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Un eveniment de mare însemnătate se petrece în aceste zile la 
București: Joi 29 Iulie, s’a deschis Conferința pe țară a Uniunii Tine-ț 

s retului Muncitor.
întâmpinați de aplauzele participanților au sosit în sala împodo- 

' bită sărbătorește, tovarășii Chivu Stoica, C. Pârvulescu, N. Ceaușescu,' 
’ membri ai C.C. al P.Al.R. și ai guvernului. ;

Tov. N. Ceaușescu secretar al C.C. al P.M.R. a citit salutul trans- 
‘ mis de C.C. al P.M.R., Conferinței pe țâră a U.T.M. Salutul primit cu 
I puternice aplauze a fost pentru sutele de invitați un prilej de a-și ma- 
J nifesta dragostea și atașamentul față de partid.
| ’ !

Deschiderea lucrărilor Conferinței pe țară 
a Uniunii Tineretului Muncitor
Salutul Comitetului Central al ?♦ M*

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Român salută călduros Confe
rința pe țară a Uniunii Tineretului 
Muncitor și prin ea întregul tineret 
muncitor din patria noastră.

Uniunea Tineretului Muncitor, vlăs
tarul drag al partidului, creată și edu
cată de partid, continuă glorioasele tra
diții de luptă ale Uniunii Tineretului 
Comunist.

Uniunea Tineretului Muncitor a par
ticipat activ la acțiunile politice ale 
maselor muncitoare din orașe și sate 
inițiate de partid. Ea a dat o contribu
ție însemnată Ia educarea comunistă a 
tinerei generații, a mobilizat masele de 
tineri muncitori dcla orașe și sate la 
lupta pentru construirea socialismului 
în țara noastră. Din rândurile tinere
tului educat de Uniunea Tineretului 
Muncitor s’au ridicat cadre bine pre
gătite pentru diferite ramuri ale eco
nomiei naționale, pentru diferite munci 
de partid și de stat. Prin activitatea sa 
creatoare pentru înflorirea patriei, U- 
niunea Tineretului Muncitor și-a câști
gat dragostea poporului nostru.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Român este convins că 
Uniunea Tineretului Muncitor va de
pune toate eforturile pentru a îndrepta 
cu pricepere întreaga energie de care 
dispune tânăra generație, în scopul în
deplinirii sarcinilor trasate prin hotă- 
rîrea Biroului Politic al C.C. ai P.M.R. 
cu privire la activitatea Uniunii Tine
retului Muncitor.

Educația comunistă a tinerei gene
rații este cauza scumpă a întregului 
partid. Uniunea Tineretului Muncitor 
are sarcina da onoare de a fi principa
lul ajutor al partidului în opera de e- 
ducațte comunistă a tineretului, în o- 
pera de însușire creatoare și traducere 
în viață a atotbiruitoarei învățături a 
lui Marx, Engels, Lenin, Stalin.

Datoria utemiștilor și a tuturor tine
rilor este să învețe, să capete deprin
deri practice, să-și însușească bogate 
cunoștințe în domeniul tehnicii indus
triale, agrotehnicii și zootehniei, cunoș
tințe științifice și de cultură generală 
și să le pună în practică în slujba po
porului.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să educe permanent tineretul în 
spiritul dragostei fierbinți și al devota
mentului față de patrie, popor și partid. 
Prin variatele mijloace educative, Uni
unea Tineretului Muncitor trebuie să 
ajute tineretul patriei noastre să cu

noască istoria glorioaselor lupte de 
veacuri ale poporului român pentru li
bertate și independență națională, tra
dițiile eroice de luptă ale Partidului 
Comunist, conducătorul luptelor revo
luționare ale clasei muncitoare și ale 
țărănimii muncitoare împotriva exploa
tării burghezo-moșierești, vitejia și ab
negația tinerilor comuniști dovedită în 
cei peste 39 de ani de lupte. Uniunea 
Tineretului Muncitor trebuie să educe 
tineretul astfel încât ei să cunoască te
meinic și să iubească cu înflăcărare 
toate cuceririle revoluționare ale po
porului nostru, să lupte pentru conti
nua înflorire a patriei și să fie oricând 
gata să apere cu hotărîre libertatea și 
independența scumpei noastre patrii.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să educe tineretul în spiritul in
ternaționalismului proletar, al dragostei 
și devotamentului pentru Marea Uni
une Sovietică, eliberatoarea și prietena 
poporului nostru, al prieteniei cu țările 
de democrație populară, al solidarității 
cu tineretul muncitor și studios din lu
mea întreagă, în scopul creșterii con
tribuției tineretului nostru la întărirea 
forțelor păcii în lumea întreagă.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să educe tineretul în spiritul mo
ralei comuniste, să cultive la tineri 
înaltele calități morale ale omului îna
intat, luptător pentru socialism: vigi
lența, combativitatea și ura neîmpă
cată față de dușmanul de clasă, cura
jul, spiritul de sacrificiu pentru apă
rarea patriei, dragostea pentru muncă, 
grija pentru bunul obștesc, cinstea și 
sinceritatea, respectul față de vârstnici, 
dragostea pentru familie, atitudinea to
vărășească.

Una din cele mai importante sarcini 
ale Uniunii Tineretului Muncitor este 
de a mobiliza întregul tineret să spri
jine din toate puterile construcția de 
stat, economică și culturală a țării. Sar
cinile de luptă ale Uniunii Tineretului 
Muncitor în perioada actuală decurg 
din fcotărîrile plenarei lărgite din 19— 
20 August 1953 a C.C. al P.M.R. Orga
nizațiile Uniunii Tineretului Muncitor 
sunt chemate să contribuie și mai ac
tiv la dezvoltarea industriei socialiste, 
agriculturii, producției bunurilor de 
consum popular, pentru ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc. Uni
unea Tineretului Muncitor trebuie să 
antreneze mase și mai largi de tineri în 
întrecerea socialistă, să întărească și să 
mărească numărul brigăzilor de tineret

Un aspect din sala Conferinței 

și al posturilor utemisle de control, să 
lupte pentru ridicarea productivității 
muncii, pentru reducerea prețului de 
cost și realizarea de economii, să se 
preocupe în mod sistematic de genera
lizarea și răspândirea experienței frun
tașilor în producție, O deosebită aten
ție trebuie dată atragerii maselor de 
tineri țărani muncitori la lupta pentru 
sporirea producției agricole, animale și 
vegetale, pentru consolidarea și lărgi
rea sectorului socialist al agriculturii, 
pentru dezvoltarea schimbului între 
oraș și sat, pentru întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, sub conducerea clasei mun
citoare.

Organizațiile U.T.M. din școli și uni
versități trebuie să lupte pentru bune 
rezultate în învățătură și în pregătirea 
profesională, pentru îmbunătățirea 
muncii ideologico-educative în rândul 
studenților și elevilor, pentru întărirea 
disciplinei în studiu și în viața de toate 
zilele, pentru lichidarea rămășițelor 
ideologiei și moralei burgheze din rân
dul studenților și elevilor. Organizațiile 
U.T.M. trebue să combată cu hotărîre 
manifestările de delăsare în învățătură.

Combătând orice manifestare a națio
nalismului burghez, utemiștii au dato
ria de a contribui activ, prin exemplul 
propriu, Ia întărirea necontenită a fră
ției și colaborării prietenești dintre ti
nerii români și tinerii din rândurile 
minorităților naționale, în lupta comu
nă pentru construirea socialismului și 
întărirea Republicii Populare Române, 
patria comună a celor ce muncesc.

Trebuie dată cea mai mare atenție 
înarmării tineretului cu concepția ști
ințifică despre lume și societate. Acea
sta va permite tineretului să lupte cu 
succes împotriva teoriilor retrograde 
ale pseudo-științei imperialiste, a cos
mopolitismului, a misticismului și ob
scurantismului.

Uniunea Tineretului Muncitor să-și 
pună toată priceperea în munca de în
drumare a pionierilor, să găsească cele 
mai potrivite metode pentru a-i edu
ca în spiritul dragostei pentru muncă, 
al interesului pentru a-și însuși cât 
mai multe cunoștințe și deprinderi 
practice și pentru a participa la activi
tatea obștească. Pionierii trebuie să 
dobândească cele mai bune rezultate la 
învățătură. Prin comportarea lor, ori
când și ori unde s’ar afla : Ia școală, 
în familie, în casele de pionieri, pe 
stradă, la cinema, pe terenurile de 

sport etc. pionierii trebjie să fie exem
plu pentru toți copiii.

De mare importanță este munca de 
educare a tinerelor fete și atragerea lor, 
în activitatea obștească.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să contribuie și mai mult la mun
ca de educare a ostașilor și tinerilor 
ofițeri ai armatei Republicii Populare 
Române, pentru ca să devină dârji apă
rători ai cuceririlor poporului, ostași 
curajoși, crescuți în spirit comunist. 
Uniunii Tineretului Muncitor îi revine 
sarcina să se preocupe neîncetat de că- 
lirea fizică a tineretului, de pregătirea 
lui pentru muncă și apărarea patriei.

Pentru ca Uniunea Tineretului Mun
citor să-și poată îndeplini cu succes 
rolul de ajutor și rezervă a Partidului 
Muncitoresc Român este necesar ca în 
munca sa să domnească spiritul de 
partid. Organele și organizațiile U.T.M. 
să-și îmbunătățească radical metodele 
și formele de activitate, să respecte în 
permanență principiul conducerii co
lective, să asigure dezvoltarea continuă 
a autocriticii și mai ales a criticii de 
jos, să înlăture cu fermitate metodele 
cancelarist-biroeratice, sectarismul, for
mele de muncă bătrânești sau de pa
radă. Uniunea Tineretului Muncitor să 
se ocupe de munca concretă, vie, cu 
tinerii, de organizarea și educarea lor 
într’un mod atractiv, potrivit specificu
lui vârstei și ocupației lor, potrivit in
teresului lor arzător pentru fapte mari, 
îndrăznețe, eroice, pentru știință, teh
nică, sport.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să studieze experiența Comsomo- 
lului în toate domeniile de activitate, 
să aplice creator această bogată expe
riență în vederea îmbunătățirii activi
tății sale. De asemenea trebuie larg 
popularizate rezultatele bune obținute 
în muncă de diferite organizații ale 
U.T.M.-ului și organizat schimbul de 
experiență. Trebuie descoperite larg, 
cu curaj, lipsurile, slăbiciunile sau gre
șelile și indicate căile și posibilitățile 
de îndreptare.

Organizațiile U.T.M. au datoria să 
strângă și mai mult legăturile lor cn 
masele tineretului» să se întărească prin 
primirea în rândurile lor a tinerilor 
fruntași în producție și învățătură.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să acorde o atenție deosebită 
muncii de educare comunistă a tinere
tului de la sate. Pentru aceasta, orga
nizațiile de U.T.M. de la sate trebuie 
ajutate zi de zi, în mod permanent, ele 
trebuie înarmate cu metodele cele mai 
variate, specifice satului, astfel ca or
ganizațiile de U.T.M. să-și exercite in
fluența asupra întregului tineret din 
sat. Luptând pentru educația comuni
stă a tineretului sătesc, trebuie stator
nicite legături mai puternice între ti
neretul dela orașe și cel dela sate, sti- 
mulându-se schimburile de manifestări 
culturale și sportive, excursiile în co
mun etc.

Uniunea Tineretului Muncitor este 
chemată să dea Partidului cele mai 
bune forțe noi, tinere, și totodată să 
asigure și să întărească influența par
tidului în masele de tineri.

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Român este convins că Uniunea 
Tineretului Muncitor va fi și pe viitor 
un ajutor credincios al partidului în 
munca de educare comunistă a tinerei 
generații, nădejdea și viitorul patriei 
noastre, care prin energia entuziasmul 
creator și dinamismul său reprezintă 
un factor de seamă al luptei pentru 
continua întărire a statului democrat- 
popular, pentru apărarea păcii și pentru 
construirea socialismului în Republica 
Populară Română.

Trăiască Uniunea Tineretului Mun
citor !

Trăiască tineretul Republicii Popu
lare Române !

Sub conducerea și îndrumarea Parti
dului Muncitoresc Român, înainte la 
luptă pentru victoria socialismului, 
pentru înflorirea patriei noastre dragi I



Prima furtună pe mare

netrif ricații săi marinari care înfruntă vitejește furtunile și care, 
datoria.

luptă! se

La 1 August patria noastră ii sărbătorește pe marinari. E Ziua Marinei R.P.R., prilej pentru 
matrozi, cartnici și ofițeri să raporteze partidului și guvernului despre realizările lor.

Ei iși îndeplinesc cu cinste sarcina de a se instrui temeinic, de a întări paza hotarelor 
maritime și fluviale. Alături de întreaga noastră armată, flota militară stă de strajă 
libertății și păcii poporului muncitor.

Poporul nostru iubește pe 
departe, în largul mării iși fac

In tabăra școlii medii militare de marină
Plaja largă din fața vilei răsună de râsete, de larmă 

tinerească. Băieții își încearcă puterile într'o luptă 
clasică, iau startul pentru 100 metri, sau lovesc de 
zor mingea.

In apă, nu departe de mal, profesorul Miron învață 
cu răbdare un elev din cei mai tineri pluta și înotul pe 
spate.

— întins, drept pe spate, îi cere profesorul. încă 
puțin și reușești.

Și băiatul mai încercă odată. Nu se poate să fii 
marinar dacă nu știi să înoți.

in depărtare marea se întinde albastră, fără 
sfârșit.

Aci în tabăra de pe țărmul mării au venit să și pe
treacă vacanța elevii școlii medii militare de marină.

Cu jocuri, cu plimbări, 
după alta

In înserarea aceea de vară, 
spre orizont soarele de un roșu 
aprins se afunda alene în albas
trul necuprins al mării. încetul 
cu încetul pe bolta cerului senin 
apărură mii de stele. O astfel de 
seară pe mare te îmbie să tot 
stai pe punte, să privești la ne
sfârșit apa și cerul.

Pe puntea navei era mare frea
măt. Ne pregăteam să ne întâm
pinăm oaspeții, pe elevii matrozi 
dela școala medie militară de 
marină.

Lângă cheiul de granit unde 
se odihnea nava se opri un grup 
de elevi marinari.

— Ei sunt I Au venit oaspeții, 

cu cititul cărților trec una 
minunatele zile de vacanță.

in după 
la pescuit, 
gălăgioși pe care de atâtea ori 
neața pe plajă ? Sau poate s’o fi întâmplat cu ei vreo 
transformare minunată ?

Dacă vrei să afli, încearcă să intri în vorbă cu ei.
Răspunsul lor te va lămuri. „Sst ! nu-i voie să vor

bești în sectorul ăsta, sperii peștele".
Și totuși din când în. când mai scapă câte o glumă, 

mai cu seamă când vreunul scoate oftând undița din 
apă, fără pradă și cu momeala furată.

amiaza aceea elevii s’au strâns pe pontoane 
Nu se aude nicio șoaptă. Sunt oare aceiași 

îi poți întâlni dimi-

in timp ce ta cârma navei timonierul ține cârma, observatorul comunică 
ordinul prin megafon.

marină au în- 
Ziua Marinei,

1 August. Elevii școlii medii militare de 
ceput să se pregătească din timp pentru 
sărbătoarea armei lor.

La început au fost unele discuții.
— Noi nu suntem ambarcați — spuneau 

n’aveni posibilitatea să 
tehnicei, in perfecționarea măestriei de 
face ?

unii — și 
ne distingem în întreținerea 

luptă. Ce putem

cu voce tare șeful 
Vestea se răspândi

lntr'o p-auză pionierii discută prietenește cu un utemist.

Dar locțiitorul politic a lămurit la timp această 
problemă.

— Vom organiza întreceri sportive, atletism, fotbal, 
volei și apoi sporturile noastre nautice.

Putem organiza și o serbare frumoasă pe care s’o 
prezentăm în fața pionierilor din 
oamenilor muncii 
elevii.

comunică 
de cart, 
pe dată în toată nava. Ne strân
serăm într’un grup și după ce rie 
aranjarăm bine- ținuta o porni
răm spre scara din babord să-i 
întâmpinam. Le-am făcut o pri
mire așa cum cere tradiția mari
nărească, apoi matrozii noștri ii 
însoțiră peste tot.

De cum au pus piciorul pe na
vă, elevii nu-și mai găseau as
tâmpărul. Priveau mirați la apa
ratele complicate de navigație, la 
motoarele din pântecele navei. 
Tot ce vedeau li se părea 
curios din cale-afară. Voiau să 
afle secretul fiecărei piese sau 
aparat pe care îl întâlneau. După 
mai bine de un ceas de vizită 
grupul elevilor se îndreptă spre 
pupă '). De acolo se auzea un 
cântecele armonică. Era un cân
tec cunoscut :

veniți la odihnă, au
taberele vecine și 

mai propus

bocănit deIn magazia din fundul curții se auzea 
ciocan.

— Meștere, dă mi un cuișor, dar unul 
știi doar că un crucișător e lucru delicat.

„Meșterul'1 îi dădu îndată un cui. Meșterii nu erau 
alții decât elevii: lonescu Rudolf, Dan Nicolae, Bu 
șilă Vasile. Ei pregăteau surprize pentru Ziua Marinei.

mai subțire,

Pe o masă stau frumos rânduite o machetă a unei 
ambarcațiuni sportive, macheta unui crucișător și felu
rite machete de nave. Pe cine așteaptă? La această între
bare oricare elev al școlii medii militare de marină din ta
bără îți va răspunde: „Sunt daruri pentru detașamen
tele de pionieri aflate în tabere la mare. Le vor primi 
de Ziua Marinei. (E ușor de ghicit că acestea sunt 
rodul muncii „meșterilor"). La noi în tabără totul est® 
pregătit pentru ziua sărbătorii noastre."

JLL Tr. BUCURENCIU

Ni e dragă Marea noastră
Neagră

Cu vijelii ,și cu furtuni
Dragi amintiri de ea ne leagă 
Ea ne-a crescut tovarăși buni.

★
Nu apucă să se lumineze bine 

de ziuă, când pe punte au 
început pregătirile de plecare. 
Marinarii erau la posturi. Pentru 
elevi noaptea aceea a fost mai 
lungă ca deobicei. Așteptau cu 
nerăbdare clipa când nava se va 
deslipi de cheiu, când nu avea să 
se mai vadă decât întinderea ne
sfârșită de apă...

— Vira ancora!2) răsună ordi
nul comandantului. Ancora gre
oaie de sute de kilograme se ri
dică la post. Motorul începu să 
iwie.

— La posturile de 
auzi din nou ordinul.

Elevii și-au ocupat 
posturile încredințate, 
bina de navigație, 
aparatele de meteorologie, alții 
de veghe î<n gabie3) la câțiva 

- metri deasupra punții, sau la 
posturile de semnalizare, alături 
de marinarii dela bord.

Nava aluneca domol spre far. 
Părea o lebădă albă, 
ușor de briza 
câteva ceasuri 
a portului nu 
loc. In sfârșit 

legănată 
răcoroasă. Peste 
limba de pământ 
se mai zărea de 
largul.

★
In primele ore, timpul se arătă

prielnic pentru navigație. Marea 
era liniștită ca o oglindă uriașă 

razele luminoase 
i înspre seară, pe 
nori întunecoși a- 
păsări negre urla
ți se părea că vor 
marea nesfârșită, 
să bată cu putere, 

necontenit 
din ce 

Fierbea ca 
clocot indă.

de spu-

ce-și arunca 
spre cer. Mai 
cer apăruseră 
semenea unor 
șe. Privlndu-i 
să strivească 
Vâr tu l începu 
iar pe cer scăpărau 
fulgerele. Marea devenea 
în ce mai furioasă, 
un cazan de apă 
Elevii priveau cu uimire spre ta
bloul ce li se deschidea în fața 
ochilor. Citiseră doar de atâtea 
ori despre furtunile pe mare, dar 
niciodată până atunci nu trăiseră 
asemenea clipe, și încă pe vapor!

Valurile îmbrățișau cerul, ridi
când învolburate creste 
mă. Nava se legăna 
ca o coajă de nucă 
când ridicată în pis
cul unui munte de 
apă, când prăvălită 
în hăul deschis 
talazuri...

Răul de mare 
cepu să bântuie 
rândurile elevilor, 
nel, un băiat deobicei 
vesel, ședea posomo
rit. Simțea că toate 
măruntaiele îi sun 
răscolite.

Grigoraș cu toți cei 
15 ani ai săi ședea 
cu bărbăție de cart, 
străduindu-se să-i fie 
cât de cât de ajutor 
bătrânului miciman. 
Dealtfel el cunoștea

1) Pupa : partea din spade a navei,
2) Vira ancora : comanda de ridicare a an* 

corei.
3) Gabie: post de observație la catarg,
4) Timonă: cârma navei.
5) Babord: bordul din stânga navei.

din cabină și deși 
mării clocotinde ii 
rău, se sui până la

mânuirea multor instrumente 
dela bord. De mai bine de 8 ore 
nu se mișcase de la timonă4).

■— Tovarășe elev, de când ești 
în cart ? îl întrebă comandantul, 
apărând din întuneric lângă el

— Din schimbul trecut, tova
rășe comandant, raportă Grigo
raș cu glas puternic.

— Dece nu te-ai dus la cul
care ? întrebă ofițerul.

— II înlocuiesc pe elevul Ionel 
Nica, suferă de rău de mare. Vă 
rog să-mi permiteți să rămân 
mai departe în cart.

...Furtuna se’ntețea.
Ionel ieși

priveliștea
făcea atâta
puntea etalon. Gândul că nu pu
tuse face de cart îl chinuia. Dar 
Grigoraș cum de poate, și pe 
deasupra îl mai înlocuiește și pe 
el ? „Halal marinar are. să iasă 
din tine, elev Nica Ion", se mu
stra în gând băiatul. Respiră cu 
putere aerul sărat al mării. „Nu 

.se poate. Să n’am atâta voință!"
Ca să-și mai revină, alergă de 

vreo 2—3 ori împrejurul punții 
făcând câteva exerciții de învio
rare.

Apoi controla dacă nasturii 
mantalei îi erau închiși și fără să 
șovăie, se apropie de timonă și-i 
spuse lui Grigoraș, mișcându-și 
cu greutate buzele palide :

— Acum e rândyl meu I
— Vino. Stăm amândoi. Așa o 

să ne fie mai ușor, îl îmbărbăta 
Grigoraș.

Au trecut câteva ceasuri. Ceva 
mai înzdrăvenit, Ionel scrută cu 
binoclul zarea cenușie. Apoi în
cepu să studieze harta.

...Mijea de ziuă. Vântul se mai 
potolise. Talazurile se destră
mau. Furtuna se topea...

Sigur de el, Ionel cerceta îm
prejurimile. Deodată izbucni :

— Pământ! Pământ la ba
bord 5).

— Da, tovarășe elev, se apro
pie de dânsul ofițerul de cart. E 
pământul nostru, care ne aș
teaptă. N’a fost prea ușor cu fur
tuna, ai ?

— Nici prea-pre a, nici foarte- 
foarte! făcu Ionel năpăsător ca 
și cum pentru el n’ar fî nicio 
deosebire între o furtună și o baie 
de dimineață.

Locotenent V. LUPU



Jurnalul grădiniței mele
Turda. Iulie. In grădina 

din ^palele casei, e liniște 
și răcoare și Margareta 
Munleanu și-a adus aici 
tot ce-i trebuie pentru 
scris. Azi avea de însem
nat un lucru de seamă, un 
lucru, la care se gândise 
încă in ziua de naștere a 
jurnalului ei.

Să răsfoim și noi câteva 
minute paginile acoperite 
de un scris mărunt și în
grijit.

Și

Ce bucurie! 
două co- 

morcovilor

★
19 APRILIE 1954. — 

Azi am aflat de concursul 
tinerilor grădinari. M ain 
înscris și eu și Iulian.

20. APRILIE — Mi-arn 
ales locul în grădina 
noastră. Mama mi 
dat bucuroasă. Azi 
și săpat 
straturi.

l-a 
l-am 

și am făcut două 
Ititr’unul am se-

tei metode, 
cedat la fel.

8 MAI -
Au apărut cele
tiledoane ale 
mei. Oare de ce pătrunje
lul nu binevoiește să 
scoată căpșorul din pă
mânt ? A ieșit și salata. 
E foarte frumoasa.

II MAI — A răsărit șl 
pătrunjelul. Câtă vreme 
i-a trebuit embrionului 
se desvolte /

15 MAI — Plantele 
se desvolta văzând 
ochii. Acum voi începe 
plivitul. Am săpat cuibu
rile 
ma 
rul 
tul 
Morcovii cresc prea 
și nu 
bine.

de cartofi pentru pri- 
oară, am plivit în ju- 
lor, am săpat pătnân- 
fără să mușuroiesc. 

deși 
se pot desvolta 

Am început să-I ra

Am obser-

în pământ 
bine des-

Am adus
am 
Am

am
o-

Am uns 
o sub- 
Și dacă 
îndrăzni

nu

mănat morcovi și 
tul pătrunjel. Ce bine 
fi să plouă pentrucă 
cum pământul e tare 
cat.

21 APRILIE.
gunoi dela păsări și 
îngrășat pământul, 
semănat arpagic.

28 APRILIE — Iar 
ieșit la vânătoare de
inizi. Am văruit tulpini
le pomilor. Am doi pru
ni, doi meri de soiuri di
ferite și un vișin, 
baza tulpinei cu 
stanța cleioasă, 
omizile vor mai
să vie. se vor lipi și 
vor mai putea merge.

30 APRILIE — Mam 
gândit să înmulțesc agri
șul prin niarcotaj. Am lu
crat al patrulea strat. Am 
mărunții bine pământul 
și am semănat în rându
ri salată cu căpățână.

6 MAI — Am băgat 
seamă că semințele 
morcovi și pătrunjel 
colțesc mai j 
schimb fasolea 
foarte repede, 
castraveții. Din 
tale am semănat < 
cu morcovii un cuib 
fasole. Și
fasolea a apărut. Mi-am 
făcut rost de 
de vară care
fărâmă, l-ani semănat în 
cuiburi așezate în pătrat, 
î-am povestit și mamei 
despre foloasele aces-

de 
de 
în- 
îngreu, 

încolțește
La fel și 

i curiozi- 
odată 

> de 
după 5 zile

cartofi
nu se

cinstea glorioasei aniversări
a eliberării patriei

Dansatoarele

caliiatea l-a. mai mult cu 
li

resc. Deasemeni 
trunjelul. Las 
plantele mai 
voltate.

28 MAI — 
vat că pământul își hră
nește mai bine copiii lui 
naturali, buruienile, de
cât pe cei adoptivi, adică 
plantele pe care le 
mânăm. Ei bine, 
mă împotrivesc 
obicei și am să 
Plivesc.

14 IUNIE — 
Sunt biruitoare, 
bul e înalt și 
Pe 
leagănă 
încă 
toase, 
curs, 
mea ; 
mea 
mare. 
Fasolea are păstaie 
gă, fără ață. Cartofii 
înflorit frumos...

— Margareta, 
reta, hai n’ai 
Ia spune-mi ce 
azi ?

Margareta se 
de mama

asupra

se- 
am sa 
acestui 

birui.

Uraa! 
Porum- 

bine legat, 
vrejurile roșiilor 

fructe 
dar 

de 
grădinița 

de
Ceapa 

la

verzui 
, Comisia 

vizitând 
s’a mirat 

verzelor.
Ardeiul

în fugă 
aplecară 
rilor...

Când

se 
multe, 
sănă- 

con-

niărî- 
i e 

fel. 
lun- 

au

Marga- 
terminat ? 

scoatem

aproprie 
ei. Se 
stratu-

port! ța
în urma

purta în

grădinii 
se închise în urma ma
mei care purta în coș 
castraveți, ceapă, ardei și 
fasole, Margareta se reîn
toarse la jurnal și zâm
bind fericită scrise lucrul 
cel mai de seamă:

„Astăzi, mama gătește 
zarzavaturi crescute de 
mine''.

In sala de spectacole a Casei 
Cultură „Pușkin" din Oradea 
loc concursurile inter.raionale 
echipelor artistice de amatori.

In fața cortinei, prezentatorul pro. 
gramului povestește spectatorilor 
tema tabloului coreografic „Eliba 
narea" creat de Aurora Pechi, pro
fesoară de poreograf’e — tablou 
oare urma să fie interpretat de co
piii oe activează în cercul de coreo- 
grafie al Oase! de Cultură • „Pușlwn".

E greu de redat prin cuvinte age
rimea și vioiciunea fiecărui mic dan.- 
sator, așa că am să vă povestesc su
biectul acestui tablou coreografic, iar 
voi închipuiți.vă că vedeți în fața 
voastră scena a cărei cortină se ri
dică încet. Decorul înfățișează curtea 
unui mare bogătaș din vremurile 
trecute din Oradea.

...Din cauza mizeriei multi copii 
de țărani au intrat să slugărească 
Ia acest boier. Munca era grea și 
istovitoare. Atunci când cele două 
fete ale boierului ieșeau în curte 
să se joace, „slujnicele" — căci așa 
Ii se spunea fetițelor de țăran — 
chiar dacă aveau treabă acolo, e. 
nan nevoite să-și găsească de lucru 
în altă parte pentru a nu împiedica 
cumva joaca fetelor. Aceste roiuri 
au fost interpretate cât se poate de 
convingător, parcă într'adevăr ve
deai în fața ochilor fetele mofturoa
se, îngâmfate, pline de sfidare ale 
unui boier.

Iată însă că boierul își luă talpă, 
șița. Armata roșie ajunsese 
ginea orașului. „Slujnicele"

lon Nicula e unul dintre cei mai har
nici și destoinici pionieri din tabăra de 
curte Sameșeni reg. Cluj. In zilele de 
tabără Nicula s-a îngrijit îndeaproape 
de hrănirea viermilor de mătase Acum 
tabăra a predat la D.A.C 24 kg. gogoși 
de mătase de 
3 kg. de cât se prevăzuse in plan.

Ia mar- 
«auzind.

Chiș Angela din comuna Madaras. ra- 
ionul Satu Mare e întotdeauna veselă. 
La strânsul spicelor, al plantelor medi
cinale ea nu lipsește niciodată șl strân
ge cu îndemânare mănunchi! cei mai 
mari iar acasă rostuiește tn așa fel tre
burile încât cei patru frățiori mai mici 
să nu simtă lipsa părinților cât timp 
sunt la munca câmpului.

țăcănitul armelor tot mat aproape 
se «ascund în casa boierului. Le 
era frică. Nu știau ce să facă. Dar 
când au văzut apărând un ostaș so
vietic hi brațe ou o fetită dini apro
piere frioa le-ia dispărut. Au fost fe
ricite că ostașul sovieti-c le-a mâ«n- 
gâiiaț prietenos.

Războiul s‘a terminat. Pe casa 
boierului a fost prinsă o placă pe 
care scria : „Casa de odihnă a co. 
piilor“. Iu curtea în care cu un an 
în uf mă se jucau numai felele bo
ierului, copiii se pregăteau < 
pentru sărbătorirea primului 
August de după război.

Ultima parte a tabloului ne înfă
țișează serbarea ce o dau copiii cu

acum
i 23

prilejul Marii Sărbători, 
stator R<aduy Bete, deși 
ani cântă cu multă însuflețire „înflo
rește ț*ar,a mea“. Fiecare dans oe ur
mează iare ceva deosebit, <și dansul 
sovietic. în care joacă Rodica Vintilă. 
Ecaterina Kovacs. Judita Fleiss și 
Ecaterina Popescu și dansul chine
zesc interpretat de Eva Balogh 
cel țigănesc în care pune atâta 
flet Ecaterina Tiszai.

Finalul serbării stârnește și 
mult entuziasmul spectatorilor
sală. In aplauzele nesfârșite dansa
torii joacă mai departe hora priete
niei.

Oradea 25 Iulie.
Radu POPA

Micul dan
ia re abba 5

SU-

mai 
d-n

Spic cu spic,

26,8 secunde

9 Ieșind laolaltă pe câmpurile de cultură ale 
gospodăriilor agricole de stat din Foteni și Ra- 
ducești, pionierii dela școlile Nr. 2 băieți și Nr. I 
fete, din Râmnicul Sărat au strâns snopi de pe 
20 hectare și au făcut clăi. ’ Ei au mai adunat 
690 kilograme spice și au cules 3.000 kilograme 
vișine.

• Mai în fiecare dimineață, pionierii 
școala maghiară din Mădăras-Satu Mare, 
adunat spice pe tarlaua GAC din comună, 
în prezent, ei au adunat 80 kilograme de

dela 
ies la 
Până 

spice.

din satul Nicolești, reg. Pitești,
zj, au strâns lucerna de pe 5 hec-

9 Pionierii 
într’o singură 
tare și au adunat 300 kilograme de spice.

9 25 de pionieri din corn. Comana, reg. Bucu
rești, au 
făcut 20 
curând.

ieșit la arie. Din 
de snopi mari pe

spicele adunate ei au 
care îi vor treera în

pe tarlalele GAC
Broșteni regiunea 

kilograme de spice. Numai la o singură 
ei au adunat 50 kilograme spice

și GAS, pionierii djn 
Craiova au adunat

# De
comuna 
zeci de 
ieșire la arie 
de grâu.

9 hi urma
cova raionul
gospodăriei agricole colective peste 30 kg. spice 
de grâu.

secerișului, pionierii djn corn. Cor- 
Strehaia au strâns de pe tarlaua

4

Poveste^ adevărată din școala elementară Iii etii, Regiunea Autonomă Maghiară.

Tinerii grădinari au plecat în vacanță

— Am să le arăt eu mâine ce pot, își zise 
Costel, Ui timp ce se dezbrăcă pentru culcare.

Și adormi cu gândul că mâine va avea pri
lejul să le arate că știe să înoate celor ce-l so
coteau „mic".

Spre dimineață, odaia se umplu de ciripitul 
sg lob iu al păsărelelor trezite din somn. Costel 
sări grăbit din pat și în câteva clipe 
afla pe malul lacului.

Să mai încerc odată, gândi el în timp 
avântă în apa liniștită, ce se întindea 
departe. După ce se convinse că va reuși să 
treacă bazinul, sg îmbrăcă în grabă și luân- 
du-și hrana rece, porni spre tabără. U întâm
pină melodia unui cântec voios, la fel ca di
mineața acelei zile. Pionierii, gata aliniați, 
așteptau clipa plecării. Se alătură și el coloa
nei, șl au pornit. După careul de dimineață, 
se îndreptară cu toți spre bazinul de înot. Prin
tre cei care se înscriau pentru concurs, Costel 
părea cel mai mic.

Am 9 ani jumătate, dar la toamnă împlinesc 
10, zise el tovarășei care făcea tabelul cu con- 
curenți.

Când sunetul fluierului anunță începutul 
concursului, Costel mai privi odată scara a 
IIl-a, unde trebuia să ajungă și se aruncă „voi
nicește" în apă. Cei trei băieți 
trecea au rămas mult în urmă.

— 26,8 secunde, auzi glasul 
Cum ie cheamă?

— Beleșică Constantin dela 
Raionul 1 Mai.

se și

ce se 
până

instructorului.

Tabăra tir. 36

★
Parcurgând cei 25 de metri, tn 26,8 secunde, 

micul" Costel a obținut locul. I la vârsta lui 
pe tabără. Dintre pionierii din tabăra lui, « 
mai obținut rezultate foarte bune și Ruse Tu
dor care a parcurs în înot cei 33 de metri ai 
bazinului în 24 secunde. Deasemenea, și pio
niera Mițcu Elena, care ă trecut bazinul în 
41.14 secunde.
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Expoziția Agricola Unională din Moscova Cânfec în cinstea lui 23 August

In jolografie: ravilionul principal al Expoziției

La 1 August, la Moscovă se va deschide 
Expoziția Agricolă Unională. Ea va arăta prin 
fapte realizările agriculturii sovietice,

Un oraș c »
Se spune în’.r’un basm des

pre o poirtâ fermecată. pe oare 
când o deschizi nimerești într'un 
oraș minunat. O astfel de 
poartă se altă ia marginea de 
nord a Moscovei la stânga șose
lei larostavl. Deasupra unu: arc 
al porții se înalță emblema Ex
poziției Agricole Unionale, o 
sculptură de 8 metri înălțime re
prezentând un tractorist și o col
hoznică care țin deasupra capului 
un snop de grâu. Dacă intri pe 
poartă nimerești cu adevărat in- 
tr’un oraș că în basme. Orașul e 
mare, îutms pe o suprafață de 
peste 200 de hectare, cu peste 
300 de clădiri, pavilioane, sere. In 
piața centrală se-află clădirea u- 
r’așâ a Pavil otiulu’ principal. 
Pe un turnuleț de aur se înalță 
steaua cu cinci colțuri. Pe am
bele părți ale pielii stau alinia
te pavilioanele Republicilor U- 
nionale. Lângă pavilionul Geor- 
giei se află un delușor acoper>t 
cu tufe de ceai. Tot acolo cresc 
palmier: și chiparoși.

Lângă pavilionul Armeniei se 
înalță o mulțime de plopi svelți 
argintii in. formă, de piramidă. 
Pe teritoriul expoziției au 
fost plantați peste 40.000 de 
copaci, 450.000 de arbuști, 
40.000 de tufe de trandafiri. S’au 
sădit peste 5 milioane de flori. 
Pavilioanele republicilor sunt 
unite prmtr’o fântână arteziană 
numită „Snopul" -lin pr’ckia 
formei. Este un uriaș snop 
metalic, din care țâșnesc aproa-

a ’ n basme
pe 2.000 firișoare argintii de a- 
pâ. In jurul snopului sunt 15 
sculpturi oare reprezintă colhoz
nici în costume naționale. Când 
îi privești ți se pare că au ie
șit chiar acum fiecare din pavi
lionul său și au pornit o horă 
veselă. Dincqlo de marginile 
pieții se află pavilionul „Meca
nizarea și electrificarea agri
culturii". In cele 26 săli ale Pa
vilionului se va putea vedea lot 
ce a fost creat în Uniunea So
vietică pentru mecanizarea agri
culturii.

La expoziție se va mal putea 
vedea vaci care dau peste 10.0-30 
litri de lapte pe an, cai de trac
țiune grea, care duc încărcături 
de 10—15 tone, găini ca_e fac 

.300—320 ouă pe an.
Tot în acest minunat oraș se 

află o clădire frumoasă cu cu
polă de sticlă. Este Pavilionul 
tinerilor naturallști. Aici, se va 
vedea rezultatul muncii celor 
ma‘ hun: tineri natural’ști și al 
tmerUfer tehnicen’ oare vor. par
ticipa la expoziție alături de cei 
mari.

Acest oraș de basm va fi vi
zitat de sute de mii de oameni 
din toate colțurile marei patrii 
soviet ice.

Ei vo-r’ veni aici nu numai să 
vadă cât de puternice sunt col
hozurile, sovhozurile. stațiuni
le de mașini sovietice, ci ca să 
învețe din experiența celor mai 
cunoscuți fruntași în agricul
tură.

Ciorchinii de aur

tale a luat parte la această

In orașul Erevan la 
școala Crâlov se află o 
machetă care atrage a- 
tenția vizitatorilor In 
mod deosebit. Macheta 
este a colhozului ..Cior
chinii de aur” care se 
află în valea Araratului 
in apropierea Erevanu- 
lui și a fost construită 
de pionierii școlii Ci ă- 
lov. Timp de doi ani, 
aproape întreaga uni- 
mare lucrare. Cei mai

mici au lucrat 2000 de arbori și lăstari de viță de vie 
de mărimea potrivită unei machete. Pionierii mai 
mari au construit case, poduri, rezervorul de apă — 
tot ce se afla in colhoz. O comisie specială a liotărît 
că tinerii tehnicieni deța școala Crâlov merită să ple
ce la Moscova și să participe la Expoziția Agricolă 
Unională cu lucrarea făcută de ei.

Gaiea Urna pleacă te Expoziție
La stațiunea regio

nală a tinerilor natu- 
raliști din orașul Cos- 
troma se păstrează 
încă din toamna tre
cută un bostan neo
bișnuit de mare — 'e 
peste 32’ Kg! Pioniera 
Galea Livova a culti
vat acest bostan pe 
parcela de experimen
tare a stațiunii. Da
torită muncii, cunoș
tințelor ei, Galea a'
strâns o recoltă foarte bogată de bostani : în medie 
1260 chintale de hectar. Tânăra naturalistă a fost 
aleasă să participe la Expoziția Agricolă Unională. 
Bostanul cultivat de ea va fi expus în Pavilionul 
tinerilor naturaliști din Expoziție.

Armata’n veci 
biruitoare

>
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Armată'n veci biruitoare 
Kct-pjricații tăi vultani 
jUitpfând ne-au scos de sub zăvoare 
Și liberi rlc-avântăm prin ani.
Armată de eroi ne’nfrântă 

SEști păcii pavăză și scut 
Și-a tinereții ■ floare sfântă 
Sub steaua roșie a crescut.

Armată’nveci biruitoare 
Aie-au dăruit ostașii tăi 
A libertății albă floaie
In August 23
Tu ai sdrobit fără cruțare 
■Ta scișiii crunți, cotropitori
Și ne-pi deschis căi L.igi spre soire 
■iSpre luminosul viitor.
Pe glia noastră subiuglită 
boi lungă tine am luptat 
■Să nu mai fie .niciodată 
Pământ cu litcrimi presărat.

Refren

La redacția noastră au sosit mai mul
te scrisori, în care pioniera și școlarii 
care au absolvit clasa a Vll-a, ne în
treabă ce școală să urmeze. Răspundem, 
publicând în gazeta noastră adresele 
unor școli profesionale și medii tehnice.

i *I Școli profesional»:
(' Centrul Școlar Nr. 37 Construcții — 

-i Orașul București, Șoseaua Mihai Bravu 
; Nr. 281. Școala Profesională Const uc- 
' ți! — Comuna F’enl, Raionul Pucioasa. 
Școala Profesională Nr. 5 Construcții —■ 
Orașul Craiova, Strada Alexandru Pe- 
tef: Nr. 15. Școala Profesională Nr. 6

i Construcții — Timișoara, Piața Un’rii 
Nr. 7 Școala Profesională Nr. 4 Con
strucții — Cluj, Strada Buda! Antal 
Nr. 12. Școala Profesională Metal 

(Construcții — Deva, Strada V. Molotov.- 
j Școala
Orașul 

j Școala 
’ Galați, 
! Școala

Profesională Nr. 7 Construcții — 
Stalin, Strada Fr. Engels Nr. 54. 
Profesională Nr. 5 Construcții — 
Strada Doctor Carnabel Nr. 41. 
Profesională Construcții — Cer

navodă. Strada Alexandru Pușchin Nr. 
7. Școala Profesională Nr. 2 Construcții
— Târgu-Mureș, Strada Victor Babeș 
Nr. II. Școala Profesională Construcții
— Gheorghleni, Strada Avram Iancu
Nr. 2-1. ț

Scoli profesionale de siderurgic.
Școala Profesională N. 1 Siderurgie^ 

Brăila. S‘rada Ștefan Gheorghiu Nr. 15.
i Școala Profesională Nr. 1 Siderurgie — 
Galați. Strada RepubPcii Nr. 6t. Centrul

Școlar Siderurgic — Hunedoara, Orașul 
muncitoresc. Școala Siderurgică — Ca
lau, Strada I. V. Stalin Nr. 3. Școala 
Profesională Siderurgică — Cîmpia Tur- 
zii. Strada Malinovșch’ Nr. 133. Școala 
Profesională Siderurgică — Reșița. 
Școala Profesională Siderurgică — Nă
drag. Școala Profesională S’derurgică — 
Oțelul Roșu, Raionul Caransebeș.

In aceste școli se pregătesc muncilor! 
calificați în ramurile de: construcții și 
siderurgie. învățământul ș: întreținerea 
în școl’le profesionale sunt gratuite. 
P:on:eriî și școlari.’ care vor să urmeze 
aceste școli trebue să se înscrie la exa
menul de admitere până la 22 August ]a 
cea mai aprop’ată școală de locul unde 
se află. Cel care se înscrie trebue să 
absolvent a 7 clase elementare și 
aibă vârsta între 14 și 16 ani. Vârsta 
înscriere la școlile profesionale de 
derurg’e este de 15 până la 17 ani. 
Examenul de admitere constă în probe 
scrise și oral la L'mba Română și Ma
tematică. Alături de cererea de înscriere 
la examenul de admitere se vor pune 
și următoarele acte:

Actul de naștere.
.— Certificatul de studii.
/ — Certificatul de stare materială. 
P — Adeverința de salarizare (dacă pă
rinții sunt salariați).

— Certificat de sănătate eliberat de t . * 

fie 
să 
de 
si.

dispensarul (spitalul sau policlinica lo
cală), în care se va specifica rezultatul 
analizei sângelui, a radiosco-piei pulmo
nare precum ș! alte maladii eventuale.

Școlj Medii Tehnice Agricole se gă
sesc în: Regiunea București: Alexndria, 
Călărași. Regiunea Arad: Sânicolaul 
Mare. Regiunea Autonomă Maghiară: 
Tg. Mureș. Tg. Secuiesc. Regiunea Bâr
lad : Tecuci. Regiunea Cluj: Turda. Re
giunea Oradea: Ș'mleul Silvanie1, Sa- 
lonta. Regiunea Pitești: Slatina, 
cești. Regiunea Ploești: Mizil, R. 
rat. Regiunea Suceava: Pomîrla. Regiu
nea Constanța: Poarta Albă. Regiunea 
Craiova: Brăi’ești, Caracal. Regiunea 
Hunedoara:. Orăștie. Regiunea Iași: Ro- 

Reg'unea Timișoara: Lugoj. Re- 
Dumbrăveni. Școli 

Legumicole se gă- 
Dragomi-

Voi-
Să-

man.
g’unea Stalin : 
Medii Tehnice 
sesc în: Regiunea București: 
rești-Vale, Tr. Măgurele. Regiunea Cluj: 
Turda. Regiunea Ploești: Târgușorul 
Nou. Reg'unea Suceava : Fălticeni.

Școli Medii Zootehnice se găsesc în: 
Regiunea București: Alexandria, Călă
rași. Regiunea-Cluj: Turda. Regiunea 
Oradea: Șimleul Silvanie:, Oradea. Re
giunea Constanța: Poarta Albă, 
giunea Iași: 
Găiești. Regiunea Ploești: 
Vălenii de Munte, Buzău, 
Stalin: Mediaș. Regiunea

Re-
Roman. Regiunea Pitești: 

R. Sărat, 
Regiunea 

Autonomă 

Maghiară: Tg. Mureș. Regiunea Hune
doara: Alba Iulia. Regiunea Craiova: 
Caracal. Regiunea Suceava: Botoșani. 
Școli Medii Tehnice Veterinare, se gă
sesc în orașele: București, Craiova. Ga
lați, lași. Buzău, Sibiu ș: Timișoara. 
Școli Medii Tehnice de Măsurători Te
restre se găsesc în orașele București și 
Sibiu. Școli Medii Tehnice Silvice: Re
giunea Timișoara: Caransebeș. Regiu
nea Autonomă Maghiară: Tg. Secuiesc. 
Regiunea Cluj: Năsăud. Regiunea Bucu
rești: Perlș. Școli Medii Tehnice de Pro
tecția plantelor: Regiunea Stalin: Blaj. 
Școli Medii Tehnice Textile se găsesc 
în orașele: Arad, Buhuși, București, 
Cisnădle, Mediaș, Sibiu, Botoșani, Timi
șoara ș! Sf. Ghedi’ghe, Școli Medii Teh
nice de Pielărie se găsesc în orașele: 
București și Cluj. Școli Medii Tehnice 
de Industrie Alimentară se găsesc în: 
București, Curtea de 
Cluj, Vatra Dornei, 
Tulcea. Bod, Nucet.

In aceste școli se 
tre vârsta de 14—25 
absolvit 7 clase elementare. înscrierile 
pentru concursul de admitere se face 
până pe data de 7 August. Cei caîe vor 
face cereri de înscriere vor alătura ace
leași acte ca și pentru adm'terea în 
școlile profesionale.

Concursul de admitere care se ține la 
8 august, constă și a'c’ în lucrarea scri
să și oral la Limba Română și Mate
matică.

i

Argeș, Timișoara,
Mamaia, Oradea,

primesc tineri în
de ani care au
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