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Haidem in grădină!'1' 
wrâJi"- —dină unc|e 0U repartizat fie* 

părui detașament parcela sa.
— In față va fi grădina de 

flori, iar aici cea de zarzavat* 
spuse Florea Oprea. i

— Dar pomii ? Pomii rta-I 
împărțim ? întrebă Manasia1;

— Ba da 1 Fiecare detașai 
ment va avea o parcelă rfe 
flori, una de zarzavat și Un 
rând de pomi fructiferi, hotă* 
rîră pionierii. ~i|

— Aoleu 1 Cum o să lucrărri 
noi aici, se plânse Burcea Au* 
rioa, atunci când i se arătă lo* 
cui pe care va lucra detașa* 
meniul, ei. Noi o să rămâne® 
în1 urmă.’.Dați-ne altă parcș- 
tă! Aici, nu crește himi<£"tiu 
este. destuț<soare. Știți cu® 
s’a întâmplat anul trecut..;' .

— Nti-i adevărat! Anul tre-
- cut a -fost" altceva’: noi'n’ain

. știut că pătlăgelelor roșii nu 
le priește umbra',” că lor le 
trebuie;multă: lumină și căi* 
dură. Dar sunt legume și zar
zavaturi care și la umbră 
dau recoltă bună. 1

...Grădina școlii ntr este 
încă săpată, pământul e prea 
umed pentru asta și pionierii 
n’au plantat încă nimic. Dar 
lor li se pare că în pomi au și 
apărut merele coapte, iar ro
șiile sunt bune de mâncat. 
Așa își văd ei grădina',' așa 
cum va fi la toamnă. Și când 
te gândești că toate acestea 
le vor face ei, cu mâinile lori

Geta COSTIN

-------------------------------- __ W dela Cosa pionierilor din Sibiu! '6 CUrată aer^ă. Au doar 

Ț^rii grădinari și n* ~-
---------------T-£S™ulfori_at£pornit la lucru
n s u 1 n ~—mor, piu- ama. vom mai saai zarzavaturi și legume. Ne-am

i propus să facem polenizarea fa porumb, floarea soa
relui șl secară. Vom încerca și altoirea roșiilor, 
pe cartofi.

De-a-lungul întregii veri ne vom nota observațiile 
mal interesante pe care le vom face în grădină.

Tare-am vrea ca, fa toamnă, tot atât de multe și 
bogate ca roadele din grădină să fie și cunoștin
țele noastre despre cultivarea și creșterea plantelor.

Colectivul de conducere 
al unit. 3, Școala de 7 ani, nr. 3 

Orașul Stalin

ft ă s p u -
J n §<?O21a o*« -W4 ^cuiixif pcuuu noi, pi<J* 

T-F.’;? șT^școkirii, concursul tinerilor grădinari și 
pomicultori.

Ne-am grăbit să răspundem de îndată chemării 
pornite din unitățile comunei Recaș. raionul Timi
șoara. Participăm și noi la concurs! Până acum 
noi am curățat pomii, am sădit 200 fire de căp- 
șuni, ne-am făcut o răsadniță în care am semănat 
varză, roșii și ceapă Vom putea urmări în curând 
încolțirea celor 4 soiuri de grâu, orz și ovăz pe 
ce-e le-am semănat într’un colț al grădinii.

Suntem abia la începutul primăverii Până la 
toamnă mai avem multe, multe de făcut. Vom în-

In grădina școlii pomii 
înmugurit; tn curând vor i 
părea și primele frunzulițe. 
Pămââtul însă e umed, pe a- 
tocuiri chiar acoperit cu pete 
de zăpadă. Și tot acum, oda
tă cu sosirea primăverii, con
ducătoarea unită{ii a adus o 
veste nouă.

— Ați citit ? Aji auzit ? 
Va fi un Concurs al tine- 

_ rilor grădinari și pomicul
tori* la care vor participa 
pionieri și școlari din toată 

“ țara 1
Vestea s’a dovedit a nu fi 

chiar, așa .de nouă. Despre 
concurs . aflaseră și alți pio
nier i. Ba chiar' despre asta 
vorbeați și pionierii când a 
venit- Lucja Du duș,' conducă
toarea unității. '.. ■ ,1

— Vom participa și noi, 
nu? Doar avem gradină, ștrrn 
să răsădim plante, să le pi'-. 

' vini, ba chiar și să le hrănim. 
'Uite,, eu știu, de pildă, că 
pătlăgelelor roșii le trebuie 
fosfați, spuse Florina Mana- 
sia.

■ — Și ceapa are nevoie de
săruri, de potasiu, adaugă re
pede Dima Gheorghe..

— Sigur că vom participa! 
Noi ne înscriem la concurs 
cu tot detașamentul, spuse ve
selă Ciurea Ana.

— Șî noi, și noi — se au
zea din toate părțile. Și pio
nierii se strânseră ro>ată în 
jurul Luciei. <

...Acum concursul a în
ceput, nu trebuie pierdută 
nici o zi în zadar. Treburi sunt 
multe și pionierii trebuie să 
le facă pe toate.

— Haidem în grădină ! A- 
colo vom face un plan mai 
bun, spuse Duduș Lucia.

Colectivul de

înmugurit; țn curând au 
a-

un obsta-

duse cu 
Plimbând 
un unghi

Pe această sfoară 
să plimbe echerul 

Când li- 
a ipotenuzei întâlni 

se opri. Măsură

trunchi și țăruș sfoara făcea astfel o 
linie orizontală.
Mira începu 
urmărind linia ipotenuzei, 
nia prelungită t 
vârful copacului 
sfoara până la trunchi, adună rezul
tatul cu înălțimea trunchiului dela pă
mânt până la locul unde era legată 
sfoara, apoi spuse:

— Copacul are 15 metri și 50 cen. 
timetri I

Poarta se deschise larg și în gru
puri, elevii clasei a Vil-a A și B dela 
Școala de 10 ani din Hunedoara au 
pornii în excursie.

o

(nălțimea cu obstacol
Mira socotise bine, nu încăpea nici 
îndoială. Prelungind ipotenuza e-

ei să afle înălțimea unui delușor în 
fața căruia se întinde un tufăriș des.

— înălțimea aceasta are 
col in față, își zise Stroe.

Din marginea tufărișului 
ajutorul sforii o dreaptă, 
raportorul pe sfoară el viză 
de 300 înscris între dreaptă și linia în
chipuită spre vârful dealului. A găsit 
unghiul 1 Depărtându-se apoi pe sfoa
ră fixă un alt unghi de 15". Măsură 
distanța dintre aceste două puncte, 
o împărți in două, adăugă înălțimea 
dintre sfoară și pământ apoi comu
nică :

— Dealul are o înălțime de 13 
tri și 45 de centimetri.

me-

Copacul din Valea Seaca
Străjuind împrejurimile, intr’o poe- 

niță se inalță falnic un copac singu- 
ralic. Lângă el s au oprit excursio
niștii.

— la apreciați : ce înălțime are a- 
cest copac ? — propuse elevilor tova
rășa profesoară Uite Mira, ai aici un 
echer cu catete egale, o sfoară șl un 
țăruș, 
despre 
exactă 
in el.

Mira 
duri. Luă sfoara și o legă de trun
chiul copacului la .înălțimea ochilor 
ei. Anoi o întinse si legă-celălalt ca
păt de țărușul infîol în pământ. Intre

Folosind cele 
triunghiuri, 
a copacului

Moraru stătu

ce am învățat 
află înălțimea 
fără să te urci

puțin pe gân-

aflăm lățimea lacului dacă n’avem 
nici sfoară, nici ruletă care să ajungă 
dintr'o parte în cealaltă a lacului ?

Un grup de 4 băieți se oferi în-» 
dată să rezolve problema.

Cu doi țăruși au fixat două puncte, 
A și B, intr’o parte și cealaltă a lacu- 
h'J. Din punctul B. au dus o dreaptă, 
iar din punctul A o perpendicularăpe 
aceasta. Au măsurat distanța dintre

aceste catete era sloara. iar 
lusese așa

chenilui, ea construise un al doilea 
triunghi dreptunghic cu catete egale. 
Una din 
cealaltă copacul. Problema
dar simplă.

Dar iată copiii au avut
o problemă mai complicată. Folosin- 
du-se de sfoară și raportor trebuia ca

de rezolvat

Ce lățime are lacul?
Scânteind ca o oglindă î<n ochi de 

lac atrase privirile excurs’oniștilor. 
Și lacul le dădu copiilor o problemă.

— Să ne închipuim că vrem să fa
cem un pod peste acest lac, spuse to
varășa profesoară Materialele trebuie 
aduse cu dimensiuni exacte. Cum să

piciorul perpendicularei șî punctul B. 
și au prelungit-o încă pe atât 
dela piciorul perpendicularei înainte. 
Astfel au găsit punctul C.

In fața copiilor se găsea astfel un 
triunghi isoscel cu baza BC, înălți
mea — perpendiculara coborîtă din 
punctul A și două laturi egale (lăți
mea lacului și distanța AC. Latura 
AC se poate măsura cu ușurință).

— Putem comanda materialul, spuse 
Floareș cu ton de glumă. Lacul are o 
lățime de 25 de metri și 80 de cen
timetri.

„.într’un târziu copiii s’au întors . 
mulțumiți acasă. Excursia îi ajutase 
să repete o bună parte din materia 
pentru examen.

Gh. NEGREA



muntelui Retezat,La poalele -------
se află satul Ohaba de Subpiaira. 
In sătucul acesta din inima ță
rii Hațegului, trăiește tânărul 
țaran muncitor Petru Armean cu 
familia iui.

De cum mijesc zorile, tovară
șul Petru pornește la lucru. Ori 
e ta plug, ori îngrijește grădina 
de legume de lângă casă, ori își 
seamănă pământul. De când s’a 
înființat la Ohaba întovărășirea 
,23 August**, Petru Armean și 
familia lui sunt mereu fruntași. 
Nu degeaba sătenii l-au ales pe 
Petru Armean să conducă înto
vărășirea. Ei, dar cei din Ohaba 
nu-l prețuiesc pe Petre numai 
pentru munca lui pe ogor ci și 
pentru altele...

Uite, să mergem de pildă Ia 
căminul cultural.

...S’a sfârșit o zi de muncă. 
Sala căminului a devenit neîncă
pătoare. Un grup de săteni dis
cută cu înflăcărare. In bibliote
că, la o masă stă un bătrânel 
încărunțit de ani, plecat asupra 
unei cărți

Ușa căminului se deschide și 
intră Petru Armean. El e și di
rectorul căminului cultural- Petru 
se îndreaptă

i meni.
! — Astăzi

„Imnul de 
„Hațegana”. 
exersat acasă ? Dar

Petru Armean, în fața corului, 
dă tonul Privirile tuturor sunt 
ațintite spre dirijor. Cântecul iz
bucnește și umple întreaga sală 
de sunete voioase.

Așa își petrec multe seri cori
știi din Ohaba. Petru Armean îi 
învață mereu cântece noi, le în
dreaptă greșelile, muncește cu 
răbdare și dragoste.
do'»» ^-Sa mr A~r'smil 
doua piane. Unul dintre ele, Ar- 

| mean și |.a construit singur. Lo-

cuitorii satului îl aud adesea pe 
Petre cântând. Nu s’ar mai să- 
tura ascultându-1...

Dacă stai de vorbă cu direc
torul căminului, îți povestește 
cum a pătruns el tainele muzi
cii, cât a îndrăgit-o, despre gre
utățile întâmpinate pana a învă-
țat să țeasă melodii.

— De mic copil mi-a fost drag 
să cânt. Pe atunci fluierașul 
mi-era prietenul bun. Doineam 
în poiană păscând oile. Doar ele 
mă ascultau, și codrul. Cu flu
ierașul îmi cântam toată jalea 
și amarul meu de copil bătut de 
nevoi... Anii treceau și nu pu
team învăța mai mult Abia a- 
cum în timpul puterii populare 
am avut posibilitate să studiez. 
Acum cunosc notele, cunosc și din 
operele marilor compozitori ai ’ 
mii :
ner,
Sci I

N’am

fluierașul

' i lu-
Beethoven, Schubert, Wag- 
Ceaicovschi.

compun și
i să uit

început 
melodii.

pri- 
arn par- 
Festi va
sala pli- 
nesigur

spre grupul de oa-

repetăm din nou 
Stat” și învățăm 
Ei, Ileana, ai mai 

tu, Marie ?

Plantați o maca
Pomu tructiferi suni uneie dimie cele 

cultivate In tara noastră, 
de-a-răadul fără a «.... , 
în interesul nostru, al tuturor, 
multi pomi fructiferi. Ptardarea 
sau pe lângă școală nu-i un t^rupreagrp^

5V3u3 ♦
vv—• - ___ mat productive plâ ite

Ei pot da roade timp de 30—40 de ani 
cere prea multe lucrări speciale. De aceea este 

ca la noi să se planteze cât mai 
■net mici livezi în furai casei

Sunt răsplata muncii
— Uite, cea de colo mi-a fost 

dăruită la Concursul organizat 
în cinstea Festivalului Mondial 
al Tineretului, cealaltă am 
mit-o pentru compoziția mea, 
cânt, Republică a Păcii”.

★
...E seară. Petru și Raîila

Am 
eu 

niciodată 
mul concurs la care 
ticipat. Era in timpul 
lului. Parcă văd și acum 
nă de spectatori. Eram 
de mine, emoționat...

Petru Armean își șterse frun
tea asudată, apoi își ridică ociiii 
spre diplomele înrămate din pe-

întors dela munca câmpului. La 
lumina pâlpâiudă a lămpii, Pe
tru se așează în fața pianului, 
stă un minut, răsfoiește filele u- 
nei partituri, apoi dă viers cân
tecului ;

„Mâi bădiță, badiule, 
Unde duci oițele ?
Le duc, nene, la câmpie 
Că-s dela gospodărie”.
Mâinile-i lunecă ușor pe cla

pele pianului. Cânț i, când cu în-
. . Lângă

Rafiia coase și îngână înce- 
Pune apoi cusătura de o 

așează și ea lângă 
........... pian

■ m. e,----  . ,
Mai întâi trebuie să alegeți locul. 

Pomii nu sunt deloc preten.ioșn
După ce săpați parcela cât se 

poate mai adânc (30—35 cm.). în
semnați cu un țăruș lung de 1.5 m. 
locul unde veți planta fiecare puiet, 
fie în pătrat fie în dreptunghi, așa 
cum vedeți în figura nr. I. Intre 
pomi lăsați cam 6 m. și aceeași dis
tantă să fie și intre rânduri.

Puietii vi-i puleti procura dela 
pepiniera unei gospodării agricole 
de slat, colective, etc. Puicii' 
pentru ’plantat trebuie să aibă 

• —, și lungi de vreo 
-30 cm! Tru,^'^ fieM Smlt de^-S^cm,, și gros de cel 
puțin 1,5—2 cm.

'4». <2.

Q Q ț>„ <£.. <?

5. /vz1. y

flăcărare, când cu duioșie.
el, 1 
tinel 
parte și se .
Petre, împreună, cântă la 
la patru mâini.

...Melodia s’a sfârșit.
fetița lor care nu 
ani, e nerăbdătoare să-și arate și 
ea „măestria" la pian : „Do- 
mi-fa-sol-la-si pentru copii”, 
tata știe deocamdată...

Ecateritia POP

are
Norica, 

decât 3

*»ife

Petru Armean este și
' ' Ș‘ 'Id pian Mld’ ac™P™at

Colțul c 
0 inflorescență uriașă

In pădurile tropicale i 
pe insula Ceylon, crește un 
malt, frumos și drept

SSu' 'evantnl. Tulp™ 
Șl neteda este încununată cu o 

roana gata m frunze neobișnuit de
Acest palmier înflorește doar o ■

dezvolta o uriașa Inflorescență alcătuită din 
EsteeceaaSmI10r1' miC-’ ? CU'°are gaJben deschis- 

țte cea mai mare inflorescență din câte se în- 
„,lur5. Ating. ^tnă|(|n]e de 13_” 

upa înflorire, se formează fructele de mă
rimea unor cireșe, cu sâmburi foarte tari Duoă 

Acest soi de palmier este foarte folositor popu- 
tiei băștinașe. Din măduva lui moale se pre- 

S din sam,S
uctelor se fac mărgele și nasturi. Frunzele 

( varză denn '°Calnici Ca aliment
X’ FZa d« Pall™r ), iar din cele vechi se lu- 
colife P ’ r°gOJini Și ac°Pen>ri Pentru

veșnic umede de
soj de palmier 

zice
sa 

co
rn ari. 

singură

căruia j se

« r i o ș i j o r
,,Urstitețu|” trăiește mai mult singuratic 

Toata ziua doarme atârnat de copaci si numai 
noaptea pornește la vânătoare. Se hrănește cu 

aSS’ S ’atunci când e atacat, „ursulețul auriu” s? a- 
rXa/i‘^^apucându-și vrăjmașul cu ohia 
rele sale ascuțite. Insă este atât de slab încât 
de hac.UCUVea C3t de mică “ poate ven>i uȘor 

(După „Vocrug Sveta”)

vor ieși la iveală locurile rădăcinilor noi.
l - ~ rât mat de vreme, cel puțin cu j

plantare e bine să folosiți scândura Plt^c ^a cu

lățimea la mijloc. înainte de a săpa groasa,
și o crestătură in fot mu ae ' 1 crestătura dela tnipoc

deasupra se arunca intr o p _ a așează din nou scan-

foM «4« le
Slii, “Zii"
fig.2, înlăturând părțUe rupte sau lot^t se moeirIesc
^itdr^Z^Tiuiși apași se așează cu multă băgare 
de seamă pe mușuroiul 
de bălegar din groapă.
Peste rădăcini se pune 
nământul afânat și fefUl

-aeiu Țtirftr: 
ietul trebuie să-l așezați 
astfel încât coletul, adică 
punctul de pe tulpină de 

unde începe rădăcina, să 
fie cu 5—8 cm. deasupra 
solului. După ce groapa a 
fost astupată. în jurul 
puietului se face un șanț 
circular și se Udă CU

buruienile iar în ca-ut ‘ 13 1 p 101 cu Sn/ă țoale,
ori pomul cu câte 2 3 ,l f'e.ri se-et°use veți uda de mai multe

tehnician Al. G. ARCALEANU

circular și se udă cu

Coroâfiâ

Pjmppf

Cu mrjrțifj

II . ..
Kgtfccini prioriwfp ,<

„Ursulețul auriu“
In codrii bătrâni ai Boliviei, unde cu greu 

curitT Cal\P'CiOrUl omului- trăieȘte un animal 
(370 mm I”fUrnlCaruI Pftic“- Este foarte nric 
(370 mm. lungime) și se mișcă cu greutate.

Furnicarul pitic e acoperit cu o blană deasă 
lunga și mătăsoasă, de o frumoasă culoare au
rie. Labele dinapoi se termină cu patru ghiare 
foarte ascuțite, iar cele dinainte - ou două 

u ajutorul lor se cațără în copaci, unde poate 
sta atarnat ore întregi fără să se clintească. Din 
pricina mișcărilor sale puțin îndemânatice, care 

amintesc pa cefe ale ursului, și datorită culorii

Un

ftotărîri și

concurs de

în India, M. A. Men- 
fi trimise copiilor so-

tuturor organizațiilor 
lupte și să vegheze 

să

s'au dat rezultatele 
dintre premii au fost

„Shankars Weekly11

mun-
mine, 

din agricultură, să-i

Ziarul indian
organizat la Delhi un concurs inter- 

, ------ ---- „e copii.
Ao *^"CUrS _aU particl’Pat copii din 4T 

prezentat 15.006 de

desene în india
câștigate de copii sovietici. Desenul 
elevei Larisa Davatț din Moscova a 
tost distins cu premiul 1

Pandith Nehru, primul ministru al 
Indiei, a înmânat aceste premii amba
sadorului U.R.S.S ' 
șikov, pentru a 
vietici

S a încheiat Congresul F. S. M
curând s’au terminat lucrările 

.IT...1, ,,,’,ea Congres Mondial
» care a avut loc la

a
național de desene executate de
I - —
de țări, care au 
desene.

Zilele acestea
concursului. Nouă

De 
celui 
al Sindicatelor, 
Viena.

In numele celor 88.600.000 oameni ai 
muncii, bărbați și femei, Biroul Exe
cutiv al Federației Sindicate Mondia
le, a adoptat o serie de 
rezoluții.

Congresul a arătat că 
Sindicală Mondială luptă 
oamenii muncii de pretutindeni,

Federația 
pentru ca 

fără 
deosebire de rasă, sex, religie sau na
ționalitate, să aibă o viață fericită.

In ultima sa ședință, Congresul a

arătat că datoria 
sindicale este să 
ca muncitorii să trăiască în liniște, 
aibă salarii satisfăcătoare, să se bucu
re de dreptul la odihnă. Fiecărui 
citor din întreprinderi, instituții.
de pe șantiere,
fie asigurată pe deplin “înfăptuirea Tu
turor drepturilor 
lor democratice.

La Congres s’a adoptat o rezoluție

sindicale Și libertăți-

adresată tuturor oamenilor 
lumea întreagă cu 
1 Mai.

muncij din 
ocazia zilei de

O scena obișnuită in reotuntle 
vietnameze ocupate de colonialiștii 
francezi: copiii vietnamezi trag din 
Șreu ricșele in care se lăfăiesc bogă
tașii carpra le-a venit chef de plim
bare. Deseori, acești copii tnhămați 
lartcșe parcurg mulți kilometri, sle- 
indu-și forțele in schimbul unei bu
căți de pâine.



Scriu aceste rânduri pentru prie
tenii mei din unitatea 5 din Mediaș, 
in amintirea plăcutei Duminici pe 
care am petrecut-o în mijlocul lor.

Cu vreo câteva zile înainte, prietenul 
meu îmi spusese:

— Vrei să vii Duminică la noi în unitate? 
Ai să-i cunoști pe pionierii noștri : să vezi 
ce băieți veseli și ce fete prietenoase sunt 
la noi. Vii?

— Duminică? m’am mirat eu. Parcă 
rn'ai chema acasă la tine, în vizită, nu ia 
școală. Doar Duminică nu-i nimeni la 
școală.

— He, râse el, Duminică cei dintr’a V.a 
merg în excursie, gimnaștii noștri vor 
fi pe teren, cei din cercul artistic au repe
tiție... Dacă vrei mergem și noi în excursia 
din pădure, cu cercetătorii plantelor de pri
măvară Vii?

— Merg bucuros, l-am răspuns.
Eh, dar ce necaz m’a apucat Duminică 

dimineața când la geam, în locul soarelui 
vesel, m’a întâmpinat o zi posomorită, 
ploioasă.

— Gata și cu excursia și cu gimriaștii și 
cu toată vizita. O să stăm frumușei acasă, 
mi-am spus.

Când am auzit bătăi în ușă, nici prin 
gând nu mi-a trecut c ar putea fi chiar ei, 
prietenul meu.

— Gata ești? mă strigă. Hai repede, 
băieții s’or fi adunat toți. Și adăugă, 
văzându-mi nedumerirea :

— Ei, sigur, ploaia ne-a stricat planul 
cu excursia, n’avem ce-i face. Da’la școală 

mergem. Hai, n o să-ți pară rău.
...La Școala Germană de 7 ani din 

Mediaș se intră pe o poartă boltită, de 
piatră. Te trezești dintr’o dată într’o curte 
și, drept în față, ți se deschide ușa școlii. 
Am urcat câteva trepte și ne-am oprit în 
fața unei uși pe care scria cu litere mari : 
„Pionierzimmer" — Camera pionierilor, 
adică. In cameră câțiva pionieri stăteau 
în jurul unui aparat de radio (ni l-au 
dăruit muncitorii dela fabrica „Emailul 
Roșu", mă lămuri prietenul meu) și ascul
tau muzică, unii discutau, alții urmăreau 
«••i interes o partidă de șah. Partenerii 

iu : un băiat cu părul blond deschis. 

aproape alb, cu ochi ageri și un tânăr sim
patic, cu fața calmă, liniștită.

— Băiatul e Giinther Wotsch, conducăto
rul unității noastre, mă lămuri prietenul 
meu. Iar cel cu care joacă și care, fii sigur, 
o să-l bată e tovarășul Hientz, instructorul 
nostru.

Am urmărit și eu jocul, dar nu prea 
mult, că Giinther a mâncat bătaie șt par
tida s'a isprăvit. La început m’am simțit 
cam stânjenit, dar apoi prietenul meu mi-a 
prezentat mai mulți pionieri și eu am 
început a mă’nvârti printre ei în cele.trei 
încăperi ale Camerei pionierilor.

Cea de-a doua dintre ele semăna întoc
mai cu un atelier. Pe mese ori rezemate 
de pereți, stăteau câteva hărți, unele mai 
mari, altele mai mici, terminate ori abia 
începute, lucrate în traforaj. Dar nu erau 
așa, niște hărți simple. Straturi mai 
subțiri și mai groase de placaj așezate în 
etaje și colorate diferit arătau unde se gă
sesc munții, care sunt dealurile, sau în ce 
parte se întind câmpiile. Așa cum v’am 
spus, camera semăna cu un atelier. Chiar 
și acum se lucra. Gerhard, un băiat înalt, 
potrivea relieful Americii de Nord; tovară
șul Hientz, instructorul, desena contururile 
unor munți, alți câțiva băieți tăiau cu 
fierăstraie subțiri, din bucăți de traforaj, 
insule, țări, contururi de mări. Mi-am rotit 
ochii prin toate părțile, minunându-mă de 
îndemânarea și priceperea pionierilor din 
unitatea o. Când privirea mi se ridică din 
întâmplare sus, spre tavan, am văzut acolo 
atârnând, ca niște țânțari uriași, două 
schelete de aeromodele. Nu știu care dintre 
băieții de-aici le-au construit, dar erau bine 
lucrate.

Din camera de alături mă atraseră vo
cile și exclamațiile fizicienilor.

— Acolo e un fel de „fabrică de instru
mente de fizică", rosti glumeț prietenul 
meu care observase că mă îndrept 
într’acoio.. Aici își petrec cei din cercul

de fizică cele mai plăcute ceasuri. Hai 
înăuntru și vezi ce lucrează

Să vezi ce lucrează... asta nu-i greu. Mai 
greu e să pricepi ce lucrează. Fizicienii 
și-au strâns în diferite cutii fel de fel de 
fiare, de table și monede vechi. Cu câtă 
grijă mi-a luat Gerhard Pikulski, din 

palmă, o biată monedă galbenă cu care 
mă jucam ! La ei e prețuită fiecare sârmu
liță. Uite, chiar acum Pikulski stătea și 
freca de mama focului, cu hârtie sticlată, 
o foiță de cupru.

— Asta o să fie una din foițele unui 
electroscop, mi-o plimbă el mândru prin 
fața nasului, după ce-o frecase de lucea 
ca aurul.

Schiroky Karlheinz migălea cu grijă la 
schema unui motor electric. Litschel Dieter 
construise din lemn ceva așa, ca scheletul 
unui pătuț de păpușă, pe care spunea că 
va înfășură sârmă și-1 va folosi tot la 
construcția unui motor electric. N’am 
priceput eu prea bine, că noi învățăm 
Fizică numai la anul și aici erau aparate 
destul de complicate. Dar când am văzut 
între toate aparatele două păpuși mici, 
m’a pufnit râsul.

— Ia uită-te! excla
mai, sunteți construc
tori de aparate de fizi
că, da cu păpușile tot 
vă mai jucați.

Fizicienii începură să 
râdă.

— Hai să-ți arătăm 
cum ne „jucăm” cu ele, 
îmi explică unul dintre 
ei.

Luă de pe masă un 
aparat pe care-1 obser
vasem și înainte. Era 
foarte simplu: o coar
dă de vioară care era 
fixată la capătul de 
sus de o căsuță mică 
de lemn. Capătul de jos era vârît într’un 
tub de sticlă care se termina cu o limbă 
de placaj ce sta în poziție perfect orizon
tală.

— Vezi, ăsta-i un hlgrometru. Limba asta 
atârnată la capătul de jos al coardei arată 
umiditatea aerului. Ca să înțeleagă toată 
lumea despre ce-i vorba, fetele din cercul 
„Mâini îndemânatice" ne-au îmbrăcat 
două păpuși : una în costum de excursie, 
cu rucsac în spate, alta cu pelerină de 
ploaie. Păpușile vor fi așezate de o parte și 
de alta a limbii de placaj. Aparatul se 
așează afară. Sub influența umidității aeru
lui, coarda se întinde și limba se îndreaptă 
spre stânga, adică spre păpușa noastră îm
brăcată în pelerină : atunci vom ști că 
plouă.

— Da, și vom ști dinainte dacă putem 
merge sau nu în excursie, întări un băiat 
dintr’a V-a.

M’am mai plimbat eu printre băieți, dar 
m’am ferit să-i încurc, că toți aveau treabă 
Adică nu, nu chiar toți. Lângă fereastră sta 
rezemat un pionier, mărunt ca statură 
și se uita cu interes în jur.

— Tu nu lucrezi, nu faci nimic ? am 
intrat eu în vorbă cu el.

— După cum vezi, îmi răspunse privin- 
du-mă cu ochii-i ghiduși.

— Da' de ce ? Atunci de ce ai venit la 
școală ?

— Așa, din întâmplare. Eu sunt într’a 
IV-a și la noi nu sunt cercuri decât pentru 
cei din clasele mari. Ei învață fel de fel 
de lucruri, nouă Insă ne zic că trebuie să 
mai creștem

— Nu mai spune, mă minunai eu, dar 
atunci voi cum vă peireceți timpul liber?

— Ei, cum putem : jucăm fotbal, ne 
batem, ba facem chiar și nebunii, răspunse 
el râzând.

„Ce bine că nu-s într’a IV-a, mă gândii 
mulțumit. Ce m’aș face să fiu la școala 
asta, să mă uit cum toți fac câte ceva, se 
distrează, lucrează cu plăcere și mie să-mi 
spună „că-s mic"?!..."

Pe urmă însă am uitat discuția asta care 
m’a turburat Mi-am adus aminte de ea 
numai când scriam și-am însemnat-o aici 
ca, de-o citi-o Gunther Wotsch, conducăto
rul unității 5 din Mediaș, să nu-i mai uite 
pe pionierii clasei a IV-a și nici chiar pe 
cei dintr’a 111-a,

M’am mai uitat apoi pe la aparatele de
fizică si mi-aș mai fi petrecut acolo des
tulă vreme, dar 1-am auzit pe Erich Jekeli 
(un alt pionier cu care m’am împrietenit) 
strigându-Ie câtorva băieți „Haideți, în
cepem repetiția pentru piesă!" și m’am gân
dit să merg și eu după ei. Numai 
că m’am rătăcit puțin prin școală și 
am nimerit intr o clasă in care mai 
multe fete stăteau și vorbeau, lși a- 
rătau una alteia cusături, lucruri de 
mână pe care, după câte am înțeles eu, 
chiar ele le lucraseră. Abia când ie-ani 
văzut mi-am amintit că, deși Școala Ger
mana din Atediaș e mixtă, și deși eu mă 
găseam de mai bine de două ceasuri în 
ea, nu văzusem nici la cercul de Geogra
fie, nici la cel de Fizică nici măcar o sin
gură fată.

— Pe semne, îmi făcui eu socoteala, 
băieții socotesc că fetele au mâini dibace 

la cusut,, la îmbrăcat păpuși, dar la pilit 
fiare vechi nu. In ce mă privește, înainte 
eu tot așa credeam. Dar chiar la î.oi la 
școală, câteva pioniere au făcut niște 
căsuțe pentru păsări, mai ceva decât ale 
băieților. Cât despre fetele dela Școala 
Germană, vă asigur că au niște mâini de 
aur. Brodează minunat, țes în așa fel că 
nici nu bagi de seamă că materialul 
a fost rupt, și pun niște petece cum n’am 
mai văzut. (Ei, ce n’aș da eu să-mi pot 
petici astfel pantalonii când mi-i agăț prin 
pomi!) Și Karin Teihl și Erika Schulter 
și multe alte fete cos cu adevărat foarte 
frumos. Mai târziu, când s’au dus la repe
tiția orchestrei (căci trebuie să știți că 
pionierii dela Școala Germană se pregă
tesc să dea o serbare) le-am auzit pe 
unele dintre ele cântând foarte frumos din 
acordeoane și din fluierase.

★
Ei, câte n’aș mai scrie eu despre prietenii 

mei din unitatea 51. Despre toate aș povesti: 
despre râsetele pe care le-au stârnit Erich 
Jekeli, Gunther Theil și alți băieți când au 
repetat cele două scenete humoristice; 
despre fiiateliștii la care am văzut 
timbre vechi, de prin toată lumea. 
Dar cel mai mult aș tot povesti 
despre ce-i mai minunat în unitatea 
5: despre prietenia dintre pionieri, despre 
voioșia cu care fac totul

. .Când am plecat din școală, deși mai 
ploua și cerul tot posomorit era, mi se 
părea mai frumoasă ziua și, nu știu cum, 
îmi venea să cânt așa în gura mare, un 
cântec despre prietenie.

M. Ș1POȘ

Ce*ar fi dacă și alții n’ar avea chef,..
Versuri de GICA IUTEȘ Desene de BURSCtH

— Ce soare-i! Și-s atâtea flori! 
Și-albastru-i cerul fără nori... 
'Hăt it e parcă în sineală !

ăcat ar fi să merg la școală... 
Nici chef de lecții nu am, zău... 
Mai bine merg la Herăstrău. 
Să-mi cumpăr cinci covrigi cu

mac
Să-l am provizie pe lac.

— Covrigi cu mac, auzi, să ceară 
Pe-așa o zi de primăvară !
Ce spui? Vrei pâine? Orice-o fi?

Măi Cică nu ne plictisi.

Azi n’avem chef să-ți coacem

pâine, 

încearcă mâine ori poimâine.

— Țramvaiu-t iau că i drumul 
lung.

Și-aș vrea mai repede sf ajung.

Tramvaiul pentru Herăstrău, 
Da ăsta-i. dar îmi pare rău — 
Pe-așa o vreme, eu. vcilmun. 
Ca să te duc, nu... chef nu am.

Nu vezi ce soare-i, ce frumos ? 
Tu n’ai decât să mergi pe jos f

— (a uite, a’nphis chioșcul
parcă...

Hei, stai așa, că vreau o barcă!

— Ce barcă? Nu vezi ? Mă gră
besc,

Mă duc să mă mai odihnesc . 
N’am cltef deloc să te adept 
Cum zici că asta nu e drept ? 
Pe-o zi atâta de frumoasă 
N'tnai de cheful men îmi pasă!

— Dar ml pricep cum s’a n- 
tâmdat. 

Atâta drum în van să b t 
blamând sunt. iată, ca un dine. 
Brutarii n’au chef să-mi dea 

P ine.
Pe jos vatmanul m’a trimis, 
G ișeu’n nas mi-a fost închis. 
,,N’am chef!" spun toți în gura 

mare...
Ce'n'ecmnă asta, frățioare ? !



I. V. Miciurin, îndrăzneț transformator al naturii
A sosit primăvara! Peste tot, voi, tinerii naturaliști ați ieșit la lucru 

în grădină, unde sernănați, plantați, răsădiți. Dar nu numai atât. Voi veți 
face desigur și multe experiențe, vă veți strădui să pătrundeți cât mai 
adânc în tainele vieții plantelor, să vă însușiți tot mat mult minunata 
știință a marelui învățat rus Miciurin, despre transformarea naturii plan
telor, despre îmbunătățirea tuturor soiurilor cultivate. In cei 60 de ani de 
muncă, Miciurin a creat peste 300 de specii noi de pomi fructiferi, arbuști, 
flori. Publicăm mai jos două ’povestiri din 
„Povestiri despre Miciurin" de V. Lebedev

viața lui Miciurin din cartea 
— Ed. Tineretului 1953. nu

în

9

• J iic -a
• - : .-. «z

'.Mi

Odată a venit la Miciurin un' călător , Qm!'care odinioară-fusese la Ivan Vla- 
de departe: Spre ‘deosebire de mulți aiți difhirovici Micșiufiri și cefcețâse tranda- 
vizitatiri, el s’a interesat mai ales de 
trandafiri: Alții admirau măi mult me
rele și perele, dar el nu-și lua ochii dela 
trandafiri.

Dacă vă aduceți aminte, în povestirea 
despre trandafiri se spunea ca Miciurin îi 
deprinsese să-și aștearnă crengile la pă
mânt, pentru ca, iarna, zăpada să-i aco
pere ca o șubă și să-i apere de gerurile 
cumplite.

Noci vizitator nu se deslipi mai toată 
ziua de lângă trandafirii lui Miciurin : 
i-a cercetat amănunțit și cu atenție. Mai 
mult chiar, s’a așezat jos ca să poată mă
sura mai bine cu o linie lungimea tulpi
nii și distanța la care ea se așterne pe 
pământ...

Toi ce măsura, își nota într’un carnet.
M'< lurin l-a privit cu mult interes pe 

acest vizitator, ii făcea plăcere că dădea 
atâta atenție florii lui preferate.

Iv:m Vladimirovici s’a apropiat de mu
safirul necunoscut și f-a întrebat: „Nu 
vreți să-mi spuneți și mie prin ce v’au 
atras atât de mult trandafirii mei ?“

Musafirul s'a sculat, l-a salutat respec
tuos pe Miciurin și i-a răspuns:

— Cred, Ivan Vladimirovici, că tre
buie să fiți tot atât de mândru de acești 
trandafiri ca de cei mai minunați peri și 
meri pe care ii aveți.

Miciurin a fost toată viața un om foarte 
modest. El s’a încruntat puțin și i-a spus:

N’am cultivat o asemenea grădină 
rândrie, ci pentru a înfrumuseța și 
i viața poporului.
-.inul s’a grăbit să răspundă la a-
cuvinte :

ci in r 
înlesr

Str; 
cest :

firii săi, și care se numea Chiiiurin, în
cerca acum la el acasă să deprindă merii, 
perii si vișinii să crească nu în sus, ca 
debbicei, ci să șe întindă pe,pămâ.nt;

Cum a citit notele dîh iziar, Miciurin 
și-a dat seama de ce, cu câtva timp in 
urină,' pe vizitatorul siberian ii intere
saseră atât de mult trandafirii săi.
,— Deștept băiat! a spus Miciurin aju

toarelor sale. S’a gândit bine,
A mai trecut câtva timp și Miciurin a 

primit din Siberia scrisoarea promisă, în 
care cei de acolo îi anunțau succesele lor 
și ii descriau cum le obținuseră.

Horticultorii din Siberia întrebuințau 
același procedeu ca și cel folosit de Mi
ciurin pentru trandafiri : aplecau tulpi- 
nele tinerilor p mi la pământ, legându-le 
de țăruși puternici. Când pe lulpineie 
astfel încovoiate creșteau crenguțe, erau 
și ele întinse de-a-lungul. pământului și 
fixate un timp cu țăruși, așa culcate cum 
erau.

Tinerii pomișori păreau că îmbrățișează 
și cuprind cu ramurile lor pământul pe 
care crescuseră, căutând căldură și apă
rare.

Și n’au fost desamăgiți : pomișorii cul
cați primeau la sânul pământului și căl
dură și apărare și chiar hrană mai multă!

Știința a stabilit încă de mult că pă
mântul răspândește căldură tot timpul 
anului, mai ales primăvara, vara și toam. 
na. Iarna, ce-i drept, e mult mai puți
nă, dar totuși poate fi de folos plante
lor.

Căldura păstrată în pământ încălzește 
copăceii

■<- Trandafirii dumneavoastră care se 
aștern la pământ vor aduce un mare fo
los poporului, Ivan Vladimirovici...

Din vorbă in vorbă. Miciurin a aflat 
că străinul venise din aspra și îndepăr
tata Siaerie.

— Na cumva vă pregătiți să plantați 
trandafiri in Siberia ? — l-a întrebat Mi
ciurin, clipind din ochi cu blândețe și cu 
o urmă de duioșie.

— Să vedem ce voi reuși să fac, a răs
puns fără să se laude musafirul. Vom 
trăi si vom vedea ...

Acest răspuns i-a amintit lui Miciurin 
felul cum el însuși răspunsese odinioară 
celor care iși bătuseră joc de el. El a 
strâns puternic mâna vizitatorului său, 
urându-i :

— Toate să-ți meargă din plin Pentru 
orice ai avea de gând să întreprinzi, îți 
doresc din toată inima izbândă. ~ 
doar să mă înștiințezi și pe mine de vic
toria dumitale.

A trecut de atunci câtva timp 
că în ziare au început să apară 
care se vestea că in Siberia cea 
pentru prima oară, lângă orașul Omsc, 
iar apoi lângă orașul Crasnoiarsc și chiar 
mai la Nord se fac uimitoare experiențe 
de pomicultură.

Te rog

iatăȘi
note în 

aspră,

le ajută să se desvolte mai 
bine. Pe lângă aceasta, seva 
hrănitoare a pământului nu 
se mai risipește, ajutând 
creșterea in înălțime a pomi
lor. La florile și fructele po
milor culcați la pământ poa
te ajunge acum mai multă 
hrană.

Pomii dau mai multe flori, 
iar fructele pe care le rodesc 
florile sunt mai mari, mai 
zemoase și mai dulci.

Dar acestea nu sunt încă 
toate foloasele 1 Cel mai de 
seamă este faptul că iarna 
pomii așternuți la pământ 
sunt în întregime acoperiți 
cu o șubă de zăpadă.

Știți ce nămeți se înalță 
iarna în întreaga Rusie, in 
Siberia, haina de zăpadă pe 

care o îmbracă pământul este și mai bo
gată, și mai groasă decât la noi. Ea in- 
vălue pământul, și odată cu el, acoperă și 
pomii, apărându-i de gerurile cumplite. 
De aceea, se vede. îmbrățișează ei pămân
tul cu atâta încredere și dragoste, cu ramu
rile lor.

Mintea înțeleaptă a lui Miciurin a 
născut această idee nouă în pomicultură 
și n’a fost numai o simplă inovație ci un 
fapt care a produs o adevărată răsturnare 
în opera de cultivare a livezilor

Mij de oameni s’au entuziasmat în 
fața acestei victorii a gândirii miciuri. 
niște. Frumoasele și enormele mere stă
teau direct pe pământ ca și castraveții, 
bostanii și dovlecii și atârnau pe ramu
rile aplecate.

Era ceva atât de neobișnuit, încât oa
menii iși puteau cu greu crede ochilor 
Iar acum, zeci de mii de hectare sunt 
cultivate în Siberia cu pomi fructiferi, 
meri, pruni, vișini așternuți la pământ. 
Geroasa Siberie are tot mai puțină ne
voie de fructe dulci aduse din alte părți 
ale țării.

Elevii lui Miciurin au asigurat întinsul 
pământ siberian cu fructe minunate Tran
dafirul miciurinist i-a învățat acest lucru.

Ș«

Celtici'
In una din lucrările științifice pe care 

le studia, privitoare la vegetația întregu. 
tui glob pământesc, Miciurin a găsit des
crierea unei vițe de vie care crește în 
taigă. in taiga sălbatică și bătută de 
vânturi din Ussuri, in Orientul îndepăr
tat. aproape de Oceanul Pacific, neadă
postită de nimic, creștea o viță de vie 
sălbatică sau sălbăticită.;

După obiceiul său,‘.Miciurin a scris câ- 
~te,va scrisori .locuitorilor din Extremul

Miciurin nu se putea împăca cu gân
dul că în Cozlov nu se găseau decât stru
guri aduși din Sud. Ei trebuiau cumpărați 
la prețuri mari dela negustorii de fructe. 
Erau atât de scumpi, încât cei mai mulți 
oameni, muncitorii și meseriașii, nici 
se puteau apropia de ei.

Miciurin a hoțărit atunci să cultive
Cozlov o varietate nouă de struguri de
Nord. , ‘

,șș-’ Despre un asemenea lucru .._
nimepi, nicicând ! îndată ce am aflat că Orient : oamenilor de știință, vânătorilor,

; Cercă șă. i se trimită butași din această 
> viță de vie șălbâtkădin taigă.

Și-a: pierdut mințile Miciurin al Oamenii din Extremul Orient au răs-
• * r '• pllns ]a cererea sa./ ‘

Miciurin ■ a primit din ținutul Ussuri 
mlădițe și butaȘtCdețyăță, de vie.

< Vecinii și în special vânzătorul de fruc
te din Cozlov, francezul Doineau, au in

ure put sa-1 zeflemiseasc'ă fără ocol.
— Ați pierdut completament rațiunea, 

monsieur Miciurin. se amuza el pe soco- 
1 teăla lui Ivan Vladimirovici. Ce veți ‘ e 

din acest sălbatic,?...
Miciurin știa ce trebuie să facă. El a 

încrucișat vița din taigă cu o varietate 
bună din Sud, încrucișând apoi ceea ce 
obținuse cu vița de vie „albă" și „nea
gră", care șe și adaptase.

N’a trecut prea mult timp și în grădina 
lui Ivan: Vladimirovici Miciurin s’au copt 
ciorchini grei de tiruguri dulci, zentoși, 
mari, struguri de Nord,

S’au făcut de rușine cei care își bătu
seră joc și nu crezuseră în planurile lui 
Miciurin. Când a gustat strugurii din gră
dina lui Miciurin, francezul Dulneau a 
spus încurcat:

— Vă rog să mă iertați, monsieur Mi
ciurin ! Voi este un adevărat făcător de 
miracle...1) Mi-e frică însă că va trebui să 
închidem prăvălia mea...

Deși nu.l iubea pe negustorul străin, 
Miciurin l-a liniștit totuși :

— Nu am de gând să fac comerț cu 
strugurii mei... Dar dacă cineva va voi 
să cultive vița mea de vie, ii 
altoi și butași.

Vestea despre strugurii lui 
ca și aceea despre trandafirii 
răspândit ca fulgerul. Oameni 
colțurile țării au început să vină la el 
să ceară butași.

Pentru Miciurin. cea mai mare bucurie 
era să dea 
nilor simpli.

Astăzi nu 
de vie a lui 
clima foarte 
lurile fluviilor din Nord, Vetlughi șl 
Unji, și încă mai la Nord. în regiunea 
Vologda și chiar la Arhanghelsc.

Multe kilograme de struguri adună lo
cuitorii din Nord din minunata viță a lui 
Miciurin. Ei păstrează cu recunoștință 
amintirea marelui transformator al naturii 
care a strămutat

nu auzise

Miciurin a. ciruț celor din Sud butași .de ^militarilor 
viță de vie, alici de viță, vecinii săi din 
.Cozlov au și început să-l zeflemisească:

,,j-- * ' ■ -

nostru! Ce l-a trecut prin cap : să cul
tive viță de” vie în Cozlov ! Este ca și 
când ar vrea să schimbe, intre ele Marea 
Neagră și Marea Albă...

din Sud 
de vie.

neîncre-

Miciurin ceruse să i se trimită 
altoi din două varietăți de viță 
„atbă“ și „neagră".

La glumele răutăcioase și la
derea vecinilor el răspundea tot cu glume, 
păstrând totuși un aer serios:

— Am să încrucișez vița de vie albă 
cu cea neagră și așa își vor schimba locul.

La început. Miciurin. a sădit cu grijă 
butașul de viță pe care-l primise, într’o 
magazie adăpostită de vânt, dar neincăl- 
zită.

Mai târziu, când acesta a prins puteri 
și a crescut, Ivan Vladimirovici l-a mu
tat in grădină într’un loc deschis : l-a scos 
cu rădăcini cu tot și l-a sădit in gropi 
pregătite dinainte

Lăs’arii de viță au fost aproape in în
tregime 
iernii 
de pe 
ca ne 
coacă 
moși.

Acesta însă era un lucru foarte greu. 
Verile nordice sunt scurte și ploioase. 

Strugurii nu au nici soarele și nici căl
dura cu care s'a obișnuit vița de vie in 
Sud.

Ce n’a făcut Miciurin pentru a 
vița de vie cu clima din orașul 
A cerut altoi de viță de vie din 
cu climă ceva mai aspră decât 
meea. de exemplu din regiunea Donului, 
din regiunea Rinului și chiar din Canada.

„Astral". „Buitur", „Goliaf", „Cas- 
cad", iată cum se numeau varietățile ce
rute de Miciurin pentru a îmbunătăți 
de vie din Nord.

El aplica in aclimatizarea viței de 
aceleași metode pe care le folosise 
„Chitaica" și cu trandafirii Aduna pole, 
nul luat de pe vița de vie cu struguri mari 
și dulci și poleniza vița de vie cu stru
guri mărunți. Dar cu toată munca lui. 
mofturoasa viță de vie nu voia să i se 
supună.

Oaspetele din Sud. răsfățat și plin de 
nazuri, se încăpățâna.

Miciurin l-a învins totuși.

acoperiți de zăpadă in timnu! 
și de aceea ei n’au avut de suferit 
urma gerului. Dar Miciurin urmărea 
aceste mlădițe să aibă timp să se 
vara struguri dulci, mari și ze-

obișnui 
Cozlov !
regiuni 
in Cri-

vița

vie
cu

voi da și

Miciurin, 
săi, s’a 

din toate

din vița sa de vie oame- 
țăranilor și muncitorilor, 
este o raritate să vezi vița 
Miciurin chiar în locuri cu 

aspră, cum e cea de pe ma

cu curaj Sudul în Nord.

1) Miracle: (Lb. Franceză) Minune.

In atenția participanților
!a „Olimp:ada Tinerilor Fizicieni”

Etapa l a a ..Olimpiadei I inerilor hzicieni’ a luat slârșit. La redacția 
noastră au sosit mai mult de 2700 de scrisori

In numărul 26 (27S) dm ti Aprilie se vor publica problemele etapei a ll-a 
Participați cu lojii și la etapa a I l a oenlru ca. la irichee’ea acestei întreceri, 
căi mai multi dintre voi să se numere printre câștigătorii „Olimpiadei Tinerilor 
Fizicieni".
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