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Tînăra Maria Mitran este una 
dintre cele mai harnice mun
citoare de la Filatura „Dacia" 
din Capitală. In luna noiem
brie ea a realizat o depășire 

de plan de 106 kg fife,

Foto : AGERPRES
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Tinerii bucureșteni 
participă 

cu însuflețire 
la munca patriotică

Aproape zilnic în acest an 
steagurile roșii ale celor peste 
3.500 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică din Bucu
rești au fluturat deasupra 
schelelor noilor construcții, pe 
șantierul de desecare și iriga
re de la Otopeni, pe cel de 
aducțiune a apei Arcuda — 
București, ca și în atîtea alte 
locuri de muncă ale Capitalei.

Participînd cu însuflețire la 
munca patriotică, cei aproape 
112.000 de tineri brigadieri 
din Capitală — muncitori, 
elevi, studenți, tineri din in
stituții — au obținut anul a- 
cesta importante succese. Prin 
activitatea lor în primele 11 
luni ale anului au fost efec
tuate lucrări a căror valoare 
depășește 24 milioane lei.

Elanul tineresc al brigadie
rilor s-a manifestat și în co
lectarea fierului vechi. Anga
jamentele anuale pe care și 
le-au luat au fost îndeplinite 
înainte de termen, ei strîn- 
gînd peste 57.000 tone de fier 
vechi.

(Agerpres)

AU ÎNDEPLINIT
Proletari din toate țările, uniți-vă!

PLANUL
ANUAL

• HUNEDOARA — prin telefon de la coresponden
tul nostru —

După ce cele 3 oțelării din cadrul C.S.H. și-au înde
plinit planul de producție pe anul 1960 — cu aproape 
o luna înainte de termen, a venit rindul laminatorilor 
de la Laminorul de 800 mm.

Ei au raportat partidului realizarea planului anual 
cu 22 de zile înainte de termen, adică în ziua de 8 
decembrie a.c

îndeplinirea cu cinste a sarcinilor pe care partidul 
le-a pus in fața colectivului care deservește laminorul 
de 800 mm, in anul acesta, s-a datorat și faptului că 
laminatorii de aici au redus timpul de reparații a 
agregatelor laminorului cu 8 la sută față da cel pla
nificat, ceea ce echivalează cu producerea a 5.600 tone 
laminate.

• ORADEA. — Pină acum, peste 30 de întreprin
deri din regiunea Oradea și au îndeplinit planul anual. 
Datorita depășirii ritmice a sarcinilor de plan și gos
podăririi mai bune a materialelor, colectivele între
prinderilor din această regiune au realizat pînă acum 
economii în valoare de peste 48 milioane lei și bene
ficii a căror valoare întrece 38 milioane lei.

O BACĂU. — Jn contul anului viitor lucrează și 
constructorii Combinatului chimic de la Borzești. Re
zultatul activității desfășurate de muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de pe acest șantier este concretizat in 
darea îp, funcțiune, înainte de termen, a uzinei de soda 
electrolitică și a altor obiective.
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Redau agriculturii noi terenuri
Pe dealurile calea- 

roase din apropie
rea comunei Ba' 
sarabi, regiunea Con
stanța, au început de 
cîteva zile lucrările 
de terasare a acestor 
terenuri, nefolosite 
pînă acum, în vede
rea plantării lor cu 
viță de vie.

Aici s-a deschis un

șantier pe care lu
crează sute de colec
tiviști din satele și 
comunele raionului 
Medgidia

Vor fi puse în va
loare 20 ha prin 
plantări de viță de 
vie.

în acest an, în re. 
giunea Constanța au 
fost efectuate lucrări

de organizarea teri' 
tonului și amenaja
rea terenurilor în 
pantă în scopul plan
tării lor cu viță de 
vie și pomi fructi
feri pe o suprafață 
de 1800 de ha. Pînă 
acum au fost planta, 
te aproape 400 de 
ha.

Harnicii constructori de la 
Șantierele navale-Galați ob
țin zi de zi noi succese. In 
aceste zile ei fac ultimele 
lucrări în vederea lansării 
•la apă a două 'mari vase 
Brăila și lași. O contribuție 
la realizarea acestui succes 
a adus-o și brigada de sudori 
condusă de Roman Panait 
care își depășește zilnic 
norma, lată în fotografie pe 
responsabilul brigăzii, tină- 

rul Roman Panait

Pentru oțelâriile
patriei

★

Așa cum 
adunarea

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — în după amiaza a- 
ceasta la Atelierele C.F.R. 
Pașcani este un freamăt ne
obișnuit. Tinerii încarcă în 
vagoane fierul vechi colectat 
de ei in ultimele zile din luna 
noiembrie. Și vagoanele slnt 
pline. Locomotiva le duce in 
gară de unde peste un ceas

O săptămînă 
a colectării 

metalelor vechi

BAIA MARE (de la co- 
respondents! nostru). — 
In ultima vreme acțiunea 
de colectare a fierului 
vechi în satele și orașele 
regiunii Baia Mare a 
căpătat un nou avînt 
Peste tot tineretul este 
preocupat de grija de a 
string e fiecare bucățică 
de fier vechi pentru a 
spori astfel cantitățile ce 
trebuie expediate oțe- 
lării-lor patriei. De Ia fie
care loc de muncă, de 
prin curțile cetățenilor, 
echipe de pionieri, elevi, 
brigăzile utemiste de 
muncă patriotică adună 
fierul vechi.

Perioada de la 29 no
iembrie la 6 decembrie 
a fost declarată săptămi
na strîngerii fierului vechi. 
In această săptămină în 
regiune s-a desfășurat o 
întrecere pasionantă. Nu
mai în primele zile 
ale acestei săptămîni 
au fost colectate aproa
pe 300 tone fier vechi. 
Cantitățile cele mai mari 
au fost colectate de ti
nerii din orașul Baia 
Mare, care au adu
nat in această perioadă 
124 tone, urmați de cel 
din Satu Mare cu aproa
pe 120 de tone. In aceste 
zile, acțiunea continuă cu 
însuflețire.

a hotărît 
generală
ori două vor pomi spre Hu
nedoara.

In urmă, Mihai Ursache, 
comandantul uneia dintre 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică fruntașe scrie ceva 
intr-un carnețel, socotește, a- 
dună. Bucuros, întreabă apoi 
pe prietenul sau, Vasile Ho- 
cică, și el comandant al unei 
brigăzi fruntașe :

- Știi cit avem peste mia 
de tone ?
- Știu. 200.
— Exact. Pină acum ne-am 

depășit angajamentul anual 
de 900 tone cu o treime. Pină 
la sfîrșitul anului mai dăm 
vreo 100 de tone.

— Musai, - conchide Mihai 
Ursache. Doar așa am ho
tărît în adunarea generală de 
alegeri.

Rezerve în... 
păstrare

DEVA (de la coresponden
tul nostru). — Brigăzile ute
miste de muncă patriotică de 
la Exploatarea minieră Lupe- 
ni au colectat și predat către 
I.C.M. de la începutul anului 
și pină la jumătatea lunii no
iembrie 550 tone metale ve
chi. Această cifră se apropie 
de angajamentul anual ini
țial al organizației U.T.M. de 
la această mină, care va fi 
realizat. Dar comitetul U.T.M. 
nu se poate mîndri cu aceasta 
pentru că angajamentul sta
bilit la începutul anului este 
mic fată de posibilitățile exis
tente aici.

Rezerve sînt încă foarte 
multe. Numai pe linia celor 
două funiculare care trans
portă cărbunele și piatra 
pentru rambleu de la flotație 
la morile de măcinat se gă
sesc circa 2 vagoane de cablu 
aruncat de ani de zile. Pe lo
cul unde a fost Uzina cocso- 
chimică, de asemenea, se mai 
află 2 vagoane de fier vechi 
părăsite. Aceste metale tre
buie să ia ©ît mai urgent dru
mul oțelăriilor.
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Buni cetățeni 
ai patriei 
socialiste
în preajma 
sărbătorii 

majoratului, 
a tinerilor de 18 ani

OAMENI OBIȘNUIȚI
ÎN ÎMPREJURĂRI

DEOSEBITE

Grupa U.T. M. 
din brigada 
de tractoare

Stațiunea de mașini și trac
toare Filiași a obținut și în 
anul acesta succese însemna
te în muncă. Colectivul aces
tei stațiuni a îndeplinit pla
nul în întregime, a realizat 
762.000 lei economii peste 
plan, și a executat lucrări de 
calitate mai bună. Sub 
conducerea organizației de 
partid, cei 70 utemiști care 
muncesc în S.M.T. și-au adus 
o contribuție însemnată la 
obținerea acestor succese. Fe
lul în care au muncit utemiș- 
tii, activitatea organizației de 
bază U.T.M. pentru mobiliza
rea lor la îndeplinirea sarci
nilor ce le-au stat în față în 
anul care a trecut, pentru 
educarea lor comunistă au fost 
obiectul analizei făcută cu 
prilejul adunării de dare de 
seamă și alegeri care s-a ți
nut de curînd în această or
ganizație.

Cu acest prilej a fost sub
liniat rolul deosebit de im
portant pe care îl are — 
în condițiile muncii spe
cifice din S.M.T. — grupa 
U.T.M. din brigada de trac

toare. Din adunare a reieșit că 
acest lucru a fost înțeles în- 
tr-o bună măsură de comite
tul U.T.M. care — mai mult 
decît în anii trecuți — a în
drumat și controlat activita
tea grupelor. Comitetul 
U.T.M. a analizat în cîteva 
ședințe activitatea grupelor 
U.T.M. în vederea mobilizării

însemnări 
pe marginea adunării 

de dare de seamă 
ți alegeri 

a organizației U.T.M. 
de la S.M.T. Filiași

tinerilor pentru a efectua o 
muncă de calitate superioară 
în campaniile agricole și de 
reparații. Probleme asemănă
toare au fost analizate și în 
unele adunări generale.

Una din grupele U.T.M. evi
dențiată în adunare a fost cea

In Deltă.

din brigada nr. 1. Condusă și 
îndrumată permanent de gru
pa de partid, ea a avut în
totdeauna ca obiectiv prin
cipal mobilizarea utemiștilor 
pentru îndeplinirea planului 
în cele mai bune condiții și 
în timpul optim, pentru creș
terea continuă a calității lu
crărilor efectuate de tracto
riști. întreaga brigadă a fost 
antrenată în întrecerea socia
listă pe brigăzi și individual. 
Caracterul concret al în
trecerii, spiritul de întraju
torare care a domnit au făcut 
ca fiecare tractorist să-și în
deplinească bine și ritmic pla
nul. Organizatorul grupei 
U.T.M., comunistul Nicolae 
Nicula, i-a obișnuit pe ute
miști să discute în fiecare sea
ră despre munca efectuată 
peste zi, despre calitatea aces
teia, să citească cu regulari
tate presa, cărți literare, 
în adunare s-a vorbit despre 
combativitatea utemiștilor din 
această brigadă care n-au tre
cut niciodată cu vederea pes
te neglijențele în muncă, 
peste munca de proastă cali
tate. Toate acestea au făcut 
ca și prin contribuția sporită 
a tineretului planul brigăzii 
să fie îndeplinit în proporție 
de 150 la sută și să se reali
zeze economii de peste 3500 
lei. Iată dar că nu întîmplă- 
tor brigada nr. 1 s-a situat în 
fruntea întrecerii socialiste, 
cîștigînd drapelul de brigadă 
fruntașă pe stațiune. O mun
că asemănătoare a desfășu
rat și grupa U/T.M. din bri
gada a V-a condusă de tova
rășul Petre Constantinescu.

în adunare s-a vorbit însă 
și despre cauzele pentru care 
activitatea unor grupe a fost 
mai slabă. Printre grupele cu

M. VIDRAȘCU

(Continuare în pag. 4-a)

doi de la cup
torul Martin al Uzine
lor ,.Wilhelm Pieck" 

din Brăila începuse lucrul de 
cîteva ore. Oamenii lucrau de 
zor. O veste sosi pe neaștep
tate. Unul dintre oțelari a- 
nunță că materialul refractar 
din camerele recuperatoare 
ale cuptorului se arsese pe-a- 
locuri. Trebuia o intervenție 
urgentă. Starea de lucruri nu 
putea dura așa mult timp. 
Demolarea pentru înlocuirea 
materialului refractar trebuia 
făcută de îndată. Or, asta 
necesita totuși oprirea cupto
rului pentru răcire timp de 
cîteva zile, ceea ce ar fi în
semnat, in același timp, și o 
întîrziere a întregului ciclu 
de producție. Toate aceste 
ginduri asupra situației create 
și le-au făcut oțelării poate 
într-un timp mai scurt decît 
le trebuie cititorilor să afle 
faptul relatat in aceste rin- 
duri. Au simțit că sînt 
datori să iasă din acest im
pas. Răspunderea pentru pres
tigiul uzinei, pentru stinva 
unanimă de care se bucură 
întregul colectiv îi făcea să 
găsească cit mai repede cea 
mai potrivită soluție.

— Reparăm cuptorul fără 
să mai așteptăm să se ră. 
ceașcă... și-a<u zis ei.

Și a început bătălia. Era 
neînchipuit de greu. Știau de 
la început ce~i așteaptă. Cel 
mai dificil loc de demolare 
se afla în interiorul camere' 
lor recuperatoare. Aici căl
dura te innăbușe. Temperatu
ra se menține ridicată un 
timp îndelunga^ chiar și după 
oprirea cuptorului Au in
trodus însă furtunuri cu apă 
rece. Curenții de apă au în
ceput să izbească nemilos în 
pereții înroșiți. Prin aceasta, 
temperatura cuptorului scă’ 
dea, fără pierderi prea mari 
de timp. Evident, condițiile 
de lucru în interior au rămas 
în continuare grele. In loc 
de o baie de foc se făcuse 
una de aburi. Și dacă ar fi

fost numai atîta ! Dar In o- 
ceastă baie de aburi fierbinți 
era și o inundație de gaze. 
Totuși n-au dat înapoi. Nu era 
în firea lor. Ii însuflețea u>n 
singur gind : să dea în func
țiune cuptorul cit mai repede 
cu putință. Acesta era țelul. 
Și cînd oamenii cunosc țelul, 
este imposibil ca ceva să-i 
împiedice să-l 'atingă. Ani
mați do această dorință comu
niștii Stan Balaban și Nico
lae Mototolea, îmbrăcați în 
costume de protecție, au in. 
trat primii în camerele recu
peratoare. După cîteva clipe 
utemiștii Nicolae Mihalcea, 
Sandu Găgeanu, Ion Călin și 
Ion Miricioiu, au îmbrăcat și 
ei costumele de protecție. Au 
intrat în funcțiune răngile. 
Cei de afară ascultau cu în
cordare cum se lucra la de
molarea grătarelor, în porțiu
nea deosebit de grea din 
interiorul cuptorului. După 
un timp, cîțiva dintre o- 
țelari au ieșit să răsufle. 
Dar înlocuitori s-au găsit de 
îndată. Exemplul celor doi 
comuniști a fost un imbold și 
pentru alți oțelari Au sărit 
cu repeziciune să dea o mina 
de ajutor la repararea cup
torului. După cîteva ore, s-a 
putut lucra mai pe îndelete. 
Cuptorul se răcise mai mult.

Au trecut cîteva zile, de 
muncă febrilă — poate mai 
puțin de jumătate din timpul 
prevăzut pentru o asemenea 
reparație — și cuptorul a fost 
dat din nou în exploatare. 
Careva dintre oțelari a făcut 
o socoteală și a descoperit că 
ei au cîștigat, în această bă
tălie nu mai puțin de... 7 
zile. Rezultatul se poate ex
prima și altfel : peste 200 de 
tone oțel și 150.000 lei eco~ 
nomit.

Aceasta faptă a oțelurilor 
brăileni dovedește o înaltă 
conștiință socialistă, trăsătură 
caracteristică omului nou al 
zilelor noastre.

I. IS AIIA

Aspect din spectacolul Gara 
mică prezentat de colectivul de 
teatru al Uzinei „Electroputere"- 

Cnaiova.

Tinerii Apostol Marin și . Jugaru Ștefan, fruntași in muncă la
Uzinele „21 Decembrie" din Capitală lucrează in secția 
manometre. Ei își depășesc planul lunar cu 15 la sută.

Foto : N. STELORIAN

IN ACȚIUNEA DE REDUCERE
A CONSUMURILOR SPECIFICE

Colectivele de mun
că din fabricile de 
încălțăminte din re
giunea Timișoara 
desfășoară cu rezul
tate bune acțiunea 
de reducere a con
sumurilor specifice 
de materie primă. 
Croitorii de la Fa
brica de încălțămin
te „Nikos Beloian- 
nU", de exemplu, au

economisit în 
an în medie 
peste 100.000 
metri pătrați 
pentru fețe de 
tofi. Cu 
fruntașilor în 
ducție, au fost extin
se la fiecare loc de 
muncă metode de 
croire complexă prin 
combinarea tipare
lor.

La rindul lor, croi-

acest 
lunar 
deci- 
piele 
pan- 

ajutorul 
pro-

torii de piele de la 
Fabrica „Ștefan Pla- 
vățu, prin ridicarea 
calificării profesio
nale a muncitorilor 
și prin folosirea unor 
metode ndi, au eco
nomisit pînă la 1 
decembrie peste 
250.000 decimetri pă
trați piele.

Muncitorii fabrici
lor de încălțăminte 
„Libertatea"-Arad și

„Horia" din Jimbo- 
lia au economisit și 
ei în acest an peste 
300.000 decimetri pă
trați piele. Din pie
lea economisită în 
acest an de fabricile 
din regiunea Timi
șoara se pot confec
ționa peste 75.000 pe
rechi de fețe pentru 
pantofi bărbătești.

(Agerpres)

----- •------

Masă tovărășească 
cu prilejui plecării 

din țară a 
tovarășului 
A. A. Epișev

In ziua de 9 decembrie, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a oferit o masă tovără
șească în cinstea ambasadoru
lui Uniunii Sovietice, A. A. 
Epișev, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din țara 
noastră.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Salăj an, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea.

Masa a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

- - •- -  
La colțul roșu 

al gospodăriei colectiYe
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). — în fiecare seară, 
după orele de muncă, tinerii 
colectiviști din comuna Codă- 
ești, raionul Vaslui, se întâl
nesc la colțul roșu al gospo
dăriei colective. Aici ei joacă 
șah, tenis de masă, organizea
ză audiții colective la radio. 
Pentru serile zilelor de sărbă
toare programul clubului tine
retului este deobicei mai bo
gat.

Programul din 27 noiembrie, 
spre exemplu, a cuprins, prin
tre alte manifestări culturale 
și o recenzie. Utemista Profira 
Bîrzu, învățătoare, a prezen
tat recenzia romanului „Pîine 
albă“ de Dumitru Mircea. Pe 
urmă tinerii colectiviști, au 
purtat discuții în legătură cu 
tema și eroii romanului recen
zat, cu învățămintele Pe care 
trebuie să le tragă ei din a- 
ceastă carte.

-----•-----

0 bibliotecă 
cu 120.000 cititori
Strungarul Gheorghe Vînturiș 

de la Uzinele „Tudor Vladimi' 
rescu“ din Capitală poate fi 
întîlnit aproape zilnic în sălile 
Bibliotecii centrale de stat. 
Aici el își pregătește examenul 
de admitere în clasa a VIII-a 
a școlii medii serale; Tot aici 
își pregătește examenele și fostul 
mecanic auto Vasile SigărtaUj 
în prezent student la Facultatea 
de istorie. Numărul cititorilor 
care au frecventat de la înce
putul anului și pînă acum sălile 
de lectură ale Bibliotecii cen
trale de stat a ajuns la peste 
120.000, cu aproape 35.000 
mai mare decît în anul trecut.

Pentru a satisface dorințele 
tot mai numeroase ale cititori, 
lor, biblioteca se îmbogățește 
zilnic cu noi cărți, documente, 
microfilme, reviste, discuri, pri
mite din cele 95 de țări cu care 
întreține relații de schimb.

în prezent Biblioteca centrală 
de stat dispune de peste 
3.500.000 cărți, reviste, docu
mente, discuri și altele

(Agerpres)



DRUM LARG
SPRE

BUNI CETĂȚENI AI
VIITOR!

Dan Deșliu

De-aș avea astăzi opt
sprezece ani I

Această exclamație 
rostită de un om destul de 
tinăr, ca mine, poate că nu 
sună tocmai convingător, dar 
știți, eu împlineam optspre
zece ani la Intîia aniversare 
a lui 23 August... De atunci 
n-au Uecut numai niște vîrste 
calendaristice : s-a schimbat 
uimitor de profund viața în
tregii țări. Cind te gin- 
dești ce drumuri țl se 
deschid in față, acum, la 
pragul .tulburător dintre ado
lescență și maturitate, cu 
cită .dragoste și grijă părin
tească te înconjoară țara în
treaga, ce posibilități uriașe, 
de neyisat odinioară, ți se 
oferă simplu, la îndemînă, ca 
o bucurie in firea lucrurilor!

Cine nu rivnește, în copilă
rie, peripeții ideale, întâm
plări extraordinare, înfăp
tuiri grandioase ? Și eu și al
ții ca mine am năzuit încă 
de mici către așa ceva, dar 
elanurile multora dintre noi 
n-aveau un obiect precis. 
Neputînd să ridice la orizont 
imaginea unui viitor lumi
nos, burghezia căuta să in
sufle de timpuriu tineretului 
Sâteq de senzațional.

^ă lupți, să urci, să zbori, 
sa ’’nvingi — dar unde, pen
tru ce, încotro ?

Răspunsul la aceste între
bări îi dădeau, în copilăria 
mea, cu pilda șî cu jertfa 
vțeții Jor, luptătorii de la 
GrKvița șî Lupeni, eroii co
muniști de la Doftana. A- 
celași .răspuns îl dădea si
rena Iul Roaită, în timp ce 
baionetele jandarmilor regali 
sfîrtecau trupul tînăr, încă 
neîmplinit Ucenicul partidu
lui era șr el, atunci, la pra
gul tulburător — dintre ado
lescență șJ.î maturitate.

Ce fericit ești, omule de 
optsprezieae ani, care cunoști 
astăzi răspunsul cel bun încă 
de pe băncile școlii, și.l poți 
rosti liber șî mîndru, de la 
un capăt Ia altul al țării I 
Tărimu! marilor acțiuni, al 
visurilor și faptelor excepțio
nale, iată-l sub picioarele 
tale I Aici se nasc mări în 
creierii munților, fulgerele 
industriei brăzdează pășunea 
patriarhală, unde sunau din 
veac tilincile mioriței ; „dra
cul de pe comoară“, tainică 
vîlvâtaie jueind pe dealuri 
lubocrpatice în noaptea isto
riei, face astăzi mirocole fo
lositoare în cetățile chimiei 
de la Săvinești și Onești, de 
la Turda și Copșa Mică și 
din atîtea locuri...

Visam să caut aur, ca eroii 
lui London și Chaplin, în 
Klondyke și în Colorado... Tu, 
cel de optsprezece ani, vei 
intra ca mîine sub bolțile de 
o sălbatică măreție ale Car- 
paților și Apusenilor, cu cio
canul de geolog sau cu lam
pa minerului, ca să scoți la 
lumină bogății fabuloase, 
pîinea șl sarea tehnicii mo
derne — infinit mai de preț 
decît afurisitul metal roșco
van despre care Lenin zicea 
c-ar fi bine să-l folosim oda
tă și odată la împodobirea 
unor vespasiane gigantice I

Visam aventuri în pustiul 
de gheață sau în nisipurile 
fierbinți, răscolite de gheara 
simunului... Tu vei poposi in 
eurind pe cîmpia din preajma 
Galațiului, acolo unde-am 
privit a stă vară cea din urmă 
generație de spice. Vei așeza 
tabăra — ateliere, garaje, 
barăci — vei trasa pe pă- 
mînt și-n văzduh conturele 
uriașului care-o să dea țării 
4 milioane tone oțel pe an. 
Sigur, n-o să meargă toate 
ca-n basme : o să ai de 
furcă și cu arșița și cu gerul, 
cu vîntul sturloibat al Bără
ganului, cu ploile putrede, 
toamna șî primăvara... Dar 
asta e cu totul altceva decît 
goana după senzații — aici 
e vorba de Wnele tuturor, de 
patriotism, de vitejie în 
muncă. Despre asta e vorba 
astăzi, la noi, ori încotro ai 
privi, ori încotro ți-ai îndrep
ta pașii. Vei porni în eurind 
spre ogoarele din lunca Du
nării, șpre turlele de piatră 
ale țării moților, spre con
stelațiile veșnice ale Reșiței 
și Hunedoarei — tu, cel de 
optsprezece ani, tînărul chi
rurg, agronom, inginer sau 
reporter de mîine ; pretutin
deni, vei întîlnl aceeași cale 
larga și liberă, a luptei pen
tru fericirea omului și vei 
simți cu mîndrie că ești și tu 
o parte a unui val uriaș, pe 
care nimeni și nimic nu-1 
poate opri I

lată ce visuri — și cîte al
tele, încă mai avîntate, mai 
îndrăznețe — își pot fauri cei 
care vor trece zilele acestea 
pragul tulburător dintre ado
lescență și maturitate. Neo
bișnuitul eveniment este și el 
un semn — unul din multele 
și grăitoarele semne ale a- 
tenției și caiduri! cu care în
conjoară partidul, guvernul, 
întregul popor, pe cei din 
schimbul de mîine.

înaintea fiecăruia dintre 
sărbătoriți, lucește o potecă 
luminoasă, ca o rază de 
soare — și toate aceste mii 
și mii de poteci felurite, se 
contopesc în minunatul drum 
spre viitor al patriei socialiste.

Sărbătoarea majoratului - această pre
țioasă inițiativă izvorită din grija și 
dragostea de care se bucura tineretul în 

regimul socialist - prilejuiește organizațiilor 
U.T.M. inițierea unor ample acțiuni cultural- 
educative. Ele trebuie să răspundă necesității 
de a ajuta noua generație de cetățeni ai Repu
blicii sâ cunoască și sa aprofundeze politica 
partidului nostru, realizările regimului democrat- 
popular, sarcinile de cinste care reyin fiecărui 
tînăr, alături de toți oamenii muncii în desă- 
virșirea construcției socialiste. Educat in spiritul 
patriotismului socialist, tineretul nostru - prin
tre care și generația celor de 18 ani - răspunde

prin muncă avîntată dragostei și grijii părintești 
pe care o poartă partidul tinerei generații, con
dițiilor tot mai bune care-i sînt create pentru a 
munci, a învăța, a se forma ca oameni noi, 
demni de patria noastră socialistă.

Paginile de față sînt menite sâ ajute organi
zațiilor de bază U.T.M. în organizarea unor ac- 
țiurti cît mai bogate, închinate sărbătoririi 
tinerilor de 18 ani, pentru ca acest important 
moment din viața lor sâ le râminâ ca o vie 
amintire, ca un îndemn spre intețirea eforturi
lor creatoare în îndeplinirea sarcinilor lor de 
tineri constructori ai socialismului.

Pregătiri
Partidul a dat tineretului 

nostru idealuri înalte de via
ță, l-a crescut și l-a educat în 
spiritul muncii entuziaste pen
tru realizarea acestor idealuri. 
Tocmai de aceea, fiecare tî
năr, trecînd pragul deplinei 
cetățenii, dorește să devină 
mai matur în gîndire, mai 
harnic și mai priceput ca îna 
inte, mai pasionat în însușirea 
științei și culturii, mai entu
ziast și hotărît în acțiunile 
folositoare patriei și întregu
lui nostru popor. Acest eve
niment de neuitat în viața ti
neretului a devenit încă un 
semn distinctiv al conștiinței 
lui înaintate, o manifestare a 
luptei împotriva unor men
talități și practici înapoiate, 
împotriva influențelor misti
cismului retrograd

Perioada de pregătire, cît și 
sărbătoarea propriu zisă a ma
joratului trebuie folosite cu 
pricepere pentru a-i ajuta pe 
tineri să cunoască $i mai 
bine, sub forme diverse și a- 
tractive, politica partidului și 
statului nostru, marile reali
zări ale oamenilor muncii, 
grija părintească a întregii 
țări pentru dezvoltarea tine
rei generații. Iată de ce, pen
tru Comitetul orășenesc U.T.M. 
Cluj organizarea unor acțiuni 
de pregătire și de sărbătorire 
a tinerilor care devin majori 
a constituit o sarcină de im
portantă răspundere. Pentru 
prima dată o astfel de sărbă
toare am organizat-o în anul 
trecut. Cei peste 1500 de tineri 
care împlineau 18 ani au fost 
ajutați să se pregătească 
timp Ei s-au întrunit la clu
bul muncitoresc ..Filimon Sir- 
bu", la clubul Casei universi
tarilor și la clubul Fabricii 
„Carbochim”. Aici tinerii 
muncitori, elevi și studer.ți au 
fost antrenați la o bogată și 
variată activitate educativă. 
E: s-au întîlnit de pildă cu 
activiști de partid șj de stat, 
oameni de știință și literatu
ră, deputați în Marea Aduna
re Națională Cu multă însu
flețire au participat tinerii la 
o serie de alte manifestări a- 
tractive ca : învățarea de cin- 
tece revoluționare și de masă, 
excursii și vizite Ia muzee și

ACȚIUNI BOGATE, 
EDUCATIVE

în majoritatea 
organizațiilor de ba
ză U.T.M. din Ora
șul Stalin se fac in
tense pregătiri in 
Intlmptnarea „ser
bării majoratului”. 
Au fost organizate 
adunări generale 
deschise la care au 
participat toți tine
rii născuți in 1942 
și care anul acesta 
vor deveni cetățeni 
majori ai patriei 
noastre. Un mare 
interes a Stîmit in 
rîndurile a peste 
1.000 de tineri ini
țiativa de a vizita 
în colectiv Muzeul 
Doftana. Mărturiile 
luptei eroice a co
muniștilor împotri
va crincenei terori 
burflhezo-mojierești, 
locurile în care an 
fost închiși cei mai

iubiți fii ai poporu
lui nostru, i-au im
presionat in mod 
deosebit pe acești 
tineri care se pot 
bucura astăzi din 
plin de roadele li
bertății pentru care 
și-au dat viața 
mu Iți comuniști.

Au mai avut loc 
de asemenea intîl- 
niri ale tinerilor de 
18 ani cu juriști și 
deputați care le-au 
vorbit despre drep
turile și îndatoririle 
pe care le vor avea 
ca cetățeni ai Re
publicii. O aseme
nea întilnire a avut 
loc de eurind in 
cadrul ur.ei seri li
terare la uzinele 
„Ernst Thălmann”. 
în aceste zile, tine
rii de 18 ani, mem
bri ai brigăzilor de

CU ZÎMBETUL PE BUZE

In raionul de articole pentru 
copii al magazinului universal 
„Victoria'' din Capitală, e mul' 
tă animație.

Nu poți să nu admiri răbdarea 
și bunăvoința cu care vînzătoa- 
rea aceasta tinără, aproape o a' 
dole sconta, caută cu zîmbetul pe 
buze, să servească pe toată lu
mea O cheamă Ion Elena și a 
împlinit anul acesta, mai precii 
la 1 mai (ce coincidență feun 

locuri istorice. întruniri și 
reuniuni educative etc.

A doua etapă, cea a sărbă
toririi propriu-zisă a tinerilor 
de 18 ani, a constat în orga
nizarea festivității declarării 
majoratului In sala mare a 
Casei universitarilor s-au în 
tîlnit peste 1 500 tineri majori 
cu colegi de-ai lor mai mari, 
cu părinți. Cu această ocazie 
multi au vorbit despre gîndu- 
rile șj năzuințele lor. In cu
vinte pline de emoție, părinții 
tinerilor sărbătoriți a’J mulțu
mit partidului pentru grija ce 
o poartă educării tinerei gene
rații. Cel mai emoționant mo
ment a fost acela în care pre
ședintele comitetului executiv 
al sfatului popular orășenesc 
i-a declarat „majori-.

Din experiența 
Comitetului 

orășenesc U.T.M. 
Cluj

Casa de cultură a tineretului, 
tinerii de 18 ani participă în 
fiecare joi și simbâtă la mani
festări culturale închinate lor: 
conferințe și discuții educative, 
vizionări ale celor mai bune 
filme pentru tineret, progra
me artistice, reuniuni tovărășe
ști ș a. De fiecare dată cind 
se imilnesc. tinerii învață, cu 
ajutorul profesorilor de muzi
că un cinîec nou. Se învață 
dansuri, poezii. Ansamblul ar 
iistâc al tineretului își pune 
la punct programul pe care-1 
va prezenta in cadrul specta
colului festiv dedicat tinerilor 
majori. Un aport însemnat la 
pregătirea spectacolelor iți a- 
due și tinerii care sînt sărbă
toriți. In bibliotecă parcurg 
bibliografia apropiatului con
curs ..Cine știe răspunde” pe 
tema majoratului mult: tineri 
care peste cîteva zile vor de
veni majori.

In marile întreprinderi, in
stituții. școli și facultăt: s-au 
organizat Si continuă sâ a bă 
loc o seamă de acțiuni închi
nate sărbătoriților Organiza
țiile U.T.M de la Institutul 
pedagogic s-au ocupat cu gri
jă de pregătirea unor tineri 
de 18 ani, fruntași la învăță
tură, care și-au manifestat do
rința să intre în rîndurile or
ganizației noastre revciut.o- 
nare La Atelierele C F 3- 
utemiștii au organizat o joâe 
a tinerilor majors. iar la Fa
cultatea de filologie ca și la 
Uzinele Janos Herbak” se 
pregătesc cadouri pectru ca 
ma> buni tineri majori, care 
s-au evxienta’ fa producție S» 
la învățărimă. Sub conducerea 
atsaiăgSor de partid, «rga- 
n tăriile CTJC »= m.rirt in

teri vristniri. depufaț; șt oa
meni de cultură ți știință.

Toți giadesc de pe orj** 1. ia 
ziua când, fa sala împodobită 
festiv, președinție «fătului 
popular orășenesc după ce le 
va vorbi despre drepturile șâ 
îndatoririle lor ca cecățesă ai 
patriei noastre socialiste îs Ta 
declara major:- Vor urma fe
licitările tovarășilor lor de 
muncă, ale părinților. Cu e- 
moție se ginăesc la clipa in 
care li se vor transmite feli
citările comitetului orășenese 
al U.T.M. și cu toții vor fi in
vitați la ..reuniunea tinerilor 
cetățeni'

Au fost multe manifestări 
eultural-artistice organizate cu 
prilejul acestei sărbători care 
au stârnit entuziasmul una
nim. In adunările generale 
U.T.M.. Pe șantierele de mun
că patriotică și în alte ocazii, 
tinerii ne-au cerut să facem 
din aniversarea majoratului 
o sărbătoare cu caracter per
manent.

Folosindu-se de experiența 
anului trecut, comitetul oră
șenesc CTM. sub conduce
rea comitetului orășenesc de 
partxi. si a taiotm;-. fa asul 
acesta un plan cu bogate ma
nifestări educative.

Fiecare dîn cei peste 2 3» 
de tineri care în acest an de
vin majori a primit cite o in
vitație care le dă dreptul să 
participe la toate acțiunile or
ganizate de către comitetul o- 
rășenesc U.T.M. in cinstea lcr. 
In cadru] primei etape - de 
pregătire a sărbătoririi majo
ratului care se încheie peste 
cîteva zile - au fost organizate 
și se desfășoară incă diferite 
acțiuni educative Astfel, la

muncă patriotică 
desfășoară o inten
să activitate la 
construirea tere
nurilor sportive ale 
școlilor medii nr.
1 ți 2, la con
struirea autostrăzii 
de pe Calea Bucu
rești etc. De ase
menea, ei participă 
la numeroase acți
uni cultural-educa
tive. La joile tine
retului se învață 
poezii, cintece pa
triotice și revolu
ționare, se pregă
tesc programe artis
tice pentru sărbă
toarea majoratului.

V. MUNTEANU 
secretar al Comite

tului orășenesc 
U.T.M. Orațv' 

Stalin

moașa) 18 ani — rirsta primă
verii și a majoratului A urmat 
Școala profesională de comerț.

Despre realizările ei in muncă, 
responsabilul magazinului, ges
tionara de raion, colegele și mai 
ales cumpărătorii au numai cu
vinte de laudă. ,,Atentă**, ,,hami. 
că**, „pricepută" sînt numai cite- 
Va calificative cu care cei între
bați i-au însoțit numele.

Și-a îndrăgit mult meseria și 
• înțeles marea răspundere ce-i 
revine.

— Depind* atît de mult de 
noi, ea oamenii să părăsească ve
seli ți bine dispuși magazinul. 
Să se întoarcă cu dragoste aci. 
Un cuvint bun, un zîmbet înțe
legător îl poate ajuta să se ho. 
târască asupra lucrului dorit,

Gindurile de viitor ale Elenei?
— In primul rînd să-mi cu

nosc și să-mi aprofundez și mai 
bine meseria. Apoi, fiindcă so- 
cotesc că și în această muncă 
cultura generală are un rol deo
sebit vreau ca din anul viitor să 
urmez cursurile serale ale școlii 
medii de cultură generală. Asta 
deocamdată...

V. MAȘEK

In întreaga perioadă de des
fășurare a acțiunilor de săr
bătorire a majoratului, orga, 
nele și organizațiile U.T.M. se 
străduiesc să asigure pregăti
rea și desfășurarea in bune 
condiții a acestor manifes
tări pentru ca ele să fie m- 
tr adevăr un mijloc eficient de 
educare a tinerilor in spiritul 
patriotismului socialist, al dra
gostei și recunoștinței fată de 
grija părintească a Partidului.

VASILE OLTEA3T 
secretar el Comitetului 
orășenesc U.TJă. Cluj

Acad.
G. lonescu-Șițețti

vicepreședinte
al Academiei R.P.R.

Ați ajuns la majorat
Acesta e un moment 
solemn din viața voa

stră. Treceți pragul spre ma
turitate. Priviți în urmă spre 
copilăria și adolescența sbur- 
dalnică și priviți mai ales 
spre viitor. Trăi ți într-o epo
că mare și glorioasă ; sînteți 
martori și părtași ai înteme
ierii societății socialiste, mai 
dreaptă, mai bună, mai fecun
dă decît oricare din orînduiri- 
le din trecut. Omenirea a in
trat într-un nou ev, și trebuie 
să fiți vrednici de acest ev.

Fiți curajoși, fiți activi, fiți 
generoși, contribuiți cu mun
ca și spiritul vostru la marea 
transformare care se săvîr- 
șește în omenire sub ochii 
voștri. Fiți realiști, dar realis
mul vostru să nu însemne în
chiderea opacă în cercul strict 
al îndeletnicirii principale.

Umanismul socialist cere 
oameni multilaterali, omul 
viitorului care trebuie să fie 
un bun specialist, un bun in
giner, un bun medic sau un 
bun agronom, dar să se bucu
re de marile creații ale ge
niului uman : arta, literatura,

La 18 ani, pe schelele celui 
«nai înalt bloc din București.

„Sa ajungi 
un specialist 
de nădejde"

Pe Dumitra Pusta, student în 
anal I la Institutul politehnic 
dia Cluj l-am cunoscut într un 
Moment important din viața lui: 
împlinea 18 ini. Colegii se gră- 
Wan sâ-1 Micite.

— Iți dorim să devii un bun 
b-riaer. un specialist de nâ-

Cs siguranță eă așa va fi.

etefitii MLdtf socialiste, tare di 
posibilitatea împliaim omului.

Fxa de eotertivișr de prin 
pârtie Orpdei. s-a hotărît sâ în
vețe tainele mecanicii.

— I»eâ din yeonla medie îcri 
plăcea amnea practică — ne 
mârîarisește. Ma pxsioaeazâ teh
nica. cn tot ee are e> tnai rom. 
plieaL Vreau <â c«n>se eompîe 
xul de marini «i utilaje. Aici, la 
Facwutea de mecanică, am posi
bilitatea sâ-mi realize* această

P. P AUU

E UREAZĂ CELOR
muzica, să le înțeleagă și să 
le aprecieze. Cultivați sănăta
tea spiritului ca și sănătatea 
corpului.

Bucurați-vă de a cutreiera 
munții, văile și cîmpiile pa
triei. bucurați-vâ de răsăritul 
soarelui și de deprinderile 
sportive, care dau omului ve
selie și putere.

Tnvățați din tot ce-a avut 
mai înaintat trecutul.

Nu uitați lupta revoluțio
nară a comuniștilor care au 
pus temeliile vieții de azi, de 
care ne bucurăm cu toții.

Stimați pe înaintași} voștri 
întru cultură și știință, care 
de la cronicari și pînă la 
scriitorii și oamenii de ști
ință din vremea mai nouă, 
au pus bazele culturii noastre, 
au închegat limba, au scos la 
lumină comorile poporului 
nostru și au adus contribuția 
lor la patrimoniul cultural al 
omenirii.

Cinstiți spiritele progresiste 
din trecut ca și pe marii con
structori ai societății și cultu
rii noi din vremea noastră.

Fiți deci oameni întregi, 
buni cetățeni, capabili să des- 
fășurați o încordare excepțio
nală și o jertfă dacă împreju
rările o vor cere. Veți avea o 
viață plină, rodnică, iar unii 
din voi poate tumultuoasă.

în marea năzuință spre mai 
bine, veți avea succese, dar 
poate veți avea și deziluzii

— în preajma sărbătorii majoratului,

MATURITATE
Âl. Andrîțoiu

Și iată azi, cu încredere deplină 
l-am zis adolescenței bun rămas. 
Peste-un hotar de aur și lumină 
Vom face, îndrăzneți, întîiul pas.
Intrăm in frontul muncii creatoare 
Prin noua noastră vîrstâ, dragii mei.
La noi in țară, orice vîrstă-și are 
Chemarea ei și poezia ei.
Spre noua socialistă frumusețe 
Noi am urcat ca spre un vîrf cu dor 
Și-o tinerețe fără bătrinețe 
Pulseazâ-n inimile tuturor.
Spre-nalte idealuri vom străbate 
Aicea, pe pămînt, și-n univers, 
Deci bine aj venit, maturitate I 
Cu braț bărbat te salutăm din mers.
Pâriflta azi, prin lupta lor măreață 
In față porti de aur ne deschid.
Ei ne-cu creat un nou tipar de viață. 
Călăuziți de marele partid.

Ei au ivit metal din stinci înfrînte, 
Din humă pîinea, vinul din ciorchini,
Tot ei făcură apele să cînte 
Ca din cascade să primim lumini.
Iviră șantiere-n golul luncii 
Cu marmoră palate-nveșmintind.
Am învățat și noi la școala muncii 
Ca ei, și noi, vom construi eurind.
De toate ne vom bucura sub soare, 
Putem visa cel mai de seamă vis. 
Frumoase-s zilele, dar nu-s ușoare, 
Lozinca lor în inimi ne am înscris.
Nu cu mănuși și nici cu moi cuvinte 
Vom duce mai departe-al vieții drum. 
Hai, salopete albastre, înainte I 
In marș pe stingul sâ pornim acum.
La sărbătoarea scumpă-a vîrstei noastre 
Făgăduim partidului câ noi,
Cu-aceste brațe tinere și aspre 
Vom ridica, muncind, uzine noi.

Doar optsprezece ani avem, de-i numeri, 
Dar roșul steag ie-a dăruit tării.
E steagul ce ne flutură pe umeri 
Ca niște aripi mari și purpurii.

ÎNDRĂGOSTIT DE MESERIE
La inaugurarea gospodăriei 

colective din satul Sdioneț, 
raiocul Iași, Vasifa Butnaru 
avea B an: Acum ane 18. Or
ganizația UT.M din Soloneț 
pregătește — pentru prima 
dală în acest an — ..sărbătoa
rea majoratului". Alături de 
alt! numeroși tineri va fi săr. 
bâtorit șt e!. E îngrijitor de 
vite.

— Se poate să fie meserii 
mai frumoase — spune el — 
dar pentru mine cea mai fru
moasă tot asta rămâne. Păi 
știi dumneata ce înseamnă să 
fii cu adevărat crescător de 
animale T După o clipă de 
gindire Vasile adaugă: 

căci viața nu este o potecă 
așremută cu peiaie de tran
dafiri. ci este o luptă conti
nuă. Să aveți bucuria luptei 
și să priviți succesul și dezilu
zia cu aceeași cumpănită li
niște și cu hotărîrea de a face 
în viitor mai bine.

Intr-un cuvint, fiți oameni 
și bucurați-vă de viață.

Ștefan Lungu
Erou al Muncii Socialiste

V atăzici partidul, statul, 
organizația revoluționa
ri de tineret își sărbă

toresc feciorii și fetele care
împlinesc anul acesta 18 ani.
Frumoasă vtrstă ! Dar n-a fost 
întotdeauna ața. tmi amintesc 
din tinerețea mea. Pe vremu
rile acelea rele nu erau pentru 
noi, muncitorii, nici califica
rea, nici învățătura. Numai 
mizeria, bătaia, înjosirea. Pen
tru ucenici „Sf. Niculae" din 
cui era dascăl...

Meseria se învăța pe furate, 
cum se spune. Dacă, alături 
de ceilalți muncitori mai 
vîrstnici, tinerii ridicau glasul 
pentru a-și cere drepturile de 
la patron, erau lisați pe

— De fapt eu mai mult 
simt, decât știu ce înseamnă 
să fij un adevărat crescător

drumuri, daf» pe mina poli
ției ca instigatori.

Acele vremi au apus însă 
pentru totdeauna. Prin grija 
părintească a partidului clasei 
muncitoare, astăzi, tineretul 
are toate posibilitățile să în
vețe meserie, să se califice, să 
meargă la studii înalte.

In Depoul de locomotive 
București-cilători, unde mun
cesc, sînt mulți tineri de 18 
ani. Noi, cei mai vîrstnici, ne 
străduim să-i educăm in așa 
fel pentru a fi la înălțimea 
vremurilor minunate pe care 
le trăim, pentru ca roadele 
muncii lor să devină demne 
de traiul lipsit de griji pe 
care-l au astăzi. Spun aceasta 
și pentru că mai sînt tineri pe 
care toate cite se fac pentru 
ei în loc sd-i mobilizeze la o 
activitate conștiincioasă i-au 
răzgiiat. Ei cred că totul a ve
nit de-a gata, li se cuvine de 
la început, fără să depună 
eforturi creatoare.

Cu prilejul împlinirii unei 
vîrste de aur, nu pot să urez 
tineretului decît spor și iar 
spor la muncă și învățătură, 
să fie buni lucrători, conștiin
cioși, pasionați pentru mese
ria lor care slujește construc
ției socialiste, viitorului comu
nist. Să se poarte demn in 

de animale. De asta am Șl ve
nit aici, la școală, în gospo
dăria de stat Uricanl. Să în
văț. Nu-i vorbă că în 14 zile 
nu se poate învăța totul. Dar 
cu ceva mai mult tot plec. In. 
văț cum se întocmește o ra
ție, cum se hrănește, cum se 
îngrijește o vacă pentru a da 
cantități sporite de lapte. Vor 
trece ani și la gospodărie vom 
avea sute de vaci, cirezi în
tregi. Vor trece ani și voi fi 
tehnician, sau maistru, sau 
poate chiar inginer. Va trebui 
să învăț multă carte, să cîș- 
tig multă experiență...

C. SLAVIC

viața de toate zilele, în fami
lie, fiind permanent conștienți 
de răspunderea că reprezintă 
tînăra noastră generație. Să 
fie în orișicare prilej mândria 
celor care se ostenesc astăzi 
să-i crească.

Acad.
Ion Agîrbiceanu

Ca în fiecare an, gîndul 
celor ce slujesc idealul 
realizărilor socialiste tot 

mai multe și folositoare țării 
și poporului, se îndreaptă, cu 
bucurie și cu multă nădejde^ 
către noul val de colaboratori 
cari, intrînd în anul acesta în 
majorat, se înregimentează, 
conștienți și responsabili, ce
tățenilor cu depline drepturi 
și datorii.

Le doresc din toată inima 
ca viguroasa lor tinerețe să 
se realizeze deplin în avîntul 
primăvăratic și atît de rodnic 
al întregii țări, să fie o tine
rețe luminată numai de bucu
riile păcii — despovărată, prin 
lupta ei și a tuturor genera
țiilor prezente, de pericolul 
războaielor care au schilodit 
de atîtea ori generațiile tre
cutului.

Multă fericire, dragi tineri!



PATRIEI SOCIALISTE Vizite

a tinerilor de 18 ani reciproce

Așa va fi si pentru voi!
INVĂȚAȚI ACEST CÎNTEC I

Ca să spun drept, aseară 
crezusem că n-am să 
pot închide un ochi 

toată noaptea. Păi cum să 
dormi, frățioare, cînd știi că 
atîția oameni se pregătesc să 
te sărbătorească ? Pe tine și, 
firește, pe alții, totuși, ce mai 
calea-valea, ai să fii eroul zi
lei — și asta numai pentru că

■ împlinești 18 ani...
Cam așa mă gîndeam asea

ră, deprinzîndu-mă cu ideea 
unei nopți de insomnie. Emo
țiile de ieri fuseseră puterni
ce. Intrînd în schimb, pe 
strung am găsit o glastră cu 
flori. Strungul, cochet, strălu
cea, era parcă argintat. „Cine 
mi-a adus mîndrețea asta ?“ 
Toți zâmbeau, nimeni nu mi-a 
răspuns cu un nume. Asta-i 
odată. Pe urmă, Mitriță mi-a 
adus un bilet pentru seara, la 
Operă — știe că mă dau în 
vînt după operă. Fotoliul I. 
Ce ziceți ? Două la mînă. Și, 
mai mult decît orice, m-a dat 
gata nea Vlădone. — „Aurele, 
zice, mai înainte să te duci la 
Operă, n-ai vrea să treci pe 
la mine, pe-acasă ? Hai, că n-o 
să-ți pară rău!“ Auzi vorbă ! 
Cum să-mi pară rău ? Ce, ori
cine e chemat în vizită la to
varășul Vlădone ? Fruntaș al 
uzinei, un om de care vor
bește o țară întreagă... în casa 
lui m-a primit cu atîta cin
ste, îneît la început abia izbu
team să arunc un cuvînt, 
două. Dar el :

— Lasă sfiala, frate-meu, 
că ești om în toată firea.

— încă nu. De mîine dimi
neață, ora 12... am îngăimat 
eu, — și după aceea am rîs 
amîndoi bine. M-am dezghe
țat.

Mi-a povestit nea Vlădone 
multe, de prin tinerețile lui. 
Cînd se alegea, din munca 
lui, doar cu gaura covrigu
lui..., cînd se împrumuta cu o 
cămașă albă duminica, să în
semne că-i duminică... Pe ur
mă alte lucruri: cum îi vin 
ideile inovațiilor, cum el, Vlă
done, e sigur că am să ajung 
să realizez ceva răsunător, dar 
cum pentru asta trebuie să 
vin să studiez și mai temeinic, 
mai des la cabinetul tehnic...

— E trecut de 7, fugi că 
pierzi biletul. Fotoliul I.

Ei, și după o zi ca asta mă 
gîndeam că n-o să se prindă 
geană de geană pînă în zori. 
Cînd colo, am dormit tun.

presărat cu multe stafide, cum 
îmi place mie ; puteam să jur 
că soră-mea o să-mi aducă și 
ea, ca în toți anii, o cravată ; 
dar tare aș fi vrut 
va spune și ce va 
Aș fi vrut să-1 rog 
serbare 
demînă.
scurt :

— Să

să știu ce 
face tata, 
să vină la 
era la în- 
îmbrățișat

trăiești băiete și... 
Las-că mai vorbim noi.

In fabrica noastră sîntem 
mai mulți sărbătoriți. Făcea 
să ne vezi venind. Savu, Bă- 
luță. Anișoara, Dana, toți cei-

xa, secretarul organizației de 
partid. Aș fi vrut să-1 pot în
credința, în clipele acelea, că 
poate fi sigur de mine : n-am 
să fac de rușine cei 18 ani 
petrecuți, aproape toți, în e- 
poca de glorie a construirii 
socialismului. Aș fi vrut să-1 
încredințez, pe el și pe toți 
comuniștii, că voi pune și eu 
umărul cu putere, acolo unde 
va fi mai multă nevoie de 
mine, că voi lupta pentru îm
plinirea și depășirea șesenalu- 
lui, că fiecare bătaie a inimii 
mele va fi închinată patriei.

Savu, eu. Am rostit ceea ce îi 
spusesem, în gînd numai to
varășului Alexa, mai adi
neauri, dar parcă puțin mai 
stingaci, acum.

Pe urmă noi, cei de 18 ani 
ne-am fotografiat în mijlocul 
tuturor — muncitori, ingi
neri. studenți, pionieri — să 
rămină mărturia acestei zile 
pentru decenii întregi, să ne 
amintească serbarea majora
tului. Și am primit daruri. 
Valoarea fiecăruia ? Absolut 
incalculabilă. Căci cum, cu ce 
măsură să apreciezi dragostea 
care ne-a 
sincer, urarea 
rea de mină ?

însoțit, zîmbetul 
caldă, strînge-

i urcat, rînd 
scenă. Noi, 
ne-am a- 
acei care 

Dana a cîn- 
„La 18 ani", Băluță a 

cei mai 
la

am 
pe

LA 18 ANI
Muzica: ALFRED MENDELSOHN Versuri : ȘTEFAN IUREȘ

41**7.4 7 
So/z Ls' So/

W an în 
6î •. ru- f~

o/m Ti- ne - re-fes îmi dâ e,_
'rĂ. flata a,,mnnrii j

port în g/as h ■ de - re-tea îmi c/a e*
grec vreau sa fiu steagui mun-cu sal des-ta-

Dimineața a început straș
nic. Decembrie, decem
brie, dar era un cer de 

cristal albastru. După mires
mele care veneau din bu
cătărie 
pentru 
va fi

am știut că mama, 
cei 18 ani ai mei, 

pregătit un cozonac,

lalți, veniseră ca și mine, îm- 
brăcați pe cinste, cu tot ce a- 
veam mai bun fiecare. De 
cum am intrat în sala clubu
lui, o fată ne-a pus cîte o 
floare la reverul hainei. Mitri
ță, secretarul comitetului 
U.T.M., ne a ieșit în întâmpi
nare.

— Vă place, mînjilor ?
Și într-adevăr, sala era gă

tită mai ceva decît noi. Stea
guri, pancarte mari cu citate 
din Constituția Republicii, 
ghirlande de brad încrucișîn- 
du-se și... Ia te uită! Tăiat 
din carton aurit, un 18 cît 
toate zilele, iar în spațiile de
cupate ale lui 8 — ciorchine 
de fotografii: uite capul în
cruntat al lui Savu, mutra 
zâmbăreață a lui Băluță, fața 
dulce a Anișoarei, ba chiar 
și^. ei drăcie, uite-mă și pe 
mine, personal, eu însumi, cu 
moțul pe frunte, cum mă știți. 
Ca să vezi idee la băieții noș
tri! Dedesubt, cu cele mai fru
moase litere aurii pe care 
le-am văzut vreodată: LA 
MULȚI ANI!

Dar asta n-a fost singura 
surpriză a zilei.

Intîi, invitații. După ce 
ni s-au dat locurile cele 
mai bune, în primele 

rânduri, am întors capul pri
vind în sală și am rămas în
cremenit. Las-că erau a- 
proape toți cunoscuții din 
fabrică, dar veniseră și de 
Ia întreprinderile vecine. Pio
nierii din unitatea pe care 
o patronează organizația noa
stră U.T.M. ocupau vreo două 
rînduri de scaune. Cravatele 
lor roșii se deslușeau numai- 
decît. Printre alții, iată-i și pe 
studenții care, astă vară, fă
cuseră practică la noi. Iar în 
toată această mulțime, eu îl 
căutam pe tata, căutam creș
tetul lui aspru, fulguit, scli
pind ca oțelul.

Acolo, în rîndul I, am stat 
între Savu și Anișoara. Citi
sem de atîtea ori despre drep
turile și îndatoririle cetățeni
lor Republicii. Și totuși acum, 
la 18 ani, cînd directorul vor
bea despre drepturile mele, 
de îndatoririle mele, dreptu
rile și îndatoririle cetățeanu
lui Stanciu' Aurel, (de pildă 
dreptul la vot) era parcă alt
ceva, cuvintele dezvăluiau un 
tîlc nebănuit vreodată. Și nu 
știu de ce căutam să stau cît 
mai drept pe scaun... Mă ui
tam în ochii tovarășului Ale-

ă declar majori44, 
am auzit, răsu- 
nînd cu adîncă 

solemnitate, cuvintele la care 
visam de atîta timp. Stă
team în picioare. Un nod mi 
se pusese în gît Am simțit 
umărul Anișoarei tremurînd 
lîngă al meu. Savu, Băluță, 
Dana, își stăpîneau și ei greu 
emoția. Răsuna Imnul Repu
blicii — ce grav, ce majes- 
tuos răsuna — iar noi țineam 
în mîini felicitarea. Sub ste
ma Republicii, literele jucau 
în fața ochilor: „Dragă to
varășe Stanciu Aurel, cu pri
lejul trecerii tale în rîndul ce
tățenilor majori, îți dorim o 
viață fericită și succese în 
munca ta...“ Iar mănunchiul 
de flori desenat pe această fe
licitare a comitetului orășe
nesc U.T.M., se transformă 
deodată în flori adevărate. 
Flori cu petale. Flori cu par
fum. Nenumărate buchete de 
flori cu care tovarășii noștri 
ne umpleau brațele.

„Să ne trăiești !“, „La mulți 
ani!“, „Fericire „Spor la 
muncă !“

Bucuria mă lua pe sus, ca 
un val, la mare, în august, 
cînd e cald de pîlpîie văzdu
hul. Și, deodată...

— Are cuvîntul tovarășul 
Matei Stanciu, forjor, tatăl u- 
nuia dintre sărbătoriții de azi.

Tata !
încet, s-a ridicat de unde

va, din mijlocul sălii și a ve
nit în față. M-a privit cu o 
expresie bărbătească, pe obra
zul lui mare, aspru. Mi-a pus 
mîna pe umeri.

— Aurele, a început el, de 
parcă am fi fost noi doi, sin
guri, acasă, astăzi tu trăiești 
o zi mare. îți spun drept, mă 
bucur din inimă. Sînt mîndru 
că te văd aici, împreună cu 
ceilalți tineri ca tine, cinstiți 
de atîta omenire. Uite, și în 
această sărbătorire, făcută a- 
nume pentru voi, cei de 18 
ani se vede, ca soarele în stro
pul de apă, grija partidului 
pentru viața voastră. Să tot 
fii tînăr. în ziua de azi, măi 
băiete ! Cînd am împlinit eu 
18 ani, vai de lume I Știu că 
în ziua aceea, cînd s-âr fi cu
venit să am și eu parte de un 
cuvînt mai bun, mi-am bles
temat zilele cu amar și 
mi-am dorit moartea...

A povestit tata. A vorbit 
pe urmă nea Vlădone și al
ții. Am luat ouvîntul și noi —

Mai tîrziu 
pe rînd, 
sărbătoririi, 

mestecat printre 
ne sărbătoreau, 
tat 
fost printre cei mai îndră
ciți dansatori la jocurile 
populare, iar eu... eu pregăti
sem o poezie de Maiakovski: 
„Secretul tinereții". Aici era 
vorba despre vîrstă noastră. 
Destul de emoționat, totuși se 
pare că am scos-o binișor la 
capăt. Cadențelor bătăioase 
le-am dat cuvenitul glas de 
tunet : „Tineretul" / nu-n- 
seamnă cei care / vor / pocite 
veșminte / sd poarte, / primă
vara, / în nopțile clare / bă- 
tind bulevarde... / Tinerețe e 
asta ? / Pospai! / Că ai 18 
ani ? / Poți să ai. / Tinere
tul / sînt cei / care astăzi / la 
luptă venindu-le rîndul / Le 
vor spune / Acelor / Ce-au 
căzut pentru ei: / „Noi / 
Schimba-vom pămintul!" /

A venit și clipa invitației la 
vals.

— Atențiune, e valsul celor 
de 18 ani ! — a vestit Mitriță, 
și mi-a făcut semn s-o invit la 
dans pe Dana, ceea ce, știu 
eu bine, a fost un gest gene
ros, altruist, ba chiar eroic din 
partea lui. S-a făcut un cerc 
mare în jurul nostru, iar noi, 
cîteva perechi, ne-am avîntat 
pe parchet. Dar ne simțeam 
cam stînjeniți. Atunci nea Vlă
done, rîzînd, a strigat:

— Aflați că am și eu 18 
ani! Și-a început să danseze. 
Ceilalți au rupt veseli cercul 
și i-au urmat exemplul.

...Și era minunat să mă simt 
unul dintre cei care au toată 
viața înainte, era minunat 
să-mi petrec aniversarea în
tre atîția oameni vrednici și 
demni de stimă, era minunat 
să mă știu puternic, prin mi
ne însumi și mai ales prin 
sprijinul tovarășilor. Era mi
nunat să mă văd primit, cu 
drepturi egale, la cei 18 ani ai 
mei. alături de veteranii uzi
nei, alături de cei căliți în 
lupte și în muncă !

ION ȘTEFAN
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Am zglobii 
Bun rămas. 
Noi tarii 
Port în glas. 
Tinerețea Imi 
Lumii noi 
De eroi 
Vreau să fiu 
Dîrzul fiu 
Mai puternic

treâpiă cu izbinzi n rod bo-gafTstdeguna'nt-nfri-Mi No^wn ți-ne

La' -fe

4^ fa opfapre ze*ce aoiVMn opf-sprezece aniîja prefacem în grâ-

Focul meu 
Arde viu 
Unde-i greu 
Vreau să fiu- 
Steagul muncii sâ*l desfășor. 
Și călit 
De partid
Ne-ncetat 
Să străbat
Drum de lupte, biruitor.

Să cîntăm, să-nvățăm, să luptăm I

Refren :

Ne așteaptă noua 
Cu izbînzi, cu rod 
Totdeauna ne-nfricat
Noi vom ține calea dreaptă 
Și vom da asalt spre viitor.

treaptă 
bogat

FruntM sui I Pe frunți - lumină 
Azi la optsprezece ani I 
Minări optsprezece ani I 
Să prefacem in grădină 
Tot pămintul țării, roditor.
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lancu Buțilă
muncitor in secția repara
ții mecanice a Fabricii de 

rulmenți din Bîrlad

-p rintre tinerii sărbătoriți
F* la împlinirea majoratu

lui este și fiul meu 
Francisc. El a terminat în 
vara aceasta școala profesio
nală de pe lingă fabrică și din 
luna iulie lucrează ca munci
tor in secția rectificare. Vreau 
să mulțumesc tovarășilor care 
l-au învățat meseria, pe el ca 
și pe mulți alții. Ei știu acum 
ceea ce noi nu puteam ști fa 
vîrstă lor. lată : la concursul 
pe meserii organizat anul a- 
cesta de către Ministerul In
dustriei Grele, Francisc al 
meu a obținut premiul intîi 
pe țară in meseria de rectifi
cator. Ce să le urez tinerilor 
din patria noastră, care în 
aceste zile vor fi declarați 
cetățeni majori ai Republicii ? 
Le urez să fie harnici și con
știincioși, să-și iubească mese
ria aleasă, să și-o însușească 
mai bine, să fie demni de sar
cinile mărețe pe care patria 
le pune în fața lor, să învețe

pentru a deveni 
înaltă calificare, 

că

necontenit 
culți, cu o 
Numai astfel vor dovedi 
merită prețuirea partidului pe
care-o simt la tot pasul. Să 
fiți sănătoși și fericiți, copiii 
tatii!

Cornelîu Baba
maestru emerit al artei

In jurul vîrstei de 50 de 
ani, se pare că poți scrie 
destul de multe despre 

tinerețe. Ai învățat să știi s-o 
prețuiești. Se cuvine de aceea 
să împărtășești celor ce-și 
termină adolescența azi, re
gretul de a nu fi înțeles la 
vremea ta să folosești așa cum 
crezi că știi acum, anii care 
s-au dus.

Ușoara melancolie a tinere
ții trecute nu umbrește însă 
cu nimic entuziasmul cu care 
se cuvine să felicităm pe toți 
cei ce împlinesc azi 18 ani, cu 
atît mai mult 
nesc în zilele 
Că cineva se 
soarta lor, e 
neprețuit. De
Iul tinereții azi apare atît de 
sărbătoresc.

Să trăiți băieți și fete ! Fiți 
fericiți că tinerețea voastră 
va trece nu numai muncind, 
dar și cîntînd !

cu cît îi împli* 
unei lumi noi. 
îngrijește de 
un lucru de 

aceea spectaco-

Acad. 
Miron Nicolescu

T-xupd vîrstă jucăriilor și a
/ J păpușilor, vtrsta de 18 

ani este cea mai fru
moasă vîrstă a vieții. La a- 
ceastă vîrstă. copilul de odi
nioară a devenit, pe nesimți
te, om. La această virstă, el 
privește viața cu încredere și 
cu seriozitatea 
curajul și 
tînăr.

Vîrstă de 
visurilor și 
moașe.

Dar nici un 
modest, nici un vis, oricît de 
limitat, nu se împlinește fără 
luptă. De aceea, tineri de 18 
ani, 
care 
este 
nul
împlinirea lucrurilor bune pe 
care le visați sau le plănuiți. 
Să nu uitați un lucru : lupta 
voastră de astăzi este mult 
mai ușoară decît lupta părin
ților voștri, sau a fraților mat 
mari. Mulți dintre ei, la 18 
ani, erau în dosul gratiilor în
chisorilor, pentru că visaseră

CU

18 
a

copilului, cu 
forța omului

ani este vîrstă 
planurilor fru-

plan, oricît de

cea mai bună urare pe 
pot, si vă o fac astăzi, 
ca să luptați cu tot ela- 
tinereții voastre pentru

Organizațiile U.T.M. din 
Tg. Mureș inițiază pentru ti
nerii cetățeni care parti
cipa in acest an la serbarea 
majoratului numeroase acțiu
ni : expuneri, întâlniri, vizite 
etc. De curînd, 22 elevi de la 
Școala medie de artă plastică 
din Tg. Mureș, care învpli’ 
nesc 18 ani, au vizitat Intre' 
prinderea „Secera și cioca
nul", au făcut cunoștință cu 
tinerii muncitori de aceeași 
vîrstă din întreprindere, s-au 
interesat cum muncesc, cum 
învață, cum își petrec timpul 
liber. Tinerii muncitori de la 
întreprinderea „Secera și cio
canul" din Tg, Mureș le-au 
întors apoi vizita asistind la 
cîteva prelegeri ținute la 
școală Cu acest prilej, elevii 
școlii medii de artă plastică 
le-au arătat ultimele lor crea
ții — picturi și sculpturi — 
inspirate din viața oamenilor 
muncii din patria noastră. Ti. 
nerii din cele două organi
zații de bază U.T.M. au parti
cipat la clubul întreprinderii 
„Secera și ciocanul" ța o re
uniune tovărășească.

„Să ne

cunoaștem

patria"
cores- 
— In 
raio-

SUCEAVA (de la 
pondentul nostru), 
satele și comunele 
nului Vatra Dornei tine
rii participă cu însuflețire 
la acțiunea de pregătire a 
sărbătorii majoratului. In 
comuna Dorna Cîndreni, 
de pildă, peste 50 de tineri 
care împlinesc anul aces
ta 18 ani 1-au ascultat pe 
Dumitru Candra, preșe
dintele sfatului popular 
comunal, care le-a vorbit 
despre drepturile și înda
toririle cetățenilor patriei 
noastre, prevăzute în Con
stituție. în acesta comună, 
comitetul organizației de 
bază U.T.M. a inițiat pen
tru tineri cîteva excursii 
cu tema „Să ne cunoaștem 
patria". De asemenea cei 
de 18 ani var participa 
la concursurile de schi, vor 
învăța noi cîntece revolu
ționare și patriotice.

AR6INT
organizațiile de bază 
U.T.M. să întreprin
dă acțiunile prevă
zute în plan la nive
lul întreprinderilor 
și școlilor. Așteptăm 
să ne invite 
noi...

Planul stă 
șei în sertar, 
varășii de la 
tul orășenesc 
și din organizațiile 
de bază se așteaptă 
reciproc... Cînd au 
de gînd să întreprin
dă ceva ? Sperăm că 
nu atunci cînd va 
trebui să li se sărbă
torească acestor tineri 
nunta de argint !

LA... NUNTA DE
de organizarea ma
nifestărilor închina
te sărbătorii majo
ratului.

— Și concret, ce 
s a făcut pînă acum? 
— am întrebat.

— Cum ce s-a fă
cut ? S-a aflat nu
mărul tinerilor care 
trebuie sărbătoriți... 
Doar nu era să i săr- 

în școlile • bătorim așa, în pri
pă, fără să știm cîți 
sînt...

POATE
IAȘI (de Ia cores

pondentul nostru). — 
Desigur că la Iași, ca 
și peste tot în țară, 
sînt numeroși 
care împlinesc anul 
acesta 18 ani 
sute patruzeci 
nouă — după cum a- 
rată situația întoc
mită de comitetul o- 
rășenesc U.T.M.

— 413 * .
medii, tehnice și pro
fesionale și 136 în în. 
treprinderi și 
tuții — după cum 
mă informează foar
te amănunțit tov. Al. 
Nour, care răspunde 
din partea biroului

tineri

Cinci.
?*

și pe

fru’nu- 
iar to— 
comite- 
U.T.M.

insti-

tInărAj?;’ ’ 'W

RAFINOARE
Aurul negru, sondele aflate 

aproape de locul natal, rafi
năriile pe care le vedea de cîte 
ori mergea cu părinții la 
oraș, i-au trezit curiozitatea 
— au atras-o încă de cînd era 
mică. Ori de cîte ori petroliștii 
din satul ei discutau despre 
măiestria sondorilor sau a ce
lor care prelucrează aurul ne
gru, Elena Duțu, fiică de cefe
rist din Loloiasca, raionul 
Cricov, asculta cu răsuflarea 
tăiată. în ochii mari, negri, se 
contura o întreagă lume. 
„Printre acești oameni am 
crescut, meseria lor doresc să 
mi-o însușesc*4 — își spunea 
ea.

Pentru ca visul să devină 
realitate, Elena Duțu s-a ho- 
tărît să învețe. A plecat la 
Cîmpina, la grupul școlar pe- 
trol-chimie. La început nu i-a 
fost deloc ușor. în studiul chi
miei petrolului întîlnea adesea 
probleme grele de înțeles. A- 
jutată de profesori, de colegii 
ei, și mai ales de hotărîrea că 
trebuie să ajungă petrolistă, a 
învins. In scurt timp a deve
nit fruntașă la învățătură. 
După doi ani s-a calificat ca 
operator rafinor pentru insta
lațiile de rafinare a produse
lor albe. Și a fost repartizată 
să lucreze în cea mai mare 
rafinărie din Ploești — Rafi
năria nr. 1. Ca și în anii de 
studiu, și aici s-au ivit greu
tăți. Cunoștințele din cărți o

DarDesigur, 
întreprins pînă 
? Am insistat. 
Noi deocamda. 

tă am stabilit numă
rul lor. De vreo două 
săptămâni așteptăm ca

ce-ați 
acum

o lume mai dreaptă, fără 
exploatare. Numeroși alți 
meri și-au plătit cu viața 
sul lor.

Voi, tinerii de 18 ani 
astăzi, aveți norocul de a trăi 
intr-o societate in care exploa
tarea omului de către om a 
fost lichidată.

In această luptă, în 
iul vostru va fi cel 
portant, vă fac încă 
care este și un sfat, 
sector de activitate 
chemați să lucrați, să mun
ciți cu pasiune, să munciți cu 
gindul că munca voastră este 
la fel de importantă și de uti
lă ca oricare alta. Munca voa
stră să fie o muncă creatoare 
de bunuri, sau de valori. Nu
mai o astfel de 
transforma 
astăzi într-o 
litate.

Ion

ti
vi-

de

care ra
mai im- 
o urare, 
în orice 

veți fi

muncă va 
visul vostru de 
strălucitoare rea-

Andrei
mecanic, Rafinăria 1 Ploețti

Cînd eram copil îmi do
ream să ajung inginer 
mecanic. Era acum 40 

de ani A trebuit să mă resem
nez. Tatăl meu, care era 
pompagiu la fosta societate 
„Astra Romînă“, nu avea cu

ce să-și ajute pe cei 13 copii 
ai săi 
nească 
ucenic 
Numai 
trecut.

De curînd, copilul meu, Cos- 
tică, a împlinit 18 ani. Este o 
vîrstă cînd fiecare tînăr din 
patria noastră își propune să 
realizeze ceva în viață. Costi- 
că, feciorul meu, își dorește, 
la fel cum îmi doream și eu, 
să ajungă inginer. Este o do
rință pe care cu siguranță că 
și-o va realiza. Acum lucrea
ză cu mine în rafinărie. înva
ță meseria de strungar și tot
odată este elev în clasa a X-a 
la liceul seral din oraș, 
fiecare zi, bagajul lui de 
noștințe se îmbogățește și 
totdeauna cînd vine de 
școală cu note de 8, 9 și 
iar meșterul de atelier 
spune că face progrese, 
bucur mult. înseamnă că 
țelege să-și facă datoria pen
tru că această năzuință de a 
ajunge ceva trebuie însoțită 
de fapte : muncă șl iar muncă.

Eu ca părinte, urez tuturor 
tinerilor din patria noastră 
care pășesc pragul majoratu
lui să-și realizeze toate dorin
țele la înălțimea condițiilor 
pe care le au din belșug.

ca fiecare să-și împli- 
dorințele. Am intrat 
și am ajuns mecanic, 
eu știu prin cîte am

Uite-atîta era pomul 
Cînd umblai tu copăcel. 
Și ți-am spus cu drag, ca 

omul:
„Să te-ntreci, crescînd, cu el! 
Luminos să fii la față, 
Rădăcini să prinzi adinei. 
Drept ca el să fii în viață
Și sub vînt să nu te frîngi !M

ajutau, e drept, dar ti rămt- 
neau atîtea taine ascunse din 
meseria nespus de dragă ! 
Comuniștii Andrei Lăcătușu și 
Toma Morăriță i-au fost ca și 
părinți; au încurajat-o, au 
crescut-o ca pe propriul lor 
copil. Dovada : chiar după pri
mul an de muncă a ajuns în 
rîndul fruntașilor în produc
ție. Cu aceeași pasiune Elena 
Duțu muncește și 
tul organizației 
U.T.M. pe secție.

în comite- 
de bază

Cu 
cu- 
în- 
la

10, 
îmi 
mă 
în-

După ce a absolvit Școala 
medie din Făget. regiunea_Ti
mișoara, tînărul 
can s-a hotărit ... 
in meseria de oțelar. 
trenul l-a adus 
tînărul a rămas profund im
presionat. A îndrăgit marele 
combinat siderurgic. Tainele 
meseriei de oțelar i le-a dez 
văluit cu dragoste părintească 
maistrul comunist Aron Go- 
leșie. Lîngă el a crescut Mir
cea Pancan, devenind din zi în 
zi muncitor tot mal priceput.

Exemple din munca Sa ? 
Iată doar unul. Cu cîteva zile 
în urmă, el a observat că o- 
țelu] începe să curgă pe sub 
pîliiie. Era semnalul unei e- 
rupții care putea duce la pier-

MirCea Pan- 
să se califice 

Cînd 
la Hunedoara

R. LAL

Desene: L. BALOGH 
A. CALI3TRAT 

Foto : N. STELORÎAN

derea unei mari cantități de 
oțel. Atent, Mircea a interve
nit imediat cu bare de alumi
niu, astupând ruptura din pil- 
nie ți înlăturând astfel peri
colul.

In pragul împlinirii viratei 
majoratului, Mircea Pancan a 
reușit să absolve cursul de ca
lificare în meseria de oțe- 
lar. El a trecut cu bine primul 
examen al vieții.
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PUTERNICUL RĂSUNET MONDIAL 
AL DECLARAȚIEI CONSFĂTUIRII 

REPREZENTANȚILOR PARTIDELOR
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

U. R. S. S. șef de brigadă 
metalurgic din

Nelegiuirile din Congo — 
consecință a complicității 

colonialiștilor
— Ședința Consiliului de Securitate —

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : Oamenii so
vietici iau cunoștință cu deo
sebită satisfacție de Declara
ția Consfătuirii reprezentanți, 
lor partidelor comuniste și 
muncitorești, Ei văd în acest 
document o „busolă sigură, 
un program marxist-Ieninist 
de luptă pentru comuniștii 
din întreaga lume*4.

Discutînd Declarația, oame
nii sovietici subliniază că ea 
oglindește creșterea puterii și 
influenței internaționale a 
sistemului mondial socialist.

V. Sobolev, muncitor la U- 
zina de rulmenți nr. 1 din 
Moscova, a spus : în aceste 
zile, mai mult ca oricînd, 
membrii partidelor comuniste 
și muncitorești se simt aproa
pe unii de alții.

Declarația ne întărește con
vingerea că încercările agre
sorilor imperialiști de a dez- 
lănțui un război vor 
curmate și că războiul va 
preîntîmpinat.

Van Ciji-go, 
la Combinatul 
Sițzinșan, a spus că aceasta 
Declarație este o mărturie a 
creșterii forțelor socialismului, 
a precumpănirii forțelor pă
cii asupra forțelor războiului. 
Muncitorii chinezi sînt ferm 
hotăriți să lupte împreună cu 
clasa muncitoare din lumea 
întreagă pentru țelurile tra
sate în Declarație.

La 9 decembrie ziarele cin 
Pekin au anunțat la '.oc de 
frunte și sub titluri mar. că 
populația din Pekin. Șanhai. 
Uhan, Ciunțzin și alte orașe 
salută Declarația Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești.

le ri ai tuturor forțesor care 
luptă impotr.va imperialis
mului.

R. P. Ungară

R. S. Cehoslovacă

Anglia

fi 
fi

PRAGA 9 Corespondentul 
Agerpres transmite: In zi
lele de 7 și 8 decem
brie a avut loc la Praga o 
plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Raportul cu pri
vire la rezultatele Consfătuirii 
din noiembrie a reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești a fost prezentat 
de A. Novotny, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

El a subliniat importanța 
istorică deosebită a acestei 
Consfătuiri. „Declarația parti
delor comuniste și muncito
rești — a spus el — constituie 
o nouă dovadă convingătoare 
a unității de luptă, a mișcării 
comuniste și a forței de nebi
ruit a ideilor marxist-lenmiș
te'1, a spus el.

Documentele Consfătuirii de 
Ia Moscova constituie un aju
tor de o uriașă valoare și o 
directivă obligatorie pentru 
întreaga activitate a Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia.

Participanții la plenară au 
întîmpinat cu entuziasm ra
portul cu privire la rezultate
le Consfătuirii de la Moscova. 
A fost adoptată în unanimi
tate o rezoluție care exprima 
asentimentul deplin și spriji
nul acordat Declarației și A- 
pelului adresat popoarelor din 
întreaga lume.

C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia a discutat, 
de asemenea, în plenară pro
blema asigurării unei dezvol
tări accelerate a industriei 
chimice în anii 1961—1965 și 
probleme în legătură cu întă
rirea continuă a legalității 
socialiste și a democratizării 
justiției.

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Comentînd Declarația Consfă
tuirii reprezentanților parti
delor comuniste și munci:o- 
rești, săptăminahil laburist 
„Tribun e“ scrie că rezultatele 
acestei Consfătuiri iși vor exer
cita influența asupra eveni
mentelor internaționale din 
anii următori.

Referindu-se la paragraful 
din Declarație în care se spu
ne că datorită constituirii sis
temului mondial al statelor 
socialiste au apărut posibilități 
reale de soluționare a celor 
mai importante probleme con
temporane într-un mod nou, 
în interesele păcii, democra
ției și socialismului, „Tribu
ne* scrie că această nouă me
todă a devenit posibilă dato
rită succeselor economice fe
nomenale obținute în perioada 
postbelică de către lagărul so
cialist în genera] și de către 
Uniunea Sovietică în special.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). 
— Le • decembrie s-a înche
iat sesiunea Adunării de Stat 
a R P. Ur.gare La sfârșitul 
ședințe- a luat cuvântul tova
rășul Janes Kadar. prim-se
cretar al CC. al P-M SU. 
După ce a vorbit despre suc 
cosele și perspectivele trans
former:; socialiste a agricul
turii. Janos Kadar a subliniat 
marea însemnătate istorică a 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești- Vorbitorul a spus că 
aceasta a întărit unitatea la
gărului socialist și a întregii 
m scări comuniste internațio
nale. a reafirmat importanța 
primordială a luptei împotri
va revizionismului, dogmatis
mului si sectarismului in miș
carea comunistă. împotriva 
cărora P M S.U. a luptat con
secvent în ultimii patru ani. 
In partidul nostru, a subli
niat Kadar. nu au ce căuta 
nici revizionismul, nici dog
matismul. Partidul urmează 
cu fermitate politica marxist 
leninistă.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
TASS transmite: In după- 
amiaza zilei de 8 decembrie 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit din nou 
pentru a discuta problema 
pusă de Uniunea Sovietică cu 
privire la măsurile urgente în 
legătură cu recentele eveni
mente din Congo.

Ședința a fost prezidată de 
V. A. Zorin, șeful delegației 
Uniunii Sovietice.

V. A. Zorin a arătat că în 
ultimul timp situația din Con
go s-a înrăutățit considerabil.

In legătură cu recentele e- 
venimente din Congo, V. A. 
Zorin a dat citire declarației 
guvernului sovietic în legătu
ră cu această problemă.

Puterile coloniale — a ară
tat V. A. Zorin — caută prin 
toate mijloacele, inclusiv prin 
mijloace fățiș criminale, să 
obțină restabilirea in Congo 
a vechilor rinduieli care au 
asigurat dominația absolută a 
acestor puteri pe pământul 
congolez.

Prorocind un conflict între 
Republica Congo și statele 
frățești, Kasavubu și acoliții

săi extind tot mai mult cadrul 
conflictului din Congo, antre
nează în acest conflict un nu
măr tot mai mare de state 
africane și accentuează astfel 
primejdia reală pentru pace 
în Africa și prin urmare pen
tru pacea generală.

In încheiere V. A. Zorin, 
conducătorul delegației sovie
tice, a prezentat spre exami
nare Consiliului de Securitate 
proiectul de rezoluție al 
U.R.S.S.

In ședință a luat cuvîntul 
Awa Mamadou, reprezentan
tul Republicii Mali. în numele 
poporului din Mali, a spus el, 
protestez cu hotărîre împo
triva arestării ilegale a lui 
Patrice Lumumba, primul 
ministru al Republicii Congo. 
Aceasta este o mare rușine 
pentru omenire. Africa nu va 
ierta niciodată aceasta.

Nu se poate tolera, a spus 
el în continuare, ca O.N.U. 
să servească și pe viitor drept 
paravan în spatele căruia sînt 
săvîrșite crime îngrozitoare, 
pe care nu cutezau să le să- 
vîrșească în văzul lumii nici 
măcar autoritățile coloniale.

In Comitetul pentru 
problemele sociale, 

culturale și umanitare 
al O. N. U.

A început 
dezbaterea 
propunerii 

R. P. Romîne
NEW YORK. - La 9 decem

brie în Comitetul pentru pro
blemele sociale, culturale și 
umanitare al O.N.U. a început 
discutarea punctului de pe 
ordinea de zi propus de dele
gația Republicii Populare Ro
mîne „Măsuri pentru promo
varea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare". Luînd primul cuvîntul 
în cadrul ședinței Comitetu
lui, reprezentantul R. P. Ro
mîne, Mircea Malița a prezen
tat un proiect de rezoluție pe 
marginea acestei propuneri.

—•—
A fost data in exploatare 

ultima turbina a hidrocentralei 
de la Stalingrad

STALINGRAD. - La 9 de
cembrie după ce a fost dată 
în exploatare ultima turbină 
— cea de-a 21-a — a hidrocen
tralei de la Stalingrad, de pe 
Volga, această hidrocentrală a 
început să funcționeze cu în
treaga sa putere de 2.415.000 
kW.

O delegate 
a R. P. Romîne

La invitația guvernului in* 
dian, vineri seara a părăsit 
Capitala o delegație guverna
mentală a R. P. Romîne con
dusă de tovarășul Gogu Ra
dulescu, ministrul Comerțului. 
Membrii delegației sînt înso
țiți de un grup de experți.

Delegația va duce tratative 
în vederea dezvoltării relații
lor economice dintre R. P. 
Romină și India.

La plecare, în Gara de 
Nord, membrii delegației au 
lost salutați de tovarășii M.

guvernamentală 
i plecat în India
Florescu, Al. Sencovici, D. 
Simulescu, M. Suder, A. Vi- 
joli,, C. Tuzu, miniștri, A. 
Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii Minis
terului Comerțului și ai altor 
ministere economice, ai Ca
merei de Comerț a R. P- Ro
mîne șl de alte persoane ofi
ciale.

A fost de față dr. S. Gup
ta, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Indiei la București.

(Agerpres)

TELEG
Consiliul Central al Sindi

catelor din R. P. Romînă a 
trimis Centralei Unice a mun
citorilor din Chile o telegra
mă de protest în legătură cu 
arestarea samavolnică de că
tre autoritățile chiliene a pre
ședintelui acestei organizații 
sindicale, Clotario Blest.

RAMĂ
In telegramă se cere să în

ceteze măsurile represive îm
potriva conducătorilor mișcă
rii sindicale din Chile și să 
fie eliberat tovarășul Clota
rio Blest, luptător devotat 
pentru cauza celor ce mun
cesc, pentru drepturi și liber
tăți democratice.

Sărbătorirea academicianului Gh. Macovei

India
DELHI 9 (Agerpres). - Săp

tămânalul „New Ago", organul 
central al Partidului Comunist 
din India, a publicat Declara
ția Consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești, care a discutat 
problemele actuale ale situa
ției internaționale contempo
rane.

în articolul său de fond or
ganul Partidului Comunist 
din India subliniază impor
tanța deosebită a documente
lor istorice ale Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești „New 
Ago" arată că documentele 
Consfătuirii reprezintă un 
program desfășurat de acțiune 
al mișcării comuniste mondia-

Italia
ROMA 9 (Agerpres). — La 

9 decembrie a avut loc o șe
dință a conducerii Partidului 
Comunist Italian in cadrul că
reia Luigi Longo, secretar ge
neral adjunct al Partidului, 
a făcut o comunicare in -legă 
tură cu rezultatele Consfătui
rii de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești.

Suedia
OSLO 9 (Agerpres). TASS 

transmite: Ziarul „Friheten" 
din 9 decembrie publică o 
expunere a Declarației Con
sfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncito
rești.

Superioritatea forțelor so
cialismului asupra imperialis
mului care contiDuă cu incă- 
păținare pregătirile în vederea 
unui nou război mondial, de
vine tot mai evidentă, 
ziarul.

scrie

R. P. Chineză
PEKIN 9 (Agerpres). — Oa

menii muncii din China salu
tă Declarația Consfătuirii de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești ca pe un document 
de cea mai mare importanță 
al mișcării muncitorești inter
naționale. La adunările mun
citorilor, țăranilor, intelectua
lilor și militarilor, care se des
fășoară în 
liniază că
popoarelor 
din toate 
nemărginită în triumful cau
zei păcii și socialismului.

aceste zile, se sub- 
Declarația insuflă 
iubitoare de pace 
țările o încredere

La 9 decembrie s-au terminat 
la Washington tratativele cu 
privire la stabilirea unui aran
jament de schimburi in dome
niul culturii, învâțâ'mîntului și 
științei în anii 1961-1962.

Ca urmare a acestor tratati
ve, între ministrul R. P. Romîne 
în S.U.A., George Macbvescu și 
Foy Kohler, secretar adjunct al 
Departamentului de Stat, repre- 
zentînd guvernele lor, a avut 
loc un schimb de scrisori care 
consemnează acțiunile cultura
le reciproce în 
între cele două

viitorii doi ani 
țâri. Aranjamen-

12 ani de la adoptarea Declarației 
universale a drepturilor omului

12 ani de laLa 10 decembrie se împlinesc 
adoptarea și proclamarea Declarației univer
sale a drepturilor omului de către Adunarea 
Generală a O.NU.

Această Declarație proclamă o serie de 
drepturi și libertăți, printre care egalitatea 
in drepturi a tuturor oamenilor, indiferent de 
rasă, religie, sex sau naționalitate, inadmisi- 
bi lit at ea sclavagismului, libertatea cuvintu- 
lui. dreptul la muncă, la asistență socială etc.

Numai această succintă enumerare este su
ficientă pentru a demonstra că Declarația a

proclamat o serie de drepturi și libertăți care 
nu sînt și nici nu pot fi respectate în țările 
capitaliste, dar care au devenit de mult o 
realitate vie în tarile socialiste.

în țara noastră lupta poporului pentru 
pace, pentru o viață mai bună, mai îmbelșu
gată. pentru socialism, constituie o chezășie 
sigură că drepturile sale, bun cîștigat odată 
pentru totdeauna, vor fi apărate ca lucrul cel 
mai de preț, ca o măreață cucerire cu care 
ne mîndrim fiecare dintre noi.

Academia R. P. Romîne a 
sărbătorit vineri după-amiază pe 
acad. prof. Gh. Macovei cu pri
lejul împlinirii a 80 de ani de 
viață și 55 de ani de activitate.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Gh. lonesc.u-Și- 
șești, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne, care a adus 
din partea Prezidiului Acade
miei și a tuturor membrilor și 
colaboratorilor Academiei un 
călduros omagiu acad. Gh. Ma
covei

In cuvîntările ținute, acad. 
Al. Codarcea, prof St. Bălan, 
membru corespondent al Aca
demiei, prof. P. Bomboe. au 
relevat valoroasa activitate a

sărbătoritului pe tărimul știin
ței și al pregătirii cadrelor noas
tre de geologi și în numele in
stituțiilor pe care le reprezintă 
l-au felicitat urîndu-i sănătate și 
mulți ani pentru a sluji și mai 
departe știința și invățămîntul 
din țara noastră.

La sfirșit a luat cuvîntul acad. 
Gh. Macovei, care a mulțumit 
pentru această sărbătorire și a 
exprimat recunoștința sa față 
de partid și guvern pentru spri
jinul puternic acordat dezvol
tării științei și cercetării geolo. 
gice în țara noastră.

Cei prezenți au ovaționat căi’ 
duros pe acad. Gh. Macovei.

(Agerpres)

INFORMATEI

Poporul francez cere 
încetarea războiului 

din Algeria
PARIS 9 (Agerpres). — Ris- 

punzînd la chemarea Consi
liului Păcii din Departamen
tul Sena, peste 1.400 de dele
gații au vizitat la 7 decembrie 
consiliul municipal al 
talei franceze și au remis pe
tiții cu privire la 
războiului din Algeria, 
trivit 
consiliul municipal a fost vi
zitat de peste 10.000 persoane.

Reprezentanții a 215 orga
nizații de tineret au adus pe
tiții pe care figurează sem
năturile a 20.000 de tineri și 
tinere în favoarea încetării 
războiului sîngeros din Alge
ria. în numai o săptămînă

cap:

încetarea
Po-

unor date provizorii.

pe

vizite 
învățc-

!o«ttoate aceste petiții au 
strinse 100.000 de semnături.

PARIS 9 (Agerpres). — Pre
ședintele de GauEe a sosit vi
neri în Algeria, opriadu-se !n 
localitatea Ain Temouchent 
din apropierea Orașului.

Persoane o fi cale franceze 
au declarat că scopul aceste: 
vizite este de a ^studia situa
ția la fața locului*. înainte de 
referendum, de a cunoaște 
„starea de spirit" a militarilor 
din Algeria și a reprezentan
ților administrației locale.

Pentru a dezorganiza viața 
orașului Alger tineri din or
ganizațiile profasciste au îm
prăștiat cuie pe străzi, provo- 
cînd imobilizarea a zeci de 
autobuse și automobile cărora 
le-au fost sparte cauciucurile. 
Toate magazinele și cafenelele 
sînt închise.

„Eu, lordul 
Maugham, 

am cumpărat 
un sclav"

O sută de milioane de oa
meni poarta încă in zilele 
noastre jugul ruș.nos al colo
nialismului. O suta de milioa
ne de ființe omenești au parte 
de binefacerile pe care „avi- 
xizatorii" imperialiști le-au a- 
dus popoarelor din Africa, 
Asia și America Latină: bi
ciul. lanțurile, cătușele, igno
ranța. foametea, bolile și 
moartea.

Exista numeroase fapte de-a 
dreptul zguduitoare. Exploata
rea crâncenă, nivelul de trai 
extrem de scăzu: fac ca in 
Uniunea Sud-africanâ. de Pil
dă, doar 55 Ia suta din tota
lul populației sâ atingă virsta 
de 16 ani. Potrivit unor date 
furnizate de Organizația Mon
dială a Sănătății, mortalitatea 
generală in anul 1956 era de 
18.9 la suta in Sudan. în Afri
ca occidentală franceză de 
22.8 la suta (1955), in Rodezi a 
de Nord de 32,2 la sută (1950). 
In realitate indidi sînt cu 
mult mai crescuți. Dar aceas
ta nu e tocul. „Fericitul* de 
culoare, din Uniunea Sud- 
africană, care a ajuns aceasta 
virstă are nevoie de permis 
pentru a circula și trăi in a- 
fara zidurilor închisorilor, ne- 
fiindu-i asigurata in propria-i 
țară nici ceie mai elementare 
drepturi umane.

Și azi, in plin secol XX. în 
coloniile franceze din Africa 
se practică nestingherit co
merțul cu oamen. Revista 
vesîgermanâ „Quick* relata, 
intr-un articol intitulat „Eu, 
lordul Maugham, am cumpă
rat un sclav**, despre odiosul 
tirg de oameni, prin care un 
om devine proprietarul unui 
semen de-al său, asupra că
ruia are drept de viață și de 
moarte. lata o întruchipare 
vie a ceea ce înseamnă colo
nialism, unde biciul și ștrean
gul rezolvă problema dreptu
rilor omului.

Asemenea imagini ea cea 
de mai jos se văd des in 
țările capitaliste. La Bogota 
— capitala Columbiei — po
liția reprimă 
demonstrație 
Așa înțeleg 
respecte ceie

re drepturi
Foto : PRENSA LATINA

cu cruzime o 
a greviștilor, 
capitaliștii să 
mai elementa- 
ale omului 1

In S. U. A.

bine să lăsăm copiii„Mai
fără școală, decît să permitem 

integrarea

Școala medie „A. T. Lau- 
rian“ din Botoșani a împlinit 
un veac de activitate. Prin- 
tr-un decret al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale au 
fost conferite unor cadre di
dactice de la această școală 
ordine, medalii și titluri de 
profesori fruntași.

Vineri seara la Sfatul Popu

lar al orașului Botoșani a a- 
vut loc înmînarea distincții
lor.

★
Vineri dimineața a plecat în 

R. D. Germană o delegație a 
Ministerului Agriculturii pen
tru a participa la simpozionul 
internațional pe tema „Eva
luarea economică a solului”.

rasială"

tul prevede schknburi și 
reciproce in domeniul 
mîntului, științei, tehnicii și in
dustriei, in domeniul artei in
terpretative, al rodioteleviziumi 
și cinematografiei, schimburi de 
cărți și publicații, dezvoltarea 
relațiilor turistice și sportive in
tre R. P. Romină și S.U.A.

Cu ocazia semnării documen
telor, cele două părți și-au 
exprimat convingerea că acest 
aranjament va contribui la o 
mai bună cunoaștere 
între popoarele romîn 
rican.

reciprocă 
și ame-

PE SCURT
ComitetulMOSCOVA.

Central al P.C.U.S. a hotărît 
să amîne convocarea Plenarei 
ordinare a C.C. pentru luna 
ianuarie 1961.

Populare

PEKIN 9 (Agerpres). — De
legația guvernamentală și de

partid a Republicii
Chineze, în frunte cu Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze, vicepreședinte ai Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, s-a întors la 
Pekin venind din Uniunea So
vietică,

Dezmățul pe care rasiștii ame
ricani fl practica se întețește pe 
zi ce trece. Rasiștii 
sehingiaieac, omoară, 
amenință, terorizează, 
cont de cele mai 
drepturi *ie omului.

Potrivit unei informații fur
nizate de agenția „Associated 
Pre»-, din Montgomery, sama
volniciile rasiștilor din New 
Orleans sînt actÎT sprijinite de 
guvernatorul statului Alabama, 

John Patterson. Aresta a decla
rat că tulburările de la Sete Or. 
Leans și Little Rock nu înseamnă 
nimic in comparație cu ceea ce 
s ar petrece la Alabama in ca- 
zul in care tribunalul federal ar 
încerca *• ia măsuri împotriva 
segregației rasiale in școlile din 
acest stat. Ce poate fi mai eloc
vent pentru ilustrarea atitudinii 
autorităților decât tocmai decla
rația guvernatorului acestui stat 
din care, cităm: ,.1’ot fi unul 
dintre primii inițiatori ai tulbu
rărilor”. Patterson a declarat 
că preferi închiderea tuturor 
școlilor decât m permită copiilor 
de culoare sâ frecventeze șco. 
Iile rezervate exclusiv albilor. 
Preferind amenințări, el a a*

americani 
șantajează, 
fără a ține 
elementare

In Germania

cazvertizat că într-un astfel de 
vor izbucni incidente în timpul 
cărora „pot fi numeroși morți și 
răniți44. ..MAI BINE SĂ LĂ
SAM COPIII FĂRĂ ȘCOALA 
DECIT SĂ PERMITEM INTE. 
GRAREA RASIALĂ I*4 — iată 
lozinca sub care bandele orga
nizațiilor rasiste din New Or 
leans persecută și amenință cu 
asasinate pe părinții albi care 
în ciuda ordinelor rasiștilor au 
avut îndrăzneala de a-și trimite 
copiii la școlile unde învață fe
tițele de culoare.

Populația de culoare din 
S.U.A. este privată de cele mai 
elementare drepturi. N-are voie 
să frecventeze aceleași instituții 
la care au acces albii. Negrilor 
le este interzis să călătorească 
în autobusele rezervate exclusiv 
pentru albi, nu au voie sâ se 
instruiască la școlile rezervate 
doar acestora.

Toate aceste fapte demon, 
■trează că în Statele Unite rava
giile Pe care le fac rasiștii în
trec orice închipuire, iar dreptu
rile elementare ale omului sînt 
nesocotite.

GH. CHIDU

occidentală

Maculatura fascistă a Boun-ului
Reînvierea sistematică a 

fascismului în Germania oc
cidentală a devenit un fapt 
bine 
rații 
lă i 
timp

cunoscut. Tinerei ger.e- 
din Germania occidenta- 
se 
o 

fascistă, 
mărește 
tun, docile, 
subordonată în întregime sco
purilor celor mai reacționare 
cercuri agresive, tineri educați 
in spiritul urei de rasă și in 
genera', a călcării în picioare 
a oricăror drepturi umane.

Editurile din Germania oc
cidentală scot pentru tineri fi 
copii o maculatură care face 
propagandă deschisă în fa
voarea războiului, ridică în 
slăvi pe fasciști. Ziarul vest- 
german ^Suddeutsche Zei- 
tung~ recunoaște de pildă, că 
copiilor, tineretului li se pun

inoculează de mult 
educație militaristo- 
Prin aceasta se ur- 
formarea cărnii de 

dezumanizate.

la dispoziție asemenea cărți 
cum este de exemplu cea inti
tulată „Armatele SS în acți
une**. Ce găsim în această car
te ? lată o mostră: „războiul 
este o aventură minunată... 
Plăcerea vine în momentul 
distrugerii... Războiul este un 
sport... El este o artă pe care 
omul trebuie s-o învețe cu 
răbdare". Nu vă mirați. Acea
stă carte n-a fost scoasă din 
fundul unei pivnițe. Ea este 
tipărită în Germania cancela
rului Adenauer și nu în aceea 
a lui Hitler... Adolescenților, 
care nu cunosc ororile fascis
mului și ale cruntului război 
declanșat de hitleriști li se 
pun la dispoziție manuale 
care scriu că la procesul de la 
Nurenberg, „comandanții de 
oști, fiihrerii SS, conducătorii 
partidului lui Hitler erau con
siderați drept criminali de 
război'4. Fiți atenți la formu
lare, la acel considerați, ca și 
cum bestiile fasciste care au 
ucis milioane și milioane de 
oameni n-ar avea nici o vină.

Este firesc ca în urma unei 
asemenea educații fasciste, 
care nesocotește drepturile e- 
lementare umane, să apară o 
mulțime de organizații neohit- 
leriste. Tinerii vest-germani 
sînt îndreptați spre asemenea 
organizații militariste ca „Vo
luntari ai luptei tineretului 
german" care nu urmărește 
altceva decît făurirea prin 
război a unui imperiu german, 
a cotropirii altor popoare.

O asemenea educație batjo
corește drepturile elementare 
ale omului. Fascismul prea
mărind ura de rasă, spi
ritul războinic militarist se 
vădește un dușman înverșu
nat al omului.

L. ROLE A

Grupa U. T. M.
din brigada de tractoare

(Urmare din pag. L-a)

o activitate mai slabă se află 
și cea din brigada a 9-a.

Această grupă a trecut de 
mai multe ori peste manifes
tările de indisciplină în mun
că fără să le combată, să-i 
critice pe utemiștii indiscipli- 
nați. să i ajute să se îndrepte. 
Comitetul U.T.M. a fost criti
cat pentru faptul că. a exerci
tat un slab control asupra 
unor grupe U.T.M., că n-a răs- 
pîndit experiența bună cîști- 
gată în unele grupe U.T.M. 
Vorbitorii au fost unanim de 
acord că una din principalele 
preocupări ale comitetului 
U.T.M. trebuie să fie genera
lizarea experienței bune a 
grupelor, sprijinirea concretă 
a fiecărei grupe în parte.

Printre altele, în adunare 
s-a hotărît ca acum, în pe
rioada iernii, comitetul U.T.M. 
să instruiască temeinic orga
nizatorii grupelor U.T.M. a- 
supra sarcinilor pe care le au, 
să organizeze schimburi de 
experiență între ei. Comitetul 
U.T.M. va analiza periodic în 
ședințele sale activitatea gru
pelor U.T.M. și va lua mă
suri de generalizare a expe
rienței bune acumulate de 
unele grupe.

Organizația U.T.M. și-a 
propus ca, în colaborare cu 
organizația sindicală, în anul 
viitor să antreneze pe toți 
utemiștii în întrecerea socia
listă. Organizația U.T.M. va 
recomanda conducerii stațiu
nii un număr de tineri meca
nizatori pentru formarea a.- 
două brigăzi permanente care 
vor fj ajutate să reducă pre
țui de cost pe hectarul de a- 
rătură normală cu 1,50 lei, să 
muncească astfel îneît gospo
dăriile să obțină recolte mari 
la hectar. în cadrul grupelor 
U.T.M., toți utemiștij și ti
nerii mecanizatori vor fi în
drumați să reducă pentru 
fiecare hectar de arătură nor
mală consumul de motorină 
cu 0,500 litri, realizînd o eco
nomie de 6.000 lei, să execute 
peste plan 5 hectare arătură 
normală pe tractor fizic și să 
reducă prețul de cost Pe hec
tar arătură normală cu 0,50 
lei realizînd astfel 20.000 lei 
economii.

De asemenea, adunarea aa- 
doptat hotărîri corespunzătoa
re în vederea îmbunătățirii 
muncii politico-educative pre
cum și cu privire la cuprinJ 
derea tuturor tinerilor în 
cursurile de ridicarea califi
cării profesionale în perioada 
de iarnă.

O plăcere pentru cei ce oferă 
și o bucurie pentru cei ce primesc

Oferiți tuturor celor dragi

Cadouri frumoase și utile
LUNA CADOURILOR

1 — 31 decembrie
organizată de Ministerul Comerjului

REDACȚIA ADMINISTRAȚIA: București, Piața „SctnteU" Tel. 17.60 10 Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sctntell*. STAS 3452 52.


