piatră, 
prietenul lui Strâmbă- 
Lemne. 5. Zăvor. Cel 
mai mic dintre feciorii îm
păratului din basme. 6. 
La nunta lui Făt-Frumos 
cu Ileana Cosânzeana a 
fost un mare... A plecat 
cu ușa'n spate. 7. A pățit 
atâtea încât și numele îl 
arată. Lăutarii din ba
lada „Miorița". 8. Dănilă 
Prepeleac l-a schimbat pe o capră. Acolo stătea domnița din 
poveste. O sută unu la români. 9. Făt-Frumos creștea într’o zi, cât

Pe el se înfășoară firele. 10. Locuitori in 
iezi o țineau zăvorită de frica lupului. 11.

Pe Setilă nu-l să-
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'.reșteau alții într’un... 
U.R.S.S. Cei trei 
La soare te puteai uita, dar la dânsa...! 
turau nici apele „ei". Dușmanul de moarte al lui Harap Alb. 12. ...Fru
moși, voinicii voinicilor din basme. 13 Și încălecat pe „ea" și vă spu
sei povestea mea. 14 Prietenul credincios al lui Făt-Frumos. Cosițele 
Ilenei Cosânzene erau ca de...
VERTICAL

1 Avea pui de aur în „povestea porcului". Te poartă prin lumea în
chipuirilor fantastice. 2. O sfarmă în palmă Sfarmă-Piatră. Pronume 
personal. 3. Formă. Arată marinarilor drumul. 4. Vânt... fără sfârșit. 
Zgripțuroaica pădurii, învinsă de Făt-Frumos (pl). 5r. Coborît cu para
șuta. Zâna cea bună îi dădea întotdeauna lui Făt-Frumos câte o... 
6. Smulge darurile naturii. Un capăt al {râului. Unul din uriașii bas
melor. 7. Suman (se folosește în Transilvania). Armă a lui Făt-Frumos 
(pl). Se găsește în bujor. 8. Au aripi și mănâncă jăratic, in basme. Bun, 
la gust, dar otrăvit în povestea „Albă ca zăpada". 9. Vrăjite, așa cum 
sunt unele lucruri și ființe în basme. 10. Se află și în orașul copiilor. 
Se găsesc în el jucării, globuri și lumini A întâmpinat-o pe „Scufița 
Roșie" în pădure. 11. In „mijlocui" luptei Făt-Frumos capătă noi puteri. 
Haină fără mâneci cusută cu multe și felurite culori. Pronume posesiv. 
12. Fumoasa frumoaselor. El a strâns toți dracii într’o turbincă.
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