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Miercuri 27 iunie s-a deschis 
la București cel de al 11-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 

Muncitor.

Congresul al II-lea al Uniunii Tineretului Muncitor

Aspect din/sala Congresului.

La 27 iunie, dimineața, s-a 
'deschis în Capitală Congresul 
a! II-lea al Uniunii Tineretului 
Muncitor-

Marea sală „Dinanio", în care 
se țin lucrările Congresului, a 
început să cunoască entuzias
mul unor ceasuri însemnate din 
viața tineretului nostru. Delegații 
care reprezintă sutele de mii de 
utemiști din toate colțurile pa
triei, s-au strîns aici ca să dis
cute cele mai însemnate proble
me ale vieții tineretului, ale or
ganizației noastre revoluționare. 
Aruncînd o privire prin sală îți 
dai seama îndată că delegații re
prezintă cu adevărat pe cei 
mai buni tineri, ei înșiși fiind 
fruntași acolo unde muncesc. 
Sînt tineri muncitori pe care, 
deși nu i-ai văzut niciodată îi 
cunoști bine. Despre realizările 
lor minunate, în producție, au 
scris ziarele, au vorbit posturile 
de radio. Cine n-a auzit, de pil
dă, de vestitul oțelar hunedorean 
Vaier Lăbuneț, unul din cei 
80.000 de fruntași în producție 
ai tineretului muncitoresc ? Cine 
n-a auzit de minerul Mihai Ște
fan, ori de strungarul Bărbat 
Marin ?

Toți delegații, cu cîteva ore 
înainte de începerea Congresu
lui se mai aflau Încă la locurile 
de muncă. "Unii au coborit de pe 
tractor, ori au oprit motorul 
strungului. Alții, studenți și e- 
levi, de-abia au terminat exame
nele de sfîrșit de an ori — e 
vorba despre militari — au exe

cutat misiuni grele de exercițiu, 
au predat un post la graniță. In 
sfîrșit, mulți delegați au venit 
de pe șantierele naționale, unde 
răspunzînd îndemnurilor parti
dului, tineri entuziaști așează te
meliile unor mari construcții so
cialiste- Unii sînt îmbrăcați în 
porturile naționale ale poporului 
nostru, ori ale minorităților na
ționale, care își au aici numeroși 
reprezentanți.

Atmosfera de elan tineresc 
este întregită de înfățișarea săr
bătorească a sălii. Tribuna este 
dominată de o statuie a mare
lui învățător al clasei muncitoa
re, Vladimir Ilîci Lenin. Lingă 
tribună e așezat drapelul Uniu
nii Tineretului Muncitor, din fal
durile căruia strălucește Ordinul 
„Apărarea Patriei" clasa I, dis
tincție acordată de partid și gu
vern, ca semn de prețuire, minu
natului nostru tineret, organiza
ției sale revoluționare.

Emoția stăpînește delegații dar 
șl invitații : muncitori vestiți, 
activiști de partid și de stat, 
oameni de știință, scriitori, ar
tiști. Ziariștii romini și străini 
aștern cu repeziciune rînduri 
multe pe carnete, căutind să cu
prindă in ele voioșia, discuțiile 
dintre tineri, cîntecele (se cîntă 
mult și frumos I), ori numele; in- 
vitaților străini Pentru că au 
venit la Congres multi oaspeți 
de peste hotare : reprezentanții 
organizațiilor de tineret din U- 
niunea Sovietică, din țările so
cialiste frățești și din alte țări.

Delegații își pregătesc și ei 
caietele în care vor nota tot ce 
se discută, ca să poată împărtă
și totul acelora care i-au trimis. 
Atmosfera sălii îți grăiește lim
pede că aici se va lucra mult și 
temeinic, că se vor discuta in
tr-adevăr probleme de mare în
semnătate

Ora 9. Delegații primesc cu 
urale și aplauze, cu bucurie 
nestăvilită, pe conducătorii dragi 
ai partidului, care au venit la 
Congres și iau loc în tribuna o- 
ficială : Gh. Apostol, general de 
armată Emil Bodnăraș, N. Cea- 
ușescu, I. Chîșinevschî, Chîvu 
Stoica, Miron Constantinescu, 
Al. Drăghici. Gh. Gheorghiu-Dej, 
Al. Moghioroș, D. Colîu, L. 
Răutu, general-colonel L Sălă- 
jan, I Cozma, J Fazekaș, acad, 
prof. dr. C I. Parhon, acad. prof. 
I- Murgulescu. Tinerii se ridică 
și manifestează îndelung pentru 
conducătorul și îndrumătorul iu
bit al tineretului din țara noas
tră — Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, căruia i se datoresc toate 
succesele noastre, viața nouă pe 
care o trăim

Tovarășul Petre Gheorghe, se
cretar al C.C. al U.T.M., salută 
în numele Congresului pe dele
gați, pe membrii Biroului Po
litic al C.C. al P.M-R. șl pe cei
lalți invitați de onoare, pe oas
peții veniți din alte țări Apoi 
declară deschise lucrările celui 
de al N-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

Delegații primesc cu aclama

ții propunerea tov. Petre Gheor
ghe, ca în prezidiul de onoare 
al Congresului să fie aleși mem
brii Biroului Politic al C.C. al 
P.M R. Se aleg organele Con
gresului : Prezidiul, Comisia de 
validare. Secretariatul.

Congresul aprobă, in unanimi
tate, și ordinea de zi :

— Raportul de activitate al 
C.C. al U.T.M., raportor tov. 
Cornel Fulger.

— Raportul comisiei centrale 
de revizie, raportor tov- Savin 
Stelian.

— Raportul cu privire la mo
dificarea statutului U.T.M., Ra
portor tov. Virgil Trofin.

— Alegerea organelor centra
le ale U.T.M.

Tovarășul Comei Fulger, prim- 
secretar al CC. al U.T.M., pre
zintă raportul de activitate al 
C.C. al U.T.M

Raportul arată că Congresul 
Uniunii Tineretului Muncitor are 
loc în condițiile unui puternic a- 
vînt în munca poporului nostru 
pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrilor celui de al II-lea Con
gres al P.M.R., în condițiile în
tăririi pozițiilor socialismului și 
consolidării forțelor păcii.

In continuare, raportul vor
bește și despre legăturile pe 
care le are U. T. M.-ul cu 
organizațiile de tineret din 
alte țări. Raportul arată în in
troducere că Uniunea Tineretu
lui Muncitor, ajutorul și rezer
va partidului, pune la baza în
tregii sale activități principiul 
conducerii de către partid și a- 
totbiruîtoarea învățătură marxist- 
leninistă, deschizătoare de 
drumuri spre viitorul fericit al 
omenirii.

In partea I-a a Raportului se 
spune că tineretul nostru, și mai 
ales utemiștii. luptă alături de 
întregul popor muncitor pentru 
construirea socialismului. Se în
șiră numeroase date din realiză
rile tinerilor muncitori de la o- 
rașe și sate Cu mult entuziasm 
participă sute de mii de tineri 
la munca voluntară pe marile 
șantiere ale socialismului Par
tidul a încredințat tineretului 45 
de noi șantiere

In partea a H-a se arată suc
cesele mari obținute în lupta 
pentru însușirea științei și cul
turii înaintate Dar aici, ca și 
în celelalte capitole, se arată cu
rajos și lipsurile care trebuiesc 
înlăturate. O parte însemnată a 
Raportului se ocupă cu analiza 
muncii U.T.M.-ului cu pionierii. 
Iată ctteva fragmente:

„Astăzi. 800.000 de școlari 
dintre cei mai sirguincioșl poar
tă cu mîndrie cravata roșie de 
pionier-. Cu adincă bucurie pu
tem arăta Congresului că astăzi, 
la 7 ani de la înființarea orga
nizației de pionieri, peste 150.000 
de pionieri au devenit membrii 
ai Uniunii Tineretului Muncitor, 
iar unii dintre ei au avut feri

cirea de a fi fost prima genera
ție de pionieri care a dat candi
dați și membri ai Partidului 
Muncitoresc Romîn“.

Partea a lll-a a Raportului a- 
nalizează temeinic activitatea 
Uniunii Tineretului Muncitor și 
măsurile de îmbunătățire a edu
cației comuniste a tineretului. In 
prezent Uniunea Tineretului 
Muncitor are în rindurile sale 
1.200.506 tineri, cuprinși în 
33.000 de organizații de bază.

In încheierea Raportului pre
zentat de tov. Cornel Fulger se 
spune;

„Credincioasă conducătorului 
său iubit. Partidul Muncitoresc 
Romin, Uniunea Tineretului 
Muncitor, organizația revoluțio
nară a tineretului din R.P-R., va 
merge în primele rînduri ale ti
neretului în lupta pentru înfăp
tuirea mărețului program al ce
lui de-al II-lea cincinal, pentrti 
victoria deplină a construirii so
cialismului în țara noastră, pen
tru bunăstarea poporului nostru, 
pentru pace și prietenie între po
poare’.

Raportul următor, al comisiei 
centrale de revizie, este citit de 
tov. Savin Stelian.

In după amiaza zilei, delega
ții au început discuțiile pe mar
ginea celor două rapoarte In 
fiecare cuvîntare se simte dra
gostea și atașamentul tineretu
lui pentru partidul nostru și 
pentru organizația noastră de 
tineret, Ascultînd cuvîntările lui 
Dan Gavrilă, Gheorghe Găvruș, 
Margareta Armașu ori Valet 
Lăbuneț, în care se arată reali
zările șl succesele organizației, 
dar și greșelile care trebuiesc 
îndreptate, te gindești îndată 
și la eroicii luptători ai U-T.C.- 
uluî. ale cărei tradiții glorioase 
le continuă tineretul de azi

Clipe emoționante sînt multe 
la Congres Asemenea clipe au 
fost și acelea în care Bruno 
Bernini, președintele F.M.T.D.- 
ului, a transmis tineretului nos
tru șl Congresului său. un sa
lut frățesc din partea Federați
ei Mondiale a Tineretului De
mocrat — și a înmînat. ca recu
noaștere a contribuției adusă de 
tinerii romini la activitatea a- 
cestei organizații mondiale, un 
steag de onoare Nu mai putină 
bucurie a stîmit șl delegația de 
pionieri din Capitală Pionierii 
au intrat in sală in sunete de 
trompete și tobe. Tinerii î-au în
văluit cu dragoste frățească si 
au ascultat cu atenție vorbele 
lor potrivite în versuri vioaie- 
Pionierii le-au spus fraților mai 
mari bucuriile lor. dar n-au u» 
tat să le arate șl necazurile.

(Continuare In pag. 2-a)



Congresul al ll-lea al Uniunii Tineretului Muncitor
Salutul pionierilor

adresat celui de al ll-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Muncitor

Din partea fraților mai mici, copiii, 
Primiți un cald salut de pionier 
Salut voios, ca anii bucurii 
Trăiți de noi sub largul tării cer.

Vă mulțumim, vă mulțumim, scumpi frați, 
Mlădițe-ale partidului iubit.
Că-ntîii noștri pași voi îi vegheati. 
Sub îndrumarea scumpului partid.

Vom crește ca și voi doar învătînd 
Mereu, din lupta mare și fierbinte: 
De-aceea nu vă vom uita niciciryl, 
Si-aceste zile le vom tine minte.

Dar bunele urări nu ne opresc
Să spunem tot ce-avem aici, pe fată: 
Adesea ni-i programul bătrînesc,
Căci cei micuți de la cei mari învață!

De dăm în schimb de-o gîrlă oarecare
Să-l vezi cum stă pe mal să nit se-nnece: 
Cînd apa-i mare, cică-ar fi prea mare
Și de e mică, cică-ar fi prea rece.

Raionul ne ajută cu elan.
Și-o să vă dăm aici o pildă vie :
Cînd am rămas detașament-orfan.
Cerut-am un instructor să ne vie. j

Tovarășii-ncruntați ne-au ascultat:
„O să luăm problema voastră în mînă* 
De-atunci ni se trimite regulat
Nu unul, ci cam trei pe săptămînă.

Sînt unii activiști care nici cînd.
Prin școală, noi nu le-am văzut figura, 
Și ne-ntrebăm, ei oare n-or fi vrînd
Să știe cum stăm noi cu-nvăfătura ?

I Un grup de delegați la Congres.Cum să scăpăm de tot ce-i monoton ? 
Mai veseli, ce ne-împiedică să fim ?
De mai tin mult ședințele șablon
Ne-or creste bărbi la toti si adormim !

Tovarășe instructor, mult am vrea 
Și jocuri noi. și cîntece vioaie.
De plictiseală risul ne-ar spăla
Și-am fi curați, ca cerul după ploaie.

Ades luăm costișele in piept
— Căci fără de excursii grupa-i moartă —■ 
Dar sihtem odihniți mereu, ce-i drept, 
Că-i greu să obosești mergînd pe hartă.

Instructorii cullivă-n noi virtos
Curajul, bărbăția, neînfricarea :
„Un pionier să fie curajos
Prin foc să treacă și să-nfrunte marea...“

De invitat i-am invitat mereu. 
Deci ne-am făcut într-una datoria. 
Dar de nu vin și de le este greu 
Să ne trimită-atunci fotografia.

Prieteni dragi, tovarăși, ascultați
Această vie, caldă rugăminte:
Prin școli și tabere mai des să dati. 
Că noi ne bucurăm și ținem minte I

Din partea fraților mai mici, copiii. 
Primiți un cald salut de pionier 
Salut voios, ca anii bucurii 
Trăiți de noi sub largul țării cer.

Vă mulțumim, vă mulțumim, scumpi frați, 
Mlădite-ale partidului iubit.
Că-ntîii noștri pași voi îi vegheati, 
Sub îndrumarea scumpului partid.

(Continuare din pag, l-a)

Congresul a întîmpi- 
nat cu multă căldură 
pe reprezentantul Uni
unii Tineretului Co
munist Leninist din 
U. R. S. S., tovarășul 
Gheorghi Pavlovici Șa- 
tunov, — care a trans
mis, de la tribună, Con
gresului și întregului ti
neret din R.P.R. sa
lutul gloriosului tine
ret sovietic. Repre

zentantul Comsomolului 
a dăruit Congresului 
numeroase daruri, prin
tre care se află plăci 
prețioase pe care sînt în
registrate discursuri ți
nute de V. I. Lenin.

Delegatul tineretului 
din Republica Populară 
Chineză a adus cu el un 
minunat drapel roșu pe 
care este scris : „Să tră
iască prietenia frățească

dintre tineretul chinez și 
cel romîn !“.

Congresul a mai fost 
salutat și de alte dele
gații străine.

In timp ce scriem a- 
ceste rînduri, la tribună 
urcă mereu noi vorbi
tori, în pauze se închea
gă discuții și prietenii, 
se cîntă, se glumește...

Lucrările Congresului 
continuă.

Prin patria noastră dragă

Vacanța de vară își are bucuriile ei — adevărate surprize rezer
vate copiilor. In zilele ei, pline de farmec poți străbate în lung și-n 
lat meleagurile patriei dragi.

In fotografii: câteva din locurile pitorești din țară: Castelul 
Bran, Tușnad-băi și Fîntîna lui Manole de la Curtea de Argeș.

VACANTAV
Vacanța mea, vacanță dragă. 
Te aștept să vii curînd,
Să joc, să cânt o vară-ntreagă, 
Pe-al țării mele sbumip pămînt.

Prin munți și văi, păduri 
câmpii,

Vor merge pionierii în 
excursii.

Voioși, cu fruntea sus 
mereu,

Cu-ncredere-n viitor 
și-ntrînșii.

Caria PETROVAN
ci. a III-ia Șc. de 7 ani ur. 53 

fete-București

Zi de vară
Peste munții-nalti din zare. 
Se ivește-ntîi o rază,

Apoi soarele răsare 
Și pămlnt ul luminează.

Iarba crește pe răzoare, 
Gindăceii se trezesc 
Și ici, colo-n cîte-o floare. 
Mici albine zumzuiesc.

Apoi soarele-asfinfește,
Oile se-ntorc în sat, 
Totu-n jur se liniștește, 
Noapte bună! S-a-nserat.

Vlad CARUCERU
cl. a IV-a 

Cîndești —- Șiret 
regiunea Suceava



\ * ■
1 W

: f

JS ’Ki 1

A IV-a comunicare

In ziua de 3 iunie 1956, Școala de 
7 ani mixtă nr. 2 din Turda a îmbră
cat haină de sărbătoare- De cum intrai 
pe poartă, un afiș scris cu litere mari 
te înștiința : „Adunare cu tema : Tur
da ieri, azi și mîine". Sala de festivi
tăți, împodobită cu flori, machete, fo
tomontaje, desene, își aștepta oaspe
ții. care nu întîrziară să se arate.

...Și adunarea începu.
★

— Turda ieri! se aude glasul „ghi
dului" care avea să ne poarte prin lo
curi neumblate încă.

Cu ghidul în frunte, am pornit în 
marea noastră călătorie... lată-ne stră- 
bătînd cîteva terenuri virane, unde se 
depozitau tot felul de gunoaie. Aici am 
întîlnit muncitori cate nu aveau lo
cuințe și adeseori foloseau drept adă
post aceste maidane.

In fa(a noastră, cîteva blocuri, pu
ține ia număr. Incîntați de asemenea 
clădiri după oe văzusem numai gu
noaie și mizerie, am vrut să intrăm 
înăuntru. Ne opri însă un om îmbră
cat în uniformă de portar.

— Sini locuințele domnilor Gogo
man și Vardoti, patronii fabricilor din 
oraș.

Am rămas mirați auzind de existen
ța unor fabrici pe aceste locuri și am 
pornit, după indicațiile portarului, să le 
vedem. In fata unei așa-zise clădiri, un 
grup de muncitori se gîndfeau dacă să 
Intre sau nu. Le era teamă ca ma
ghernița căreia i se zicea „Fabrica de 
electro-teeramică" sâ nu. se dărîme 
peste ei,

Mai departe, o altă întreprindere, fa
brica de sticlă. Construcție veche, uti
laj vechi. Am încercat să intrăm Ia 
cuptoarele de topit, însă n-am putut re
zista temperaturii. De fapt, nici 
muncitorii nu puteau sta acolo mai 
mult de trei ore, pentru că nu exista 
nici un sistem de izolare. Aceasta era 
munca și viata muncitorilor din Turda 
de ieri.

★
' — Turda azi 1 ne vestește din nou
ghidul.

Uimiți, văzurăm tum toate se trans
formă în jurul nostru.

Nu departe de fabrică am întâlnit o 
clădire pe care scria : „Policlinica de 
ackilți", iar pe o alta „Baia populară". 
Sînt două clădiri pe care în prima că

lătorie nu le văzusem și cu care fie
care locuitor se mîndrește acum.

Pe locul maidanelor care erau folo
site ca adăpost pentru muncitori sînt 
acum 14 blocuri cu 250 de apartamen
te și multe alte construcții, printre care 
și o nouă școală de 7 ani: „Ecaterina 
Varga".

★
— Iată-ne și în Turda de mîine, 

Turda anului 1960, ne anunță ghidul.
Cînd am ajuns în dreptul unei clă

diri mari am rămas de-a dreptul uimit. 
O adevărată operă arhitectonică. La 
intrare, lume multă, elegantă. Orna
mentată cu mult gust, clădirea ne a- 
mintește de opera de stat sau de vreun 
alt teatru din București. Pe afișul 
prins la intrare citim: „Teatrul de 
stat Turda prezintă astă seară premie
ra piesei..."

In cartierul Oprișani, unde altă dată 
ne înglodam în noroi, acum am putui 
vedea un film la cinematograful 
construit nu de multă vreme.

— Astea sînt numai cîteva din lu
crurile noi ce s-au făcut în orașul nos
tru. Dar, ca să le vizităm pe toate în 
amănunt» ne-ar trebui mult prea multă 
vreme, ne spune la sfîrșitul călătoriei 
ghidul nostru.

Și, într-adevăr, multe ar mai fi de 
văzut, căci în anii primului cincinal, 
Turda s-a transformat mult. Dintr-un 
oraș vechi plin de ruine și înapoiat 
din punct de vedere industrial, s-a pre
făcut intr-un oraș modern, cu o indus
trie dezvoltată și clădiri noi. Iar la 
sfîrșitul celui de-al doilea cincinal, ea 
va arăta așa cum am văzut-o noi ta 
„călătoria noastră în viitor".

Din nou sunetul goarnelor se aude 
vestind, de data asta, sfîrșitul adună
rii. Pionierii privesc încă odată foto
grafiile, machetele și fotomontajele teu 
ajutorul cărora „ghidul", tovarășul 
Pop Grigore — Președintele Sfatului 
Popular Orășenesc — a putut să-i 
poarte în închipuita călătorie prin 
Turda de ieri, azi și mîine.

Pionierii au mulțumit oaspeților, du
pă care au început programul artistic.

Cîntecele, poeziile, ca și gîndurile 
pionierilor exprimau același lucru: 
„Minunată ești. Patria mea, și mai 
minunată vei fi mîine".

D. FREAMĂT

De data aceasta e greu să 
vă înfățișăm planurile de 
excursii și cercetări ale tu
turor celor înscriși în ultime
le zile în clubul nostru. Au 
sosit atîtea cereri, încît ar 
trebui să le închinăm un în
treg număr de gazetă și 
poate că totuși unii ar rămî- 
ne supărați fiindcă nu s-a 
scris și despre planurile lor.

Cei harnici ne-au și trimis 
primele însemnări din ex
cursii. Așa sînt, de pildă, pio
nierii din comuna Lespezi, 
raionul Pașcani și cei din 
comuna Balta-Sărată din ra
ionul Drăgănești.

Acum să mai vorbim des
pre noii înscriși. Pionierii 
din raionul Vatra Dornej 
și-au propus să cunoască 
flora din Delta Dunării. 
Pînă să ajungă la destina
ție și după aceea, la întoar
cere, vor face cîteva popa
suri pentru ca să viziteze o- 
rașele t Brăila, Sulina, Tul-

cea și Băile Lacul Sărat 
Vor face o excursie în mun
ții Macin și apoi, pornind 
mai departe, vor face un po
pas in Capitala patriei 
Continuîndu-și drumul. Ju
riștii noștri se vor opri la 
Orașul Stalin și la Tușnad, 
unde vor vizita Lacui Sf. 
Ana. Ei ne mai anunță că 
grupele tinerilor geografi, 
naturaliști și istorici sînt 
gata să cerceteze și să facă 
însemnări despre tot ce vor 
găsi mai interesant. Iar gru
pa reporterilor-fotografi și a 
corespondenților, să surprin
dă aspecte din drum.

Printre cei înscriși zilele 
acestea în Clubul nostru, se 
numără: pionierii din comu
na Dornești, raionul Ră
dăuți, regiunea Suceava; un 
grup de pionieri din comuna 
Dobîlceni, raionul Trușești; 
un alt grup de pionieri din 
orașul Buzău și mulți alții 
Dar, pentru că numărul lor 
depășește posibilitățile noa
stre de a le publica, toți cei 
care ne-au trimis scrisori a- 
rătîndu-ne dorința de a fi 
membri ai clubului vă puteți 
considera înscriși, chiar dacă 
nu vă vedeți numele în ga
zetă.

SC1NTEIA PIONIERULUI

Zile de
Zilele vesele ale va

cantei mi le petrec 
vara aceasta in tabă
ra noastră de curte. 
Acum se fac ultimele

vacanță
Ne-am propus ca in 
vacanță să facem tn 
tabăra noastră de 
curte și un post de 
radio-amplificare. A-

berei. Am învățat cîn- 
tece. poezii; am aran
jat totul și pentru fo
cul de tabără. Pentru 
dansul sovietic ne-am 
lucrat singure rochițe

de hîrtie. Acum totul i / 
e gata.

Florica STANCU [ 
corn. Ciobunești-Deal i 

raionul Roșiorii de ' 
Vede

Va ti plăcut la noi în tabără
Pentru zilele de ta

bără am înscris în 
planul nostru mai 
multe acțiuni. Vom 
organiza jocuri, ex-

pregătiri. Am aranjat 
sălile de cercuri, am 
nivelat terenul spor
tiv și acum așteptăm 
deschiderea taberei.

copiii din tabără să ' 
mergem să vizităm ' k 
peștera Crișului. Vom ,' 
lua cu noi caiete, în , 
care vom face însem- ;

Totul e
Din prima zi de va

canță am pornit vese
lă către școală, unde 

î -știam că vom avea ta- 
■ băra de curte.

Aici am găsit pe

casă, eu am să mă o- 
cup și de construirea 
motorașului electric.

Dan ESTATE
Huși, reg. Iași

gata
tovarășa instructoare 
și cîteva colege de-ale 
mele. Ne-am hotărî! 
să începem pregătirea 
programului artistic 
pentru deschiderea ta-

cursii, competiții spor
tive. Acum ne pregă
tim pentru un concurs 
de limba romînă. Ne 
deprindem să poves
tim, învățăm poezii, 
citim multe cărți.

Am plănuit ca toți

nări de drum E mi
nunat că în tabără o 
să petrecem laolaltă 
atîția copii din școala 
noastră 1

Valeria CRI STEA
Oradea

lnscrieți-vă la aceste școli

Copiii se pregătesc pentru adunare.

Mulți dintre voi, cei care ați terminat clasa a 
VH-a, vă puneți întrebarea: „Ce să fiu? Ce 
școală să urmez ?“ Intr-adevăr, nu-i lucru ușor 
să-ți alegi calea pe care vei păși toată viața.
Meseria pe care vrei s-o înveți să-ți fie 

dragă, căci numai astfel vei putea da patriei 
ceea ce dorește de la tine.

Ca să vă venim în ajutor la alegerea viitoarei 
voastre meserii, noi vă recomandăm cîteva școli 
profesionale, arătîndu-vă totodată adresa și ce 
veți deveni după absolvirea lor.

In școlile profesionale de ucenici, se primesc 
absolvenți ai Școlilor de 7 ani,. în vîrstă de 14-16 
ani, în ordinea rezultatelor obținute Ia concursul 
de admitere (examenul de admitere). Înscrierile 
în aceste școli se fac între 14 iulie — 24 au
gust 1956, iar concursul de admitere se va ține 
între 25—31 august.

Pentru cei din regiunea Constanța: Școala 
prof, de ucenici — Mărculești. de unde vor ieși 
mecanici de tractoare. Școala profesională de 
ucenici — Poarta Albă : mecanici tractoare, a- 
gricultori, viticultori, crescători de animale mari. 
Școala profesională ucenici — Zebil, raionul Ba- 
badag: agricultori. Școala prof, de ucenici 
Cobadin: mecanici tractoare. Școala prof, de 
ucenici Constanța, str. Dacia nr. 3: zidari, dul
gheri. mozaicari, faianțari, instalatori tehnico- 
sanitari, instalatori încălziri centrale, mecanici 
utilaj greu șantiere, lăcătuși construcții meta
lice, tinichigii, timplari binale. Școala prof, de 
ucenici atelierele C.F.R.-Palas — Constanța, 
strada Muncii nr. 35: montatori locomotive, 
montatori vagoane.

Pentru cei din regiunea Timișoara: Școala 
prof, de ucenici. Timișoara: agricultori. Școala 
prof, de ucenici nr. 1 Lugoj: agricultori. Școa'a 
prof, de ucenici Caransebeș : silvicultori. Școala 
prof, de ucenici Jimbolia : mecanici mașini agri
cole, crescători de animale mari. Școala prof, 
de ucenici Biled: mecanici tractoare. Școa’a 
prof, de ucenici Orțișoara: mecanici tractoare. 
Școala prof, de ucenici Arad: veterinari, cres
cători de animale Școala prof, de ucenici Li- 
pova: agricultori legumicultori. Școa’a rrof. <•<» 
ucenici Miniș: viticultori. Școala prof, de uce

nici Sînicolau: agricultori. Școala prof, de uce
nici Timișoara, strada 13 Decembrie nr. 8: ipso- 
sari modelatori, mozaicari faianțari, instalatori 
tehnico-sanitari, mecanici utilaj greu șantiere. 
Școala prof, de ucenici atelierele principale 
C.F.R. Timișoara : montatori locomotive, monta
tori vagoane, tîmplari vagoane, cazangii, zidari< 
strungari metal. Școala prof, de ucenici atelie
rele C.F.R. Arad, strada Vasile Roaită nr. 1: 
montatori locomotive, vagoane, automotoare, ca
zangii, forjări, fierari.

Pentru cei din regiunea lași: Școala prof, de 
ucenici Iași: mecanici tractoare, viticultori, ve
terinari, crescători de animale. Școala prof, de 
ucenici Pașcani: mecanici tractoare. Școala prof^ 
de ucenici nr. 1 Huși : viticultori. Școala prof, 
de ucenici nr. 2 Huși: mecanici tractoare. Școala 
prof, de ucenici Vaslui: mecanici tractoare, agri
cultori. Școala prof, de ucenici Miroslava: a- 
gricultori. Școala prof, de ucenici Bîrlad: me
canici tractoare. Școala prof, de ucenici lași, 
strada Filimon Sîrbu nr. 4: instalatori încălziri 
centrale, mecanici de utilaj greu, lăcătuși con
strucții metalice, electricieni instalatori, tîm
plari binale. Școli profesionale de ucenici C.F.R. 
se găsesc în : Iași, str. 13 Decembrie nr. 3:, lași 
str. Flamura Roșie nr. 1. Pașcani, str. C. Burcă 
nr. 1

Pentru cei din regiunea Hunedoara: Școala 
prof, de ucenici Alba lulia str. Ilia Ehrenburg 
nr- 2 : Strungari metal, lăcătuși mecanici, forjori 
fierari, matrițeri. sculeri. Școala prof, de ucenici 
Orăștie: mecanici tractoare. Școala prof de 
ucenici Sebeș: crescători de animale. Școaia 
prof, de ucenici Geoagiu: pomicultori. Școala 
prof, de ucenici Deva : instalatori încălziri cen
trale-tinichigii, mecanici utilaj greu, îaanțari 
mozaicari. Școala prof.de ucenic: Combinatul 
Siderurgic Hunedoara : strungari, lăcătuși me
canici, turnători, laboranțî chimici, zidari- tîm
plari binale, instalatori electrici și tehnico-sini- 
tari etc. Școala prof, de ucenici Simeria : mon
tatori de vagoane și tommntive- cazangii.

(Va urma)

prof.de


E o tradifie a poporului nostru ca, oridecîteori îi vine 
în vizită un prieten drag, să-l primească în așa fel. incit 
acesta să simtă toată dragostea, toată căldura cu care 
e întîmpinat.

Vizita tovarășului losip Broz-Tito și a tovarășilor 
care l-au însoțit — conducători și soli ai poporului iugo
slav vecin și prieten — a prilejuit poporului nostru o 
adîncă manifestare a simpatiei, a dragostei fierbinți 
pentru înalții oaspeți.

După primirea entuziastă ce î-a fost făcută de zecî 
de mii de oameni ai muncii din București, la sosirea 
în gara Băneasa, tovarășul Tito a plecat luni dimineața 
1a Ploești. In prima mașină, deschisă, au luat loc tova
rășii Tito și Gheorghiu-Dej, iar în a doua, tovarășul 
'Edvard Kardelj și Chîvu Stoica.

De-a lungul autostrăzii, fluturau drapelele de stat 
ale R.P-F Iugoslavia și R.P. Romîne. Zeci și zecî de 
pancarte, în limba romînă și sîrbă conțineau cuvinte 
de salut pentru înalții oaspeți-

La Kilometrul 39,300, hotarul dintre regiunile Bucu
rești și Ploești, oaspeții au fost primiți — după tradițio
nalul obicei romînesc — cu pîine și sare, de către o de
legație a oamenilor muncii din regiunea Ploești. In ora
șul. Ploești — cunoscutul centru petrolifer romînesc — 
zeci de mii de cetățeni au făcut oaspeților o entuziastă 
primire, ovaționîndu-i îndelung și așternînd în calea 
lor un covor de flori. In regiunea Ploești, tovarășul 
iTito a vizitat sondele de la Boldești, unde se află cea 
mai veche schelă petroliferă, a vizitat uzinele „1 Mai" 

și „Rafinăria ar. 1“. Muncitorii petroliști au întîmpî- 
nat cu căldură și au dăruit conducătorilor iugoslavi 
frumoase amintiri — o sondă în miniatură si macheta 
unei instalații petrolifere.

In timpul scurtei vizite oficiale făcute în R.P.R., con
ducătorii iugoslavi au avut un larg schimb de vederi 
cu guvernul țării noastre. In urma acestor discuții, gu
vernul iugoslav și guvernul romîn au dat o declarație 
comună. In declarație se spune că „dezvoltarea rela
țiilor și a colaborării celor două țări va servi intereselor 
ambelor popoare și în același timp va reprezenta o con
tribuție importantă la cauza întăririi păcii..."

De asemenea, între CC. al P.M.R. și C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia a avut loc un schimb de 
păreri care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească. 
Participanții la discuții, au stabilit că între cele două 
partide vor avea loc întîlnirî personale între reprezen
tanții ambelor partide, schimburi de informații cu privire 
la activitatea partidelor, Schimburi de delegații și de 
literatură, etc., care vor contribui la cunoașterea reciprocă 
a vederilor în problemele prezentînd interes comun.

Marți seara, tovarășul Tito a părăsit Capitala. Deși 
ora era tîrzie, o mare mulțime de bucureștenî au venit 
Ia gara Băneasa să-1 conducă, să-șl ia rămas bun ca de 
la un prieten drag.

La ora 23,15 trenul se pune în mișcare. Oaspeții salută 
pe cei rămași pe peron. Tovarășul Tito, de la fereastra 
vagonului, transmite încă o dată mulțumiri pentru fru
moasa primire ce î s-a făcut. <- Tovarășul Tito înconiurat de un grup de pionieri.^.

0 EXPOZIȚIE INTERESANT* Doua intilniri de neuitat

...s-u deschis zilele acestea in Parcul de Cul
tură și Odihnă „/. V. Stalin" din Capitală. Ex
poziția se intitulează: „Creația tehnică a șco
lilor rezervelor de muncă din U.R.S.S.".

In fotografie:
1. Macheta locomotivei electrice nr. 8, pen

tru căi principale, executată de Școala Fero
viară nr. 3 din Moscova

2 Un aspect general de la expoziție. In 
primul plan macheta unui excavator pășitor avind 
capacitatea cupei de 25 tone. De remarcat că 
pentru transportarea lui e nevoie de un tren ou 
104 vagoane. Macheta lui a fost executată de 
elevii Școalei de meserii nr 1 din Sverdlovsk.

In după amiaza 
aceea se pornise o 
ploaie torențială. In 
inima tovarășului de 
la „Librăria Copii
lor" și a scriito
rilor pe care-i vom 
pomeni mai jos, se 
strecurase o tea
mă bine întemeiată. 
Dacă nu va veni 
nimeni ila întâlnirea 
dintre aceștia din 
urmă și cititorii lor ?

Teama aceasta a 
fost însă curînd des
trămată de iureșul 
voios al unei mulțimi 
de băieți și fetițe 
care, nu se știe cînd, 
au umplut localul li
brăriei.

Vladimir Colin, 
Căilin Gruia. Al. 
Mitru și Mioara 
Cremene s-au văzut 
numaidecît asaltați, 
întrebările, cererile 
de autografe, păre
rile asupra cărți
lor atestor autori 
curgeau de pretutin
deni. Era „Ziua bas
mului și a povești
lor”, organizată cu 
prilejul Congresului 
Scriitorilor din Re

publica Populară Ro- 
mînă.

Vă puteți închi
pui lesne bucuria 
care domnea atît în 
mijlocul scriitorilor, 
cît și în mijlocul 
micilor cititori.

Entuziasmul era 

Nicolas Guillen tn mijlocul tinerilor săi prieteni romlni.

sporit de prezența 
poetului cuban Nico
las Guillen Care, a- 
flîndu-se în țara 
noastră cu prilejul 
Congresului Scriito
rilor, a ținut foarte 
mult să-l cunoască 
pe cel mal tineri ce
tățeni. Copiii l-au 
îndrăgit repede pe 
omul acesta, de sta

tură mijlocie, voi
nic, oacheș, despre 
care știau că înfăți
șează în versuri do
rul de libertate al 
poporului din înde
părtata Cubă.

Și iarăși întrebări, 
autografe. glume.-

Totul în această în
căpere îți dădea im
presia că te afli în 
mijlocul unei mari 
și unite familii.

*
In ziua literaturii 

pentru tineret a 
plouat după amiază 
la fel de tare. La fel 
de punctuali au fost 
însă scriitorii Cice

rone TheodoresCu, 
Haralamb Zincă, Gi- 
ca luteș. Violeta 
Zamfirescu și Rusa- 
lln Mureșanu. La 
fel de punctuali au 
fost și cititorii lor, 
de astă dată pionieri 

mai mari și uteml- 
ști...

Autografele nu au 
lipsit nici de astă 
dată. Ba, dimpotrivă, 
le-au cerut scriitori
lor adevărate tururi 
de viteză la scris și 
la improvizarea unor 
însemnări cit mai 
spirituale.

La sfîrșitul întîl- 

riUiî^ciîn^^L. ibrărla' 
Tineretului aproape 
se golise, sună tele-* 
tonul. In receptor, o' 
voce îngrijorată :

— Tovarășul Ha- 
ralmb Zincă mai 
este acolo ? Vă ru
găm să-1 mai țineți 
pînă venim și noi '

„Noi" s-au arătat 
a fi două fele care, 
ca o furtună, au a- 
păruf peste puțin 
timp, cerînd scriito
rului un autograf pe 
cartea acestuia „Atac 
la obiectivul H2“.

S-a dovedit cu a- 
ceste prilejuri că în
tre scriitori și citi
tori există o priete
nie strînsă care va 
deveni tu atît mai 
trainică cu cît va 
crește numărul căr
ților bune. Iar dacă 
cititorii au plecat a- 
vînd încredere în 
realizarea atestui lu
cru, apoi scriitorii 
au plecat cu însăși 
hotărîrea de a le dă
rui pe viitor basme, 
povestiri și poezii 
mai multe și mal 
bune decît pînă a- 
cum.
Blanche IONESCU

<
mal

3.
Tn acest număr publicam proble

mele seriei a II-a din cadrul etapei 
a Il-a a Concursului Cu acest pri
lej, amintim narticipanților urmă
toarele

— Toți concurența tșl vor scrie 
pe plic numele, pronumele, clasa și 
adresa exactă

— înăuntrul plicului, pe foaia 
unde se dă răspuns la probleme, 
participantul va scrie citeț numă
rul seriei la care răspunde fi spe
cificația : „Etapa a il-a"

— Pe plicul trimis, sub adresa 
redacției, participanții trebuie să 
adauge. Pentru concursul JCine 
știe mai mult?"

De asemenea, pionierii partici- 
panți trebuie să trimită răspun
surile citeț, respectlnd ordinea 
problemelor. Răspunsurile să fie 
cit mal clare fi ctt mai concrete.

Șl ■

CLASELE A IV-A $1 A V-A

1. Qt face o jumătate împăr
țită la o jumătate ? Demonstrați 
rezultatul.

2. Cunoașteți care este cel 
mare mamifer al apelor?

Care este cea mai mare 
apă de la noi din țară ?

4- Știți care este cel mal nou 
oraș din R.F.R.?

5. Ioan Corvin a ocupat Mol
dova în anul 1806.

CLASELE A VI-A $1 A VII-A
1. Vîrful Mont-Blanc are o 

înălțime de peste 6000 m- El 
e cel mai înalt vîrf din masivul 
Anzilor.

2- Despre ce regiune din 
R.P.R. se vorbește în „Țara de 
piatră" a lui

3. — ap 
nar. Ionele ?

Alexandru Sabia ? 
bani ai in buzti-

—• Dacă îi împart fa 10. îmi 
rămîn 9 bani. Dacă-i împart ta 
9, îmi rămîn 8; dacă-i împart 1a 
8. îmi rămîn 7 ș.a.md. La urmă, 
dacă-i împart la 2, îmî rămîne 
1 ban. Acum știi câți bani ara 
în buzunar? răspunse Ionel*.

4. Spuneți care au fost cele 
trei capitale ale Egiptului antic.

5. „Năpasta*. piesa lui I. Ii 
Caragiale. a fost jucată pentru 
prima dată în anul 1860, pe sce
na Teatrului Național din Ga
lați.
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