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ORGAN CENTRAL AL UNIUNI I TINERETULUI MUNCITOR

TINERI ȘI TINERE!

încadrați în întrecerea socialistă luptați necontenit pentru creșterea pro
ducției bunurilor de larg consum.

Folosind cu pricepere timpul de lucru, a plicind bogata experiență a 
muncitorilor înaintați, veți da patriei, poporului nostru muncitor, produse 
multe, trainice și la un preț tot mai redus.
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O datorie a fiecărui tînăr muncitor
IN URMA CU CITVA TIMP utemistul 

Crețulescu Octavian, de la Uzinele de 
tractoare din Orașul Stalin, a făcut 

bunoscută tovarășilor săi o altă inovație a 
sa. Acum lucrează la ultimele ei piese.

La noi în țară știința și tehnica, care 
se dezvoltă în ritm tot mai rapid, cer 
muncitorului tînăr să-și îmbogățească cu
noștințele, să-și perfecționeze necontenit 
măiestria, și utemistul Crețulescu, și ca el 
sute de alți tineri, au înțeles pe deplin 
aceasta. ,

In anii regimului de democrație popu
lară partidul și guvernul nostru au cre
at pentru tineret, condiții pentru însuși
rea științei și tehnicii, la. care nu îndrăz
neau să spere tinerii muncitori în vremea 
stăpînirii burgheziei și moșierimii. In ne
număratele școli, institute și facultăți, se 
pregătesc noi contingente de specialiști în 
toate domeniile de activitate.

In același timp, partidul și guvernul 
cer tineretului din țara noastră să-și înde
plinească cu cinste sarcina de onoare de 
a învăța. In articolul apărut în ziarul 
Scînteia „Pentru continua îmbunătățire a 
muncii Uniunii Tineretului Muncitor", se 
arată că utemlștii și tinerii au datoria 
să-și însușească bogate cunoștințe în do
meniul tehnicii industriale și să le pună 
în practică, în slujba poporului.

Noi construim o viață nouă, iar pentru 
a construi trebuie să învățăm, trebuie să 
ne însușim cunoștințe multilaterale în 
domeniul științei și tehnicii, trebuie să 
studiem cu perseverență și răbdare pentru 
a putea lua de la tehnică tot ceea ce 
poate ea da. Ca să folosească pe deplin 
realizările științei și tehnicii, fiecare mun
citor trebuie să învețe în permanență, să 
studieze nu numai utilajul său, pentru a-1 
putea folosi din plin, ci tot ceea ce cre
ează tehnica nouă în ramura de producție 
în care lucrează. i

îndrumarea îndeaproape a tinerilor 
muncitori către școlile de calificare, fără 
scoaterea lor din producție, către cursu
rile serale ale liceelor, către facultățile 
muncitorești sau cursurile de minim teh
nic constituie una dintre îndatoririle de 
seamă ale organizațiilor U.T.M. Acolo 
unde a existat îndrumare, sprijin și pre
ocupare din partea organelor și organiza
țiilor U.T.M., numărul absolvenților dife
ritelor școli și cursuri tehnice este mai 
mare. Pe locul de produțție aceștia dau 
dovadă de inițiativă, devin inovatori, 
sporesc randamentul, reaîzează economii 
și îmbunătățesc calitatea produselor. Din 
rîndul acestor tineri se rilică noi frun
tași ai întrecerii socialiste

In multe fabrici și uzirie însă, unde or
ganizațiile de U.T.M. nu se preocupă în
deaproape de îndrumarea tineretului pen
tru a-și ridica calificarea, mai sînt nu
meroși tineri și mulți uten’ști care nu 
mînuiesc cu pricepere tainica nouă, nu 
realizează planul de proțucție la toți in
dicii, dau multe rebuturi 1 produse de ca
litate slabă. La Compleul C.F.R. „Gri-

vița Roșie" spre exemplu tinerii Toma 
Gheorghe și Baiu Victor din cauza lipsei 
lor de preocupare pentru ridicarea califi
cării profesionale, din cauza abandonării 
cursului seral, au rămas în urma celor
lalți tineri muncitori, au o productivitate 
a muncii scăzută și nn-și îndeplinesc con
cret îndatoririle. Baiu Victor a rămas 
atît de mult în urmă, îneît nu mai cores
punde categoriei de încadrare și s-a pus 
problema ca de la 1 iulie să fie retro
gradat cu o clasă de salarizare.

O activitate nesatisfăcătoare pentru 
îndrumarea tineretului în completarea 
cunoștințelor lui profesionale au desfă
șurat comitetele regionale U.T.M. Cluj, 
Timișoara și altele, unde problemele le
gate de calificarea tinerilor muncitori au 
fost lăsate spre rezolvare mai mult în 
seama conducătorilor întreprinderilor, în 
seama cercurilor A.S.I.T. și a cabinetelor 
tehnice. Comitetul regional U.T.M. Ploești 
nu a antrenat în suficientă măsură la 
conducerea cursurilor de minim tehnic 
oameni de specialitate ca : maiștri, teh
nicieni și ingineri.

Cum ne putem împăca oare cu faptul 
că la uzinele „Steaua Roșie" din Bucu
rești din 178 utemiști calificați în dife
rite meserii numai 4' sînt inovatori, sau 
la uzinele „ProgresuT'-Brăila unde din 
600 de tineri numai 5 au făcut diferite 
inovații ? Aceste cifre arată cit de slabă 
a fost munca in rîndurile tineretului pen
tru stimularea mișcării inovatorilor, pen
tru antrenarea tineretului Ia însușirea 
cunoștințelor din ce în ce mai superioare 
în domeniul tehnicii producției.

Grija pentru însușirea cunoștințelor 
tehnice de către tineret, pentru creșterea 
și instruirea lui profesională, trebuie să 
facă parte integrantă din activitatea tutu
ror organizațiilor U.T.M. din toate între
prinderile patriei noastre. Conferințele 
tehnice, organizarea de întîlniri ale tine
retului cu fruntași ai întrecerilor socia
liste. cu inovatori, organizarea de cercuri 
tehnice pe lingă cluburi și pe lingă casele 
tehnice — iată numai o mică parte din 
posibilitățile pe care pot și trebuie să le 
folosească zi de zi organele și organiza
țiile U.T.M.

O și mai mare răspîndire trebuie să 
capete în întreprinderi cursurile de minim 
tehnic la care e necesar să fie antrenați 
toți tinerii care posedă cunoștințe mai pu
ține în meseria în care lucrează.

Organizațiile de U.T.M., comitetele ra
ionale orășenești și regionale trebuie să-și 
pună cu toată seriozitatea problema mo
bilizării tineretului în lupta pentru ridi
carea calificării sale.

Să ridicăm zi de zi calificarea în pro
ducție a tineretului, să organizăm un 
curent puternic în rîndurile lui pentru 
frecventarea școlilor de tot felul. Să 
dezvoltăm mișcarea inovatorilor și atunci 
detașamentul de tineri fruntași in pro
ducție își va mări rîndurile. Va crește 
aportul tineretului la lupta pentru îndepli
nirea planului de stat, pentru înflorirea 
patriei noastre și ridicarea nivelului de 
trai al poporului nostru muncitor.
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Deschiderea taberei internaționale studențești 
cf la Timișul de Sus

ORAȘUL STALIN 20 (Aerpres). — La 
Timișul de Sus, una dincele mal fru
moase stațiuni climatericedin țara noa
stră s-a deschis marți tabra Internațio
nală studențească organizat de Uniunea 
Internațională a Studențilr și Uniunea 
Tineretului Muncitor din K>.R.

Alături de studenți romii, chinezi și 
coreeni care studiază în ța, noastră, au 
venit să-și petreacă zile, de vacanță 
studenți din Anglia, Scoția,lin îndepăr
tata Canada, Algeria, Da>marca, din 
Uniunea Sovietică, Australis Sudan, Ce
hoslovacia, Bulgaria și sînt drum stu
denți din alte țări.

In tabără au fost create >ate condi
țiile pentru ca tinerii să pețacă plăcut 
și folositor vacanta.

O atenție deosebită a fost ordată în
tocmirii unui program de tabă cît mai 
variat, care să dea posibilitatetudenților 
să se cunoască mai bine, să le, noi prie- 
enii, să se recreeze șl să cunosă o parte

din realizările științei șl culturii romî- 
nești și frumusețile țării noastre.

Vor fi organizate șezători și focuri de 
tabără, excursii in munți și discuții în 
legătură cu scriitorii aniversați de Consi
liul Mondial al Păcii, vizite în locuri is
torice, la muzeul Doftana. la castelul Pe- 
leș, întîlniri cu tineri scriitori și oameni 
de știință din țara noastră, manifestări 
artistice și competiții sportive.

Studenții sosiți în tabăra internațională 
au fost salutați de Arthur Pyke, secretar 
al Uniunii Internaționale a Studenților, 
iar în numele tineretului și studenților 
romîni de către Vasile Florea, din partea 
C.C. al U.T.M.,

In numele studenților aflați In tabără 
a vorbit William Davidson, student din 
Scoția, care și-a exprimat mulțumirea 
pentru organizarea acestei tabere, pentru 
primirea călduroasă ce li s-a făcut de că
tre tineretul romîn.

Cantitățile tot mai mari de zarztturi care apucă calea piețelor orașelor noas
tre vorbesc despre munca rodnică Srădinarilor. Pentru aprovizionarea populației 
muncitoare din orașul Călărași cu itități tot mai mari de diferite zarzavaturi, 
muncitorii din sectorul legumicol alspodăriei agricole de stat „Vasea Vasilescu" 
din raionul Călărași muncesc cu efor, sporite.

Iat-o în fotografie pe grădinăriț.;(mion Aurica recoîtind castraveți din gră
dina gospodăriei.

Acordarea Premiului de Stat al R. P. R.
pentru lucrările deosebit de valoroase realizate în anul 1952

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine a hotărît acordarea Premiului de Stat al Republicii Populare Romine, pentru lucrările 
deosebit de valoroase realizate în anul 1952, după cum urmează :

A. In domeniul științelor 
fizico-matematice

Clasa l-a, in valoare de 50.000 lei
Academicianului Simion 8. Stoilov, profesor universi

tar — pentru lucrarea „Teoria funcțiilor de variabilă 
complexă", vol. I.

Clasa ll-a, în valoare de 40.000 lei
Gheorghe C. Vrsnceanu. profesor universitar — pen

tru „Tratatul de geometrie diferențială", vol. I și II.

B. In domeniul științelor
chimice

Clasa lll-a, în valoare de 25.000 lei
1. Ernest E. Varadi. inginer și Iosif A. Csorsz, meca

nic — pentru fabricarea uleiului polar din nisipul 
bituminos.

2. Die Vasilescu, inginer — pentru obținerea acidu
lui citric pe cale fermentativă din melasă.

3. Colectivului format din : Ion Gh. Gavăț, chimist ; 
Salo W. Noehovici, chimist și Adela R. Theodoru, chi- 
mistă — pentru realizarea de produse spumante.

4. Colectivului format din : Carol I. Lakner, inginer ; 
Dumitru V. Dobrescu, inginer ; Nelu I. Lupan, inginer ; 
Ion Gh. Mihăilâ, operator chimist — pentru realizarea 
de coloranți și produse intermediare.

5. Colectivului format din : Cristofor I. Simlonescu, 
profesor universitar ; Vasile Diaconescu, profesor uni
versitar ; Elena Calistru, conferențiar universitar ; Eu- 
een Popa, conferențiar universitar și Dorel Feldman, 
lector universitar — pentru contribuții la valorificarea 
proteinelor vegetale.

C. In domeniul științelor 
tehnice și invențiilor

Clasa l-a, in va'oare de 50.000 lei

1. Dumitru Leonida, profesor-inginer — pentru în- 
treaga sa activitate didactico-științifică și pregătirea de 
cadre în domeniul energeticei.

2. Dorel I. Damscher, inginer — pentru lucrarea 
„Acționarea și automatizarea în curent alternativ a 
unui furnal modern de mare capacitate".

Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei
Colectivului format din : Vasile N. Dima. inginer. 

Alexandru A. Babeș, inginer și Niculae S. Hopîrtean, 
maistru — pentru metoda exploatării sării prin dizol
vare dirijată.

Clasa lll-a, in valoare de 25.000 lei
Colectivului format din : Ahile Sinescu, inginer; Geza 

Esy, inginer ; Liviu Ilcău. tehnician ; Titus Bartiș, teh
nician ; Eugen Takacs, tehnician și Ion Ratz. tehnician, 
— pentru cercetări asupra transformării prăsitoarelor 
de minereu.

D. In domeniul științelor
biologice

Clasa l-a, In valoare de 50.000 lei
Academicianului Traian Săvulescu, profesor univer

sitar, președintele Academiei R.P.R. — pentru lucrarea 
„Monografia uredinalelor", vot I și II.

Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei
Sergiu L Cărăușu. profesor — pentru .Tratatul de 

Ichtiologie".

Clasa lll-a, in valoare de 25.000 lei
W. Knechtel, profesor — pentru lucrarea .Thvsanop- 

tera".

E. In domeniul științelor
agricole

Clasa lll-a, în valoare de 25.000 lei
1. Colectivului format din : Hori» N. Grota, inginer 

agronom ; Natali» Saru-Simulescu inginer agronom și 
Mihai C. Georgescu inginer agronom pentru succese 
deosebite în mărirea recoltelor plantelor de cultură.

2. Colectivului format din : Emilian C. Popescu, in
giner agronom ; Gheorghe S. Ștcfănescu, inginer agro
nom și Dumitru T. Ivănescu, tehnician agronom — 
pentru rezultatele obținute in activitatea de producție 
și științifică.

3. Colectivului format din : Ion Z. Lupe, inginer ; Ni- 
colae I. Avramescu, inginer ; Eugen V. Costin, inginer *, 
Nicolae Arfiri, inginer ; Alexandru Gh. Ionescu, inginer 
și Zeno I. Spîrchez, inginer, pentru studiile privind 
culturile forestiere de protecția cîmpului.

4. Ioan V. Suhaci, medic veterinar — pentru reali
zarea de vaccinuri noi și în special vaccinul antipestos 
aviar și antiholeric aviar cu calități imunogene supe
rioare.

5. Colectivului format din : Ion C. Donciulescu, teh
nician ; Manea C. Saul, electrician și Vasile V. Palo- 
șeanu, tehnician — pentru realizările: incubator de 
mare volum, termostat electric pentru marile stațiuni 
de incubație și hală puierniță de tip industrial.

F. In domeniul științelor
geologice

Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei
1. Ion L. Pătruț și David M. Preda, geologi — pen

tru punerea in valoare a zăcămintelor de petrol din 
regiunea Pitești.

2. Virgil G. Ianovicl, profesor universitar — pentru 
cercetări în vederea punerii in valoare a minereurilor 
sărace de fier, titan și fosfor.

• 3. Dumitru T. Ciupagea, geolog — pentru cercetări
geologice.

4. Colectivului de geologi format din: Dumitru D. 
Ștefănescu, Coriolan I. Stoica, Gheorghe P. Iancu, Oc
tavian F. Nițulescu și Atanase M. Georgescu — pentru 
descoperirea unui masiv de sare în regiunea Pitești.

5. Miltiade Gh. Filipcscu, profesor — pentru lucrarea 
„Asupra vîrstei și stratigrafiei șisturilor negre din 
Carpații orientali".

Clasa lll-a, in valoare de 25.000 lei
1 Gheorghe Olteanu, geolog și Marin Țonescu, geo

log, pentru punerea în valoare de noi zăcăminte petro
lifere.

2. Lazăr T. Pavelescu, geolog — pentru cercetări pe-
trografice șl economice. .

3. Emil I. Liteanu, geolog — pentru lucrarea „Geo
logia zonei orașului București".

G. In domeniul științelor
medicale

Clasa l-a, in valoare de 50.000 lei
Academicianului Constantin I. Parhon, profesor uni

versitar, președinte de onoare al Academiei R.P.R. și 
director al Institutului de Endocrinologie al Academiei 
R.P.R. — pentru îndelungata și valoroasa sa activitate 
științifică.

Clasa ll-a, în valoare de 40.000 lei
1. Marius Nasta, membru corespondent al Academiei 

R.PR., director al Institutului de Ftiziologie și Alfred 
Brill, conferențiar universitar, director adjunct al Insti
tutului de Ftiziologie — pentru valoroasa activitate 
științifică depusă In domeniul ftiziologiei, pentru con
tribuția dată la elaborarea manualului de ftiziologie 
și pentru lucrarea „Chlmioterapia In tratamentul tu
berculozei".

2. Dumitru V. Combleseu. profesor universitar — pen
tru lucrările științifice referitoare la studiul rickettsio- 
zelor și leptospirozelor.

Clasa lll-a, in valoare de 25.000 lei
Ion Țurai. profesor universitar — pentru tratatul 

.Mica chirurgie".

H. In domeniul științelor 
istorico-filologice

Clasa ll-a, in valoare de 40.000 lei
Cercetătorilor științifici: Ion Nicolae Ionașcu, pro

fesor universitar; Letitia Lăzărescu-Ioneseu, conferen
țiar universitar ; Barbu T. Ompina, conferențiar uni

versitar ; Eugen L. Stănescu, conferențiar universitar 
și David I. Prodan, proiesor universitar — pentru acti
vitatea lor in redactarea volumelor de documente pri
vind istoria Romîniei: Moldova 1551—1605 (4 volume) ; 
Țara Romînească 1526—1590 (4 volume) și Transilvania 
1075—1300 (2 volume), apărute în anul 1952.

I. In domeniul lucrărilor 
tehnice excepționale 

și perfecționărilor radicale 
a metodelor de producție 

Clasa ll-a, in valoare de 30.000 lei
1. Colectivului format dinIon F. Popescu, inginer; 

Vladimir A. Soleanicov, inginer; Stanislau I. Doma- 
novschi, inginer; Armin M. Fischer, tehnician și 
Alexandru L Friedman, tehnician — pentru realizarea 
unor mașini și dispozitive necesare industriei textile.

2. Colectivului format din : Ezichil I. Ileni, inginer, 
Gheorghe Gh. Manolescu, inginer și Aurelian M. Dăscă- 
lescu, inginer — pentru proiectări în industria chimică.

3. Dan Gh. Donțov, inginer — pentru realizarea unui 
dispozitiv de deparafinare a tubingului fără golirea lui.

4. Colectivului format din : Alexandru V. Berbereanu, 
inginer ; Henri H. Aslan, inginer; Remi V. Herescu, in
giner și Ovidiu I. Bizim, tehnician — pentru proiecta
rea și realizarea seriei de motoare sigure la explozie.

Clasa lll-a, in valoare de 20.000 lei
1. Colectivului format din : Serghie D. Mânu, direc

tor ; Ștefan V. Gabor, inginer ; Bucur I. Uleia, briga
dier ; Constantin C. Pană, brigadier : Gheorghe Gh. Mă
reț, sondor șef : Gheorghe I. Vîrjoghi, sondor; Ilie I. 
Matei, sondor și Ilie P. Ceasăr, sondor — pentru intro
ducerea și extinderea forajului cu turboburul în R.P.R.

2. Colectivului format din : Nicolae Popa, inginer ; 
Ioan I. Birsu, inginer; Matei A. Tudor, tehnician ; Vi- 
ron N. Cugereanu, ajustor ; Gh. I. Dumitru, lăcătuș, 
Ion Gh. Lascu, lăcătuș și Valentin A. Popovici, lăcătuș
— pentru construirea strungului carusel „23 August" 
de 6.000 mm. diametru.

3. Colectivului format din : Silviu S. Ecștein, inginer ; 
Victor I. Iancovicl, inginer ; Emil R. Arendt, inginer ; 
Erwin F. Haas, inginer și Nicolae Negulescu-Beju, teh
nician — pentru realizarea seriei unitare de transfor
matori de forță „Dinamo".

4. Colectivului format din : Dumitru M. Niculescu, 
inginer ; Wilhelm P. N. Wagner, inginer ; Ion A. Crișan, 
inginer și Petri: M. Săftoiu, electrician — pentru rea
lizarea motorului asincron de 1000 KW 300 rot/min 
5000 V „Electro-putere".

5. Colectivului format din : Ștefan S. Angeîescu, in
giner ; Mircea A. Haimagiu, inginer; Ștefan S. Popovici, 
inginer; Nicolae V. Florea, maistru; Iuliu I. Pari, 
maistru și Wilhelm A. Gusbeth, montator — pentru 
introducerea și extinderea folosirii prefabricatelor de 
beton armat la construcții industriale și civile.

6. Colectivului format din: Alexandru A. Brădescu, 
inginer; Cornel D. Nistor, inginer; Alexandru I. Ci?- 
migiu, inginer; Cornel Rotaru, inginer și Vasile I. Da
mian, dulgher — pentru introducerea folosirii de cofraje 
glisante la executarea silozurilor șl perfecționarea 
acestui sistem.

7. Roman Bolanciue, maistru — pentru realizarea de 
noi modele de instrumente muzicale.

8. Colectivului format din : Dezlderiu Jenei, inginer J 
Adalbert Orosz, lăcătuș și Ludovic Jeremlas, sudor,
— pentru realizarea compresorului frigorifer tip 2 V 
20 și a separatorului de lapte de 400 1/h.

9. Anton Bielusici, inginer și Anton G. Szikszay, teh
nician — pentru proiectarea și realizarea unor aparate 
și instalații în domeniul cinematografiei.

10. Marcel Weiss, inginer — pentru realizarea de noi 
tipuri de cartoane dure.

In numărul viitor al ziarului nostru vom pu
blica, In continuare, lista lucrărilor care au pri
mit Premiul de Stat al R.P.R. pe anul 1952, 
in următoarele domenii: proză, poezie, drama
turgie ; muzică; cinematografie; pictură și artă 

grafică ; sculptură ; arhitectură; artă teatrală.

Seceră și dezmiriștesc
Țăranii muncitori cu gospodării indivi

duale din comunele Ghiorac, Cefa, Chesa, 
Episcopia Bihorului și Sintandrei, raionul 
Oradea au recoltat 95 la sută din supra
fața însămințată cu păioase și au dezmi- 
riștit circa 45 la sută din suprafața re
coltată. Pe întreaga regiune, planul de re
coltare a fost îndeplinit pînă acum în pro
porție de 52.3 la sută, dezmiriștindu-se 
peste 10.000 ha. Fruntașe sînt raioanele 
Salonta și Săcueni, care au efectuat sece
rișul păioaselor în proporție de peste 70 
la sută.

Au terminat secerișul
Colectiviștii și țăranii întovărășiți din 

regiunea Oradea sînt in fruntea muncilor 
de recoltare. Pină acum au terminat re
coltatul păioaselor 18 gospodării colective 
și 24 de întovărășiri agricole. Primii în 
muncile de seceriș au fost colectiviștii din 
satele Palota, Roșiori, Vaida, raionul Ora
dea și colectiviștii și țăranii întovărășiți 
din satele Mihai Bravu, Episcopia Biho
rului, raionul Oradea, precum și cei din 
Sinnicolaul Romîn, Arpașel, Berechiu, 
Ținea, Ciumeghiu, raionul Salonta.

Crește numărul întovărășirilor agricole
Pentru a folosi tractoa

rele și mașinile statului în 
scopul sporirii producției 
la hectar, numeroși țărani 
muncitori cu gospodării 
mici și mijlocii fac cereri 
pentru a se uni în întovă
rășiri agricole de lucrare 
în comun a pămintulut 
Duminica trecută, în re
giunea Craiova au luat 
ființă încă 10 întovărășiri 
agricole. In comuna Hoti- 
rani, raionul Caracal, 28

Au
Folosind întreaga capa

citate a atelajelor și orga- 
niztndu-și bine munca, bri
gada • III-a condusă de

familii de țărani munci
tori, hotărîți să lucreze 
laolaltă pămintid, au for
mat întovărășirea agricolă 
colectivă „Drumul belșu
gului". In acest raion au 
mai luat ființă în acea zi 
întovărășiri agricole în sa
tele Ciocănești din comuna 
Radomir și Studinița din 
comuna Studina.

Tot duminica trecută în 
raionul Filiași au fost for
mate încă 3 întovărășiri a- 
gricole.

In acest an In regiunea 
Craiova au luat ființă 81 
de întovărășiri agricole co
lective față de 30 de în
tovărășiri înființate in a- 
nul 1953.

Pină acum, peste 8300 
familii de țărani munci
tori cu gospodării mici și 
mijlocii din regiune, con- 
stituiți în 258 de întovără
șiri agricole, muncesc lao
laltă mai mult de 13.000 
ha. de pămint.

obținut chitanța nr. 1
Vasile Pop, a asigurat 
strîngerea la timp a păioa
selor de pe mari suprafețe, 
încă din primele zile de

treieriș colectiviștii din Be- 
șenova-Timișoara au pre
dat primele cote către stat, 
obțlnlnd chitanța nr. 1 pe 
raion.

Sosesc convoaiele 
la bazele de receptionare

Zilnic, la cele 27 baze de recepționară 
din regiunea Iași, sosesc convoaie întregi 
cu produse din cotele obligatorii către 
stat. Printre primii care au predat cotele 
cuvenite statului sînt colectiviștii și țăra
nii muncitori întovărășiți. Colectiviștii din 
comuna Pribeștl, de pildă, au predat 2766 
kg. de orz, iar cei din comuna Crasna au 
predat 1370 kg. de orz cu o greutate de 
67 kg. la hl. Colectiviștii din comuna Cîr- 
piți au adus încă din ziua de 14 Iulie 1531 
kg. grîu.

Exemplul colectiviștilor este urmat de 
țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale. Printre primii care și-au predat co
tele către stat au fost țăranii muncitori 
din comuna Holboca, Gh. Grigorie, L 
Munteanu, Grigore Bănică, Constantin 
Oarză și Nicolae Antohie, țăranii munci
tori din comuna Delești, Dumitru Radu, 
Alecu Costache și Constantin Rotaru, 
precum și agentul agricol Ion Grigoraș.



Viitori muncitori tineri artiști talentați
Finala primului eoncurs pe țară al echipelor artistice din școlile profesionale

Nu de mult a avut loc In Capi
tală finala primului concurs pe 
tară al echipelor artistice de ama
tori din școlile profesionale din 
cadrul Rezervelor de Muncă.

Concursul a antrenat în diversele sale faze un număr foarte mare de 
elevi, care s-au prezentat în fața juriilor cu cele mai variate forme de 
manifestări artistice — coruri, dansuri, formații instrumentale, recitări, 
teatru etc. Dovedind temeinica cunoaștere a bogățiilor folclorului nos
tru, echipele participante au adus pe scenele concursului elementele speci
fice regiunilor pe care le reprezentau. Nivelul artistic ridicat al numere 
lor prezentate constituie dovada vie a grijii și preocupării profesorilor, 
instructorilor și elevilor pentru o interpretare cit mai măiastră.

In pagina aceasta am încercat să surprindem cîteva aspecte din des
fășurarea finalei concursului, menite să zugrăvească avintul pe care l-a 
luat activitatea cultural-artistică în școlile noastre profesionale.

Cîteva probleme 
pe marginea concursului

și de mlădii le

★

băiețandru de-o 
cu fală clopoțeii

Primul concurs ar
tistic pe țară orga
nizat de Direcția 
Generală a Rezer
velor de Muncă din 
Ministerul Invăță- 
mîntului, a cărui finală

Constantin Rădulescu 
artist emerit al R.P.R. președintele 

juriului

numuiui, <. vom. a avut loc de cu-
rînd, a constituit un puternic stimulent 
atît în învățătură, cit și în munca artis
tică a colectivelor de elevi din școlile 
profesionale. El a fost o nouă dovada a 
grijii cu care partidul și guvernul nos
tru înconjoară dezvoltarea talentelor din 
popor și răspîndirea artei în mijlocul 
maselor.

Succesul acestui concurs a fost cu atît 
mai mare și mai îmbucurător în același 
timp, — cu cît el a fost realizat de către 
mlădițele tinere, schimbul de mîine al 
clasei noastre muncitoare.

In cadrul activității artistice de ama
tori în plină creștere, concursul a căpă
tat în mare măsură caracterul unui im
portant eveniment artistic, prin 
țiile și varietatea formelor sale 
nifestare.

Cele mai importante probleme
In cadrul

propor- 
de ma-

ridicate 
desfășurării acestui concurs, 

sînt legate — în mod firesc — de reper
toriul și de interpretarea lui, de pro
blema valorificării folclorului local, sar
cină de frunte a oricărei formațiuni ar
tistice de amatori.

Cunoscînd faptul că repertoriul consti
tuie baza muncii artistice — și reflecta 
Întotdeauna conținutul ei, — putem 
spune că în general, formațiunile parti
cipante s-au orientat just in alcătuirea 
lui.

AstfeL colectivele de teatru — de 
pildă — au dat reprezentații izbutite cu 
piesele „La școala vieții”, de Tudor Soi- 
maru și Enea Pap — care înfățișează 
aspecte diu activitatea elevilor din șco
lile rezervelor de muncă — și „Cu pași 

’ mari înainte" de Suhodolschi și Ulianin- 
sky, care zugrăvește chipurile luminoase 
ale constructorilor comunismului

Formațiunile muzicale, în general, au 
cuprins în repertoriul lor cîntece munci
torești, melodii populare romînești și so
vietice. Unele formațiuni 
să înscrie în repertoriile 
compozitorilor cl asiei.

Demnă de relevat este 
unor dirijori pentru promovarea cmtece- 
lor regionale, cît și a celor create în 
ultima vreme. De asemenea, un fapt pozi
tiv, l-a constituit grija pentru promova
rea — alături de cîntecele romînești — 
a cîntecelor minorităților naționale.

In ceea ce privește formațiunile de 
jocuri populare, ele au dovedit multă 
preocupare atît pentru valorificarea 
folclorului coregrafic din regiunea res
pectivă, cit și pentru prezentarea fol
clorului minorităților naționale. Pe sce
nele concursului au putut fi admirate 
de asemenea dansuri naționale ale po
poarelor sovietice și ale altor popoare.

In majoritatea cazurilor interpretarea 
repertoriului a fost justă, mai ales pri-

au avut grijă 
lor și cîntecele

și preocuparea

vind aprofundarea 
conținutului de idei 
al lucrărilor prezen
tate. Exemplul unei 
bune interpretări l-a 
dat tovarășa Marga 
Olgâi din piesa „CuVasilache, în rolul 

pași mari înainte", cit și recitatorii Fu- 
dulică Dumitru, de la Școala profesio
nală nr. 6 București și Constantinescu 
Silvia de la Școala profesională din Cim
pia Turzii.

In afară de aceste părți pozitive ce 
s-au putut semnala în repertoriul con
cursului. trebuie 
lipsuri. Nu toate echipele 
program destul 
unele repertorii s-a constatat lipsa cin- 
tecelor muncitorești, sau chiar a cînte- 
celor din folclorul locaL Nu s-au prezen
tat cîntece satirice S-au observat lipsun 
și la spectacolele de teatru prezentate 
Unele formațiuni teatrale au montat 
piese cu mult prea grele pentru posibi
litățile de interpretare ale elevilor, așa 
Incit spectacolele 
tut atinge scopul 
stitui un factor 
pentru elevi.

Multe spectacole de teatru au păcătuit 
și prin uniformitatea interpretării, prin 
ritmul greoi, precum și prin punerea in 
scenă care nu întotdeauna a corespuns 
ideilor din piesă, cum a fost spectacolul 
„Comuniștii”, al Școlii profesionale din 
Craiova.

Un fapt remarcabil care s-a observat 
la concurs l-a constituit desigur preocu
parea unor dirijori pentru găsirea unor 
forme noi de prezentare artistică cum a 
fost corul vorbit de la Școala profesio
nală din GheorghienL Demnă de remar
cat este străduința de a aduce elemente 
noi în interpretarea dansului popular, 
cît și prezenta tematicii contemporane tn 
unele dansuri.

Deși o notă pozitivă a tuturor forma
țiunilor a constituit-o ordinea ș> disci
plina scenică, trebuie să relevăm faptul 
că la coruri această ordine și disciplină 
nu trebuie să imprime pe fetele micilor 
noștri artiști amatori rigiditate, deoarece 
participarea mimică la piesa interpre
tata, constituie un factor important în 
dobîndlrea reușitei

★
a marcat un început 

același timp 
și mai ales 
și profesori 
mai rodnică

Zilele trecute, în spatele scenii teatrului 
de vară din parcul de cultură și sport 
„23 August” am deschis curioasă o ușă din 
dosul căreia se auzea, cîntată la acordeon, 
una din melodiile lui Ives Montand și zgo
mot de glasuri vesele de tineri. Am rămas 
surprinsă în pragul ușii: mi se înfățișa o 
priveliște de carnaval. Băieți înalți și zvel
ți, îmbrăcați în pantaloni și veste negre, cu 
cămăși albe și cu cisme, tete mlădioase în 
costume multicolore, cu șaluri în culori 
aprinse și funde lungi în păr, băiețandrii 
în costume oltenești, cu clopoței la opinci, 
tete in largi sarafane ucrainene, un grup 
de copii în costume de marinari, cu berete 
cochet așezate pe virful capului, alții în 
uniformele elegante ale rezervelor de mun
că, dansau, intr-o neînchipuit de veselă și 
de zgomotoasă învălmășeală. Pe scenă avea 
loc repetiția generală pentru spectacolul 
de gală pe care aveau să-1 dea în aceeași 
seară echipele premiate la concurs. Cei 
care-și așteptau rindul se distrau deci—

Poate că tocmai 
pragul ușii m-au 
văd spectacolul de

tro-tehnice nr. 5 din Timișoara, ai crede 
că fetele și băieții ale căror nume le 
citești — Ana Kokai sau Iuliana Calcso, 
Carol Ghiser, loan Șein, sînt artiști profe
sioniști, atît de precise 
sînt mișcările.

să relevăm și ci te va 
au avut un 

de variat. Astfel. în

prezentate nu și-au pu- 
propus, acela de a eon- 
educativ și mobilizator

am văzut din 
viu seara să

apropie yi »e

cele ce 
făcut să 
gală.
♦

Două cercuri vii care se 
depărtează, o floare uriașă ale cărei petale 
se desfac și se string. Fiecare din petalele 
acestei flori ciudate are altă culoare' gal
benă ca spicul griului, roșie ca floarea de 
mac sau albastră ca seninul cerului, după 
cum e rochia fetei care dansează : dansa
toarele se leagănă cu aceeași gratie in 
brațele flăcăilor chipeși, imbrăcati in alb 
și negru. Te incintă și pe tine, spectator, 
grația U siguranța interpretelor dansului 
german. Și apoi deodată, o năvală de vio
iciune — perechile se strecoară pe sub 
brațele ridicate, se înlănțuie, fetele zboară, 
parcă purtate pe sus— Dacă n-ai avea in 
față un program unde scrie dar că echipa 
de dansuri este a Școlii profesionale eiec-

A ieșit pe scenă un 
șchioapă, zăngănindu-și 
de la opinci și invîrtind in toate chipurile 
o bîtă mai mare decit el. Ică Mihai are 
numai 15 ani. dar e sufletul echipei de 
dansuri de la Școala profesională meta
lurgică nr. I din Craiova. Echipa s-a înfi
ințat la începutul anului școlar și el a fost 
primul care s-a înscris. Dragostea lui 
pentru activitatea artistică e veche Acum 
vrea să se înscrie și in ansamblul de stat 
„Nicolae Bălcescu” din Craiova Cu un 
semn îi cheamă in scenă și pe ceilalți 
9 băieți Și toți intr-un iureș, saltă și se 
întrec de le zăngănesc clopoțeii de la 
opinci. își învirtesc bîtele: sînt cind ici, 
cind colo — un ghem de viață și de vio
iciune Jocul „Călușul oltenesc" are figuri 
grele și obositoare, dar nici unul nu în
cetinește ritmul. Pentru o echipă atît 
tinără. care repetă dansul abia de la 
mai. premiul II la concursul pe țară e 
deplin meritat.

★

de
15
pe

Ce bogăție de jocuri din toate regiunile 
tării au fost adunate cu prilejul con
cursului! In costumele roșii ca para focu
lui, cu cizmulițele negre, bătînd tactul cu 
aceeași energie ca și flăcăii care le poartă 
pașii, au apărut acum pe scenă dansa
toarele Școlii profesionale metalurgice nr. 
1 din Tîrgu-Mureș. In fundul scenii as
cunsă după orchestră o zăresc pe instruc- 
toarea de dans Magdalena Macavei, agi- 
tindu-se îngrijorată. Vor dansa oare bine ?

Impreuna cu soțul ei, 
profesor Ia aceeași 
școală, Magdalena s-a 
zbătut mult pentru e- 
chipa de dansuri, pentru 
repertoriul ei. Zile în
tregi au colindat satele 
regiunii, au fost prin 
Gornești, prin Sîntana, 
Lazna, Remetea și au 
cules diferite figuri de 
dans romînești și ma
ghiare. Doi ani a lucrat 
cu echipa și acum tot 
se mai îngrijorează1 
Poate că e agitată din 
cauză că de la locul ei 
nu se vede tocmai bine. 
Sînt gata să-i ofer scau
nul meu de unde își va 
putea admira în liniște 
echipa.

Cînd am auzit de di
ploma pe care au pri
mit-o. m-am gîndit la 
instructoare Cît s-o fi 
bucurînd I

★
Mai e ceva de spus : 

despre felul cum dan
sează echipa Școlii pro
fesionale metalurgice nr. 
gindeam privindu-i, că j 
culat cu exactitate de matematician, atit 
de precis se mișcau perechile, atît de exact 
se aliniau Intr-un capăt al șirului, Eu
genia Barjac și Eugen Mihăilescu — în ce
lălalt Elena Stan și Ion Stan. Intii un dans 
vioi, tineresc — „Ca la Breaza” — ș-apoi:

„Joc frumos la tinerețe
Dar să vezi la hătrînețe!”
„Brîul pe opt*' Băieții și fetele se miș

că încet, se apropie agale, îndoiți de 
spate, ca niște bătrîni. Dar chipurile le 
trădează vîrsta : nici unul nu are mai mult 
de 17 ani.

Dansurile ucrainene sint avintatc, au figuri complicate' 
pe care incepătorii nu le învață cu prea multă ușurință. Și 
totuși, cu cită siguranță a dansat echipa Centrului școlar 
profesional siderurgic din Hunedoara, un asemenea dans I

1 din Ploești. Mă 9 
jocul a fost cal-

★
Trebuie să recunosc că n-aș fi crezut 

niciodată că în școlile profesionale au 
crescut așa de repede artiști amatori talen- 
tați și priceputi, in stare să înfrumusețeze 
dansurile noastre populare printr-o inter
pretare măiastră, plină de tinerețe.

♦ ♦♦♦ ♦ +■

Dintre echipele, distinse

la finala concursului au fost

premiate cu premiul I,

• Corurile școlilor profesionalei
— metalurgică nr. 5 Sibiu

— metalurgică de fete Bacău

— electrotehnică nr. 25 București.

I

• Echipa de teatru 

nale de construcții

• Fanfara Școlii 

Timișoara.Acest concurs 
promițător, constituind în 
un îndemn pentru elevi — 
pentru instructori, educatori 
— spre o dezvoltare mereu
a activității artistice din școlile rezerve
lor de muncă.

Difuzînd lucrări care cuprind Ideile 
cele mai înaintate, colectivele artistice 
din școli au un important rol social- 
educativ. Ele constituie un factor de mo
bilizare la lupta pentru pace, la con
struirea socialismului. Totodată, colecti
vele artistice de amatori din școli, împle
tind în mod armonios munca de tnvătă- 
mînt cu munca artistică, pot contribui 
din plin la educarea unor muncitori in- 
struiți, harnici și destoinici, demni ce
tățeni ai patriei noastre.

............ ................ .. ................ >«>♦♦♦♦♦.......

cînt colectivului

L

Fluierașii din Sibiu

Ia luată țara sînt eunoscuți fluierașii din împrejurimile Sibiului, care știu să 
dea • măiastră interpretare frumoaselor cîntece populare. Nici de data aceasta ei 
ea *â-aa dezmințit renumele : echipa de fluierași de la Școala profesională de ener
gie electrică nr. 5 din Sibiu a prezentat la concurs trei cîntece din regiune — 
-Doina din Ardeal", .Jiana" și „Invirtita”, pentru care a fost distinsă cu pre-

Cel mai mic 
dintre flăcăi

La horă în sat nu merg decît flăcăii șl 
fetele care știu deacum să joace. Daca 
ești mai mic, mai stai pe delături, te uiți 
la ei cum joacă, ba ii mai și împiedici, de 
te pomenești luat de gulerul cămășii și 
poftit afară din joc Prin colțuri, pe lingă 
lăutari, vezi cite un ține bătînd piciorul 
în podea, înflăcărat și ambițios să nu se 
lase nici el mai prejos. Greutăți sînt des
tule pînă să învețe puștii să joace: flăcăii 
fac gălăgie, se înghesuie, nu le lasă loc, 
fetele îșl rîd de ei... Ce să-i faci ? Așa se 
învață jocul. Iată vreo șase băiețandri 
strecurîndu-se printre feciori, se prind în 
joc și încep a chiui. Și flăcăii rămîn lo
cului pironiți de uimire că puștii au învă
țat să joace mai bine de cit ei.

Ion Jorj din anul I a! Școlii profesio
nale metalurgice nr. 5 din Cimpia Turzii, 
ne-a sugerat pe unul din acești tineri 
care vin să se furișeze printre flăcăi, fu- 
rîndu-le meșteșugul jocului. In dansurile 

Aiud“, „Băr- 
a cucerit sim- 
cu naturalețe, 
Strigăturile îi

„Someșana”, „Haidăul din 
buncul” și o horă, Ion Jorj 
patia spectatorilor, jucînd 
plin de viață, de gratie,
sînt repetate de copilandrii care-au pășit 
în urma lui pe scenă :

„M-a făcut mama la foc 
Ușurel și bun de joc I...

întocmai cum spun cuvintele strigă- 
turii mi s-a părut și Ion Jorj, cel mal 
sprinten și mai vioi dintre toți dansatorii. 
El are doar 15 ani, dar primele figuri ale 
jocului ..Bărtuncul” le-a învățat de la 
virsta de 5 ari. După dorința lui, va de
veni un 
așa cum 
premiul

bun strungar, fruntaș în muncă, 
e și h echipa de dans care a luat 
I la concurs.

—
Poetul

nr. 1 P^ti

a Școlii profesio- J 

nr. 37 București ; 

profesionale nr. 3 <

Au fost distinși ca premiul I anul- < 

lorii elevi:
Fuduliei Dumitra — de la Școala J 

profesională metalurgici ar. C Buca- J 
rești — recitiri; Vlad Letitia — de la { 

Școala profesională metalurgică dir > 
Cimpia Turzii și Floarea Vitan de la J 

Școala profesională metalurgici nr. S. 

Sibiu — solo voce: Donau Ecaterina » 
și Mija Elisabeta de la Școala prole- ; 
sională de energie electrici nr. 31 din J 

București — duet rocaL

Copiii ceferiștilor
seara prin satele bănățene.

preentatorul programului a 
recitirea unei poezii: „Inserare*1

Calm, 
anunțat 
de Nicolae V.reș.

Pe scenă, < fată recită :

„O, tu -ămint ol tării 
Tu leapn vieții mele 
De tine sînt legat cu 
Slăvi-t-voi în veci de veci".

mele 
ești 
totul

„Am sâ
Pe scena largă, tn fața 

microfonului, stă o fată 
mărunțică la trup. îmbră
cată școlărește într-o bluză 
albă cu inițialele școlii 
brodate pe piept cu co
ditele castanii împletite 
strîns si prinse cuminte la 
spate. Ochii ei căprui nu 
se opresc asupra specta
torilor. privesc parcă 
colo de ei.

Letitia Vlad cîntă 
cîntec de leagăn. E 
dragoste caldă, atîta duio
șie și blîndefe în glasul 
fetei acesteia de 16 ani, 
care pînă de curînd a fost 
pionieră, incit dacă nu i-ai 
vedea făptura și zimbetul 
deschis, copilăros, nu nu
mai al buzelor dar și al 
ochilor parcă, ti-ar fi peste 
putință să crezi că nu auzi

meu..."

din-

un 
atîta

vocea unei mame care a 
purtat In bratele-i mineiie- 
toare multi copii. Poate că 
Letitia a deorins ginerășia 
legânîndu-și 
mici, 
copii 
iana 
multi
ea—

frații mai 
pentru că din cei 8 
ai familiei din Po- 
Aiudului cei mai 
sînt mai mid decît

de- 
a 

în-
adîncă 
simțit 

l-au simtit 
mea. si

Acum. Letitia Vlad e 
elevă tn anul II al Școlii 
profesionale metalurgice 
nr.5 din Cimpia TurziL La 
toate materiile, viitoarea 
electriciană are numai me
dii de 5.

Letitia știe să cînte mul
te cîntece. Am auzit-o dn- 
tînd cu elan ..Marșul en
tuziaștilor” de Dunaevski, 
cintecul popular romînesc 
„Uite mamă Ionel" și de 
fiecare dată am văzut în

„De foame nu dau popii ortul 1 
Eu iama singură-mi țes tortul 
Și umblu și eu cum socot

Că-i portul.
De n-am mătăsuri, am ce pot. 
Nici bun prea-prea, nici rău de tot"

Prin glasul Silviei Constantinescu, elevă la 
Școala profesională metalurgică din Cimpia Turzii, 
vorbește țăranca săracă, dar harnică șl frumoasă, 
al cărei chip l-a zugrăvit cu atîta măestrie Gheor- 
ghe Coșbuc în poezia „Dușmancele”. Silvia a stu
diat bine poezia, de aceea o recită acum eu atîta 
Impresionantă naturalețe.

ochii « înțelegerea 
plină, trăirea 
dnteculut Am 
demnul pe care 
multi înaintea
i-am pus aceeași întrebare:

— De ce nu urmezi con
servatorul ?

Letitia s-a încruntat pu
țin :

— Dar oe toți cei care 
Îndrăgesc cintecul trebuie 
să meargă la conservator? 
Apoi a zîmbit: — La noi 
acasă, toti știu să cînte: 
și tata, și mama... Fratele 
meu cîntă mai bine decît 
toti și totuși nu s-a dus 
la conservator. Am să merg 
la Școala medie electro
tehnică, poate cîndva și la 
facultate... In fabrica unde 
voi munci o să existe un 
colectiv și-o să cînt. A a- 
dăugat apoi cu același 
zîmbet copilăresc, deschis: 
Am să cînt colectivului

Dacă treci 
orieit de ingindurat ai fi, te vor Însenina 
de indată împletirile de cintece care 
plutesc pe undele proaspete de vint. Ele 
se desprind parcă din cerdacul unei case, 
dir.tr-o grădină, de la o fereastră des
chisă. și-ți dau impresia unei veșnice ti
nereți.

Pe aceste meleaguri este o veche tra
diție : aproape fiecare are in casă un in
strument muzical încă de copil oame
nii se obișnuiesc cu muzica, o îndrăgesc. 
In școală, copiii se adună laolaltă și — 
cu clarinetul sau trombonul șterpelit pe 
furiș de-acasă — încearcă să cînte. Așa 
s-a născut și la elevii Școlii profesionale 
metaio-f erori are nr. 3 din Timișoara, 
dorința de a-și organiza o fanfară. Lu
crul 
cere 
voie 
ia?

nu era ușor de înfăptuit. O fanfară 
instrumente multe și apoi era ne- 
și de un dirijor bun. De unde să-1 
Tocmai cind fra mintarea era mai

mare, muncitorii Atelierelor principale 
C.FJL din Timișoara, le-au venit elevilor 
în ajutor, trimițîndu-le un dirijor, in- 
zestrindu-i și cu 52 de instrumente luci- 
toare.

Au trecut doi ani de atunci. Dirijorul 
Maxim Frunză, fost ceferist, își iubește 
mult elevii. Nu i-a fost ușor să-i învețe 
pe tineri cîntatul după partitură. Mai 
intii a trebuit să facă rost de așa ceva. 
A plecat atunci dirijorul. înconjurat de 
elevi ca Adam Stoicu, Filip Bauer, Mi
hail Babușca și Alexandru Novăcescu, 
din colectivul de conducere al fanfarei, 
să caute partituri. Le-au găsit și le-au 
copiat în 52 de exemplare In scurt timp 
fanfara lor a devenit cunoscută în oraș 
și în întreaga regiune chiar.

Acesta e primul concurs pe țară la 
care participă. Repertoriul le e deosebit 
de bogat Marșul cehoslovac „Vernihor”, 
valsul sovietic „Pe platoul Manciurlei”, 
hora, au stimit o profundă admirație.

Maxim Frunză și tinerii lui instrumen
tiști vor fi cunoscuți în curînd în în
treaga țară. Din școala lor vor ieși nu 
numai muncitori cu calificarea de strun
gar, mecanic sau electrician, ci și prima 
promoție de tineri muncitori artiști in
strumentiști.

unde ?

Școala profesio- 
din Cluj. Scrie

A scris

însuflețește cînd 
și poezie.

mult să citească 
Coșbuc,

meu...

Pagină redactată de 
ILEANA RACOV1ȚA 
și FELICIA CRISAN

face

vor-

ver-
Alecsandri...

Lingă min< un băietan înalt și subțire, 
ascultă incorat. Văd cum i se mișcă bu
zele. murmvind cuvintele înaintea reci
tatoarei

II întreb
— Cunoș poezia ? De
Zîmbește
— Eu ar scris-o.
Are 17 ai și e elev la 

nală metiurgică nr. 2
versuri e cînd avea 13 ani. 
multe pîr acum, dar mai ales va scrie 
multe... r curind, s-a discutat în cena
clul liter’ „Maxim Gorki” din care 
parte, o'Oezie de-a lui.

Nicola Vereș se 
bește d©re poeți

Ii pla atît de 
suri —Iminescu,
L-a înegit pe Dan Deșliu, fără să-1 cu
noască pentru chipul lui Lazăr de la 
Rusca.

Acu a pregătit pentru concursul 
vistei Tezervele de muncă”, „Poemul 
ceniciii”.

Cai îi e visul ? Să învețe la Școala 
de ljratură și critică literară „Mihail 
Emircu”, să devină poet.

Fi- colectiviștilor din Fundătura (ra- 
iontGherla) va deveni poet, va cînta in 
verii bucuriile vieții.

Deși pentru prima dată interpretează un cintec acompaniind un cor. fanfara Ș>> profesionale metato-feroviare nr. 3 
din Timișoara ii execută ireproșabil.



In Tntîmplnarea zilei de 23 August înalta calificare"
Spre noi succese in sporirea producției bunurilor de larg consum

Tineretul discută calitatea produselor Mai multe bunuri de larg consum

Hotărîrile Plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, prevăd sarcini 
importante industriei ușoare producă
toare de bunuri de larg consum în ve
derea ridicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Pentru îndeplinirea sarci
nilor, colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al fabricii „Textila Roșie" din 
Orașul Stalin, desfășoară o activitate 
rodnică acordînd o atenție mai mare îm
bunătățirii calității produselor.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
din această fabrică, s-a preocupat de în
drumarea tineretului pentru a-și da un 
aport tot mai mare la îndeplinirea și de
pășirea indicilor de calitate pe fabrică. 
Astfel, în secția tricotat s-au înființat noi 
brigăzi U.T.M., s-au reorganizat cele exis
tente. Pe lingă cele 6 brigăzi utemiste, 
în fabrică au fost înființate 3 posturi 
utemiste de control. Tinerii și utemiștii 
au contribuit din plin, în marea lor ma
joritate, ca sarcinile de plan pe trimes
trul I să fie îndeplinite cu 105,5 la sută, 
iar în luna iunie cu 108,4 la sută. Cali
tativ planul a fost depășit cu 0,6 la sută. 
Tinerele Falk Emma, Bordy Irina, Bacu 
Ludovica, -Kraft Martha și altele au con
tribuit din plin la obținerea acestor suc
cese.

Cu toate acestea, la fabrica „Textila 
Roșie" mai sînt unele lipsuri care dău
nează calității produselor. Multe articole 
pentru ca să corespundă din punct de 
vedere al calității sint prelucrate din 
nou. Nu de mult fabrica a livrat o co
mandă C.C.F.S.-ului care a fost respinsă 
datorită slabei calități a produselor'. Pro
dusele livrate aveau diferite defecte, pen
tru remedierea cărora a trebuit să se fo
losească din nou mină de lucru. Pînă la 
urmă multe din articolele respective au 
fost corespunzătoare numai pentru cali
tatea a Il-a. Tinerele care au lucrat la 
tricotarea acestor produse, n-au dat des
tulă atenție calității. Controlul a fost fă
cut superficial de către tovarășa Mihal- 
cea Maria, de utemista Arghesan Lucre- 
ția, șefa cabinetului tehnic și a altora.

Tinerele Dinu Elena, Ciobota Florica, 
lucrează neatent și dau produse de ca
litate slabă. Altele, printre care Răchi- 
țeanu Eufrosina, nu-și curăță mașina. 
Aceasta face ca în multe cazuri produ
sele lor să fie murdare și necorespunză
toare din punct de vedere calitativ. De 
asemenea unii maiștri ca Moldovan A- 
lexandru și Ghodri Andrei nu se inte
resează de buna funcționare a mașinilor.

Membrii comitetului organizației de 
bază U.T.M., în frunte cu tovarășa Kan
tor Elena — secretara — au stat de 
vorbă cu mai multe utemiste și tinere 
în privința calității produselor, a cazu
rilor de indisciplină manifestate în 
timpul lucrului, a risipei de materiale 
ele. Unele tinere ca Olănescu Geta s-au 
îndreptat.

Pentru a cunoaște șl alte lipsuri din 
activitatea tinerilor privind calitatea 
produselor și pentru a putea lua mă
surile necesare pentru lichidarea lor. co
mitetul organizației de bază U.T.M. de 
la „Textila Roșie" a analizat, de curind, 
într-o adunare generală deschisă, pro
blema calității produselor. La adunare 
au fost invitați muncitori vîrstnici, mai
ștri, controlori de calitate și tovarăși din 
conducerea fabricii. Referatul prezentat 
de comitetul organizației de bază U.T.M. 
a scos în evidență unele succese obți
nute pe întreprindere, privind calitatea 
produselor cît și contribuția tineretului. 
Astfel, s-a arătat că în cursul trimestru
lui I al acestui an in fabrică s-au lansat 
un număr de 20 modele noi. In același 
timp au avut loc o serie de schimbări 
și in procesul tehnologic care ajută la 
îmbunătățirea calității produselor. Cusu
tul bentiței la scampolouri, de exemplu, 
se face acum cu mașina Singer. De ase
menea baticurile triunghiuri se confec
ționează numai cu o cusătură la mijloc. 
Pentru pulovere bărbătești s-au elaborat 
noi tipare corespunzătoare dimensiunilor 
prevăzute în standard. S-a pus în apli
care, la două mașini Raschel, inovația 
tov. Olesch Petre cu ajutorul căreia se 
formează mai bine ochiurile la mașină

și în același timp materialele confecțio
nate nu mai prezintă atitea ochiuri scă
pate. La fel s-a organizat mai bine con
trolul de calitate pe secții și faze, ur- 
mărindu-se îndeaproape fiecare loc de 
muncă.

Din referat a reieșit de asemenea, că 
unii furnizori livrează materie primă de 
proastă calitate, ceea ce face să sufere 
la rîndul ei calitatea produselor fabricii. 
Așa, de pildă, filatura „Mureșul" din Si
biu livrează fire de calitate inferioară. 
Deși a fost sezisată conducerea filaturii 
de acest lucru, și acum continuă să so
sească fire de calitate necorespunzătoare.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
n-a analizat munca brigăzilor și a pos
turilor utemiste de control, fapt pentru 
care acestea nu și-au trăit cu adevărat 
viața. N-a existat o preocupare perma
nentă a brigăzilor și a posturilor de con
trol în ceea ce privește îmbunătățirea 
calității produselor. Brigăzile n-au fost 
îndrumate să-și desfășoare activitatea pe 
baza programelor de lucru, iar posturile 
utemiste de control n-au întreprins rai
duri prin secții în vederea descoperirii 
lipsurilor. Slaba activitate a posturilor 
utemiste de control se datorește lipsei de 
instruire a responsabililor acestora din 
partea organizației de bază U.T.M. La 
rîndul lui nici comitetul U.T.M. n-a fost 
instruit de comitetul orășenesc U.T.M. 
Responsabila cu producția și calificarea 
în comitet, tovarășa Levandiuc Eugenia, 
n-a fost chemată niciodată la comitetul 
orășenesc U.T.M. pentru instruire. Au 
fost cazuri, s-a arătat in referat, cind 
tovarășii Caraman loan și Dicoi Ion, se
cretari ai comitetului orășenesc U.T.M 
au venit în fabrică, doar la direcțiune, 
pentru 10—15 minute fără să ia legătură 
cu membrii organizației de bază U.T.M

La discuții au luat cuvîntul mulți ute- 
miști, precum și muncitori vîrstnici in
vitați. Utemista Falk Emma, fruntașă in 
producție în secția confecții, a criticat 
slaba activitate a posturilor utemiste de 
control, precum și faptul că unele mun
citoare nu se ingrijesc ca bentițele ce vin 
cusute la scampolouri să fie dintr-o sin
gură bucată. In multe cazuri bentițele se 
înnădesc dind un aspect urit produselor. 
Tinerele controloare, care fac parte și 
din posturile utemiste de control, ca, de 
exemplu, Baica Aurica, Străjuț Elena și 
altele, n-au făcut prea multe. Activitatea 
lor s-a rezumat doar Ia înregistrarea ca
lității muncii tinerilor, datorie ce o au 
de altfel și pe linie profesională.

Luînd cuvîntul, tovarășa Laslo Irma. 
președinta comitetului de întreprindere a 
vorbit despre necesitatea unui control 
mai amănunțit în toate secțiile. De ase
menea a spus ea, din cauza controlului 
superficial de la secția de tricotat de 
multe ori ne vin de Ia confecții pachete 
retur. Bucățile tricotate au defecte sau 
nu corespund mărimilor. Macovei Elena, 
de pildă, dă produse de calitate neco
respunzătoare.

„In secția confecții — a spus tovarășa 
Baboi Elisabeta — mașinile nu sint re
parate la timp. Din cauza aceasta intim- 
pinăm greutăți. Maistrul Prișcu Ion dă 
dovadă de o completă nepăsare față de 
această- problemă".

Utemiștii Durdun Toma și Filea Gheor- 
ghe au propus la discuții conducerii fa
bricii să se ocupe îndeaproape de procu
rarea pieselor de schimb pentru mașini, 
precum și a acelor. Filea Gheorghe a pro
pus comitetului U.T.M. și conducerii să 
ia toate măsurile pentru ca și muncitoa
rele din secția depănat să dea fire de 
ealitate mai bună.

Pe baza discuțiilor și a propunerilor 
făcute în adunare, comitetul organiza
ției U.T.M. și-a întocmit un plan de ac
țiune în care și-a prevăzut printre altele 
și extinderea inițiativei Lidiei Savelieva 
in secția confecții- Aceasta va duce ne
mijlocit la creșterea productivității mun
cii și la îmbunătățirea calității produ
selor.

POPA GAVRIL 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Cu mult timp în urmă, 
și la „Industria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii a luat 
ființă o secție pentru pro
ducerea bunurilor de larg 
consum. Muncitorii și-au 
dat seama că deșeurile pot 
fi folosite ia confecționa
rea multor obiecte folosi
toare. Astăzi secția se a- 
flă în continuă dezvoltare. 
Maistrul Hoffonpradli Ion, 
care conduce această sec
ție, se preocupă în mo
mentul de față de instala
rea unei noi mașini care 
va contribui din plin la în
deplinirea sarcinilor de 
plan ce-i revin secției. Cea 
mai mare parte a planu
lui de producție este azi 
realizată și depășită. La 
acest succes au contribuit 
din plin utemiștii și tine
rii care muncesc aci. Prin
tre ei se găsesc Moldovan 
Toader, Beraru Ana. Sas 
Maria, Turean Ana și 
alții.

Nu toți tinerii insă sînt 
la fel de preocupați de în
deplinirea șarcinilor lor. 
Iată unul care se plim
bă prin secție și pare a fi 
tare „ocupat". Am aflat 
că se numește Aranyasz 
Alexandru. E cunoscut 
peste tot. dar nu ca frun
taș. ci ca un fel de pier- 
de-vară. Ce ii împiedică 
oare să fie și el ca Moldo

van Toader, care în fiecare 
lună depășește norma cu 
cel puțin 30 la sută, sau 
ca Beraru Ana, care după 
spusele lui este o „munci
toare bunișoară" ? Nimic 
decît comoditatea sa. A- 
cest „bunișoară" atribuit 
tinerei Beraru. se concre
tizează prin depășirea nor
mei cu 60 la sută. Secția 
se mîndrește nu cu mun
citori ca Aranyasz, ci cu 
cei „bunișori" ca Beraru, 
Sas, Moldovan și alții. Ti
nerii aceștia, alături de 
toți muncitorii din secție 
și-au luat angajamentul 
ca în cinstea zilei aniver-
sării eliberării să lucreze
in ziua de 22 August
in contul lui 22 octom-
brie. Cu asemenea oameni
secția a dat în ultimul
timp produse în valoare
de sute de mii de lei
și tot cu ajutorul lor
economiile obținute în pri
mul semestru al acestui 
an întrec cu 19.755 lei pe 
cele obținute în primul 
semestru al anului 1953.

Fie că lucrează coșulețe 
de sirmă pentru piine, ta- 
cimuri, ur. tel sau o coli
vie pentru păsări, lucrul 
lor este toi atit de bine 
și frumos realizat. In sec
ție se execută zeci de sor
timente. Nici săniuțele 
pentru copii nu sint ne
glijate. Va veni din nou 
iarna și copiii le vor căuta.

Ele sînt lucrate cu multă 
atenție și dragoste.

Preocuparea tovarășului 
Hoffonpradli Ion, conducă
torul secției, și a maistru
lui principal Jori Ion, este 
de a crem noi sortimente 
și mai cu seamă de a an
trena ia aceasta tineretul 
cu imaginația lui bogată. 
Curind în vitrinele maga
zinelor va apare un nou și 
practic obiect: dispoziti
vul pentru uscarea lenje
riei în casă.

Muncitorii secției își do
vedesc în fapte dragostea 
lor pentru cea de a 10-a 
aniversare a eliberării pa
triei noastre. Pe lingă an
gajamentul de a lucra în 
contul zilei de 22 octom
brie, ei și-au propus 
să reducă prețul de cost 
al produselor cu încă 2 la 
sută și să dea produse nu
mai de calitate superioară

Pentru a realiza acest 
angajament, muncitorii își 
îngrijesc cu atenție mași
nile. Cele două brigăzi u- 
temists și-au propus ca 
printre produsele pe care 
le execută să nu fie rebu
turi, să amenajeze un colț 
al brigăzilor și să intensi
fice ajutorul reciproc care 
va influența atit îndeplini
rea sarcinilor de plan, cît 
și calitatea produselor.

M. ARHIMEDK

Pentru a ră- 
mine cu orice 
preț în Bucu
rești, unii ab
solvenți «i in
stitutelor de 
invățămint su
perior se pla
sează in dife
rite munci ad

ministrative 
necorespunză
toare califică
rii lor.

— Nu-mi place 
cum „operezi", șe
fule 1

— Dar de unde 
j pină unde, dumneata 
! casier, te pricepi la 
I de-al de astea ?

— Păi, abia am 
terminat Facultatea 
de Medicină Vete
rinară 1

Desen de 
ION DORU

Programele disciplinelor la care se va da examen 
de admitere in Invațămintul superior

Științe naturale

In
Sectorul Raschel-tricotat 

de la fabrica „Tricoul Ro
șu" din Arad se intitulează 
.secția tineretului". Aid 
lucrează două brigăzi ute
miste care produc bunuri 
de larg consum cum ar fi: 
țesături pentru treninguri, 
bluze bărbătești, cămăși de 
vară, perdele de mătase, 
broboade berlineze etc. Aici 
munca Ia mașini nu se 
oprește nici atunci cind si
rena anunță sfîrșitul pri
mului schimb. Silvia Barna 
ii predă mașina ia plin 
mers schimbului ei. Boar 
Maria. Ii spune ce a reali
zat și cum a funcționat 
mașina.

„Noi. spune Armenciu 
Amalia, aplicăm cu succes 
metoda de preluare a ma
șinii din mers. Sistemul 
aduce muncii noastre mul
te avantaje. Să presupunem 
că în timpul cit ar dura 
predarea schimbului, mași
nile ar sta. Aceasta ar în
semna cu 10 cm mai pu
țin material. iar pe lună cu 
2.60 metri. Raportind la 
numărul de mașini din în
treaga secție, înseamnă că 
am da atunci cu zeci de 
metri de țesături mai puțin 
de cit dăm astăzi. In secție 
se mai aplică și alte me
tode înaintate de muncă 
care ne sporesc succesele.

secția tineretului
Fiecare minut trebuie să-1 
folosim din plin, pentru că 
in cinstea zilei de 23 Au
gust trebuie să îndeplinim 
un angajament de mare 
răspundere: avem de dat 
peste plan 11 600 bucăți de 
tricotaje".

Armenciu Amalia lu
crează la țesătura pentru 
treninguri. Firele de bum
bac din care se confecțio
nează țesătura vin de la fi
latura din Botoșani. Ea su
praveghează cu atenție 
mersul mașinii și observă 
orice defecțiune, fie ea cît 
de mică care ar putea avea 
influență asupra calității 
țesăturilor. Dacă s-a rupt 
limba la ac este chemat 
imediat maistrul ca s-o în
locuiască. Aceasta pentru 
ca în țesătură să nu rămină 
loc deșirat

Maistrul, Zoica Traian, 
este și secretarul organiza
ției de bază U.T.M. și ajută 
cu multă dragoste pe mun
citoarele din secție. înlo
cuirea limbilor la ace este o 
metodă sovietică care se 
aplică de puțin timp la noi 
și ea aduce însemnate eco
nomii.

In secție domnește o or
dine exemplară și curățe
nie. Intre membrii secției 
s-a stabilit un adevărat 
spirit tovărășesc de muncă

și ajutor reciproc. Tinerii 
se mîndresc cu postul ute- 
mist de control și au obi
ceiul să amintească despre 
el cind vorbesc despre 
munca lor. Gazeta postului 
utemist nu-i mare, are nu
mai 3 articole, care adese
ori sint scrise cu mina, dar 
care ridică probleme im
portante pentru munca 
secției. Boar Maria a fost 
criticată pentru neglijarea 
curățeniei la locul de mun
că. Medve Irina pentru ne
glijarea calității țesăturii. 
Din cauza neatenției ea 
lăsa adeseori defecte lungi 
la țesătură, care oricît de 
bine ar fi fost remaiate, se 
cunoșteau. Chiar responsa
bila postului utemist de 
control Barna Silvia a fost 
criticată pentru întîrzier» 
de la muncă. Toate aceste 
lipsuri au fost remediate.

Munca de producție este 
struts împletită cu viața de 
organizație. Utemiștii de 
aici sint ferm hotărîți să 
păstreze mai departe dra
pelul de onoare al comite
tului orășenesc U.T.M., de
cernat în luna mai organi
zației lor.

KUHTA DARIA 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Arad

(Urmare din numerele 1621, 1622, 1623,
1626, 1627)

ZOOLOGIE : Nevertebrate : Protozoare, 
Celenterate, Viermi, Moluște, Antropode ; 
Vertebrate: Pești, Batraciene, Reptile, 
Păsări, Mamifere, Animale domestice de 
importanță economică; Ovine, Bovine, 
Porcine, Cabaline.

Dezvoltarea lumii animale. Unitatea din
tre organism și mediu. Schimbarea lumii 
animale de către om ; Influența factorilor 
externi asupra animalelor în concepția mi
ciurinistă.

ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA OMU
LUI : Organismul ca tot unitar: Sistemul 
osteo-muscular. Sistemul organelor de 
circulație. Sistemul organelor de respi
rație. Sistemul organelor de digestie 
Schimburile de substanță si energie Sis
temul organelor de excreție. Pielea. Sis
temul nervos. Glande cu secreție inter
nă. Particularitățile fiziologice ale orga
nismului în dezvoltare.

BOTANICA: Rolul plantelor în natură 
și în economia națională ; Celula. Alcătui
re. Compoziție chimică. Funcțiuni.

Țesuturi vegetale. Anatomie, Fiziologie.
Rădăcină. Morfologie. Anatomie. Func

țiuni.
Tulpina. Morfologie. Funcțiuni.
Frunza. Morfologie. Funcțiuni.
Floarea. Morfologie. Funcțiuni. Poleni

zare. Fecundare.

Semințe. Morfologie. Compoziție chimică. 
Epoci de însămînțări: pregătirea semin

țelor pentru semănat. Germinația. Finitul. 
Morfologia. Compoziție chimică.

înmulțirea plantelor.
Importanța biologilor ruși și sovietici 

pentru o biologie științifică înaintată.
Principalele grupări de plante : bacterii, 

alge, ciuperci, licheni, mușchi, ferigi. Planta 
cu semințe descoperite : bradul, pinul. 
Plante cu semințe închise în fructe : mă
rul, părul și alți pomi fructiferi, smeura 
și căpșuna. Leguminoase : fasolea și ma
zărea. Solanaceae : pătlăgele roșii, carto
ful. Cruciferae: varza, conopida. Curcubi- 
taceae : castravetele, dovleacul, pepenele. 
Compositae: floarea soarelui, păpădia. 
Chenopodiaceae isfecla. Malvaceae : bum
bacul. Linaceae : inul. Moraceae : cînepa. 
Gramineae : griul, porumbul, orzul, orezul, 
secara. Liliaceae : ceapa. Umbelifere t 
morcovul.

BAZELE DARWINISMULUI. Lupta 
pentru evoluționism în perioada predar- 
wlnisță. Ch. Darwin și teoria lui. Reali
zările savanților ruși darwlniști. învăță
tura miciurinistă, etapă superioară în dez
voltarea științei biologice.

Originea omului.
(Va urma)

Răspund chemării absolvenților Facultății 
de medicină generală din București

Răspunzind chemării lansată de absol
venții din seria 1954 a Facultății de me
dicină generală din București, 112 absol
venți — seria 1954 — ai Facultății de me
dicină generală din cadrul Institutului me- 
dico-farmaceutic din Cluj au cerut să fie 
repartizați in mediul rural. Numeroși ab

solvenți au cerut să meargă în co
munele din raionul Cimpeni — bine
cunoscuta țară a moților — care în trecut 
nu a cunoscut nici un fel de asistență me
dicală. Printre cei 112 tineri sînt și me
dicii Valentin Benetato, Marius Moraru 
și Gheorghe Ionescu.

Pentru o vigilență sporită
Marxism-leninismul ne învață că spo

rirea vigilenței revoluționare a oamenilor 
muncii în perioada de trecere de la capi
talism la socialism este o necesitate. 
Aceasta, deoarece trecerea de la capita
lism la socialism nu se face în condiții 
„pașnice", ci printr-o înverșunată luptă 
de clasă, prin ascuțirea neîncetată a ace
stei lupte.

Clasa muncitoare, în alianță cu țără
nimea muncitoare, este în această peri
oadă deținătoarea puterii politice in stat 
precum și a posturilor de comandă ale 
economiei naționale. De pe aceste poziții 
ea conduce lupta întregului popor mun
citor pentru construirea bazei economice 
a socialismului, fiind în permanentă ofen
sivă împotriva dușmanului de clasă.

Foștii exploatatori, răsturnați de la pu
tere, care au pierdut pozițiile economice 
și, totodată, posibilitatea de a exploata 
sîngeros poporul muncitor, ca și chiaburi- 
mea care mai deține încă poziții econo
mice, dar care este îngrădită în tendința 
ei de exploatare, nu se împacă cu noua 
situație. Impotrivindu-se înaintării vic
torioase spre socialism, elementele duș
mănoase luptă din răsputeri pentru a-și 
redobîndi pozițiile pierdute. Banii de 
care mai dispun, legăturile cu unele ca
dre de specialiști, deprinderea ce o au 
în a administra, ca și pozițiile economice 
ce le mai dețin la sate, sînt mijloace fo
losite de ei în lupta împotriva dictatu
rii proletariatului.

După cum se știe în perioada de trecere 
de la capitalism la socialism, se menține 
încă mica producție de mărfuri, pe baza 
căreia pot lua naștere noi elemente ca
pitaliste. Acest fapt permite dușmanului 
de clasă de a aduna noi forțe în lupta 
împotriva socialismului. Ceea ce deter
mină împotrivirea tot mai turbată a ele
mentelor capitaliste în această perioadă nu 
este faptul că puterea lor a crescut. Dim
potrivă; succesele construirii socialismu
lui, care vestesc apropierea sfîrșitului 
elementelor capitaliste, determină dispe
rarea cu care acestea se aruncă în luptă 
împotriva celor ce muncesc pentru a-i 
opri din drumul lțjr.

O manifestare a ascuțirii luptei de clasă 
in țara noastră a constituit-o devierea de 
dreapta care însă a fost zdrobită datori
tă vigilenței C.C. al P.M.R. Conducerea 
partidului nostru ne învață că trebuie 

necontenit să prevenim și să comba
tem orice devieri de la linia partidului și 
să veghem ca această linie să fie aplicată 
întocmai pentru a asigura noi victorii pe 
drumul socialismului.

Ceea ce nu trebuie uitat nici o clipă 
este și faptul că împotriva construirii vie
ții noi în patria noastră uneltește nu nu
mai dușmanul de clasă intern, ci și cel 
din afară. Cercurile imperialiste de peste 
hotare, care nu mai pot jefui ca înainte 
țara noastră, nu au renunțat la ceea ce 
au pierdut. Ele fac totul pentru a sprijini 
elementele dușmănoase din țară și, tot
odată, trimit Ia noi agenți recrutați 
dintre trădătorii de patrie. După cum se 
știe în S.U.A. au fost alocate sute de mi
lioane de dolari pentru subvenționarea 
bandelor de spioni și diversioniști în 
scopul desfășurării unor acțiuni teroriste, 
de sabotaj în țările lagărului socialist.

Toate acestea dovedesc cîtă valoare au 
declarațiile ipocrite ale imperialiștilor 
despre dorința lor de pace și de destin
dere a încordării relațiilor internaționale.

★
întotdeauna dușmanul de clasă a cău

tat să prindă în mrejele sale tineretul și 
să-1 atragă pe căi greșite. Aceste tendin
țe ale dușmanului de clasă sint explica
bile, deoarece tineretul reprezintă un pu
ternic detașament de luptă al poporului 
muncitor, iar organizația sa revoluționară 
este principalul ajutor și rezervă de ca
dre a partidului în construirea socialis
mului. A-și spori vigilența revoluționară 
pentru a descoperi și combate uneltirile 
dușmanului de clasă este deci pentru 
fiecare tînăr o chestiune de onoare și de 
înalt patriotism, o chestiune legată de 
apărarea vieții celei noi, de realizarea 
visurilor sale îndrăznețe.

Cu toate acestea sînt tineri care nu 
văd dușmanul de clasă, care nu sezisează 
uneltirile dușmănoase sau care fac chiar 
jocul dușmanului. Unii dintre ei cred că 
uneltirile .dușmanului de clasă se rezumă 
doar la încercări de a provoca unele stri
căciuni materiale. Nimic mai greșit. Me
todele pe care dușmanul de clasă' le fo
losește în disperarea sa sînt pe atit de 
diverse, pe cît sînt de perfide. Lupta de 
clasă nu se duce numai în domeniul pro
ducției, deși ea capătă aici forme dintre 
cele mai ascuțite, ci și in cel al ideologiei, 
al moralei etc.

1

Cel mai adesea dușmanul își îndreaptă 
atenția asupra principalului factor al 
construirii socialismului: omul muncii. 
Celor naivi, nepregătiți, cu un nivel ideo
logic și politic scăzut, dușmanul încear
că să le strecoare in suflet sămînța otră
vită a indiferenței, a lenii sau indiscipli
nei. a naționalismului sau cosmopolitis
mului. Din diferite procese intentate sa
botorilor și trădătorilor de patrie care au 
avut loc la noi in țară, din cele văzute 
de ei înșiși, ca și din unele opere literare 
valoroase apărute la noi, tinerii au putut 
să cunoască chipul dușmanului de clasă. 
El nu este așa cum mai cred unii tineri, 
un individ suspect care arată oricui car
tea sa de vizită de dușman de clasă 
Dușmanul de clasă încearcă să-și ascundă 
intențiile și aceasta tocmai pentru a că
păta încrederea și astfel, inșelînd vigi
lența noastră, să se poată strecura în 
posturi de răspundere pentru a provoca 
cît mai mult rău.

După cum se știe elementele dușmă
noase caută să pătrundă și în organiza
țiile U.T.M. De acolo ele speră să poată 
influența elementele înapoiate din rîndu- 
rile tinerilor și să recruteze dintre ace
stea instrumente care să lovească in cu
ceririle revoluționare ale poporului mun
citor.

In mod deosebit se străduiește dușma
nul de clasă să influențeze tineretul prin 
ideologia și morala sa putredă.

Tinerii, datorită vîrstei lor, nu au su
ficientă experiență de viață și mulți din- 
trei ei n-au acumulat încă un bagaj su
ficient de cunoștințe ideologice. Deși fap
tul că au fost crescuți și educați în anii 
regimului democrat-popular face ca tine
rii de astăzi să posede însușiri minunate 
cu care se pot mîndri, lipsa lor de ex
periență, de maturitate politică și ideo
logică este o breșă, prin care poate pă
trunde influența dușmanului de clasă.

Organizațiile U.T.M. care sub conduce
rea organizațiilor de partid trebuie să 
educe în spiritul comunismului tineretul, 
au încă mari slăbiciuni în ce privește 
călirea politică și sădirea vigilenței revo
luționare în rîndurile tineretului. Sint 
chiar unii activiști utemiști cu munci de 
răspundere care nu numai că nu se pre
ocupă de educarea tineretului în spiritul 
vigilenței revoluționare, dar dovedesc 
ei înșiși orbire politică. O pildă în acea

stă privință au dat-o activiștii utemiști 
din raionul Ilia, regiunea Hunedoara. 
Deși utemista Filipescu Viorica din 
G.A.C.-„11 Iunie" a atras în repetate rin- 
duri atenția acestor activiști asupra unui 
element suspect ce se introdusese în gos
podăria colectivă, activiștii utemiști din 
raionul mai sus menționat nu au dat 
nici o atenție acestor sezisări. Mai mult, 
ei căutau s-o convingă pe tov. Filipescu 
că „nu vede problemele just", fără a 
cerceta însă cu atenție situația. Numai 
după ce acest element a fost prins cind 
încerca să omoare un cal al gospodăriei 
colective, activiștii utemiști din raionul 
Ilia au constatat ...că din lipsă de vigi
lență nu au demascat la timp un înrăit 
element dușmănos.

Multe organizații U.T.M. uită că întrea
ga educație comunistă a tineretului este 
o educație de clasă și ca urmare nu mo
bilizează permanent pe utemiști și masele 
largi de tineri pentru demascarea dușma
nului și combaterea influenței ideologiei 
burgheze. In activitatea U.T.M. există încă 
formalism și superficialitate. Astfel, multe 
organizații s-au mulțumit să prelucreze în 
ședințe, în mod formai problema vigilen
ței revoluționare, dar nu s-au ocupat în
deaproape, zi de zi, de educarea comu
nistă a tinerilor pentru a determina ca 
aceștia să-și însușească acele trăsături ale 
omului înaintat la care spiritul de vigi
lență revoluționară este totdeauna treaz.

In articolul redacțional din „Scînteia" 
intitulat: „Pentru continua îmbunătățire 
a muncii Uniunii Tineretului Muncitor" se 
arată că sarcina de bază a U.T.M. este 
educarea comunistă a tinerei generații, 
iar baza educației comuniste este munca. 
De aici reiese marea însemnătate pe care 
organizațiile U.T.M. trebuie să o acorde 
antrenării maselor de tineri muncitori 
din industrie în lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

Sarcini de mare răspundere revin or
ganizațiilor U.T.M. de la sate care trebuie 
să antreneze pe tinerii țărani muncitori în 
întrecerea patriotică pentru sporirea pro
ducției agricole și animale și care trebuie 
să ducă o intensă muncă de lămurire a ti
nerilor țărani muncitori asupra superiori
tății agriculturii socialiste în vederea in
trării lor și familiilor lor în gospodăriile 
colective sau întovărășiri. Succesul acestei 
sarcini de răspundere depinde in mare 
măsură de demascarea și combaterea 
uneltirilor chiaburești, de lichidare a ori
cărei urme de influență a chiaburilor asu
pra tinerilor țărani muncitori.

Și în rîndurile tineretului studios, orga
nizațiile U.T.M. trebuie să lupte pentru 
a-și lichida lipsurile în ce privește culti

varea în masa elevilor și studenților a 
spiritului de răspundere față de învăță
tură. Este știut că nicăieri nu poate pă
trunde mai ușor influența dușmanului de 
clasă ca în domeniul ideologic. Slăbiciu
nile organizațiilor U.T.M. din școli și fa
cultăți în ce privește educarea politico- 
ideologică a elevilor și studenților se 
oglindesc în apariția in rîndurile acestora 
a unor manifestări grave de indisciplină, 
de abatere de la morală, de cosmopolitism. 
Este în afară de orice îndoială că aseme
nea stări de lucruri se datoresc lipsei de 
vigilență a unor cadre utemiste care tră
iesc departe de preocupările zilnice ale 
tinerilor și nu observă pătrunderea in
fluenței dușmanului de clasă în rîndurile 
acestora. De exemplu, multă vreme acti
viștii Comitetului regional U.T.M.-Tg. Mu
reș nu au luat măsuri pentru a face cu 
neputință pătrunderea influenței dușma
nului de clasă în liceul nr. 2 fete din Tg. 
Mureș. Aceasta a permis elementelor 
dușmănoase să strecoare otrava cosmopo
litismului în conștiința unor eleve, cu aju
torul literaturii burgheze decadente, 
destul de răspîndită printre elevele acestei 
școli.

O cale sigură pentru a feri tineretul de 
influența ideologiei burgheze este educa
rea lui in spiritul patriotismului socialist, 
al atașamentului fierbinte pentru cauza 
poporului muncitor, al dragostei față de 
partidul clasei muncitoare, al urii neîmpă
cate față de dușmanii celor ce muncesc. 
Tinărul care din atașament față de po
porul muncitor și față de patria noastră 
liberă — va ti în stare să-și dea și viața 
pentru a apăra patria scumpă și realiză
rile noastre, nu va putea fi amăgit de duș
mani și va ști să descopere i să combată 
uneltirile oricît de subtile ale acestuia.

Organizațiile U.T.M. trebuie să ajute la 
statornicirea in conștiința tinerilor a ideii 
că a fi devotat poporuiui muncitor. în
seamnă, printre altele, nu numai a dovedi 
spirit de vigilență la zile mari, ci de a fi 
vigilent în viața de toate zilele, a lua ati
tudine hotărltă împotriva oricăror mani
festări nesănătoase ce reflectă mentalități 
rămase din trecut și care ajută uneltirilor 
dușmanului de clasă. Tinerilor li se cere 
să fie necruțători față de șperțari, hoți, bi- 
rocrați, delapidatori ai bunulta public și 
totodată, să trezească la realitate pe aceia 
care se complac în a privi de la distanță 
asemenea manifestări putrede fără a con
sidera că e de datoria lor să intervină.

Principiul „nu mă amestec, nu mă bag", 
nu are ce căuta in concepția unui tînăr 
înaintat, căruia nu-i poate fi indiferent 
ce se întimplă în jurul său. Față de acei 
tineri gură-cască care uită descuiat ser
tarul în care se află documente secrete. 

sau față de un lăudăros guraliv care di
vulgă secrete de stat și de organizație, tre
buie să luăm atitudine combativă.

O manifestare crasă de apolitism și lipsă 
de vigilență o dovedesc unii activiști ute
miști, utemiști și tineri față de uneltirile 
naționaliste sau cosmopolite ale dușmanu
lui de clasă. Se mai întimplă ca unele 
manifestări naționaliste, huliganice să fie 
considerate întîmplătoare sau nesemnifi
cative treeîndu-se cu ușurință peste ele. 
Tocmai de aceea mai e posibil ca unii ti
neri, așa cum au dovedit-o cei din co
munele Pustiniș și Otelek, raionul Timi
șoara — să fie influențați de elementele 
huliganice și șovine. Așa cum arată arti
colul redacțional din „Scînteia" elemen
tele corupte și provocatoare care împing 
pe unii tineri și tinere spre acte de huli
ganism, spre destrăbălare morală, trebuie 
să primească riposta cuvenită din partea 
utemiștilor. Manifestările naționalist-șo- 
vine constituie influențe străine în rindu- 
rile tineretului și trebuiesc combătute ca 
atare.

Nu trebuie uitat nici o clipă că atitudi
nea împăciuitoristă față de uneltirile na
ționaliste, șoviniste sau cosmopolite ca și 
față de orice abateri grave de la morala 
proletară creează condiții prielnice pentru 
infiltrarea in rîndurile noastre a agenților 
dușmanului.

In fața organizațiilor U.T.M. stă astăzi 
sarcina de a activa intens, sub conduce
rea partidului, pentru antrenarea maselor 
largi de tineri la o participare activă la 
lupta poporului muncitor în vederea dez
voltării economiei naționale și a ridicării 
nivelului de trai al celor ce muncesc. în
deplinirea acestei sarcini depinde și de 
felul în care vor ști să dezvolte neconte
nit spiritul de vigilență revoluționară în 
rîndurile tineretului.

Conferința pe țară a U.T.M. care va în
cepe în ziua de 29 iulie a.c., va duce la 
îmbunătățirea muncii de educație comu
nistă a tineretului, la ridicarea spiritului 
său combativ și la mobilizarea lui pen
tru realizarea hotărîrilor plenarei lăr
gite din august 1953 a C.C. al P.M.R.

Tînăra noastră generație va ști, prin 
munca sa plină de abnegație, prin ener
gia și entuziasmul său creator, prin ura 
neîmpăcată față de dușmanii poporului 
muncitor, să aducă o contribuție tot mai 
mare luptei pentru construirea socialis
mului.

S. POPPER
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In jurul conferinței de la Geneva
r GENEVA 20 (Agerpres). — TASS trans- 
fnlte: Potrivit știrilor primite din surse 
demne de îhcredere, după ședința din 18 
iulie a conferinței de la Geneva și ca ur-> 
mare a întrevederilor și a tratativelor 
neoficiale dintre reprezentanții delegații
lor, a fost realizat un progres important. 
Aici se anunță că se poate considera că 
participanții la conferință au și ajuns la 
un acord asupra problemelor principale 
și anume problema liniei provizorii de

★
r 'GENEVA 20 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : Pe măsură ce conferința asu
pra Indochinei se apropie, după 10 săptă- 
mînî de tratative, de realizarea unui acord, 
Ia Geneva domnește o atmosferă de opti- 
misnr crescînd și așteptare.

Marți dimineața, mai de vreme ca de 
obicei, numeroși ziariști au venit la „Casa 
Presei", așteptînd să sosească în orice 
moment știrea cu privire la realizarea 
unui acord.

Purtătorii de cuvînt al cîtorva delega
ții au fost ocupați încă din timpul nopții 
răspunzînd chemărilor telefonice ale co
respondenților, care doreau să știe cînd 
va avea loc ultima ședință plenară a ce
lor nouă delegații în vederea semnării 
acordurilor asupra Indochinei. „Camera

întrevederi între reprezentanți ai celor nouă delegații
GENEVA 20 (Agerpres) •— TASS 

transmite :
La 20 iulie, la sediul delegației sovie

tice a avut loc o lungă convorbire între 
V. M. Molotov, șeful delegației sovietice 
la conferința de la Geneva, Ciu En-lai, 
șeful delegației R. P. Chineze la confe
rința de la Geneva și Fam Van Dong, 
șeful delegației R. D. Vietnam la confe
rința de la Geneva.

In cursul acestei întrevederi, șefii dele
gațiilor au examinat o serie de probleme 
referitoare la faza finală a conferinței 
de la Geneva. La convorbire au partici
pat membrii delegațiilor U.R.S.S., R. P. 
Chineze și R. D. Vietnam, precum și con
silieri și experți.

GENEVA 20 (Agerpres). —i TASS 
Jransmite:

La 20 iulie la sediul delegației fran
ceze a avut loc o întrevedere intre V. 
M. Molotov, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Fam Van Dong, vicepre
ședinte al Consiliului de miniștri al Re-

Scurte știri
• La 20 iulie, K. E. Voroșilov, președin

tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a primit la Kremlin pe dr. F. El. 
Hani, trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Siriei, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

• La 20 iulie a părăsit Moscova plecînd 
eu avionul la Helsinki Urho Kekkonen, 
ministrul afacerilor Externe al Finlandei.

• Potrivit agenției France Presse, 
cercuri bine informate din capitala 
Angliei afirmă că îndată ce guvernul 
francez o va cere, marina britanică este 
dispusă să participe la evacuarea trupe
lor franceze din nordul Vietnamului.

• Ziarele vest-germane anunță că ime
diat după realegerea în funcția de preșe
dinte al Germaniei occidentale, Heuss a 
semnat o lege cu privire la amnistierea 
hitleriștilor care au săvîrșit crime de 
război.

• Agenția France Presse referindu-se 
la surse bine informate anunță că guver
nul indian a acceptat marți dimineața in
vitația de a participa la controlul armisti
țiului din Indochina.

• După cum anunță ziarele, armata

Vacanța I Cită amărăciune cuprindea 
cuvîntul acesta în Polonia panilor, pentru 
cei mai puțin fericiți, pentru fiii și fii
cele muncitorilor. Pentru ei, vacanța în
semna șederea intr-un oraș înăbușitor, 
inhalarea prafului de pe străzi, jocul pe 
stradă sau în curți.

Astăzi situația este cu totul alta.
O parte a tineretului va pleca — așa 

cum făcea și înainte de război —■ la țară, 
la rude, sau împreună cu familiile lor în 
concediu. Iar peste o jumătate de milion 
de copii și tineret școlar își vor petrece 
vacanța la sate, pe malul mării sau în 
munți, datorită campaniei „coloniilor de 
vară"i-

Coloniile de vară constituie o mare ac
țiune condusă de Ministerul Invățămîntu- 
lui, Ministerul Sănătății și sindicate. Pro
porțiile acestei acțiuni pot fi apreciate 
din faptul că numărul personalului folo
sit în aceste colonii — educatori, îngriji
tori, medici, instructori, conducători de 
unități și serviciul ajutător — se ridică 
la peste 80.000.

Coloniile de vară, sînt organizate în 
două moduri. Primul — sub patronajul 
Ministerului Invățămîntului — prevede 
organizarea coloniilor în clădirile școlilor 
din localitățile climaterice și din satele 
situate în regiuni cu clilhă deosebit de 
sănătoasă. Școala din oraș primește o re
partiție în colonia respectivă, unde își 
trimite elevii săi pentru intervale de cîte 
o lună. De regulă învățătorii și educatorii 
pleacă împreună cu tineretul, ceea ce con
stituie un avantaj în plus/ deoarece elevii 
rămași în urmă și corijenți au prilejul 
să-și ridice nivelul lor la învățătură. De 
ocrotirea sanitară în aceste colonii se 
ocupă medicii.

Statul înzestrează coloniile de vară cu 
toate instalațiile necesare și acoperă toate 
cheltuielile, adică întreținerea completă a 
tineretului din colonii. Călătoria pînă 
acolo se face de asemenea pe socoteala 
statului.

Fiecare doritor să-și trimită copilul în 
colonie — indiferent de postul care îl 
ocupă și de cîștigul său — îl înscrie pen
tru prima sau a doua tură. Admiterea 
copilului în colonie depinde exclusiv de 
starea sănătății sale. Părinții pot să-și 
viziteze copiii sau chiar să se oprească 
în aceeași localitate. De regulă în perso
nalul coloniei se află și cîteva din ma
mele copiilor. Controlul asupra coloniei 
este de asemenea exercitat de un comitet 
de părinți, așa cum există pe lingă fiecare 
școală.
I Un caracter puțin diferit au coloniile
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demarcație in Vietnam, controlul asupra 
respectării acordului cu privire la înceta
rea operațiunilor militare, termenul ale
gerilor generale din Vietnam, Laos și 
Cambodgia, retragerea tuturor trupelor 
străine din cele trei state menționate și 
alte probleme.

După cum s-a aflat, In seara zilei de 
19 iulie s-a ajuns in principiu la o înțe
legere asupra multor documente cuprin- 
zînd acordurile principale cu privire la

★
principală a conferinței este gata pentru 
a fi folosită în orice moment", a declarat 
o personalitate care lucrează în fosta clă
dire a Ligii Națiunilor.

La zeci de standuri cu ziare se vindeau 
în întregul oraș ediții speciale. întreaga 
presă locală, fără excepție, a publicat 
marți articole optimiste în ce privește 
rezultatele conferinței. Ziarul „Journal de 
Geneve" publică un articol intitulat: 
„Conferința de la Geneva a ajuns in ziua 
decisivă". Ziarul „La Suisse" scrie că 
participanții la conferință pot anunța în 
decurs de 24 ore încetarea focului în In
dochina. Știrea transmisă de agenția 
TASS cu privire la iminenta realizare a 
unui acord la Geneva a apărut in toate 
ziarele.

publicii Democrate Vietnam, P. Mendes 
France, ministrul afacerilor externe al 
Franței, și A. Eden, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii.

In cursul convorbirii au fost exami
nate problemele referitoare la lucrările 
conferinței de la Geneva.

★
GENEVA 20 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 20 iulie, la sediul'delegației sovie

tice a avut loc o întrevedere intre cei 
doi președinți ai conferinței de la Gene
va, V. M. Molotov și A .Eden, în cursul 
căreia s-au discutat probleme privind lu
crările conferinței.

★
GENEVA 20 (Agerpres). — La 20 iulie, 

ora 11 a.m., Tep Phan, Ministrul Aface
rilor Externe al regatului Cambodgiei, a 
vizitat pe Ciu En-lai, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze. Convorbirea a 
durat două ore.

★
GENEVA 20 (Agerpres). — Comisia 

militară pentru Vietnam, Laos și Cam- 

populară de eliberare din Filipine a lan
sat un puternic atac împotriva forțelor 
guvernamentale în apropierea orașului 
Buguey, situat pe coasta de sud a insulei 
Luzen, la 600 kilometri nord de Manilla.

• Din Bruxelles se anunță că misiunea 
comercială chineză care se află in pre
zent în Belgia a vizitat uzinele electrice 
de la Charleroi și a participat la un di
neu oferit de către Federația industriași
lor belgieni.

Membrii misiunii comerciale chineze 
și reprezentanții cercurilor industriale 
belgiene au discutat diferite probleme in 
legătură cu comerțul.

• După cum transmite agenția France 
Presse. in cadrul politicii de reinarmare 
dusă de clica militaristă japoneză, Sta
tele Unite vor livra Japoniei, in jurul 
datei de 15 octombrie, două distrugătoare 
de cite 1.600 tone. Alte două distrugă
toare de cîte 1.400 tone urmează de ase
menea să fie puse la dispoziția Japoniei.

• După cum anunță revista „Adie Iran" 
(fost „Tehrane Mosawax") „încă înainte 
de sfîrșitul anului curent armata ira
niană va primi prima serie de avioane cu 
reacție americane".

Vacanta tineretului din R. P. Polonă
de vară organizate de sindicate- Sindi
catele au construit în acest scop sau au 
obținut din partea statului clădirile nece
sare în localitățile climaterice sau de 
odihnă. Clădirile acestea se află în per
manență sub ocrotirea sindicatelor, iar în 
lunile de vacanță sînt folosite pentru ca
zarea tineretului școlar, fiii și fiicele sala- 
riaților din sindicatul respectiv. Foarte 
adesea, întreprinderile mai mari și care 
au un număr mai mare de salariați, au 
repartizate în mod permanent clădiri pro
prii pentru coloniile de vară. In cazul 
acesta pleacă în vacanță copiii părinților 
care lucrează în întreprinderea respec
tivă. Proporțiile acțiunii întreprinse în 
aceste colonii de vară organizate de sin
dicate rezultă din faptul că in anul 1949 
au existat 1262 de clădiri pentru colonii, 
în care și-au petrecut vacanța 204.200 
copii. Iar după patru ani, campania co
loniilor a crescut așa de simțitor, incit în 
anul 1953 au funcționat 1577 colonii de 
vară, în care și-au petrecut vacanța 
306.748 copii.

Incepînd din anul 1949 se înregistrează 
o creștere continuă a numărului coloniilor 
de vară conduse de școli și de sindicate, 
în anul 1953 in coloniile de vară și-au pe
trecut vacanța aproape 500.000 copii. In 
aceeași perioadă aproape 100.000 de copii 
și-au petrecut vacanța in oșa zisele semi
colonii.

O colonie de vară organizată de sindi
cate se află în localitatea Podgrodzie, si
tuată în apropiere de Szczecin, pe malul 
golfului Odra. Podgrodzie a fost în tre
cut un sat mic de pescari, iar în timpul 
războiului a fost distrus in întregime. Sa
tul părăsit și incendiat a fost repartizat 
sindicatului salariaților din cooperație, 
care a reconstruit toate casele și a ame
najat aici un orășel al tineretului. Din 
toate părțile țării vin în Podgrodzie ti
neri în vîrstă de 12-16 ani și timp de o 
lună, trăiesc într-o societate proprie, a ti
neretului. In Podgrodzie există un consi
liu comunal, ales din rîndurile tineretu
lui și care administrează orășelul întreg ; 
tineri funcționari poștali conduc poșta; 
circulația pe străzi este dirijată de tineri 
milițieni în vîrstă de 12 ani, iar linia fe
roviară avînd o lungime de trei kilome- 
trei și care leagă Podgrodzie de plajă este 
deservită de personal feroviar alcătuit 
din copii. Firește că toți acești tineri sînt 
însoțiți și de personal mai vîrstnic : edu
catori, instructori, medici, personal admi
nistrativ și economic, dar sarcina acestui 
personal este numai ocrotirea tineretului 
și numai în mod cu totul excepțional se 
amestecă în treburile micului orășel. La 
Podgrodzie merg fruntașii în învățătură. 
In fiecare an Podgrodzie este vizitat de 
numeroase excursii din străinătate și 
mai ales de personalul pedagogic din di

restabilirea păcii In Indochina. In mo
mentul cînd se scriu aceste rînduri par
ticipanții la conferință continuă întreve
derile în cadrul cărora se discută proble
me rămase încă nereglementate. Docu
mentele sînt în curs de redactare.

In cercurile din. preajma delegației so
vietice se exprimă convingerea că scopul 
care a stat în fața conferinței de la Ge
neva — restabilirea păcii în Indochina — 
este pe punctul de a fi atins.

★

Intre timp, un număr mereu crescînd 
de persoane sosesc din Franța la Geneva 
pentru a cere pace șl nu-și pot ascunde 
bucuria de a vedea sporind șansele în
cetării focului in Indochina. Pierre Rai
der, reprezentînd 150 de juriști din Paris, 
a declarat: „Cum am putea fi indife
renți cînd astăzi se stabilește o pace pe 
care o cerem de 8 ani ? Să sperăm că 
încetarea focului in Indochina va duce la 
înlăturarea primejdiei de război". Doamna 
Gardette, soția unui feroviar din Greno
ble a declarat: „Nu ne putem recăpăta 
liniștea decît numai după stabilirea unui 
acord. Noi, care avem copii de vîrsta mi- 
lităriei, trebuie să veghem să nu se ză
dărnicească acest acord".

bodgia s-a reunit din nou la Geneva în 
cursul după amiezii de marți.

★
GENEVA 20 (Agerpres). — La 20 

iulie, la Geneva. Fam Van Dong, șeful 
delegației R. D. Vietnam, a avut o în
trevedere cu premierul francez Mendes 
France, in cadrul căreia au discutat pro
blema alegerilor în Vietnam asupra că
reia se crede că au căzut de acord.

După cum anunță agenția France Presse, 
la ora 16,05 la sediul delegației franceze 
s-au întrunit din nou Molotov, Eden, Fam 
Van Dong și Mendes-France.

Intre cele două întruniri. Mendes-France 
a oferit un prinz în cinstea lui Ciu En-lai.

★
GENEVA 20 (Agerpres). — Agenția Reu

ter anunță că la Geneva se desfășoară 
pregătiri în vederea convocării unei șe
dințe plenare în legătură cu Indochina în 
cursul acestei seri.

Cuvînfarea radiodifuzată 
a lui M. Reimann

BERLIN 20 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. a transmis textul cuvintârii ra
diodifuzate rostita de Max Reimann, pre
ședintele Partidului Comunist din Ger
mania. In această cuvintare Max Reimann 
a exprimat punctul de vedere al Parti
dului Comunist din Germania si al tutu
ror forțelor iubitoare de pace ale poporu
lui german in problemele legate de reale
gerea lui Heuss ca președinte al Germa
niei occidentale.

Președintele P. C. din Germania a su
bliniat în primul rind caracterul nedemo
cratic al desfășurării ședințelor Adunării 
Federale.

Reimann a amintit unele fapte din tre
cutul politic al lui Heuss și in special vo
tul lui Heus în Reichstag pentru inve
stirea lui Hitler cu împuterniciri excep
ționale.

Populația din Germania occidentala, a 
declarat Max Reimann, dorește modifi
carea actualei politici pentru ca ea să con
tribuie la slăbirea încordării, la realiza
rea înțelegerii între germani și la obține- 

1 rea unificării pașnice a Germaniei.

ferite țări, care urmărește cu deosebit in
teres viața orășelului.

In afară de vacanta de vară de două 
luni, tineretul școlar mai are și o între
rupere de studii de trei săptămini, în 
cursul iernii. In clipa de față se fac în
cercări ca și această perioadă să fie folo
sită pentru trimiterea copiilor la odihna 
de iarnă, ma: ales in munți, cu schiurile.

Coloniile de vară nu epuizează toate 
formele odihnei din timpul vacanței. Una 
din aceste forme o constituie așa zisele 
vacanțe familiale, in cursul cărora plea
că in localitățile climaterice familii în
tregi. La vacanțele familiale din anul 1953 
au luat parte 10.409 familii.

Mișcarea pionierilor este foarte popu
lară in R. P. Polonă. In fiecare școală 
există cite un detașament de pionieri. De 
regulă un astfel de detașament organi
zează in cursul vacanței o tabără de pio
nieri. Pionierii primesc corturi și iși ame
najează tabăra de obicei la marginea unei 
păduri, pe malul unui lac sau fluviu și 
pe malul mării. In anul 1953 la taberele 
de pionieri au luat parte 66.000 de tineri.

După cum am menționat, singurul cri
teriu pentru admiterea în coloniile de " 
vară sau în taberele 
de pionieri este ca 
tinerii să fie deplin 
sănătoși. Totuși, exis
tă și copii bolnavi 
sau debili. Cum își 
petrec ei vacanța 7

Tineretul școlar din 
R. P. Polonă se află 
sub o ocrotire medi
cală permanentă. 
Există o rețea deasă 
de sanatorii și pre- 
ventoril pentru tine
ret. Aici sînt trimiși 
în cursul anului șco
lar elevii care se află 
într-o astfel de stare 
a sănătății, incit șe
derea lor în școală ar 
deveni dăunătoare 
atit pentru ei cit și 
pentru colegii lor. 
Șederea în sanatoriu 
sau in preventoriu 
durează cel puțin trei 
luni, pînă la vinde
carea deplină. Pa 
lingă sanatorii și pre- 
ventorii funcționează 
școli speciale, astfel 
ca tineretul trimis 
acolo să nu-și piardă 
anul școlar.

N. A. Bulganin a sosit 
la Varșovia

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 20 iulie a sosit la Varșovia pentru 
a participa la sărbătorirea celei de a 10-a 
aniversări a Republicii Populare Polone, 
N. A. Bulganin, mareșal al Uniunii So
vietice, membru în Prezidiul Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și prim vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

La aerodromul central Okencze din 
Varșovia, N. A. Bulganin a fost întîmpi- 
nat de : Boleslaw Bierut, prim secretar al 

( Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, A. Zawadski, preșe
dintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone, Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, K. Rokos- 
sowski, mareșal al Poloniei

; N. A. Bulganin a fost de asemenea în- 
tîmpinat de N. A. Mihailov, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S.

• in Polonia și de personalul diplomatic al 
ambasadei sovietice din Varșovia.---- ©-----

Vizita vaselor sovietice 
în Suedia

STOCKHOLM 20 (Agerpres). —
Comandantul grupului de vase sovieti- 

1 ce a oferit o mare recepție pe bordul 
. crucișătorului „Amiralul Ușakov", la 
: care au participat peste 300 de persoane.

A avut de asemenea loc o recepție ofe
rită de căpitanul de rangul I, Sakol, ata
șatul naval pe lingă ambasada U.R.S.S. 
in Suedia, la care au participat coman
damentul și corpul ofițeresc «al forțelor 
navale ale Suediei și ale vaselor sovie
tice precum și corpul militar-diplomatic 
acreditat în Suedia. In seara aceleași zile 
a avut loc concertul dat de orchestra 
grupului de vase, precum și un spectacol 
dat de artiști amatori din rîndurile ma
rinarilor sovietici.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — TASS 
. transmite : Ziarele suedeze au publicat 

recenzii în care se elogiază înalta măies
trie a marinarilor sovietici care și-au dat 

. concursul la spectacolul artiștilor amatori 
in parcul „Skansen" din Stockholm.

..Marinarii sovietici, scrie ziarul „Mor
gen Tidningen“, dansează ca dansatori 
profesioniști. Spectacolul dat de mari
narii sovietici a uimit pe locuitorii din 
Stockholm".

---- •-----

Vizita marinarilor suedezi 
in Uniunea Sovietică

MOSCOVA 20 (Agerpres). — In seara 
zilei de 19 iulie, amiralul N. G. Kuznețov, 
comandantul suprem al forțelor maritime- 
mîlitare ale U.R.S.S., a oferit în Casa 
Centrală a Armatei Sovietice „M. V. 
Frunze - un dejun cinstea contra-ami- 
ralului Erik af Klint, comandantul grupu
lui de vase suedeze care a sosit la Mos
cova și in cinstea persoanelor care-1 în
soțesc. La dejun au fost de față : Rolf 
Sohlman, ambasadorul Suediei în U.R.S.S.; 
contra amiralul Erik af Klint ; șeful său 
ce stat major, comandorul Einar Blidberg, 
și alții.

Din partea sovietică la dejun au fost de 
fată : V. Zorin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, amiralii N. Basistîi, 
V. Fokin, și alții.

★
LENINGRAD 20 (Agerpres). — Cores- 

1 pondentul ziarului „Pravda" relatează 
că locuitorii orașului Leningrad intîm- 
pină cu căldură pe ofițerii și matrozii 
suedezi, le arată monumentele orașului.

★
LENINGRAD 20 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 20 iulie s-a întors la Le
ningrad, venind din Moscova, comandan- 
dantul grupului de vase suedeze, contra 
amiralul Erik af Klint, și persoanele care 

1 îl însoțeau.

O altă formă care face ca vacanțele co
piilor să fie mai plăcute sint excursiile, 
organizate in această perioadă de la sate 
la orașe. Se organizează excursii de ci- 
teva zile sau — de cele mai multe ori — 
de cîteva săptămini în orașele cunoscute, 
deci in primul rind in capitala Poloniei 
— Varșovia, in vechea capitală plină de 
monumente istorice — Cracovia, in stră
vechiul oraș polonez Wroclaw sau la 
mare și în munți, pentru ca tineretul să
tesc să cunoască întreaga frumusețe a 
patriei sale.

Iată cum e rezolvată problema odih
nei tineretului polon în anul 1954. Cam
pania vacantelor de vară mai are destule 
greutăți de învins. Ea continuă să se dez
volte și în fiecare an un număr tot mai 
mare de tineri iși vor putea petrece va
canta la mare sau în munți. Statul va pu
tea de asemenea aloca în fiecare an fon
duri tot mai mari. In anul 1954 circa 
700.000 copii de la orașe vor pleca în va
cantă gratuit . Cifra aceasta de 700.000 
este una din realizările cele mai prețioase 
ale primului deceniu al Poloniei populare.

Cit de plăcut e ca după un an de muncă să-ți petreci vacan
ța alături de tovarășii tăi!

De la Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum s-a mai anunțat, la 
24 iunie, Guvernul Sovietic a adresat gu
vernului S.U.A. o notă în legătură cu cap
turarea de către un vas militar tip torpi
lor. a petrolierului sovietic „Tuapse" în 
regiunea insulei Taiwan, in apele contro
late de forțele maritime militare ale 
S.U.A. La 26 iunie ambasada S.U.A. la 
Moscova a adresat Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. o notă de răspuns în 
care guvernul S.U.A. nega în mod neînte
meiat participarea forțelor maritime mi
litare ale S.U.A. la capturarea ilegală a 
vasului sovietic. In legătură cu aceasta, la 
2 iulie, Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat ambasadei S.U.A. o 
nouă notă, în care, arătînd că capturarea 
petrolierului sovietic în apele controlate 
de flota Statelor Unite și patrulate de 
avioane militare ale S.U.A., nu putea fi 
săvîrșită decit de forțele maritime mili
tare ale S.U.A., indiferent de pavilionul 
sub care ar acționa, guvernul sovietic a 
confirmat nota sa din 24 iunie și a. pro
testat pe lingă guvernul S.U.A. împotriva 
reținerii în continuare a petrolierului so
vietic.

La 4 iulie ambasada S.U.A. a trimis Mi
nisterului Afacerilor Externe al U.R.S.S. o 
notă in care guvernul S.U.A. încearcă din 
nou să nege in mod neîntemeiat participa
rea forțelor maritime militare ale S.U.A. 
la capturarea ilegală a petrolierului 
„Tuapse".

La 19 iulie Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a adresat ambasadei S.U.A. o 
notă cu următorul cuprins :

Plenara Gornistului Central
ROMA 20 (Agerpres). — Plenara Co

mitetului Central al Partidului Comunist 
Italian și-a încheiat lucrările. La discu
țiile pe marginea raportului prezentat de 
Georgio Amendola, au luat cuvîntul nu
meroși vorbitori, printre care, și Palmiro 
Togliatti, secretarul general al Partidului 
Comunist.

După cum anunță ziarul „Unita", To
gliatti a subliniat în primul rind că este 
necesar ca viitoarea conferință națională 
a partidului, care va fi convocată în ur
mătoarele luni, să fie precedată de o largă 
discuție asupra problemelor principale de 
politică generală.

„Prin activitatea noastră politică — a 
spus Togliatti — trebuie în primul rînd 
să demascăm și să opunem o rezistență 
eficientă transformării regimului democrat 
intr-un regim autoritar, regim de sama
volnicii guvernamentale. Prin activitatea 
noastră politică trebuie să unim și să pu
nem în mișcare forțele capabile să stăvi
lească acest proces, să-1 întoarcă înapoi, 
să recucerească terenul pierdut.

Aceasta este, după părerea mea, pro
blema centrală, deoarece aici sînt îmbi
nate problemele libertății, independenței 
și păcii..."

„Ce putem prevedea în legătură cu si
tuația țării? a spus Togliatti în continuare. 
Presupunerea cea mai probabilă este că 
situația actuală se va menține, adică acest 
proces lent de degenerare a orînduirii 
politice va continua și, prin urmare, va 
continua și lupta dîrză care urmează să fie 
dusă atît pe plan economic și sindical, cît 
și pe tărîm politic.

Noi vom începe și vom duce această

Scrisoarea 
președintelui

adresată de Otto Giotewohl, 
Partidului social-democrat din Germania

occidentală
BERLIN 20 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite textul scrisorii adresată de Otto 
Grotewohl, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., primul ministru al 
Republicii Democrate Germane, lui OUen- 
hauer, președintele Partidului social-de
mocrat din Germania occidentală, cu pri
lejul apropiatului congres al Partidului 
social-democrat.

După ce face o caracterizare a actualei 
situații politice din Germania, Otto Gro
tewohl arată necesitatea unității de ac
țiune a oamenilor muncii germani și sub
liniază că în momentul de față nu există 
motive pentru a se respinge unele acțiuni 
comune ale clasei muncitoare din întreaga 
Germanie.

Poporul nostru, se spune in scrisoare, 
este amenințat de război. Adepții politi
cii militariste și revanșarde au ridicat 
din nou cu impertinență capul. In Ger
mania occidentală domnește un regim 
antidemocratic. Grupul Adenauer este un 
dușman înverșunat al înțelegerii între 
germanii din estul și vestul Germaniei... 
Aceasta înseamnă înfăptuirea politicii 
comunității defensive europene, aceasta 
înseamnă renunțarea la dreptul la auto
determinare al poporului german, la 
drepturile sale la suveranitatea de stat.

Numai în cazul cînd clasa muncitoare 
va obține unitatea de acțiune, se spune 
în continuare în scrisoare, ea va obține 
forța necesară pentru a preîntîmpina ne
norociri groaznice și salva poporul nostru 
de la un dezastru național.

Interesele generale ale clasei munci
toare germane decurg din năzuința spre

Să fie restituit pașaportul lui Paul Robeson!
Oamenii de cultură iubitori de pace din 

întreaga lume care au auzit și admirat de 
atitea ori marea artă a cintărețului Paul 
Robeson și care îl stimează pentru atitu
dinea sa fermă de luptător pentru pace 
și progres social, au aflat că Departamen
tul de Stat al S.U.A. îi refuză acestui 
mare cîntăreț dreptul de a părăsi S.U.A. 
In același timp, Paul Robeson, cetățean al 
Statelor Unite, nu mai poate să-și cîștige 
existența in America, unde i se interzice 
orice manifestare artistică.

In urma apelului pe care l-a lansat lu
mii întregi Comitetul provizoriu pentru 
restituirea pașaportului lui Paul Robeson, 
cei mai de seamă oameni dc cultură din 
numeroase țări iși exprimă prin telegrame 
și mesagii, cuvîntul lor de simpatie pen
tru marele cîntăreț, și protestul împotriva 
măsurilor ilegale luate de Departamentul 
de Stat.

In țara noastră, unde cîntecul lui Paul

SPECTACOL
CINEMATOGRAFE: Patria. București. T. Via- 

dimirescu : O noapte la Veneția ; Republica
I. C. Frimu. înfrățirea între popoare : Cloche 
merle ; Tineretului (Str. 13 Decembrie nr. 5-7) 
Arta: Epoleții purpurii; Maxim Gorki: De la lăciă- 
mioare pînă la căderea frunzelor; Lumina: Arena 
celor curajoși; Victoria: Pulbere argintie; Gh. Doja 
Cultural, Miorița, Libertății: Cafeneaua de pe bule
vard; Elena Pavel: In numele legii; Alex. Popov: 
Valea diavolului; 8 Martie: Campionul boxului;

„In legătură cu nota din 4 iulie 1954 a 
guvernului S.U.A., în care guvernul S.U.A. 
face din nou încercarea de a scăpa de răs
punderea pentru capturarea petrolierului 
sovietic „Tuapse" în apele din sudul insu
lei Taiwan, guvernul sovietic consideră 
necesar să declare următoarele :

Confirmînd notele sale din 24 iunie și 
2 iulie în care au fost expuse faptele refe
ritoare la capturarea petrolierului sovietic 
„Tuapse" de către un vas miiitar în apele 
controlate de forțele maritime militare 
ale S.U.A., guvernul sovietic constată că 
și în nota din 4 iulie guvernul S.U.A. sa 
limitează ca și pînă acum să nege in mod 
neîntemeiat participarea autorităților ma
ritime militare ale Statelor Unite la acea
stă capturare, deși nu contestă faptul cu
noscut de toți, că forțele maritime mili
tare ale S.U.A. controlează regiunea din 
largul mării unde a avut loc acest act de 
încălcare grosolană a libertății de navi
gație.

Guvernul Sovietic consideră că Guver
nul S.U.A. poartă întreaga răspundere 
pentru capturarea petrolierului sovietic 
„Tuapse" cit și pentru asigurarea securi
tății echipajului său și păstrarea în bună 
stare a vasului și a încărcăturii.

Guvernul Sovietic confirmă protestul 
său împotriva reținerii ilegale în conti
nuare a petrolierului „Tuapse" și insistă 
asupra eliberării imediate a petrolierului 
„Tuapse" cu încărcătura și echipajul pe
trolierului. Guvernul Sovietic își rezervă 
dreptul de a cere Guvernului S.U.A. com
pensarea daunelor cauzate Uniunii Sovie
tice prin capturarea ilegală a petrolierului 
„Tuapse".

al Partidului Comunist Italian
luptă conștienți nu numai de forța pe 
care o are astăzi mișcarea muncitorească 
și mișcarea oamenilor muncii din Italia, 
dar conștienți și de un alt fapt. Noi știm 
că acolo unde se duce lupta — și ea este 
dusă cu entuziasm și avînt, cu ajutorul 
unității forțelor înaintate și a maselor 
largi de muncitori și oameni ai muncii — 
rezultatul, chiar dacă uneori el nu este 
întru totul satisfăcător în privința condi
țiilor materiale cîștigate, el este întot
deauna pozitiv prin aceea că creează con
diții mai prielnice pentru o luptă mai 
largă. Totuși, eu nu înlătur posibilitatea 
ca în tabăra adversarului să se intensifice 
tendința spre o orientare bruscă spre fas
cism, adică spre reacțiunea fățișă sub toate 
formele ei împotriva forțelor înaintate ale 
clasei muncitoare, ale oamenilor muncii și 
ale întregului popor. Noi știm că adversa
rul nostru întîmpină greutăți în această di
recție, deoarece astăzi în Italia există forțe 
uriașe ca: democrația, în măsura în care 
ea este reprezentată de sindicatele uni
tare ale oamenilor muncii și de partidele 
clasei muncitoare și ale poporului, pre
cum și sprijinul de care se bucură ele din 
partea majorității populației din punct de 
vedere politic".

Cuvîntul de închidere a fost rostit da 
Giorgio Amendola.

Comitetul Central a însărcinat condu
cerea Partidului Comunist să elaboreze 
un document care să cuprindă instrucțiuni 
privind desfășurarea discuției în toate 
organizațiile de partid în legătură cu 
apropiata conferință națională a parti
dului.

democrație, pace, unitate și progres so
cial.

In scrisoare se subliniază că clasa mun
citoare germană poate și este în stare să 
îndeplinească sarcinile care îi stau în 
față. Existența Republicii Democrate Ger
mane, scrie Otto Grotewohl, reprezintă 
o bază trainică pentru clasa muncitoare 
din întreaga Germanie in lupta sa 
dreaptă.

In calitatea mea de prim ministru al 
Republicii Democrate Germane, scrie 
Otto Grotewohl, sînt în măsură să vă de
clar dumneavoastră și tuturor delegaților 
la Congresul Partidului social-democrat 
din Germania, că guvernul Republicii 
Democrate Germane folosește și va fo
losi din plin suveranitatea sa pentru a 
obține unificarea pașnică a Germaniei și 
pentru a profita de orice posibilitate de 
tratative îndreptate spre realizarea unui 
acord... Noi sîntem gata să elaborăm îm
preună cu reprezentanții partidului so
cial-democrat și ai celorlalte partide de
mocrate o lege electorală, care să garan
teze condițiile ținerii unor alegeri cu a- 
devărat libere si democratice pentru A- 
dunarea Națională.

Drept răspuns la afirmațiile guvernan
ților de la Bonn, că tratatul cu privire 
la „comunitatea defensivă europeană" nu 
ar avea nici o alternativă, Otto Grote
wohl subliniază că o astfel de alternativă 
există și ea înseamnă : în locul scindării 
Europei în două blocuri ostile opuse unul 
altuia, în locul creării micii Europe a- 
gresive — crearea unui sistem de secu
ritate colectivă a tuturor popoarelor eu
ropene pe baza suveranității de stat.

Robeson este atît de iubit, apelul acesta 
a avut un răsunet larg.

Academicianul Mihail Sadoveanu, preșe
dintele Comitetului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R., a trimis o te
legramă Departamentului de Stat al 
S.U.A., în care scrie : „Protestez alături 
de oamenii de cultură din lumea întreagă 
contra refuzului de a se elibera un pașa
port marelui artist și luptător pentru pace, 
Paul Robeson, refuz care călcînd cele 
mai elementare drepturi privează în ace
lași timp pe iubitorii de artă de posibili
tatea de a asculta pe cîntărețul nostru, 
al tuturora".

Au mai trimis scrisori ds protest: 
George Niculescu Basu, artist al po
porului din R.P.R., compozitorul Sabin 
Drăgoi, artist emerit al artei din R.P.R. 
și scriitorul Zaharia Stancu, redactor șef al 
„Gazetei literare".

(Agerpres)

ELE DE AZI
Vasile Roaită: Boier cu orice preț; Unirea: SÎTb 
oraș; Constantin David : Povestea micului cocoșat; 
Alex. Sahia: Strada Hotarului; Flacăra: Cind tran
dafirul înflorește; Munca (Șos. Mihai Bravii 221) 
M. Eminescu, 1 Mai: Crîngul de Călini: Moșilor: 
lulia; 23 August, Rahova : Marile Speranțe; Donca 
Simo: Hamlet; llie Pintilie: Slugă la doi stăpîni; 
8 Mai: Flăcări deasupra Asiei: Volga: Vinovați fără 
vină: Olga Banele: Aventură la castel: N. Bălcescu: 
Primăvara, Cîntecul preeriei ; Boleslaw Bierut : 
Fanfan la Tulipe.
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