
Prolefari din toate țările, uniți-vă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Citiți

pag. 2-a i

Intîlnirea delegatelor 
la cea de-a XX-a sesiune 

a Comitetului Executiv al F.S.M. 
cu oameni ai muncii din Capitală

Anul XV, seria Il-a nr. 3297 4 PAGINI — 20 BANI

Analizîndu-și activitatea în lamina sarcinilor trasate 
de Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959

Marele miting din sala Floreasca

majoratului
Sărbătoarea

Citiți în pag. a IlI-a cuvîntările rostite Ia miting

Sîmbătă 19 decembrie 1959

Tinerii de la I. M. S. Roman 
se angajează să reducă 
și mai mult rebuturile

Și-au îndeplinit planul anual 
de producție

După studierea expunerii tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Plenara C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie a.c., organizația 
U.T.M. din uzina l.M.S. Roman 
a organizat o consfătuire în care 
a fost analizată activitatea des
fășurată în cadrul acțiunii pe 
care împreună cu tinerii de la 
„Steagul Roșu“ Orașul Stalin 
au inițiat-o în acest an, sub 
titlul: „Toate forțele tineretului 
din turnătorii împotriva rebutu
rilor“.

Consfătuirea la care au parti
cipat secretari ai organizațiilor 
de partid și U.T.M., ingineri și 
tehnicieni, muncitori virstnici, 
fruntași în reducerea rebuturi
lor, activiști ai comitetelor re
gional și orășenesc ale U.T.M., a 
arătat faptul că în cele 11 luni 
ale anului acesta tinerii turnă
tori și-au depășit angajamentul 
luat de a reduce rebutul planifi
cat cu 1 la sută, cu 4,1 la sută, 
economisind astfel metal din care 
se pot turna in plus 492 cliiulase 
UTOS sau 3.292 cilindri KD 35, 
sau 7.820 pompe apă sau 1.945 
butuci steluțe.

Referatul și participanții la 
consfătuire au subliniat că a- 
ceste realizări se datoresc entu
ziasmului cu care tinerii au par
ticipat la acțiunea de reducere a 
rebuturilor, înțelegerii necesității 
de economisire a metalului pen
tru întărirea și înflorirea patriei 
noastre socialiste, organizării 
mai bune a muncii, generalizării 
experienței înaintate a fruntași
lor.

Realizările obținute se datoresc 
conducerii organizației U.T.M. 
de către organizația de partid, 
sprijinului permanent pe care ti
nerii îl primesc de la comuniști, 
de la muncitorii virstnici.

In primul rînd 
organizarea

r
Inițiind mișcarea „Toate forțele 

tineretului din turnătorii împo
triva rebuturilor“, tinerii de la 
l.M.S. Roman și-au luat o mare 
răspundere față de organizația

de partid, față de colectivul uzi
nei și față de cei care au răs
puns chemării lor. Comitetul 
U.T.M. trebuia să mobilizeze ti
neretul astfel înoît cuvîntul 
dat Isă fie respectat. Pen
tru aceasta s-au creat colective 
care au studiat pe ce căi se pot 
reduce rebuturile, au fost popu
larizate pe larg angajamentele 
în adunări generale, consfătuiri. 
Gazetele de perete, stația de ra- 
dio-amplificare, lozincile și pano
urile arătau concret ce produse 
pot obține tinerii în plus redu- 
cînd rebuturile cu 1 la sută sub 
coeficientul admis. Tinerii din 
celelalte sectoare ale uzinei au 
preluat în scurt timp inițiativa 
turnătorilor.

Măsurile luate de comitetul 
U.T.M. sub conducerea organi
zației de partid au trezit la ti
neri ambiția de a fi mereu în 
fruntea acestei acțiuni.

Comitetul U.T.M. a analizat 
felul în care tineretul poate con
tribui mai din plin la obținerea 
unui coeficient scăzut de rebu. 
turi. Pentru aceasta au fost or
ganizate brigăzile de producție, 
întrucît unele munceau slab, erau 
lipsite de inițiativă, nu făceau 
nimic pentru întărirea spiritului 
de echipă, pentru creșterea răs
punderii personale și colective. 
Cei mai buni tineri, comuniști, 
au fost aleși responsabili de bri
găzi. Aceasta a constituit un 
factor care a dus la creșterea 
aportului tineretului în îmbună
tățirea calității produselor.

Un alt factor a fost organiza
rea superioară a muncii în bri
gadă. Programele lunare de lu
cru au fost alcătuite cu ajutorul 
maistrului sau tehnicianului de 
linie sub îndrumarea organiza
torului grupei de partid. In pro
gram erau consemnate și căile 
prin care se pot reduce rebutu
rile.

Mulțî vorbitori au adus în 
consfătuire experiența dobîndită 
în brigada în care lucrează.

— Brigada condusă de Ion 
Păuleț — a spus tehnicianul co
munist Aurel Ursu este fruntașă. 
La acest titlu nu a ajuns dintr.o

dată, fără eforturi, 
multă muncă pentru 
tea brigăzii să fie 
în mod superior. In fiecare dimi
neață, înainte de începerea 
schimbului, brigada discută sar
cinile zilnice și potrivit califică
rii profesionale tinerii sînt re
partizați la diferite operații. Tot 
la începutul zilei de muncă sînt 
cercetate cu atenție utilajele. Un 
utilaj defect poate aduce pagube 
deosebit de mari în ceea ce pri
vește metalul. O grijă deosebită 
o acordă tinerii folosirii materia, 
lului, și respectării procesului 
tehnologic. In acest fel brigada 
a reușit să reducă în 11 luni re-

LIDIA POPESCU.

Ä trebuit 
ca activita- 
organizată

Muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și funcționarii de Ia I.R.U.M. Si
biu anunță că la 16 decembrie 
întreprinderea lor și-a îndeplinit 
planul producției globale și pro
ducției marfă pe anul 1959, în
cepînd să lucreze în contul anu
lui viitor.

Colectivul de muncă al între, 
prinderii — unde lucrează și nu
meroși tineri — se angajează că 
va lupta pentru realizarea pla
nului pe 1960 la toți indicii, pen
tru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de Plenara C.C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie pri
vind sporirea, ieftinirea și îmbu
nătățirea calității produselor.

★

Tn cursul zilei de joi munci
torii, tehnicienii și inginerii din 
industria bumbacului au realizat 
planul valoric la producția glo
bală pe anul 1959. Pînă la sfîr
șitul anului colectivele din a- 
c.eastă ramură industrială s-au 
angajat să dea peste plan. 1.000 
tone de fire și 4,5 milioane m.p, 
de diferite țesături.

In acest an productivitatea! 
muncii a crescut în acest sector 
cu 1,6 la sută față de plan. Lup-

tind pentru reducerea prețului de 
cost, colectivele întreprinderilor 
din industria bumbacului au rea. 
lizat economii peste plan, după 
date preliminare, în valoare de 
30 milioane lei.

★
uzinei de reparat u- 
din Petroșani, lu-

Colectivul 
tilaj minier 
crează începînd din 17 decern, 
brie în contul anului viitor. Prin 
reducerea prețului de cost al pro
duselor, muncitorii și tehnicienii 
uzinelor au realizat în 11 luni 
ale anului acesta economii peste 
plan în valoare de 1.404.000 lei.

★
Pînă la 17 decembrie colecti

vele de muncă din 35 de între
prinderi industriale și S.M.T.-uri 
din regiunea Suceava și-au rea
lizat planul anual de producție. 
Printre acestea se numără 
I.F.E.T.-Broșteni, care a realizat 
economii peste plan în valoare 
de 2 milioane lei și muncitorii 
de la I.A.R.T. Gura Humorului, 
care au obținut economii peste 
plan în valoare de 700.000 lei.

(Agerpres)

(Continuare în pag. 3-a)

Luni, 21 decembrie a. c., ora 
10 va avea loc în sediul din Ca
lea Victoriei nr. 125 deschiderea 
sesiunii generale a Academiei 
R. P. Romîne.

Sesiunea generală 
a Academiei 
R. P. Romîne

Au primit insigna 
de brigadier

I

Intîfnirea delegației C. C. al Tineretului 
Liber German cu tineri din Capitală

Vasile Vizitiu este un elev 
fruntaș al anului III strungă- 
rie a Școlii de Meserii Ba
cău. lată-l ajutîndu-l pe co
legul său Cornel 
să-și însușească 

frezei.

Ursache 
„tainele"

Către sala de festivități a șco
lii pedagogice din CJnțpultmg 
Muscel se îndreptau în una din 
zilele trecute, la sfîrșitul cursu
rilor, elevii din toate clasele, îm
preună cu profesorii. Aci, în ca
drul u«ei adunări festive tovară
șul Gheorghe Popescu, secretar 
al comitetului raional U.T.M., a 
înmînat „insigna de brigadier 
al muncii patriotice“ unui număr 
de 30 elevi din școală, membri ai 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică. In adunarea festivă au 
luat ouvîntul brigadieri, care 
și-au exprimat dorința de a 
vedea strălucind și pe pieptul lor 
insigna de brigadier. Ei s-au an
gajat ca într-un timp scurt să 
efectueze un număr cît mai mare 
de ore de muncă voluntară.

11\ VIATA SI MUNCA
TINERETULUI

Economiile tinerilor brigadieri
din raionul „I. V. Stalin“

Miercuri după-amiază din ini
țiativa Comitetului raional U.T.M. 
„I. V. Stalin“ a avut loc la £asa 
de cultură a tineretului din raion, 
o ședință cu secretarii organiza
țiilor U.T.M. și comandanții bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică.

La ședință s-a făcut 
activității brigăzilor de 
patriotică pe perioada 
1959. Pe marginea celor
formări prezentate de secretarii 
organizațiilor U.T.M. de la 
IPROCHIM, „Drum Nou" și „Teh
nica Textilă“ s-au purtat discuții 
care au scos în evidență activi
tatea 
găzi.

In 
Păun
comitetului

analiza 
muncă 
anului 

trei in-

tinerilor încadrați în bri-

concluziile ședinței, tov. 
Alexandru, prim-secretar al 

raional U.T.M., a 
evidențiat munca depusă de ti
neri pe Șantierele parcului 
„I. V. Stalin", I.F.A., Șantierul 
Buftea și altele. Cele 342 brigăzi

de muncă patriotică din raion 
— a spus vorbitorul - care cu
prind un număr de 10.500 de ti
neri au efectuat în 1959 peste un 
milion de ore muncă volun
tară.

In ședință a fost dezbătut de 
asemenea planul de activitate 
al brigăzilor de muncă patrio
tică pe anul 1960. In plan se 
prevede constituirea a încă 38 
brigăzi de muncă patriotică care 
vor cuprinde încă aproape 1000 
de tineri. In felul acesta vor 
exista in raion, pină la sfîrșitul 
anului 1960, un număr de 380 
brigăzi de muncă patriotică, cu- 
prinzînd aproape 12.000 tineri.

In anul care vine, comitetul 
raionul U.T.M. și-a propus ca 
brigăzile de muncă patriotică să 
efectueze săpături, demolări, pa
vaje, plantări de pomi și altele, 
în valoare de peste un milion și 
jumătate lei.

„Grivița Roșie

D. DAN

E
ceroul lit er ar

Ieri seară delegația C. C. al 
Tineretului Liber German, care 
la invitația Comitetului Central 
al U.T.M. a făcut o vizită în țara 
noastră, s-a întilnit la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
Tudor Vladimirescu cu tineri 
din Capitală.

Cu zîmbete sincere, prietenești, 
cu aplauze călduroase i-a primit 
tineretul Capitalei noastre pe so
lii tineretului din R. D. Ger-1 
mană.

— Noi sîntem deosebit de 
bucuroși — a spus în cuvîntul 
său tovarășul Toma Marinescu, 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. al orașului Bucu
rești — că putem petrece această 
seară împreună cu solii tineretu
lui din Republica Democrată 
Germană. Noi ne bucurăm din 
toată inima — a spus în conti
nuare vorbitorul — de succesele 
pe care Tineretul Liber German 
le obține în munca sa de zi cu 
zi în îndeplinirea sarcinilor care 
i-au fost trasate de partid. Noi 
sîntem alături de lupta dreaptă 
a poporului și tineretului din 
Republica Democrată Germană, a

forțelor progresiste din R.F. Ger
mană pentru încheierea Tratatu
lui de pace, transformarea Ber
linului occidental într-un oraș 
liber demilitarizat, crearea unei 
Confederații a întregii Germanii, 
in continuare tovarășul Toma 
Marinescu a prezentat delegației 
tineretului din R.D.G. cîteva 
aspecte din viața tineretului Ca
pitalei noastre, rezultatele pe care 
acesta le-a obținut în lupta pen
tru traducerea în viață a sarci
nilor trasate de partidul nostru.

Tinerii prezenți la această în- 
tîlnire au ascultat cu interes 
cuvîntul tovarășului Erwin Lo- 
renz, prim secretar al Co
mitetului regional Erfurt al 
T.L.G., membru al C.C. al T.L.G., 
șeful delegației.

— Cele opt zile petrecute în 
țara dumneavoastră au fost zile 
trăite cu adevărat între prieteni. 
Am văzut condițiile minunate de 
viață și muncă ale tineretului 
romîn și ne-au bucurat mult suc
cesele obținute de acesta în în
făptuirea sarcinilor trasate de 
Partidul Muncitoresc Romîn.

in continuare vorbitorul a ex
pus pe larg munca pe care o

desfășoară Tineretul Liber Ger
man sub conducerea partidului, 
pentru construirea socialismului 
în Republica Democrată Germa
nă, pentru unificarea pașnică a 
Germaniei, pentru pace.

Reprezentanții tineretului din 
Capitală care au participat la 
această întîlnîre și-au manifestat 
solidaritatea și prietenia sinceră 
cu membrii Comitetului Național 
de Pregătire a participării tine
retului din R.D. Germană la 
Festivalurile Mondiale ale Tine
retului care au avut loc la Bucu
rești și Varșovia și și-au arătat 
indignarea față de procesul 
la Dortmund intentat acestor 
neri luptători pentru pace 
prietenie de către utilitariștii 
vanșarzi vest-germani.

intîlnirea dintre reprezentanții 
tineretului din Republica Demo
crată Germană și tineretul din 
Capitală a continuat pînă tîrziu. 
împreună au vizionat un specta
col dat de Ansamblul de Dansuri 
Populare al Sfatului Popular al 
Capitalei, au dansat, petrecînd 
astfel o seară frumoasă, cu ade
vărat ca între prieteni.

I. PETRU

Foto : P. PAVEL
NICULESCU ELENA 

elevă

Clubul „Constructorul“ de la Onești
După orele de lucru, clubul 

„Constructorul“ de la întreprin
derea de șantiere Onești cunoaște 
o animație deosebită.

In sala de cinematograf a clu
bului, în fiecare seară se pre
zintă filme artistice și documen- 
tare. Exprimînd interesul mun
citorilor constructori pentru 
creația cinematografică și pentru

muzică, cercul de „prieteni al 
filmului ji muzicii“, organizat la 
club, numără în prezent peste 
1600 de membri.

Pentru tinerii mfincitorl se 
organizează în fiecare săptămînă 
„Joia tineretului“, cu care prilej 
se țin conferințe pe diferite te
me, consfătuiri de producție, 
schimburi de experiență.

de 
ti
fi 

re-

Vfl çspect dq kt țntlinlrfli ,

Uneori
pe sine

Versul acesta mi-a venit In 
minte după ce am citit scrisoa
rea Dorinei Grigore, „Viața mi-a 
ridicat o problemă", compusă 
cu sensibilitate și cu o gingașă 
dar . îndrăzneață 
Mi-am zis : toate 
Mircea n-a iubit-o 
Fata s-a îndrăgostit de propriile 
sale iluzii, de imaginea pe care 
singură și-a fă.urit-o, poate fără 
eforturi prea mari, ajutată fiind 
de înfățișarea aparentă a unui 
om care, de la bun început, 1 
s-a arătat sensibil, grijuliu, tan
dru, inteligent, serios etc.

S-au întilnit intr-un parc. Ea 
citea din operele lui Gorki. Nu 
pot ști care dintre cărțile mare
lui scriitor îi căzuse în mină. 
S-ar fi putut intîmpla ca Dorina, 
înainte de a se așeza lîngă ea 
Mircea Dima, să fi fost adîncită 
în paginile tulburătoare, prin 
excelență romantice, pe care 
Gorki le-a creat la începutul 
prodigioasei sale cariere de 
scriitor. Printre aceste opere de 
început se numără și poemul 
„Fata și moartea" din care am 
desprins versul „Și dragostea pe 
sine se iubește“. Să presupunem 
că pe Dorina a fermecat-o acest 
„basm" în versuri, care este în 
realitate un imn închinat luptei 
țiintrs viață șl moarte, triumfului

indiscreție, 
sînt clare, 

niciodată.

care 
anul

pe

La Școala medie nr. 1 din 
Constanța, elevii și-au început 
activitatea în cadrul cercului lite
rar „Ion Luca Caragiale“ 
funcționează în școală de 
trecut.

Aici elevii poartă discuții
marginea problemelor actuale 
ale literaturii, își îmbogățesc cu
noștințele primite la orele de 
curs.

Cercul are patru secții : de is
torie literară, critică literară, 
artă dramatică și creație literară.

Pînă acum activitatea s-a do
vedit rodnică. Membrii secției

„artă dramatică“ au pregătit cî
teva piese printre care „Oaspete 
în faptul serii“ de Horia Lovi- 
nescu, „Moș Ion Roată și Unirea“ 
dramatizare după Ion Creangă. 
Acum cercul pregătește piesa „In
tr-un ceas bun“ de Victor Rozov. 
In cadrul secției creației literare 
au fost discutate cîteva lucrări 
ale elevilor, versuri, schițe etc.

Activitatea cercului este îndru
mată de organizația de partid 
iar tovarășii profesori sprijină și 
conduc discuțiile în cercuri.

Joi 17 decembrie, la termina
rea orelor de producție, tinerii 
muncitori ai Atelierelor C.F.R. 
Grivița Roșie, au avut plăcuta 
surpriză de a fi invitați să asis
te la un spectacol de cîntece și 
dansuri prezentat, în incinta 
uzinelor, ae Ansamblul artistic 
al Uniunii Tineretului Muncitor.

Piesele cîntate de coriști, Că
lușarii și Dansul din Făgăraș, 
recitatorii ansamblului, orche
stra dirijată de Ionel Budiștea- 
nu, precum și soliștii Lucian 
Roșea, Angela Fodoreanu, Da- 
mian Luca, Petre Marinescu și 
Niculaie Crăciunescu, s-au bu
curat de aplauzele sincere ale 
tineretului.

Cu multă căldură au fost pri
miți tinerii artiști ai Ansamblu
lui U.T.M. de către muncitorii 
uzinei. După spectacol, scule
rul Emil Mateescu, laminatorul 
Drăgan Ion și bibliotecara Iu- 
liana Burdulea și-au exprimat 
bucuria de a vedea ansamblul 
în mijlocul muncitorilor, cu un 
program atît de bine ales și la 
un nivel artistic atît de ridicat.

— „Dorim ca ansamblul să 
revină oricînd are posibilitatea 
în uzina noastră“, au spus dîn- 
șii la despărțire.

— „Vom întreprinde aseme
nea acțiuni cît mai des 1“ și-au 
luat angajamentul tinerii mem
bri ai Ansamblului U.T.M.

„Doi căpitani"

pe scena uzinei

VASILE STAVROSITU
elev

dragostea

Iubirii adevărate. Poate c-o fi a- 
juns și la aceste versuri și s-o 
fi oprit la fiecare îndelung în 
afara unuia, inexpresiv atunci, 
dureros de clar astăzi, cînd nu 
numai eu, ci viața însăși i-l sub-1 
liniază :

Stă moartea-nțelegînd 
că niciodată

Nu va putea să curme
acest cînt, 

Și oamenii îl vor cînta mereu. 
Nu-i mai frumos ca soarele

vreun zeu 
Nici foc ca dragostea

pe-acest pămînt.Cînd te stringe
Dar fata știe una -

lubitu-n brață, de nimic 
nu-ți pese, 

Că nimenea nu te mai 
poate’nfrînge 

suflet ard lumini 
neînțelese, 

teamă de-a destinului 
urgie, 

om, nici dumnezeu 
nu-ți trebuiește.

Te bucuri parcă de-a ta 
bucurie 

Și dragostea pe sine.
se Iubește

Si-n

N-ai

Nici

Tăcută, ginditoare
fl-ncruntatâ

Deci, presupunind că Dorina 
ar fi citit tocmai aceste rînduri, 
ea n-ar fi avut încă motiv să se 
oprească la versul subliniat. Pe 
bancă, lingă ea, iată însă că 
s-a oprit Mircea Dima.

Dar să trecem, deocamdată, 
peste celelalte probleme și a- 
mănunte din'scrisoarea Dorinei. 
Vom reveni la ele după un 
scurt ocol.

Alaltăieri am stat de vorbă cî
teva ore cu Mircea Dima. II aș
teptasem zadarnic la redacție,

două zile la rind, deși fusese in-.

ște“
vitat în mod călduros șl priete
nesc. Absența lui ne-a surprins.

L-am găsit la întreprinderea 
„Metalurgica“ din raionul Lenin 
unde lucrează. Aici, a doua sur
priză : n-am dat, cum îmi în
chipuiam, nici cel puțin peste un 
„Don Juan din Popa Nan“ care 
s-ar putea autocaracteriza prin 
versurile cupletistului Eugen Mi- 
rea : „Nu mă pieptăn ciufulit / 
Că nu sînt cosmopolit / Nu port 
nici papion/Nici ciorapi de 
naylon/lnsă totuși sînt valabil". 
Nu. Mircea Dima „e valabil" 
mai degrabă prin înfățișarea sa 
c-e om timid, cu gesturi stîngace, 
de Julien Sorel la început de 
carieră.

E un băiat de 2Ș ani, înalt, 
slăbuț, cu fața trasă, cu fruntea 
mare și palidă. Parcă prea mult 
ar fi stat și prea aproape de-o 
luminare ce a pîlpîit noapte de 
noapte peste filele îngălbenite- 
lor tomuri, în care Faust caută 
piatra filozofală și taina taine
lor.

Rămii însă din nou surprins 
cînd în locul sensibilității apa
rente, a stîngăciilor ce au une
ori un farmec deosebit, omul 
îți spune de la bun început, cu 
voce sigură : „Dorina mijește,

(Continuare în pag. 4-a)

Sărbătorind împlinirea a un
sprezece ani de la înființarea pri
mei noastre fabrici de mașini e- 
Iectrice, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la uzinele „Clement 
Gottwald“ din Capitală au primit 
în mijlocul lor oaspeți dragi: un 
colectiv dc actori de la Teatrul 
Armatei.

In cadrul spectacolului oferit 
în cinstea fruntașilor în muncă, 
actorii au prezentat comedia so
vietică „Doi căpitani“.

Spectacolul ca și Intîlnirea 
dintre muncitorii de Ia „Clement 
Gottwald" și actorii Teatrului 
Armatei, au creat perspectivele 
unor noi vizionări pe scena uzi-

PETRE MIHAI 
ajustor

r

Tînăra Lucia Dop, colectivista 
din Laslea, regiunea Stalin, 
este o ajutoare de nădejde a 
tatălui său, îngrijitorul de ani-; 

male Ion Dop.

Foto : M. IVANCIU



SARBATOAREA MAJORATUL UI
Un simbol al noilor relații

dintre cetățeni și stat
în ultimele numere ale ziaru

lui „Scinteia tineretului" am ci. 
tit despre organizarea, în preaj
ma zilei de 30 Decembrie — dma 
aniversării proclamării Republi
cii Populare Romîne — a ser
bării majoratului, pentru tinerii 
care împlinesc 18 ani.

E un fapt îmbucurător pentru 
că această sărbătoare răspun
de unor cerințe firești ale 
tineretului nostru. (Mă gin. 
dese că la fel de îmbucură
toare ar fi și inițierea unor ac
țiuni de a serba tot atît de fru
mos și alte momente importante 
din viața omului, cum ar fi, de 
pildă, căsătoria, onomastica 
ș.a.).

Rostul acestor rînduri este a. 
cela de a sublinia, odată cu mi- 
portanța acestei frumoase iniția
tive patriotice, semnificația deo
sebită pe care acest eveniment 
trebuie să-l aibă pentru fiecare 
tînăr in parte, ca și pentru în
treaga noastră societate. Serba
rea majoratului, care începe să 
devină tradițională, este expre
sia încrederii și prețuirii deose
bite de care se bucură tineretul 
în patria noastră, expresia de
mocratismului socialist și a noi
lor relații dintre stat și cetățeni.

Clasa muncitoare, în trecut ex
ploatată și lipsită de drepturi, 
este astăzi clasă conducătoare în 
stat. Pentru prima oară în is
torie, statul slujește nu pentru 
a consolida exploatarea omului 
de către om, ci pentru lichidarea 
ei totală și definitivă. Statul de
mocrat-popul ar realizează tot
odată cea mai largă democrație, 
fiindcă puterea politică și eco-

Rudolf Rosman
adjunct al ministrului Justiției

noinică se găsește în mîinile cla. 
șei muncitoare care o folosește 
în interesul oamenilor muncii, al 
întregului popor muncitor.

Democrației burgheze „strimte, 
ciuntită, falsă, ipocrită — un rai 
pentru cei bogați, o capc.nă și 
o minciună pentru cei exploatați 
și săraci“ — cum o definea V. 
1. Lenin — i-a luat locul o de
mocrație reală, autentică, socia
listă. '

De o grijă deosebită din par
tea statului se bucură tineretul. 
In uzine și pe ogoare, in școli și 
pe șantiere, îndrumat, sub con. 
ducerea partidului, de organiza
țiile U-T.M., tineretul este cres
cut, educat și călit încă de tim
puriu pentru momentul solemn 
al intrării lui in viața civică.

In nici o societate, pînă în 
prezent, nu s-a dat atît stăruitor 
îndemn și atît real ajutor pen
tru stimularea capacităților crea
toare, pentru dezvoltarea facultă
ților fizice și intelectuale ale 
schimbului de mîine. Statul de
mocrat-popular — instrument al 
dictaturii clasei muncitoare — 
este pe deplin interesat să creas
că cetățeni buni, luminați, con- 
știenți de sarcinile grandioase ale 
epocii noastre, constructori activi 
ai socialismului și dîrzi apără
tori ai cuceririlor revoluționare.

Niciodată pînă în prezent, nu 
s-a pus atîta grijă în formarea 
omului nou, a noilor cetățeni, 
prin cultivarea însușirilor celor

elanmai înalte ale tineretului : 
patriotic, spirit de sacrificiu, nă
zuința spre eroism — pentru 
lapte mari in folosul pop.,t ului.

Majoratul înseamnă deplina e- 
mancipare civică și politică — 
deplina afirmare a personalită
ții tîiiârului. Serbarea majoratu
lui este încununarea strădaniilor 
fiecărui tînăr de a se arăta vred
nic de acest moment solemn al 
vieții sale, cînd dobindește înal
tul titlu de cetățean.

In țările burgheze, majoratul 
civil și în special cel politic, a- 
dică dreptul de a fi alegător, 
este recunoscut tinerilor abia în. 
tre 21-25 ani, iar pentru a fi ale
gător la senat, la vîrsta de 40 
ani. Statul capitalist, temindu.se 
de masele largi ale oamenilor 
muncii, se străduiește din răspu
teri să le izoleze pînă și de la 
cea mai neînsemnată participare 
la treburile statului, secătuin- 
du-le de drepturi prin tot soiul de 
legi antipopulare.

fn țara noastră majoratul — 
și civil și politic — începe la 
vîrsta de 18 ani. El este o expre
sie a democratismului socialist, 
o dovadă a prețuirii și încrede
rii pe care statul democrat-popu- 
lar o pune în tineretul nostru, în 
maturitatea lui de gîndire, în 
patriotismul lui. Din acest mo
ment fiecare tînăr intră în viața 
civică, cu drepturile și îndatori
rile oricărui cetățean.

La intrarea lor în viața civică

tinerii trebuie să fie bine pregă
tiți să cunoască toate drepturile 
ce le au în statul nostru demo
crat-popular, dreptul la învăță
tură, la odihnă ș.a. precum și 
noile răspunderi ce te revin; ,s.ă 
se pătrundă de datoria patrio
tică de a răspunde printr-o pa
sionată muncă, zi de zi, fără pre
get, cu sirguiijjă și devotament 
sareputej* puse de paniid în faȚa 
poporului muncitor. Fie el tînăr 
muncitor în uzină, colectivist, 
student sau artist, să servească 
stăruitor și cu inițiativă prin 
munca sa binelui patriei.

A sluji patriei socialiste, po
porului — iată legea vieții tine
retului nostru.

...înscrierea tinerilor care au 
împlinit 18 ani in registrul ce
tățenilor cu drept de vot nu 
poate constitui o simplă for
malitate ci, acest eveniment care 
înseamnă o schimbare de cea 
mai mare importanță în viața 
lor, este o adevărată sărbătoare, 
constituind un moment solemn 
în care fiecare tînăr, pășind în 
viața civică, iși ia angajamentul 
de a-și servi cu cinste și vred
nicie patria.

Sărbătoarea majoratului ini
țiată de organizațiile U.T.M. din 
unele părți ale țării trebtde sa 
devină o tradiție. Ea este un 
simbol — simbolul noilor reia, 
ții dintre stat și cetățeni, 
iii identificării depline a in
tereselor individuale cu inte
resele fiecăruia, este acela al 
luptei pentru interesul general, 
pentru întărirea continuă a sta
tului democrat-popular, care ex
primă și realizează interesele si 
năzuințele întregului tineret și 
ale tuturor oamenilor muncii.

Sărbătoarea majoratului este Intimpinată de tinerii de 18 ani din comuna Biled, raionul Ti
mișoara cu emoție șl mîndrie. In fotografie : tineri colectiviști la „Colțul majoratului“.

Foto : P. POPESCU

Răspund la ancheta noastră i

Râcz ]eno
student anul II, medicină generală I.M.F.- Tg. Mureș

Generația
La 18 ani, băieții și fetele noa

stre încep anii majoratului, anii 
eînd intră în viața patriei cu 
drepturi cetățenești depline, 
întrînd în majorat tînărul 
are totodată și răspunderi noi, 
Tovarășii săi de muncă, organi
zația U.T.M., patria așteaptă a- 
cum mai mult de la el. îi doresc 
să fie mai matur în gîndire, mai 
pasionat și mai harnic în muncă, 
mai hotărît în acțiuni frumoase, 
folositoare țării.

Momentul acesta al trecerii în 
anii majoratului este un moment 
emoționant, unic în viața tînăru- 
lui. Și ca orice moment însemnat 
din viață și acesta trebuie marcat 
într un chip deosebit în așa fel 
îneît el să răpună întipărit pen
tru totdeauna în mintea tînăru- 
lui, a omului vîrstnic de mline și 
să 1 îndemne mereu spre fapte 
mărețe în slujba poporului mun
citor,

Iată de ce anul trecut a luat 
la noi naștere ideea sărbătoririi 
majoratului. Comitetul regional 
de partid ne a îndrumat să dăm 
„Sărbătorii majoratului“ un bo
gat conținut educativ, să facem 
din ea un mijloc eficace de e- 
ducare a tinerilor în spiritul pa
triotismului socialist și al inter
naționalismului proletar.

Sub conducerea comitetului re
gional de partid, anul trecut 
comitetul nostru regional U.T.M., 
în colaborare cu sfatul popular 
regional, a organizat 
prima oară „Serbarea

Kiràly Karoly 
prim-secretar al Comitetului 

regional V,TM.-Regiunea Au
tonomă Maghiară

pentru 
majo

ratului“ pentru tinerii oare au 
împlinit 18 ani. Aceste ser
bări au coincis cu sărbătorirea 
zilei de 30 Decembrie — ziua 
de aniversare a proclamării Re
publicii noastre.

Pentru a asigura buna pregăti
re și organizare a serbărilor ma
joratului, comitetul regional 
U.T.M. împreună cu comitetul 
executiv al sfatului popular re
gional, sub conducerea comite
tului regional de partid, a elabo
rat un plan de muncă concret 
care a înglobat sarcinile celor 
două etape — etapa de pregătire 
și etapa de organizare a serbă
rilor.

Și munca de pregătire a tine
rilor a început. Serbarea majora
tului a fost organizată în preajma 
lui 30 Decembrie, Noi am ex
plicat tinerilor ce însemnătate are 
această dată istorică în viața po
porului nostru. Prin conferințe

noi i-arn ajutaț pe tineri să cu
noască mai bine politica par
tidului și statului nostru, să 
cunoască drepturile și îndatori
rile lor cetățenești. La 
conferințe au luat parte 
12.1)00 tineri.

Au rămas de neuitat în 
tirea ținerilor înțîlnirile cu 
tiviști de partid și de stat, 
vechi comuniști. S-au < 
zat excursii, vizite în 
prinderi, gospodării de 
și colective. Tinerii romini, 
ghiari și de alte naționalități din 
„generația celor de 18 ani'- au 
vizionat în colectiv filme, piese 
de teatru.

La 28 decembrie 1958, ultima 
duminică în preajma lui 30 De
cembrie, a avut loc intr-un ca
dru solemn în toate satele și ora
șele Regiunii Autonome Maghia
re serbarea propriu-zisă.

Adunarea festivă consacrată 
„Serbării majoratului“ a fost des
chisă fie de secretarul oomiietu- 
lui raional, orășenesc sau al co
mitetului comunal U.T.M. care 
a arătat scopul adunării, după 
care președintele sfatului popular 
a vorbit tinerilor despre drep
turile și îndatoririle cetățenilor 
R.P. Romîne, despre însemnăta
tea festivității majoratului, ca 
mijloc de educare patriotică, 
cetățenească a tinerilor. Apoi 
a urmat momentul solemn : în 
fața drapelului R.P. Romîne, 
președintele sfatului popular 
i-a declarat pe tinerii care au
împlinit 18 ani cetățeni cu
drept de vot ai R.P. Romîne 
și a anunțat trecerea lor pe
lista cetățenilor cu drept de
vot, urîndu le succes în viață, în 
lupta pentru construirea socialis
mului.

E greu să descrii entuziasmul 
care a domnit la aceste serbări. 
Emoționați, au luat cuvîntul ti
neri, care abia au trecut pragul 
majoratului, precum și bătrîni 
cu părul cărunt. Tinerii se an
gajați să fie buni cetățeni. Pă
rinții își exprimau sentimentele 
lor, convingerea că copiii le vor 
face cinste, lor și patriei.

Serbările majoratului de anul 
trecut s-au transformat astfel în 
mari serbări populare, La Pala
tul cultural din Tg. Mureș au 
luat parte, la serbarea majoratu
lui, sute de oameni ai muncii. La 
festivitățile organizate cu acest 
prilej au hiat parte, în întreaga 
regiune, peste 85,000 de cetățeni.

Anul acesta în organizarea ser
bărilor majoratului, folosind bo
gata experiență de anul trecut, 
dăm serbării un conținut mai bo
gat. In comune, sate, întreprin
deri și instituții — ea și anul 
trecut — au luat ființă comisiile 
de organizare. In prezent, în e- 
tapa de pregătire, se țin în fața 
tinerilor expuneri pe tema: „Po
litica R.P.R. asigură largi pers
pective de dezvoltare tineretului 
in toate domeniile de activitate“, 
„Constituția — legea de bază a 
R.P.R. Drepturile și îndatoririle 
cetățenilor“, „Trăsăturile morale 
ale omului de tip nou“, „Carac
terul antiștiințific, dăunător al 
superstițiilor, al concepțiilor mis
tice și religioase“, „Politica 
R.P.R. în rezolvarea marxist-le
ninistă a problemei naționale“. 
Au loc întîlniri ale tinerilor ee-
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peste
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eu 
orggni- 

între- 
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tățeni cu activiști de partid și de 
stat. Echipele culturale pregă
tesc programe artistice adecvate 
în cinstea serbării tinerilor cetă
țeni.

Organele și organizațiile U.T.M. 
din regiunea noastră se strădu
iesc să asigure pregătirea în bune 
eondițiuni a „Serbărilor majora 
tului“ ca ele să fie intr-adevăr 
un mijloc de educare a tinerilor 
în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului pro
letar, o amintire plăcută și un 
imbold în lupta pentru construi
rea socialismului.

Pregătiri
830 de tineri din orașul Reși

ța —- care împlinesc în acest an 
vîrsta de 1,8 ani — se. pregătesc 
pentru „Sărbătoarea majoratu
lui“.

In cadrul organizațiilor de 
bază U.T.M. viitorii sărbătoriți 
au studiat Constituția R.P.R., 
s-a organizat p seară de între
bări și răspunsuri pe marginea 
prevederilor Constituției.

In planul de măsuri întocmit 
de comitetul orășenesc U.T.M. 
sînt prevăzute o seamă de con
ferințe despre caracterul anti- 
științific, dăunător, al supersti
țiilor, al concepțiilor mistice, în
vățarea de cîntece revoluționare.

In ziua sărbătoririi majoratu
lui formațiile de artiști amatori 
își vor da concursul în cadrul 
programului artistic organizat în 
cinstea celor ce împlinesc 18 ani.

LIANA CRINGUȚ

Sint student în anul II la me
dicină, bursier al sfatului popu
lar .și ca și la atîția alți fîî 
de oameni ai muncii, mi s-au 
creat în statul nostru democrat- 
popular minunate condiții de 
viață și de învățătură. Eu, ca și 
toți tinerii din patria noastră, 
privesc cu nespusă încredere vii
torul. Pentru aceasta voi fi toa
tă viața profund recunoscător 
patriei mele, partidului.

La toate acestea m-am gîndit 
întotdeauna. Dar în ziua „ser
bării majoratului“, în acel mo
ment solemn, mi-am dat și mai 
limpede seama de îndatori
rile mele. „Serbarea majoratu
lui“ de anul trecut, cînd împli
nisem 18 ani, a rămas o zi fru
moasă, de neuitat în viața mea. 
Sute de tineri de o vîrstă cu 
mine, muncitori, funcționați, stu- 
denți, s-au adunat anul trecut în 
după-amiaza zilei de 27: noiem
brie în sala Palatului culturii 
din Tg. Mureș, Priveam în ju
rul meu și sincer mărturisesc că 
trăiam clipe pline de mare emo
ție și mîndrie. Cele spuse la adu
narea solemnă, legămîntul pe 
care l-ara făcut să fim buni ce-

tățeni ai patriei noastre socia
liste ne-a dat un imbold și mai 
mare în munca noastră. Mi-am 
dat seama că de-acum îmi re
veneau răspunderi și mai mari.

Voi fi medic. Voi avea. în grijă 
sănătatea oamenilor muncii și în 
patria noastră socialistă nimic 
nu e mai prețios ca omul. Țelul 
pe care mi l-am ales în viață 
îmi dă o nemărginită satisfac
ție. Mă însuflețește gîndul că voi 
fi folositor patriei mele, ca cetă
țean și medic, și mă străduiesc 
de pe acum să răsplătesc prin 
munca și faptele mele încrederea 
ce mi s-a acordat.

Ca student învățătura e prima 
mea îndatorire cetățenească. Mă 
pregătesc pe băncile facultății să 
fi un bun medic, așa cum cere 
partidul, patria noastră.

In anul trecut am fost coman
dant de brigadă utemistă de 
muncă patriotică. Brigada noa
stră a ajutat la importante lu
crări de folos obștesc. In timpul 
vacanței, de pildă, am lucrat la 
fabrica de cărămizi pentru a 
contribui la construirea Casei 
de cultură a tineretului.

Nu pot uita și nu voi uit.a ni
ciodată legămîntul făcut de ‘a-mi 
sluji patria și voi munci tot
deauna in spiritul acestui legă
mînt.

■ ■■*', :

Augustm Cătană, președintele Sfatplul popular din comuna Odoreu, raionul Satu Mare, 
vorbind tinerilor din „generația celor de 18 ani" despre drepturile și îndatoririle ce le vor 

avea odată cu intrarea lor In rondurile cetățenilor patriei noastre.

-
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La căminul cultural din Biled, 
raionul Timișoara, comună mare 
cu aproape 5.000 de locuitori și 
gospodărie agricolă colectivă mi
lionară, am cunoscut câțiva tineri 
care împlinesc în acest an vîrsta 
de 18 ani. Se aflau aici cu pri
lejul unei lecții despre Constitu
ția R.P.R., ținută de ținărul pro
fesor de istorie Mieilă Laleseu, 
lecție ce făcea parte dinlr-un in
teresant program de pregătire a 
serbării majoratului.

Dintr-un început am stat de 
vorbă cu tînăra Victoria Aron. 
Cu cîteva seri mai în urmă ea și 
ceilalți tineri de 18 ani avuse
seră o întâlnire cu tovarășul Sa
bin Bec, președintele gospodăriei 
colective, care le vorbise despre 
viața satului în timpul regimului 
burghezo-moșieresc.

— împlinesc 18 ani.,, Spun 
sincer că serbarea majoratului 
mi-a adus multe frământări. Voi 
deveni cetățean al patriei, cu 
drepturi depline și-mi dau seama 
de noile datorii ce le voi avea...

Toți tinerii de 18 ani 
Biled întâmpină serbarea 
joratului cu emoție fi

Pregătiri
58 de ulemiști fi ti

neri, de la Uzinele „Strun- 
gul“-Orașul Stalin, împlinesc 
anul acesta 18 ani. Organiza
ția U.T.M., sub 
organizației de partid, și în 
colaborare cu comitetul sin
dical face intense pregătiri 
pentru sărbătorirea majoratu
lui. Astfel, tinerii participă la_ 
cinci expuneri despre minu
natele condiții de muștea și 
viață Create de regimul de
mocrat-popular tineretului din 
patria noastră, despre trăsă
turile moral-politice ale tine
retului, desipre rezolvarea 
marxist-leninistă a problemei 
naționale în R.P.R. etc. De 
asemenea, potrivit planului de 
măsuri al comitetului U.T.M., 
cei 58 de tineri vor avea o 
convorbire cu comunistul 
Gheorghe Barabaș, deputat 
în Marea Adunare Națională, 
despre drepturile și îndatori
rile cetățenilor din R.P.R.

in planul de măsuri sânt 
prevăzute numeroase acțiuni 
cultural educative, o excursie 
în împrejurimile orașului, o 
vizită la Castelul Bran etc.

1. ANDREI

P. Duca
membru al întovărășirii agricole din 

raionul Sf. Gheorghe

vîrstă va 
sine schimbări atît 
viața mea...

expunerile
R. P. R. și

Abia 
despre 
despre 
cetățe-

Oamenii din comuna noastră 
își amintesc cu drag de „Sărbă
toarea majoratului" de anul tre
cut. îndeosebi noi, „sărbăto
riții“ de atunci. Vă spun drept, 
împlineam 18 ani, dar nu mă 
gîndeam că această 
aduce după 
de mari în 
ascultînd 
Constituția
drepturile și îndatoririle 
nilor, m-am gîndit serios că la 
18 ani sînt de-acum cetățean 
cu drept de vot al patriei mele. 
Că de-acum am drepturi, dar 
și îndatoriri mai mari.

Spuneam că ne amintim cu 
drag de „Serbarea majoratu
lui“. Dar nu numai noi ci și 
părinții noștri, precum și tine
rii din satul nostru. Cei de 17 
ani (care împlinesc acum 18 
ani) ne priveau cu jind pentru 
că sîntem cu un an mai mari. 
Dar iată, acum e nîndul lor. 
Anul acesta ei vor fi sărbăto
riți.

„Serbarea majoratului" a fost 
nu numai serbarea noastră, ci

Vereț
țesătoare la Uzinele textile „Gheorghe Doja“-Sf. Gheorghe

Anul trecut, în 
preajma marii sărbă
tori a lui 30 Decem
brie am fost și eu 
printre cei sărbătoriți 
cu prilejul majoratu
lui.

Sînt țesătoare la U- 
zinele textile „Gheor
ghe Doja“. In vremea 
regimului burghezo- 
moșieresc o fată sim
plă, ca mine, ar fi 
rămas neluată în sea
mă, un simplu robot- 
fără drepturi politi
ce. Pe atunci „poli
tica“ o făceau cei bo
gați, clasele exploata
toare și, bineînțeles, o 
făceau în folosul lor.

Astăzi e altfel. Oa
menii muncii sânt 
stăpînii țării. Și pe 
mine m-a învățat 
partidul, organizația 
U.T.M. că a fi un bun 
cetățean al patriei în
seamnă în primul 
rând a munci cinstit, 
sîrguincios, cu pasiu
ne și hotărâre, tot-

conducerea

satul MicfaUht

comune, a părinților,

18

tn 
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deauna cu conștiința 
că prin munca mea 
trebuie să fiu de fo
los patriei și po
porului muncitor.

Pentru noi, fetele, 
„Serbarea majoratu
lui“ are o deosebită 
semnificație. A rămas 
în mintea noastră ca 
o chemare, ca un în
demn să luăm pe de
plin parte la viața ob
ștească de la care, în 
trecut, burghezia a 
îndepărtat, în mod 
conștient, femeia. 
Dreptul de vot la 18 
ani, indiferent de sex 
și naționalitate, este o 
expresie a faptului 
că statul nostru de
mocrat-papular a dat 
femeii adevărata ei 
demnitate. înseamnă 
că patria are încrede
re în noi și nimic nu 
te face mai fericit 
decât conștiința că ești 
folositor societății și 
prețuit de ea.

Anul acesta am de
venit candidată de 
partid. Utemiștii din 
organizația nr. 5 de 
la țesătorie m-au ales, 
de curând, în biroul 
organizației U.T.M. și 
am primit și sarcina 
de propagandistă. Am 
în cerc cîteva fete de 
18 ani și stau adesea 
de vorbă cu ele des
pre serbarea noastră 
de anul trecut, des
pre serbarea ce se va 
organiza anul acesta, 
despre drepturile și 
îndatoririle tinerilor 
cetățeni. Ce le pot 
ura, decît să devină 
bune cetățene, bune 
membre ale organiza
ției noastre, să nu 
uite că drepturile lor, 
condițiile lor tot mai 
bune de. viață sînt ro
dul luptei eroice 
a clasei muncitoare 
în frunte cu partidul 
ei și să fie demne de 
viața noastră nouă, 
socialistă.

« întregii 
a prietenilor noștri. Am fost în
conjurați cu căldură și atenție. 
Cel mai mult m-a impresionat 
însă adunarea festivă ce s-a 
ținut Ia căminul cultural. Noi 
stăteam în primele rînduri. A' 
proape tot satul era prezent.' 
Președintele sfatului popular, 
tov. Szekely Laszlo, ne-a feli
citat cu prilejul împlinirii a 
ani

„Acum «înteți oameni 
toată firea, cetățeni cu drept
vot, ne-a spus el. Să fiți cre
dincioși patriei noastre, care vă 
asigură drepturi atît de mari, 
cum n-au avut tinerii în trecut. 
S-o serviți cu cinste“.

Am făcut atunci legămînt in 
fața drapelului Republicii noas
tre că vom fi cetățeni de nă
dejde ai patriei, că vrim munci 
cu elan pentru construirea so
cialismului. Ne-au felicitat se
cretarul organizației de partid, 
tov. Mișka Pali, secretarul or
ganizației U.T.M., pionierii din 
sat, părinții, prietenii noștri. 
Și eu, împreună cu Mișka Mag- 
da și Gyurka Ibolya am luat 
cuvîntul exprimtnd in numele 
tinerilor cetățeni mulțumirea 
noastră pentru atenția ce ni s-a 
arătat.

încă mai înainte am hotărît, 
ca' noi, cel de 18 ani, să pregă
tim o parte din programul cul
tural al „serbării“ •— ca sur
priză. Mișka Magda, Petraru 
Ioan, Defrancesko lolan, Vale- 
rlo lânoș șl alții au prezentat 
un program de jocuri populare. 
Am învățat o piesă, am recitat 
poezii. Au contribuit la program 
și ceilalți tineri din sat.

Și părinții ne-au făcut o 
„surpriză". împreună cu sfatul 
popular au organizat la cămi
nul cultural un adevărat ban
chet în cinstea noastră. Seara, 
organizația U.T.M. a organizat 
„balul tinerilor cetățeni", la care, 
bineînțeles, am luat parte nu nu
mai noi, ci și 
și consătenii 
maghiari.

Anul acesta
satul nostru vor lua 
serbarea — de.acum tradițio
nală — a majoratului. Urez ti
nerilor din generația de 18 ani 
să muncească, să învețe, să tie 
sîrguincioși, să nu uite — așa 
cum nu vom uita nici noi — de 
obligațiile lor cetățenești

părinții, prietenii 
noștri, rorrtîni și

43 de tineri din 
parte la

Gata pentru noile drepturi și datorii

din 
ma. 

min-

drie. Utemistul Verle Iosif, 
un tînăr scund și blond, care 
a efeotuat in acest an peste 350 
zile-muneă în gospodărie a în
țeles că a fi un bun cetățean în
seamnă să muncești cu pasiune, 
să știi să fii cît mai folositor pa
triei socialiste. Despre Verle mi 
s-a povestit un fapt care pune 
în lumină o înaltă trăsătură ce
tățenească :

Se ducea cu căruța peste cîm- 
puri, la șantierul de hidroamelio
rații al colectivei, cînd, privind 
înapoi, a observat ridicindu-se 
deasupra șirelor de paie o dîră 
neagră de fum. Verle a întors că
ruța și s-a îndreptat intr-acolo. 
Se temea să nu se fi iscat vre-un 
incendiu. în adevăr, peste drum 
da gospodărie se aprinsese o șiră 
de paie. Verle s-a dus repede cu 
căruța la remiză, unde era pompa 
de incendiu, a chemat oamenii 
și focul a fost stins...

Nu numai cu cei 18 ani ai săi 
intră utemistul Verle în rîndurile 
cetățenilor patriei noastre, ci și 
cu o atitudine nouă, cu o con
știință nouă.

Ștefan Șerban, Gheorghe Maio- 
roș, Elisabeta Lorenz împlinesc 
și ei în acest an vîrsta de 18 ani. 
Le-am văzut prinsă pe reverul 
hainei insigna de brigadier al 
muncii patriotice.

Maioroș, tractorist la stațiunea 
de mașini și tractoare din Biled, 
le-a făcut, într-o seară la cămin, 
celor de-o seamă cu el, o propu
nere :

— Măi, fraților, cînd o să ter
minăm cu lucrările de hidroame
liorații vreți să ne apucăm 
șosea ? Să 
președinte 
gajăm să 
trebuie și 
de noroi.

Această 
în bună măsură ecoul 
re-l are pregătirea serbării ma
joratului în conștiința 
de 18 ani din Biled. 
acum acești tineri au 
treburile obștești ale 
(cei mai mulți dintre 
membri oi organizației 
acum însă, împlinind 18 ani și 
apropiindu-se de momentul so

de 
vorbim cu tovarășul 
al sfatului să ne an- 
o pietruim noi cum 
n o să mai avem pic

propunere reflectă
pe ca-

tineriloi 
Și pînă 

ajutat la 
comunei 
ei sînt 

U.T.M.);

lemn cînd vor fi declarați cetă
țeni ai patriei, ei își dau tot mai 
limpede seama că, așa cum măr
turisea Victoria Aron, drepturile 
noi pe care le vor avea incumbă 
și răspunderi noi. Ca și părinții 
lor, ca și ceilalți cetățeni ai co
munei se vor număra și ei în rîn- 
dul celor care iau hotărâri 
în treburile comunei și ale sta
tului.

...împreună cu tinerii de 18 ani 
din Biled se pregătesc pentru 
serbarea majoratului și elevii de 
18 ani ai școlii profesionale de 
mecanici agricoli din localitate. 
Au venit aici, să învețe, din re
giuni diferite ale patriei, vor fi 
apoi repartizați să lucreze fie în 
satul natal, fie în alte sate din 
țară, dar oriunde vor munci ei 
înțeleg că vor trebui să se poarte 
astfel incit să merite pe deplin 
titlul de cetățean, tn cinstea ser
bării majoratului, elevul Anton 
Simileni a hotărît să obțină la 
toate materiile numai note bune. 
Și la toate materiile Simileni a 
obținut nota 10.

...Intr-una din sălile ciminu-

lui cultural din Biled, comitetul 
U.T.M. a organizat un „colț al 
majoratului“. în această sală au 
loc și cele mai multe acțiuni de 
pregătire a festivității ce va avea 
loc în curînd : conferințe, întîl- 
niri, concursuri pe tema ~ 
stituția " 
alături 
viața și 
se află
decupate din presă în care se 
vorbește despre viața grea și 
lipsită de drepturi cetățenești a 
tineretului din țările capitaliste. 
Tinerii răsfoiesc dosare, citesc 
articole, discută. Punînd în față 
două moduri de a trăi, în con
știința lor se dezvoltă și crește 
și mai mult acea mîndrie pe de
plin legitimă — mîndria de a 
fi cetățean al unei țări în care se 
construiește, sub conducerea par
tidului clasei muncitoare, o viată 
nouă și fericită.

„Con- 
R.P.R.“ ș.a. Pe o masă, 
de cărți și broșuri din 
munca tineretului patriei 
și un dosar cu articole

VASILE BARAN
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O îndatorire uitată întâlnirea delegaților la cea de-a XX-a sesiune 
a Comitetului Executiv al F. S. M.

Au trecut de-acum oîțiva ani 
de cînd organizația U.T.M. din 
Școala medie nr. 2 „Emil Raco- 
viță” a primit sarcina de a în
druma activitatea organizației 
de pionieri din această școală. 
Era de așteptat ca în acești' 
ani organizația U.T.M. să fi 
acumulat 0 experiență rodnică 
oare să se oglindească în acti
vitatea multilaterală, a pionie
rilor. Era de așteptat. Der rea
litatea ?

Să spicuim cîte ceva din pro
gramul de activitate a pionie
rilor din această școală. In de
cursul celor 4 luni care au tre
cut de te începutul acestui an 
școlar, pionierii au sărbătorit 
ziua de 7 Noiembrie, au învățat 
cîteva dansuri, cîntece sau 
poezii, au strîns ceva fier vechi... 
Cam te atît se Teduce bilanțul 
activităților pionierești.

Unde sînt pasionatele adu
nări ou temă atît de educative 
și instructive care se organi
zează în majoritatea unităților? 
De oe au fost date uitării jocu
rile pionierești, vizitele, ex
cursiile ? De ce nu se face sim
țită munca educetiv-politică în 
rîndul pionierilor ? Cum se rea
lizează acel „specific“ pionie
resc adecvat vîrstei copiilor 
eare deosebește acțiunile pio
nierilor de acțiunile celor mari?

Toate aceste întrebări rămîn 
fără răspuns. In locul acestor 
acțiuni în activitatea detașa
mentelor și grupelor de pio
nieri s-a cuibărit plictiseala, 
rutina, formalismul. Faptul că 
pionierii au mai participat la 
vizionarea unor filme sau că 0 
grupă a luat inițiativa de a vi
zita o întreprindere, nu schim
bă sensul afirmațiilor de rnaî 
sus.

In întreaga țară sute și sute 
de pionieri participă cu entuzi
asm la concursurile tradiționale 
„Să ne cunoaștem ținutul na
tal“, concursul „Micilor natura- 
liști“, al „Micilor _ tehnicieni“. 
In această școală însă, deși au 
trecut de-acum atîtea luni de la 
începutul anului școlar, ele au 
■rămas numai pe hîrtie. Și fără 
îndoială că și în rîndul pionie
rilor acestei școli s-ar găsi ne- 
numărați participanți.

Care sînt cauzele acestei 
inactivități a .pionierilor din 
unitate ?

In bună măsură ne răspunde 
Ta această întrebare v însăși ins- 
tructoarea superioară de pio
nieri, tovarășa Angela Bogos- 
tevlievici, o tînără profesoară a 
școlii. Fiind primul an de ac
tivitate ca instructoare de pio
nieri, ea este lipsită de expe
riență. De multe ori în loc să 
antreneze în muncă pe fiecare in
structor de detașament în. 
parte, preferă să rezolve în 
grabă, ea însăși toate treburile. 
Mai există și „condiții obiec
tive“ instructoarea noastră 
are ore în două școli astfel în
cât pentru îndrumarea și con
trolul activității pionierești nu-î 
rămîn decît3 zile pe săptămînă. 
Firesc ar fi ca, în aceste con
diții, fiecare detașament cu in
structorul său utemist, să or
ganizeze în mod independent « 
activitate susținută, interesantă, 
care să răspundă cerințelor, 
pionierilor. Numai că despre 
toți cei 11 instructori de deta
șament din școală, elevi în ul
timele clase ale școlii medii, nu 
putem, spune numai lucruri 
bune. Dimpotrivă, unii dintre 
ei printre care Lungu Ștefan și 
Rață Dumitru consideră sarci
na de instructor de detașament 
pe care au primit.o un fel de 
funcție „onorifică“ care nu cere 
prea mult efort.

Cu prilejul „Zilei instructoru
lui“, oare are loc în școală »• 
proape cu regularitate, instruc
toarea superioară transmite •- 
cestor instructori sarcinile oare 
i-au fost trasate din partea sec

(Urmare din pag. l-a) | 

butul cu 1,6 la sută sub coefici
entul admis.
Constituiți într-o brigadă, aju
tați de comunistul Ion Muscă,- 
responsabilul, tinerii de la forjă 
au redus rebutul de la 0,2 la sută 
la 0,03 la sută.

— Succesul, a spus comunistul 
Ion Muscă, îl datorăm îndrumă
rii permanente pe care brigada 
a primit-o de’ la maistrul comu
nist dumitru Stoian, de la mun
citorii tnai vîrstnici.

Rezultatele obținute dovedesc 
o dată în plus că atunci cînd e- 
xistă preocupare pentru întărirea, 
îndrumarea și controlarea brigă
zilor aportul tinerilor. în produc
ție crește.

Cunoști mai mult, 
lucrezi mai bine

Discuții vii au fost purtate în 
ceea ce privește măsurile luate 
de comitetul U.T.M. în proble
ma ridicării calificării profesio
nale a tinerilor. S-a arătat că 
în cadrul cabinetului tehnic, de 
două ori pe săptămînă, se orga
nizează consultații. Au fost de a- 
semenea prezentate conferințe cu 
caracter tehnic, s-au popularizat 
noutățile tehnice apărute în țară 
și diferite traduceri.

Vorbitorii au subliniat faptul 
că meseria de turnător cere cu
noștințe profesionale înalte, pre
cizie,' experiență. Dacă la strirn- 
garie ai posibilitatea sa contro
lezi produsul, să.i aduci pe par
curg unele îmbunătățiri, în tur
nătorie lucrurile stau altfel. Aici 
formezi, torni metalul și aștepți 
să vezi ce-o să iasă, lată de ce 
este foarte important ca fiecare 
tînăr să stăpînească bine mese
ria.

La l.M.S. Roman 6-a încetă
țenit practica ca atunci cînd ci
neva a dat un rebut să se ana
lizeze pe loc cauzele. în cadrul 
brigăzii 

ției de școli și pionieri a comi
tetului orășenesc U. T. M. La 
rîndul lor, într-o recreație ei 
transmit în fugă aceste sarcini 
pionierilor și de aci... un lanț 
al slăbiciunilor. Pionierii sînt 
datori să se descurce cum știu. 
Fiecare „și-a făcut datoria“. Gît 
despre inițiativă, despre elan, 
despre munca pedagogică crea
toare a instructorilor utemiști 
nici nu poate fi vorba.

Se pune în mod firesc între
barea : ce atitudine are comi
tetul U.T.M, din școală, oare 
are obligația de a se interesa și 
de a ajuta în munca sa pe ins
tructorul superior și pe instruc
torii de detașament din școală ?

Cum se ocupă 
organizația U.T.M. din 

Școala medie nr. 2 
„Emil Racoviță“ din Cluj, 

de îndrumarea 
organizației de pionieri 

din școală

Cum contribuie membrii comi
tetului la desfășurarea unei bo
gate activități educative a pio
nierilor ?

Un scurt interviu cu tovară
șul Traian Condor, secretarul 
comitetului U.T.M. din școală, 
este pe deplin edificator.

Ținînd să ne asigure că ,^a- 
nul trecut activitatea organiza
ției de pionieri din școală era 
mult mai slabă“, tovarășul se
cretar ne enumera cîteva din 
acțiunile de care am pomenit 
mai sus: „S-a strîns fier vechi, 
pionierii au fost la filme... Am 
dat sarcină unui membru din 
comitet să se ocupe de pionieri...“ 
Aceleași considerații vagi, conți, 
nuă și în restul discuției.

Secretarul comitetului U.T.M. 
nu știe nici cîți instructori de 
detașament sînt în școală, nu 
știe dacă a luat ființă „sfatul 
unității de pionieri“ în această 
școală, care ar putea da un aju
tor atît de prețios în ridicarea 
activității pionierești la un ni
vel mai înalt... Secretarul co
mitetului U.T.M. nu a asistat 
în acest an niciodată la o adu
nare pionierească.

După ora de zoologie, un grup de elevi din clasa a IV-a A a Școlii medii nr. 37 din Capitală 
recapitulează In mod practic cele învățate.

Tinerii de la I. M. S. Roman se' angajează 
să reducă și mai mult rebuturile

— La început a fost mai greu
— spunea comunistul Constan
tin Daciu. Oamenii se mai supă
rau. S-au convins însă că ședin
țele de analiză a rebuturilor or
ganizate imediat, la locul de 
muncă, îi ajută să înțeleagă cau
zele ce i-au condus la rebut și 
cum sa te înlăture pe viitor. Aș 
putea spune că și aceste discu
ții i-au ajutat în ridicarea ca
lificării profesionale în sensul că 

■ tinerii primesc cu acest prilej o 
seamă de noțiuni pe care nu le 
stăpinesc suficient.

Ridicîndu-și calificarea profe
sională tinerii au reușit să aplice 
unele procedee avansate de lu
cru și să obțină rezultate fru
moase. Astfel aplicîndu-se în tur
nătorie procedeul de formare și 
turnare în miezuri uscate (coji) 
tinerii au contribuit ca rebutul 
la corp pompă apă să se reducă 
de la 50 la sută ia 10-15 la sută.

Cu toate că comitetul U.T.M:, 
organizațiile de bază U.T.M., au 
luat măsuri în ceea ce privește 
ridicarea calificării profesionale, 
că au discutat în adunări gene
rale U.T.M. această problemă, 
consfătuirea a apreciat că s-a 
făcut prea puțin în acest sens. 
Nu s-au folosit și forme mai a- 
tractive, de ridicare a calificării, 
cum sînt concursurile „Să ne 
cunoaștem meseria“, „Ce cunoaș
teți din tehnica nouă“ sau orga
nizarea întrecerii pe profesii etc.

O opinie sănătoasă
La succesele obținute de tineri 

o contribuție însemnată a avut-o 
și postul utemist de control, 
care și-a îndreptat activitatea

Secretarul comitetului U.T.M. 
șl toți ceilalți membri ai co
mitetului nici nu s-au gîndit 
că ar fi cazul să cheme în fața 
comitetului U.T.M. instructorii de 
detașament care nu-și fac datoria, 
că aceștia trebuie să răspundă 
de activitatea lor în fața adu
nării generale U.T.M pe clasă.

De unde pornește această 
lipsă de preocupare a comite
tului U.T.M. față de problemele 
pionierești din școală ? In pri
mul rînd de la faptul că ei *ub- 
apreciază aceste probleme. 
Membrii comitetului se mulțu
mesc doar să vadă fluturînd 
cravatele roșii Ia gîtul pionieri
lor din școală și din cînd în 
cînd să audă răsunînd un cîn- 
tec pionieresc. Că aceste mlă- 
dițe ale viitorului trebuie edu
cate cu grijă și răspundere, că 
și lor, tuturor utemiștilor din 
școală, prietenii și sfătuitorii 
mai mari ai pionierilor, le re
vine această sarcină — nu s-au 
gîndit.

„Principalul este să meargă 
munca utemiștilor bine“ — este 
de părere tovarășul Condor, 
enumerîndu-ne cu mîndrie o 
serie de realizări ale organiza
ției U.T.M. din școală. Desigur, 
nu este vorba ca membrii comi
tetelor U.T.M. să se substituie 
muncii instructorului superior 
din școală, de a organiza în 
locul instructorului superior 
acțiuni interesante, sau de a 
elabora programele de activi
tate pentru viitor. Aceasta este 
tatr-adevăr sarcina instructoru
lui din școală. Comitetul U.T.M. 
trebuie însă să ajute munca 
instructorilor, trimițând în mij
locul pionierilor pe cei mai 
buni utemiști, pricepuți organi
zatori ai unor acțiuni cul
turale, sportive, artistice Cu 
atît mai mult ar fi fost necesar 
acest ajutor din partea comite
tului U.T.M. cu cit instructoa
rea superioară și instructori de 
detașamente sînt lipsiți de ex
periență. Cine ar fi trebuit 
să seziseze și să remedieze a- 
cea stă situație ? In primul rînd 
comitetul U.T.M. din școală, Și 
trebuie s-o facă cît mai curînd.

M. DASCALU

spre întărirea disciplinei socia
liste a muncii, păstrarea utilaju
lui, spre formarea unei opinii de 
masă împotriva rebutului.

Principala formă de sezisafe 
a lipsurilor — a spus responsa
bilul — au constituit-o raidurile, 
la început organizate în fiecare 
săptămînă în punctele genera
toare de rebut. în primele două 
luni procentul de rebuturi a fost 
ridicat. Postul a constatat că 
principalul vinovat era tehnolo
gul de sector Petre Cojocaru. La 
propunerea postului, conducerea 
administrativă l-a înlocuit.

Propuneri utile a făcut postul 
în ce privește asamblarea forme
lor, controlul modelelor, în urma 
cărora a scăzut simțitor coefici
entul admis de rebuturi.

In vreme ce comunistul Gheor- 
ghe Joemir, responsabilul postu
lui utemist de control, vorbea 
despre felul cum a sprijinit pos
tul inițiativa mi-am amintit de 
numeroase caricaturi și versuri 
satirice publicate la gazeta „Vor
bește postul utemist de contrdl“, 
despre rebuturile expuse la vi
trina postului.

I-am văzut caricaturizați pe 
maistrul Ion Mocanu, lăsînd 
locul de muncă murdar, pe 
Gheorghe Căleanu prea stăpîn 
pe sine care nu primește nici 
un sfat, în schimb dă... sufi
ciente rebuturi.

Bratu Maria. Stan Adela, 
Gojocaru Petre II au fost prinși 
în caricatură pentru că risipeau 
materialul.

Postul a fost vigilent. El a 
combătut fără întîrziere orice ma
nifestări de chiul, de indiscipli
nă, sau lipsă de simț gospodăresc

Biblioteca Uzinelor „Janoș Her bak“ din Cluj a fost vizitată 
numai în luna noiembrie de peste 3.000 de salariați ai uzinei, 
care au împrumutat un număr de aproape 6.000 de volume.

In fotografie: un aspect din bibliotecă.

Semnarea Acordului comercial 
și de plăti între R. P. Romînă 
și R. P. Ungară pe anul 1960

La 18 decembrie 1959 s-a sem
nat la București Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1960 între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Ungară.

Acordul semnat prevede o ma
jorare simțitoare a schimburilor 
în 1960, față de anul 1959.

In cadrul acestui Acord Repu
blica Populară Romînă va livră 
Republicii Populare Ungare va
goane de marfă, tractoare, ma
șini unelte, utilaj petrolier, mo
toare electrice, transformatori, a- 
paratăj de înaltă tensiune, pro
duse lemnoase, materiale de con
strucții, produse sodice și alte 
produse chimice, sare, diverse 
bunuri de larg consum etc.

Republica Populară Ungară va 
livra Republicii Populare Ro
utine mașini și instalații pentru 
industria grea, industria ușoară 
și industria alimentară, mașini 
unelte, utilaj și accesorii pentru 
telecomunicații, aparataj și in
strumente, laminate de oțel, alu
miniu blocuri și semifabricate de 
aluminiu, medicamente, fire in
dustriale de bumbac și diversa 
bunuri de consum etc.

și a popularizat experiența înain
tată în reducerea rebuturilor.

— Ați făcut treabă bună —- a 
spus comunistul Constantin Ma- 
carie — secretarul comitetului 
de partid din uzină. Ați obținut 
și succese. Se pare însă că v-au 
cam îmbătat succesele, pentru că 
după ciștigarea drapelului de 
post utemist de control fruntaș 
pe oraș n-ați mai făcut mare 
lucru. Lipsuri sînt încă. Va tre
bui să vă analizați serios activi
tatea șl să duceți mai departe, 
hotărîți, lupta împotriva rebutu
rilor, pentru descoperirea cau
zelor care le mai generează.

Din inițiativa comitetului 
U.T.M. și a organizației de bază 
U.T.M. la turnătorie a fost cre
ată o brigadă artistică de agi
tație care și-a propus să popu
larizeze rezultatele bune obținute 
în muncă, să contribuie la con
tinua întărire a disciplinei so
cialiste a muncii, să extindă ceea 
ce este bun, înaintat, și să sati
rizeze rutina, atitudinile înve
chite.

Propunerile muncitorilor 
— prețioasă rezervă 

internă
Ga să obții victoria într-o bă

tălie trebuie să cauți acele căi 
oare te duc direct 1a țintă.

Pentru ca să afli aceste căi 
este necesar să consulți colecti
vul, să cunoști părerea acestuia.

In munca colectivului, în pro
punerile acestuia pentru îmbună
tățirea permanentă a muncii,

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și 
de înțelegere reciprocă.

Din partea Republicii Populare 
Romine, Acordul a fost semnat 
de ing. Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului Comerțului 
al R. P. Romîne, iar din partea 
Republicii Populare Ungare de 
Rarădi Gyula, prim-locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior 
al R. P. Ungare.

La semnare au fost de față 
tov. Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului, precum și funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, Ministerul Co
merțului și din întreprinderile d« 
stat pentru comerțul exterior.

Au fost de față Jeno Gydrgy, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Ungare la București, și 
membri ai ambasadei, precum și 
membri delegației ungare cara 
au participat la tratative.

(Agerpres) 
----- •------

Constituirea
Consiliului superior 

al așezămintelor 
culturale

Joi dnpă-amiază a avut loc la 
Ministerul învățământului și 
Culturii, ședința de constituire a 
Consiliului superior al așeză
mintelor culturale.

Oonsifiul superior al așeză
mintelor culturale este un organ 
consultativ creat în vederea 
îmbunătățirii activității ce se 
desfășoară în instituțiile cultu
rale de masă din sistemul de 
organizare al Ministerului Invă- 
țămîntului și Culturii, și pentru 
o mai bună colaborare și coor. 
donare a activității culturale de 
masă a așezămintelor culturale 
cu activitatea culturală pe care 
o desfășoară organizațiile de 
masă.

Gu prilejul constituirii a fost 
prezentată o informare privind 
munca culturală de masă des
fășurată la sate în anul 1959, 
precum și măsurile ce trebuie 
luate în anul viitor.

A fost discutat și adoptat pla- 
nul de muncă al Consiliului 
superior al așezămintelor cul
turale pe anul 1960.

(Agerpres)

pentru realizarea de noi econo
mii stă izvorul experienței înain
tate. Comitetul U.T.M. a dobîn- 
dit experiență în consultarea lar
gă a colectivului de tineri prin 
consfătuirile de brigadă, ședin
țele de producție, adunările ge
nerale U.T.M. El a văzut că a- 
tunci cînd a cerut părerea tineri
lor, aceștia au venit cu propu
neri foarte utile privind mai 
buna organizare a muncii, redu
cerea rebuturilor, fapt care do
vedește că tineretul nostru este 
conștient că răspunde alături de 
întregul colectiv, de bunul mers 
al producției. Multe, foarte 
multe din propunerile făcute de 
tineri au fost studiate și aplicate 
în vederea îmbunătățirii calității 
produselor și reducerii rebuturi
lor.

Așa, de exemplu, tinerii de la 
linia chiulase au propus înlocui
rea cutiilor de formare din fon
tă, care se spărgeau ușor, cu 
cutii din tablă, cei de la linia 
cămăși cilindri și elaborarea fon
tei de la cuptoarele rotative au 
propus confecționarea die furci și 
oale de turnare de rezervă. /Multe 
piese cădeau rebut din pricina 
miezurilor. Tinerele miezuitoare 
din cadrul atelierului de miezuri 
au cerut să se confecționeze un 
număr suficient de dispozitive de 
ușoare, table de uscare, să se 
îmbunătățească calitatea ameste
cului de miezuri. Pe baza expe
rienței dobîndite, comitetul
U.T.M., organizația de bază 
U.T.M. trebuie să facă din con
sultarea largă a tinerilor o me
todă permanentă, prin care să 
determine pe fiecare tînăr să în- 
țeleagă că studierea felului său

cu oameni ai muncii din
Vineri după-amiazâ, ia sala 

aporturilor Floreasca, a avut loc 
un mare miting in cadrul căruia 
delegații la cea de-a XX-a se
siune a Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale 
s-au intîlnit cu activul sindical 
și oameni ai muncii din Capitală.

In numele oamenilor muncii 
bucureșteni, oaspeții au fost sa
lutați cu căldură de tovarășul 
j’Gheorghe lonescu, președintele 
Consiliului sindical orășenesc 
București.

Primit cu aplauze a luat apoi 
cuvîntul Agostino Novella, pre
ședintele Federației Sindicale 
Mondiale, secretar general al 
Confederației Generale a oame
nilor muncii din Italia.

P.ermiteți-mi în primul rînd 
— a spus vorbitorul — să vă 
aduc tuturor salutul călduros și 
frățesc al Comitetului executiv al 
F.S.M. Este salutul a zeci de 
milioane de oameni ai muncii din 
fiecare țară, din fiecare conti
nent și acest salut se adresează 
prin dv. tuturor oamenilor mun
cii din Romînia care, alături de 
ceilalți oameni ai muncii din ță. 
rile socialiste, sînt în avangarda 
măreței lupte istorice și victo
rioase pe care oamenii muncii 
din întreaga luine o desfășoară 
pentru libertatea lor, pentru bu
năstare, pentru completa lor eli
berare de sub exploatarea capi
talistă.

A XX-a sesiune a Comitetului 
executiv al F.S.M. s-a desfășu
rat într-un moment foarte impor
tant din viața popoarelor, cînd 
voința de pace a oamenilor mun
cii impune sfirșitul războiului 
rece și începutul unei politici de 
dezarmare cînd consolidarea de
finitivă a cauzei păcii cere din 
partea noastră, a clasei munci
toare din toate țările o acțiune 
unită și hotărîtă.

In cuvântul său Loius Saiîlant, 
secretar general al F.S.M., s-a 
referit la importanța documen
telor adoptate de cea de-a XX-a 
sesiune a Comitetului Executiv 
al F.S.M.

In cursul acestei sesiuni, a 
spus vorbitorul, noi am desfășu
rat o muncă rodnică, nu numai 
fiindcă am luat importante hb- 
tărîri care vor da naștere unei 
activități mai rodnice a F.S.M., 
dar aci la București, în baza ra
portului cu privire la efectivele 
F.S.M., am văzut că pentru pri
ma oară Federația Sindicală 
Mondială a depășit cifra de 100 
milioane de membri, cifră la care 
s-a ajuns prin afilierea la F.S.M. 
a Federației Generale a Sindica
telor din Irak.

Cu ocazia întîlnirii pe care 
am avut-o ou conducătorii Par
tidului Muncitoresc Român și gu
vernului R. P. Romîne, ni s-a a- 
rătat din nou, ou mai multă tă
rie, că R. P. Romînă sprijină 
întrutotul propunerile sovietice 
de dezarmare generală și totală.

După ce a adus un salut efin 
partea oamenilor muncii și sin
dicatelor sovietice, tov. V. V. 
Grișin, vicepreședinte al F.S.M., 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din U.R.S.S., a 
subliniat că sesiunea Comitetu
lui Executiv al F.SJM. a adop
tat hotărîri importante care vor 
avea o influență deosebită asu
pra dezvoltării ulterioare a acti- 
vității sindicatelor, asupra întă
ririi luptei lor pentru pace pen
tru dezarmare generală și totală.

Mulțumind oamenilor muncii 
din București pentru cordiali
tatea și prietenia manifestată 
față de participanți] la sesiunea 
Comitetului Executiv al F.S.M., 
vorbitorul a spus:

In zilele petrecute în țara dv. 
am văzut și ne-am bucurat îm
preună de succesele mari reali
zate de oamenii muncii din R.P. 
Romînă sub conducerea înțe

de muncă al tovarășilor săi din 
jur, măsurile pe care să te propu
nă sînt îndreptate spre îmbunătă
țirea muncii lui, a muncii gene
rale, spre ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului 
nostru.

Se poate și mai mult
Consfătuirea s-a ocupat pe larg 

de studierea posibilităților exis
tente pentru intensificarea ac
țiunii „Toate forțele tineretului 
din turnătorii împotriva rebutu
rilor“. Cu acest prilej au fost 
scoase la iveală unele lipsuri 
care au făcut ca în unele perioade 
inițiativa să stea pe loc sau să 
dea înapoi.

S-a arătat că există încă o 
slabă preocupare pentru atrage
rea tinerilor în activitatea de ino
vații și raționalizări, în studie
rea tehnicii noi.

Tinerii puteau obține rezultate 
și mai mari. Comitetul U.T.M. 
însă nu a dat dovadă de mai 
multă consecvență și spirit de 
inițiativă. Au fost de multe ori 
perioade cînd s-a abandonat ini
țiativa, perioade în care rebu
turile depășeau cu mult coefi
cientul admis. A fost necesar ca 
comitetul de partid să ia mă
suri, să analizeze activitatea or
ganizației U.T.M. pentru ca lu
crurile să se îndrepte. Tovarășii 
din comitetul U.T.M., din bi
rourile organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să știe că dacă 
rebutul este încă ridicat, dacă 
din această pricină se pierd în
semnate cantități de metal șj ei 
sînt vinovați. Ei trebuie să în
țeleagă că munca nu trebuie 

leaptă a P.M.R. Oamenii so
vietici se bucură sincer de vic
toriile obținute de poporul frate 
romîn în lupta pentru construi- 
rea socialismului și vă urează 
noi și mari succese în muncă 
și în viață.

După ce a amintit succesele 
înregistrate de oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică în îndepli
nirea primului, ap al septenalu- 
lui, V. V. Grișin a arătat că în 
ultima vreme situația internațio
nala s-a îmbunătățit, o mare 
contribuție la aceasta avînd-o 
călătoria istorică a lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A.

Amintind că mai există însă 
forțe care încearcă să împiedice 
slăbirea continuă a încordării in
ternaționale și că lupta pentru o 
pace trainică va fi încă grea, 
vorbitorul a spus ta încheiere : 
Garanția cea mai sigură a păcii 
este întărirea necontenită a 
puterii și unității marelui la
găr al socialismului.

A luat apoi cuvîntul Liu Gian- 
șen, vicepreședinte al F.S.M., 
vicepreședinte al Federației sin
dicatelor din întreaga Chină.

Ingăduiți-mi — a spus vorbi
torul — ca în numele clasei 
muncitoare din Republica Popu
lară Chineză și al Federației sin
dicatelor din întreaga Chină, să 
salut clasa muncitoare din Re
publica Populară Romînă și în
tregul popor român, să salut Con
siliul Central al Sindicatelor din 
Republica Populară Romînă.

Sîntem însuflețiți de adinei 
sentimente prietenești față de 
frații noștri, oamenii muncii din 
Romînia. Prietenia noastră se 
dezvoltă zi de zi pe baza soli
darității, într-ajutorării și schim
bului de experiență. Strîns uniți 
în marea familie socialistă, prin 
muncă dîrză, noi vom aduce con
tribuții și mai substanțiale cauzei 
păcii în lume și progresului u- 
manității.

Luînd cuvîntul Kadnim Hus- 
sain Al Dujaili, secretar al Fe
derației Generale a Sindica
telor din Irak, a arătat că 
poporul irakian eliberat de 
sub jugul oprimărilor și opre
siunilor imperialiste, luptă astăzi 
cit fermitate pentru consolidarea 
Republicii. Clasa muncitoare din 
Irak se străduiește în prezent 
ca țara sa să înflorească conti
nuu, să valorifice cu folos bogă
țiile ei.

Noi urmărim progresele dv„ 
lupta dumneavoastră eroică pen
tru măreața construcție pașnică, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai, a spus vorbitorul. Noi sîntem 
alături de dv. așa cum dv. sîn- 
teți alături de noi, alături de 
toate masele care aspiră 1a un 
viitor luminos, la o zi minunată 
pentru întreaga omenire.

Luînd cuvîntul, Vicente Lom. 
bardo Toledano, vicepreședinte 
al F.S.M., președintele Confede
rației oamenilor muncii din A- 
merica Latină, a spus printre 
altele :

Sarcina noastră principală în 
momentul de față este de a face 
ca armele să se transforme în 
pîine, în instituții care să îngri
jească sănătatea și să prelun
gească viața, în locuințe, școli, 
în centre destinate odihnii și 
culturii.

Succesele poporului dv. în con
struirea vieții socialiste, sub 
conducerea Partidului Muncito- 
resc Romîn — a spus în înche
iere vorbitorul — ne entuzias
mează și constituie un îndemn 
pentru noi, cei care luptăm în 
condițij diferite, dar cu țeluri 
identice.

Noi urmărim cu cea mai mare 
atenție strădania dv. pentru con
struirea societății socialiste și sa
lutăm fiecare succes pe oare-1 
obțineți nu numai ca o victorie 
a dv., ci ca o victorie a tuturor 
proletarilor lumii — a spus în 

dusă ta asalt, ci în mod per
manent. Numai așa se pot mobi
liza toate forțele în lupta împo
triva rebuturilor. In acest fel se 
pot economisi metal, muncă și 
bani.

Comitetul U.T.M. s-a ocupat 
mai mult de turnătorie și a ne
glijat celelalte sectoare, fapt 
care a făcut ca în atelierele 
de prelucrare coeficientul de re
but admis să fie depășit cu 3,17 
la sută. Deși cunoștea acest lu
cru, comitetul U.T.M. nu a tras 
la răspundere pe tinerii care 
nu-și îngrijesc mașinile, le pre
dau schimbului următor negre- 
sate, ou uzură mare la unele 
piese de schimb, influențînd în 
acest fel asupra calității piese
lor, aducînd daune uzinei prin 
rebuturi.

Participanții la consfătuire au 
criticat faptul că tehnicienii nu-i 
ajută suficient, că organizația 
U.T.M. n-a știut să-i atragă, să-i 
intereseze în această mare ac
țiune patriotică.

Analizînd activitatea desfășu
rată în acest an, participanții la 
consfătuire sînt convinși că pot 
face mai mult, sînt hotărîți să 
facă mai mult. Dezvoltând expe
riența doWndită, folosind ajutorul 
comuniștilor, tinerii de la l.M.S. 
Roman s-au angajat să reducă 
cu un procent rebutul pe care-1 
va stabili ministerul în noul an.

Tineretul de la l.M.S. Roman 
este hotărît să intensifice ac
țiunea de reducere a rebuturi
lor. El a dovedit că-și respectă 
cuvîntul dat și este hotărît să 
muncească și mai bine în noul 
an în care a pășit de multă vre
me înainte de termen.

Participanții au hotărît să a- 
ducă la cunoștința tuturor tine
rilor, prin consfătuiri de brigăzi, 
adunari generale U.T.M., hotărî- 
rile luate în consfătuire și, ase
menea reșițenilor, au cerut celor 
care au îmbrățișat această ini
țiativă să-și facă bilanțul și să 
publice Î11 ziar rezultatele obți
nute in lupta pentru reducerea 
rebuturilor.

Ele deschid 
muncitorilor;

Capitală
cuvîntul său Benott Frachon, 
vicepreședinte al F.S.M., secretar 
general al Confederației Gene» 
rate a Muncii''din Franța.

In țările oapitaliste burghezi* 
a depus și depune toate efortu
rile să abată clasa muncitoare 
de la lupta de clasă, discreditând 
orînduirea socialistă. Dar succe
sele considerabile înregistrate 
în construirea socialismului în 
U.R.S.S., în R. P. Chineză, ta 
toate țările socialiste sînt prea 
evidente, prea strălucitoare pen
tru ca să mai poată fi ascunse 
prin minciuni. Aceste succes» 
sînt un ajutor considerabil pen
tru mișcarea muncitorească din 
țările capitaliste. 
perspective noi 
noștri, constituie o încurajare ta 
luptele pe care le ducem.

Oamenii muncii din R. D. 
Germană salută din toată inima 
pe muncitorii și membrii de sin
dicat din R. P. Romînă — a 
spus în cuvîntul său Herbert 
Warnke, vicepreședinte al F.S.M., 
președintele Federației Sindica
telor Libere Germane.

Bl a arătat că succesele obți
nute de țările lagărului socialist 
în construcția pașnică exercită o 
influență crescîndă asupra oa
menilor muncii din țările capita
liste. Noi, oamenii muncii din 
țările socialiste — a declarat în 
încheiere vorbitorul — pășim 
înainte ou curaj, spre victoria 
socialismului, a comunismului.

In numele colectivelor de mun
că în care lucrează, tovarășa 
Ana Bucur, președinta comitetu
lui de întreprindere de la Fabrica 
de Confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
și tovarășul Petre Marin, preșe- , 
dintele comitetului de întreprin
dere de la Atelierele C.F.R. „Gri. 
vița Roșie“ au salutat cu câte 
dură pe conducătorii mișcării sin
dicale mondiale, oaspeți ai țării 
noastre.

Ih încheierea mitingului a luat 
cuvîntul tovarășul Gneorghe Ai 
postol, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R- 
P. Română. _ a s

După ce a relevat condițiile 
internaționale în care s-au des» 
fășurat lucrările sesiunii comite
tului Executiv al F.S.M., vorbi
torul a subliniat că întregul con
ținut al documentelor elaborate 
de sesiune este pătruns de un 
adînc umanism, de un simțămînț 
de mare răspundere față de 
soarta întregii omeniri.

Oamenilor muncii din întreaga 
lume le este scumpă pacea și de 
aceea ei iși exprimă tot mai mult 
hotărârea de a acționa în comuti 
pentru apărarea și consolidarea 
ei. Cu atît mai mult ne miră ati
tudinea unor conducători ai 
C.I.S.L., care, de la tribuna re
centului lor congres ținut la 
Bruxelles, au sprijinit cu încapă- 
țtoare „războiul rece" și au r«-i 
luzat să se întâlnească cu conduc 
cătorii altor organizații muncito
rești internaționale pentru a dis
cuta problemele cele'mai arz a* 
toare ale celor ce muncesc.

Noi sîntem convinși că împo-i 
triva încăpățânării unor aseme- 
nea cavaleri ai războiului rece 
în mișcarea sindicală internațio
nală, oamenii muncii vor găsi 
caile și mijloacele pentru făuri
rea unității lor de acțiune în 
lupta pentru dezarmare, pentru 
apararea păcii în lume.

Poporul romîn, a spus în oon-i 
tinuare vorbitorul; este profund 
interesat în menținerea păcii, în 
consolidarea destinderii relațiilor 
dintre state, pentru a ,e putea 
consacra cu toate forțele con
struirii socialismului în patria 
noastră.

Pe baza succeselor tot mai 
mari obținute de oamenii muncii 
în dezvoltarea continuă a econo
miei naționale nivelul de trai al 
poporului nostru muncitor a 
crescut an de an.

In realizarea obiectivelor în
semnate ale planului de stat pe 
1960 stabilite de plenara G.C. al 
P.M.R., sindicatelor noastre le 
revin sarcini deosebit de impor
tante.

Pe baza experienței câștigate 
în anii trecuți, sindicatele vor 
depune o activitate mai perseve
rentă pentru atragerea oameni
lor muncii la planificarea, orga
nizarea și conducerea producției; 
îi vor mobiliza mai activ în în
trecerea socialistă ; vor da un 
sprijin și mai larg dezvoltării 
continue a rajșcării inovatorilor 
și raționalizâtorilor. Ele vor a- 
corda o atenție deosebită educă
rii socialiste a celor ce muncesc, 
manifestînd în același timp o 
grijă permanentă pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și de viață ale oame
nilor muncii.

Salutînd ou însuflețire hotărâ
rile celei de-a XX-a sesiuni a 
Comitetului Executiv al F.S.M., 
sindicatele și oamenii muncii din 
R. P. Romînă se vor strădui să 
aducă contribuția lor la îndepli
nirea acestor hotărîri. Lupta oa
menilor muncii din lumea întrea
gă pentru pace și progres social, 
va găsi întotdeauna un puternic 
sprijin în rîndurile clasei mun
citoare și a sindicatelor noastre, 
educate de Partidul Muncitoresc 
Romîn în spiritul internaționalis
mului proletar și al solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc.

Mitingul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de entuziasm. Cuvân
tările au fost subliniate în repe
tate rînduri de vii aplauze.

Intilnirea delegaților la cea 
de-a XX-a sesiune a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale 
Mondiale cu activul sindical și 
oameni ai muncii din Capitală a 
luat sfirșit cu intonarea „Inter
naționalei“, imnul de luptă al 
clasei muncitoare.

(Agerpres)



Studenții francezi 
in lupta pentru 

drepturile lor
PARIS 18 (Agerpres).

TASS transmite: La 17 decem
brie, la chemarea Uniunii Națio, 
nale a studenților din Franța, 
peste 2.000 de studenți de la 
Sorbona au participat la o de
monstrație, cerînd sporirea cre
ditelor alocate învățămîntului su
perior, construirea de noi săli 
de cursuri și clădiri școlare, 
precum și îmbunătățirea condi
țiilor de viață și de studii ale 
studențimii.

Studenții de la toate institu
țiile de învățămînt superior din 
orașul Nancy au declarat o gre
vă, iar apoi au organizat o de
monstrație pe străzile orașului. 
Profesorii și conferențiarii de la 
aceste instituții de învățămînt 
și-au exprimat solidaritatea 
revendicările studenților.

Omenirea tinde spre pace
și coexistența pașnica

Masele populare din Italia 
sînt vital interesate 
în asigurarea păcii

„Orașul Lyon este gata 
să-l primească pe N. S. Hrușciov“

cu

—•—

împotriva 
intenției Franței 

de a experimenta 
bomba atomică

BEIRUT. - 1.700 
din țările Asiei și 
studiază la Beirut, 
secretarului general 
telegramă în oaie
împotriva intenției Franței de a 
efectua experiențe cu bomba a- 
tomică în Sahara.

de studenti 
Africii, care 
eu adresat 
al O.N.U. o 
protestează

N.Ä.T.O. nu Yrea 
să renunțe la continuarea 

cursei înarmărilor

ROMA 18 (Agerpres). — Des
tinderea încordării internaționale 
care s-a conturat în prezent con
stituie o mare victorie a tuturor 
forțelor care luptă pentru pace, 
și prin urmare este și o victorie 
a noastră, a declarat Velio Spa- 
no, secretarul general al mișcă
rii italiene pentru pace, la sesiu
nea Consiliului național al miș
cării italiene pentru pace, care 
s-a deschis la 17 decembrie. 
Spano a vorbit pe larg despre 
sarcinile partizanilor păcii din 

. Italia în noua etapă.
Spano a subliniat că în pre

zent in cercurile cele mai largi 
ale opiniei publice, în rîndul re
prezentanților diferitelor partide 
politice și organizații de masă 
se aud tot mai puternic cererile 
de a nu se permite reînvierea 
„războiului rece“. Aceste cereri 
se bucură de sprijinul necondi
ționat al maselor populare vital 
interesate în menținerea și apă
rarea păcii.

Spano a subliniat că astăzi, 
toate organizațiile care luptă 
pentru pace trebuie să-și aducă 
contribuția la lupta comună în 
vederea mobilizării păturilor 
largi ale opiniei publice în apă
rarea slăbirii încordării interna-

ționale care s-a conturat și să 
paralizeze manevrele dușmanilor 
păcii care se cramponează cu 
incăpățînare de rămășițele „răz
boiului rece“.

în cadrul sesiunii Consiliului 
Național al 
pentru pace, care își desfășoară 
lucrările la Roma, au mai luat 
cuvintul numeroși vorbitori.

Secretarul Asociației „Huma
niora“, Giuseppe Sersale, luînd 
cuvîntul în cadrul sesiunii, a de
clarat că Asociația „Humaniora“, 
care pînă nu de mult a refuzat 
să colaboreze cu mișcarea parti
zanilor păcii, declară în prezent 
că este gata să se pronunțe îm
preună cu alte organizații so
ciale în sprijinul destinderii în
cordării internaționale.

Ubaldo Moronesi, reprezentan
tul organizației din Roma al 
mișcării italiene pentru pace și 
deputatul socialist Mario Ber- 
linguer au subliniat că elibera
rea unor mijloace uriașe, ce sînt 
cheltuite în prezent pentru cursa 
înarmărilor, ar da un impuls 
nemaiîntîlnit dezvoltării econo
miei tuturor țărilor, inclusiv Ita. 
liei și ar permite să se ridice 
considerabil nivelul de trai al 
maselor populare.

mișcării italiene

PARIS 18 (Agerpres).— TASS 
transmite : Conducerea asociației 
„Franța—U.R.S.S." a dat publi
cității un comunicat în care se 
anunță că Consiliul municipal a] 
orașului Lyon dorește să primeas
că vizita șefului guvernului so
vietic, cu prilejul apropiatei vi
zite a lui N. S. Hrușciov în 
Franța. „Primarul orașului Lyon, 
se spune în comunicat, a anunțat

conducerea comitetului din de
partamentul Rhône al asociației 
„Franța—U.R.S.S.“ că orașul 
Lyon este gata să-1 primească pe 
N. S. Hrușciov.

Cu prilejul întîlnirii cu repre
zentanți ai conducerii comitetu
lui, primarul a propus ca între 
orașul Lyon și orașul Leningrad 
să se încheie un pact de prie- 
teme .

-I

Arbori ai
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

— TASS transmite : Casa Albă 
a comunicat reprezentanților pre
sei că în după-amiaza de 18 de
cembrie au fost aduși cu avionul 
la Washington circa 40 de puieți 
de pomi și arbuști, trimiși în dar 
președintelui S.U.A., D. Eisenho- 
wer, de N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri

prietemeî
U.R.S.S, Pomii, printre care pu
ieți de arțar, pin, tei, zadă, ro
die, mesteacăn și cedru, precum 
și arbuștii de liliac vor fi plan- 

atați la ferma din Gettysburg 
președintelui Eisenhower.

—•
al

Din galeria
celor care vor să tragă

omenirea înapoi
blocul nord

politica de 
puterii mili-

Harriman
„salvatorul“

Stră-

„Războiul 
a devenit astăzi 

o nebunie“

In legătură 
cu conferința 
la nivel înalt

18 (Agerpres). A-

Pe marginea lucrărilor celei
de-a 14-a sesiuni a O.N.U.

PARIS 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: ln seara zilei 
de 17 decembrie, după încheierea 
sesiunii Consiliului N.A.T.O. care 
a durat trei zile, a fost dat pu
blicității un comunicat in care se 
arată că Consiliul a discutat 
probleme ale N.A.T.O. și ale 
situației internaționale.

Miniștrii care au participat la 
sesiunea Consiliului N.A.T.O. 
consideră, după cum se spune 
in comunicat, că Uniunea Atlan
tică „continuă să fie necesară în 
anii viitori“.

Din comunicat reiese că, neți- 
nînd seama de încălzirea clima, 
tului internațional, 
atlantic a adoptat 
sporire continuă a 
tare a N.A.T.O.

In Comunicat se subliniază că 
Consiliul N.A.T.O. a discutat pro
blema apropiatelor tratative din
tre Est și Vest și a stabilit pro
cedura de participare a N.A.T.O. 
la pregătirile în vederea acestor 
tratative. După încheierea trata
tivelor dintre șefii guvernelor 
țărilor occidentale (care vor în
cepe la 19 decembrie), Consiliul 
N.A.T.O. se va întruni din nou 
la 22 decembrie pentru a discu
ta rezultatele acestor trat.tive.

In încheierea comunicatului 
Consiliul N.A.T.O. urează ca a- 
propiatele tratative la nivel înalt 
dintre Est și Vest să contribuie 
la soluționarea principalelor pro
bleme.

Atrage atenția faptul că în 
comunicat sînt trecute sub tă
cere divergențele dintre membrii 
N.A.T.O. ieșite la iveală în 
timpul lucrărilor sesiunii, în spe
cial între S.U.A. și Franța in 
problema așa-numitei „integrări“ 
a forțelor armate ale acestui 
bloc (de fapt în legătură cu u- 
nirea lor sub comandament ame
rican), precum și alte probleme 
litigioase. Acest fapt este relevat, 
de pildă, de 
Presșe.

Următoarea 
a Consiliului 
loc în mai 1960 la Istanbul.

ln ultimul timp, scrie la 18 de
cembrie ziarul „Izvestia“, în 
S.U.A. și în alte țări a fost dez
lănțuită o campanie de „salvare” 
a țărilor din Asia și Africa — 
pentru așa-zisa „lume liberă“ —- 
de primejdia comunismului, care 
decurge, pasă mi te, din ajutorul 
economic și tehnico-științific a- 
cordat de Uniunea Sovietică, 
în legătură cu aceasta „Izvestia” 
comentează recenta cuvintare ros
tită de A. Ilarriman in cadrul 
ședinței convocate la inițiativa 
Consiliului pentru problemele in
ternaționale și a Institutului po
litehnic Rensselaer din orașul 
Troy (statul New York). Este 
caracteristic, subliniază „Izves
tia“, că stîrnind în mod inten
ționat panică in jurul „primej
diei comuniste” de care sînt a- 
menințate țările Asiei și Africii 
— teorie născocită de el — 
Ilarriman ocolește problemele a- 
jutorului economic concret acor
dat în vederea dezvoltării acestor 
țări.

Harrimanii, continuă ziarul, 
trag omenirea înapoi, spre tim
purile „planului Marshall“, în 
timp ce ea tinde spre coexistența 
pașnică

din Berlinul Occidental, 
duindu-se să justifice politica au
torităților vest-berlineze de agra
vare a încordării în Berlin, 
Brandt a încercat să defăimeze 
propunerile sovietice în proble
ma Berlinului.

Brandt a cerut puterilor occi
dentale să nu renunțe în nici un 
caz la drepturile de ocupație în 
Berlinul Occidental. El s-a pro
nunțat, în genere, împotriva în
cheierii vreunui acord cu privire 
la Berlin.

BERLIN . 18 (Agerpres). — 
Războiul a devenit astăzi o ne
bunie, iar menținerea păcii — o 
necesitate de importanță vitala 
pentru întreaga omenire, a de
clarat într-un discurs rostit la 
Dessau (R.D.G.) pastorul Mar
tin Niemoller, președintele bise
ricii evan.glielice germane din 
Hessen și Nassau.

După cum anunță agenția 
A.D.N., pastorul Niemoller a 
luat atitudine în sprijinul propu
nerilor Uniunii Sovietice cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală. El a subliniat necesita
tea coexistenței fără războaie și 
fără folosirea forței.

PARIS
genția France Presse transmite: 
Din surse bine informate s-a 
aflat că Franța, Mareă Britanie 
și Statele Unite au căzut de 
acord să propună Uniunii So
vietice convocarea la 25 aprilie 
a conferinței la nivel înalt a 
celor patru mari puteri.

Din Școala superioară de comu
nicații din Dresda (R.D. Germa
nă) ies anual zeci de specia
liști cu o înaltă calificare în di
verse ramuri ale transporturilor 
și comunicațiilor. In fotografie : 
studenți de la această școală la 
practică pe locomotiva electrică 

tip 16/101.

După aproape trei luni de dez
bateri, sesiunea a 14-a a Adună
rii Generale a O.N.U. și-a în
cheiat lucrările. Această sesiune 
a atras atenția întregii opinii 
publice mondiale, datorită atît 
condițiilor deosebite în care și-a 
desfășurat lucrările, precum și 
conținutului propriu-zis al dezba
terilor. Ce a adus nou și prin ce 
s-a caracterizat sesiunea Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite ?

Aprecierea generală a activi
tății ultimei sesiuni marchează 
în mod cert un pas înainte în 
istoria Organizației Națiunilor 
Unite. Această sesiune a adop
tat o serie de hotărîri pozitive 
îndreptate spre statornicirea. în 
relațiile dintre state a principii
lor coexistenței pașnice.

Acest rezultat este urmarea 
îmbunătățirii climatului interna
țional, a influenței covîrșitoare 
pe care a avut-o asupra întregii 
evoluții a vieții internaționale 
vizita istorică a șefului guvernu
lui sovietic, N. S. Hrușciov, în 
Statele Unite, convorbirile sale 
cu președintele Eisenhower, noi
le propuneri prezentate de guver
nul sovietic în problema dezar
mării generale și totale. Ziarul 
„New York Tiines“ constata toc
mai că „Sesiunea Organizației 
Națiunilor Unite reflectă schim
bările din diplomație; spiritul de 
la. Câmp David a dus la lăr
girea contactelor între Est și 
vest și la consolidarea pozițiilor 
sovietice".

Principala problemă care a o- 
cupat atenția participanților la 
actuala sesiune a O.N.U. a fost 
problema dezarmării. Ziua de 18 
septembrie, în care N. S. Hruș
ciov a formulat de la tribuna 
O.N.U. propunerile guvernului 
sovietic privind dezarmarea ge
nerală și totală, va rămîne pen
tru totdeauna înscrisă ca o zi is
torică în viața Organizației Na
țiunilor Unite. Deși problema 
dezarmării se afla înscrisă pe 
ultimul loc al ordinei de zi — 
al 70-lea punct al agendei O.N.U. 
— această problemă a dominat 
întreaga sesiune 
zultat al ecoului 
nai provocat de 
niunii Sovietice.

A devenit posibilă adoptarea 
unei rezoluții comune sovieto- 
americane în problema dezarmă-

tocmai ca re- 
larg internațio- 
propunerea U-

agenția France

Primarul războinic

sesiune
N.A.T.O.

ordinară 
va avea

La 17 decembrie, Brandt, pri
marul Berlinului Occidental, 
luînd cuvîntul în cadrul adună
rii orășenești a deputaților din 
Berlinul Occidental a făcut o de
clarație care dovedește 
tenționează, ca și pînă 
se opună normalizării

că el in- 
acum, să 
situației

In legătură cu rezolvarea problemei 
frontierei chino-indiene

PEKIN 18 (Agerpres).—După 
cum anunță agenția China Nouă( 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a tri
mis la 17 decembrie primului mi
nistru al Indiei, Nehru, o scri
soare în problema frontierei chi- 
no-indiene, ca răspuns la mesa
jul din 16 noiembrie al acestuia.

In scrisoarea sa, Ciu En-lai 
arată că mesajul din 16 noiem
brie al primului ministru al In
diei exprimă „dorința de a se 
găsi căi pentru evitarea oricăror 
conflicte de frontieră șj de a se 
rezolva pe cale 
ma litigioasă a 
cele două țări“, 
că este dispus 
blema distanței 
să fie retrase
unitățile militare ale celor două 
țări în conformitate cu propune
rea din 7 noiembrie a.c. a gu
vernului R.P. Chineze.

Pînă la realizarea acordului 
sus-menționat, guvernul R.P. 
Chineze dorește să se ajungă la 
o reglementare parțială a pro
blemei frontierei chino-indiene. 
El propune extinderea propunerii 
cuprinse în mesajul lui Nehru 
din 16 noiembrie de a nu se 
Incartirui unități militare în

pașnică proble- 
frontierei dintre 
Ciu En-lai arată 
să discute pro- 
la care trebuie 
de la frontieră

Lonțziu (Longdju), și asupra al
tor puncte de frontieră, a căror 
apartenență este discutabilă. 
Guvernul R.P. Chineze, se spu
ne în scrisoare, salută de ase
menea propunerea guvernului In
diei de a nu se mai trimite pa
trule de către posturile de gră
niceri ale celor două părți, ară- 
tînd totodată că guvernul chi
nez a dat deja indicații în acest 
sens unităților sale de grăniceri. 
Constatînd că partea indiană a 
întreprins de asemenea o acțiu
ne asemănătoare, Ciu En-lai ara
tă că aceasta constituie o „schim
bare îmbucurătoare în acțiunea 
de menținere a liniștei în zona 
de frontieră dintre cele două 
țări“.

In interesul rezolvării multi
laterale a problemei frontierei 
chino-indiene, Ciu En-lai propu
ne în încheiera scrisorii sale ca 
la 26 decembrie să se înceapă 
tratative între cei doi prim-mi- 
niștri, locul unde se vor ține a- 
ceste tratative urmînd să' fie 
stabilit de comun acord. Ciu En- 
lai își exprimă speranța că a- 
ceste tratative ar putea constitui 
o cotitură în îmbunătățirea rela
țiilor dintre cele două țări.

Cu prilejul adunării anuale a 
organizației religioase „Asociația 
din New York a Armatei Salvă
rii“, Allan Dulles, șeful direc
ției centrale de investigații din 
S.U.A., a rostit din nou o cuvîn- 
tare prin care a urmărit să îm
piedice însănătoșirea atmosferei 
internaționale.

Vorbind ca un adept zelos al 
politicii „de pe poziții de forță”, 
șeful serviciului american de 
spionaj a îndemnat „să se menți
nă cu fermitate mijlocul nuclear 
de înfrînare și forța militară“.

O deosebită nervozitate îi pro
voacă lui Allan Dulles grandioa
sele realizări economice și tehni
ce ale Uniunii Sovietice și impre
sia pe care o produc ele asupra 
țărilor din Asia, Africa și Ameri
ca Latină.

Intr-o cuvîntare rostită la 
Milwankoe (statul Visconsin) în 
cadrul ședinței Consiliului con
sultativ pentru problemele inter
naționale, guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller, 
a afirmat că Uniunea Sovietică și 
China ar reprezenta pentru Sta
tele Unite „cea mai gravă și în
grozitoare primejdie cu care am 
avut de-a face (S.U.A.—n.r.) 
vreodată în istoria noastră“ și, în 
legătură cu aceasta, a cerut „o 
nouă orientare“ în politica exter
nă americană.

Dar în noua abordare, propu
să de Rockefeller, nu există ni
mic „nou". Potrivit agenției 
Associated Press, el a cerut din 
nou ca S.U.A. să aibă „o forță 
militară maximă“ și a declarat 
că „numai de pe această poziție 
de forță se pot duce cu succes 
tratative cu comuniștii”.

--•--

rii generale și totale. Toate sta
tele membre ale O.N.U. și-au ex
primat dorința de a fi coautori 
ai acestei rezoluții. Manifesta
rea noii atmosfere de colabora
re, de discuții răbdătoare și uti
le, s-a oglindit și în adoptarea 
rezoluției cu privire la crearea 
comitetului pentru folosirea în 
scopuri pașnice a spațiului cos
mic și convocarea unei conferin
țe internaționale a oamenilor de 
știință în acest domeniu, precum 
și în adoptarea altor rezoluții. 
„Toate acestea arată, — a de
clarat delegatul Uniunii Sovieti
ce, V. V. Kuznețov — că orien. 
tarea spre o colaborare practică 
a țărilor pe baza înțelegerii re
ciproce și a căutării de soluții 
acceptabile își croiește cu tot mai 
multă siguranță drum în activi
tatea Organizației Națiunilor 
Unite“.

Actuala sesiune a reliefat ten-'- 
dința care se face tot mai mult 
simțită în viața internațională și 
anume creșterea rolului și influ
enței politicii țărilor socialiste. 
Rezoluțiile adoptate, în urma pro
punerilor făcute de țările socia- 
liste, au demonstrat creșterea și 
influența pe plan mondial a țări
lor lagărului socialist.

In afară de țările socialiste, 
și-au spus cu tărie părerea dele
gații țărilor care au pus capăt 
dependenței coloniale și au pășit 
pe calea independenței. Este de 
remarcat multitudinea probleme
lor ridicate de reprezentanții a- 
cestor state. Pe de altă parte a 
căpătat și mai multă forță vocea 
care condamnă colonialismul. 
Reprezentanții statelor africane, 
dintre care unele de abia de a- 
nul acesta fac parte din Organi
zația Națiunilor Unite, au vorbit 
la actuala sesiune în numele A- 
fricii care s-a trezit din letargia 
dominației colonialiste.

Reprezentanții multor țări din 
Europa occidentală, America La
tină, Asia, dintre care unele sta
te membre în blocurile militare 
occidentale, au promovat la ac
tuala sesiune o 
respunzătoare ini 
ționale. Faptul că la O.N.U. nu
meroase țări neutre din Europa, 
precum și țările afro asiatice au 
votat documente alături de țările 
socialiste, a asigurat adoptarea 
unor rezoluții importante,

★

Schimbarea raportului de for
țe a îngreunat funcționarea ma- 
șinei de vot și a pus de multe 
ori politica americană în fața 
imposibilității traducerii în prac
tică a unor măsuri îndreptate 
împotriva intereselor păcii și 
securității internaționale. Lucrul 
acesta s-a oglindit, de pildă, cu 
prilejul alegerilor pentru Consi
liul de securitate, cînd în ciuda 
zecilor de tururi. de scrutin nu 
a putut fi obținut numărul de 
voturi necesar pentru sprijinirea 
candidatului propus de țările oc
cidentale — Turpia. Delegația a- 
mericană a întîmpinat greutăți 
și atunci cînd a căutat să im
pună Organizației Națiunilor U- 
nite discutarea provocatoare a 
așa-zisei probleme privind Tibe
tul. Se știe că cu - prilejul unui 
prînz oferit de delegația ameri
cană în cinstea delegațiilor țări
lor asiatice, reprezentantul de
legației Filipineze, Herrero, a a- 
cuzat pe față delegația america
nă că exercită presiuni pentru ca 
Filipinele să ridice problema Ti
betului la O.N.U.

Luarea în considerație a ele
mentelor pozitive înregistrate în 
activitatea sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. nu permite nici 
un moment omitercia faptului că 
politica „războiului rece“ și-a fă
cut simțită în continuare influ
ența la actuala sesiune. Se poate 
spune chiar mai mult, și anume

■> politică mai co- 
intcreselor lor na-

că promotorii acestei politici atl 
căutat să orienteze lucrările se- 
siunii O.N.U. pe o pantă primej
dioasă pentru a anihila complet 
progresele înregistrate. însăși a* 
mînarea lucrărilor Adunării Ge
nerale s-a făcut pe seama stre
curării pe ordinea de zi, sub 
presiunea mașinii de vot, a unor 
probleme ticluite, cu caracter 
provocator. Astfel puterile occi
dentale au făcut totul pentru a 
împiedica și la această sesiune 
discutarea problemei participării 
R.P. Chineze, membră de drept 
a O.N.U. la lucrările acestei or
ganizații. In schimb, în scop di
versionist, delegația S.U.A. a ri
dicat la O.N.U. chestiunea provo
catoare cu privire la Tibet.

Adepții „războiului rece" au 
determinat de asemenea ridicarea 
așa-numitei „probleme ungare“ 
la actuala sesiune.

Totodată, politica „războiului 
rece“ a căutat să se opună ori
căror inițiative pozitive în acti
vitatea Organizației Națiunilor 
Unite.

Examinarea retroactivă a lu< 
crarilor acestei sesiuni dovedeș
te cu toată puterea că adepții 
„războiului rece" au căutat să 
abată sesiunea de pe făga
șul pe care s.a angajat in 
urma abordării constructive a 
problemei internaționale cele mai 
importante .— problema dezar
mării. Sesiunea care s-a încheiat 
a consacrat în mod evident însă 
o înfrîngere a acestei politici de 
tristă memorie.
i ★

Ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a marcat 
creșterea prestigiului politicii ex
terne a țării noastre. Delegația 
R. P. Romine a întreprins în 
această sesiune numeroase ini
țiative deosebit de importante 
dintre care multe s-au transfor
mat în documente aprobate de 
majoritatea statelor membre în 
O.N.U. Trebuie de asemenea 
menționată atenția deosebită a. 
cordată luărilor de poziție ale 
țării noastre. Agențiile de presă 
occidentale au reprodus extrase 
ample din ouvîntările reprezen
tanților României la sesiunea Or
ganizației Națiunilor Unite.

Delegația romînă a prezentat o 
serie de inițiative în problemele 
legate de sprijinirea progresului 
economic al țărilor slab dezvol
tate. Proiectul de rezoluție ro- 
mîn prezentat împreună cu Uru
guay, Cehoslovacia și R.P. Al
bania, în legătură cu sprijinirea 
cooperării în vederea dezvoltării 
industriei petrolifere în țările 
slab dezvoltate, a întrunit spriji
nul majorității. Votul obținut 
de această rezoluție a dovedit 
aprecierea de care se bucură 
politica țării noastre pe plan 
mondial.

Printre alte probleme abor
date de delegația romînă „a fost 
cea a aplicării consecvente a prin
cipiului reprezentării echitabile a 
tuturor regiunilor geografice în 
alegerea președintelui Adunării 
Generale a O.N.U., rezoluția cu 
privire la dezvoltarea învățămîn
tului primar în teritoriile neauto- 
rome de sub tutela O.N.U. și 
altele. Poziția delegației noastre 
s-a făcut simțită în majoritatea 
punctelor de pe ordinea de zi.

Bilanțul ultimei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. dove
dește creșterea influenței politi
cii forțelor iubitoare de pace, a 
promotorilor politicii coexisten
ței pașnice în relațiile interna
ționale. Dacă O.N.U. va reuși 
să pună capăt cu mai multă 
hotărîre rămășițelor politicii 
„războiului rece“, ea va cores
punde din ce în ce mai mult 
sarcinilor pe care popoarele le-aii 
pus în fața acestui important 
for internațional.

S. VERONA

Uneori „...dragostea pe sine se iubește“
(Urmare din pag. I-a)

Mi-a
a-

MOSCOVA. Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a hotă- 
rît să convoace la 14 ianuarie 
1960 la Moscova cea de-a 4-a se
siune a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a celei de-a o-a legis- 
laturi.

PARIS. La 18 decembrie au 
sosit La Paris, pentru a participa 
la conferința șefilor guvernelor 

: celor patru puteri occidentale, 
care va avea loc în cap.tala 
Franței între 19 și 21 decembrie, 
primul 
llan și 
dera le, 
a sosit

ministru britanic Macmi- 
cancearul Germaniei Fe- 
Adenauer. in aceeași zi 
la TpuIon, sosind din Tu

nisia și ■ îndreptindu-Se spre Pa
ris, președintele Statelor Unite, 
Eisenhower.

HANOI — Agenția Vietname. 
ză de Informații anunță că la 
18 decembrie s-a deschis la Ha
noi cea de-a 11-a sesiune a Adu- 
nării Naționale a Republicii De
mocrate Vietnam.

n-am cunoscut-o singur, 
plasat-o un prieten". Dèci, 
tenție ! De la romantismul pa
ginilor lui Gorki, prin care s-a 
înfiripat discuția din parc și pînă 
la vorbele eroului nostru, despre 
Dorina - distanța de la pămînt 
la lună. Dar să ascultăm mai 
departe.
- Nu mi-a plăcut. Vă dau cu- 

vintul meu de onoare, că de la 
început voiam să scap de ea ! 
N-am știut cum.
- Bine, dar atunci de ce atîta 

risipă de atenții ? Doar ai fost 
la ea acasă...

— Da, intr-adevăr, am 
Mi-a zis odată : în seara 
mergem la mine acasă.
- Și?
— A fost ca un duș 

să erau părinții ei...
— Da, am înțeles, 

te-ai mai dus a doua 
și așa voiai să te scapi de ea ?

— Păi, aveam bilete la tea- 
tru. Mi le dăduse prietenul meu, 
voia s-o mai vadă și el pe Do
rina.
- Care prieten ? Cu ce se 

ocupă el ?
- Cel de care v-am spus la 

început. Nu știu cu ce se ocupă 
că nu sîntem atît de intimi.
- Atunci de ce-i spui prieten? 

De ce ți-a dat biletele? Nu-i el 
cel care ți-a oferit și camera lui 
la nevoie ?
- Nu. Adică... Doar sîntem 

intre bărbați... știți că...
- Bine. La Dorina nu țineai, 

de ce te-ai dus mereu la
- Era bolnavă, cum era 

mă duc ? Ce-ar fi crezut familia 
ei despre mine ? Apoi ea m-a 
căutat mereu. Intr-o seară a ve
nit la un bal. l-am spus că sînt 
foarte ocupat - știți, pe lîngă

rece :

fost, 
osta

aca-

Dar de ce 
oară, dacă

ei ? 
să nu

munca mea de laborant în uzi
nă, activez voluntar pe lîngă 
Sfatul popular al raionului Le- 
nin — mă ocup de baluri. Dori
na a rămas. Mai tîrziu am dan
sat foarte puțin, apoi am mers 
la un restaurant, am mîncat, am 
băut ceva, apoi am luat un 
taxi, că era tîrziu și i-am cerut 
mamei s-o scuze pentru întîr- 
ziere. Dorina îmi spusese să 
n-am nicio grijă, că părinții știu 
că e cu mine. Nu se supără.

— Vasăzică, nimic deosebit I 
N-ai sărutat-o, nu i-ai propus 
nimic. Galanterie ideală I

— Am sărutat-o, dar pe onoa
rea mea că nu i-am propus 
nimic. Doar nu-s prost ! Ea îmi 
vorbise mereu de căsătorie, pă
rinții ei mă cunoșteau și nu vo
iam să intru în încurcătură, l-am 
spus clar că n-am de gînd să 
mă însor. Doar eu cunosc de la 
baluri fete care n-au astfel de 
pretenții..."

Aici și cam în acest fel se 
încheiase discuția noastră. Omul 
era dispus că recunoască o sin
gură greșeală : că n-a putut re
nunța la felul său „elegant" de 
a trata chiar și o fată de care 
dorea să scape. Că toate inten
țiile și intimitățile, intr-un astfel 
de caz, însemnau altceva, mai 
puțin „elegant", nici nu voia să 
audă.

in curtea uzinei, ne-am întîl- 
nit cu directe rul, care nu știa 
despre ce este vorba, - și cu 
președintele comitetului sindical, 
mai bine informat în legătură cu 
vizita noastră. Directorul, un to
varăș mai în vîrstă, din puține 
vorbe a ținut să ne spună: „Nu-i 
un băiat serios. L-am angajat 
acum doi ani, mai mult la insis
tențele tovarășului președinte. 
Reușise să se vîre în sufletul 
omului, afișînd o mască de bă

iat cumsecade, entuziast, gata, 
vorba ceea, să mute munții din 
loc. Dar, ce să vezi: după două, 
trei luni de „agitație" prin fabrică, 
a lipsit opt, sub pretextul că e 
bolnav. Am aflat însă că în cele 
opt luni nu era bal pe care să 
nu-l dirijeze, ca un capelmais
tru I
- Da, m-a dezamăgit cumplit, 

continuă președintele sindicatu
lui. Părea un om atît de blînd 
și de cumsecade, că m-a îndu
ioșat. Aveam mare nevoie de el 
la echipa culturală, în brigada 
artistică de agitație. La început 
s-a ocupat serios de treabă. In 
ultima vreme însă n-a mai dat 
pe acolo. Mi s-a plîns că nu 
mai poate, că s-a însurat și are 
o mulțime de necazuri. Auzi, 
dom-le, s-a însurat I Și acum, 
pac, cade scrisoarea din gazeta 
tineretului. Să mai ziceți că nu-i 
o figură 1"

Acesta este făt-frumosul dumi- 
tale, dragă Dorina, așa cum 
l-am cunoscut noi și mai ales 
cum îl cunosc ceva mai bine to
varășii lui de muncă I

E adevărat că rafinamentul cu 
care și-a compus și stilizat 
masca de om capabil de o dra
goste mare va fi fost, într-ade- 
văr, remarcabil. Dar trebuie să 
spun deschis că m-a surprins 
ușurința cu care dumneata i-ai 
acordat atîta încredere. Naivita
tea mai poate fi înțeleasă la 
vîrsta de 14 ani, dar este inex
plicabilă la 20 I Pentru că, în 
fond n-ai făcut altceva decît să 
te îndrăgostești de o simplă 
plăsmuire a minții și sufletului 
dumitale - și nu de .omul real 
pe care îl întîlneai din cînd în 
cînd. Adică, ai ajuns la ceea ce 
spunea versul lui Gorki : „Și 
dragostea pe sine se iubește“. 
E dureros că la frămintările

d-tale și așa 
după cum le 
rea, acum se 
constatări. Ce 
tot ale vieții, 
în față. Escamotările nu stau în 
firea tinerilor educați în socia
lism. Falsa pudicitate și naivitatea 
vinovată nu au ce căuta aici. În
flăcărarea romantică, etica supe
rioară, puritatea sentimentelor 
pe care școala și literatura rea- 
list-socialistă le insuflă tineretu
lui au și trebuie să aibă o bază 
prin excelență realistă. Tinere
țea de azi trebuie să fie ase
menea acelor copaci uriași care 
țin în rădăcini pămîntul, pînă la 
mare adîncime, iar fruntea și-o 
aruncă în slavă, în bătaia des
chisă și răcoarea vînturilor. Deci, 
romantism prin luciditate, nu 
bîlbîieli și sentimentalism con
fuz I

Dar pînă vom mai auzi și alte 
păreri despre povestea de dra
goste — dacă o mai putem numi 
așa — a Dorinei cu Mircea Dima, 
vreau să notez aici cueva alte 
probleme adiacente. Le pun 
sub formă de întrebare, fiindu-ne 
tuturor mai la îndemînă să între
băm
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destul de agitate, 
trădează scrisoa- 
adaugă astfel de 
să-i faci 1 Ele sînt 
și trebuie privite

de cit să răspundem : 
Poate fi socotită o înflăcă- 
de moment, frumoasă și 
nimic condamnabilă, ca fă- 
parte din ceea ce numim

rare 
prin 
cînd 
cu adevărat dragoste ?
- Trebuie oare să ne aștep

tăm ca astfel de momente fe
ricite în viața unor tineri să se 
încheie totdeauna cu scene, cu 
decepții, cu lacrimi ? Sau, dim
potrivă, ele pot rămîne amintiri 
dragi, prilejuri de-a cunoaște 
un om și de a lega, dacă e 
cazul, o prietenie sinceră, dezin
teresată, durabilă ?

Cum, cînd șl cît e bine s8 
intervină părinții în astfel de 
legături spirituale, întru-totul ex. 
plicabile și necesare la o anu
mită vîrstă ?

— Cînd o fată s-a îndrăgostit 
de un băiat și el nu ține la ea, 
sau invers, sînt preferabile a- 
mînările politicoase, subterfu
giile galante, socotite adeseori 
nejignitoare, sau sinceritatea 
francă, expusă calm, cu demni
tate și stimă reciprocă ?

— In cazul nostru, a procedat 
bine Dorina respingîndu-l pe 
Mircea ? Cum trebuie să reacțio
neze o fată și în alte cazuri 
cînd este pusă in fața unei ast
fel de propuneri.

— Ce este mai preferabil pen
tru o fată îndrăgostită - să in
siste, pentru a-l obișnui pe 
„idolul“ ei mai puțin înflăcăra* 
cu o prezență adesea eccepta- 
bilă... cu vremea - deci să a- 
jungă la căsătorie, copii etc. -4 
sau să renunțe la timp, înfrun- 
tind durerea unui amor propriu 
jignit și a dragostei neîmpărtă
șite ? Cum trebuie să se com
porte băieții în astfel de cazuri?

Problemele de acest gen fiind 
foarte răspîndite, ele pot părea 
banale și pot stîrni zîmbetul 
unora care nu sînt dispuși să la 
discute. Ele sînt vechi numai 
în aparență - viața de azi le 
scoate la suprafață în cu totul 
alte condiții și rezolvarea lor 
în spiritul eticii comuniste nu 
ne poate fi indiferentă. Infrun- 
tînd deci bănuitele zîmbete 
chiar și ale unor oameni bine 
ințenționați - de ceilalți nu n» 
sinchisim I - să discutăm deschis 
despre toate acestea și incă 
multe altele 1
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