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Constituția noastră
Voi ați observat, că in întâlnirile cu fruntași ai întrecerii socialiste, 

în convorbirile cil oameni de știință, în versurile poeților care vi se 
adresează vouă, toți vă spun că aveți o viață fericită.

Dacă vreți să știți, spunându-vă acestea, oamenii in vârstă nti pot 
ui a cât de haină era lumea în care au trecut anii copilăriei lor. Ei nu 
pot uita cum în pragul tinereții, viața lor se înfățișa ca o amenințare 
crâncenă, pentrucă atunci în fabrici și uzine exploatau capitaliștii, la 
sate asupreau moșierii și chiaburii și nicio lege nu-i ocrotea pe oa
menii muncii. Patria noastră frumoasă și bogată era înrobită de impe
rialiștii străini și poporul trăia asuprit.

Azi e o bucurie să trăiești în patria noastră. Cei ce muncesc au toate 
drep urile, ateste drepturi fiind garantate de legea legilor, Constituția 
R.P.R.

Se împlinesc doi ani de când Marea Adunare Națională a votat Con- 
sti.uția. Pentru noi Constituția înseamnă ceva deosebit de scump. Dacă 
cineva vrând să cunoască înfăptuirile revoluționare ale poporului nos
tru, ne-ar întreba : cum este la voi ? foarte nimerit ar fi să-i răspundem: 
„Citește ce-i scris în Constituția noastră 1“

în cuvintele clare și precise ale capitolelor Constituției este mai în
tâi cuprins adevărul că nu s’au jertfit în zadar cei mai buni fii ai cla
sei muncitoare și că eroismul ostașilor Armatei Sovietice eliberatoare 
a adus pe pământul nostru era libertății'. Republica Populară Română 
este- un stat al oamenilor muncii dela orașe și sate, scrie articolul întâi 
al primului capitol din Constituție. Se desprind apoi din filele Constitu
ției drepturile cetățenilor Republicii Populare Române, între caie cel 
dintâi și baza tuturor celorlalte este dreptul de a căpăta o muncă ga
rantată și plătită potrivit cu cantitatea și calitatea ei.

Tot ce scrie în Constituția noastră este adevărat. In Republica Popu
lară Română munca este o datorie și o chestiune de onoare... spune Ar
ticolul 15, și voi copii vedeți la tot pasul exemple de muncă avântată. 
In prezent se desfășoară în orașe și sate întrecerea oamenilor muncii în 
întâmpinarea Congresului Partidului și a aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Cu adevărul Constituției noastre vă întâlniți mereu și în viața voas
tră pionierească și școlărească.

...Cetățenii Republicii Populare Române au dreptul Ia învățătură scrie 
In Articolul 80-. Cine poate să spună despre acest Articol cu toată con
vingerea că e adevărât, dacă nu voi, cei mai tineri cetățeni, care des- 
părțindu-vă de taberele vacanței, v’ați bucurat la 1 Septembrie de 
școala nouă sau de clasa curată, care în fiecare zi străbateți conduși de 
profesori câte o părticică din drumul măreț al științei.

...La lumina focului de tabără stăteau astăvară de vorbă copiii ro
mâni, germani, maghiari și croați din Recaș. Noi știm că părinții noștri 
au trăit greu și în dezbinare, zicea unul. Dar acum mai ales de când 
avem colectivă, viața s’a schimbat. La noi e bine, și vesel. La școală 
învățăm in limba maternă, ziceau ceilalți, iar flăcările focului prietenesc 
luminau totul împrejur. La lumina aceea strălucea atunci un alt mân
dru adevăr al Constituției noastre: „Oamenilor muncii, cetățeni ai Re
publicii Populare Române, fără deosebire de naționalitate sau rasă le 
este asigurată deplina egalitate de drepturi în toate domeniile vieții 
economice, politice și culturale."

Fiți mândri de Constituția noastră, copii, căci ea este legea vieții li
bere a patriei, legea acelei vieți pentru care poporul a dat jertfe mari 
și ai cărei moștenitori sunteti voi

PRIMELE NOXE

Ei au luat numai note de 5 și așa s’au hotărît să învețe tot anut.
•--------------------------------------------------- •A’ ★-----------------------------------------------------

Am început să învăț 
Limba Rusă

M’am bucurat mult când am aflat că 
în acest an vom învăța ca obiect nou și 
limba rusă. încă din vremea vacanței 
mi-am cumpărat un manual de limba ru
să și un caiețel-vocabular, în care am în
ceput să scriu primele litere din alfabetul 
limbii ruse. Iar până la prima zi de școa
lă am reușit să-mi scriu și numele I

Acum, a început școala. Orele de limba 
rusă îmi sunt dragi și ascult cu toată a- 
tenția explicațiile tovarășei învățătoare. 
Și nu este zi, în care să vin cu lecțiile ne
pregătite la școală...

Zenovie DECUSEARA
cls a IV-a

Școala Nr. 8 băieți — Ploești

Planul meu
Planul zilei îmi este totdeauna de folos. 

E mereu lângă mine. El mă ajută să-mi 
fac lecțiile, să am timp și de odihnă și 
să nu uit nici de activitatea pionierească. 
Și alți pionieri din clasa noastră au plan 
zilnic.

Nu demult, într'o zi am și învățat, 
ne-am făcut la vreme temele și apoi am 
mers și la stația de radioamplificare un
de am dat un program artistic. In alte 
zile, noi facem excursii, mergem la cine
matograf sau facem sport. Planul zilei e 
mereu cu noi.

\ Otto ZAVODNIC
Șc. de 7 ani Mixtă

Câmpulung Moldovenesc

Huite lucruri interesante se pot discuta când 
vezi un film.

In sala cinematografului ,,Olga 
Bancic" din București, Duminică 
dimineața erau prezenți aproape 
toți copiii din cartier. Rula un film 
interesant. Două rânduri de scau
ne erau ocupate de pionierele din 
grupa l-a, din clasa a 7-a a Școa- 
lei de 7 ani Nr. 26 fete. Toate 
erau curat îmbrăcate și așteptau 
nerăbdătoare începerea filmului. 
Ceilalți spectatori se răsuceau e- 
moționați pe scaune diteutând 
zgomotos. Insfârșit ușile sălii da 
cinematograf s’au închis și s’a 
făcut întuneric. Toată lumea tăcea.

Pe ecran s’a ivit întâi cu litere 
tremurate, apoi clare, titlul filmu
lui : „Micul partizan ". In timpul 
spectacolului copiii izbucneau in 
ropote de aplauze neputându-si 
stăpâni bucuria când eroul princi
pal lenda săvârșea un act de ero
ism. Nu întâlnești in toate zii le 
un asemenea fi m. Nu știu despre 
ceilalți, dar pionierele grupei l-a, 
după-o săptămână de muncă în
dârjită, meritau să-l vadă. Acest 
lucru il poate dovedi catalogu'. 
Dela alegerea conducătoarei da 
grupă, ele au fost ascu tate destul 
de des. Dar a luat Nicolae Ana 
la Geografie mai puțin de 5 ?... 
Ași! Dar Mustață Ecaterina ia 

Istorie, sau Popescu Letiția la 
Științe Naturale. Nicidecum ! 
Nicio grijă nu apasă umerii pio
nierelor noastre: lecțiile pentru 
Luni au fost terminate Sâmbătă 
seara. Nici elevele mai slabe că
rora pionierele grupei a l-a le-au 
promis ajutorul, nu au fost uitate. 
In ajun, Dumitrescu Ana Maria 
conducătoarea grupei, a făcut 
exerciții de ortografie cu Negoescu 
Vasiiica...

Astăzi fiecare s’a trezit de vre
me, străduindu-se să fie de ajutor 
părinților la gospodărie. Panait 
Fiorica a plecat de acasă numai 
după ce și-a făcut patul și-a mă
turat în casă. I-a ajutat bunicii 
și la curățat zarzavaturi, lgnea 
Georgeta s’a dus disdedimineată 
la piață și s’a întors acasă cu co
șul încărcat de bunătăți. Mama a 
fost mulțumită de ea și i-a dat 
voie cu dragă inimă, să meargă la 
film... Dar dece e atât de speriată 
Bălașa Ecaterina, dece freamătă 
întreaga sală ? Pe ecran fasciștii 
o omoară pe tânăra Pepinca.

— Ce tânără și frumoasă era 
și au omorît-o — se auzi o voce 
din fundul sălii — Dar fi’mul a- 
mintește numai frânturi din sce
na războiului — își spun pionie

rele noastre. — Ele știu că în Po
lonia nicicând tinerele nu vor mai 
fi omorîte de fasciști și fii parti
zanilor nu vor mai fi bătuți ca 
Jenda.

După film, pionierele s’au dus 
spre casă discutând aprins, comu- 
nicându-și impresiile asupra fil
mului. Bale Maria, a invitat-o I î 
ea acasă pe lgnea Georgeta caie 
e bună la Matematică, să rezolve 
împreună o problemă mai grea.

— Grupa noastră anul trecut a 
avut o activitate rodnică. Și pen
tru anul acesta ne-am propus ac
tivități atrăgătoare — mi-a spus 
pioniera Nicolae Ana.

tntr’adevăr activitatea de până 
acuma a grupei a l-a este piiră 
de roade iar planurile pe care le 
au pionierele grupei îmi dă sigu
ranța că ți de acum înainte viața 
acestei grupe va fi frumoasă Și 
bogată.

Elena DRAGOȘ
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Avem școală nouă
In comuna noastră s’a construit în anul acesta o școală 

nouă. Are zece săli de clasă mari frumoase cu geamuri lu
minoase. și coridoare largi. Numai de drag să înveți într’o 
asemenea școaiă eram e cea din comuna noastră. In clasă ban 
cile proaspăt vopsite sunt orânduite frumos.

Tovarășul director n’a uitat să ne repartizeze o cameră a 
pionierilor, care a fost aranjată și înfrumusețată de pionieri.

Fiilop RODICA 
instructoare superioară 

Vârtoaipe Sus, reg. București

Rod bogat

Peste 8 Kg. cântărea o varză obținută anul trecut la gospodă
ria agricolă de stat Bragadiru. Anul acesta rodul muncii va fi 
ți mai bogat. Muncitorii agricoli dela această gospodărie aplică 
metode agrotehnice înaintate.------------------* ★-----------------

Stofe pentru iarnă
La gara dir, Cisnădie se 

descarcă de zor vagon după 
vagon. A sosit iar o încărcă
tură de materie primă Pentru 
fabricile textile din Cisnădie. 
Stofele, mătăsurile, postavu
rile lucrate aici, sunt trimise 
apoi în toată tara.

Acum la fabrica „Transil
vania" se lucrează stofe de 
iarnă.

„Să fie trainice și să aibe 
culori frumoase" doresc mun
citorii de acolo.

Meșterul Nicoîae Haina și 
inginerii Ioan Vtdrighin și 
Octavian Lepădat muncesc 

mult să obțină noi modele de 
stofă.

„Probele din laborator au 
reușit 1“ dă de știre inginerul 
Mihăilescu.

Curând se va întrebuința 
un produs sovietic D.T.M., 
care imprimă bine culorile și 
rezistă mai bine la ploaie și 
la soare. Vestea s’a răspân
dit în toată fabrica.

In cinstea Congresului 
P.M.R. muncitorii dela fabrica 
„Transilvania" lucrează stofe 
cât măi bune și frumoase 
pentru oamenii muncii.

Fiece grăunte 
valorează mult!

Pe locomotiva nr. 130524 
dela Depoul Constanța-Port, 
lucrează împreună mecanicul 
Itu Petre și fochistul Popescu 
Dumitru. De multe ori ei ci
teau în ziar despre muncitorii 
care realizează economii. „A- 
dică r.oi n’am putea să 
facem ?‘‘ a întrebat fochistul. 
„Ba putem" i-a răspuns me
canicul. „Să chibzuim mai 
bine cărbunele... Fiece grăun
te valorează mult!" ...Șt, zi 
cu zi, din lopețile neînsem
nate, din bucățile mici de 
cărbune chiar, economiile s’au 
adunat. La sfârșitul a 30 de 
ziie, echipajul locomotivei 
130524 economisise 25 tone 
de cărbune în valoare de 
3325 lei.

Cel mai frumos in
Țăranul muncitor Iosif 

Imre din comuna Hoghiz, 
raionul Rupea, cultivase cu 
in o fâșie de pământ de nu
mai 0,35 ha. Dar îl îngrijea 
cu dragoste. De multe ori, 
printre alte treburi, da fuga 
la ogor să vadă ce-i mai face 
mândrețea de in... A venit 
vremea recoltei. Mare i-a fost 
bucuria lui Imre când a vă
zut că obținuse de pe cele 
0,35 ha., 1117 kg. in. Dar îl 
aștepta o bucurie și mai 
mare. Prezentându-se cu inul 
la baza de recepționare, s’a 
văzut că pe lângă că depășise 
cu 420 de kg. sarcina plani
ficată, inul Lui era cel mai 
frumos din raion. Pentru 
asta, Iosif imre, a primit 
premiu 1000 lei și multe lu
cruri trebuincioase gospodă
riei.

PRIETENI BUNI

Lui Siu-iong ii place să citească împreună cu prietenul ei 
Li Țiu-cian.

Pentru copiii din China populară
In Orașul Ciangciuen 

dim Ghina s’a construit un 
cinematograf anume pentru 
copii. Cinematograful are 
800 de locuri. In pauze 
copiii pot merge în săli 
speciale de jocuri, s®u de 
lectură.

Parcul Peihai din Pekin. Cu atenția încordată, două pio
niere lucrează acum la o schiță după „Palatul copiilor"

In Pekin se constru
iește un spital mare pen
tru copii. In afară de ca
merele pentru bolnavi vor 
fi și săli speciale pentru 
mame. Serviciul medical 
va putea examina chiar și 
1000 de copii zilnic.

Pentru cercurile „Mâini îndemânatice"

O ÎNVELITOARE DE CĂRȚI
Mulți pionieri arată un viu interes 

pentru arta decorativă. Aș vrea să vă 
dau câteva sfaturi pentru ca prin mij
loacele care vă stau ia îndemână să 
puteți realiza unele obiecte practice și 
frumos decorate.

Azi vă voi arăta cum vă puteți reali
za o învelitoare de cărți.

Luați o bucată de carton subțire 
(duplex) sau carton de dosar, lungă 
de 44 cm. și lată de 23 cm. Dintro 
stambă înflorată sau cu dungi, sau 
orice material imprimat care-| gă
siți prin casă, tăiați o bucată de 48 
cm. pe 27 cm., pentru ca bucata de 
pânză să fie mai mare decât cartonul 
cu 2 cm. de jur împrejur (vezi fig 1).

Dacă nu aveți o bucată atât de mare, 
Puteți inădi din bucăți mai mici (Cusă

turile să cadă în mijlocul învelitoarei 
în dreptul cotorului, sau la îndoiturile 
din margine) Pânza croită trebuie căl
cată și așezată pe masa de lucru cu 
fața în jos. Se taie apoi cele patru col
țuri (vezi fig. 2). Puneți cartonul

Fig. 2

aibă dimensiunea de 43 cm. pe 22 cm. 
(vezi fig 4).

peste pânză, exact în mijlocul ei, în 
așa fel ca să rămână în jurul cartonu
lui o fâșie de pânză de 2 cm. (vezi 
fig. 2).

Ungeți cu o pensulă cu pelicanol sau 
pap, câte o latură a cartonului pe o 
lățime de 2 cm. îndoiți pânza care de
pășește cartonul peste partea unsă și 
repede apăsați și neteziți cu degetul 
porțiunea îndoită, până se lipește de 
carton (vezi fig. 3).

Repetați operația pentru celelalte 
trei laturi. După ce s'a lipit bine pânza,

până se usucă, croiți o bucată de hârtie 
colorată (sau decorată de voi) care să

F<g. 4
Ungeți dosul hârtiei cu un strat sub

țire de pelicanol sau pap și cu băgare 
de seamă așezați hârtia cu partea unsă, 
peste cartonul și pânza îndoită; nete
ziți bine ca să nu facă bășici și puneți 
câteva cărți mar grele sau un alt corp 
greu care-l aveți la îndemână peste 

hârtia colorată lipită pe carton. Lă- 
sați astfel 24 ore.

După aceea măsurați în sensul lun
gimii cartonului pe ambele laturi, câte 
o fâșie de 51/2 cm. lățime, și îndoiți 
așa cum se vede în fig. 5. Apoi cu un 

Fig. 5

ac de cusut mai gros și cu ață coaseți 
fâșiile îndoite in partea de sus și de 
jos. Cu această ultimă operație înveli- 
toarea de carte este gata. In fig. 6, 
puteți vedea învelitoarea cu cartea înă
untru.

Fig. 6
Stela VALEANU 

pictor decorator



Ce poate fi mai frumos 
pentru un pionier sau pen
tru oricare școlar decât să 
știe să alerge ușor și cât 
mai repede, să arunce de
parte, să sară în înălțime 
sau lungime, să învingă cu 
ușurință obstacolele ce se 
ivesc într’o excursie sau în 
viața de toate zilele. Să fie 
îndemânatec în mânuirea 
mingiei de volei sau de 
basket, să devină puternic, 
ager, viguros și sănătos.

Multi dintre voi, ați pe
trecut zilele însorite ale 
vacanței de vară în diferite

tabere. Acolo v’ați obișnuit 
ca in fiecare dimineață să 
faceți exerciții de înviorare. 
Nu veți uita desigur multă 
vreme nici frumoasele 
excursii făcute cu profeso
rul de sport, nici meciul de 
volei sau fotbal dintre de
tașamente sau jocurile din 
jurul focurilor de tabără. 
Ele v’au ajutat fără îndo
ială la dezvoltarea acestor 
calități. Dar de acest lucru 
vă veți convinge și voi da
că nu veți părăsi nici în 
timpul anului școlar a- 
cest bun obicei.

Continuați exercițiile de 
gimnastică cu multă regu
laritate și perseverență. 
Participați cu toții la orele 
de educație fizică precum și 
ia cercurile sportive orga
nizate în școală și la pa
latele sau casele de pio
nieri. Unii dintre voi, cum 
sunt cei din clasele V și 
Vi — în felul acesta se vor 
pregăti chiar de pe acum 
pentru trecerea normelor 
F.G.M.A. Iar acei care au 
pășit pragul claselor VII 
și VIII — vor dovedi că 
vara n’a trecut degeaba.

Exercițiile învățate și 
practicate cu sârguință își 
vor arăta rodul în anul ace
sta când vor cuceri frumoa
sa insignă a complexului 
F.G.M.A.

Dragi pionieri, pregălin- 
du-vă pentru trecerea nor
melor F.G.M.A., pe lângă 
faptul că veți fi mai vioi și 
sănătoși, veți prinde dra
goste și pentru practicarea 
unuia sau a mai multor 
sporturi, ca mai târziu să 
ajungeți și voi sportivi de 
nădejde ai patriei. Trebuie 
să știți că cei mai mulți 
dintre sportivii fruntași, în 
acest fel au făcut primii 
pași în sport. Iar astăzi, 
reprezintă cu cinste, culo
rile patriei noastre dragi.

Doina CI ULEANU 
profesoară de educație 
fizică.

Iar a'ntârziat Gică
Versuri de Gica IUTEȘ 

Desene de BURSCHI

Cată Gică pe sub pat, 
Sub saltea, sus pe dulap, 
Sub covorul cadrilat. 
Nu-i pantoful și-un Ciorap! 
Când pantoful l-a găsit 
Un caiet, vai! i-a pierit... 
Si de-abia la opt și-un sfert 
Hop, caietul sub bufet!
Gică e posomorit: 
Cine-aicea l-a vărit?

Am primit scrisoarea ta în care 
ne rogi să-ți povestim despre 
munca de peste vară a pionierilor 
și școlarilor din comuna Recaș, 
regiunea Timișoara. Munca ace
lora care în primăvară au trimis, 
prin „Scânteia pionierului", che
mare către toți pionierii și șco
lari; din țară.

Voiam să-ți răspundem perso
nal, dar ne-am răzgândit. Dece 
să închidem rândurile într’un 
plic, când ele pot interesa și pe 
alți cititori ? 1 Deci 1© publicăm

GRADINA
DE PE MALUL RÂULUI BEGA

Calul înhămat ta căruță bate 
nervos din copite și-și întoarce 
mereu capul spre poarta interna
tului: „Nu mai vin odată? Ce 
mai așteptări, oare ?“.

Nici nu așteaptă prea de mul
tă vreme, dar așa e dânsul, ner
vos. Se liniștește deabia când 
căruța s’a umplut cu pionieri. Și 
atunci mai nechează pe sub bot: 
„Acum, sigur, trebue să alerg..."

Și într’adevăr căluțul trebue să 
alerge vreo patru kilometri, până 
la Bega — pe malul căreia se în
tinde grădina.

Grădina internatului, mare de 
vreo 4 ha., e lucrată încă din 
primăvară aproape numai de pio
nierii și școlarii celor patru școli 
din comună. Trebue să-ți spun 
dela început că cel mai bine au 
lucrat fetele. Rașcă Aurel zicea 
că așa se și cade, băieții în 
schimb fac alte treburi grozave, 
de pildă sportul! .Ah, sportul! 
LupU Ioana, grădinară și sporti
vă de frunte, nu pierde prilețul 
de a-tl „combate".

— Degeaba se laudă cu spor
tul băieții. Echipa noastră, a fe
telor, i-a bătut la handbal cu 
19—0.

Dar să ne întoarcem la grădina 
noastră... Aici, pe malul Begei, 
au muncit grădinarii noștri, din 
Recaș, încă din primele zile ale 
primăverii. Nu trebuie să-ți înșir 
câte lucruri au pus ei în grădi
nă. Cam tot capitolul de legume 
și zarzavaturi din Botanică. Și-au 
venit aproape în fiecare zi petre
când aici multe minute din timpul 
lor liber. Alteori veneau chiar în 
timpul orelor. Nu, să nu crezi 
că fugeau dela școală. (Nu-s 
din aceștia recășenii!) Au venit 
cu tovarășul profesor, de Știin
țele Naturii, să țină aici unele 
lecții.

Ce s’a întâmplat cu grădina 
vara? — întrebi. Nicio grijă! 
N’a fost lăsată în paragină. Ba
log Ecaterina e din Bazoș — co
mună aflată la câțiva km. de Re
caș, — și totuși a venit foarte 
des. Altele, cum sunt Cojocaru 
Valeria sau Andrușeac Ecaterina 
n’au lipsit aproape în nicio zi 
din vacanță. Câte nu s’au în
tâmplat în zilele verii 1

Una din cele mai frumoase zi
le a fost aceea în care, tovarășa 
Mestecăneanu Elena bucătăreasa 
internatului și-a mutat bucătăria 
în grădină.

— Voi sunteți aici, „Aproza
rul" tot aici, eu de ce să fiu în 
sat? Și de atunci, în zilele în 
care pionierii munceau în gră
dină, bucătăria tovarășei Elena 
era și ea acolo. Cred că legume 
mai proaspete ca aici nu s’au fo- 
.losit vreodată în altă bucătărie.

Câte odată îi prindea ploaia în 
grădină. Atunci ori săreau în 
Bega, (măcar dacă se udă, să fie 
uzi de tot!), ori se ascundeau în 
coliba paznicului, moș Pavel.

Cred că ajunge să-ți mai spun 
despre grădină, că roadele ei sunt 
de ajuns pentru nevoile prezente 
ale internatului, ba ajung și pen
tru la iarnă.

...Azi fetele s’au dus la grădi
nă să culeagă roșiile. Vor fierbe 
apoi bulion — tot pentru la iar
nă. — Iar căluțul se grăbește 
pentrucă știe el, pe semne, câte 
roșii sunt de cules în grădină, 
apoi ardei, varză, cartofi și ce
lelalte și toate astea în câteva 
zile.

DELA LIVADA
' LA MARMELADA

Pionierii din Recaș sunt nu nu
mai grădinari dar și pomicultori. 
Lângă arena sportivă au o liva
dă cu 700 de pomi. Nu-ți spun 
cum au îngrijit ei livada asta, știi

prea bine cum se văruiesc po
mii primăvara, cum se curăță de 
omizi. Dar trebuie să-ți spun nea
părat ce-am discutat cu tovară
șul Janculov lacob — brigadier 
la gospodăria colectivă.

Mi-a povestit că anu] acesta 
s’au făcut puține fructe și mai 
ales prune în Recaș, dar în li
vada pionierilor au fost mai multe 
ca in alte locuri. Se vede, cât de 
colo, că-s pomicultori buni — 
spune dânsul.

De te duci la Recaș, în livadă, 
acum toamna nu întâlnești mare 
lucru. Dar te sfătuiesc ceva : Să 
mergi ta internat, la tovarășa E- 
lena, bucătăreasa, și s’o rogi să- 
ți arate marmelada care s’a făcut 
din prunele din livadă. Pionierii 
o să țină, neapărat să guști mar
melada. Și ce să-ți spun, aseme
nea marmeladă nu ai ocazia să 
guști în fiecare zi! E tare bună! 
Pionierii au ținut să amestece 
fiecare cu linguroiul, când s’a 
fiert marmelada. Ziceau că li se 
va părea mai dulce. Așa că au 
amestecat — sub supravegherea 
tovarășei Elena cu schimbul. Era 
nevoie de supraveghere, pentrucă 
deobicei când îs mulți amestecă- 
tori — și desigur „gustători" — 
se prinde marmelada de fundul 
cazanului...

MAI FRUMOASE
DECÂT UN FRUMOS BASM
Pionierii din Recaș au avut și 

supărări. In grădina experimenta
lă, de lângă școală, n’au putut 
obține rezultate, pentrucă terenul 
a fost inundat mai bine de-o lu
nă N’au putut să strângă nici 
sâmburi de zarzăr, de măr și păr, 
pentrucă nu s’au făcut anul a- 
cesta.

Totuși pionierii și școlarii din 
Recaș pot să se mândrească cu 
faptul că au realizat cea mai 
mare parte a angajamentelor pe 
care le-au luat

Vreau să închei scrisoarea as
ta cu câteva rânduri adresate 
unei pioniere din Recaș — tot 
grădinară și ea — Costea Elena. 
Cred că nu te superi.. Așa-i?

Elena, tu mi-ai povestit un 
basm, pe care l-ai auzit ta tine 
în sat, despre Slava — fiica pă
mântului. E unul din basmele pe 
care vi le povestiți seara în dor
mitor, când somnul mai zăboveș
te la ușă. Vreau să-ți spun că 
cele ce am aflat despre munca 
voastră a tinerilor grădinari și 
pomicultori din Recaș, mi s’au 
părut mai frumoase chiar decât 
frumosul basm despre Slava.

Șerban VOICU

Ei au muncit cu stăruință si acum 
culeg roade bogate.

Inșfăcând, ghtozdanu-ndal' 
Fuge ca un apucat!
Calcă pe Azor pe coadă. 
Și de-abia ajuns in stradă, 
S’a izbit de-un om cu-o ladă 
Curg pe jos roșii și-ardei...
Omu-i cere socoteală,
Gică-i strigă: hei, ce vrei? 
Să întârzii dela școală?

Uite că tranvaiul pleacă! 
Gică să-l mai prindă'ncearcă 
Se avântă, drept spre ușă

Dă înlături o mătușă, 
Rupe-un nastur unui tânăr 
H lovește și la umăr 
Și se'ndeasă, și se'ndeasă 
Unde calcă, urme lasă!... 
Și tot strigă ascuțit:
— Faceți loc că suni grăbit!

— Ce câți la sfârșitul orei? 
Când ceilalți de-un ceas învață! 
II întreabă Moș Grigore.
(Și se vede pe mustafă 
Că pe Gică-i necăjit)
— Dar eu astăzi dimineață 
De cu vreme m’am trezit!
Și tot drumul m’am grăbit 
Să-ți spun drept, zău mi se pare 
Că e ceasul zăpăcit
Undeva la minutare*



M. Bagreeva
urșii albi. Fiind obișnuiți cu o temperatură scăzută, 
urșii albi în zilele călduroase nici nu ies din bazin.

In centrul grădinii zoologice pe un loc ceva mai 
ridicat, se înalță o clădire asemănătoare cu un castel. 
Aceasta este un terarium. Dacă urci scara și intri în 
această clădire, poți vedea în dosul unor vitrine de 
sticlă, șerpi veninoși, șopârle, șerpi boa, broaște țes
toase, crocodili și alte reptile.

Frumoase sunt iazurile grădinii zoologice în zilele 
senine. De jur împrejur numai stufăriș, copaci dc tot 
felul. Crengile copacilor se apleacă jos de tot și se 
oglindesc în undele strălucitoare. Pe întinsul luciu al 
apei, lebedele albe și negre stau nemișcate parcă au 
înlemnit. Rațele și gâștele cu strigăte vesele, se 
pese și se afundă în apă, iar pe o insuliță stau 
cânii cu ciocurile lungi lăsate în jos. Pe balta 
ficială se plimbă cocostârcul și flamingul cel cu 
roz.

Locuitorii Moscovei, care vizitează des grădina 
logică, au printre animale favo- 
riții lor. Așa de pildă multă 
lume poate fi observată totdea
una lângă delușorul dela pavi
lionul elefanților. Aici se plimbă 
o familie de elefanți, compusă 
dintr’un elefant african Șango, 
din perechea sa-Molli și din 
puiul lor în vârstă de un an. 
Karat. Datorită unei bune în
grijiri, a urnii regim potrivit 
de temperatură și hrană elefan
ții din grădina zoologică din 
Moscova au început să se înmul
țească. Primul elefant s’a născut 
aici în anul 1948. Anul trecut 
Meili a mai născut un pui căruia 
i s’a dat numele de Karat. El
este foarte iubit de copiii din Moscova. Nenumărate 
sunt ștrengăriile și sburdălniciile micului elefant. Ba 
o trage de urechi pe Molii, ba îi zmulge îngrijitoarei 
șorțul, sau nu-i dă pace tatălui său; se tot învârte 
printre picioarele lui. Dar Șango chiar atunci când 
se supără nu-i face niciun rău lui Karat, ii îndepărtează 
doar încet cu trompa.

Mai există incă un loc în grădina zoologică care 
este vizitat cu o deosebită plăcere de copiii din Mos
cova. Acesta este așa numitul „teren al tineretului". 
Aici într’un

stro- 
pelî- 
arti- 
pene

ife '

Datorită acestui fapt a început creșterea zibelini- 
lor la fermele speciale de animale. Tot în grădina zoo
logică se înmulțesc cu succes elefanții, hipopotamii, 
tigrii, cangurii, lebedele, papagalii și alte animale și 
păsări. Ca să îngrijească bine animalele să le hră
nească științific să le ferească de boli, colaboratorii 
științifici al grădinii zoologice urmăresc regimul de 
temperatură din cuști și din compartimente, urmăresc 
alcătuirea 
animal.

Grădina 
tori. Abia 
îndată ce 
schimbă. Seara bursucul se poartă ca 
stăpân în sectorul său. El urlă la animalele mai mici, 
cerând să nu fie deranjat și să i se facă drum pe 
poteca pe care o socotește numai a lui. Și acesta este 
doar acelaș bursuc care toată ziua dormitează în 
căsuța sa și nu bagă pe nimeni în seamă.

Pentru păsările șl animalele de

rației speciale de hrană pentru fiecare

zoologică este plină toată ziua de vizita- 
spre seară se golesc aleile și potecile. De 
oamenii pleacă, purtarea animalelor se 

un adevărat

acumzoo-

adevărata viață. Zibelinele aleargă sprintene, porcul 
ghimpos nu doarme nici el fiind ocupat cu prânzul. 
Animalelor de noapte li se dă ziua în mod obișnuit 
hrana, dar ele preferă s’o mănânce noaptea.

Frumosul cimpanzeu are și el preocupările lui de 
noapte. Oamenii de servici, îl pregătesc culcușul pe 
un divan de lemn, dar maimuța aruncă tot fânul și 
se culcă pe jos.

Elefanții se duc Ia culcare atât de liniștiți încât nici 
nu se aud

înDimineața începe în grădina zoologică din Moscova odată 
cu mijitul zorilor. Primele care se trezesc sunt păsările cân- 
tătoare : scatii, sticlețil, presurile galbene și pițigoii. Văz
duhul se umple de ciripitul și cântecele lor. Treptat, treptat, 
se alătură acestui „concert de dimineață" noi și noi „exe
cutând". Din iazuri se aud glasurile gâștelor șl rațelor. Leul 
urlă amenințător și vulpea latră.

Către ora șase dimineața se trezesc toate viețuitoarele din 
parc. Începe curățirea sectoarelor. In fiecare compartiment 
se așterne nisip curat șl rumeguș, se spală bazinele și se 
umplu cu apă curată. îngrijitorii curăță bivolii, cămilele, 
lamele și renii nordici.

Multe păsări și animale își încep activitatea lor de dimi
neață prin scăldat. Urșii, tigrii coreeni și de Usuri o 
pornesc spre bazine în timp ce elefanții, girafele, orlanii de 
Camciatca și condorii se stropesc cu apa din adăpătoare. 
In sfârșit curățenia în sectoare este gata. Straturile de flori 
și potecile sur.t stropite. Începe hrănirea animalelor.

Acele ceasornicului arată acum aproape ora zece. Porțile 
grădinii zoologice, se deschid și pe aleile umbrite de copacii 
deși, apar primii vizitatori.

Colecția grădinii zoologice din Moscova este foarte intere
santă. Aici se găsesc animale, aproape din toate colțurile 
globului pământesc: maimuțe, lei, tigri, pantere, elefanți, ri
noceri, cămile și multe altele.

Pe o sut)rafa*ă mai mare, îngrădită, având din loc în loc 
stânci artificiale, trăiesc 
reni cu blană punctată...
i se mai zice

In socțoarele „lum’i

sector mare în formă de cerc înconjurat
cu o plasă înaltă, trăiesc Ia un loc ursuleții albi șl 
roșeați, iezii, puii de vulpe, lupii micuți, jaguarii mici, 
puii de dingo, și încă alte animale tinere. Creșterea în 
comun a acestor animale se practică în grădina zoo
logică de câțiva ani. Ele se obișnuiesc repede unele 
cu allele și devin blânde. Pe teren sunt instalate scări 
de gimnastică și prăjini. Pentru jocuri, animalele au 
butoaie și bile de lemn. In centrul terenului este ame
najată o fântână arteziană. Publicul care urmărește 
năzdrăvăniile puilor de animale, râde aproape tot 
timpul. O mare parte din vizitatorii parcului sunt 
.copii. Aici ei au prilejul să vadă nu numai cele mai 
felurite animale și păsări, dar să și audă povestiri 
despre viața și deprinderile lor, să vadă filme știin
țifice și să viziteze expoziții interesante. Mulți copii 
pasionați după zoologie, încep să frecventeze regulat 
grădina zoologică șl să activeze aici în cadrul cercu
rilor de tineri naturaliști. Școlarii ajută personalului 
grădinii zoologice să îngrijească animalele, să le hră
nească și să le plimbe.

Sub supravegherea colaboratorilor științifici, 
observă și cunosc mai bine viața animalelor, 

cadrul cercurilor din grădina zoologică îi ajută

pleacă pela dormitoarele lor, se trântesc 
pe dușumeaua de lemn șl adorm foarte 
repede.

Deasupra grădinii zoologice se lasă 
noaptea.

girafe, capre de munte, căprioare, 
și Jakul sau bivolul de munte cum

polare" trăiesc vulpile nordice șl

copiii 
Acti- 
mai 

de
vitatea
târziu pe mulți băieți șl fete să-și aleagă specialitatea. Zeci 
s'udenți care învață acum în secțiile de biologie ale facultăților 
din Moscova sunt foști membri ai cercurilor de tineri i 
liști din cadrul grădinii zoologice. Și printre colaboratorii 
dinii zoologice sunt 
activat acolo în cadrul 
vreunui cerc. Grădina 
Zoologică din Moscova 
dintr’un mic lcc de 
distacții cum a fost ea 
înainte de revoluție, 
s’a transformat într’o 
instituție cultural-edu- 
cativă, într’un institut 
unic in 
cercetări 
Aici se 
logia animalelor și se 
fac diferite experiențe 
interesante. In grădina 
zoologică din Moscova, 
s’a reușit pentru prima 
dată în lume înmulți
rea zibelinilor care nu 
trăiesc in libertate.

natura- 
i gră- 

mulți dintre acei care odinioară au

felul lui de 
științifice, 

studiază bio-
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