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In atelier, la practică

Când Citirea Ștefan, elev la Școala profesională de pe lângă Uzinele „23 August", 
s’a văzut pentru prima oară in fața rabotezii, a simțit in sine un fel de teamă : „Oare va 
asculta vreodată mașina de mine ?" Acum insă nu-și mai pune asemenea întrebări. La 
școală el a învățat să-i cunoască tainele. Mașina i-a devenit un prieten ascultător.

------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pionierii dela
Palatul pionierilor 
din Ploești se 
pregătesc cu drag 
să-l primească pe 
1 Mai. Membrii 
cercului de aero- 
modele lucrează

Din școlile noastre

Un schimb prietenesc, de scrisori
Elevii clasei a V-a dela Școala mixtă de 7 ani nr. 2 Cluj, către elevii clasei a 

V-a, dela Școala de 7 ani din comuna Măguri-Răcătău, raionul Cluj.

cu multă grijă la cele 100 de aero- 
modele cu care vor merge la defi
lare. Printre aeromodeliștii iscusiți 
sunt Constantinescu Gheorghe și 
prietenul său luhas Gheorghe-

Pionierii din cercul sportiv pregă
tesc un program frumos de gimna
stică.

La cercul literar e cea mai mare 
forfotă. In cinstea lui 1 Mai s’a or
ganizat un concurs de recenzii. Pio
nierii și școlarii din Ploești au vi
zionat filmele: Curajosul Gaici, 
Mica școlăriță, Tânăra Gardă, Timur 
și băieții lui, pentru a putea parti
cipa la concurs. Numai până acum 
au sosit la cercul literar al Palatu
lui 3000 de recenzii. Aeromodelele, 
programul sportiv și concursul de 
recenzii sunt daruri pe care pionie
rii le pregătesc lui 1 Mai.

DRAGI TOVARĂȘI

In curtea școlii avem un mare și frumos 
teren de experiențe. Acolo facem tot felul 
de lucrări științifice. De cum a venit pri
măvara, am curățat terenul scoțând afară 
pietrele și ierburile nefolositoare. Ne lip
sește însă un gărduleț. Știind că voi vă 
aflați la munte vă rugăm să ne lucrați în

orele de Lucru manual un gărduleț înalt 
de 1 metru și lun.g de 20 metri. In schimb 
noi vă vom trimite un anemometru.

Dacă aveți vreme faceți-ne o vizită la 
Cluj. Vrem să ne cunoaștem.

Elevii clasei a V-a
dela Școala mixtă de 7 ani nr. 2

Cluj

VEȘTI DIN RAIONUL LUGOJ
Abia mijiseră zorile și cele opt 

căruțe ale gospodăriei agricole co
lective „Roza Luxemburg" din sa
tul Știuca porniseră de mult la

drum. Artiștii cei mai tineri ai co
munei, pionierii, mergeau la con
cursul de cântece și dansuri dela 
Lugoj. Au străbătut repede cei 22 
de kilometri care despart comuna 
lor de oraș. Aici aveau să se în
tâlnească cu pionierii din satele ve
cine.

Au participat la concursul dela 
Lugoj pionieri din satele Darova, 
Petrovaselo, Jdioara, Buziaș și alte 
comune. Erau printre ei germani, 
maghiari și sârbi. Fiecare școală a 
prezentat un program de cântece, 
dansuri și recitări. Fiecare a cântat 
în limba maternă. Dansatorii din 
Știuca au primit premiul I pe raion 
la dansuri populare.

GRĂDINIȚA ȘCOLII
De cum s’a desprimăvărat noi am 

început munca în grădinița din fața 
școlii noastre. Ne-am propus ca 1 Mai 
s’o găsească înverzită. Așa cum 
am hotărît am pornit la lucru. Unii 
pionieri au săpat, alții au aranjat 
rondurile pentru flori, iar pionierele 
le-au răsădit. Nu va trece mult și în 
grădina noastră vor înflori panse- 
luțele. Mai târziu lalele și bujori 
vor împodobi curtea școlii noastre. 
Și grădina noastră așteaptă veselul 
și însoritul 1 Mai.

Pionierii claselor a III-a și a IV-a 
satul Căldărușanca, 

comuna Glod Sărat, raionul Mizil

Tinerii fotografi

Elevii clasei a V-a dela Școala de 7 ani din comuna Măguri-Răcătău către elevii 
clasei a V-a dela Școala mixtă de 7 ani nr. 2 din orașul Cluj.

DRAGI PRIETENI,
Am primit scrisoarea voastră și suntem foarte bucuroși că am legat prietenie cu 

voi. Noi am început să lucrăm găirdutețul pe care ni l-ați cerut. Materialul l-am pro
curat cu ajutorul Sfatului Popular și al fabricii de cherestea din cătunul nostru. O 
să aveți gărduțul până în ziua de 30 Aprilie. Vi-1 trimitem prin cineva care vine la 
oraș.

Vă mulțumim din toată inima pentru darul pe care ni l-ați oferit. Aveam chiar 
mare nevoie de un anemometru. Credem că o să vemm la voi cât de curând. N’ar fi 
însă deloc rău să ne vizitați și voi. Pe aici sunt locuri foarte frumoase.

★

— Atenție la aparat! 
O secundă și gata!

Pionierii dela cercul 
fotografic dela Palatul 
pionierilor din București 
au învățat să fixeze a- 
paratul pe trepied și a- 
cum sunt gata să prin
dă o imagine.

*
Elevii clasei a V-a 

dela Școala de 7 ani din comuna 
Măguri-Răcătău, raionul Cîuj

maiUrmele iernii s’au șters de 
bine de-o lună. A sosit din nou pri
măvara cu soare cald, împodobind 
crengile cu muguri, grădinile cu 
flori. Așa se petrece în fiecare oraș, 
în fiecare comună, în parcuri și pe 
plaiuri. Tot așa a sosit primăvara 
și în curtea Școlii pedagogice de 
fete nr. 2, din Oradea. S’ar putea 
însă ca pionierele școlii să nu fi ob
servat deși pe ramurile me
rilor sunt nenumărați mugurași, iar 
pe cais au apărut, sfioase și gin
gașe, buchețele de flori. E drept că 
astea au apărut așa, dela natură.

Sunt însă și lucruri care nu apar 
dela sine și pentru înfăptuirea că
rora primăvara așteaptă ajutorul 
pionierelor.

Uite, soarele a topit zăpada de pe 
terenul de sport din curtea școlii, a 
zvântat și pământul. Deci primă
vara și-a făcut iotoria. Pionierele 
însă n’au făcut nimic. Terenul e a- 
coperit cu frunze ofilite, căzute din 
pomi încă în toamna trecută; în loc 
să fie neted, e presărat cu gropi; 
e pustiu, deși ar trebui să răsune 
de glasurile vesele ale copiilor.

M’am uitat îndelung la terenul 
sportiv: părea tare trist 1 Eu cred, 
copii, că de-ar avea glas, așa ar 
spune:

„Ce s’o fi întâmplat cu priete
nele mele, pionierele ? Au plecat 
oare în vreo excursie lungă ? Nu

se poate. Le văd trecând nepăsă- 
toare pe lângă mine. Ce să mai zic? 
Oare n’au băgat de seamă că ar 
trebui să mă curețe de pietre și gu
noaie și să mă niveleze ? Nu văd 
că stâlpii de baschet s’au prăbușit 
și că nici cei care susțin plasa de 
volei nu mai au mult? S’au rupt și 
scândurile băncilor, iar pe mine, 
socotindu-mă un fel de maidan, mă 
vizitează păsările și purceii din 
curtea vecină.

Și când te gândești că uneori 
pionierele nu știu unde să meargă 
să se antreneze la volei! De m’ar 
îngriji, eu le-aș răsplăti strădania : 
câte ceasuri plăcute, odihnitoare ar 
putea petrece aici, făcând sport 1 
Dar cine știe : poate ele așteaptă 
ca alții să vină să facă lucrul în 
locul lor!“

Da, da, sunt sigură că așa ar 
vorbi terenul părăsit al Școlii pe
dagogice de fete. Și la sfârșit m’ar 
ruga poate să transmit unității ur
mătoarele între
bări : când au de 
gând pionierele 
să se ocupe de te
renul sportiv ? și 
de ce așteaptă to
tul dela cei mari?

Irma CSIKY
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Versuri : Mihnea
în mișcare de marș
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iarăși primăvară

Muzica : Hilda JEREA
GHEORGHIU
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Copii, e iarăși primăvară
Din larg de mare, pân’ la munte:
Azi înflorește toată țara 
A noastră-i calea, înainte! 4

la la la.

★

-

Care dintre voi, prieteni, nu ar vrea să sboare cu avionul deasupra pământului patriei? Să-i 
vadă munții cu piscuri îndrăznețe, câmpiile cu iarbă grasă, dealurile cu pante line, apele șerpui
toare ? Și care dintre voi nu s’ar bucura, zărind din avion, grădina de lângă școală, parcul la 
care a lucrat, ori șoseaua de-a-lungul căreia împreună cu tovarășii din detașament, a sădit 
puieți ?

Să știți că făcând un astfel de sbor ați putea zări mii și mii de grădini, de parcuri și alei 
amenajate de pionieri și școlari. Cu gândul de-a împodobi țara de-a-lungul și de-a-latul ei cu 
grădini și livezi, s’au înscris la Concursul tinerilor grădinari și pomicultori nenumărați copii. 
In paginile acestea citiți numai despre câteva dtn înfăptuirile tinerilor grădinari și pomicultori.

fTT* ’ • •Tinern
Mă aflam zilele trecute în la

boratorul tinerilor naturaliști dela 
o școală din comuna Fetești, în 
Bărăgan. Erau acolo atât de 
multe de văzut încât nici nu ști
am la ce să privesc mai întâi: la 
panourile cu experiențele de cre- 
ere a unor noi soiuri de cereale, 
la cele cu experiențele agrotehni
ce pentru ridicarea rodniciei pă
mântului, sau la cele cu altoirea 
roșiilor pe cartofi sau ardei... E- 
ram entuziasmat de tot ce-mi tre
cea prin fața ochilor. Mă interesa 
totul dar cel mai mult aș fi dorit 
să-i cunosc pe copiii care lucra
seră sub îndrumarea profesorului 
lor, atâtea, să cunosc povestea ex
periențelor lor...

naturaliști din Fetești

Cu vișini și cireși în floare
Ne e grădina’nvestaiântată : 
La jocuri noi, de primăvară 
Ne cheamă, iarăși, laolaltă.

©u drag, ne ducem și la școală 
La rând, ca slovele’n cuvinte: 
In eântece de primăvară, 
Trec pionierii, înainte 1

Băieți și fete, țineți bine
In «lâna harnică, lopata : 
Ne-așteaptă soarele'n grădină. 
Să scoatem roadă minunată.

Eopll, e iarăși primăvară
Din larg de mare, pân’la munte, 
Azi înflorește toată țara
A ooastră-i calea, înainte!
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Viitoarea grădină cu duzi
rAnul trecut la noi în s&t a început să se construiască 

tin spital. Acum zidurile lui s’au ridicat miM și întreaga 
construcție e pe sfârșite. De jur împrejur tțînsă. locul a 
tămas gol și parcă e pustiu.

— Cum vor sta bolnavii acolo? Nu e mei un pom la 
umbra căruia să se odihnească. Trebuie să facem ceva, a 
spus într’o adunare pioniera Vasile Mioara, din clasa a 
Vll-a A.

— Să plantăm pomi. Să amenajăm o grădină, 
gândit pionierii.

Și au început lucrul. Până acum au plantat peste 300 
puieți de dud. Rândurile de puieți sunt drepte, iar dis
tanța dintre duzi măsurată exact.

Plantarea puieților nu i-a împiedicat pe pionieri să se 
îngrijească de grădina școlii. De cum s’a desprimăvărat 
au și început să lucreze. Cocoțat în vârful unui pom, 
Constantinescu Nicolae curăță cu grijă ouăle și cuiburile 
de omizi. Alături, în alt pom, lucrează Ușurelu Alexandru.

— Când vor înflori pomii, eu tot în ăsta voi face pole
nizarea artificială — spune Sandu.

— Eu stropesc pomii cu soluția sulfo-calcică pe care 
am primit-o dela colectivă, răspunde Nicolae. Vor dis
părea până și urmele omizilor.

In ffecare zi în grădină 
lucrează mulți pionieri. In 
mica noastră pepinieră 
Mateescu Despina are grijă 
să sape pământul în jurul 
puieților. întotdeauna când 
lucrează în grădină, pionie
rii sunt veseli și cântă de 
răsună locul.

Marin FRIGEOIU
Instr, sup. — unit. nr. 4 
com. Movila-Mi resit, reg.

Galați

POVESTEA UNEI FIȘE
Pe o poliță, 

dosar mare și 
mi-am zis că 
ierbar. Curios 
tele din flora 
luat dosarul și am început a-1 
răsfoi. Dar ierbarul... nu era ier
bar. Dosarul cuprindea mai mult 
de două sute de fișe în care co
piii își notaseră amănunțit tot 
ce observaseră în creșterea și 
dezvoltarea plantelor. Fiecare fel 
de plantă își avea fișa sa! M’am 
uitat cu atenție ia toate. Una din 
ele îndeosebi îmi ațâță curiozi
tatea... In ea era vorba despre 
un hibrid de secară obținut 
chiar de membrii cercului. Am 
căutat să dau de firul lucrurilor. 
N’a fost așa de greu, pentrucă 
era ora 10 și copiii începuseră să 
vină la cerc Așa am făcut cu
noștință cu pioniera Maria Nan.

— A, secara ? A fost cea mai 
frumoasă experiență pe care am 
făcut-o în cerc. Mi-aduc aminte 
și acum. Tovarășul profesor ne 
spusese și ne citise multe lucruri 
despre altoirea embrionului. Dar

sus, am zărit un 
gros. La început 

trebuie să fie un 
să cunosc plan- 
Bărăganului, am

la început nici unuia din noi nu-i 
venea să creadă! Cum să mai 
crească plante din sămânța pe 
care-ai sfârtecat-o în două ? Dar 
pe nesimțite experiența ne-a a- 
tras... Ș’am încercat. Am luat 
boabe de grâu „Bărăgan 77" și 
le-am tăiat embrionul cu o lamă 
foarte ascuțită. Apoi, dela boabe 
de secară am tăiat noi embrioa- 
ne pe care le-am lipit cu o solu
ție de gluten pe endospermul 
boabelor de grâu. Cu o îndoială 
ușoară în suflet am semănat se- 
mintețe altoite. Toți eram nerăb
dători să știm dacă va ieși ceva. 
Ne uitam la pământ în 
fiecare zi aproape- Dar 
nici un firișor verde nu 
străpungea pământul 
negru. Am început să ne 
descurajăm. Oare n’ani 
făcut tăietura cum tre
buie? Oare am rănit 
cumva embrionul? Oare 
soluția de gluten n’a 
fost bună? Nici nu mai 
știam ce să credem! Dar 
într’o zi, cam târziu e 
drept, din pământul as
pru și grăunțos a apă
rut primul cotiledon. Ce 
bucurie pe noi! Ne ve
nea la toți să cântăm. 
Hibrizii au crescut mari, 
viguroși. I-am și îngri
jit bine ! Am obținut o 
secară rezistentă la boii, 
la frig și ia uscăciune... 
Am botezat-o „Seca
ra X“!
ARDEI CU MIEZ DE

Pe masă, în laborator, am ză
rit o tulpină de ardei retezată în 
chip cam ciudat.

— Cercetați structura tulpinei 
de ardei ? am întrebat eu curios.

— Nu, asta-i o altă experiență 
la care am lucrat și eu, mă lămu
ri Elena Costache, altoirea roșii
lor pe ardei. In cerc, tovarășul 
profesor ne-a povestit multe des-

pre minunățiile făcute la Cluj de 
biologul Palocsay. Și ne-am ho- 
tărît să facem și noi experiența 
asta. Am tăiat răsadul de ardei 
din soiul Calincov, așa, cam la 
o palmă deasupra pământului. 
Apoi, cu un briceag de altoit, am 
făcut în lungul tulpinii răsadul*.» 
de ardei o crestătură. Firul de 
roșie din soiul Petroff l-am ascu
țit la vârf încât să intre perfect 
în crestătură. Am legat strâns 
plantele altoite și le-am a- 
coperit cu tifon. Planta a cres
cut frumos. Toți ardeam de cu
riozitate să vedem ce fructe • va

Nrfișei: 9L

LLenvmfaej/Eanfal: CEAlfacTCWMÂ - SĂRĂCAN f?

■ Dr/j nne aȚ-iprocurafa sămânța: IC.fiR. Nauru fastf 

- Trafamrnfa Vim/Ț/rrap/ilafa,pianfaimoo/u/ie SO^Cu 

-Locui’unde n/os/ somanafa ■■ Lo/u/'experiment^/ eișeo/iî -

OBSERVAȚII ASUPRA PLANTE! :

semĂnelu/ui K-XJISJ
Dfafrf câni/ ti ntis-tirî'f 19. X.W3
Dditi epari/ielprimei/i’une
Dtifti înfZoriră
[fjfti -fructificării
OcJ^ti neco/iur-i/

OLservufa/mufa <fe
WMCl£U 
euonuMal MUREȘMO ION

BRJ6ADA 8

ECHIPA 3
CLASA vn-ff

ixt.fass înj/f. 39cm. ârr 2frame;cui. verde închis

<0X1 OSJ A» d dpâri/1 -foi; înâlț. fi-12 cm.dre 2frumi?;cu/. verde închis

A*'d jpirvf îcif;îndlf. th-iUcm.ore2frunte;ail.v?rdeîncf>i/

etc.

ROȘIE

A sosit vremea răsăditului roșiilor, ardeilor, vinetelor... 
In grădina tinerilor naturalișli din Fetești, munca e în toi!

face : ardei sau roșii ? Fructul 
obținut a fost ciudat... dar foarte 
gustos. Mare ca un ardei, dar cu 
miez cărnos și zemos ca la roșii!

★
Grădina experimentală a șco- ' 

Iii nu e de fel mare. Dar ea cu
prinde numeroase mici parcele 
iar în fiecare dintre ele sunt se
mănate un grup de plante ase
mănătoare. Multe răsăriseră, al
tele abia atunci scoteau capul 
spre lumină. In mijlocul grădi
nii am zărit două rogojini întin
se pe pământ. Curios, le-am ri
dicat și am văzut sub ele două 
mici răsadnițe îngropate adânc în 
pământ. Aveau fel de fel de plan
te. Deasupra lor, se afla un 
mare. L-am privit mirat.

— Plantele au nevoie de 
mai multă lumină. Uneori 
prindem becul pentru a face 
mină în plus deasupra răsadni
țelor, mi-au explicat pionierii.

Am văzut și aflat multe lu
cruri... Și Teodora luga și Vic
toria Tănase și Tanța Vasile, ca 
și ceilalți pionieri, mi-au poves
tit despre cercul lor, despre cer
cetările lor, cu emoție, ca despre 
cel mai frumos lucru din munca 
lor.

La plecare mă încerca un sim
țământ ciudat. Uitasem aproape 
că mă aflu într’o școală, în mij
locul copiilor. Totul în juru-mi 
mă făcea să cred că mă aflu în
tr’o mică stațiune experimentală, 
în preajma unor cercetători care 
luptă cu îndrăzneală ca să pă
trundă în ascunzișurile naturii.
Fetești, Școala medie de 10 ani

Al. G. ARCALEANU

bec

cât
a- 

lu-
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nu s’a aflatUn parc despre care încă
întâlnind pe drum coloana 

veselă a pionierilor cu sape, 
casmale, lopeți, greble și le
gături de puieți pe umeri, să
tenii din Olteni îi întreabă 
curioși :

— Da’ncotro ?
— La „Parcul pionierilor"! 
Oamenii se miră. Nimeni 

din sat n’a auzit până azi de 
așa ceva. Și nici nu puteau 
auzi. Parcul pionierilor a fost 
până acum numai o dorință 
a pionierilor din Olteni. Insă 

când Sfatul Popular le-a 
ciuruit un loc întins de 1000 
m.p., parcul există.

Pionierii s’au sfătuit cu to
varășa instructoare și cu to
varășa profesoară de Știin
țele naturii și așa s’a înfiri
pat un plan al grădinii. Au 

Primăvara sunt multe treburi în grădina de legume ! Trebuie 
să le faci pe toate la timpul lor, cu grijă și răbdare. E bine 
totodată să-ți notezi tot ce observi în creșterea și desvoltarea 
plantelor. Vei afla astfel multe lucruri despre viața plantelor.

Va crește porumb frumos
Când tn'atn hotărît să cultiv porumb în gră

dina de acasă, m‘am gândit să-l semăn în 
cuiburi dispuse în pătrat. Am mai citit ceva din- 
tr’o broșură, am întrebat pe tovarășa profesoară 
de Științele naturii și am învățat cum să fac. 
încă mai de mult mă îngrijisem să aleg semințe 
din mijlocul celor mai buni știuleți de porumb, 
"'upă. ce am săpat locul, am tras în lungime și 
in lățime linii la o depărtare de 60 cm. între 
ele. Astfel am împărțit tot terenul în pătrate cu 
latura de 60 cm. In fiecare dintre colțurile pă
tratelor am semănat câte 3-5 boabe, la o adâncime 
de 8-12 cm. Astfel, plantele vor avea destule să
ruri minerale și le voi și putea prăși mai bine 
și mai ușor. Când planta va încolți și va crește, 
voi face copilitul (ruperea lăstarilor de jos) 
și prima prașilă. Sunt sigur că îngrijind porum
bul cu atenție, făcându-i la timp prașila și po
lenizarea artificială suplimentară voi putea ob
ține o recoltă bună.

Teodor MI HAI
cdm. Dob-rogostea, reg. București

avut grijă de toate. In parc 
să fie flori și iarbă mătă
soasă — bănci, umbrare de 
verdeață, teren sportiv.

Astăzi e prima zi de lucru. 
Deși când intri ți se pare că-i 
numai o forfotă veselă, înțe
legi repede că aici se mun
cește cu rost. Dela poartă, 
de o parte și de alta, câțiva 
pionieri au întins două sfori. 
„Aici va fi aleea principală", 
hotărăsc pionierii, având gri
jă ca sforile să se mlădieze 
ușor acolo unde aleea via coti 
spre stânga. Sforile sunt 
prinse în țăruși și acum săpă
torii au început să taie dru
mul. In urma lor se răsădesc 
stânjeneii și trandafirii ce vor 
străjui aleea.

Diar cei mai multi lucrează 

la stânga și la dreapta dru
mului. Aici, în șiruri drepte, 
se sădesc puieții. Fiecare șir 
e pe seama unei echipe care 
sapă groapa și sădește cu 
grijă puietul.

Groapa trebuie să aibă o a- 
numită adâncime : 60 cm.
Când e gata, unul dintre pio
nieri ține puietul drept, iar 
alți doi îi acoperă rădăcinile 
cu pământ. La fund este a- 
runcat pământul scos de la 
suprafață: e mai fertil și mai 
aerisit.

Se lucrează cu meșteșug... 
Tot mai mulți puieți se văd 
eliniați în urma echipelor. A- 
cum vin pionierii cei mici, 
care-construiesc „ligheanul", o 
adâncitură în jurul pomului 
care nu permite ca apa să se 
împrăștie ci o silește să pă
trundă la rădăcină.

Curând copiii au plecat, și 
în „Parcul pionierilor" au ră
mas înșiruiți 50 de pomi: 
peri, meri, caiși și cireși.

Parcul e pustiu, dar în siat 
copiii lucrează tot pentru el. 
Se lucrează tutorii oare vor 
sprijini puieții încă firavi, se 
construiesc țăruși, vitrine 
pentru gazete și fotomontaje. 
Curând printre pomi se vor 
planta tufe de fragi și căpșuni, 
umbrarul va fi înveșmântat în 
zorele.

„Parcul nu-i numai pentru 
noi, au ho-tărît pionierii. El o 
să înfrumusețeze satul, o să 
bucure deopotrivă pe toți lo
cuitorii de-aici“.

Olteni, reg. București 
Tatiana DORU

Mă îndreptam într’o dimineață, nu 
demult spre Școala elementară nr. 
4 din Vaslui... Am mai fost o dată 
acolo, tot primăvara. îmi amintesc 
ce spaimă am tras atunci. Era re
creație. Două fetițe se jucau „de-a 
prinselea". Una dintre ele, fugind pe 
marginea râpei din fața școl i, s’a 
împiedicat de-o cărămidă. Pământul 
moale i-a fugit de 
sub picioare, iar fata 
a căzut, gata-gata să 
se rostogolească în 
râpă.

...Dar îată-mă a- 
junsă în fața școlii. 
In geamurile mari 
se oglindea soarele. 
Uite și curtea mare 
și netedă. Ei, dar 
ce-i asta ? Ceva nu mai era ca 
înainte. Nu mai era râpa de care 
tocmai îmi reamintisem. Cără
mizile fuseseră adunate, gropile as
tupate, iar pământul săpat și nive
lat. In pauză am aflat dela pionieri

cum lucraseră cu toții ca să trans
forme râpa.

— Vrem să facem pe locul ăsta 
urât o adevărată grădină. Am și pre
gătit terenul — spuse Toma arătând 
spre râpă.

— Pe lângă că era urâtă, râpa 
se tot surpa — începu să explice 
Gheorghiță. Ca să oprim surparea, 

ne-am gândit să 
plantăm acolo pomi 
fructiferi.

— Am și vorbit la 
ferma din Muntenii 
de Jos — glăsui 
Adriana. Az’ mâine 
aducem puieții.

Și care mai de 
care avea de povestit 
ceva.

Tare înflăcărați mai vorbeau. So
cotesc că tot atât de înflăcărați vor fi 
și la treabă, că peste câțiva ani, ori
cine va trece pe acolo va întâlni e 
adevărată grădină.

Stela JUCAN

Gardul viu
Intr’o zi ne-am adunat în 

curtea școlii aproape toți 
pionierii din unitate. Fie
care am adus puieți de sal
câm și unelte cu care să lu
crăm. La început, am făcut 
de jur împrejurul școlii, 
gropile. Apoi, am plantat 
cu grijă puieți și i-am udat. 
Fiecare dintre noi am plan
tat câte 50 de puieți și ast
fel, în câteva zile, curtea 
școlii a căpătat un aspect 
nou. Acum este împrejmui
tă cu un gard viu de pu
ieți de salcâm-

Elena PUIU
conducătoarea unității de pio

nieri nr. 7
com. Roma de Jos, 

reg. Suceava

Ne-au sosit din țară multe 
vești bune

Unitatea 16, detașamentul 5, 
Dumbrăveni-Suceava. In fere
stre, în clasele, cele ma- lumi
noase au fost așezate lădoi 
cu semințe cărora li se in- ' 
cearcă puterea de încolțire.

Pe fiecare lădiță e scris nu- , 
mele pionierului care a adus 
semințele și numărul semin
țelor semănate. Pionierii nu
mără și socotesc mereu câte 
semințe au ieșit, câte ar fi 
trebuit să iasă. Cu câtă bucu
rie e întâmpinat fiecare colți
șor verde care scoate conul 
din pământ I

Casa de Copii nr. 2, Gura 
Humorului. Pionierii și șco
larii au văruit și curățat 100 
de pomi din livada casei.

Unitatea 19, Iași. Răsadu
rile de ridichi, roșii, ardei și 
vinete au crescut. Din răsad
nița caldă, pionier ii le-au să
dit în grădină, pe parcela de 
care se îngrijesc.

Unitatea nr. 5, comuna Pie. 
troasa, raionul Beltiș. Pio
nierii au plantat. în jurul școlii 
30 de puteți de pomi fructiferi..

Cercul Tmeriior naturalistî 
dela Casa pionierilor din Ora 
dea. Membrii cercului au plan
tat 100 puieți de pomi fructi
feri.

Cercul de Științele naturii 
dela Școala elementară corn. 
Lugojel-Lugoj. Membrii cercu
lui au curățat și văruit peste 
400 pomi, au sădit 375 puieți 
și au semănat cu cartofi 1 ha. 
din sunrafața de pământ a 
gospodăriei anexe. Pionierii 
așteaptă cu nerăbdare să ră
sară și cele 13 varietăți de 
plante medicinale pe care le-au 
semănat..

Unitatea 13, Iași. Pionierele 
din unitate au împărțit gră
dina școlii în parcele pe care 
lucrează pe rând pionierii din 
câte un detașament. Pe par
cele au semănat fasole, ceapă, 
mazăre, cartofi și floarea soa
relui. Pe alte parcele, mal 
mici, au semănat grâu iar o vi
zat, orz și- ovăz pentru tmpe- 
riență.
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Noutăți sportive
• Duminică 18 Aprilie 1954 a luat 

sfârșit cea de a Vil-a ediție a marii 
competiții cicliste de fond „Cursa 
Scânteii". Cursa a fost câștigată de 
Constantin Șandru (Flamura Roșie).

Acesta nu s'a clasat primul în nicio 
etapă, totuși, datorită timpilor obținuți 
în cele două etape, a ocupai primul loc 
în clasamentul general.

• Cu prilejul întâlnirii prietenești de 
haltere, desfășurată la 17 Aprilie la 
Beyruth între echipele Uniunii Sovie
tice și Libanului, halterofilii sovietici 
Saksonov și Nichitin au stabilit noi re
corduri mondiale. Cu această ocazie, 
președintele Republicii Liban, Camille 
Chameun, a înmânat sportivilor sovie
tici ordinul național al cedrului liba
nez, Saksonov și Nichitin sunt primii 
sportivi străini decorați cu înalte or
dine libaneze.

• La Moscova s’a desfășurat] cea de

Prietenii mei, pionierii
In preajma plecării în Cehoslovacia-, 

am fost rugat să poposesc într’un sat 
cu numele de Kacițe, în apropiere de 
Praga. La școala acestui .sat urma să 
le caut pe pionierele laroslava Zveto
va și Ilona Vocurcova, care cu mai 
multe luni înainte trimiseseră cravatele 
lor roșii pionierelor Ileana Cristu și 
Fanea Wagenberg, dela Liceul de fete 
nr. 1 din București. Și cum pionierele 
noastre voiau să trimită și ele cravate 
roșii elevelor din Kacițe, această sar
cină mi-a revenit mie.

★
Prima întâlnire cu copiii din Ceho

slovacia am avut-o la Praga. Vizitam 
unul din noile cartiere ale orașului, 
Vrșovițe, care se ridică sub ochii noștri. 
Numai în 1953 s’au construit 
apartamente, urmând ca anul 
se construiască încă trei mii. 
vreme, cartierul Vrșovițe va
mii de locuitori și va fi înzestrat cu 
școli, cinematografe, hoteluri și restau
rante moderne. Străbăteam străzile 
cartierului, trecând prin fața blocurilor 
terminate, ori urcând pe schelele celor 
aflate în construcție, când lângă intra
rea într’un bloc, de curând dat în fo
losință, privirea mi-a fost atrasă de o 
placă de marmoră. Pe placă era scris: 
„In acest loc a fost împușcat de fas
ciști Venoușek Dostal, în vârstă de 14 
ani, la 5 Mai 1945, cu patru zile îna
inte

E emoționantă această placă, 
tocmai în locuri unde se înalță 
trucțiile vieții noi 1

Venoușek iubea mult Praga,
lele aurite de pe Vișehrad sau Pecirin, 
casele înnegrite de secole, Vltava ce 
se strecoară prin oraș, albastră și lim-

aici 1192 
acesta să 
fn scurtă 
avea 38

de eliberare".
aflată 
cons-

cupo-

pede, străbătută de vaporașe albe... 
Mi-I închipuiam plimbându-se prin a- 
ceste locuri, râzând bucuros soarelui de 
primăvară, ierbii și florilor care răsă- 
riseră, râzând mai ales acelor zile dela 
începutul lui Mai 1945, când la porțile 
orașului bătea înveșmântată în mantie 
purpurie, eliberarea.

...Când treceam prin Vrșovițe, nin
gea ; era prima ninsoare a anului. To
tuși, cu câteva zile mai înainte, peste 
drum de locul unde a fost ucis Venou- 
șek Dostal, se inaugurase un nou sta
dion pentru tineretul cartierului.

★
Reîntors la Praga, după mai multe 

drumuri prin țară, am pornit spre Ka
cițe. Era și timpul, căci vizita mea în 
Cehoslovacia se apropia de sfârșit.

Kacițe este un sat așezat la vreo 30 
de kilometri de Praga. Un sat nu prea 
mare, dar frumos. Iată și școala... In
tru și vorbesc cu directorul.... Acesta 
își amintește îndată de cele două cra
vate de pionier și mă invită în clasa 
a- V-a.

— laroslava Zvetova și Ilona Vo- 
curcova, sunteți căutate de un tovarăș 
din România...

Au urmat câteva clipe de mirare pen
tru întreaga clasă. Ce s’o fi întâmplat? 
Apoi, când cravatele roșii au înconju
rat gâtul celor două fete, când pe piept 
le-am prins insigna pionierilor români, 
mirarea a fost înlocuită de o mare emo
ție și bucurie. Ele și-au notat adresele 
tovarășelor lor din București, promi
țând să le scrie.

...Așa a început o prietenie.
Pionierii din Kacițe mi-au povestit 

multe. Am aflat că au strâns bani pen
tru a contribui Ia cumpărarea unui scre- 
per pentru Coreea, că primăvara trecută 
au plantat arbori, că în timpul verii 
duc apă rece părinților și fraților

mari care muncesc la câmp, și câte al
tele...

...Era într’o dimineață de Decembrie. 
La Kacițe, un sat din Cehoslovacia, 
vorbeam unor copii pe care nu-i văzu
sem până atunci, despre copiii din țara 
noastră, despre viața lor. Și din între
bările lor și din felul cum mă ascul
tau, am simțit cât de mare este priete
nia care ne leagă de poporul ceho
slovac !

Când am ieșit în stradă, dela feres
trele clasei a V-a, pionierele își flu
turau cravatele roșii. Și privite din 
drum, toate aceste cravate roșii formau, 
parcă, un singur steag, steagul prie
teniei și al luptei pentru cucerirea unui 
viitor mereu mai frumos.

Alexandru CORNESCU

a XVII-a partidă pentru Campionatul 
Mondial de Șah, între marii maeștri 
Botvinic și Smâslov. Jocul a fost viu 
disputat de ambii participanți și la a 
31-a mutare ei au căzut de acord asu
pra remizei.

După 17 partide disputate, scorul 
matchului este de 9'12—7'12 puncte în 
favoarea lui Botvinic.

• La 2 Mai se va da plecarea în cea 
de a VJI-a ediție a tradiționalei între
ceri cicliste „Cursa Păcii" Varșovia- 
Berlin-Praga. La această întrecere iau 
parte cei mai buni cicliști din 20 de 
țări. Participă echipele: R. P. Albania, 
Austria, Belgia, R.P. Bulgaria, R. Ce
hoslovacă, Franța, R.D. Germană, In
dia, Norvegia, Olanda, R.P. Polonă, 
U.R.S.S., R.P.R. ele.

mai

Graba strică treaba
Niculiță, măi copii, 
Pus e pe năzdrăvănii. 
Cum se vede, tare-i place 
Toată ziua să se joace!

Tu atuncea de îl vezi,
Nu mai știi nici ce să crezi: 
Un ciorao e pus pe dos, 
Haina îi atârnă’n jos..-

Insă când are o treabă,
El mereu o face’n grabă 1 
Pân’la trei de-ai numărat,
El deja s’a îmbrăcat 1

Oare ce să fi pățit ?
Dintr’o luptă a ieșit ?
Aș, e simplu de ghicit:

N‘a luptat, ci s’a grăbit !
...De, altminteri cum să facă? 
Se grăbea omu’la joacă...

Pionierii
Adolf SATOR1US, Mircea RATA- 
RESCU și Ioan CAPRESCU

Șc. elem. nr. 33,
Arad

<

< 
t

Priviți cu atenție desenele și spuneți numele eroilor din această 
povestire, titlul și autorul.

Citiți versurile și spuneți titlul fiecărei fabule și numele fabulistului.

Că, de când elefantul peste păduri domnește, 
Trebile merg' la vale și lumea pătimește; 
Că este nedreptate, 
Că va să cheltuiască 
Veniturile toate 
Pentru masa crăiască.

★
E ! ce ați hotărît, jupâni amploiați?

Oare o să vă’ndreptați ?“
Ii întrebă atunci înălțimea 'mblănită,
Ce purta o manta de oaie jupuită.

★
— „Ba să-ți cauți treaba, că mănânci trânteală, 
Sa schimbat boierul, nu e cum îl .știi, 
Trebue ’nainte-i să mergi cu sfială, 
Primit în casă dacă vrei să fii".

★
Dar într’o zi, când toți îi deferă un bal,
După ce refuză și limbi și cașcaval,
Zicând că e in post și nu poate mânca,
Pe prietenii săi ceru a’mbrățișa.
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