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SĂ NE ALEGEM CU CHIBZUINȚĂ
VIITOAREA PROFESIE

NU ODATĂ TINERII care peste cî
teva zile vor primi diploma de 
absolvire a clasei a X-a s-au 

gândit la viitoarea lor profesiune. Acum 
prin mintea lor trece 
barea : „Ce voi face 
specialitate *este mai 
mine?”

De multe ori noii

tot mai des între- 
în viitor ? In ce 
mare nevoie de

absolvenți și-au 
imaginat viața și activitatea geologilor, 
agronomilor, minerilor, a petroliștilor 
sau a altor specialiști. Unii s-au gândit 
la munca interesantă a profesorului, cel 
care crește minunății oameni ai viitoru
lui, alții s-au lăsat furați de frumuse
țea muncii strungarului, de schelele care 
se înalță în sus, sus de tot, pentru a con
strui noi fabrici, noi locuințe ori le-a zbu
rat gîndul la tractorul care, trăgind braz
de adânci în pămînt, face ca recoltele să 
fie mai bogate, să satisfacă cerințele 
bunei stări a poporului.

Dar pe care să ți-o alegi din atâtea pro
fesii ? Nu-i deloc ușor: fiecare are fru
musețea și farmecul ei. De profesiunea 
pe care ți-o alegi trebuie să te simți le
gat, să simți că într-adevăr acolo este 
locul tău cel mai potrivit.

Și apoi profesia nu se alege pentru un 
an sau doi, ci pentru toată viața. Acei 
tineri care-și schimbă meseria după cum 

. bate vântul, nu-s în stare să pătrundă 
adînc în tainele ei, nu pot să realizeze 
ceva bun, folositor societății. Cunoscîn- 
du-și superficial profesia ei niciodată 
nu sînt mulțumiți de munca lor. Și dim
potrivă, acei care-și iubesc cu adevărat 
meseria, studiază cu pasiune și caută să 
aplice în practică cele învățate, simțind 
din plin bucuria muncii.

Anul acesta, ca și în alți ani, stau la 
dispoziția absolvenților zeci de facultăți. 
Comunicatul Ministerului învățămîntului 
cu privire la condițiile de admitere în în- 
vățăm’ntul superior, apărut recent în 
presă, arată ce largi posibilități se oferă 
tineretului din țara noastră pentru a-și 
continua mai departe studiile. Acum 
însă lor le sînt create și alte posi
bilități de studiu, de specializare în a- 
numite profesii pe care le îndrăgesc. 
Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. R. cu privire la 
organizarea școlilor de ucenici, a școli
lor tehnice și a școlilor tehnice de maiștri 
pune bazele unui nou tip de școli, școlile 
tehnice, care deschid perspective largi 
pentru dezvoltarea aptitudinilor fiecărui 
tânăr absolvent al clasei a X-a

Cu cîtva timp în urmă, la redacția zia
rului nostru a sosit o scrisoare. „Citind 
Hotărîrea cu privire la înființarea școli
lor tehnice — spunea corespondenta 
Elena Ionică din comuna Mîrșani, raio
nul Gura Jiului — mi-am dat seama că 
pentru dezvoltarea economiei naționale 
este nevoie de un mare număr de mun
citori calificați și de tehnicieni bine pre
gătiți. Aceasta m-a făcut să chibzuiesc 
mai mult asupra viitoarei mele profe
siuni. Absolvenții școlilor medii de 10 
ani se pot califica în diferite meserii. 
Aceasta este și dorința mea. De aceea 
vreau să mă înscriu într-o școală teh
nică".

Tot mai mare este numărul tinerilor 
care-și dau seama că munca productivă 
— odinioară socotită înjositoare — este 
azi o cinste, o chestiune de onoare, că 
numai cunoscînd-o poți avea adevărata 
bucurie — bucuria muncii. Și pe bună 
dreptate. Școlile tehnice ce vor lua ființă 
în toamna acestui an vor scoate cadre 
de nădejde pentru economia noastră na
țională. In timp de un an sau doi, ele 
pregătesc muncitori calificați sau tehni
cieni pentru cele mai diferite sectoare. 
De la munca migăloasă a mecanicului 
de precizie, a metrologului, sau a dese
natorului tehnic, la măiestria sculptoru- 
rului în lemn, de la deosebit de intere
santa profesie de radiofonist sau elec
trician, la munca de topograf, de nor- 
mator sau tehnician dentist, iată numai

câteva din meseriile pe care tinerii și le 
pot însuși urmînd școlile tehnice. Cei care 
vor absolvi aceste școli, se vor bucura 
de avantaje deosebite, încredințîndu-li-se 
sarcini de răspundere în ra<iura respec
tivă de producție.

Calificați în școlile tehnice, absolvenții 
claselor a X-a care au cunoștințe de fi
zică, de chimie, de matematici etc., vor 
putea contribui și mai mult la locul de 
muncă la ridicarea producției. Aici va 
putea să prindă viață pasiunea loc pentru 
muncă, îndrăzneala și inițiativa, spiritul 
creator și inovator. In cadrul procesului 
de muncă vor avea posibilitatea să facă 
inovații, raționalizări, să-și pună în prac
tică toate cunoștințele dobindite.
Teodor Drăguț este strungar la C.M.M.M. 

din București. Pentru că are un nivel 
ridicat de cunoștințe el a reușit să pă
trundă adînc în tainele meseriei, să stă
pânească strungul în adevăratul înțeles al 
cuvîntului și să-l mînuiască cu multă pri
cepere.

Așa se face că Teodor Drăguț reușește 
să-și depășească mereu norma, să reali
zeze în fiecare lună un salariu de 1200— 
1300 lei. El este apreciat și stimat de to
varășii lui de muncă, e fericit că depunînd 
o muncă rodnică contribuie la întărirea 
patriei, la apărarea cuceririlor poporului 
nostru.

Pentru desăvîrșirea calificării, în între
prindere are posibilitatea să urmeze 
învățământul superior. Teodor este stu
dent în anul 111 la cursurile fără frecvență 
ale Facultății de mecanică de la Institu
tul politehnic. Acum se află într-un con
cediu de o lună pentru studii. Și este ne
îndoielnic faptul că, urmînd facultatea în 
timp ce muncește șl în producție, el poate 
deveni un bun inginer, un inginer care 
va cunoaște bine nu numai teoria, dar 
și practica și îi va fi ușor să se descurce 
în multiplele probleme ce i se vor pune 
mai tîrziu in față.

Asemenea condiții de învățătură vor fi 
create și absolvenților școlilor tehnice.

Nu scapă nimănui importanța alegerii 
pe care o vor face acum absolvenții cla
sei a X-a. Ei trebuie ajutați și îndrumați 
spre acea meserie care corespunde cel 
mai bine inclinațiilor și năzuințelor lor, 
necesităților economiei noastre.

In ultimii ani a intrat în tradiția or
ganizațiilor U.T.M. să organizeze „Zile 
ale porților deschise". Această experien
ță poate fi continuată cu succes. In cît 
mai multe fabrici se pot organiza „Zile 
ale porților deschise" pentru ca tinerii să 
aibe astfel posibilitatea să facă cunoș
tință cu diferite profesiuni, să vadă con
dițiile în care lucrează muncitorii, pers
pectivele ce le vor fi deschise alegîndu-și 
diverse meserii productive.

Intr-o serie de orașe și sate se găsesc 
absolvenți ai școlilor medii de 10 ani 
care, nereușind la examenele de admitere 
în facultăți în anii trecuți preferă să stea 
acasă, fără nici-o ocupație. Aceasta nu tre
buie socotit un lucru normal, ci o dova
dă că organele învățămîntului și organi
zațiile U.T.M. nu au dus cu absolvenții 
o muncă permanentă pentru orientarea 
lor. Astfel de lucruri nu trebuie să se 
mai întîmple.

Când își aleg profesiunea tinerii tre
buie să se gândească la înclinațiile lor, 
dar și la nevoile statului, la faptul că 
poporul luptă pentru dezvoltarea indus
triei, a agriculturii și deci are nevoie de 
buni specialiști. Bogățiile țării noastre 
sînt mari și multe dintre ele nu sînt încă 
descoperite. Industria și agricultura au 
nevoie de oameni cu un înalt nivel de 
cunoștințe care să știe să mînuiască cele 
mai complicate mașini și aparate, să dea 
cît mai multe bunuri pentru popor.

Absolvenții școlilor medii de 10
trebuie să țină minte că în țara noas

tră toate profesiile sînt prețuite fiindcă 
oamenii muncii din ori ce domeniu fac 
cu toții același lucru minunat: contribuie 
cu toate puterile la construirea socie
tății noi, socialiste.

ani

R. P. R. va participa la tirgurile internaționale 
de la Leipzig, Izmir, Plovdiv și New-Delhi

în acest an. Republica Populară Ro- 
mină va participa la tirgurile interna
ționale de la Leipzig, Izmir. Plovdiv șl 
New-Delhi.

La aceste târguri, la care vor fi pre
zentate produse a numeroase țări, Repu
blica Populară Romînă va aduce un bogat 
și variat sortiment din cele mai impor
tante produse ale economiei noastre, care 
va oglindi posibilitățile de schimb ale 
țării noastre cu alte țări, precum și cali
tatea superioară a produselor.

Vizitatorii vor putea admira alături de 
produsele agro-alimentare. prin care țara 
noastră era cunoscută în trecut, produse 
alp industriei noastre grele, ale industriei 
ușoare, electrotehnice, chimice, de prelu
crare a lemnului și ale industriei alimen
tare.

La tîrgui internațional de toamnă de la 
Leipzig, în Germania, cei mai vechi'târg 
de mostre și totodată important centru de 
tranzacții comerciale, țara noastră se va 
prezenta cu un bogat sortiment de mărfuri 
de larg consum.

între 6 și 20 septembrie se va ține tîr
gui internațional de la Plovdiv In Bulga
ria.

Alt însemnat tfrg internațional la eare

țara noastră se va prezenta cu un pavi
lion bine asortat este cel de la Izmir, 
unul dintre cele mai importante porturi 
ale Turciei, așezat pe coasta Mării Egee.

Un eveniment deosebit îl va constitui 
tîrgui de mostre de la New-Delhi — India, 
unde țări din diferite continente vor 
avea ocazia să se intllnească și să expună 
produsele care exprimă progresul lor în 
domeniul economic.

La tirgurile internaționale de mostre de 
la Plovdiv, Izmir și New-Delhi, pe lingă 
produsele de larg consum care vor fi bine 
reprezentate, vor fi expuse și produse de 
export ale industriei noastre grele, ca 
material rulant pentru căi ferate, mașini 
pentru industria extractivă, utilaj petro
lifer, mașini și utilaje pentru industria 
constricțiilor de mașini, echipament și 
utilaj electrotehnic și electric, tractoare și 
mașini agricole.

Varietatea și bogăția standurilor pavi
lioanelor romînești de la tirgurile din 
Leipzig, Plovdiv, Izmir și New-Delhi vor 
fi o oglindă vie a muncii pașnice a po
porului nostru oare dorește colaborarea 
economică cu toate țările, a realizărilor 
sale puse In slujba păcii ți a ridicării 
bunei stări a celor ce muncesc.
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Valoroase lucrări 
pentru expoziția internațională 

a Festivalului
Printre expozițiile internaționale ale 

Festivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților care se vor deschide în Ma
rele Palat al Culturii și Științei din Var
șovia este și Expoziția internațională de 
artă plastică.

La acest concurs vor participa și ar
tiști plastici din țara noastră. în vederea 
concursului, Ministerul Culturii, Uniunea 
Tineretului Muncitor și Uniunea Artiști
lor Plastici au organizat un concurs pe 
țară de creație la care au luat parte nu
meroși pictori, sculptori, graficieni și 
creatori de artă decorativă și aplicată.

De o valoare artistică deosebită sînt 
picturile „Scenă de muncă" a lui Tibe- 
riu Krauss, „Viață nouă” a iui Virgil Da
vid, „în documentare" a lui Mircea Ve- 
lea, s'au sculpturile „Minerii" de Gavril 
Covalski, „Portretul fruntașului în pro
ducție" de Maria Eîscă și altele. Foarte 
sugestive sînt unele lucrări care înfăți
șează viața nouă a satului: sculptura 
„Cresc holde noi" de Emil Vitroel sau lu
crarea de grafică de șevalet „Tinerii mun
citori de la G.A.S. Secuieni" de Dan Hat- 
manu.

Cele mai valoroase dintre lucrările de 
artă plastică selecționate la acest concurs 
vor fi trimise la Varșovia pentru a 
prezentate la Expoziția internațională 
Festivalului.

Cicluri de filme

fi 
a

no-BUCUREȘTI (de la corespondentul 
stru).

în cinstea Festivalului Mondial al 
neretului și Studenților de la Varșovia, 
Comitetul regional U.TM.-București îm
preună cu întreprinderea cinematografică 
regională a luat inițiativa ca să se pre
zinte în satele regiunii un ciclu de filme 
artistice și documentare cu tema : „Prin 
muzică, dansuri și siport să dezvoltăm 
viața culturală și sportivă a satelor noa
stre" și un alt ciclu de filme cu tema : 
„Popoarele lumii luptă activ pentru apă
rarea păcii”.

Tinerii țărani muncitori din satele re
giunii București vor avea ocazia cu acest 
prilej să vizioneze o serie de filme care 
vor vorbi despre viața oamenilor sovietici, 
despre sportul sovietic, despre cultura so
vietică. Astfel, cinematograful sătesc din 
comuna Ciorogîrla, de pildă, va prezenta 
între 18-19 iunie „Visut unei -artiste". Ci
nematograful sătesc din comuna Ghim
pați, raionul Mihăilești, va prezenta fil
mele „Poveste despre pescari” șî un do- 
cumetar sportiv, „Stele vesele”, „Jucăto
rul de rezervă” și alte filme.

Tinerii țărani din raionul Zimnicea vor 
putea vedea pînă ia 26 iunie la cinemato 
grafele sătești din comunele Conțești, 
Piatra, Smîrdioasa și altele, filmele: „Ju
cătorul de rezervă”, „Stele vesele”, „Cam. 
pionii noștri” și filmul artistic cehoslovac 
„Circul Slavia”.

In cadrul ciclului de filme cu tema- 
„Popoarele lumii luptă activ pentru apă
rarea păcii", tinerii țărani muncitori din 
raionul Tg. Măgurele vor putea viziona 
nenumărate filme printre care „Căderea 
Berlinului", „Copiii partizanului", „Aven
turile vasului Bogatîr", „Pentru pace și 
prietenie" etc. Aceste filme se vor pre
zenta la cinematografele sătești din co
munele Islaz, Lița, Seaca și altele.

Ti-

S.M.T. Bîrca, raionul Segarcea. Ordine 
și disciplină la tot pasul. Bineînțeles pînă 
s-a ajuns la așa ceva a fost nevoie de 
multă muncă. Dar, în sfîrșit, s-a stator
nicit ca în stațiune totul să meargă așa 
cum se cuvine. Și pentru a se pune punct 
motivelor însăilate cu ață albă de cei că
rora le cam place somnul, s-a instalat o 
sirenă care să vestească programul de 
muncă. Ei bine, aflați că acum în timp 
de vară, cînd soarele începe să dogoreas
că și să te îmbie la umbră, sirena nu 
folosește. Oamenii s-au obișnuit să se 
scoale cu mult înainte de vremea stabi
lită în regulamentul de ordine interioa
ră. Fac pregătiri. Se apropie secerișul, 
deci nu e timp de stat la umbră.

Nimerisem la stațiune într-o dimineață. 
Constantin Roibu, un fel de străjer de 
noapte, ne spune că n-a sunat sirena, așa 
că mecanizatorii trebuie să fie la ceai.

— La noi programul e lucru sfînt — se 
laudă el — și .se respectă întru totul.

Dar greșea. în atelierul de reparații ră
sunau de acum lovituri de ciocan, în li
vadă un motor K.D.-35 „strănuta” și se 
poticnea. Sub un șopron vuia sec o ba
toză. Firește ca toate astea nu se petre
ceau din senin. Mîinile mecanizatorilor 
erau ipe aproape. Așa că despre ordine, 
program, fiu face să mai vorbim. «

Intrăm în remiza batozelor. Zgomot 
mare de mașini. Batozarii — toți oameni 
în vîrstă — sînt tare preocupați în mun
că și e greu să tragi la taifas pe careva. 
Grigore Raicea primul întîlnit, slăbește 
un ștender de la axa cailor. Iți răspunde 
la „bună dimineața" și adaugă: „Iarăși 
vrea timpul să ne necăjească, dar degea
ba". Apoi, ca și cind ți-ar fi spus totul, își 
caută de treabă mai departe cu sîrguință. 
Vecinul lui, comunistul Ghimpușan Ni- 
colae meșteșugărește la vîntul mic al ul
timei batoze ce trebuie să intre în rodaj. 
Te întîmpină cu bunăvoință pentru o 
clipă și pe urmă continuă să revizuiască 
cu băgare de seamă, bătăile vîntului mic. 
Da, oamenii n-au timp de vorbă. în dula
pul mare al aceleiași batoze lucrează to
varășul Ion Priboiu. Ca secretar al or
ganizației de partid, ar fi cel mai nime
rit să ne spună ceva despre munca me
canizatorilor din stațiune. Dar te rabdă 
inima să-1 scoți afară din remiză ? Pen
tru că nu-i chip să discuți acolo. Motoa
rele care fac rodajul batozelor te asur
zesc.

De pe un tractor I.A.R. un flăcău strigă 
în glumă unui batozar ce supraveghează 
o tobă :

— Dă la val, vericule, că merge moto
rul în gol ! Fața i se luminează într-un 
zîmbet, arătîndu-și mulțumirea că moto
rul lui e gata să-și facă datoria pe arii. 
Facem cunoștință. 11 chiamă Constantin 
Constantinescu și lucrează în brigada a 
IlI-a I.A.R., ca și Dumitru Bolbore, de 
la tractorul de alături. îl întrebăm ce 
mai face, ce mai zice...

— De făcut facem, dar deocamdată n-a
vem ce zice. Brigada a III-a a fost co
dașă în muncile de primăvară, vina e 
mai mult a noastră. Acum ne-am mai 
spălat noi rușinea... Am isprăvit reparația 
înaintea celorlalți și ajutăm la rodajul 
batozelor.

Tîrziu, tovarășul Priboiu a coborît de 
pe batoză și ne-am prins la vorbă.

— Calitatea reparațiilor la batoze, cum 
de altfel la toate mașinile agricole, e mare 
lucru, spune el. Noi ne-am străduit să fa
cem lucru bun. Rodajul însă trebuie fă
cut pe îndelete. El ne verifică cu de-amă- 
nuntul, ne pune notă. Nu e îngăduit să 
ieșim la treier cu vreo batoză beteagă

Aflăm de la tov. Priboiu 
însemnate.

L a
ARAD. — (De la cores

pondentul nostru). — Pa
ralel cu lucrările de între
ținere a culturilor, în mai 
multe gospodării colective 
și comune din raionul 
Arad se desfășoară recol
tatul rapiței. Din cele 1740 
hectare cultivate cu răpită, 
în numai 2 zile s-a recoltat

și alte lucruri

— în stațiune •
întrecere
care mai de care do
rește să fie fruntaș. 
Se bănuiește că Ște
fan Cioibanu, un tî- 
năr combiner, ar fi 
primul. Singur a 
montat două com
bine, le-a făcut proba 
și acum sînt gata să 
străbată lanurile. Nu 
se știe însă precis. 
Cai ce lucrează la 
atelier au terminat 
reparatul secerători- 
ior cu trei zile îna
inte de termen, au 
reparat 10 pluguri, 
12 discuitoare, cu 
alte cuvinte și-au 
depășit planul. Ba au 
găsit vreme și au 
dres toate piesele ne
cesare secerătorilor 
colectiviștilor din 
Măceșul de Sus și 
Goicea Mică. Lu
crează la acest ate
lier mulți tovarăși 
harnici, ma; cu sea
mă Vanța Ștefan și 
Zdrîncă Stan. Fac ei 
cum fac și lucrul 
iese repede și bun 
Nu poate fi vorba că 
Petre rămîne mai prejos, ba din contră 
e ager la treabă și îndemânatic. Așa că, 
pe cine să alegi fruntaș ?

A răsărit lingă noi și secretarul organi
zației de bază U.T.M. Radu Oprea. Fiind
că tocmai terminase de reparat ultima 
pompă de injecție de la motoarele sosite 
în stațiune găsim prilej să facem, îm
preună cu el. o vizită ia brigăzile de trac
toare K.D.

Aici lucrează numai tineri. Munca lor 
e atît de plină de optimism că e greu de 
redat în scris. între brigăzile a 8-a, a 9-a 
și a 10-a se duce o luptă neasemuită, pen
tru reparații cît mai grabnice și de calitate 
cît mai bună. Tractoriștii din brigada a 
8-a, care au cîștigat întrecerea în campania 
de primăvară, depășind brigada a 9-a cu 
patru procente și brigada a 10-a cu trei 
procente, și-au consolidat poziția. E; au 
terminat reparatul a trei motoare și' nu 
maj a,u mult pînă ce-1 vor da gata și pe 
cel de-al patrulea, ultimul. Dragomir Pe
tre, șeful de brigadă, Aristel Iliescu și 
Ion Postelnicu — cei mai buni tractoriști 
din brigadă — nu și-au găsit odihnă, dar 
au izbîndit. în sinea lor sînt mulțumiți 
de acest succes, totuși trăiesc cu frica în 
sîn. Tractoriștii din brigăzile „adverse" 
zoresc mereu și-s la un pas să-i ajungă. 
Unde mai pui că j-au și avertizat ; „Stăm 
noi de vorbă la urmă și dacă nu izbutim 
la reparații, cu siguranță „n-o să vă mai 
meargă în muncile de vară".

— Ăștia-s băieții organizației noastre! 
pare a se făli secretarul organizației 
U.T.M.

mare și

IN VIE, LA STROPIT

?Xz *Xz *Xz

din mâinile lor. 
utemistul Dragomir

★
în adîncurile văzduhului își face loc su. 

netul strident al sirenei. E vremea prîn- 
zului. în ciuda sirenei ce cheamă pe me
canizatori la masă, lucrul nu încetează

In sfîrșit, sirena amuțește, mecaniza
torii însă mai zăbovesc puțin, spunîndu-și: 
,,Ce-a; făcut, e bun făcut, că trebuie 
degrabă".

în bătaia soarelui grînele încep să 
gălbenească. Pînă să dea spicele în

și-i

în- 
aur 

a mai rămas vreme măsurată. Pregătirile 
pentru recoltare trebuie făcute mai de 
grabă și fără urmă de mîntuială

D. AVARVAREI

secerișul
peste 30 la sută din 
față. în fruntea muncilor 
de recoltat se situiază gos
podăriile colective. Pînă în 
prezent colectiviștii din 
comunele Șemlac, Rovine, 
Nădlac, Șeitin șl altele au 
reușit să termine recolta
tul rapiței.

Recoltatul rapiței a In-

raplțel
supra- ceput și în raionul Criș. 

In gospodăria colectivă 
,,23 Februarie" din comuna 
Șimand, cît și în comună, 
s-a recoltat rapița de pe o 
suprafață de 10 hectare. în 
munca de 
evidențiat 
Gheorghe 
Cristea și alții.

recoltare s-au 
colectiviștii 

Simion, Petru

Plecarea delegației romîne care va 
la adunarea mondială pentru pace de

Joi dimineața a plecat spre Helsinki de
legația poporului romîn care va participa 
la adunarea mondială pentru pace ce se 
va deschide la 22 iunie în capitala Fin
landei.

Din delegație fac parte : profesor uni
versitar Lotar Rădăceanu, vicepreședinte 
al Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. R-, conducătorul delega
ției, Constantin Adochiței, Erou al 
Muncii Socialiste, Geo Bogza, scriitor, 
Jules 
rescu, 
artei, 
cretar 
Apărarea Păcii din R.P.R., Ștefan Csor
vassy, sculptor, Drăghina Curtu, președinta 
gospodăriei agricole colective Șemlac, re
giunea Arad, Lucia Demetrius, scriitoare, 
Ion Dobre, secretar al C.C.S., Aurel Duma, 
conferențiar universitar, Filip Geltz, de
putat în Marea Adunare Națională, Iuliu 
Hajdu, Erou ai Muncii Socialiste, Ion Iri- 
mescu, sculptor, maestru emerit al artei, 
Alexandru Ionescu, preot, vicar al 
Arhiepiscopiei Bucureștiului, Florica 
Mezlncescu, profesor universitar, mem
bru în Consiliul Mondial al Păcii, 
Ioana Nicola, solistă a Teatrului de Operă 
și Balet, artistă emerită, St. S. Nicolau, 
academician, Maria Petre, muncitoare la 
Industria Bumbacului A., Aurel Petric, 
muncitqr oțelar din Hunedoara, Emil Pe- 
trovici, academician, Eremie Pîrdău, țăran 
muncitor, C. Paraschivescu-Bălăceanu, Ju
rist, Mihail Ralea, academician, Sanda 
Rangheț, Cornel Răducanu, ziarist, Mo- 
zes Rosen, șef rabin al cultului mozaic, Se
bastian Rusan, mitropolit al Moldovei, 
Sorin Toma, ziarist, membru în Consiliul 
Mondial al Păcii și Aurelia Voican, mamă 
eroină.

Jiului am hotărît să dăm mai mult luptei 
pentru pace, muncind încă mai bine la 
locul de producție, să asigurăm prin mij
loace noi o înaintare mai rapidă în galerii, 
o producție din ce în ce mai mare. înțe
legem să ne intensificăm eforturile în

ceririLe democratice și car« se opune cu 
îndârjire provocatorilor de război".

„Colectiviștii noștri — a spus Curtu Dră- 
ghina, președinta gospodăriei agricole co
lective din Șemlac, regiunea Arad — și-au 
sporit eforturile pentru a obține recolte

Adochiței, 
Geo Bogza, 

Cazaban, artist emerit, Ion Chi- 
compozitor, maestru emerit al 
Pantazi Cristea, profesor, se
al Comitetului Național pentru

.W a |

*
înainte de plecare, un redactor al Agen

ției Romîne de Presă „AGERvRES" a stat 
de vorbă cu maj mulți delegați care și-au 
împărtășit sentimentele cu care întîmpină 
acest eveniment, importantă contribuție la 
cauza menținerii și consolidării păcii în 
lume.

Minerul Hajdu Iuliu, Erou al Muncii 
Socialiste, a spus: „Noi minerii din Valea

Delegația romînă care va participa la adunarea mondială pentru pace de la 
Helsinki înainte de plecare

lupta pentru întărirea patriei, pentru în
tărirea lagărului păcii. Brigada păcii pe 
care o conduc la mina Petrila a chemat 
la întrecere echipele lui Visi Andrei, Iancu 
Octavian și Vass Alexandru de la Vulcan. 
Duminică am strîns pe tovarăși și le-am 
spus: „Eu plec acum ia Helsinki, am acolo 
o misiune importantă, dar voi să duceți 
aci lupta serios ca să cîștigăm întrecerea"^

La Helsinki, — a încheiat Hajdu Iuliu 
— voi fi unul din reprezentanții acestor 
mineri și al întregului nostru popor, care 
muncește pașnic, care își apără hotărît cu-

bogate. Noi vrem să realizăm o producție 
bogată și avem pentru aceasta toate con
dițiile. Pînă acum am prășit de 3 ori sfe
cla de zahăr, de două ori porumbul Și am 
plivit toate culturile. Acum dăm bătălia 
să obținem o producție medie de 11 kg. 
lapte de la fiecare vacă. Și nu ne vom opri 
la aceste succese. Pentru munca noastră, 
pentru a ne bucura de rezultatele acestei 
munci, ne e dragă pacea și urîm pe cei 
ce vor război".

Sculptorul Ștefan Csorvassy, distins cu 
Medalia de Aur a Consiliului Mondial al

Stropitul viei este o lucrare care 
trebuie făcută cu grijă șl pri- 
cepere. Doară și de reușita el 

ț depinde recolta bogată de struguri ce 
( va îngreuna vița pînă în toamnă. De 
? aceea viticultorii gospodăriei colective 
> „Nicolae Bălcescu" din comuna Vă- 
\ leni-Podgoria, regiunea Pitești, dau 
' toată atenția stropitului, străduindu-se 
( să-1 execute cît mai bine. In acea- 
? stă privință, de mult folos le sînt în

drumările și sfaturile tehnicienilor.
Iată, în fotografie, pe tovarășul in

giner Vasile Tăcu explicîndu-i colecti
vistului Nicolae Smăranda cum se 
execută mai bine stropitul viei.

ZX
z Z

X
/ /X

> *
X

z /
X

/ z
xz

 <X
z Z

X
> z

x>
 Z

X
/ /

X
/ z

^z
xz

 *X
/ fX

z Z
X

/ Z
X

z Z
X

/ Z
X

/ Z
X

/ Z
X

/ Z
X

/ Z
X

/ z
xz

 ZX
/ Z

X
/ z

x/
 zx

z z
x

z z
x

z zx/ <Xz 
<X

z Z
X

/ z
x

z z
x

/ Z
X

/ Z
X

/ z
x

/ z
xz

 ZX
/ Z

X
/ Z

X
/ z

x»

./X/ ZXz rXz /X/ /X? ^Xz *Xz ZXz

Produse peste plan
îndeplinirea planului la toți indicii este 

obiectivul principal al întrecerii desfășu
rată între muncitorii și tehnicienii com
binatului forestier „21 Decembrie" din 
Vaduri. în luna mai, colectivul acestei în
treprinderi a realizat planul producției 
globale în proporție de 106,4 la sută, dînd 
peste plan 595 m.c. cherestea și 28 m.c. 
cherestea pentru lăzi. Printr-o bună orga
nizare a muncii s-a obținut o creștere a 
productivității muncii de 4,2 la sută, iar 
cîștigul mediu a crescut cu 1,8 la sută.: 
Gateriștii Gheorghe Carol, Gheorghe Fran- 
cisc, circularistul Geza Bala și alți mun
citori, dînd o atenție deosebită tăierii buș
tenilor și scîndurilOr, au contribuit la 
creșterea randamentului de cherestea din- 
tr-un metru cub de bușteni de la 0,63 m.c. 
cherestea cît era planificat, la 0,645 m.c. 
cherestea. S-a realizat astfel o economie 
de 614 m.c. material lemnos. Din valori
ficarea deșeurilor au fost confecționate 
3.533 lăzi pentru fructe, economisindu-se 
astfel 30 m.c. cherestea.

Succesele oțelarilor
în cursul lunii mai, oțelarii combinatu

lui siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din 
Hunedoara au topit cu 10,32 la sută mai 
mult oțel decât prevedea planul.

Sporirea producției de oțel la combina
tul siderurgic din Hunedoara este spriji
nită de acțiunea patriotică de colectare a 
fierului vechi, pornită de tinerii din în
treaga țară. La această acțiune participă 
cu mult elan și tinerii din regiunea Hune
doara. De la începutul lunii martie și pînă 
acum, utemiștii și pionierii din această 
regiune au colectat și trimis pentru reto
pire combinatului siderurgic din Hune
doara peste 100 vagoane de fier vechi. 
Numai în raionul Hunedoara s-au adunat 
peste 500.000 kg. în Valea Jiului s-au co
lectat în această perioadă 32,5 vagoane de 
fier vechi. Utemiștii și pionierii din ora
șul Petrila care se angajaseră ca în cin
stea Festivalului de la Varșovia să colec
teze 50.000 kg. de fier vechi au colectat 
pînă acum 80.000 kg. (Agerpresj

participa 
la Helsinki

momentul de fată concep 
mare, inspirată din lupta

Socialiste Constantin Ado-

Păcii pentru sculptura sa „Partizanii co
reeni", a spus: „Sînt sigur că această ma
nifestare a voinței popoarelor pentru apă
rarea păcii îmi va deschide noi perspec
tive în munca mea artistică, cu atît mal 
mult cu cît în 
o lucrare mai 
pentru pace".

Eroul Muncii
chiței, brigadier zootehnic la gospodăria 
agricolă de stat Coțușca, a spus: „Pornesc 
cu mare bucurie la măreața adunare 
mondială pentru pace. Cinstea de a fi ales 
între delegații poporului nostru este nu 
numai a mea, ci a întregului nostru co
lectiv, care zilele acestea va anunța cu 
mîndrie țării îndeplinirea planului cinci
nal. Această veste eu o voi afla poate pa 
drum sau chiar la Helsinki, dar ea îmi 
va da puteri înzecite în lupta mea pentru 
apărarea păcii".

★

In drum spre Helsinki delegația poporu
lui român la adunarea mondială pentru 
pace s-a oprit joi după amiază în gara Iași.

Pe peronul gării, membrii delegației au 
fost întîmpinați de sute de cetățeni ai ora
șului: oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții, oameni de cultură, știință și 
artă, reprezentanți ai cultelor, gospodine, 
studenți, elevi.

Tov. Ion Niculi, președintele comitetu
lui executiv al Sfatului popular orășenesc 
Iași a adus delegației un călduros salut din 
partea cetățenilor orașului și regiunii Iași.

In răspunsul său, prof. univ. Lotar Ră
dăceanu, vicepreședinte al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din R.P.R., 
conducătorul delegației, a arătat că dele
gația romînă va exprima la Helsinki hotă- 
rîrea de neclintit a poporului nostru, de a 
apăra pînă la capăt cauza păcii și priete
niei între popoare.

Membrilor delegației li s-au înmânat nu
meroase buchete de flori.



Intr-o seară de vară...
Pe utemlstul Nico- agrotehnica, pentru a

îae Mănciis, agitato- Se extinde Inițiatlva tinerilor obține recolte spori- 
rul nu l-a găsit aca
să. Era la prașilă. Nu 
Pe ogorul lui, că el 
a terminat prașila încă de multă vreme. 
Acum ej — ca și mulți alți utemiști și 
tinerȚ țărani muncitori^ din comună — lu
crează ca zllier la gospodăria agricolă de 
stat „Dumitru Marinescu”, Dă ajutor la 
prașila bumbacului. Și astăzi Nicolae Măn- 
cilă tot la gospodărie lucra. Acasă nu era 
decît mamă-sa. De aceea, agitatorul a 
strigat din drum, fără să intre în curte.

Spune-i, dedă, lu’ Nicu să vină di- 
seară, la 7, la cămin, că avem șed’r.tă de 
U.T.M...

■— Bine, l-oi spune... t
Șl seara, cînd ..Nicolae Măncilă a venit 

adapă, nici n-a avut vreme să se odih
nească puțin, nici să se spele măcar, căci 
mamă-sa i-a și spus'

— Ai grijă, că la 7 aveți ședință de 
U.T,M- Du-țd ! A venit mai de vremei uh 
băiat după tine, a lu’ Scăunașu..

...La căminul cultural începuseră să se 
adune utemiști și tineri țărani muncitori. 
Unii, după cum arătau fețele prăfuite, 
veneau de-a dreptul de la prașilă.

Este o adunare deschisă — le-a spus
- Călcîia lui Măncilă și celorlalți. O să 

discutăm despre inițiativa pornită de ti- 
neriî colectiviști din Agriș, regiunea 

..Baia Mare, în cinstea Festivalului și a 
, zilei de 23 August. Ei au hotărît ca. prin 
aplicarea exemplară a agrotehnicii la în-

• -treținerea culturilor, să obțină o recoltă 
bogată. S-a scris în ziar, în „Scînteia ti
neretului” despre, inițiativa asta... Este 
vorba să răspundem și noi chemării lor... 
Să obținem recolte mai sporite...

In jurul lor, grupul s-a mărit me
reu. Și discuțiile desprfe prețioasa iniția
tivă a tinerilor colectiviști din Agriș au 
continuat tot mai însuflețit, pînă cînd a 
început adunarea.

...O liniște deplină s-a așternut în sală. 
Utemiștii ascultau cu atenție Încordată. 
Se străduiau să nu le scape nici un cu- 
vînt din cele ce se spuneau. Se discuta 

’ despre inițiativa tinerilor colectiviști din 
Agriș. Era de față și tovarășul Grigore 
Crăciun, activist al Comitetului raional 
U.T.M. După ce au fost citite angdjamen- 

.. tele tinerilor colectiviști din Agriș, cînd 
a răsunat, parcă, în sală chemarea lor, 
au izbucnit aplauze puternice. Ele expri
mau prețuirea de către utemiștii și ti
nerii. din comuna Belitori a inițiativei 
pornite, exprimau dorința lor de a se ală
tura acestei importante acțiuni.

S-a arătat apoi ce au făcut utemiștii și 
tinerii țărani muncitori din comună, pînă 
atunci, în ce privește lupta pentru recolte 
Îmbelșugate. Despre acestea a vorbit to
varășul Ilie Nistor, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. El a vorbit tinerilor 
și despre munca agitatorilor utemiști și 
despre utemiștii și tinerii fruntași la în
treținerea culturilor și despre tinerii care 
și-ău transformat rarițele și plugurile în 
prășitori și încă despre multe alte lu
cruri. legate de lupta și munca lor pen
tru sporirea recoltei. Adunarea aceasta a 
prilejuit o analiză temeinică a muncii or- 

. ganțzației de bază U.T.M. din comună în 
ce privește mobilizarea tineretului la ob
ținerea de recolte îmbelșugate. Utemista 
Marieta Vlădoiu, inginer agronom la 
punctul agricol din comună, le-a vorbit 
apoi tinerilor despre agrotehnica întreți
nerii culturilor, arătînd totodată posibili
tățile existente în comună pentru cule
gerea unor recolte bogate. Ea a arătat 
tinerilor rostul întreținerii culturilor, 
le-a arătat cum trebuie făcute prașilele 
și cîte prașile trebuie să se dea culturi
lor pentru ca să se dezvolte în condițiuni 
Olt,mai bune și să lege rod bogat. I-a în-* 
demnat să urmeze pilda țăranilor munci- 

..țori Anghel Oprea și Marin Dinu, frun
tași ai recoltelor bogate.

Și-au spus apoi , cuvîntul utemiștii. 
„Inițiativa tinerilor colectiviști d’n Agriș 
— a spus utemistul Grigore Călcîia — 
este de preț. Ea ne cheamă să muncim 
pămîntul mai cu pricepere, așa cum cere

colectiviști din Agriș te. în anul trecut am 
avut însămînțat un 
pogon și jumătate cu 

porumb. Am prășit totul de două 
ori. A .treia prașilă n-ăm mai dat-o. 
Un pogon l-am rărițat, iar jumătate 
— a rămas așa, cu două prașile. 
La cules, am adunat 65 tîrne de pe pogon, 
iar de pe jumătate, aproape 40 tîrne. 
uare vasazică, rărițatul m:-a adus o 
pierdere de 15 tirne de porumb la pogon. 
De aceea eu, alăturîndu-mă chemării to
varășilor de la Agriș, mă angajez ca, în 
anul acesta, să prășesc porumbul cel 
puțin de trei ori, iar dacă va fi nevoie, să 
fac și a patra prașilă. Aceasta pentru că 
vreau ca recolta din anul în curs s-o în
treacă pe cea din anul trecut — vreau să 
culeg peste 3000 kg. porumb la hectar”.

Gr.gore Jumugă și-a povestit și el ne
cazul cu rarița, care l-a împiedicat să 
obț'nă o recoltă mai mare. Prețuind ac
țiunea tinerilor colectiviști din Agriș, a 
încheiat cuvîntul t . său cu angajamentul 
ferm de a transforma rarița în prășitoare 
și de a face patru prașile la porumb. 
Totodată el și-a luat angajamentul să-și 
convingă rudele și prietenii și pe toți ti
nerii țărani muncitori din sectorul în 
care e agitator, să facă cel puțin trei 
prașile la porumb, iar rarițele să le trans
forme în prășitoare.

Au mai vorbit încă mulți tineri. Și 
Dumitru Gîtlan, Nicolae Măncilă, Gheor
ghe Dinu și încă alții. Iar toți cei care 
au luat cuvîntul, au subliniat însemnă
tatea inițiativei tinerilor colectiviști din 
Agriș în lupta pentru recolte îmbelșugate, 
au arătat ce prilej minunat constituie ea 
pentru tineri de a întîmpina Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studenților de 
la Varșovia și a zilei de 23 August cu 
succese de seamă- în lupta pentru spori
rea rodniciei ogoarelor. Și toți care au 
vorbit s-au alăturat cu căldură acestei 
acțiuni patriotice, anga.iîndu-se să mun
cească cu toată rîvna și să execute im 
crări.le de întreținere a culturilor la vreme 
și în bune condițiuni agrotehnice...

A luat cuvîntul și secretarul organiza
ției de bază U-T.M. — tovarășul Ilie 
Nistor. El. secretarul, strînsese într-un 
mănunchi toate angajamentele utemiștl- 
lor și tinerilor. Utemiștii ascultau acum 
cu atenție sporită, voiau să-și mai audă 
încăodată angajamentele, să le chibzuiască 
bine...

„Utemiștii și tinerii țărani muncitori 
comuna noastră — a început secreta- 
— se alătură cu dragă inimă inițiati- 
tinerilor colectiviști din Agriș. Pen- 
a răspunde cu fapte chemării lor, noi

iar

din 
rul 
vei 
tru
ne angajăm... Și au început angajamen
tele... Să luptăm pentru o recoltă de 3000 
kg. porumb la hectar... în acest scop vom 
mobiliza pe tinerii țărani muncitori să 
facă cel puțin trei prașile ; să transforme 
rarițele în prășitori... să facă răritul și 
copilitul la vremea prielnică... să facă 
ciupitul și cîrnitul la bumbac..,

Cînd ultimul cuvînt a fost spus,
unul, dintre tineri a propus să se trimită 
o scrisoare tinerilor colectiviști din Agriș 
despre adunarea lor, în sală au izbucnit 
iarăși aplauze puternice...

★
A doua zi,.. Ilie Nistor s-a așezat la 

masă și a început să scrie... „Dragi tova
răși.— își începea el scrisoarea — noi, 
utemiștii și tinerii țărani muncitori din 
comuna Belitori, raionul Roșiori de Vede, 
ne-am alăturat cu dragoste chemării voa
stre de a lupta, din toate puterile, pentru 
recolte îmbelșugate...

...Pe cîmp, tărami muncitori prășeau 
culturile. Mulți dintre ei erau utemiști Și 
țineri. Grigore Călcîia, Nicolae Măncilă, 
Constantin Badea, Marin Burtan, Nicu 
Oprea, Ștefan Ene și încă mulți alții pră
șeau de zor. Angajamentele prindeau să 
se înfăptuiască...

M. N. 'CTRSTEA

30 de ani de la înființarea Artekului

Un rai, dar un rai pâmintesc, real
„Artekul este 

un rai, dar un rai 
pămîntesc, real“ 
— astfel a denumit tabăra, scriitorul 
francez antifascist Henri Barbusse, care 
a vizitat-o în anul 1923...

în fiecare dimineață, cînd se ridică 
ceața de pe povîrnișui munților Med
vedi și primele raze de soare apar pe 
virjurile din împrejurimi, în apropie
rea țărmului mării răsună obișnuita 
comandă — înălțați steagul!

Așa începe ziua în Artek — una din 
multele zile pline de viața veselă și 
clocotitoare de tabără. Din Moscova și 
Leningrad, de pe țărmurile Oceanului 
Pacific, din îndepărtata 
colhozurile Bielorusiei 
Uralului sosesc copiii 
nunată tabără.

Acum 30 de ani, ia

A. Miliavski busșe i-a numit 
„generația înflori
toare a poporului
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și roșu se opresc lingă poarta taberei. 
Primul lucru, pe care îl văd copiii, 
este marea. Vase pescărești și vapoare 
albe pentru călători brăzdează supra
fața ei. în depărtare se observă i 
cunoscută din fotografii a muntelui 
Medvedi. Cite locuri minunate pentru, 
excursii !

Trec cîteva zile și copiii trăiesc deja 
din plin viața , de tabără. Ei și-au ales 
conducătorii de detașamente, de grupe, 
și la prima „adunare de cunoștință” 
povestesc despre locurile lor natale. 
Intre ruși, și ucraineni, uzbeci și bie
loruși, gruzini și iacuți se leagă o 
trainică- prietenie...

țin tur ai pentru prima dată steagul in 
tabăra de lîngă muntele Medvedi. Cî- 
teva zeci de pionieri se aflau atunci 
la careul festiv și întreaga tabără era 
cuprinsă numai din patru corturi de 
pînză. De atunci însă tabăra s-a 
schimbat în așa fel incit a devenit de 
nerecunoscut. In cele patru tabere se 
odihnesc in fiecare serie peste 1000 de 
copii.

La poalele muntelui Aiu-Dag se în
tinde cea mai veche tabără a Arteku
lui — tabăra de jos. Chiar pe țărmul 
mării stau aliniate corturile și ciuper- 
cuțele de pînză. Ceva mai departe este 
situat terenul unde se string pionierii 
întregului Artek pentru adunarea fe
stivă în jurul focului de tabără. Dacă 
urcăm pe poteca ce șerpuiește printre 

f pini, stejari și aluni, putem ajunge în 
l. tabăra de sus care are un foarte fru-
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mos teren de sport. Aici, se află multe 
colțișoare pitorești unde se aprind 
seara focuri de tabără și au loc adună
rile pionierești. Intr-o vîlcea verde se 
află un avion adevărat — dar făcut 
pionierilor de către aviatorii sovietici. 
Din acest loc se văd vilele albe îne
cate în verdeață ale taberei Suuk-Su. 
Aici este situat „terenul 
și stînca lui Pușkin, 
cum spune tradiția, 
și-a luat rămas bun 
apropiere de Gurzuf, lingă zidurile ve
chii cetăți Guneez se întinde încă o 
tabără a Artekului, în care se odihnesc 
copiii mai mici.

în acești 30 de ani multe generații 
de copii au fost la Artek. Dar nu nu
mai pionierii sovietici vin să se odih
nească în aceste locuri minunate, ci și 
copii din Franța, Anglia, S.U.A., Olan, 
da. India, Iran, Turcia. Aici s-au odih
nit fiii și fUcele antifasciștilor germani, 
partizanilor greci, republicanilor spa
nioli. Dar oaspeții cei mai frecvențî ai 
Artekului sînt pionierii țărilor de de
mocrație populară. Ei sosesc în detașa, 
mente întregi, nu numai pentru a se 
odihni, ei și pentru a vedea cum tră
iesc, cum învață și se odihnesc pionie
rii Țării Sovietice pe care Henri Bar-

basmelor" 
de unde, după 

marele poet rus 
de la mare. In

Locomotiva 50.346

mari, vopsite în galben

silueta l
■untelui j1

O vastă activitate desfășoa
ră aici tinerii tehnicieni. In '. 
fiecare' tabără există cite o 
stațiune tehnică pentru copii, 
in care pionierii sînt instruiți 
de maiștri cu experiență. Fie
care copil ponte să-și aleagă o \ 
ocupație după placul inimii: . 
există un cerc de aeromode- 
lișm, de fotografi amatori, de ■ 
marină, de tîmplărie și un 
cerc al „mâinilor îndemânați- | 
ce". Multe generații de pio
nieri din taberele Artekului 
au învățat să facă lucruri 
frumoase și utile de la unul 
din cei mai vechi maiștri — ■ 
Ivan Panteleev.

Temele adunărilor pionie
rești sînt propuse chiar de . 
copii. Cum se poate să nu 
dorești să afli, de pildă, cum 
funcționează lampa care ra- 
diază raze

cărora poți să
ultraviolete, cu

te bron-ajutorul
zezi. chiar și iarna'? Oare nu e frumos 
să-i vizitezi pe pescari, să-i vezi 
cum își pregătesc năvoadele ? Sau să 
faci cunoștință cu marinari adevărați?

Numai pentru puțin timp se între
rupe viața febrilă din tabere. Este tim
pul odihnei de după amiază, care se 
numește^ la Artek „liniște absolută". 
^ar cd răsună semnalul goarnei 
și cărările din pădure se umplu din 
nou de cîntece, rîsete... Pe terenurile 
de sport pionierii joacă volei, in poiană, 
s-au strîns amatorii de șah., în camera 
de muzică face repetiții orchestra. Iar 
tinerii naturaliști s-au răspîndit prin 
colțuri îndepărtate în căutarea unor 
exponate pentru ierbare.

Cînd se întunecă, pionierii se adună 
în jurul focului de tabără.

Cu puțin înainte de sfirșitul seriei 
pionierii din întreaga tabără se string 
la o adunare în jurul focului de tabă
ră. In seara acelei zile copiii pornesc 
spre tabăra de jos cu autobusele și 
șalupele. Deasupra terenului flutură 
sute de stegulețe multicolore. Dar iată 
că încetează cîntecul goarnelor și răpăi
tul tobelor și în mijlocul terenului se 
aprinde focul. Flăcările lui izbucnesc 
tot mai puternic, seînteile ajung pînă 
în vîrfurile chiparoșilor. Marea vuiește, 
de parcă ar ține isonul cîntecului pio
nierilor. Iar pe terenul iluminat ies 
unul după altui cîntăreți. dansatori, 
declamatori, muzicieni. Pionierii ro- 
mîni dansează un joc vesel, bulgarii 
cîntă „Ianca — Partizanca”, o chine
zoaică mică execută „dansul cu să
biile”, un tînăr poet îșî recită versu
rile.

...Zilele petrecute în tabără trec 
foarte repede. Vin însă 'momentele 
despărțirii. Arși de soare și întăriți se 
întorc pionierii în locurile lor natale. 
Cu părere de rău ei se despart de Ar
tek, unde au petrecut zile minunate, 
pe care nu le vor uita niciodată. In 
muncă comună și joc vesel, în excursii 
și în dansuri, a crescut și s-a întărit 
prietenia copiilor.

J

Pe urmele materialelor 
publicate

Sezîsați de corespondența. ,,E timpul 
să se facă... lumină” apărută în ziarul 
-.'.Săinteia tineretu'ui” nr. 1803, privitor la 

. lipsa de becuri pe străzile din orașul Fă- 
gi.-raș, tovarășii de la sfatul popular al 
orașului Făgăraș, au luat măsurile ce se 

"Impuneau.
Așa de pildă s-etl complectat becuri’e 

e’ectrice care lipseau pe unele străzi in
clusiv și cele din strada Aron Dens-ușeanu.

•pentru a nu mai exista deficiențe în 
Ceea ce privește iluminatul, serviciul care 
Se ocupe de această problemă a fost tre
cut de la secțiunea de gospodărie comu
nală a orașului la întreprinderea de elec
tricitate, sectorul Făgăraș. Această între
prindere va lua în viitor toate măsurile ne
cesare pentru buna iluminare a orașului.

morca 8500 tone de mărfuri, de pildă, de 
la Iași la Focșani și înapoi.

Cauzele

vadă

Se întâmplă deseori în viață ca așa, pe 
negindite, răsfoind o «gazeta sau un car- 
nețți vechi, să-ți amintiți întîmplări maj 
de mult, orj -nume -^"prieiaai- dragi, i'n 
asemenea .ocazii e iqresclsă tresari, sa uiți 
o clipă preocupările, ;să lași gîndurile să 
alerge înapoi peste ani și să de peni din 
caierul vremii firul amintirilor...

Coborisem în halta aceea,'odată cu pri
mele umbre ale inserării, cind «restele go
lașe ale munților strălucesc sub văpaia as
fințitului și cînd pe cetina brazilor »e aș
terne beteală de fir'auriu.

Minunată priveliște oferă un apus de 
soare in munții Moldovei ! Dar ochiul că
lătorului grăbit, silit să. aștepte o legătură 
aproape 4 ceasuri, e mai mult preocupat 
cu studierea mersului trenurilor decît cu 
frumusețea de pastel a înserării. Și așa, 
necăjit pe mine și pe tren, plimbîndu-mă 
Ca să-mi treacă timpul -pe .peronul .acela 
îngust, presărat Cu zgură de cărbune ars, 
mi-au lunecat fără voie privirile pe un 
afiș, lipit Pe geamul haltei și- purtând 
ștampila unei circumscripții electorale.

Prima dată, cînd am citit numele'scris 
pe el, nu mi-am dat seama că-mi era cu
noscut. Mai pe urmă însă după ce mă în
depărtasem cîțiva pași'm-am pomenit re- 
pe.tîndu-i și am . tresărit.

— Pavei Dumitrașcu! Ei drăcie, să aibă 
oare vreo legătură cu... Mi-au venit în 
minte zilele frumoase ale vieții de ostaș 
pe care o încheiasem de curînd, garda 
noastră mică, așezată la poalele unor 
munți bătrîni, rîul furios, podul și glasul 
de bas al sergentului Dumitrașcu.

— Să fie oare el ?
îmi pierise ca prin farmec plictiseala și 

cînd am auzit că pînă în sat nu sînt decît 
3 kilometri, m-am hotărât să încerc. 
Și-apoi ce-s 3 kilometri pentru un om ieșit 
de curînd din armată sau chiar și 10, 
atunci cînd știi că la capătul lor vei îm
brățișa un vechi și bun prieten? Am por
nit deci spre sat, voios dar și cu un dram 
de îndoială în suflet.

— Dacă nu-i el ?
De acolo, de la haltă, drumul cobora in

tr-o pantă lină avînd pe dreapta perete 
de munte, iar pe stînga sub o streașină de 
mal, apa Sucevei. Departe, în vale, acolo 
unde apa râului se potolea, într-un cot se 
deschidea între munți cîț putea bate 
ochiul cîmpia întinsă, mărginită parcă 
undeva departe, în locui unde tremura za
rea. In mijloc, pe botul de deal ieșit parcă 
din unda Sucevei, erau orînduite frumos 
căsuțe mici albe.

Mi-am amintit cu cită dragoste vorbea 
sergentul despre satul lui și i-am îndrep
tățit mîndria. Privind spre sat mi-a cres
cut nerăbdarea și gîndurile au început 
a-mj alerga în iureș spre vremile dintr-un 
trecut apropiat...

Mă legasem de omul acela în decursul 
întregii mele vieți de ostaș.

Comandantul gărzii
Era om aspru și tăcut sergentul nostru. 

Arare oti i se întîmpla să rîdă. Iar garda 
o conducea numai din ochi. Dacă greșea 
vreunul din noi, el tot din ochi îl mustra. 
Și cine a văzut vreodată ochij aceia 
adinei, de culoarea stîncii umede, privin- 
du-1 trist, dojenitor, acela nu mai greșea, 
se aștemea îndărătnic pe muncă, pînă ve
dea în aceiași ochi licărul mulțumirii..Cînd 
se întîmpla asta, ostașul roșea pînă în 
vînful urechilor, iar sergentul lega încurcat 
aceleași crîmpeie de vorbă.

— Ei, haide... nu mai sta îndruhtat. Și-l 
bătea pe umăr.

Despre noi și despre sergentul' nostru 
mersese vestea în toată unitatea, căci nu 
era chip să-i ia cineva înaintea „gărzii de 
la pod”. Ne îndrăgise mult și sătenii din 
satele dimprejur, iar dacă ne duceam la 
vreo horă se certau fetele pentru noi. Tre
buie să vă spun că ne învățase sergentul 
rostuiala ținutei, iar Manole Dineu, vio- 
ristul, figuri de joc cum numai un oș
tean poate să facă izbind din călcîiele 
cizmelor, și zguduind pămîntul sub talpă 
de se minunau flăcăii, și-și pierdeau ca
pul fetele.

Iacă așa era sergentul Dumitrașcu și

firul acesta de PQyșșiipe l-am depănat gră
bind pe drumqj.ee ducea spre satul acela

Ce o-ne ar fj să fie el 1.
■ „Cină am intrat, in sat m-a intimpinal 

Un grup gălăgios de copii. Râsul lor vesel 
I m-a Smuls din gîndurj și privindu-le jo

cul m-am pomenit și eu rlzind.
— Măi copii, care-i casa lui badea Du- 

mi.trașcu ? ,
Copiii și,au lăsaț joaca Și s-au strîns în 

juru-rni. Unul din ei și-a săltat cușma 
..„-mare ce-i acoperea .aproape c-chii lăsindu-i 

afară doar un năsue pistruiat și m-a privit 
eWSs. »

— Da ce treapă gi njațale cu bădița ?
— Ei na, Ce treabă — i-am răspuns eu 

încurcat. Vreau să-1 văd.
— Păi dacă-i așa, a zis țîncul, atunci 

haide să vă arăt.
Și fără să mai zică ceva a zbughit-o 

înainte' bocănind cu bocăriceii lui micuți. 
Am mers puțin, apoi am făcut la stingă 
pe-o „hudiță” (cum spunea țîncul). După 
puțin ne-am oprit in poarta unei ogrăzi 
mari dîn care au țîșni.t spre mine n-iște 
dulăi grozavi. Văzîndu-mi spaimă, piciul 
a chicotit sub cușmă și m-a liniștit cu un 
aer superior, .

— N-aveți'grijă, nu mușcă. Pe mine i£" 
cunosc bine. Și ca să-mi demonstreze, che 

. mă dulăii, îl mîngîie pe cap, și-i potoli cu 
niște cuvinte moldovenești. întrg timp din 
casă a ieșit un om cam între două vîrste, 
cu părul încărunțit pe la tâmple, cu mus
tăți mari stufoase și cu o aluniță mare 
pe nas făcută parcă înadins ca să-i spri
jine ochelarii.

— Pe cine căutați ? .
Am simțiț că mi se oprește inima de 

emoție și i-am spus :
— Pe Pavei Dumitrașcu.
— Păi dacă-1 căutați pe Pavei Dumi

trașcu poftim în casă. Am intrat în ogra
dă plin.de neîncredere, stîngacj și uitîn- 
du-mă în jur ca să nu mă apuce dulăii.

-r- E în casă ? am zis eu așa, numai de 
dragul vorbii.

— Cum în casă. E aici lîngă dumneata.
— Unde e ? ! !
— Păi uite aici în fața dumitale. Eu îs 

Pavei Dumitrașcu !
O vreme n-am putut să zic nimic. Apoi 

am îndrugat încurcat o scuză și am dat 
să plec.

— Unde pleci omule, nu-1 cauți pe Pav 
Dumitrașcu?

— Ba-i caut bădie dar ăia e altul. E 
mai tînăr și-l cunosc din armată.

— Așa !... se miră bătrînul. Atunci poate, 
îl cauți pe fiul meu, că tot Pavei îl chea
mă și a fost sergent...

— Pe el bădie, am sărit eu descoperind 
abia acum asemuirea între cele două 
chipuri.

— Ei dacă-i așa, atunci intră în casă. 
Eu mă duc în sat să-1 găsesc. Trebuie să 
fie la sfat.

Nu l-am lăsat și după ce l-am pus- 
să-mi arate drumul, m-am dus singur.- 
Vroiam să-i fac surpriză. Acum cînd știam 
că-i el, îmi crescuse și mai mult nerăbda
rea. La sfat însă nu l-am găsit și nici la 
cămin, nici la gospodărie. Se făcuse tîr- 
z>iu și( m-am întristat „Oare să nu pot să-1 
văd?‘‘. Tot întrebînd de oameni am aflat 
că-i brigadier la gospodărie, că are briga
dă fruntașă si că s-a însurat. Cînd aproane 
pierdusem nădejdea de a-1 întîlni,m-a în
drumat. un om snre marginea satului spre 
apa Sucevei unde — zicea ei — „se mun
cește la ilectrică”.

Și într-adevăr acolo l-am găsit. Dar nu 
așa cum mi-1 închipuiam eu. Da... era' 
doar deputat! Asta înseamnă ceva. Era în 
fundul unei gropi, mînjit .tot de lut, săpa 
cu înverșunare alăturea cu alții, temelia 
viitoarei microcentrale. Mai încolb', dintr-c 
ladă nouă cu inscripția unei uzine din Ca- 
pitală, tocmai se scotea un motor.

N-am să po.t descrie scena revederii. 
Știu doar că l-am strigat, că a sărit în- 
tr-o clipă pe marginea gropii și că ne-am 
îmbrățișat așa _ cum se îmbrățișează do 
prieteni buni cînd se regăsesc după multe 
vreme. Pavei nu se schimbase prea mult 
Doar că părea mai puțin aspru în hainele 
acelea civile, dar încolo nimic. Aceeaș 
față, aceeași căutătură vioaie Și același : 
glas de bas.

— Mă caporale, ce vînt țe-o purtat spre 
locurile aistea, că tare vreau să-ți mulțu 
mesc.

Cîte nu le-am spus așa la repezeală, cît« 
mîini n-am strîns ca să cunosc sătenii lu 
Dumitrașcu și cît de bine mă simțeam pă- 

, șind alături de el !
Bin« înțeles, trenul l-am scăpat. Și as‘s

Pionierii și școlarii în sprijinul 
colectiviștilor

Pionierii și școlarii de la școala ele- 
...-,.mentară din comuna Albești raionul Ne

gru ’Vodă aU mers la gospodăria colec
tivă din comună, pentru a ajuta colecti- 
vițiilor la întreținerea culturilor de pri- 
m" vară.

.. Ei au plivit 50 hectare de in și 18 hec
tare borceng. Exemplul demn de urmat 

' ăh fost u-temistul Drăghici Constan’in, 
Utemista Cornea Leontina, pioniera Ma
nea Victoria și alții care au muncit cu 
multă dragoste în cadrul acestei acțiuni 

Pionieri- și școlarii din raionul Negru 
‘ Vodă au nlivit'circa 2000 hectare cu di

verse culturi.
Corespondent 
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din cauza unor plăcinte cum numai priit 
părțile acelea ale Moldovei știu să le rui 
menească femeile, șj a „ordinului”- ser 
gentului, la care a trebuit, să .răspund ca 
la regulament lipind călcîiele : •

— Am înțeles, plec mâine dimineață to 
varășe sergent!

puim că 
secretar 
crede că 
muncitori 
resează

seamă de alte cauze despre cere în cele 
3 secții se vorbește mal puțin, ca și cum 
rolul lor în procesul de producție ar fi de 
neglijat. Așa, de pildă, nu se consideră 
că rebutarea în ultimul timp a unui mare 
număr de cuzineți de bronz ar putea avea 
drept cauză și faptul că tov. Gheorghe 
Bechenea, maistrul șef al atelierului de 
turnătorie, își duce munca mai mult din 
birou și se Interesează prea puțin de pro
ducție, lipsind pe numeroșii muncitori și 
îndeosebi pe tinerii muncitori care lu
crează aci, de ajutorul pe care are dato
ria să 11-1 dea.

Se vorbește prea puțin și despre tără
gănarea introducerii unor măsuri tehnico- 
organlzaitorice, ca de pildă, construirea și 
punerea în funcțiune a presei pentru pre
sarea și depresarea cuzineților, sau extin
derea metodei sovietice de turnare a cu
zineților direct în cutia de grăsime.

Conducătorul secției a IV-a mecanică, 
(tov. Jean Vas i le) afirmă cu justificată 
mîndrie că a luat măsura de a se face un 
control minuțios al calității bronzului, cu 
prilejul prelucrării cuzineților. îi este 
însă mai greu să recunoască faptul că 
acest control a fost Instituit numai.după 
ce au fost semnalate unele cazurj de lo
comotive căzute în T. G.

Pe de altă parte, se neglijează să se la 
în seamă influența negativă pe care o are 
asupra calității reparațiilor faptul că o 
mare partR din locomotivele date în ex
ploatare în ultimele zile ale lunii au fost 
reparate în „asalt”.

La comitetul U. T. M.
al complexului

tovarășul 
ar putea 
pe tinerii 
nu-i inte- 

problemele
muncii lor Și nici că dânsul n-ar cunoaște 
cazuri cînd deseori și munca neatentă a 
tinerilor să fi influențat negativ calitatea 
reparațiilor. Cu toate acestea, tovarășul 
Ilie ne-a îndrumat pentru informații în 
legătură cu activitatea și disciplina în 
producție la... conducătorii secțiilor.

Ar fi bine dacă membrii comitetului 
U.T.M. ar cunoaște mai multe lucruri 
despre felul cum muncesc tinerii din ate
liere, cum se preocupă ei să-și ridice ni
velul calificării, ce preocupări și ce greu
tăți au, cum sînt ajutați de conducătorii 
și tehnicienii secțiilor. Așa, de pildă, dacă 
ar cunoaște mai îndeaproape situația unor 
tineri ca Alexandru Dumitru, Gheorghe 
Militaru și a altora care lipsesc nemo
tivat și nu se preocupă de ridicarea ni
velului lor profesional, comitetului U.T.M. 
i-ar fi mult mai ușor să lupte pentru în
dreptarea unor astfel de manifestări ne
sănătoase. Cu atît mai ușor cu cît în 
aceeași secție lucrează un mare număr 
de utemiști ca : Gheorghe Ionescu, Ilie 
Dumitru, Nicolae Dragomir, Nicolae. Pa
vel și alții, care constituie adevărate 
exemple de disciplină. și conștiinciozitate 
în muncă.

De asemenea, dacă ar fț, existat o pre
ocupare mai atentă din partea comitetu
lui U.T.M. pentru îndrumarea și spriji
nirea tinerilor de la turnătoria de bronz 
s-ar fi putut elimina din timp desele ca
zuri de indisciplină care se manifestă aci 
și prin aceasta, s-ar fi putut preîntîmpina 
în bună măsură rebutarea unui număr 
încă mare de cuzineți. Oare faptul că 
utemiștii Gică Pîrvan și Gheorghe Chir- 
culescu nu țin seama de sfaturile turnă
torilor mai vîrstnici și cu mai multă ex
periență, hu este un indiciu că au și ei 
partea lor de vină în turnarea cuzineților 
de proastă calitate ?

Iată fapte și întrebări cărora comite
tul U.T.M. de la complexul C.F.R. „Gri
vlța Roșie” cu concursul întregului tine
ret, are datoria să le găsească 
neîntîrziat.

în întrecerea socialistă toți 
la acest complex trebuie să se
trenați în acțiunea de îmbunătățire a ca
lității reparațiilor.

Cazuri ca cel întîmplat recent nu tre
buie să se mai repete.

S,' lONF'-ru

In urmă cu 2-3 ani, cazurile de defectări 
în termenul de garanție din cauza cuzi
neților de osie, la locomotivele reparate 
la Complexul C.F.R. „Grivlța Roșie” erau 
aproape inexistente. Așa, de pildă, în 
anul 1951 a fost semnalat un singur caz. 
In anii 1952 și 1953 calitatea turnării și 
montării cuzineților s-a îmbunătățit sub
stanțial, astfel că în această perioadă nu 
a căzut în termenul de garanție nici o 
locomotivă. în anul trecut insă, au fost 
două perioade — pe la începutul și sfîr- 
șitul anului — cînd s-au semnalat cite 
două locomotive defectate în termenul de 
garanție. Duipă fiecare din aceste peri
oade, în urma analizării atente a cauze
lor care provocau defecțiunile și a măsu
rilor de îndreptare luate, calitatea repara
țiilor s-a îmbunătățit. Faptele au dovedit 
că atâta vreme cit măsurile luate au fost 
respectate cu rigurozitate, au fost elimi
nate și defectările mașinilor. îndată însă 
ce controlul muncii și supravegherea 
atentă pe fiecare fază de operații au slă
bit, au apărut din nou asemenea necazuri. 
Aceasta este, de altfel, și principala cauză 
care la începutul acestui an a provocat 
un număr mai mare de defectări la loco
motive în termenul de garanție.

...Am pășit pragul Complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie” dorind să aflu care secție 
a provocat atîtea necazuri celor doi me
canici de la lași. Surpriză : pretutindeni 
— la secția turnătorie bronz, la secția a 
IV-a mecanică s-au la a Il-a montaj —- am 
descoperit numai cauZe „obiective”! Con
ducătorii și maiștrii din cele trei secții 
cunosc cu toții greutățile de care se lo
vesc mecanicii și fochiștii de pe locomo
tivele reparate de ei. Dar pentru fiecare 
caz în parte pot „demonstra” că defec
țiunile ivite nu se dafore-sc lor, ci sînt 
provocate de „cealaltă” secție. Astfel la 
secția IV-a mecanică se vorbește despre 
calitatea necorespunzătoare a turnării cu
zineților de bronz, la secția Il-a montaj 
am descoperit unele lipsuri în munca celor 
de la secția mecanică. In sfârșit, la turnă
toria de bronz am aflat că a existat o ne
glijență în aprovizionarea cu unele mate
riale de turnat, sau că secția montaj nu 
ar verifica cu atenție paralelismul osiilor.

De fapt toate aceste defecțiuni sînt 
reale. Pe lîngă acestea
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Pe la începutul 
lunii februarie a.c. 
locomotiva nr. 50.346 
a părăsit halele com
plexului C.F.R. „Gri.
vița Roșie” din Capitală, ieșind din re
parație generală interioară.

Recepția și parcursul de probă au fost 
examene pe care mașina le-a trecut cu 
„succes”, după care cei în drept și-au dat 
avizul și au hotărât — deși cu o întârziere 
de aproape o lună — ca ea să ia drumul 
depoului Iași.

întârzierea asta îi cam neliniștise pe 
mecanicii Vaslle Hrișcu și Petru Oancea 
de la depoul Iași. Dar necazul lor s-a mai 
domolit cînd au luat în primire locomo
tiva. Ei gîndeau pe-atunci că acum le va 
fi mal ușor să-și îndeplinească sarcinile de 
plan și angajamentele luate în întrecerea 
cu ceilalți mecanici din depou.

N-au ajuns însă să-și
îndeplinite. Cu fiecare drum 
îl făceau îngrijorarea 
mal mare. La început s-au încălzit peste 
limita normală cuzineții de pe ambele 
părți, după care la unii dintre ei au apă
rut chiar „bătăi”. Cel doi mecanici n-au 
așteptat să 11 se întâmple rușinea ca lo
comotiva să rătnînă defectă pe linie cîau 
cerut să vină o comisie de la București, 
care să constate la fața locului cine se 
face vinovat de defectarea locomotivei.

Telegramele au zburat către minister 
și pe la sfirșitul funii aprilie comisia de 
anchetă a stabilit că locomotiva s-a de
fectat, „a căzut în T.G.” (în termen de 
garanție) cum spun ceferiștii, după numai 
43 de zile de funcționare, în care timp a 
parcurs abia 11.200 km. Cauza: 
de calitate necorespunzătoare 
la Complexul C.F.R. „Grlyița

Același lucru s-a petrecut 
două locomotive.

Faptul acesta le-a sporit 
Au făcut chiar și o socoteală
lor pe care le-a provocat transportului, 
economiei țării — și deci și lor înșiși — 
neatenția condamnabilă la turnarea sau 
montarea cuzineților. Mai întâi, costul 
materialelor și al manepejei pentru o re
parație de care, în mod normal, nu era 
nevoie. Apoi, retragerea din circulație a 
m-sinii lor cu care în zilele cît va 

S'* a imobilizată în atelier, ar fi putut re

lor

reparațiile 
executate 

Roșie”, 
și cu alte

supărarea, 
a pagube-

Pentru a cunoaște și mal îndeaproape 
cauzele defectării unor locomotive și în 
special cazul locomotivei 50.346. doritori 
să aflăm unele lucruri și despre munca 
tinerilor care lucrează la reparațiile lo
comotivelor, ne-am îndreptat spre comi
tetul organizației de bază U.T.M

La început ne-am bucurat, aflînd că to
varășii de aici cunosc necazurile prin care 
trec mecanicii și fochiștii de pe locomo
tivele reparate aici și că sînt — spun ei — 
preocupați de înlăturarea cauzelor care 
le provoacă.

Bucuria ne-a fost însă de scurtă du
rată. De la tovarășul Hie D. Ion, secre
tarul comitetului organizației de bază 
U.T.M., n-am putut afla decît că aceste 
cazuri au fost discutate cu... conducătp- 

însă, există o rii secțiilor. Ne-a fosț greu să ne închl-

rezolvare

tinerii de 
simtă an-
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Pentru o viață pionierească plină de conținut AȘTEPT SĂ VII IN UZINA

Din inițiativa C.C. al U.T.M. ș.a or
ganizat o consfătuire pe țară a instruc
torilor de pionieri fruntași.

Majoritatea instructorilor care au luat 
cuvîntul în consfătuire au vorbit despre 
activitatea lor personală scoțind în evi
dență nu numai rezultatele obținute, dar 
și metodele șl formele de muncă con
crete pe care le-au folosit în obținerea 
acestor rezultate. In felul acesta s-au 
putut desprinde numeroase învățăminte 
pentru toți instructorii de pionieri din 
patria noastră, învățăminte care vor pu
tea contribui la dezvoltarea operei de 
educare patriotică a copiilor noștri în 
spiritul înaltelor trăsături morale ale co
munismului, în spiritul pregătirii lor 
pentru a putea pune în slujba interesu. 
lui patriei noastre întreaga lor capaci
tate de muncă și energie.

Redăm mai jos cîteva din expunerile 
făcute de instructori la consfătuire.

PENTRU RIDICAREA NIVELULUI 
LA ÎNVĂȚĂTURĂ

— TONAIDA BADEA — 
instructoare de pionieri raionul Cîmpina

Eu vreau să arăt cum am reușit ca în 
anui școlar 1954—1955 să nu rămînă nici 
un corigent și nici un repetent în unita
tea noastră.

Mai întîi am analizat sarcinile fiecărui 
pionier și am căutat să vedem ce se poate 
face ca nici unul din ei să nu aibă prea 
multe sarcini care să le răpească din 
timpul de studiu. Am organizat apoi îm
preună cu conducerea școlii adunări 
cu părinții, în cadrul cărora am sta- 

■ bilit 0 justă organizare a timpului liber, 
obținînd din partea lor tot concursul. In 
același timp, în adunările noastre pionie
rești am dezbătut c,u deosebită stăruință 
problema perseverenței în munca de în
sușire a cunoștințelor, am organizat dife
rite acțiuni extrașcolare practice, atrăgă
toare, sub conducerea profesorilor de spe
cialitate, mai ales în cadrul cercurilor 
pe materii. Totodată, am ținut cîteva adu
nări cu temă, care au constituit un cîmp 
larg de desfășurare a inițiativei pionie
rești, am organizat un panou cu fotogra
fiile elevilor și pionierilor fruntași la în
vățătură .In dreptul fiecărei fotografii am 

’scris în ce constă meritul fiecăruia în 
munca lui de învățătură și, deci, prin ce 
anume s-a făcut vrednic de această 
cinste.

în același timp, pionierii au primit din 
partea cadrelor didactice explicații și în
drumări, de cele mai multe ori, indivi
dual ; ei au putut învăța astfel cum să-și 
organizeze fimpul de studiu, cum să-și sis
tematizeze cunoștințele.

în felul acesta și cei1 rămași în urmă 
au izbutit să țină pas cu fruntașii și, în 
cele din urmă, toți școlarii și pionierii 

’ unității noastre au început să obțină note 
mari la toate materiile.

Toate acestea nu sînt de fapt decît cî
teva aspecte ale muncii noastre pentru 
îmbunătățirea procesului de învățămînt, 
cîteva acțiuni necesare pentru obținerea 
unor mai bune rezultate

TOT PENTRU RIDICAREA 
NIVELULUI LA ÎNVĂȚĂTURĂ

— HERES AUGUSTIN — 
instructor superior de pionieri 

din regiunea Baia-Mare
Pentru ca între instructorii de pionieri 

și ceilalți factori care au răspunderea 
educării copiilor șă se închege o legătură 

..strânsă,, o colaborare intensă și reciprocă, 
unitatea noastră împreună cu conducerea 
școlii, a organizat consfătuiri lunare cu 
cadrele didactice și cu părinții pionierilor 
și elevilor, în cadrul cărora- s-au discutat 
problemele ajutorării elevilor slabi la în
vățătură.

Pentru a lichida și preveni rămînerea 
în urmă a acestor elevi, consiliul peda
gogic și organizația U.T.M. din școală au 
propus introducerea unui caiet de cores
pondență săptămînală individuală, în care 
se notează zilnic notele fiecărui elev.

Pe calea undelor și prin ziare ne vin tot 
mai multe știri despre frămîntările care 
au loc în Africa de nord — acolo unde 
stăpînesc colonialiștii francezi. Atrag aten
ția în mod deosebit evenimentele din Al
geria. în ultima vreme masele populare 
din această țară s-au ridicat cu vigoare 
la luptă împotriva mizeriei și asupririi 
coloniale.

Ignorînd aspirațiile naționale ale po
porului algerian, colonialiștii spun „Alge
ria este Franța”. Realitatea arată însă că 
Algeria nu este Franța, ci o colonie crunt 
exploatată și asuprită de către burghezia 
franceză. Să cunoaștem așa dar realitatea, 
să cunoaștem în mod sumar Algeria, aspi
rațiile celor multi din această țară.

*

Algeria se întinde pe o suprafață de 
2.294.900 km. p. La nord, coastele țării 
sînt scăldate de Marea Mediterană. La est 
se mărginește cu Tunisia și Libia, iar la 
vest cu Marocul. în sud se află pustiul 
Saharei. Relieful țării la nord este mun
tos, Ia mijloc șes, iar la sud parte mun
tos, parte șes. Cel mai înalt munte este 
Atlasul carP atinge 2320 m. Clima este de 
.tranziție, de la subtropicală la nord, la 
tropicală spre sud. în genere, Algeria este 
o țară agrară. Cele mai bune pămînturi, 
în special, de pe litoral, sînt însă în po
sesia colonialiștilor francezi. Pe ogoarele 
Algeriei se cultivă cereale, legume, viță 
de vie, citrice, tutun, bumbac, iar în zo
nele din sud cresc palmieri.

Subsolul e bogat în minereuri de fier, 
zinc și fosfați. Aceste bogății aparțin de 
asemenea monopolurilor franceze.

Populația țării este aproape de 10 mi
lioane locuitori, dintre care 9 zecimi sînt. 
băștinași (arabi și berberi) și o zecime, 
locuitori de origină europeană (cel mai 
miilți francezi, apoi italieni, spanioli).

Algeria este o unitate administrativă a 
Franței, fără drepturi egale cu aceasta 
— este o colonie. In fruntea țării se află

Controlul și analiza îndeaproape a fie
cărui elev, pe baza unui caiet, de către 
noi și părinți a dus pînă acum la rezultate 
îmbucurătoare. Majoritatea elevilor slabi 
au putut fi îndeaproape controlați și aju
tați.

CUM EDUCAM PIONIERII 
IN SPIRITUL PATRIOTIC

— ANEFI ULVIE — 
instructoare de detașament din unitatea 
nr. 12 de la Școala elementară de 7 ani 

din Medgidia, regiunea Constanța
Aș vrea să arăt, în cîteva cuvinte, cum 

am luptat pentru educarea pionierilor 
din unitatea mea în spiritul patriotismu
lui și internaționalismului proletar. Eu 
fiind de naționalitate tătară și absolvind 
Școala (pedagogică tătară din Constanța, 
după terminare, am fost repartizată ca 
învățătoare tot la o școală tătară. De la 
început am căutat să dezvolt în conștiin
ța pionierilor cel© mai frumoase senti
mente patriotice, povestindu-le cum în 
trecut, noi cei de naționalitate tătară, nu 
aveam nici un fel de drept, nici măcar o 
școală cu limbă de predare în limba tă
tară, și cum acum ne bucurăm de acest 
drept, datorită regimului de democrație 
populară din patria noastră. Am căutat 
ca în adunările de detașament să susți
nem referate privitoare la această pro
blemă, insistând îndeosebi asupra felului 
în care pionierii pot lua parte activă la 
opera de construire a socialismului în 
țara noastră.

Tot în privința dezvoltării sentimentelor 
patriotice ia pionierii din detașamentul 
meu, am căutat să folosesc cât mai rațio
nal timpul lor liber, am căutat să-i antre
nez în acțiuni de folos obștesc. Astfel, în 
timpul iernii, am strîns o cantitate de 
2000 kg. fier vechi, 50 kg. oase și 150 
becuri arse. Ajutați și îndrumați de pro
fesorul de științe naturale, am căutat să 
confecționăm 2 răsadnițe de zarzavaturi, 
iar în grădina școlii am plantat 100 de 
pomi fructiferi.

în același' timp, pentru cultivarea unui 
spirit cît mai larg și cît mai multilateral 
al dragostei față de patrie, am organizat 
diferite festivaluri artistice, unde am pus 
în program cîntece, jocuri și poezii închi
nate scumpei noastre petrii.
PENTRU ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI 

IN SCOALĂ
— HRISTIAN DUMITRU —

instructor de pionieri, regiunea Bîrlad
Eu am întâlnit un caz dificil, un copl 

care de trei ori rămăsese repetent și care 
avea deprinderi urîte. Cum să ajut acest 
copil să devină un element cu înalte trăsă
turi morale, un pionier demn de colectivul 
nostru ? M-am gîndit că cel mai potrivit 
lucru ar fi discuția mea personală cu el, 
împrietenirea și apoi îndrumarea ener
gică pe căile disciplinei și ale bunei com
portări. In adunările noastre, și uneori 
în recreații, le povesteam faptele minu
nate ale pionierilor sovietici care au lup
tat ca partizani în timpul războiului pen
tru apărarea patriei. La aceste adunări TI 
chemam și pe acest copil și-i arătam o 
atenție deosebită. De multe ori îi dam de 
înțeles că el însuși ar putea deveni un 
școlar și pionier destoinic. Această 
încredere, această neașteptată apreciere 
l-a impresionat și încet, încet, a 
început să capete față de mine și prin 
aceasta față de noi toți respect și simpa
tie. M-am apropiat ma; mult de el, l-am 
îndrumat să ceară sprijinul profesorilor 
la materiile pe care nu le înțelege și eu 
însumi l-am controlat îndeaproape. în 
felul acesta, el a început să se obișnuiască 
treptat, treptat, cu dragostea și încrederea 
noastră, și într-un timp neașteptat de 
scurt, a izbutit să se îndrepte.

Prin aceasta vreau să arăt că în munca 
noastră de educare a unor înalte trăsă
turi morale la copii, la pionierii noștri, 
avem nevoie de multă înțelegere și răb
dare, de încredere și perseverență și atun

Libertate Algeriei
nu lanțuri și zăbrele!

un guvernator general numit de președin
tele republicii. Bineînțeles că în Algeria 
ca și în alte colonii nu lipsește cîrdășia 
între reacțiunea autohtonă reprezentată de 
vîrfurile feudaliste și ale marei burghezii 
și administrația colonialistă franceză. Sis
temul legislativ e astfel alcătuit încît dă 
putința colonialiștilor francezi să dicteze 
după bunul lor plac. Și desigur că roadele 
celor 125 de ani de colonizare a țării sînt 
destul de evidente în Algeria.

Nivelul de trai al populației băștinașe 
este din cel mai scăzut din lumea în
treagă. Lipsa de asistență socială poate 
fi constatată ia fiecare pas. în Algeria, la 
o populație de aproape 10 milioane locui
tor; sînt tot atîția tuberculoși ca și în 
Franța, care numără 40 milioane locui
tori. Numai în regiunea Constantine sînt 
1.500.000 cazuri de malarie, 250.000 cazuri 
de trahomă (boală de ochi care duce la 
orbire) și 50.000 cazuri de tuberculoză. 
Aci există un medic la 10.000 locuitori.

Posibilitățile de educație sînt de aseme
nea foarte reduse. 81 la sută din numărul 
copiilor algerieni în vîrstă de 6 pînă ia 
14 ani nu frecventează școala. Aceasta în
seamnă că peste 2.000.000 copii nu au în 
prezent altă perspectivă decît să vaga
bondeze, să devie lustragii, vînzători de 
ziare, salahori și pînă la urmă șomeri.

Ar fl firesc ca măcar în acele puține 
școli existente, copiii algerieni să învețe 
în limba lor maternă — limba arabă, care 
este vorbită de majoritatea populației. 
Acest lucru nu se întîmplă. Predarea în 
școlile din Algeria se face 
ceză, limba arabă fiind 
limbă străină.

Faiptelp sînt evidente șl 
putință de tăgadă că Algeria este o colo
nie în care populația băștinașă trăiește în 
cea mai neagră mizerie și ignoranță.

Pentru a scutura de pe grumazul său 
jugul mizeriei și asupririi colonialiste, 
poporul algerian s-a ridicat la luptă ho- 
tărîtă pentru eliberare națională. în toam
na anului trecut, patrioții din Algeria au 
început în diferite puncte ale țării ac
țiuni armate. Mișcarea de eliberare națio
nală se organizează mal ales în jurul a 
două partide naționaliste — Uniunea de
mocrată a manifestului algerian (U D.M.A.) 
și Mișcarea pentru triumful libertăților 
democratice (M.T.L.D.) precum șl în jurul 
Partidului Comunist din Algeria.

în fața luptei crescânde a poporului al
gerian pentru libertate și o viață mai 
hună, autorității,» colonialiste își mobili- 
•cază toate forțele și intensifică represiu
nile sângeroase împotriva patrloților alge- 

în limba fran- 
considerată ca

dovedesc fără

ci fără îndoială vom reuși în întreaga noa
stră activitlate.

DESPRE NECESITATEA 
UNUI CONȚINUT MAI ATRACTIV 

AL MUNCII
— CAIA CLAUDIA — 

instructoare superioară de pionieri, 
regiunea Autonomă Maghiară

In urma orelor de limba ro- 
mînă și în urma discuțiilor purtate 
cu pionieri; membri ai cercului „prietena 
noastră cartea”, pionierii unității ncas 
tre au început să citească mai mult. Pen 
tru dezvoltarea acestei preocupări, care 
devenise un stimulent pentru toți elevii 
din școală, noi ne-am gindit să organi
zăm un stand de cărți pentru copii. Unele 
grupe de pionieri și-au organizat biblio
teci personale, aprovizionîndu-se de la 
acest stand și în cele din urmă au început 
să se organizeze împrumuturi și schimburi 
de cărți între aceste grupe, așa că, în 
momentul de față, interesul pentru lec
tură a devenit aproape , o pasiune gene
rală în rândurile pionierilor din unitatea 
noastră.

Pentru stimularea interesului copiilor 
față de problemele de cultură generală, 
față de însușirea a cît mai multe cunoș
tințe prin mijloace cît mai atractive și in
teresante, am organizat în școala noas
tră și un teatru de păpuși. S-au recrutat, 
chiar dintre pionieri, artiști mânuitori ai 
acestor păpuși și tot pionierii sînt aceia 
care alcătuiesc repertoriul și pun în dis
cuție problemele și învățămintele des
prinse din diferitele mici piese educative 
care se joacă în acest teatru.

Acestea nu sînt însă decât cîteva acțiuni 
dintre cele mai atractive pe care le utili
zăm pentru a trezi în conștiința pionieri
lor noștri interesul fată de acțiunile ne 
care organizația noastră le inițiază în ve
derea educării și dezvoltării cunoștințelor 
și preocupărilor lor.

CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA 
VACANȚEI DE VARĂ 
— ȘERBAN IULIANA — 

instructoare superioară de pionieri, 
raionul Grivița Roșie-București

Pe baza experienței căpătate anul tre
cut în munca mea de organizare a vacan
ței, am început și anul acesta să între
prind unele acțiuni în vederea desfășură
rii vacantei pionierilor din unitate în
tr-un mod cît mai plăcut și folositor.

In primul rînd, am pornit la lucru pen
tru asigurarea locului unde se va desfă
șura vacanța de vară. Am intervenit pe 
lingă conducerea clubului întreprinderii 
„Grivița Roșie", pentru a ni se pune la 
dispoziție grădina de vară și cîteva din 
camerele clubului. Am obținut aprobarea 
și apoi am pornit la treabă. Am organizat 
discuții largi cu conducătorii de grupe 
și de detașamente cu pionierii-, pentru 
aflarea preferințelor și principalelor lor 
preocupări. Am organizat de asemenea o 
cutie cu scrisori, în care pionierii ne-au 
trimis diferite propuneri și întrebări în 
legătură cu desfășurarea vacanței de vară. 
Am reținut cele mai interesante propu
neri și am căutat să le creăm condiții de 
aplicare în practică.

★

Principala concluzie care s-a putut des
prinde din majoritatea discuțiilor purtate 
de_ către participanții la această con
sfătuire, a fost aceea că reușita apli
cării în practică a celor mai înaintate 
metode de muncă, depinde în cea mai 
mare măsură de inițiativa și munca in
structorilor de pionieri. Acest lucru nu 
se poate obține însă, decît prin studierea 
temeinică și multilateraJă a materialelor 
publicate în acest sens în presa de spe
cialitate, precum și prin preocuparea 
plină de hotărîre a fiecărui instructor 
de pionieri de a găsi și aplica în activi
tatea de fiecare zi cele mai potrivite și 
mai atrăgătoare mijloace de educare în 
spirit comunist a pionierilor și școlarilor 
patriei noastre.

rieni. Au loc adevărate expediții armate, 
se procedează la curățirea unor regiuni 
întregi, la expulzarea a mii de țărani, la 
distrugerea locuințelor lor, la arestarea a 
mii de oameni cinstiți bănuiți „suspecți" 
și la execuții tâlhărești.

încă în primele zile ale intensificării 
mișcării de eliberare, anul trecut, a fost 
dizolvată M.T.L.D. Presa progresistă a 
fost interzisă sau a fost confiscată în 
mod sistematic, cum s-a întîmplat, de 
pildă, cu ziarul „Libertă” — organul Par
tidului Comunist din Algeria.

Patrioții algerieni și mai ales comuniș
tii siint supuși unor persecuții și pedepse 
dintre cele mai grele. Potrivit unor date 
incomplecte numai între 1 noiembrie 1954 
și 28 februarie 1955, tribunalele au pro
nunțat sentințe care însumează 2.200 de 
ani închisoare, 1700 ani de interdicție de 
a locui într-o anumită localitate, 1880 de 
privațiuni de drepturi cetățenești și 152 
milioane franci amendă.

Actele de vandalism ale zbirilor colonia
liști nu sînt în măsură însă să stăvilească 
avîntul luptei forțelor revoluționare. Pa
trioții algerieni continuă tot mai puter
nic să-și afirme voința lor de a cuceri 
libertatea. Cuprinși de furie oarbă colo 
nialiștii au adoptat și aplicat la începu
tul lunii aprilie a acestui an legea cu pri 
vire la starea excepțională. în pofida aces
tei acțiuni lupta de eliberare continuă să 
se desfășoare. Pînă și presa colonialiști
lor este nevoită să recunoască că grupele 
armate din Ores, al căror număr de adepți 
crește necontenit, se întăresc cu toate ope
rațiunile militare desfășurat© împotriva 
lor.

Informațiile oficiale arată că în cursul 
ultimelor 7 luni au fost întreprinse urmă
toarele acțiuni: 95 atacuri ale grupelor 
armate de partizani, 70 de incendii, 27 ex
plozii, 80 de sabotaje rutiere, 260 sabotaje 
împotriva comunicațiilor telefonice, 240 
acțiuni individuale.

în prezent, guvernanții Franței depun 
eforturi și mai susținute pentru a fringe 
cu ajutorul .tunurilor voința de indepen
dență a poporului algerian. Astfel, în Al
geria sînt trimise unități ale celei de a 
doua divizii de infanterie motorizată care 
se află în Franța de est. S-a hotărât, apoi 
transferarea de trupe franceze echipate 
cu armament american din Germania oc
cidentală în Algeria.

Dat fiind evoluția evenimentelor din Al. 
geria, guvernatorul general, Jacques Sou- 
s tel le a plecat la Paris unde la 7 iun’e în 
cadrul unei ședințe guvernamentale pre

Să nu te mire faptul că-ți scriu. Pu
team foarte bine să te opresc intr-o zi pe 
stradă și să-ți spun tot ce am de spus prin 
viu grai. Dar, nu. Găsesc că e mai bine 
așa. Cuvîntul scris se păstrează mai bine 
in minte. Și, apoi, știu că tu n-ai fi avut 
niciodată răbdare să asculți vorbele unui 
muncitor mai vîrstnic, care te.ar fi oprit 
într-o zi pe stradă și ți-ar fi spus ; ,.Dra
gă Rusechi Dan, nu faci bine ce faci. Nu 
e cazul să lași pe alții să hotărască dru
mul vieții tale. Hotărăște-1 singur".

Acum cînd termini invățămintul me
diu și intri in viață, nu se face să intri 
nepăsător și la voia întâmplării Nu se 
face să intri așa, fără nici un scop...

Te întrebi, poate, în ce calitate îți vor
besc astfel ? Te întrebi, poate, ce mă pri
vește pe mine că tu nu ți-ai - ales încă 
nici o ocupație, că n-aî simțit încă nici 
o chemare ? Dar tu mă cunoști destul de 
puțin, dar mă cunoști totuși. Știi că nu 
pot să nu-ți port de grijă, așa cum port 
de grijă și băiatului meu.

Anul trecut, cînd băiatul meu era în 
aceeași școală cu tine, eu făceam parte 
din comitetul de părinți. Așa s-a întîm- 
plat că școala voastră, Școala medie 
nr. 13, am cunoscut-o îndeaproape. Și, în 
calitatea mea de membru în acest comi
tet, mă interesa îndeaproape viața și pre
ocupările fiecărui elev din școală, deci 
și a ta...

Eu am început să te cunosc mai întîi 
din discuțiile profesorilor și colegilor tăi. 
Toți spuneau : Rusechi Dan nu este un 
elev leneș, nici mediocru, dar învață nu
mai ca să învețe, numai ca să facă plă
cerea părinților și rudelor.

Și cînd te întreba cineva (îmi amintesc 
că și eu te-am întrebat odată) ce ai de 
gînd să faci după ce termini școala, tu 
răspundeai înălțînd din umeri : habar 
n-am...

Am aflat însă că nici acum nu te-ai 
schimbat. Că tot așa gîndești, că abia aș
tepți să dai examenul de maturitate, să 
ieși din școală fără nici o bătaie de cap, 
apoi, fie ce-o fi...

Tu ești însă acum destul de stăpîn pe 
o mulțime de cunoștințe. Ce ai de gînd 
să faci cu ele ? Nu vrei să alegi o muncă 
folositoare, o muncă frumoasă ? Nu vrei 
să fii și tu un om adevărat ? Nu știi că 
datoria cea mai sfintă a unui om e să 
dăruiască patriei, tovarășilor lui, vieții, 
toată priceperea, pentru ca toți să ne fo
losim de cunoștințele pe care le âu unii și 
acei unii de cunoștințele pe care le au toți? 
înțelegi dar că nu vei putea rămîne mul
tă vreme la voia întîmplării, nepăsător 
față de bunul cunoștințelor tale adunate 
ani în șir.

înțelegi dar că întreagă ta putere de 
muncă, cunoștințele tale trebuie să le în

In întâmpinarea Congresului Mondial al Mamelor
în adunările care se desfășoară pe tot 

cuprinsul țării, în moțiuni și declarații, 
în scrisorile care sosesc în aceste zile la 
Comitetul Femeilor Democrat© din R.P.R-, 
adresate femeilor mame din întreaga 
lume, participante la Congresul Mondial 
al Mamelor, milioane de femei, de mame 
din țara noastră dau glas hotărârii de a 
apăra dreptul la viață al copiilor. Ele își 
manifestă dorința vie de a participa la 
acțiunile de pregătire și întâmpinare a 
Congresului,

„Prin tonele de cărbune extrase peste 
angajamentul meu sînt hotărât să întă
resc cuvîntul delegatelor țării mele la 
Congresul Mondial al Mamelor, care vor 
exprima dorința fierbinte a femeilor și 
mamelor din țara mea de a apăra și con
solida pacea" — scrie, printre altele în 
scrisoarea adresată unei delegate japo
neze la Congresul Mamelor, minera Ma
ria Febăr de la mina Aninoasa. Colecti
vista Lucreția Oțrocol, din comuna Bră- 

...XșA

zidată de primul mi 
nistru, E. Faure, . 
ținut un raport asu
pra situației existen
te în colonia france
ză din Africa de 
nord. La 9 iunie, Ja
cques Soustedle s-a 
întors la Alger — 
capitala Algeriei, cu 
noile dispozițiuni pri
mite din partea gu
vernului francez. El 
a declarat că guver
nul francez este „ho. 
tărît să restabilească 
ordinea" în țară, fo
losind mijloacele cele 
mai energice. Din 
declarațiile lui Sous- 
telle, reiese că gu
vernul francez în. 
cearcă să soluționeze 
problema algeriană 
reprimind fără „nici 
o rezervă", cu cru
zime, lupta poporu
lui din această țară.

în prezent în Al
geria continuă să ai. 
bă loc ciocniri între 
trupele de represiune 
și patrioții algerieni. 
Continuă arestările 
și schingiuirile comuniștilor, a persoa
nelor „suspecte". Au loc deportări 
în masă în lagărele de concentrare. Viața 
în aceste condiții este extrem de grea. Iată 
un fragment dintr-o scrisoare emoționantă 
a unor locuitori băștinași arestați : „Sin- 
tem 101 persoane în lagărul de concen
trare de la Guelt Es Stei, care este de
numit pentru nevoile cauzej „centre de 
găzduire". Noi sîntem aduși în camioane 
ale armate; după mai multe zile de deten
țiune în diferite cazărmi ale departamen
tului. Plecați la 4,30 dimineața am sosit la 
orele 18,45 seara. Unii dintre noi au leșinat 
din cauza foamei, a greutății drumului, a 
căldurii, etc. Printre noi se află un orb, 
bătrîni, tineri tuberculoși. Unii nu au fă
cut niciodată politică și au fost ridicați 
pe baza unui simplu denunț".

„Vă aducem la cunoștință — încheie 
cele 101 persoane expulzate, că în acest 
lagăr sîntem supuși unei morțl lente".

Poporul algerian plătește cu sînge 
voința lui legitimă de a trăi liber 

chini patriei, vieții, fericirii de a trăi cu 
demnitate. Și a trăi cu demnitate înseam. 
nă a trăi prin propriile puteri, mai întîi, 
apoi înseamnă a trăi în așa fel încît să 
știi să îmbini interesele tale proprii cu 
interesele generale.

Dar care sînt interesele tale ? Am aflat 
mai deunăzi că-ți place să montezi și să 
demontezi orice mașinărie, că ai acasă o 
bicicletă pe care mereu o montezi și o 
demontezi.

Nu cumva îți place mecanică ? Nu te-ai 
gindit încă. Dacă ar fi așa, ar fi nespus de 
bine. Eu însumi aș fi gata să-ți arăt ce 
minunată este mecanica, ce poate crea 
mintea omenească. Te-aș chema într-o zi 
în uzină la noi (tu știi unde lucrez) în 
sala vagoanelor a uzinelor ,,23 August". 
Mă găsești zilnic. Poți dar să-mi spui 
cînd vii, ca să te pot introduce în uzină...

Aici să vezi motoare și mașini făurite de 
minunății noștri meșteri. Să vezi ce poate 
să iasă din mîinile unui Cm. Ce piese mari 
și complicate, piese care trebuie la va
goane. Și noi lucrăm cu dragoste și eu do. 
rința fierbinte de a face vagoane din ce 
în ce mai faune și mai frumoase. Noi știm 
că ceea ce facem, facem pentru călătorii 
patriei noastre, pentru transportul mărfu
rilor patriei noastre, pentru noi și copiii 
noștri...

E o muncă interesantă munca în uzină. 
Cînd vezi ce-ți poate ieși din mîini, cînd 
vezi că poți face lucruri care folosesc tu
turor, simți așa, dintr-odată că ai pen
tru ce trăi, că ești un făuritor, că ți-ai 
găsit un scop măreț în viață, că la urma 
urmei, asta e fericirea...

Eu, dragul meu, aș vrea să-ți atrag 
atenția că n-are rost să mai pierzi tim
pul așteptînd să hotărască altcineva ce 
drum să urmezi în viată, ce să faci după 
ce vei termina școala. E limpede. îți place 
mecanica. Vino în uzină la noi. Te vom 
ajuta să înveți meșteșugul. Te vom aju
ta să pui în practică toate cunoștințele 
adunate pe băncile școlii atîția ani. Te 
vom ajuta să înveți mai departe. E fi
resc lucrul acesta, cît se poate de firesc, 
nu-i așa ?

Și cînd vei vedea ce pot făuri mîinile 
tale, mîinile unui om stăpîn pe multe cu
noștințe, vei înțelege că nu zadarnic 
ți-am scris, nlU zadarnic am căutat să te 
îndemn pe acest drum, nu zadarnic te-am 
chemat în uzină la noi.

Ei, ce spui ?
Aștept să vii în uzină. Pînă atunci, în

vață, pregătește-te bine pentru examenul 
de. maturitate. Și nu da uitării sfaturile 
mele. ’

VINTILA DUMITRU
muncitor la Uzinele „23 August" 

din București
O

ești, regiunea Suceava, îi scrie unei dele
gate din R.D. Germană la Congresul 
Mondial al Mamelor : „Femeile din pa
tria noastră sînt hotărîte să apere cu 
toate puterile munca lor constructivă, 
marile lor cuceriri pe drumul unei vieți 
îmbelșugate și fericite. De aceea, alături 
de celelalte mame din gospodăria noastră 
colectivă îmi înzecesc necontenit efortu
rile pentru a obține recolte bogate asigu- 
rînd plinea poporului. Să ne unim, dragă 
prietenă, eforturile pentru ca astfel copiii 
noștri să se poată bucura de viața nouă, 
luminoasă, care le este asigurată în țările 
noastre".

In zecile de scrisori adresate zilnic fe
meilor din întreaga lume, mamelor parti
cipante la Congres, femeile din țara noa
stră alături de toți oamenii cinstiți își ex. 
primă solidaritatea cu lupta mamelor de 
pretutindeni împotriva războiului, pentru 
asigurarea păcii în lume

(Agerpres)

Ne.a sosit la re. 
dacțle un număr re. 
cent din ziarul alge- 
rian „Liberte". Pete 
albe acoperă paginile 
acestui ziar așa pre.

cum se poate vedea șl din clișeul de mai sus. Cenzura colonia, 
listă a scos toate articolele care demascau atrocitățile comise 
de trupele franceze. Apariția ziarului nu a putut fi însă împie. 
dicată. El a apărut cu spații albe, ca un act de acuzare la 
adresa colonialismului francez care sugrumă cele mai elemen
tare libertăți democratice.., ,

în patria sa. De partea poporului 
algerian se află toate popoarele iubi
toare de pace. Clasa muncitoare fran
ceză condusă de gloriosul său Partid Co
munist, toți oamenii cinstiți ai Franței se 
solidarizează cu lupta poporului algerian. 
La Paris și în multe alte orașe din Fran
ța au loc mitinguri de masă în care 
populația înfierează atrocitățile comise 
de colonialiști în Algeria. în numele po
poarelor africano-asiatice, conferința de 
de ța Bandung a recunoscut și sprijinit 
dreptul popoarelor din Africa de nord, 
deci și a poporului algerian la autodeter
minare și independență. Opinia publică 
arabă a luat de asemenea poziție împo
triva măsurilor criminale luate de autori
tățile colonialiste franceze în Algeria.

Poporul algerian luptă pentru o 
dreaptă ; nimeni și nimic nu va 
zăgăzui drumul lui spre libertate șl 
pendență națională.

cauză 
putea 
inde

D. MIHAIL

Acțiune patriotică 
de strîngere a fieruiu /echl
f~

• Pionierii din unitățile raionului J 
Cujmir, mobilizați de organizația j 
U.T.M. și-au luat angajamentul ca în j 
cinstea celui de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului să adune cît mai 
mult fier vechi. In această acțiune sînt 
îndrumați și mobil.zați de către corni 
tetui raional U.T.M.

P.onierli din unitatea nr. 12 din co
muna Gîrla Mare s-au angajat să sirin
ga 5000 kg. fier 
sent au predat la 
rai 4500 kg. fier, 
u.erii Dobre Gh., 

inău Ioan etc.
[ Toi cu aceiași elan au participat la ) 
} acțiunea de colectare a flerului vechi j 
(și pionier.! și școlarii din unitatea nr. ) 
l 4 Cujmir care au strîns 3500 kg. fier J 
}vechi evidențllndu-se in mod deosebiți 
(pionierii Pătrașcu Ioan, Zăman Petre, j 
[ t-'avel Tudor. Pionierele Călușelu Eu- j 
f genia, Tunsoiu Gheorghița, Bădiță j 
(constanța și altele în frunte cu in-j 
[structoarea superioară Tunsoiu Elena j 
(ae la unitatea nr. 10 comuna Salcia] 
(au strîns 1400 kg. fler vechi.
[ Luînd exemplul pionierilor șl școla- { 
f rllor din unl-âțile Gîrla Mare, Salcia ] 
f și Cujmir, pionierii din unitatea 7 co- j 
Imuna Gruia, unitatea nr. 11 comuna J 
( Vra-a, unitatea nr. 3 Vînători și pio- j 
(nierii din unitatea 18 Izvoare au strîns j 
[și predat 7000 kg. fier vechi.
f Tinerii elevi și pionieri din acesl j 
(raion continuă cu Însuflețire între- j 
{ cerea patriotică de colectare a fieru- 1 
(iul vechi, pen-ru a da cît mai muică j 
[materie primă industriei noastre socia- j

Corespondent ] 
. ——«- i j

i

vechi. Pînă in pre- 
I.C..VI. Turnu Seve- 
evidențiindu-se pio
Bugaru Gh., Geor-

l_

organizația ]

J

J

I

!

TAPIRDEA ION

ț liste.

[ • Unitatea de pionieri nr. 4 din ]
f comuna Axenle Sever, raionul Mediaș, J 
(part.cipă activ la acțiunea de strînge- J 
[.e a fierului vechi. In frunte cu direc- j 
[ .orul școlii, Murzea loan și instructoa- j 
( rea superioară Joarză Llvia ei au [ 
[strîns intr-o săptămlnă, cantitatea de 
î 3300 kg. fier vechi.
( Peste 2500 kg. fler vechi a predat 
[organelor I.C.M. și unitatea de plo- 
f nieri de la casa de copii din satul 
(Agîrbiciu.
[ Pînă acum, organele I.C.M. au co- 
ț lectat de la unitățile de pionieri din 
(raionul Mediaș, cantitatea de 15.000 
[ kg. fler vechi.
ț Alte 10.000 kg. gata adunate în 
(unitățile din Cergău Mare, Moșna și 
[altele așteaptă spre a fi trimise la cen- 
ftrul de colectare.
[ Corespondent

PETRE POPESCU
| • Pionierii și elevii Școlii elemen-
(tare de 7 ani din comuna Tăuți, ralo- 
[ nul Ineu, au strîns numai în cîteva zile 
f600 kg. fier vechi.
( Cantitatea cea mai mare de fiei 
[ vechi, a strîns-o ciclul I., evldențlln- 
f du se clasa I-a, sub conducere^ învă 
(țătorului Nlcu Stoica Andronlc șl cla 
f sa a Il-a, sub conducerea învățătoare, 
f D(ncă Salioara.
( S au evidențiat în acțiunea de strin- 
[ gere a fierului vechi pionierii Hădă- 
(;an Ion, Duma Ion, Pittner Ida diu 
[ clasa a II-a și alții.

Corespondent 
EMANOIL DIACONU

[ «La propunerea comitetului oră- 
[șenesc U.T.M. Reșița, elevii din loca- 
(limte au participat cu bucurie la ac- 
[țiunea patriotică de strîngere a fieru- 
[ lui vechi.
( Drept rezultat al muncii el au strîns
1 70 tone fier vechi
[ Pionierii și școlarii de la Școala de 
[ 7 ani nr. 1 au adunat 18.000 kg. fier 
(remarcindu-se detașamentele 1-4-8.

Corespondent 
BOȘTEOCA NISTOR

( • Acțiunea de colectare a flerului
[ vechi a antrenat și pe utemiștii șl pio- 
[ nierii din comuna Păuleștl, raionul 
Î /rancea. In această comună fierul 

vechi nu se găsește așa ușor. Cu toate 
f acestea, utemiștii și pionierii îndru- 
(mâți de cadrele didactice au pornit să j 
[ strlngă cea mai mică bucățică de fier l 
[ vechi, pe care o vor găsi. ’•
( Importanța dată acestei acțiuni se 
[oglindește în rezultatele i" ’ 
f Pînă în prezent în 
(s-au strîns aproape
[ vechi

( • Sub conducerea
[ganizațlel de bază U

(constantin Lupașcu,
[ nîiiiai nîmbu eic., limpreujia cu piuuic- j 
f rll din această comună au pornit o j 
f largă acțiune pentru colectarea fieru- J 

acțiunea j 
s. El au j

I 

\
I

I 1 
) 
!

I
i

obținute, j

J

comuna Pâulești 
3000 kg. fier

Corespondent
I. TANASE

comitetului or
.T.M. din comu- 

r na Miorcanl, raionul Darabani, tinerii 
< Emil Nicorîci,
[ Mihal Rîmbu ele., împreună cu plonle- 1 -ii ji- x ... „

pul vechi. Tn scurtă vreme i 
ț lor a fost încununată de succes, 
(colectat o cantitate de 2800 kg. fier J 
[ vechi pe care l-au predat întreprinde- j 
țrii de colectarea metalelor.

Corespondent j 
ADY ABRAMOVICI ]

Informații
Joi dimineața au părăsit Capitala S. S. 

Mirajkar, vicepreședintele Congresului 
Sindicatelor din India și Samuel Augustin, 
președintele Uniunii Sindicale a docheri
lor din șantierele navale ale Indiei, mem
bri ai delegației sindicatelor din India 
care la invitația Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. au făcut o vizită 
in țara noastră.

Totodată, a părăsit Capitala delegația 
de activiști sindicali, muncitori și tehni
cieni din domeniul agriculturii din Brazi
lia, care ne-a vizitat țara la invitația Con
siliului Central al Sindicatelor din R.P.R.

Membrii delegației din India și o parte 
din membrii delegației braziliene s-au în
dreptat spre Helsinki, unde vor participa 
la Adunarea Mondială pentru Pace.

★

Casa Prieteniei Romîno - Sovietice 
A.R.L.U.S. anunță conferința prof. univ. 
Horia Deleanu despre „Maxim Gorki, cel 
mai mare reprezentant al artei proletare” 
(cu prilejul împlinirii a 19 ani de la moar
tea sa).

Conferința va avea loc vineri 17 iunie, 
ora 19,30, la Parcul prieteniei romîno-so- 
vietice din str. dr. Staicovici nr. 44, tram
vai 8, 13, 14. (Agerpres)
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s—Tineretul de peste hotare

i
La examene — 1.500.000 studenji

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite; In cele 800 instituții de învă- 
țămint superior din Uniunea Sovietică au 
loc examenele de sfirșit de an. La exa
mene s-au prezentat aproximativ 1.500.000 
de studenți, dintre care 600.000 îmbină 
învățătura cu activitatea în producție.

La Universitatea ,,M. V. Lomonosov" 
din, Moscova, abstracție făcînd de absol
venți, se prezintă la examen peste 12.000 
de persoane. La facultățile de biologie și 
agrologie, de geografie și geologie și la 
multe alte facultăți examenele au și luat 
sfirșit. In comparație cu sesjunea de pri
măvară a anului trecut, numărul studen- 

• țilOr care au obținut calificativele f. bine 
'< și binp a crescut considerabil.
A ■ Numeroși studenți, după ce și-au dat 
>$ examenele. au plecat pentru a-și face 
I practică in diferite regiuni între care

Kamciatka, Ciukotka și Iakutia. Mulți 
studenți de ia facultățile de științe natu
rale vor lua parte la expedițiile Acade
miei de Științe a U.R.S.S., Ministerului 
Geologiei și Protecției Subsolului și altor 
organizații.

La Școala superioară tehnică ,.Bauman” 
dau examen peste 5.500 de tineri și tinere 
din primii trei ani de studii. Studenții din 
anii IV și V, care au terrrinat examenele, 
au plecat la uzinele din Ural, Donbas și 
alte regiuni industriale unde vor lucra ca 
ajutori ai maiștrilor, tehnologilor și cons
tructorilor.

considerabil. Numărul membrilor Uniu
nii depășește în prezent cifra de 700.000. 
In rîndurile tineretului din Ungaria se 
desfășoară pe scară largă întrecerea so
cialistă în muncă.

Szakali a relevat necesitatea de a inten. 
sifica munca educativă în rîndui tine
retului în spiritul marxism-leninismu- 
lui. Raportorul a analizat munca orga
nizațiilor sătești ale Uniunii precum și 
munca dusă de Uniune. în rîndurile ti
neretului studios.

Uniunea Tineretului Muncitor din N. P 
Ungară, a declarat în încheiere Szakali 
trebuie să urmeze exemplul eroicului Corn, 
somol leninist. Fie ca în îndeplinirea mă
rețelor noastre sarcini, a spus el, să n® 
dea puteri conștiința faptului că pe noi 
ne conduce partidul nostru, că aparținem 
marelui lagăr al păcii și socialismului în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Au început apoi discuțiile, 
în seara zilei de 15 iun: 

cuvântare șeful delegației U.T.C.L. 
U.R.S.S., A. A. Rapohin, secretar al 
al U.T.C.L. din U.R.S.S.

a rostit o 
din 

C.C.

Congresul DISZ 
din R. P. Ungară

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — M.T.I. 
transmite : La 15 iunie, la Congresul al 

. 2-lea al Uniunii Tineretului Muncitor din 
■Ungaria, Joszef Szakali, prim secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor din

■ R. P. Ungară, a prezentat raportul de 
activitate.

| Raportorul a subliniat că tineretul Un-
■ gariei ia parte activă la construirea so- 
’ cialismului, participă la activitatea da 
I stat. In perioada care s-a scurs de la 
, primul Congres, Uniunea Tineretului 
' Muncitor din R. P. Ungară s-a întărit

Succesul artiștilor iugoslavi 
în Uniunea Sovietică

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Uniunea Sovietică găzduiește de aproape 
trei săptămîni grupul de artiști ai Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia, 
compus din: Alexandr Marinkovici și Mi
roslav Ciangalovici, soliști ai Teatrului 
Popular din Belgrad, Vilma Bukoveț, so
listă a Operei Populare din Ljubljana, 
Marian Lipovșek, compozitor Și pianist, 
profesor la Academia de muzică din Lju
bljana. Printre oaspeți se află de aseme
nea — Nadia Marinkovici, cunoscută zia
ristă iugoslavă și reporter la postul de 
radio Belgrad.

Oaspeții iugoslavi s-au bucurat de un 
deosebit succes la Moscova și Leningrad.

In cursul șederii lor la Moscova și Le
ningrad, oaspeții iugoslavi au vizitat nu
meroase teatre și diferite muzee.

Ei și-au exprimat în repetate rînduri 
profunda admirație față de realizările cul
turii teatrale Ș> mv-’oBl® sovietice.

Expoziția industriala sovietică 
da la Buenos Aires

a fost vizitată în 24 de zile de 1.700.000 
persoane

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Expoziția industrială sovietică de la 
Buenos Aires continuă să se bucure de un 
deosebit succes, cunoscînd o mare abun
dență de vizitatori. Mai multe întreprin
deri și instituții au organizat vizitarea în 
colectiv a expoziției. Asemenea vizite au 
fost organizate pînă acum de Ministerul 
Lucrărilor Sociale, Confederația Generală 
a Muncii, școala sindicală superioară, 
Confederația industriașilor din Buenos 
Aires, țăranii din provincia Santa Fe, cî- 
teva școli și firme industriale și comer
ciale. Pe adresa expoziției continuă să so
sească cereri pentru vizite în colectiv.

Numai în ziua de dum’nică 12 iunie, 
expoziția a fost vizitată de aproximativ 
200.000 de persoane. In 24 de zile, expo
ziția a fost vizitată de 1.700.000 de per
soane. Mulți vizitatori, printre care și 
funcționar] guvernamentali superiori, își 
exprimă părerea că datorită interesului 
manifestat pentru expoziție, ar fi bine ca 
expoziția să fie prelungită.

O declarație a lui Mac Millan
LONDRA 16 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 15 iunie, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei, Mac Millan, a făcut 
o declarație în Camera Comunelor în le
gătură cu problemele de politică externă

Declarînd că guvernul englez este gata 
să contribuie la slăbirea încordări; in
ternaționale, Mac Millan s-a eschivat însă 
să analizeze cauzele care provoacă în
grijorare in lume.

El a salutat noile propuneri ale Uniunii. 
Sovietice în problema dezarmării califi- 
cîndu-le drept ,,un fapt remarcabil", „To
tuși n-ași dori să creez impresia că ne 
apropiem de sfîrșitul drumului, a spus 
Mac Millan șj în această ordine de idei 
a pomenit de „probleme nerezolvate". 
Printre aceste probleme ei a enumerat 
„problema complicată și pur tehnică a 
controlului asupra energiei nucleare care 
prin natura sa creează uriașe dificultăți". 
Mac Millan și-a consacrat o mare parte a 
discursului apropiatei conferințe a șefilor 
guvernelor celor patru puteri. El și-a ex
primat părerea că această conferință 
constitui „începutul unei noi faze în 
plomație".

Incidente în Argentina
BUENOS AIRES 16 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță din Bue

nos AireS agravarea conflictului dintre gu
vernul argentinian și biserică.

In capitală au izbucnit lupte între re
belii susținuți de biserica catolică și tru
pele guvernamentale. Avioanele militare 
ale rebelilor au bombardat palatul guver
namental în jurul căruia era organizată o 
manifestație în favoarea guvernului Pe
ron. In același timp, palatul a fost atacat 
de un detașament de circa 300 de militari 
rebeli înarmați cu miti'aliere. Mai multe 
persoane au fost rănite și ucise. Atacanții 
eu fost respinși de trupele guvernamen
tale. Pe acoperișurile caselor au fost insta
late cuiburi de mitraliere.

va 
di-
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Recunoașteri...
„în Invăță-mintul nostru superior 

dern, întîmpinăm cred, trei dificultăți 
principale :

— in primul rînd sub aspectul său 
practic, no; nu furnizăm educația nece
sară unui număr suficient de bărbați și 
femei...".

Și continuă. Aceste cuvinte au fost ros
tite în Statele Unite, în așa numitul cen
tru ai „lumii libere". Mai mult chiar. 
Ele au fost radiodifuzate, televizate, pu
blicate în ziare și reviste

...O declarație senzațională ? Desigur că 
nu. Asemenea lucruri sînt la ordinea zi
lei în S.U.A. Cine a avut însă îndrăz
neala de a vorbi pe un asemenea ton 
despre mult lăudatul învățămînt ameri
can ? Cine a făcut „jocul comunismului" 
ar întreba senatorul McCarty — dezicînd 
în mod public valoarea desăvîrșită a în- 
vățămîntului superior american ?

Cuvintele de mai sus n-au fost rostite 
de nimeni altcineva decît de însăși pre
ședintele Eisenhower, intr-un discurs ți
nut de curînd în fața proaspeților absol-

mo-

vențî, promoția 1955, ai Universității din 
Pennsylvania. Dar dacă președintele a 
fost nevoit să declare asemenea cuvinte, 
desigur că este vorba mai mult decît des
pre „ceva putred în Danemarca".

Despre nivelul scăzut al învățămîntului 
superior american și-a dat cu părerea, re
cent, și fundația „Camegie" care a efectuat 
o anchetă în d-ferite universități din 
S.U.A. printre care și în cea din Missouri. 
In primul rînd s-a constatat aici lipsa cu
noștințelor elementare de geografie. Stu
denții americani, din rândurile cărora de
sigur domnul Dulles își va alege cola
boratori, sînt capabili, de pildă, să tacă 
fără să roșească (după normele moralității 
americane) cînd sînt 
lație are... S.U.A., 
lacul... Erie (unul 
lacuri din S.U.A.).

Cei ce ar trebui — 
cercurilor conducătoare 
„elibereze" întreaga omenire nu sînt ca
pabili să spună în care parte a globului 
este situat... Taivanul. 49 la sută din cei 
întrebați n-au putut da nici cea mai mică 
lămurire în privința poziției geografice a 
canalului de Suez sau a Coreei, iar 24 la 
sută nu știu nici măcar unde se află 
Franța. în schimb rectorul Universității 
din Tampa Florida și-a instruit studenții 
după decalogul fascist:

„Consider că trebuie să realizăm o 
pregătire totală, bazîndu-ne pe legea 
junglei. Fiecare trebuie să învețe arta de 
a ucide..."

Așa se explică recunoașterile președin
telui Eisenhower... jț

întrebați ce popu- 
sau unde se 

din
află

cele mal mari

după dorințele 
americane — să

Tineretul polonez se pregătește pen
tru Festival. In fotografie: elevi ai 
Școlii de meserii artistice din Varșovia 
lucrînd daruri pentru partlcipanții la 
Festival.

Publicațiile F.M T.D. - interzisei 
în Kenya |

LONDRA 16 (Agerpres). — După 9 
cum anunță agenția Reuter, la 15 iu- >, 
nie, la Nairobi (Kenya) s-a interzis?, 
oficial introducerea în Kenya a tutu- £ 
ror publicațiilor Federației Mondiale a >, 
Tineretului Democrat si Uniunii In- ?. 
ternationale a Studenților. V

Campionatele europene de volei
Cea de a doua zi a campionatelor eu

ropene de volei a adus în general rezul
tate normale, în care echipele favorite 
au obținut victorii concludente. întîlni- 
rile s-au disputat pe terenurile special 
amenajate din incinta stadionului Dina
mo și au fost urmărite cu interes de un 
mare număr de spectatori, cu tot timpul 
nefavorabil.

O luptă foarte disputată s-a dat în me
ciul dintre echipele R. P. Ungare și R. P 
Bulgaria. Rînd pe rînd, scorul a evoluat 
în favoarea fiecărei echipe și cîștigăto- 
rul nu a putut fi cunoscut decît la ca
pătul a cinci seturi. Pînă la sfirșit vic
toria a revenit jucătorilor maghiari, cu 
scorul de 3—2 (15—8, 13—15, 7—15, 15—7 
16—14).

Echipa R. Cehoslovace, care se anun
ță drept una dintre principalele candidate 
la titlu, a întrecut reprezentativa R.P.F. 
Iugoslavia cu categoricul scor de 3—0 
(15—13, 15—1, 15—4), iar echipa R. P. Po

lone a dispus de Italia tot cu 3—0 (15—7, 
15—9, 15—9).

In celelalte meciuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S.-Finlanda 
3—0 (15—4 15,-3, 15—8) ; Franța-R. P. 
Albania 3—0 (15—7, 15—4, 15—2) ; Egipt- 
Austria 3—1 (9—15, 15—8, 15—10, 17—15).

în urma rezultatelor înregistrate in pri
mele două zile ale campionatelor sînt cu
noscute majoritatea echipelor care se ca
lifică pentru turneul final. Printre acestea 
se găsesc reprezentativele U.R.S.S., R. P. 
Romînă, R. P. Polonă, R. Cehoslovacă, 
R. P. Ungariei, Franței și R. P. Bulgaria.

Astăzi, în cea de a treia zi a campio
natelor sînt programate o serie de întîl- 
niri deosebit de interesante printre care : 
dimineața cu începere de la ora 8,30: R. 
Cehoslova.că-R. P. Ungară (f) R. P. Po- 
lonă-R. P. Bulgaria (f) : R.P.F. Iugosla- 
via-Austria (m) : Belgia-R. P. Bulgaria 
(m) ; după amiază cu începere dg la ora 
16,30 se desfășoară următoarele întîlniri : 
R.P.R.-U.R.S.S. (f) ; R.P.R.-R. P. Polonă 
(m); U.R.S.S.-Franța (m).

Victoria baschetbaliștilor romini

Soli ai pâcii
După cum anunță agenția Kiodo Tușin, 

la congresul al 8-lea al Federației orga
nelor studențești de autoconducere din în. 
treaga Japonie s-a adaptat hotărîrea de 
a se trimite trei delegați la Adunarea 
Mondială a Păcii de la Helsinki și 30 de 
delegați la Festivalul Mondial al Tinere
tului Și Studenților pentru Pace și Prie 
tenie de la Varșovia.

Federația a hotărât de asemenea să nu
mească reprezentanți permanenți pe lingă 
organul permanent al Uniunii Internațio
nale a Studenților, la Praga.

Răsunetul internațional al inițiativelor de pace 
ale Uniunii Sovietice

Ollenhauer salută invitația trimisă guvernului federal german
BONN 16 (Agerpres). — Intr-un inter

viu acordat unui corespondent al agen
ției americane Associated Press, pre
ședintele partidului social-democrat, Ol
lenhauer, a declarat : „Fracțiunea social 
democrată din Bundestag s-a pronunțat 
pentru ducerea cit mai grabnică de tra
tative între Germania occidentală și Uni
unea Sovietică. Noi am considera just ca 
aceste tratative să aibă loc înaintea con
ferinței de la Geneva a celor patru puteri 
și nu după conferință'‘. >

Partidul social democrat din Germania 
(P.S.D.G.), a subliniat Ollenhauer, a salu
tat în mod deschis invitația trimisă de 
guvernul U.R.S.S. P.S.D.G. atribuie o 
mare însemnătate stabilirii unu; contact 
„în cadrul năzuinței generale de a se 
slăbi încordarea în relațiile
nale". De aceea, el consideră că este de 
dorit și necesar ca guvernul 
accepte invitația sovietică.

Voinja tineretului german ;
BERLIN 16 (Agerpres). — In cadrul J 

unei adunări a tineretului muncitoresc < 
din regiunile Frankfurt și Offenbach ( 
convocate de organizațiile de tineret J 
socialist „Șoimii", „Prietenii naturii"; 
și „Uniunea studenților socialiști", a, 
luat cuvîntul Thec Pirker, membru al | 
Institutului economic al Uniunii Sin-; 
dicatelor din Germania occidentală. El 
a declarat că invitația sovietică este 

i direct legată de interesele oamenilor 
>muncii. „Poporul german și în primul 
(rînd populația Germaniei occidentale 
(și în special muncitorii, a spus el, așj 
rieaptă cu nerăbdare ca Adenauer să 
(accepte invitația sovietică". Toți vor
bitorii care au luat cuvîntul la această 
$ adunare au subliniat că tineretul do- 
(reste ca Adenauer să pună reunifica- 
<rea maj presus decît orice altă proble 
Smă si în primul rînd mai presus de
ceit problema reînarmării.

BUDAPESTA 16 (Agerpres). —
Turneul final al campionatului euro

pean de baschet masculin a continuat joi 
pe Stadionul popular din Budapesta cu 
desfășurarea unor jocuri deosebit de in
teresante. O frumoasă victorie a realizat 
echipa R.P.R. care a reușit să învingă cu 
93—68 (41—30) echipa R.P.F. Iugoslavia.

Jucătorii romîni au avut tot timpul Inî-J 
țiativa și au dat dovadă de multă pre
cizie in aruncarea la coș.

Cu un rezultat neașteptat s-a încheiat 
jocul dintre echipele U.R.S.S. și R. Ce
hoslovace. Baschetbaliștii cehoslovaci au 
cîștigat cu scorul de 81—74 după ce la 
pauză conduceau cu 42—36.

Handbaliștii bucureșteni învingători
•

Joi stadionul „Tractorul" din Orașul dîrzenie handbaliștii bucureșteni au raw 
Stalin a găzduit întâlnirea internațională alizat o frumoasă victorie cu scorul de 
de handbal dintre echipele orașelor Bu- 7—6 (4—5). 
curești și Budapesta. Jucînd cu multă

Comentariile ziarelor suedeze asupra meciului de fotbal 
între echipele R. P. R. și Suedia

in ternațio-
Vizitele premierului Nehru 

în U. R. S. S.

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — Ziarele 
suedeze publică mari reportaje și fotogra
fii de la întâlnirea internațională de fot
bal dintre echipele Suediei și R.P.R. dis
putată miercuri la Goteborg. După cum s-a 
anunțat echipa suedeză a cîștigat cu sco
rul de 4—1. Comentatorii de sport ai zia
relor suedeze remarcă în unanimitate că 
acest rezultat a fost prea sever pentru 
echipa romînă, care a făcut un joc frumos 
și a dominat majoritatea timpului. Ziarul 
„Ny Tad“ scrie în cronica sa : „Fotbaliștii 
romîni ®u prestat un joc tehnic și rapid, 
dar au fost nedreptățiți de deciziile ero
nate ale arbitrului danez Andersen1'. Ace
lași ziar publică o fotografie care âl repre
zintă pe fundașul echipei noastre, Pahon- 
țu, în momentul cînd îl deposedează de

balon, printr-o intervenție corectă pe cen
trul atacant Isgren. Arbitrul danez a vă
zut însă altfel, acordând în mod cu totul 
imaginar o lovitură de 11 m. în favoarea 
echipei Suediei.

Ziarul „Goteborg Posten" subliniază jo
cul spectaculos ai echipei R.P.R. arătînd 
că numai forma excepțională a portarului 
Svensson i-a împiedicat Pe atacanții ro
mâni să înscrie mai multe goluri.

Intr-o convorbire cu conducătorul dele
gației fotbaliștilor romîni, secretarul fede
rației suedeze de fotbal, Bergelius, a recu
noscut că arbitrul Helge Andersen (Dane
marca) a fost părtinitor, adăugind că 
niciodată acest arbitru nu va mai fi in
vitat să conducă meciuri de fotbal in 
Suedia.

federal să

Cercurile comerciale vest-germane sînt interesate 
in comerțul cu Uniunea Sovietică

BERLIN 16 (Agerpres). — Cercurile co
merciale vest-germane discută cu însufle
țire nota sovietică adresată guvernului 
Republicii Federale Germane. Eduard 
Wilkening, mare comerciant din Hamburg, 
a declarat : „Este de la sine înțeles că 
stabilirea de relații economice intre țări 
ca Uniunea Sovietică și Germania ar fi 
de o mare importanță. Totodată, astfel de 
relații ar servi înțelegerii între popoare".

„Adenauer trebuie să intre neîntîrziat 
în contact cu Moscova, deoarece acest 
lucru ar avea drept urmare un- avînt al 
economiei și comerțului", a declarat Fritz 
Schoblein, maistru-curelar din Frankfurt 
pe Main.

Fritz Biermann, comerciant din Frank
furt pe Main, a spus : „Este important 
ca Adenauer să accepte invitația sovietică 
Cancelarul austriac Raab a dus și el la

Moscova tratative încununate de succes. 
Cine vrea, găsește calea spre înțelegere".

Karl Oberpottkamp, proprietarul unui 
mare magazin de instrumente muzicale 
din Hanovra, s-a pronunțat pentru relua
rea relațiilor cu Uniunea Sovietică în in
teresul dezvoltării comerțului liber cu 
toți vecinii Germaniei.

„Invitația sovietică trebuie acceptată, 
deoarece exemplul Austriei a arătat că 
colaborarea economică cu Uniunea Sovie
tică este foarte avantajoasă", a declarat 
Herbert Schilling, comerciant din Dussel
dorf.

Walter Schierenberg, proprietarul unui 
mare magazin de mobile din Hanovra a 
declarat: „Dacă Adenauer, urmind pilda 
cancelarului Raab va pleca la Moscova, 
el ar obține pentru Republica Federală 
ceea ce Raab a obținut pentru Austria".

TAȘKENT 16 (Agerpres). — TASS 
transmite : In dimineața zilei de 16 iunie, 
Jawaharlal Nehru, primul ministru al Re
publicii India, și persoanele care îl înso
țesc au părăsit Tașkentul plecînd pe ca
lea aerului în regiunea în care se desfă
șoară lucrările de valorificare a pământu
rilor virgine și înțelenite.

★
16 (Agerpres).

întilnlrea prietenească de haltere dintre echipele 
U. R. S. S. și S. U. A.

TASSRUBTOVSK
transmite : •

La 16 iunie,
aci primul ministru al Republicii India,
Jawaharlal Nehru și persoanele care îl 
însoțesc.

ora 17, ora locală, a sosit

Tratativele lui Adenauer 
din S. U. A.

Presa chineză despre nota sovietică din 13 iunie
PEKIN 16 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : Ziarele centrale au publicat 
în numerele lor din 15 iunie știrea cu 
privire la schimbul de note între guver
nul sovietic și guvernele Franței. S.U.A. 
și Marii Britanii în problema conferinței 
șefilor guvernelor celor patru puteri. Zia
rele publică de asemenea declarația Agen- 
ție; TASS din 13 iunie.

Relevînd îngrijorarea pe care o mani
festă unii'reprezentanți oficiali ai S.U.A 
în legătură cu apropiata conferință, zia
rul „Jenminjibao" scrie ; Cercurile gu
vernante din S.U.A. nu sînt nicidecum 
îngrijorate de faptul că această confe
rință ar putea să nu aibă succes. Dimpo
trivă, ele se tem că această conferință va 
avea succes ceea ce le va împiedica să

promoveze politica lor de cursă a înar
mărilor și de pregătire a unui nou război- 
Prin aceasta se explică de ce S.U.A. au 
respins atîta timp ideea unei conferințe 
la cel mai înalt nivel.

Subliniind în continuare că datorită 
eforturilor neslăbite ale Uniunii Sovietice 
și . ale celorlalte țări iubitoare de pace, 
politica americană ,,de pe poziții de forță'1 
suferă înfrîngeri și că în situația interna
țională se conturează o destindere a în
cordării, ziarul încheie : Acțiunile S.U.A.. 
care urmăresc să creeze obstacole în 
calea lucrărilor conferinței celor patru 
puteri, sînt diametral opuse năzuințelor 
popoarelor iubitoare de pace din întreaga 
lume.

NEW YORK 16 (Agerpres). — Ziarul 
,,New York Times" publică o știre a co
respondentului său din Washington, Res
ton, care aruncă lumină asupra caracteru
lui și conținutului tratativelor duse de 
cancelarul Adenauer la Washington. După 
cum rezultă din această informație, obiec
tul principal al discuțiilor în cadrul între
vederilor de la Washington l-a constituit 
propunerea sovietică făcută cancelarului 
Adenauer de a vizita Moscova. Adenauer 
a stabilit de comun acord cu Statele Unite 
procedura viitoarelor sale tratative cu 
Uniunea Sovietică.

Reston scrie că declarația lui Adenauer 
potrivit căreia concepția neutralității este 
inaplicabilă Germaniei occidentale a li
niștit Washingtonul. „Adenauer, scrie 
Reston, i-a asigurat pe Eisenhower și Du
lles de devotamentul său față de alianța 
occidentală".

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite:

După cum s-a anunțat, la 15 iunie s-a 
desfășurat la Moscova întîlnirea priete
nească de haltere dintre echipele U.R.S.S. 
și S.U.A. Victoria a revenit halterofililor 
sovietici cu scorul de 11—9.

Sportivii sovietici au obținut victoria la 
4 categorii, în timp ce halterofilii ameri
cani au ocupat primul loc la 3 categorii.

întrecerea halterofililor la categoria 
ușoară a scos în evidență forma bună a 
sportivului sovietic Nikolai Kostîlev care 
l-a întrecut pe americanul Pitman la 
toate cele trei stiluri realizînd 375 kg., cu 
35 kg. mai mult decît adversarul lui (340 
kg.). La stilul „smuls11, Kostîlev a stabi
lit un nou record mondial cu performanța 
de 123 kg.

Foarte interesantă a fos± lupta la ca

tegoria semi-mijlocie. Campionul european 
Iuri Duganov s-a întîlnit cu Tommy Kono, 
de mai multe ori campion mondial. Kono a 
demonstrat o tehnică excelentă. La stilul 
„împins", Kono a ridicat cu 7,5 kg. mai 
mult decît Duganov care a egalat dife
rența la stilul „smuls". La ultimul stil — 
„aruncat", Kono a realizat 164 kg. obți- 
nînd victoria cu un total de 410 kg. (127,5 
plus 117,5 plus 165). Duganov a realizat 
402,5 kg. (120 plus 125 plus 157,5). Rezul
tatul lui Kono la totalul celor trei stiluri, 
ca și cel obținut de Stogov la categoria 
cocoș sînt superioare recordului mondial.

întîlnirea dintre halterofilii sovietici și 
americani s-a desfășurat în condiții at
mosferice nefavorabile. Cu toate acestea, 
ea a fost urmărită de peste 12.000 de spec
tatori care au aplaudat cu căldură succe
sele sportivilor sovietici și americani.

PE SCURT
Joi s-a desfășurat la Tg. Mureș întîlni

rea internațională de fotbal dintre echi
pele Lokomotiv Plovdiv și Locomotiva 
Tg. Mureș. Cu tot timpul ploios aproape 
6000 spectatori au urmărit acest meci care 
s-a încheiat cu scorul de 4—1 (2—0) în fa
voarea echipei bulgare. Au marcat Kolev, 
Decev, Damianov și Tașev, iar pentru lo
calnici Ioszi din 11 m.

Echipa Lokomotiv Plovdiv va susține

duminică la Timișoara în fața echipei Lo
comotiva din localitate ultimul joc din ca
drul turneului.

BRNO 16 (Agerpres). — Echipa de fot
bal Flacăra Ploești și-a continuat turneul 
în R- Cehoslovacă întâlnind eri la Brno 
echipa locală Ruda Hvezda. Victoria a 
fost repurtată cu scorul de 3—0 (2—0) de 
echipa Ruda Hvezda.

Vacanță plăcută și instructivă

In preajma Adunării mondiale pentru pace 
de la Helsinki

VIENA 16 (Agerpres). — Buletinul de 
Presă al Secretariatului Consiliuhii Mon
dial al Păcii publică numele a noi perso
nalități din America Latină care vor par
ticipa la Adunarea mondială a reprezen
tanților forțelor iubitoare de pace de la 
Helsinki.

Din Brazilia vor participa la Adunare 
numeroși parlamentari din diferite par
tide, printre care: Ari Vianna, senator 
conservator; Manuel Bamuda, Joao da 
Costa Falcao, Aureo de Melo, Antunes de 
Oliveira, Croacy de Oliveira, Celso Pe- 
canha și Antonio Ferreira Rica, deputați, 
membri ai Partidului muncitoresc; Jose 
Arnaud și Sergio Magalhaes, deputați din 
partea Partidului social-democrat; Men
donca Braga și Dixhuit Rosado, deputați 
din partea Partidului social-progresist.

Din Cuba și-au anunțat plecarea depu
tatul Juan Amador Rodriguez, director al 
Societății de radiodifuziune, iar din Co
lumbia— Daniel Valois-Arce, fost sena
tor, director al Bibliotecii naționale din 
Bogota.

★

HELSINKI 16 (Agerpres). — TASS 
transmite : Partizanii Păcii din Finlanda 
se pregătesc activ psntru Adunarea Mon
dială a Păcii, care se deschide la 22 iu
nie Ia Helsinki. După cum anunță presa 
democrată, în țară au loc reuniuni la care 
sînt explicate scopurile și sarcinile Adu
nării și sînt aleși delegați la această adu
nare internațională.

In legătură cu pregătirile pentru adu
nare, se intensifică campania pentru 
strîngerea de semnături pe Apelul de la 
Viena al Consiliului Mondial al Păcii.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: In legătură cu apropiata 
Adunare mondială a reprezentanților for
țelor păcii de la Helsinki, corpul didactic 
al Academiei de teologie din Moscova și 
al seminarului teologic din Moscova, eu 
adresat un apel corpului didactic al insti
tuțiilor de învățămînt teologic din în
treaga lume.

Scrisoarea cuprinde un apel care 
cheamă studenții teologi din întreaga 
lume să le parte activă la lucrările Adu
nării mondiale a reprezentanților forțelor 
iubitoare de pace, să dovedească prin 
vorbe și fapte năzuința lor spre pace.

★
PEKIN 16 (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
14 pictori chinezi de seamă au terminat 

recent un tablou consacrat Adunării Mon
diale a Păcii, care va avea loc la sfârșitul 
acestei luni la Helsinki.

Tabloul, care este executat în 
tradițional al acuarelelor chineze, 
tează tema păcii.

★
BEIRUT 16 (Agerpres). — TASS

mite : Opinia publică din Iordania 
pregătește pentru apropiata Adunare 
mondială a păcii de la Helsinki. Zilele 
trecute, peste 700 de oameni politici și re
prezentanți de seamă ai vieții publice d'n 
Iordania au semnat un apel în care se 
spune că poporul din Iordania sprijină 
fierbinte ideea convocării Adunării mon
diale a păcii. Din Iordania va pleca la 
Helsinki o delegație formată din 20 de 
persoane. Din delegație fac parte repre
zentanți ai diferitelor pături ale popu
lației.

stilul 
tra-

tranș
ee

Scurte știri
• La 15 iunie, V. M. Molotov, prim- 

vlcepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a făcut o vizită secretarului ge
neral al Organizației Națiunilor Unite, 
D. Hammarskjoeld.
• La 15 iunie V. M. Molotov, prim vice

președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. l-a primit pe dl. Krishna Menon, 
reprezentantul Republicii India la O.N.U.

• în prima jumătate a lunii iulie a.c., 
se așteaptă sosirea la Moscova a unei de
legații guvernamentale a Republicii De
mocrate Vietnam.

O La 13 iunie, P. I. Erșov, trimisul ex
traordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în Elveția și-a prezentat scrisorile de 
acreditare luj M. Petitpierre, președintele 
Confederației Elvețiene.

• La 8 iunie a fost înființat în orașul 
Lashio (Birmania de nord) un consulat 
general al R.P. Chineze.

• Ziarul brazilian „Correo da Manha” 
anunță că potrivit ultimelor date statis
tice, populația Braziliei este de 59 mi
lioane de locuitori.

• în ședința din 14 iunie a celui de al 
30-lea Congres al Confederației Generale 
ă Muncii din Franța (C.G.T.), au continuat 
discuțiile pe marginea raportului lui Be- 
noît Fraction, secretarul general al C.G-T.

• Presa pariziană publică știri1 în care 
se arată că cele trei puteri occidentale au 
hotărît să convoace o sesiune extraordi
nară a Consiliului Uniunii Atlanticului de 
nord înainte de conferința celor patru pu
teri la Geneva. Sesiunea a fost fixată 
pentru 16 iulie la Paris.
• Intre 9 șj 14 iunie a avut loc la Paris 

cea de a 4-a s'esiune a Comitetului sindi
cal franco-sovietic, creat în urmă cu 10 
ani, în anul 1945.

• Potrivit unei știri a agenției Reuter, 
consiliul familiei regale din Vietnamul 
de sud a anunțat că împăratul Bao Dai 
a fost detronat.

Și anul acesta, pionierii și școlarii din 
regiunea București vor avea o vacanță 
plăcută și folositoare.

Aproape 5.000 de elevi și pionieri care 
au obținut rezultate bune la învățătură, 
își vor petrece o parte din vacanța de vară 
în taberele centrale de la Eforie, Mamaia, 
Bușteni. Sinaia și Cîmpulung Muscel. Alți 
peste 1.400 își vor petrece vacanța în cele 
5 tabere regionale organizate la Snagov, 
Grădiște și Vîrteju, regiunea București. In 
8 orașe ale regiunii se organizează tabere 
orășenești unde își vor petrece vacanța 
elevii care vor rămîne în aceste localități. 
De asemenea, pe lîngă aproape toate șco
lile de 4—7 ani din satele regiunii se or
ganizează tabere de curte.

Taberele sînt încadrate cu profesori de 
specialitate, învățători și instructori 
U.T.M. care vor îndruma activitatea șco

larilor. Aici vor fi cercuri de citit, de fi
zico-matematici, cercuri ale tinerilor mi- 
ciuriniștâ, cercuri auto, cercuri sportive și 
se vor organiza vizite la unitățile agricole 
socialiste. O parte din elevi și pionieri vor 
vizita orașul București și diferite locali
tăți și monumente istorice din regiune, 
precum și stațiuni climaterice din țară. 
Peste cîteva zile, 100 de școlari din co
muna Petroșani, raionul Zimnicea, vor 
vizita timp de 4 zile orașul București, alți 
135 de elevi de la școlile medii vor vizita 
stațiunile climaterice Călimănești și Tuș- 
nad, iar alți 200 de elevi vor vizita locali
tatea istorică Călugăreni, cu prilejul îm
plinirii a 360 de ani de la bătălia ce s-a 
dat aici între oastea Țării Romînești con
dusă de Mihai Viteazu și armatele tur
cești. (Agerpres)

Concertul orchestrei de muzică națională chineză 
la Petroșani

PETROȘANI 16 (Agerpres). — Ieri di
mineață a sosit la Petroșani orchestra 
de muzică națională chineză care ne vi
zitează țara.

La sosire, oamenii muncii din Valea 
Jiului au făcut o călduroasă primire soli
lor artei populare chineze.

Seara, în sala Teatrului de stat din 
Petroșani, a avut loc un concert prezen
tat de orchestra de muzică națională 
chineză, care s-a bucurat de un deosebit 
succes, prin noutatea, varietatea și bo
găția melodiilor executate cu măiestrie 
de artiștii chinezi.

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. : 

Traviata; Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala 
Comedia): Doamna nevăzută: (sala Studio): Ultima 
oră; Teatrul Armatei (sala din Bd. Magheru) : 
Mașenka; (sala din Calea 13 Septembrie): Avarul; 
Teatrul Municipal: Don Carlos; Teatrul Tineretului: 
Hoții; Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Intrigă 
și iubire; Teatrul de Estradă (sala din Calea Vic
toriei nr. 174); Cer cuvîntul ; (Grădina Boema) ; 
Visele se împlinesc; Turneul Teatrului Național- 
lașl (sala C.C.S. din str. Lipscani nr. 53): Orașul 
în flăcări; Circul de Stat: Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu, înfră
țirea între popoare, Gh. Doja : Mandy; Republica, 
Elena Pavel: Astă seară se va termina totul: Donca 
Simo, Aurel Vialcu: Umberto D.; Magheru, 8 Mai: 
Cei trei mușchetari; Filimon Sîrbu, București, Alex.

Sahia, T. Vladimirescu, 1 Mai: Fridolin; Maxim 
Gorki; Copiii fericiți. Doamnele, O poznă primej
dioasă; Timpuri Noi: Actualitatea în imagini. Nou
tățile zilei, 376 zile pe banchiza în derivă; Lumina: 
Contele Mișka; Victoria: Descoperirea misterioasă; 
Tineretului: Misterul lacului din munți; Alex. Po
pov, Flacăra: Eu și bunicul; 8 Martie: Conștiința; 
Vasile Roaită, Popular: A fost odată un împărat; 
Cultural: Libelula; Unirea: Răzbunarea; C. David: 
Marea aventură; Arta, Miorița: Imblînzitoarea de 
tigri; Munca, Rahova: Merele de aur; Moșilor: Fru
musețea diavolului; 23 August: Cine-și iubește ne
vasta; Ilie Plntilieî Cei 13; M. Eminescu: încer
carea fidelității; Volga, Boleslaw Blerut: Un om 
teribil; Libertății; Neamul Jurbinilor; N. Bălcescu: 
2x2-= cîteodată 5; Gh. Coșbuc: Insula miste
rioasă; Olga Bancic: Mtnăstirea din Parma.
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