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M O LECȚIE DE LIMB4WS,
Un proverb „încurcat" Curând Vlăduț îndeplini tot ce 

scris în planul zilei.
— Ce-o fi făcând Chișu ? O fi 

minat lecția la Limba rusă ? Mă

era

Aplecat asupra manualului de Lim- _ _________
bâ rusă, Chișu Gheorghe își învață lec- la el să văd cum s’a descurcat ! 
ția pentru a doua zi : „Despre adjec
tiv". Citește tema o dată. încă o dată. 
Apoi deschide manualul și trece pe 
caiet toate substantivele din bucata de 
citire.

„Traduceți în rusește următoarele 
propoziții..." spune mai departe tema. 
Gheorghiță citi primele 
cuvinte: mamă bună.

Dar cum se spune In 
limba rusă „bun, bună" ?, 
se întrebă el. Xopowo ?.

Ba nu... nu e bine,
se corectă Gheorghiță sin
gur. Și începu să-și răs
foiască atent carnetul in 
care își notează cuvintele 
necunoscute.

— Stai că mă descurc
eu imediat I Da. iată I
„Bun. bună!" xopounin, 
xopouia». Deci, cum voi 
spune mamă bună ? — 
xopouia» MaMa.

Dar iată că trebue să mai facă o tra
ducere din românește in rusește. E un 
proverb : „Lângă soare e cald, lângă 
mama e bine" I

— Asta nu mai știu, își zise Chișu, 
după ce încercă de mai multe ori să-l 
traducă. Nu cunosc toate cuvintele. 
Voi trece dimineață pe la Vlăduț și el 
o să mă ajute.

Ajutor prietensc
— Mi-am terminat lecția la Limba 

rusă, își zise Vlăduț, după ce și-a tre
cut pe caiet ultimele cuvinte din temă. 
Apoi iși aruncă ochii pe planul său de 
muncă, afișat pe perete.

— Mai am de făcut lecțiile la Geo
grafie și Ia Matematică, apoi am să 
citesc o povestire in Limba rusă.

Vlăduț Vasile cumpără sau împru
mută deseori reviste sovietice pentru 
copii. Din ele a 
basme minunate.

Și Vlăduț plecă spre prietenul

citit

ter- 
duc

Și Vlăduț plecă spre prietenul său.
— Ce faci. Gheorghiță ți-ai termi

nat lecția Ia Rusă ? il întrebă Vlăduț 
de cum intră

— Aproape 
verb pe care

in casă.
Dar mai am un pro- 

n’am putut să-l traduc.

Băieții așezară la masă.

Wî

Vlăduț multe

se
— Uite: „Lângă soare e cald, lân

gă mama e bine" citi Chișu.
— Cum se spune in rusește „soare"?
Chișu se gândi puțin apoi răspunse:
— „Soare" in rusește

eoAHue.
— Dar „cald" ?
— „Cald" se spune:
— Ei, acum să facem 

cuvinte.
Băieții au stat de vorbă despre ca

zurile în care trebue să stea substan
tivele, despre prepozițiile care le 
soțesc. Apoi Chișu se uită din nou 
carte șl spuse :

— Acum pot să traduc. 
„11 pM eoAHue renAo, 
npw Marepu Kopoiuo*.

— Bine 1 strigă Vlăduț. Ai văzut 
poți să traduci și singur ?

La școală
Clopoțelul a sunat de intrare. I 

sa mai zumzăe incă in așteptarea

se spune :

renAo.
legătura intre

in- 
pe

că

Cla-

tovarășei profesoare. Școlarii sunt în 
așteptarea lecției noi de Limba rusă. 
Odată cu intrarea profesoarei, s’a fă
cut liniște deplină.

— Ce lecție ați avut de pregătit pen
tru azi ? întrebă profesoara.

— Pentru astăzi am pregătit lecția 
„Despre adjectiv", răspunse Chișu îna
intea celorlalți.

— Să începem cu tra
ducerea bucății din carte. 
Cine vrea să citească ?

Mâini nerăbdătoare se 
ridicară din toate colțu
rile clasei.

— Citește tu, Oros Ma
ria. zise profesoara.

Oros începu să citea
scă, apoi veni rândul Iu) 
Vlăduț. apoi al

Chișu citi 
toți colegii Iul 
rară.

Răspunde-mi acum în 
întrebarea : „Unde lucrează

—- Mos MaMa paSoTaeT 
răspunse Chișu.

— Și cum lucrează ea ?
De data aceasta Chișu se încurcă.

Mo» MaMa.. mo» MaMa paâoîaeT 
6oAhuioH răspunse el

Colegii zâmbiră • Cum ? „Alama mea 
lucrează mare I ?“

Gheorghiță își dădu însă îndată sea
ma că a greșit.

— Mo» MaMa paâoTaeî 
se corectă el singur.

Și din nou întreaga 
bucură din plin. Și cum
bucure I Dintre toți, numai Chișu mai 
căpăta note mici la Limba rusă. Dar 
iată că el și-a corectat nota. In clasa 
a V-a B
nr. 2 din
școlar cu

lui Chișu. 
corect și 
se bucu-

rusește la 
mama ta?" 
Ha saaoae,

topouio !

clasă se 
să nu se

dela Școala Mixtă de 7 ani 
Turda, nu mai este nici un 
note mici la Limba rusă.

Gh. NEGREA

DE ZIUA FEROVIARILOR

„Hai, măi telegar 
din poveste“...

Mecanicului stahanovist Iile ' 
Buțan, cincisutist care condu
când acceleratul 204 în direcția 
Pitești București, a înfruntat vi- ' 
tejește viscolul, sosind cu bine 
la destinație.

★
Un tren șerpuia pe câmpie, 
Purtând călătorii grăbiți. 
Mecamcu'n noaptea târzie
Cânta, printre aburi fierbinți:

„Hai măi, telegar din poveste. 
Hrănit cu talgere de jar.
Prea mult pân’acas' nu mai este.
Grăbește spre zare așa-dar !"

Și trenu-asculta de mecanic.
Gonea șuierând pe câmpii. 
Și-omătul părea pe câmpie
Covor de slelute-argintu...

Deodată, un viscol năpraznic
Din zări se iscă furtunos. 
Trosnind din ghefosu-i harapnic.
Spre tren se-aruncă mânios.

Și totul pieri pe câmpie,
In volburi fierbânde de-omăt!
Vuiete... t ros nete. „ noapte...
Nu vezi nici cât colo... Prăpăd!

Șt viscolul zările scurmă...
De tren se înnoadă turbat...
Ltmanghil fără urmă
Munții de-omăt înghețai...

Dar voi, călători, n’avefi teamă,
Un cincisutist e cu voi!
Cu-al său telegar fără seamăn, 
Supune-al vântoisei șuvoi!

Și chiar dacă volbura-ascunde
Al semafoarelor semn;
Ochiul său tot o pătrunde,
Și-un cântec răsună. îndemn:

..Hat, măi, telegar din poveste, 
Hrănit cu talgere de jar, 
In lumea întreagă nu este 
Nimic să ne stea stăvilar!"

... Viscolul trece’n darac 
învolburata câmpie.
Dar știe mecanicul, știe,
Cum să îi vină de hac!

Fochistul, cu grunji de cărbune 
îndoapă flămândul cuptor.
Și'n ciuda vântoasei nebtine, 
Trenul aleargă de zor/

„Hai. măi. telegar din poveste,
Hrănit cu talgere de jar,
Nici viscolul cât e de viscol, 
In drum nu ne-a stat stăvilar!"

...Târziu, către zori, trenu-ajunse 
Pufnind obosit, în oraș...
Viscolu'n urmă rămase
Cu șuierul lui nărăvaș...

Al. Ovidiu ZOTTA

grupa noastră

înfățișând planoare

In

O familie unită — 
așa e grupa noastră. 
Ea se îngrijește de 
felul cum învățăm și 
ne purtăm not, mem
brele familiei și vrea 
ca toate să afăm me
reu câte ceva nou 
Multe am învățat noi 
în familia noastră 1 

coasem pe pân- 
modele 
brodăm 
călcăm

toarea grupei, de 
pildă — treburile 
n’ar merge. Dar 
pentrucă toate pu
nem umărul la înde
plinirea sarcinilor, în

e

măiestre, 
șervețele, 

frumos, 
îmbrăcă-

grupa noastră
tare bine 1

E CONOPAN
unit. 29. grupa a Il-a

Constanța

Să 
ză 
să 
să
așa ca pe 
mintea noastră să nu 
rămână nicio cută.

Fiecare dintre noi 
ne interesăm de bu
nul mers al muncii. 
Dacă am aștepta ca 
altcineva 
pe toate

Construim 
aeromodele

să le facă
- conducă-

Intr’o zi. Viorica 
tu mine, am văzut la 
tovarășa instructoare 
o carte mare, colorată. 
Am răsfoit-o și in ea 
am găsit multe desene

Ș'

ve w • 
avioane. In carte se ex
plicau pe larg tainele 
sborului 
cum se 
aeromodele.
asta ne-a 
tare mult, 
doua zi ne-am înscris 
amândouă la „Cercul 
de aeromodelism" dela 
Casa pionierilor. Am 
învățat aici multe lu
cruri. In primele zile, 
tovarășul profesor ne-a 
arătat cum să tăiem 
din hârtie, carton, pla
caj. diferite părți ale 
avionului. Apoi am în
ceput să facem lucruri 
tot mai interesante și 
mai grele. Nu de mult 
am avut și 
ție despre 
avioanelor.
vară, vom 
mele noastre 
modele.

și se arăta 
construesc 

Pe noi 
interesat 
Chiar a

prima lec- 
construirea 
In primă- 
lansa pri- 

aero-

Rodica SCR1PA 
clasa a Vl-a B
Școala medie de

Me, Rădăuți



Februarie 1933... Despre prietenii tăi de peste hotare

Iată o pagină glorioasă din istoria poporului nostru: luptele eroice ale muncitorilor ceferiști și petroliști 
din Februarie 1933.

In zilele acelea de grea încercare, la București și pe Valea Prahovei, la Pașcani, la Cluj, Iași și Constanța 
și în multe alte orașe, muncitorii s’au ridicat la luptă, sub conducerea Partidului Comunist, împotriva exploatării sân

geroase și a înrobirii țării de către imperialiștii străini, împotriva fascismului și războiului: ei s’au ridicat pentru 
drepturi, pentru pace, pentru prietenie cu marea Țară Sovietică.

Palatul pionierilor 
din Bratislava

Februarie 1933.. Era fierbere în ma. 
rile centre industriale. Patronii să
vârșeau în fiecare zi noi mârșăvii. 
Sute de muncitori erau aruncați în 
stradă. Salariile scădeau. Nu mai con
teneau așa numitele „curbe de sacri
ficiu", prin care salariile muncitorilor 
erau ciopârțite. Ploua cu amenzi. Ce 
urmăreau patronii prin toate acestea? 
Voiau să stoarcă dela muncitori su
mele imense cu care guvernele bur- 
ghezo-moșierești îndatoraseră țara im
perialiștilor americani, englezi, fran
cezi.

Până când oare o să meargă tot 
așa ? se întrebau mâniați muncitorii.

2 Februarie... O liniște neobișnuită 
se așternea peste Atelierele Grivița. 
Grevă !

Guvernul burghezo-moșieresc refuză 
să satisfacă revendicările muncitori
lor dela Grivița: încetarea scăderii sala
riilor, încetarea concedierilor, recu
noașterea Comitetului de fabrică al 
muncitorilor. La refuzul guvernului 
ceferiștii au răspuns oprind lucrul, 
ocupând atelierele. Muncitorii dela 
„Vulcan", „Herdan" „Balcan", și dela 
alte fabrici din București se alăturară 
ceferiștilor, declarând și ei grevă. Nu
mai cu o zi înainte, sunetele sirenelor 
răscoleau Valea Prahovei: petroliștii 
declaraseră grevă.

Punând la cale o manevră, guvernul 
a promis să îndeplinească o bună parte 
din cerințele muncitorilor. Nu trecură 
însă decât câteva zile și iată că gu
vernul a ordonat interzicerea organi
zațiilor și ziarelor muncitorești, • a 
închis localul sindicatului C.F.R., a 
respins din nou toate revendicările. 
Grevele continuă. In 13—14 Februa
rie s’au ridicat ceferiștii dela lași și 
Cluj.

Din ordinul guvernului, în noaptea 
de 14 spre 15 Februarie, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej și alți conducători ai 
muncitorilor ceferiști au fost arestați 
Vestea se răspândi a doua zi prin toâ. 
te atelierele Grivițel. Comuniștii che
mară pe muncitori la luptă.

In curtea atelierelor s’au organizat 
în grabă pichete și posturi de apărare. 
Comuniștii erau sufletul grevei. Sune
tul de metal al sirenei, ca un strigăt 
de alarmă, pătrundea în fabricile din 
apropiere, în casele sărăcăcioase ale 
muncitorilor, răscolind tot cartierul 
Dincolo de porțile Griviței s’au strâns 
muncitori din alte întreprinderi din 
București, precum și părinții, nevestele 
și copiii ceferiștilor.

In după amiaza aceleiași zile, gu
vernul capitaliștilor și moșierilor a 
trimis trupe să „restabilească ordinea" 
în cartierul Grivița Armata s’a pos
tat în fața porților, cu armele’n mâini. 
Muncitorii din curtea atelierelor ca și 

cei din mulțime începură să se adre

seze soldaților. Ucenicii urcați pe a- 
coperișuri strigau : Fraților soldați, 
nu ne împușcați... Soldații ascultau în 
tăcere. Mulți dintre ei erau fii de mun
citori, fii de țărani săraci.

O companie a regimentului 21 in
fanterie refuză să tragă în muncitori.

Se lăsa noaptea. Muncitorii erau 
tot pe poziții. Sirena suna, suna me
reu. In curtea atelierelor și în stradă 
se striga fără încetare: Jos scăderea 
salariilor! Jos teroarea! • Vrem muncă 
și pâine 1

Soldații fură înlocuiți cu jandarmi 
și polițiști. Aceștia, la ordinele călău
lui Hotineanu, comisar regal, se repe
ziră cu urlete sălbatice la mulțimea a- 
dunată în stradă, în fața porților.

Dincolo de porți, în curte, ceferiștii 
ridicau baricade de nisip și fiare.

Se iveau zorile. Grivița era învălui
tă în ceață. Hotineanu comunică mun
citorilor că le acordă 5 minute ca să
părăsească atelierele. Un tunet de hui
duieli fu răspunsul.

— Foc! urlă comisarul regal. Mi
tralierele au prins să țăcăne.

Sirena suna fără încetare, ca un în
demn la rezistență Muncitorii Grivi
ței rezistau cu îndârjire. Se apărau cu 
răngi cu ciocane, cu pietre. Dar 
gloanțele secerau.

Sirena suna, suna mereu. Țevile mi
tralierelor s’au îndreptat spre acoperiș, 
acolo unde utecîstii! Roaită sta necll-’

tit la postul său. O rafală. Roaită n’a 
slăbit lanțul sirenei. Jandarmii s’au 
cățărat sus Roaită, însângerat, sta în
cleștat de lanțul sirenei. Baionetele 
i-au străpuns trupul...

La 16 Februarie 1933 Grivița a fost 
înecată în sânge. Dar neclintită a ră
mas hotărîrea de luptă, încrederea in 
izbândă a muncitorilor. Jertfele din 
Februarie n’au rămas zadarnice. Prin 
luptele muncitorilor ceferiști și petro
liști capitaliștii și moșierii au primit 
o grea lovitură: planurile lor de a 
vinde țara imperialiștilor, precum șl 
planurile imperialiștilor de a dezlăn- 
țui războiul împotriva Uniunii Sovie
tice, au fost zădărnicite pentru un 
timp Spre mândria poporului nostru, 
prin evenimentele din Februarie 1933, 
proletariatul din Europa și-a spus pri
mul ,,Nu“ hotărît împotriva fascismu
lui, împotriva venirii lui Hitler la pu
tere.

...Au trecut de atunci 21 de ani. Po
porul nostru a mai dat multe lupte sub 
conducerea partidului și a izbândit. 
Cu devotament față de popor au con
dus comuniștii clasa muncitoare, în 
1933, la lupta împotriva înrobirii im
perialiste, pentru pace, pentru inde
pendența țării. Cu același devotament 
conduce și azi partidul lupta poporu
lui pentru construirea socialismului 
în scumpa noastră patrie.

” CARABA

Presa democrată din întreaga lume a susținut puternic cauza neînfrtca- 
filor luptători din Februarie 1933.

„Este dreaptă lupta muncitorilor români" , arătau nenumărate ziare străine.

Palatul pionierilor 
este unul din locurile 
preferate ale copiilor 
din Bratislava. Odini
oară. această clădire 
minunată. împodobită 
cu marmoră albă, a 
fost avutul unui mare
bogătaș Acum pu
terea populară a dă
ruit-o copiilor. In
cele 57 de cercuri, pio
nierii își petrec cu fo
los multe ceasuri din 
timpul lor liber Ei în
vață să lucreze, să 
modeleze, să struni eas

ed. Intr'o cameră vuiesc 
strungurile, într’alta 
copiii studiază cu pa
siune structura aero- 
modelelor In camera 
cercului de tipografie 
pionierii cunosc con
strucția mașinilor tino- 
grafice. Cercul miciu
rinist lucrează în seră 
Activitatea în nume
roasele cercuri din pa
lat ajută la pregătirea 
viitorilor constructori 
ai socialismului în 
Cehoslovacia

Pionierii cehoslovaci îndrăgesc nespus de 
mult activitatea miciurinistă. In ceasurile lor li
bere, mulți dintre ei pot . fi întâlniți în grădini 
sau in vreo seră asemănătoare acesteia din fo 
tografie.
---------------- ★ ★------------------

Un magazin
lată ce povestesc trei 

pioniere din Berlinul 
răsăritean despre noul 
magazin al copiilor .

..Noi am fost primii 
care am vizitat noul 
magazin pentru copii 
de pe aleea Stalin din 
Berlin întreaga casă 
era o construcție înal
tă de 13 etaje, încon
jurată de schele. Am 
mai vizitat-o când s’a 
terminat întâi am in
trat într’un hol imens 
unde se poate aștepta, 
apoi am urcat la eta
jul întâi intr'o mare

pentru copii
încăpere unde se gă
seau îmbrăcăminte, în
călțăminte, rechizite 
școlare și multe altele 
ce ne sunt necesare 
nouă copiilor Mai de
parte am văzut și /u- 
cării de tot felul, iot 
pentru noi Am mai 
văzut aici și o cofetă
rie pentru copii

Așa arată magazinul 
nostru"

Renate IORDAN, 
Helga BRUCKNER, 

Rozi WEIB
Berlin. R. D. Germană

Coltul curioșilor

De ce se întâmplă așa 7
Zăpada se topea 

pe acoperișuri și apa 
curgea picătură du
pă picătură.

— De ce zăpada 
se topește ? își în
treabă tatăl, intr’o 
zi, un băiat

— Tu știi doar și 
singur : afară e soare 
și razele lui încăl
zesc acoperișul.

— De ce atunci 
totuși sub acoperiș 
se fac țurțuri ?

— Pentrucă aco
lo apa înghiață din 
nou.

„Cum vine asta ? 
— se gândește băia
tul. La început ză
pada se topește, iar 
apoi înghiață. De ce 
se întâmplă așa?...“

Răspuns
Când casa are fa

țada îndreptată spre 
Sud, zăpada de pe a- 
coperiș se poate topi, 
la temperatura aeru
lui sub zero grade, 
pentrucă razele soa- 
Telui cad perpendi
cular pe acoperiș

și-l încălzesc. Ză
pada se topește și 
apa se scurge pe a- 
coperiș. înghiață din 
nou formând țurțuri 
fiindcă razele soare
lui aici cad oblic și 
încălzesc mai puțin.

E iarnă, frig, viscol. Câmpiile se întind, albe și tăcute, 
doar vântul trece șuierând deasupra lor și ridică nori de 
zăpadă. S’ar părea că la sate oamenii n’ar mai avea alt
ceva de făcut decât 6ă-și vadă de treburi mărunte pe 
lângă casă.

Dar asta nu-i adevărat. Se știe doar că așa cum se 
muncește acum, în lunile Februarie și Martie, așa va fi și 
recolta

Intr’adevăr, țăranii muncitori verifică și repară în 
această vreme toate uneltele și mașinile, pregătesc se
mințele și cară Ia câmp îngrășămintele Ei ascut cuțitele 
plugurilor și le înlocuiesc piesele stricate, verifică și 
repară grapele, repară semănătorile așa ca să aibă, toate 
tuburile de semănat în perfectă stare La toate aceste 
treburi puteți ajuta și voi, pionierii și școlarii care trăiți 
la sate. De un mare ajutor le puteți fi părinților voștri 
mai ales la pregătirea semințelor

Știința și practica agricolă au dovedit că recolta la 
toate culturile depinde mult de calitatea semințelor. Din 
semințe bune ies holde mănoase, cu spicul bogat și greu. 
Din semințe proaste, plantele răsar rare, firave, și nu dau 
o producție mare, sau . chiar nu răsar de loc. De aceea, 
se aleg pentru semănat semințeje cele mai bune și acest 
lucru îl puteți face și voi. Dar care sunt bune ? veți întreba.

Semințele bune sunt cele pline, grele, întregi, căci ele 
au mai multe substanțe de rezervă Din ele cresc și se dez
voltă mai repede plante puternice Ca să alegeți numai se
mințe de calitate, trebue să le curățați, înlăturând semin
țele ușoare, sbârcite, cele care nu sunt întregi sau cele 
atacate de insecte. De asemenea trebue să le curățați de 
semințele altor plante, ca și de pleavă, pământ etc.

Pentru aceasta ajutați la vânturarea lor Vanturatul se 
face cu mâna, cu mașina sau vânturătoarea-sortatoare.

Vânturându-le cu mâna, se înlătură numai Dleavâ și 

bucățelele de paie foarte mici și ușoare. Cu mașina de 
vânturat însă, sămânța se curăță mai bine, înlăturându-se 
și bucățelele de pământ, pietricelele, etc. Cu mașina vân- 
turătoare-sortatoare se aleg semințele cele mai bune și 
întregi.

Unii dintre țăranii muncitori care nu au semințe bune 
le schimbă la baza de recepție sau la alți .țărani muncitori 
cu sămânță selecționată diti soiul cel mai bun și mai po
trivit pentru regiunea respectivă.

înainte de însămânțare. semințele mai trebue să fie 
tratate. Ce înseamnă acest lucru ? Plantele, în cursul 
vieții lor, pot fi atacate de diferite boli sau insecte dău
nătoare. Ele pot reduce recolta cu 30—50% sau chiar s’o 
distrugă cu totul. Pentru a feri culturile de acest pericol, 
semințele sunt tratate înainte de însămânțare cu niște so
luții sau prafuri desinfectante. Acestea distrug sporii sau 
ouăle care dau naștere bolilor sau insectelor vătămătoare 
Felul tratamentului șl al desinfectantului depind de planta 
pe care o semănăm. De pildă, pentru a distruge boala nu
mită mălură de grâu, semințele se dau cu un praf alb nu
mit granozon, în doze de 200 gr. la 100 kgr semințe, sau 
se cufundă într’o soluție de 100 gr. praf la 100 1 apă.

După aceea, se întind în strat subțire într’o cameră po
trivit de încălzită și se lopătează de câteva ori pe zi pen
tru a se usca mai repede După ce se usucă bine, se sea
mănă neîntârziat.

Iată la câte treburi importante puteți ajuta voi acum, 
în satele voastre. Curând soarele de primăvară va topi 
zăpezile, iar bătaia vântului călduț va usca câmpiile 
Atunci .se va auzi din nou cântecul tractorului și al oa
menilor, iar pământul negru, proaspăt întors, va primi cu 
bucurie și nesaț semințele din care vor ieși spice aurii 
purtătoare de belșug

Ing. H BENO



Mâini îndemânatice CLIPE DE NEU 1 TA T
— Glastra asta de flori e lucrată din lut de Ion 

Bercsenyi. Lucește atât de frumos pentrucă a 
fost smălțuită și arsă în cuptor. Coșul l-a îm
pletit din nuiele Mihai Kdmiivos, Iacob Magda
lena a croșetat căciulită aceasta verde, șorțu- 
lețele, dantelele, toate sunt cusute de pionieri.

...Mă aflam într’o sală a Școli’ 
maghiare din cartierul Ga: al ora
șului Arad Tovarășa profesoară de 
Lucru manual îmi arăta cusături, 
împletituri, obiecte modelate din lut, 
toate lucrate de mâinile harnice și 
îndemânatice ale pionierilor. Se vedea că totul a 
fost făcut cu grijă și migală, și mai ales cu multă 
dragoste.

— Iată și aici ceva frumos, mi-a spus tovarășa 
profesoară întinzându-mi un obiect mic, modelat 
din ha nu multă măestri-e. Era bustul unui bătrân.

— Scheitzner Alexandru, din 
clasa a Vll-a, l-a modelat.

In aceeași zi în care am adm ral 
obiectele de care v’atn vorbit, am 
avut prilejul să-i cunosc și pe pio
nierii ale căror mâini îndemânatice 

totul.înfăptuiserâ
— In cercul „Mâinilor îndemânatice" am învățat 

să lucrăm atâtea, povesti Toth Eva. Eu știu să cos 
și știu să împletesc coșulețe.
— Dacă ați veni la noi acasă, î>n za

fața ușii v’ați șterge picioarele pe
' ștergătorul din pa.pură făcut de &

mine, iar pe masă ați vedea o sol- «{ 
niță tot de mine lucrată, intră în 
vorbă Ștefan Bâtori. Iar acum lu

crez la ceva mare și frumos; fac din traforaj ma
cheta Gospodăriei Agricole de Stat „Partizanul", 

. Tot ce au învățat pionierii să lu-
creze pun în folosul școlii- Cristina 
Sândici, de pildă, dela Școala ro- 
mână, a învățat la Palatul Pionieri- 
lor să lege cărți. Acum ea îi învață 
acest prețios meșteșug și pe pio

nierii din detașament.
Pionierii și pionierele Școlilor maghiară și ro

mână din Arad au învățat să îndrăgească mult 
munca. Munca în cercuri i-a învățat multe și i-a 
făcut și mai buni prieteni.

Margareta MORARU

Dacă lucrezi cu drag și cu răbdare reușești 
să faci multe lucruri frumoase, lată pionierii 
din cercul „Mâini îndemânatice" din Capi
tală au lucrat o mulțime de obiecte.

Copiii sovietici nu vor uita niciodată această întâlnire dela Palatul Kremlinului. Pe aviatorul 
Alexei Meresiev — Erou al Uniunii Sovietice — îl cunosc bine. Au citit despre el, au auzit povestin- 
du-se despre eroismul nemăsurat, despre neînfricarea lui in lupta împotriva dușmanilor patriei so
vietice și toți îl admiră și vor să-i semene. Și acum Alexei Meresiev e in mijlocul lor.

----------------------------  —-—> *---------------------- -
Așa procedează pionierii sovietici

O întâmplare pe ghiațâ
E liniște pe râu... Nu se mai 

aude clipocitul apei ..— ghiața a 
încătușat-o. Și numai la mijloc, 
unde curentul e mai repede, se 
vede șuvoiul întunecat al apei. 
Pionierul Iura Baranov, elev în 
clasa a Vl-a la școala noastră 
ieșise disdedimineață pe mal să 
tae stuf. Tăia liniștit și din când 
în când mai arunca o privire pe 
suprafața albă, înghețată a râu
lui. Deodată, Iura văzu pe ghia- 
ță doi băiețași, să tot fi avut 
cinci ani. Erau Leonea Docolin 
și Slava Baranov.

Iura vru să-i prevină să nu 
alerge spre mijlocul râului, dar 
nu mai avu timp. In câteva cli
pe, micul Leonea se pomeni la 
marginea unui ochi de apă. Poj
ghița subțire de ghiață trosni

sub picioarele lui și băiețașul 
alunecă în apă.

Iura Baranov apucă grebla și 
se repezi să-i dea ajuțor. „Nu

mai de-aș ajunge la timp!" se 
gândi el. Apropiindu-se de lo
cul primejdios, se culcă pe ghia
ță și se târî spre ochiul de apă

Leonea se mai ținea deasupra 
apei. Paltonul îmblănit cu care 
era îmbrăcat, imbibându-se încet 
cu apă, nu-l lăsa să se afunde.

Iată-I pe Iura chiar la mar
ginea gheții. întinse grebla îna
inte, străduindu-se să apuce cu 
ea haina micuțului. Dar curen
tul puternic il ducea pe Leonea 
tot mai departe încă o mișcare 
dibace — și iura izbuti să aga- 
țe cu grebla paltonul lui Leonea, 
tocmai în clipa când băiețașul 
intrase bine în apă

II scoase din apă și se târî a- 
lături de el cu mare băgare de 
seamă, departe de ochiul de a- 
pă. Ghiața trosnea sub greuta
tea lor, gata in orice clipă să se 
rupă. Dar iată, insfârșit, au a- 
juns la mal cu bine !

Volodea MIRONOV
regiunea Ivanovo, raionul 
Verhne-Landehovo, comuna 
Mât, școala medie.

Nu s’a văzut nicicând ataca 
n’a răsunat atâta râs și chiot in parcul 
dela marg.nea orașului Constanța. Iarna 
l-a îmbrăcat cu veșmânt alb de zăpadă, 
iar copacii par invăluiți în dantelă. Parcul 
e pregătit să-și primească oaspeții, zecile 
de copii care se apropie voioși. Aici în 
parc, se 
tinaj.

ține concursul de săniuțe și pa-

La patinoar

— Ba Fresca! Nu vezi, i-ajunge ?! o 
contrazice Ventzel Ecaterina.

...Concursul s’a sfârșit Cronometrorul 
anunță rezultatele.

— Atențiune ! Rezultatele la proba 
patinaj-viteză pe distanța de 100 m.: 
locul întâi s’a clasat Ludovic Ismail.

Pe locul al doilea — pionie- 
cu 16.4 secunde.

de

pe
cu

Lacul 
de slipitor ca o oglindă, 
îi îmbie pe concurenți să s’avânte în în
trecere. Patinatorii iși fixează bine pati

nele și. la semnal, por
nesc. Ismail Ludovic 
și prietenul său, Ime- 
nescu, sunt în frunte. 
Imediat în urma 
vine Fresca, dela 
ceul de băieți 
Constanța.

— Ludovic o 
câștige întrecerea! 
gă Radu Florentina, 
bătând din palme.

Șioța a înghețat tun și se întin-
Luciul gheții

16 secunde 
rul Fresca

- Vedeți 
Florentina, 
iute.

c’am avut dreptate? se bucură 
Tot Ludovic a fost cel mai

Sboară săniuța
lor 
Li
din

să 
stri

Bechir și Sas Andi sunt buni prieteni 
Amândoi învață la Școala tătară 
tot ii vezi împreună : la școală 
la plimbare. Când au aHat de 
de săniuțe pe oraș, au hotărit

cipe și ei.

Peste 
la ioacă. 

concursul 
să parti-

și întreceți săniuța lui 

copiii în cor...

Și într’adevăr cei doi 
învingători La fete 
pe locul întâi s au
clasat Sergent Maria 
și Radu Florentina. Pe 
locul al doilea 
Ventzel Ecaterina

prieteni au ieșit

Plăcintă Aurora.

...Concursul începe. De 
niuțele alunecă la vale 
Omătul sclipește de-ți ia
concurent îmbujorat la față. își așteaptă 
rândul. Și așa, săniuțele sboară spre li

nia de sosire

Ecaterina CHIRAN
Rada CONSTANTIN

derdeluș să- 
una după alta, 
ochii. Fiecare

— Hai Andi ! Hai Emin ! încă puțin

Boiescu ! strigă

pe



greșii, cu men[iu

fierbem

sau din vreun aliaj ? în-

curat!metal

aliaj ! îl con-
Gândiți-vă

la in

și

Răs

foi o-

Incercați singuri folo-

Cei doi schiori Și

La o moară
Tre-

■

ceilalți 
apucară

bucuros 
experi-

știi ce 
atunci

sin- 
sau nu.

Construiți o balanță și determi
nați cu ajutorul ei greutatea speci
fică medie a cartofilor, merelor 
prunelor. Arătați cum ați făcut.
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nteri și școlari ne-au rugat să publicăm din nou problemele 

etapei l-a a Olimpiadei Tinerilor Fizicieni.

Răspundem dorinței lor, publicând în acest număr proble
mele pentru clasele a Vl-a și a Vil a.

Participanta la Olimpiadă pot ■ trimite răspunsurile lor 
până cel mai târziu la 15 Martie a. c., pe adresa : „Scân
teia pionierului".str. Academiei nr. 17, raionul Stalin, Bucu- 

„Pentru Olimpiada Tinerilor Fizicieni".

greuta-

Probleme și întrebări pentru etapa I-t
Clasa a Vl-a Clasa a Vll-a

O fi metal curat 
sau aliaj ?

Avem 
distilată, ter- 

ghiață, vase de diferite 
tabloul cu caracteristicile 
metale. Să vedem 
bila e din aliaj

Sandu aduse la ședința cercului 
de fizică o bilă de metal.

— Ce credeți, băieți, o fi din me
tal curat 
trebă el.

— Eu 
răspunse

— Ba 
trazise Petre.

— Nu vă certați I 
demână balanțe, apă
mometre, 
mărimi și 
diferitelor 
guri dacă 
Vreți î

— Desigur 1 răspunseră 
membri ai cercului. Și se 
de treabă.

— E zinc curat 1 strigă 
Andrei, după ce termină 
ența. Vedeți că am avut dreptate 1

Știți cum au aflat băieții că bila 
era făcută numai din zinc ?

lo-

s’ar

Intr’o zi de vacanță, pe când 
mergeau cu schiurile, Ionel și Radu 
ajunseră la un lac înghețat, 
buiau să-l treacă.

— Ce zici, Radule, întrebă 
nel, ne ține ghiața ?

— Nu prea cred I Totuși 
putea I Să'ncercăm I

— Dar să ne scoatem schiurile, 
o să fim mai ușori și poate n’o să 
spargem ghiața ! zise ionel.

— Ba nu, dimpotrivă, e mai bine 
să traversăm lacul înghețat cu 
schiurile. Să-ți explic pentru ce.

Și au traversat lacul. Ce ex
plicație i-a dat Radu fratelui său ?

Care-i mai ager ?

Vasile întrebă pe Nicu :
— Tu știi ce efort faci 

mergi pe un drum orizontal ?

— Cum să nu : 1/20 din 
tea mea.

— Să vedem acum dacă 
efort a depus tatăl meu
când a adus din piață un sac cu 30 
kg. cartofi. Tatăl meu are 70 kg., 
iar drumul dela piață până acasă 
este orizontal și are 250 m.

Voi știți care e răspunsul ? 
Cum l-ați aflat ?

1. Având la dispoziție numai a- 
tâta apă cât intră intr’un pahar, 
adică aproximativ 200 cm.3, se 
poate obține cu această cantitate de 
apă o presiune de două atmosfere ? 
Cum ?

2. Cu ce fel de cheie se pot înșu
ruba mai ușor piulițele : cu o cheie 
cu braț scurt sau cu una cu brațul 
lung ? De ce ?

Vizitați moara cea mai apropiată 
de satul, comuna sau orașul in 
care locuiți și descrieți: cc feno
mene fizice întâlniți, cum se mani
festă și cum sunt folosite.

---------------Ce trebue
1. Să rezolvați problemele, să 

experiențele publicate în gazeta noastră.
2. Să vizitafi cu detașamentul sau cu grupa un S.M.T.. un atelier 

nu prea mare, un depou de locomotive, o centrală electrică, etc. Să 
descriefi aceste vizite, să desenați unele aspecte, să expli
cați ce fenomene ați observat acolo și prin ce legi fizice pot 
fi ele explicate Descrierile, desenele șl explicațiile trebue trimise de 
fiecare participant in parte.

Răspunsurile la problemele publicate pentru etapa l-a le puteți 
trimite cel mai târziu până la 15 Martie.

Cine avea dreptate?
Era o zi călduroasă de Iulie. Cu- 

lai își lăsă prietenii și s’apropie de 
un grup de muncitori care tocmai 
prindeau sârmă electrică pe unut 
din stâlpi.

— întinde bine sârma, să fie 
dreaptă I strigă unul din munci
tori.

Cel care conducea lucrările in
terveni însă de îndată, strigând 
către cel care fixa sârma :

— Să nu faci una ca asta ! Dim
potrivă, las’o burduf I

Culai a stat, s’a gândit șl a gă
sit că Într’adevăr era bine ca sârma 
să fie lăsată burduf. Explicați de 
ce. Dați exemple din viața de fie
care zi unde întâlniți aceleași fe
nomene.

Turbina cu aburi 
românească

Turbina cu aburi de 3000 kw. 
3000 de ture pe minut este una din 
realizările cu care se mândrește 
industria noastră socialistă, 
pundeți:

a) iâ ce fel de instalații se 
sesc asemenea turbine ?

b) ce mașini funcționează 
sind aceleași principii fizice ?

Fierbe apa în hârtie?
— Ne-ai făgăduit c’o să ne po

vestești ce ți s'a întâmplat în ex
cursie ! Acum nu te mai lăsăm I îi 
spuseră lui Alecu câțiva membri ai 
Cercului de fizică.

— Am să vă spun. Eram 
cursie. Era cald, gâtul mi se 
de sete și nu mai aveam 
picătură de apă. Deodată, 
zări un lac mic. Ce era de făcut ?

— Să bem apă din lac 1 propuse 
unul din excursioniști.

— Cum, să ne îmbolnăvim ? in-

în ex- 
uscase 
nici o 
Ioana

sa faceți?
răspundeți la întrebări și să faceți 

trebă altul. Ar trebui s’o 
ca s’o dezinfectăm, dar în ce ?

Virgil, fratele mai mare al Ani- 
șoarei, a găsit rezolvarea.

A făcut un cornet de hârtie nu 
prea groasă, In care a pus puțină 
apă. Cu ajutorul unei lumânări a- 
prinse a fiert-o.

— Dar n’a luat foc hârtia ? îl în
trebară curioși colegii pe Alecu.

— Nu I
încercați și voi experiența și ex

plicați fenomenul fizic care are loc.

Gândiți-vă
1. Un barometru cu mercur, gra

dat intr’o zi de vară foarte căldu
roasă, ya indica corect presiunea 
și în timpul iernii ? Explicați de 
ce .

2. S’ar putea înlocui ghiața unui 
patinoar cu o suprafață de sticlă 
perfect lustruită ? Am luneca oare 
cu patinele la fel de bine ca p, 
ghiață ?

încercați singuri
1. Măsurați temperatura aerului 

lângă sol și la 1,5 m. înălțime față 
de sol, in fiecare zi, la aceeași oră, 
vreme de 7 zile. Trasați curba va
riației temperaturii în acest inter
val de timp. Arătați cum ați făcut.

2. Faceți următoarea experiență :
în apropierea unei flăcări de lu
mânare așezați unul după altul 
două paravane cu câte un orificiu 
în mijlocul lor. Aveți grijă ca ori
ficiile să se găsească în linie 
dreaptă cu flacăra lumânării. La
o distanță oarecare de al doilea 
paravan așezați un termometru și
vedeți ce se întâmplă. Mutați pri
mul paravan de 
lângă flacără, ast
fel ca orificiile să 
nu mai vie în con
tinuare. Puneți din 
nou termometrul.

a) descrieți ce 
ați observat și dați 
explicații.

b) ce fenomene 
bazate pe ace
leași principii cu
noașteți ? Dați 
exemple.

In atelier
Faceți o vizită 

Intr’un atelier de 
forjă, intr’o turnă
torie sau atelier 
mecanic. Spuneți ce 
categorii de feno
mene fizice întâl
niți acolo șl cum 
sunt ele utilizate ?

Problemele au fost alcătuite de un 
colectiv format din :
Conf. univ. Adrian GHELBERG 
Conf- univ. Dorel BALLY 
Lector Manfred NACHMAN 
Prof. Alexandru DUMITRIU
Ing Adrian LISEANU
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