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La Casa pionierilor din Oradea

* ★

Casele de pionieri sunt locașuri iubite de 
pionierii patriei noastre. Activitatea multila
terală și atrăgătoare din numeroasele cercuri 
aflate ăici, ii face pe micii artiști, construc
tori, mecanici sau horticultori să-și petreacă 
cu plăcere și folos timpul liber.

Fotografiile pe care le publicăm ne vorbesc 
despre două cercuri dela Casa de pionieri 
din Oradea.

In fotografia de jos: Aspect din timpul ac
tivității cercului de mecanică.

In fotografia de 
sus: Pionierii Be- 
reș Attila, Bere 
Ecaterina, Moș 
Paulina și Gheor- 
glie Mircea, mem
bri ai cercului de 
mandoline, cân
tând la instrumen
tele mult îndrăgite 
de ei.

E liniște. In cameră 
nu se aude decât tic- 
tacul monoton al cea
sornicului. Rezemat de 
niăsu(a lui, Anton stă 
nehotărît. Privește, în
cruntând sprâncenile, 
'la cele două teancuri 
de caiete și cărți. Cu 
care să înceapă? cu 
cele „ușoare" sau cu 
cele „grele" ?

— Mai bine cu cele „grele", hotărî el. Scoase din 
ghiozdan cartea și caietul de Geometrie și citi

• o dată lecția. I se păru însă grozav de încurcată ; 
șl grea ! Unghiuri, triunghiuri, construcții grafice... i 

— Ba mai bine citesc la celelalte obiecte, că ' 
tot nu înțeleg nimic la Geometrie! Mâine, înainte 
de ore, îl rog pe Nicolae Rădulescu sau pe Sima 
Gheorghe să mă ajute, deși... parcă-i văd că-mi

. spun din nou că Geometria nu-i cine știe ce lu-

. cru greu. Cum nu pricep ei că eu nu pot să în
văț la Geometrie ? E o materie prea grea. Tre- 
bue să ai talent ca s'o poți învăța.

, Anton puse în ghiozdan caietul, manualul și, cu , 
un suspin adânc, deschise manualul de Fizică. 1 

n Citi lecția. Apoi, căutând să se convingă că ori
cât s’ar „chinui" tot nu poate să înțeleagă, în-

1 chise și cartea de Fizică. Cu un zâmbet fericit j 
observă că pentru a doua zi nu mai are de învă
țat la nici o materie „grea". E rândul celor „ușoare". ' 

— Geografie? Ei, la Geografie nici nu trebui; , 
să învăț. In ora când s’a predat lecția despre 
R. P. Polonă am fost foarte atent în clasă. Am răs-

■ puns destul de bine la întrebările, puse la sfârșitul 
orei, de către tovarășa profesoară. Ce mai încolo, în- , 

' coace; am învățat lecția din clasă. Și fără să 
. mai stea pe gânduri Anton așeză și manualul de 

Geografie în ghiozdan.
...Și astfel Anton Cranțov din clasa a VI-a B del i , 

Școala de 7 ani din Urziceni, regiunea Ploești, își 
termină de pregătit lecțiile pentru a doua zi.

> încă dela începutul anului școlar Anton a împăr-
' țit obiectele în materii grele și materii ușoare. Din ' 
î cele grele fac parte : Geometria, Algebra, Fizica și i 

Gramatica. Din cele ' 
ușoare: Literatura ro- ' 
mână, Istoria, Geogra
fia șl Botanica, La ' 
cele grele nu învață 
fiindcă-s „grele" și el ' 
nu le pricepe. La cele , 
ușoare nu învață, de
oarece sunt atât de '
„ușoare" încât știe to- 1 
tul fără să mai in- '
vețe. Peste toate trece

ț ,j în fugă și astfel nu-și îmbogățește deloc cunoș- '
J tințele. Iar în catalog, în dreptul fiecărei materii,

J J fie ea grea, fie ușoară, ai să găsești un singur fel 
' de note : note mici.

Georgeta PETROVICI 
iprof. la Școala de 7 ani

J ___- ~ Urzicenj^reg. Ploești

Mai tari decât viscolul
Vei, copii, in aceste zile ați stat pe la 

casele voastre, școlile și-au întrerupt ac
tivitatea. In aceste zile, poporul nostru 
a dus o luptă puțin obișnuită: cu vis
colul. V’ați minunat și voi, desigur, a- 
tunci când ieșind din casă, ați văzut tro
ienele uriașe ridicate de viscol.

Nu-i ușoară lupta cu asemenea troiene, 
viscolul e puternic, nu glumă. Dar s’a 
văzut cine-i mai tare...

IN VISCOL...
Viscolea, viscolea fără încetare. Vântul 

năpraznic învolbura zăpada trrienind ca
sele, ridicând pe străzi, pe șosele, pe dru
murile de fier munți de nămeți. Cumplit 
viscol ! Bătrânii spun că nu s’a mal vă
zut așa viscol dela începutul veacului. 
Dar s’o mai fi văzut vreodată ca oamenii 
să-l înfrunte cu atâta bărbăție ?

...Acceleratul 32 s’a oprit gâfâind în 
stația Dârza. De-aici nu mai putea îna
inta. Troiene de zăpadă mai înalte de-un 
stat de om acopereau linia. Inzăpezire 1

Șeful stației împreună cu ceferiștii care 
se aflau acolo au pornit de îndată la lu
cru. Călătorii au fost invitați în sălile de 
așteptare și în birourile călduroase, ale 
gării. Viforul se întețea. Iată însă că în 
gară a venit prin viscol un. detașament 
de schiori. Aveau ranițele încărcate cu ali
mente. Călătorii au primit pâine proas
pătă, brânză, marmeladă, halva. Copiii' au 
mai primit zahăr, bomboane și biscuiți.

...Pe viscolul acela cumplit liniorul 
v Mihai Ion era la datorie : veghea ca li

niile de telegraf și telefon să nu se în
trerupă. La vreo 6 km. de satul Chilibia, 
în plin Bărăgan, vântul a rupt sârmele. 
Mihai Ion a sosit la vreme. S’a urcat pe 
stâlpi. Viscolul îl biciuia, mai să-l arunce 

jos. Era greu, dar curajosul linior n’a 
cob-rit până când linia n’a fost resta

bilită. Liniorul Mihai Ion este comunist.
...In fabrici munca a continuat. 

La fabrica de pâine „Constantin David" 
din București se lucra de zor. Toți mun
citorii erau prezenți. Toți înfruntaseră 

viscolul pentru ca oamenilor muncii să 
nu le lipsească pâinea. Dar Capitala e 
mare și are atâtea centre de distribuire a 
pâinii, iar pe străzi nici o mașină nu pu
tea răzbate.

Iată insă că sportivii colectivelor Pro
gresul, Dinamo. Știința au pornit pe 
schiuri luptându-se cu viscolul, spre toate 
colțurile Bucureștiului. Ei purtau în ra
nițe o încărcătură prețioasă — pâinea.

...Cu câtă grijă au veghiat colectiviștii 
și țăranii muncitori ca să ferească de pa
gube avutul obștesc. Două zile și două 
nopți a stat Iordan Simion dela G.A.C. 
„Filimon Sârbu" din Călărașii Vechi să 
apere oile cte viscolul care arunca trâmbe 
de zăpadă in adăposturi și de lupii care 
dădeau târco-ale...

Multe s’ar mai putea povesti și despre 
ceferiștii din gara București-Mărfuri care 
au lucrat 40 de ore în șir pentru deszăpe
zirea liniilor și despre cei care pe viscol 
au cărat cu spinarea baloturi de fân la 
vitele din câteva vagoane prinse în a- 
ceastă gară, despre ștafeta factorilor poș
tali din Suceava care au străbătut, tot pe 
viscol, mari distanțe pentru a împărți 
corespondența și ziarele, despre atâția 
muncitori linieri care, ca și comunistul 
Mihai Ion, au făcut adevărate minuni de 
curaj și eroism înfruntând tăria vântului, 
nămeții și asprimea gerului și despre 
multe alte fapte asemănătoare, izvorîte 
dintr’un simțământ puternic de adevărat 
patriotism.

O DATORIE PATRIOTICĂ

După două zile de ninsoare și viscol 
aprig, vremea s’a liniștit. Peste tot au 
rămas încremeniți adevărați munți de ză
padă. In acest timp, spre toate colțurile 
țării pornea pe calea undelor Chemarea 
Guvernului nostru către toți cetățenii de 
a porni neîntârziat la înlăturarea greută
ților pricinuiie de viscol. Aceasta era da
toria patriotică a fiecărui cetățean.

A început bătălia. Pe străzile orașelor, 
de-a-lungul șoselelor și căilor ferate, în 
gări, pe ulițele satelor au ieșit la luptă. 

cu zăpada, bărbați și ferfiei, tineri șl 
vârstnici, in frunte cu comuniștii.

Orașele și satele țării păreau adevărate 
furnicare. Tractoare puternice și tancuri 
deschideau drumul. In urma lor lopătarii 
ridicau zăpada pe margini. Numai într’o 
singură zi, în raionul 1 Mai din Bucu
rești au lucrat la deszăpezirea străzilor 
406 brigăzi cuprinzând aproape 16.000 ce
tățeni — muncitori, tehnicieni, funcțio
nari, sportivi și militari.

Comitelui Central U.T.M. ă lansat un 
/♦pel către toți utemiștii și tinerii ca să 
fie în primele rânduri în acțiunile de în
lăturare a urmărilor viscolului. Numai în 
regiunea Ploești, răspunzând Apelului 
C.C. al U.T.M., au luat parte la deszăpe
zirea drumurilor și căilor ferate 15.000 de 
tineri.

300 de utemiști șl tineri mineri au des
fundat pe lungime de zeci de kilometri 

linia ferată îngustă, pe care se trans-» 
portă combustibilul necesar la termocen
trala Gh. Gheorghiu-Dej. Sondele, uzinele 
și așezările omenești din regiunea Ploești 
au primit astfel fără încetare energie e- 
lectrică.

Bătălia a fost câștigată. Bin viscolul 
cel puternic n’au mai rămas decât mor
manele de zăpadă așezate pe marginea 
drumurilor și căilor ferate. Orașele și sa
tele și-au căpătat înfățișarea obișnuită. 
Trenurile se duc și se întorc, ducând cu 
ele călători și mărfuri. In orașe circulă 
ca și înainte tramvaiele și mașinile. Ma
gazinele încărcate sunt pline de cumpă
rători. iar cinematografele și teatrele 
pline de spectatori. Și în curând toate 
școlile își vor reîncepe activitatea.,



Tratatul Prieteniei
4 Februarie este o zi importantă 

pentru poporul nostru, in această 
zi s a semnat la Moscova, in urmă 
cu 6 ani, Tratatul de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală în
tre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Română. Acesta este un 
act de cea mai mare însemnătate 
pentru țara noastră.

Țara noastră a mai încheiat tra
tate și în trecut, pe vremea cârmui
rilor burghezo-moșierești. Acelea 
Insă erau tratate înrobitoare, prin 
care imperialiștii de tot felul, din 
Europa sau de dincolo de ocean, au 
căpătat dreptul să secătuiască bo
gățiile patriei noastre. Ele n’au a- 
dus poporului decât sărăcie și mize
rie.

Încheiat în scopul întăririi păcii 
și in scopul adâncirii legăturilor de 
prietenie și într ajutorare, între 
marea Țară Sovietică și țara noas
tră, Tratatul sovieto-român servește 
interesele de viată ale poporului 
nostru muncitor.

Prietenia cu marele popor sovie
tic a fost întotdeauna scumpă po
porului nostru, in vremuri grele 
noi am primit sprijinul neprețuit 
al poporului sovietic. Uniunii So
vietice îi datorăm eliberarea de 
sub jugul fascist, care a avut ca 

urmare libertatea și marile drep
turi de care ne bucurăm azi.

Prietenia cu Uniunea Sovietică 
este chezășie și scut al indepen
denței și suveranității patriei 
noastre.

Prietenia cu Uniunea Sovietică 
este un izvor nesecat din care 03- 
menii muncii din țara noastră iau 
noi și noi forțe în lupta pentru 
construirea vieții noi în scumpa 
noastră patrie. Priviți copii în ju
rul vostru roadele acestei minuna
te prietenii! Pe șantierele celei 
mai mari hidrocentrale din țara 
noastră — hidrocentrala V. 1. 
Lenin dela Bicaz — lucrează 
mașini sovietice. Cu mașini sovie
tice din cele mai moderne este în
zestrată noua fabrică textilă „Mol
dova" dela Botoșani, Combinatul 
Poligrafic Casa Scânteii „I. V. 
Stalin". Cu ajutorul sovietic am 
construit și construim fabrici și u- 
zine noi, transformăm țara noas
tră într’o țară cu industrie înainta
tă. Țara noastră are acum ramuri 
cu totul noi de industrie cum e 
industria constructoare de mașini. 
Ne putem mândri că azi fabricăm 
noi înșine mașini și utilaje pentru 
extragerea petrolului și cărbunelui, 

strunguri și mașini de transport, 
utilaj electric, mașini pentru In
dustria ușoară și alimentară, trac
toare și mașini agricole. Toate a- 
cestea, înainte vreme, eram nevo- 
iți să Ie cumpărăm din străinăta
te. Cu ajutorul sovietic, cu mașini 
agricole, cu semințe selecționate 
trimise din Uniunea Sovietică, du
cem în satele patriei noastre bătă
lia pentru sporirea recoltelor, pen
tru creșterea bogăției de animale. 
Deschidem drumuri noi științei, 
artei, literaturii noastre, folosind 
neîntrecuta experiență a științei, 
artei și literaturii sovietice. Po
porul nostru construește azi o viață 
nouă, la oraș și la sat, învățând 
din exemplul constructorilor co
munismului.

înflorirea Republicii noastre 
Populare e legată de marea prie
tenie dintre poporul nostru și po
porul sovietic.

Noi putem privi cu încredere în 
viitor pentrucă suntem alături de 
Uniunea Sovietică, pentrucă ne 
bucurăm de sprijinul ei frățesc. 
Noi suntem puternici pentrucă fa
cem parte din marele front al pă
cii și democrației, în fruntea că
ruia pășește marea țară a cons
tructorilor comunismului.

Din curiozitățile iernii
Viscolul care a bântuit zilele trecute (ara noastră 

și multe alte țări, este un fenomen care rar se poate 
întâlni. Un astfel de fenomen se întâmplă la zeci și 
sute de ani.

Dar din ce cauză se produce un asemenea viscol?
Din Fizică știți că aerul cald fiind mai ușor ca ae

rul rece, se ridică în sus, în atmosferă. Iarna, ori de 
câte on valuri de aer mai rece vin să ia locul aeru
lui cald, înălțat în atmosferă, se produce viscolul. 
Dar de ce acum -câteva zile viscolul a fost atât de 
puternic ? Acest lucru poate fi explicat astfel: 
pe emisfera noastră păturile de aer rece dinspre 
polul nord caută să vină către regiunile sudice, 
unde aerul este mai cald. Foarte rar păturile de 
aer rece reușesc să birue rezistența pe care le-o 
opun păturile de aer cald și năvălesc spre sud 
răcind brusc atmosfera acestor ținuturi. Acum 
câteva zile un val de aer foarte rece a înfrânt 
rezistența păturilor de aer cald și a pornit dinspre 
polul nord către sud. Trecând peste Peninsula Scan
dinavică. Germania și Franța el a ajuns până în 
Peninsula Balcanică și Italia aducând ninsoarea și 
gerul și pe coastele calde ale Mediteranei. El a ajuns 
chiar până în Portugalia și nordul Africii.

Năvala aerului rece a fost mai puternică in iarna 
aceasta decât în alte ierni, deoarece tocmai în mo
mentul invaziei aerului rece, polar, deasupra Medite
ranei se formase o zonă întinsă de aer cald. Aerul 
rece, a găsit tocmai locul pregătit de aerul prea cald 
și prea ușor, din părțile Mediteranei.

Pretutindeni viscolul a împiedicat buna desfășu
rare a muncit omului. A împiedicat circulația vehi
culelor, a împiedicat munca în mine, a oprit circula
ția trenurilor, a vaselor maritime și a avioanelor.

Țări din Europa și nordul Africii unde de zeci de 
ani mercurul termometrului nu a scăzut sub zero, 
au fost bântuite de viscol și zăpadă. Cui i-ar fi ve
nit să creadă că în provinciile Algarve și Algos din 
sudul Portugaliei, renumite pentru clima lor blândă, 
oamenii să fie nevoiți să meargă printre troienele de 
zăpadă înfruntând viscolul?! Cine și-ar fi închipuit 
că Italia, despre care cu toții știm că este țara cu 
climă dulce unde cresc portocale și lămâi să fie a- 
coperită de cantități uriașe de zăpadă?! De peste 
58 de ani locuitorii Triesiului n’au mai avut de 'înfrun
tat un viscol atât de puternic încât să le smulgă aco
perișurile caselor. In numeroase mine din sudul 
Germaniei din pricina gerului, pompele și țevile de 
canalizare au înghețat și s’au spart.

Cercetările Institutelor Meteorologice au stabilit 
că acum s’a realizat un echilibru între presiunea pă
turilor de aer rece și a celor de aer cald.

O

In vacanța de iarnă am văzut la căminul cultural fii 
mul sovietic „Fiul regimentului". De atunci, tuturor rte-a 
rămas întipărit în minte chipul drag al lui Vănia Solnțev.

Vania Solnțev era un copil sovietic care în timpul 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei rămăsese orfan 
de amândoi părinții. Rămas pe drumuri el a hoinărit 
multă vreme la voia întâmplării până ce a fost găsit de 
niște ostași sovietici. Aceștia l-au dus la regiment, l-au 
ospătat cum se cuvine, urmând ca după aceea, din ordi
nul căpitanului Enachiev, să-l transporte .in spatele fron
tului, la un cămin de copie orfani. Pe drum, însă, Vania 
sare din camion și fuge in pădure, căci dorința lui cea 
mai fierbinte era aceea de a lupta cot la cot cu cei 
mari împotriva cotropitorilor fasciști. Insă sergentul 
Didenco îl prinde și-l aduce din nou in camion, unde-l 
leagă cu «o frânghie de mână.

După mai multe peripeții, Vania reușește să ajungă din 
nou la regiment. Stand de vorbă cu căpitanul, îl 
convinge să-l primească în regiment. Și Vania în
cepe să primească cele dintâi misiuni. Intr'una din 
zile el pleacă în recunoaștere la nemți împreună 
cu doi ostași sovietici. Dar tocmai când făcea o 
schemă a unei poziții nemțești, el este luat pri
zonier de o patrulă fascistă. Fiind cercetat de inamici el 
nu destăinuie nimic și e asvârlit într’un beci, de unde 
mai apoi este salvat de către tovarășii săi. Inapoindu-se 
la regiment, primește pe lângă uniforma de ostaș sovietic 
titlul de „servant la tun".

...La sfârșitul filmului Vania apare pentru ultima 
oară pe ecran, defilând în Piața Roșie din Moscova ca 
elev al școlii de ofițeri. Vania Solnțev se pregătea acum 
să devină ofițer pentru ca împreună cu ceilalți viteji 
ostași sovietici, să stea mai departe de veghe minunatei 
sale patrii.

Emil MACOVEI
unit- 21 Gugești raionul Huți 

regiunea 1 ași

Când Ionică s’a tre
zit în zori, focul ardea 
sglobiu în sobă iar pe 
geamuri, gerul desena
se o mulțime de fior' 
albe.

— Strașnic ger s’a 
lăsat astăzi, spuse tata 
suf'.ându-și în pumni. 
Vezi ce bine a fost că 
n’am amânat treaba de 
astăzi pe mâine. Dacă 
eri nu astupam împreu
nă crăpăturile din pere
ții și acoperișul grajdu
lui și dacă nu puneam 
sticlă la toate ochiurile 
de geam, caii și boii ar 
fi suferit de frig peste 
noapte, iar mieluții tăi 
ar fi răcit cu siguranță. 
Să știi că mai mult dău
nează animalelor, și 
mai ales celor tinere, 
curenții de aer din adă
post, decât însuși frigul. 
In grajdul nostru e căl
dură potrivită, 10-12 
grade, tocmai cât tre- 
bue.

Ionică se îmbrăcă la 
repezeală și se dusesă-i 
ajute tatei la treburi. A- 
dăpară vaca și caii, a- 
poi boii și cele patru oi. 
Apj au strâns-o din a- 
jun într’un butoi pe 
are l-au pus în grajd 
ca să nu fie prea rece. 
Adăpate cu apă rece a- 
nimalele se pot îmbol
năvi.

După aceea, tatăl lui 
Ionică a tocat paie cu 
șișcornița iar pe băiat 
l-a trimis să scoată ceva 
sfeclă.

_  Să ai grijă Ionică, 
să nu aduci și sfeclă în
ghețată, că face rău a- 
nimalelor.

Cum trebue să îngrijim animalele 
în timpul gerului

După ce-au tocat sfe
cla și au amestecat-o cu 
fân și cu tărâțe, au dat 
de mâncare vitelor, fie
căreia după trebuință. 
Apoi le-au schimbat aș
ternutul. Când treaba 
s’a isprăvit Ionică ple
că la Miluță a lui Va
cile Axinte să-și facă 

împreună lecțiile per.trrr 
a doua zi.

Când a ajuns la 
poarta lui, îl văzu du
când căldarea cu terci 
cald. Era pentru scroa
fa cu purcei.

— Hai cu mine Io
nică ! Să vezi ce mari 
au crescut purceii și 
câte ghidușii fac ! De 
când dau scroafei mân
care caldă are mai mult 
lapte, iar purceii cresc 
văzând cu ochii.

Au așteptat până ce 
scroafa a mâncat tot. 
Nu se mai săturau să 
privească la cei 8 pur- 
celuși care alergau, se 
luptau și făceau numai 
pozne prin coteț.

După aceea s’au dus 
împreună la poiata găi
nilor, le-au curățat po

deaua, le-au pus așter
nut curat și le-au dat 
uruială înmuiată cu apă 
caldă. De băut le-au dat 
tot apă caldă. Au strâns 
apoi de prin cuibare 6 
ouă.

întorși în casă s’au 
apucat de lecții.

...De afară se auziră 

clinchcte de zurgălăi. 
Intrase cu sania în o- 
gradă bădița Vasile. 
Copiii i-au sărit bucu
roși în întâmpinare cu
rioși să știe ce a adus 
în saci.

— Iaca am făcut niș
te uruială de orz și po
rumb pentru vite. Dacă 
le mai dăm boabe în
tregi, ele le mistuie nu
mai în parte și facem 
multă risipă. Mai a- 
veam eu niște uruială 
dar mucegăită și nu 
le-o mai dau că le face 
rău la stomac. Și pen
trucă tot sunteți aici, 
deshămați voi, măi voi
nicilor, calul și duceți-1 
în grajd. Aveți grijă 
să-1 frecați bine cu un 
șomoiog de paie până 
s’o usca. E tare înfier

bântat și asudat. Pu- 
neți-i țolul ăsta pe spi
nare.

După ce l-au deshă- 
mat și l-au legat de 
iesle, copiii >-au pus di
nainte fân proaspăt, au 
făcut câte două șomo- 
ioage de paie și l-au 
frecat pe tot corpul 

până n’au mai ieșit a- 
buri. I-au pus apoi țolul 
pe spinare și l-au lăsat 
să mănânce. Copiii s’au 
întors apoi în casă.

*
V’am povestit despre 

faptele lui Ionel și Mi
luță nu atât ca să aflați 
de ele, cât mai ales ca 
voi să învățați cum să 
ajutați părinților la în
grijirea animalelor. Iar
na aceasta se dovedește 
a fi o iarnă grea și pe 
timp de ger animalele 
au nevoie de o îngrijire 
atentă. Alături de pă
rinții voștri, participați 

și voi, dragi prietenii, la 
această muncă.
Dr; Andrei NICOLAE 
dela Stațiunea Expe

rimentală Zootehnică 
Popouți-Botoșani



de S. MARȘAC
Politicoși
Dacă sunteți, _
Fără protest, copii.
Pe o bătrână.
In tramvai.
Pe bancă-o veți pofti I

Și de sunteți
Politicoși,
Vreo îndoială nu e:
Veți ajuta
Pe-un invalid
In iroleibus să suie !

Din activitatea coifului nostru viu

Căci cei care-au venit la timp, 
Să piardă-acuma, drept e, 
Minute zeci.
Chiar ore’ntregi
Șezând ca să v’aștepte?

Politicoși
Dacă sunteți,

Atunci, să se’nțeleagă;
Cărți.
De pe la biblioteci.
Nu luafi pe-o viață’ntreagă!

Dacă sunteți
Politicoși.
Nu veți șopti, măi [rate, 
In timpul orei, turuind 
Ca niște mori stricate

Dacă sunteți
Politicoși,
Nu dați in cei mai mici.
Fugind fricoși
Când vă’ntâlniți
Cu alții mai voinici!

★

La colțul viu din școala noastră, se 
află um acvariu cu peștișori argintii 
și roșii, mai multe plante acvatice și 
ghivece cu diferite specii de flori.
' Cercul tinerilor naturaliști mi-a dat 
mie sarcina să răspund de acest colț 
viu.

La începilt am crezut că munca e

lăstari, tineri și viguroși, care luau lo
cul plantelor mamă, uscate. Dar peș
tilor continua să le meargă prost.

Intr’o zi, tovarășa profesoară ne vi
zită colțul viu. Bucuroasă i-am arătat 
lăstarii tineri. Când însă tovarășa pro
fesoară s’a întors spre pești n’am mai 
zis nimic. După privirea sa stăruitoa-

foarte ușoară, iar plantelor mi se pă- ___ re am înțeles câ apa trebue schimba
rea că le merge minunat. Cu timpul 
însă munca s’a 
dovedit a fi mult 
maicomplicată de. 
cât credeam. După 
câteva zile, plan
tele au început să 
se ofilească, iar 
apa peștilor, cu 
toate că o schim
bam la timp, părea 
tulbure. Faptul a- 
cesta m’a mirat, 
deoarece știam că 
datoria mi-o fac 
întocmai cum tre
bue. M’am dus 
după sfat la tova
rășa profesoară, iar
mandat să mă folosesc de cunoștințele 
pe care le-am căpătat la Științele na
turii în clasele a V-a și a Vl-a.

Mie nu-mi trecuse însă prin minte 
că acum trebue să pun în practică 
ceea ce am învățat în clasele anterioa
re. Sigur, foarte ușor am aflat de ce le 
merge prost plantelor: trebuia mai în
tâi ca ele să se aclimatizeze.

In -curând din rădăcini au apărut noi

dânsa mi-a reco-

tă. Repede, cu ajutorul- unui furtun, am 
scos apa. Când în 
vas nu mai rămă
sese decât o trei
me din apa din 
vas se ridicară în 
sus niște fulgișori 
ca pleava de grâu, 

început am 
Și 
să

Politicoși,
De vorpă când
Cu bunicuța stați
Cu luare-aminte 
Ascultați 
Și vorba nu-J tăiați!

Dacă sunteți
Politicoși,
Voi înși-vă, de grab
Veți spune mamei.
Nerugați:
— Azi te-ajutăm la treabă!

Dacă sunteți
Politicoși,
Atuncea totul clar e:
Voi, pionieri, nu’ntârziați 
La nici-o adunare!

Știam odată un copil
Co guvernantă foarte grasă.
Ea, grijulie, îi dădea 
O educație aleasă

Era politicos,
Ce-i drept
Acest băiat drăguț,
li mulțumea.
Smulgându-i mingea
Vreunui băiat micuț.

Nul
De sunteți
Politicoși,
Să mulțumiți e bine.
Dar mingea altuia nu luați, 
Pân’ce frumos no să-l rugați. 
Așa cum se cuvine !

In românește de
Al. Ovidiu ZOTTA

La 
privit mirată 
nu știam ce 
cred. Văzându-mi 
mirarea, tovarășa 
profesoară îmi de- 
te câteva lămu
riri. Ce se întâm
plase de fapt? Eu, 
crezând că peștii 

vor crește mai repede dacă vor avea 
mâncare mai multă, le-am dat mân
care din belșug. Insă socotelile mele 
erau greșite. Peștii mâncau foarte pu
țin. Mâncarea rămasă s’a depus pe 
fund formând un al doilea strat 
peste cel de nisip, și îmbâcsind apa.

După ce am curățat acvariul am pue- 
apă curată, care nu s’a mai tulburat 
și în care peștii păreau veseli și mul
țumiți.

Cecilia BĂCESCU
Școala de 7 ani nr. 4 fete 

Ptoești

Mâini îndemânatice

DE VORBA CU PARTICIPANȚII
Cu fiecare zi crește numărul răspun

surilor care ne sosesc la redacție pen
tru Olimpiada Tinerilor Fizicieni. 
Mulți dintre voi s’au străduit să dea 
răspunsuri concrete și complete. Citind 
răspunsurile voastre, am observat că 
la problema „Turbina cu aburi româ
nească", unii n'ați reușit să dați un 
răspuns complet. Când răspundeți la 
această problemă, gândiți-vă mai întâi 
cum arată o turbină cu aburi și pe care 
principii din fizică se bazează funcțio
narea ei.

Să luăm o problemă asemănătoare: 
de pildă mașinile cu aburi. Ele sunt 
alcătuite din unul sau mai mulți ci
lindri. In interiorul cilindrilor se mișaă 
un piston. Cu ajutorul unui sistem 
format din o bielă și o manivelă, miș
carea de du-ie-vino a pistonului se 
transformă în mișcare circulară. Ei

bine, turbina cu aburi nu mai are ne
voie de sistemul bielă-manivelă. Aburii 
pun direct în mișcare rotorul ei. 
Turbina cu aburi face parte din grupa 
mașinilor rotative, la care mișcarea 
circulară se obține direct dela axul 
mașinii și nu prin intermediul vreunui 
alt sistem.

Când răspundeți la această problemă 
țineți seama și de puterea pe care 
o are turbina și de turația ei. Vă sfă
tuim să cercetați colecția revistei 
„Știință și Tehnică pentru tineret", re
vista „Știință și Cultură" și broșuri 
de știință popularizată, apărute în 
Colecția S.R.S.C., cum sunt: „Dela 
tramvai la metropolitan", „Electrifica
rea și transporturile", „Dela roata 
morii la. turbină" și altele. Scrieți-ne și 
întrebați-ne și pe noi unele lucruri 
care v’ar ajuta să răspundeți cât mai 
bine și mai complet la probleme.

In cercul „Mâinilor îndemânatice" dela Palatul pionierilor din Timi
șoara copiii au învățat să lucreze multe lucruri frumoase și folositoare i 
corăbii cu catarge cutezătoare, păpuși în felurite costume naționale, mici 
șorțulețe și rochițe, semne de cărți, aeromodele... Ele sunt multe și deose
bite. Insă toate la un loc îți vorbesc despre iscusința și hărnicia pionie
rilor.

Repetăm pentru examene

In sala de gimnastică
Sala <le gimnastică e scăldată de lumina vie a becurilor. Pionierele detașamen

telor 7 și 8 ascultă cu atenție sfaturile tovarășei profesoare de Cultură fizică șl 
sport.

— Mingea trebue lovită cu curaj, mișcați-vă cu repeziciune și pasați mingea dela 
una la alta.

Se flueră lung și matchul de volei dintre cele două detașamente începe. Mingea 
sboară peste plasă, dintr’o parte in alta a terenului. Fiecare echipă luptă cu îndâr
jire pentru întâietate. Fluerul se aude din nou, și fetele aplaudă victoria detașamen
tului 8. La sfârșitul matchului, cele mai mai bune jucătoare împreună cu tovarășa 
profesoară analizează greșelile făcute de jucătoare .și ne arată cum trebue să ne 
ferim de ele.

...Afară e iarnă, dar în sala noastră de gimnastică activitatea sportivă nu înce
tează nici o zi.

Rodica ILIESCU
Liceu' de fete nr. 1 Craiova

Cu câteva săptămâni 
în urmă, tovarășa pro
fesoară de Limba româ
nă a amintit elevelor 
clasei a Vl-a că e tim
pul să înceapă repeta
rea materiei pentru exa
men.

„E foarte important — 
spunea tovarășa profe
soară — să înveți ordo
nat. Repetarea declină
rilor substantivelor e bi
ne s’o faci comparându- 
le între ele pe toate trei 
pentrucă astfel vezi mai 
ușor asemănările și deo
sebirile între ele. Fiți 
foarte atenți cu scrierea 
corectă gramaticală și 
ortografică. Observând o 
grașeală pe care ai fă
cut-o,, scrii-o într’un ca
iet special ș.i repetă re
gula până o știi bine.

Apoi fă multe aplicații 
practice".

Acum elevele clasei 
a Vl-a din comuna Ce- 
rașu au repetat o bună 
parte din materie. Șer- 
bănescu Elena a început 
cu gramatica. Ea a ter
minat de repetat toată 
partea din sintaxă.
Constantin CR1STEA

corespondentul 
„Scânteii pionierului" 

în regiunea Ptoești
★

Si la noi în clasă au 
început pregătirile pen
tru examene. Odată cu 
învățarea lecțiilor noi, 
repetăm și alte capitole 
din urmă. Iată cum re
pet eu, de pildă: la Geo
grafie am avut de în
vățat ca lecție nouă 
„Grupa nordică a CaT- 
paților Răsăriteni" și în 
același timp am repetat

capitolul : așezarea pe 
glob, pe continent, supra
fața, hotarele și vecinii 
R.P.R. Săptămâna vii
toare repet capitolul : a- 
pele și lacurile R.P.R.

La Limba română, în 
săptămâna aceasta am 
repetat despre viața și 
opera lui Grigore Ale- 
xa.ndrescu și propozițiu- 
nea secundară subiec
tivă. Săptămâna vii
toare voi repeta despre 
N. Bălcescu și propozi- 
țiunea secundară predi
cativă.

Așa repet de obicei la 
fiecare materix In fie
care zi mi-airr rezervat 
pentru aceasta ' câte 2 
ore.

Mariana IMAN
cl. a VJI-a Șc. Mixtă 

nr. 1 — Otten ița



vânătorești ! Te crezi 
mea poveștilor Toarcla.

pionierii nu se tem de greu-

eu, hai. dar să nu te

drum

dat de niște

ta.

până nu mă vedea depărtân-

împreju-

le cercetăm, 
zise el.

coama sbârlită.
am aprins focul. Am ju- 
l-am curațat și l-am pus 
dintre noi stătea lângă 
potrivea deasupra jăra-

el. viclean și eu Mi-am luat 
gălețile șt ni’am dat după un 
cum stăm pitit numai ce-l văd

Moș Martin 
nici de atunci

tam. Hei, 
prânzul în ziua aceea, 
încoace.

mea, se ținea de capul meu și-mi tot 
spunea că

el, cum

merindele de 
la poalele Albotei am

Echipați de vânătoare, cu tolba la șcj.l, 
cu sacul la spinare și arma aruncată pe 
umăr,o pornirăm spre pădurea Lempeșu- 
lul : eram vreo 20 de vânători din Făgă
raș. Câinii haiducești ne dădeau târcoale 
lătrând de parcă ne'ndrmnau să dum zor 
.spre pădure Se lăsase de cu seară un 
ger de ne îngheța răsuflarea și pmătul 

-ne venea până deasupra genunchilor. 
Trecusem de Soarș și ne îndreptam spre 
Felmer, când tocmai prin dreptul trecă
torii „Comoara" auzirăm strigând pe cel 
din fruntea convoiului:

— Opriți-vă fraților ! Am 
urme.

Ne apropiarăm șl noi să
— Astea s de mistreț, ne
In fața noastră se înălțau trunchiurile 

uriașe ale bătrânilor stejari din pădurea 
Lempeșului. In scurt timp avea să încea
pă vânătoarea.

*
Am pătruns în codru. Simțind vânatul 

în apropiere, câinii se depărtară mârâ- 
ind. Noi, vânătorii, ne-am împărțit in 
două și am pornit să înconjurăm pădurea 
până sus în deal. Ne împrăștiase.m în 
formă de potcoavă și auzeam răzbătând 
prin desișul pădurii strigatei; hăitașilor 
care asmuțeau câinii. Pădurea vuia de 
larma chiuiturilor lor și de lătratul câi
nilor. In pădure se auziră primele îm
pușcături.

Deodată, in dreapta. mea. ră cnă mi 
foc de armă urmat de un horcăit pre
lung. Mă apropiai și văzui că pușca ve
cinului meu din dreapta mai fumega 
încă. La vreo douăzeci de pași depărtare, 
un mistreț se zvârcolea în omăt. Ară- 
tându-mi pușca, vânătorul o bătu cu 
latei palmei și-mi zise:

— llun prieten. Dela prima ochire 
I-am doborît

Unui dintre hăitași s’apropie de mis
treț și scoțâildu-și un cuțit lung dela 
brâu, i-1 înfipse în beregată.

Ne-așezarăm iar la pândă. într’un târ
ziu s'auzi din pădure un fluer prelung 
dat din țeava de pușcă. Asta însemna 
încetarea vânătorii. Până când să ne a- 
dunăm. se lăsase seara. Din luminiș, au 
fost trași afară doi mistreți înțepeniți, cu 
r.cl.i lungi și ascuțiți atârnându-le din 
gură. Unul era cât un vițel de mare. îe 
apuca groaza să te uiți la ei. cum stă
teau lungiți cu

Intr’o poiană 
puit un mistreț, 
in proțap. Unul 
proțap și-l tot 
tecului. Ce neînchipuit de bine te simți 
alături de vânători, în preajma foci I ii, 
înfulecând o bucată de mistreț friptă’n 
proțap și ascultând snoave și povestiri

am
cu

de
Simon Vâs le,

cocoși

* >

că-mi schimbasem cu
ca focul, mă făcusem

tors, ziceau ortacii 
loar^a : din rumen 
cum e turta de ceară.
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de-a-dreptul in

Prânzul lui Moș Martin
Cel dintâi a început să istorisească 

ciob,-im tinerel cu o căciulă mare de 
trahan, îndesată până peste ochi.

— Și cum vă spuneam, zise 
se apropia vremea prânzului ursii se și 
înființa la stână. Până ce coboram eu 
cu găleata la izvor, el inhăța o oiiă și 
o tulea în pădure. Iși găsise loc de prân
zit la stâna mea, afurisitul ! Dar tot 
mai mulțumit eram cu el. decât să fi 
avut parte de cumătrul lup Că lunul dacă 
intră în stână, apoi nu se mulțumește 
să-și ia prada, sfâșie 20—30 de oi dintr’o- 
daiă.

Moș Martin al meu își lua în fiecare zi 
oița și-o ștergea. Se vede treaba că-i 
plăcea tare mult prânzul la mine acasă, 
că nu trecea zi să nu vină. Dar vorba 
ceea, nu mă puteam lăsa ia mila lui. că-s 
mai multe zile decât cârnați și’ntr'o bună 
zi m’aș fi trezit cu stâna goală. Mi-am 
pus în gând să-i viu de hac cu orice 
preț și în loc să mai cobor la izvor, îl 
așteptam acasă. Dar el, deștept, ce crezi. 
Mă pândea și el pe după copaci și nu 
s’apropia 
du-mă.

Viclean 
intr’o zi 
copac. Și 
pe Moș Martin, tipa-tipa pe cărare. II 
iau lâ ochi, înalț pușca și pac... il nime
resc. Dar el nu se dă doborît. Fugea ursul 
cât putea și arunca înapoi in mine cu 
bulgări de pământ. Văzând el că mă țin 
după dâra de sânge și-a astupat rana cu 
pământ să-i pierd urma. Ca omul știa să 
se ferească.

— De data asta mi-ai scăpat dihanie, 
am strigat eu în urma lui. Dar de te mai 
încumeți să te mai abați pe la noi, ți-ai 
găsit nașul cu mine.

Și cum aflasem că urșilor le place car
nea de măgar, am scos măgărușul meu 
pe poteca dinspre geana pădurii. Cum 
s’apropie vremea prânzului iacă și Moș 
Martin, bălăbănindu-se. Dete cu ochii de 
măgar și se repezi la el. Eu atât aș'ep- 

n’a mai luat
dar

La vânătoare
— Odată, povestește 

plecat sus in munți să vânez cocoși 
un prieten de-al meu și cu fata lui. Eu
n ani vrut să iau copiii cu mine, că nu-i 
ușor la vânătoare. Dar Viorica, fata

— Bine, i-am zis 
aud că te vaeți.

Ne-ani pregătit 
și-am pornit. Până 
mers bine, ne-a dus un camion. De-acolo 
începea urcușul anevoios spre vârf. Pis
curile ating cam 1800 de metri și noi 
trebuia să ne apropiem de ele, căci știți, 
cocoșii trăesc la inălțimi mari, cam de 
unde începe să se termine pădurea. După 
vreo două ceasuri de urcuș am dat de 
zăpadă. înaintăm greu: noi în față, Viori
ca în urma noastră. Pioniera mea gâ- 
fâia, dar nu se văicărea, ci pășea voi
nicește. Ca la un ceas după asta am a- 
juns sus, la stână. Dar ce mai stână ! 
Nici acoperiș n’avca. Trebuia să înop- 
tăm sub cerii liber. Viorica mea s’ar fi 
culcat, dar deocamdată n’avea cum. A 
trebuit să strângem întâi vreascuri și să 
aprindem focul.

— E grea viața de vânător, i-am zis 
eu Vioricăi.

— Nu-i chiar așa de grea. Mie-mi place, 
și, aciuindu-se lângă 

apucat să

fiarba ceaiul. A 
doua zi în zori, pri
etenul meu și cu 
mine ne-am apucat să cercetăm 
rimile. Viorica a rămas de strajă lângă 
foc.

Nici nu ne depărtasem bine și-am și 
zărit un cocoș, care se pl’mba țanțoș pe 
zăpada înghețată, clămpănind. Când s’a 
apucat să șuere ne-am apropiat de el. 
Asta-i clipa pe care o așteaptă vânăto
rul. Prietenul meu pune pușca la ochi, 
țintește și trage.

Viorica aude pocnetul, lasă focul, lasă 
tot și aleargă într'un suflet la net.

Am pus vânatul la șold și ne-am ur
cat pe vârf. Ce priveliște minunată. Pis
curile străluceau în bătaia soarelui, iar 
sub noi se căscau prăpăstiile, pierzâitdu-se 
în umbră. Deodată, pe un vârf pleșuv, se 
arătă stăpânul stâncilor golașe : capra 
neagră. Iși roti grațioasă capul spre noi, 
apoi scoase un fluerat prin care vestea 
viețuitoarelor înălțimilor și hăurilor că 
vânătorii sunt pe-aproape. Apoi se făcu 
nevăzută.

Noi am coborît pe Valea Arpașului în 
sat la Arpaș. Cocoșul care stârnise ad
mirația copiilor se află și acum împă
iat in sat la Arpaș.

S’a păcălit jupâneasa vulpe

— Zice-se 
neasa vulpe 
pe povestea

că mai șireată decât jupâ- 
nu-i alta pe pământ, înce- 
un vânător bătrân, trăgân- 

du-și mustața mare, 
stufoasă.

Mă aflam intr’o zi în pădurea ______
Mă așezasem, la rădăcina unui copac să 
îmbuc ceva. N'apuc bine să desfac legă
tura cu de-ale gurii și aud foșnet în spa
tele meu. Mă ridic binișor și mă uit să 
văd ce-i. Când ccl>, ce' să vezi ? O vul
pe de toată frumusețea, cu o coadă fru
moasă, mătăsoasă, șorica (umbla să prin
dă șoareci). Hai, zic eu, să văd, o trag 
pe sfoară ? Vântul îmi venea în față așa 
că jupâneasa nu mă putea dibui'duoă 
miros. Am început a chițăi mal dihai de
cât un șoarece.’O văzui că-și ciulește ure
chile și s’apropie tiptil, târîndu-se pe 
burtă. Când fu la rădăcina stejarului, 
hop! pe după el sa’nhațe șoarecele. Tii, 
cum s’a pierdut cu firea când a dat cu 
ochii de mine ! Vru să facă cafea întoar
să, dar se împletici de coadă și căzu. Eu 
îi pusei repede mâna în ceafă și întin
de-o spre sat, cu jupâneasa atârnată ca 
la expoziție. N’a mai pățit așa rușine 
neam din neamul ei cel viclean !

Și moșul ne privi pe sub sprâncene șl 
mai trase odată de colțul mustății stângi. 

Călare pe un armăsar cu țepi
— Vă spun eu una de-o să ziceți că 

glumesc, zise un hăitaș între două vâr
ste. V’ați fi plimbat dumneavoastră pe 
cal, cu mașina, cu trenul, ba chiar cu 
avionul, dar o călătorie ca a mea tot 
n’ați făcut oricât de umblați ați fi. Iată 
cu ce mă fălesc eu : mă întâmplasem o- 
dată la vânătoare de mistreți și crăpăm 
lemne pentru foc, tocmai când ortacii toți 
plecaseră să înconjoare pădurea. Deodo- 
tă văd că luminișul se umple de mistreți 
goniți de strigătele hăitașilor. Să tot fi 
fost vreo 40 de mistreți, poate și mai 
mulți. Când întorc capul, văd că unul 
se îndreaptă taman spre mine. N’am mai 
apucat să-l croesc cu toporul că... 
m’am trezit în spinarea lui cu toporul ri
dicat deasupra capului. Cum s’a întâm
plat, n’ași putea să vă spun. Să-mi fi 
fost frică ? Aș, de unde!

M’am apucat sdravăn cu amândouă 
mâinile de coama armăsarului meu iar el 
fugea ca trenul nu 
printre copaci 
sfârșitul. Nici

altceva și șerpuia 
de ziceam că acolo îmi aflu 

am sărit depe „armă* 
■“ nu. mi amintesc, 
dar când m’am în

Cu povestiri și snoave vânătorești s’a 
scurs jumătate din noapte. începuse să 
se lase frigul. Toți eram dornici să ne 
odihnim. Ne-am scos păturile și ne-am 
făcut culcușurile în preajma focului. De
asupra noastră străjuia cerul înstelat ; 
jur împrejur, întinderea neclintită șl aibă. 
Vânătorul cel bătrân cu barba ca o mă
tură rămase de veghe lângă foc și a- 
supra somnului nostru trudit.

— Apoi hodiniți-vă tinerilor, l-am auzit 
mormăind în barbă. Pe mine nu mă pă
călește somnul că io-s bătrân și știu mi 1- 
te. Nici cumetrii lupi nu s’or încumeta să 
s’apropie de noi în noaptea asta. N’or 
avea rost de prădăciune cu un cârcotaș 
ca mine !

Ștefan HALMOȘ
' ■■  ..................... ... ■—răS


