
In pragul

săr batoru

majoratului
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A

rintre tradițiile noi 
socialiste, stator
nicite în viața 
tinerei noastre ge
nerații se numă
ră și sărbătoarea

majoratului, sărbătoarea tine
rilor ce împlinesc 18 ani.

18 ani este o virstă însorită. 
E virstă cind societatea noas
tră socialistă te primește, ti
nere de 18 ani, în mijlocul ei 
ca cetățean major cu drepturi 
și îndatoriri egale. In această 
zi tînărului de 18 ani i se pe
rindă prin față tot ce a trăit 
pînă acum. Și nu-s puține 
lucruri! A crescut sub soarele 
Republicii, s-a bucurat de 
muncă, de învățătură, a înțe
les de ce viața Iui e azi alta 
decît a părinților Iui, cînd au 

virstă. Și de 
de

fost la aceeași 
aceea, primul gînd 
noștință, dragoste 
și mulțumire este 
adresat partidului 
pentru tinerețea 
fericită și plină de 
bucurii, pentru 
perspectivele mi
nunate 
deschid în față. 
Pentru ca patria 
noastră să fie me
reu mai înfloritoa
re, se angajează în 
această importan
tă zi din viața lui 
ca să munceas
că mai bine, cu 
mai mult elan și 
hotărîre.

Generația celor 
ce împlinesc acum 
18 3ni nu a cunos
cut vremurile în
tunecate, obida și 
amarul hărăzite 
maselor muncitoa
re în orînduî- 
rea burghezo-mo- 
șierească.

în 
anii 
burghezo-moșieresc, 
năruiui om al muncii de 
ani era un șir lung de suferin
țe și umiliri. Exploatarea crin- 
cenă și mizeria se împleteau 
eu lipsa totală de drepturi po
litice, cetățenești. A^tări, ia 
țările capitaliste tinerii nu se 
bucură de drepturi politice și 
nu au asigurate condiții pen
tru a putea participa la viața 
politică.

împreună cu întregul po
por, tineretul patriei noas
tre se bucură de cele mai 
largi drepturi și libertăți. în 
anii puterii populare, pentru 
tineretul nostru au devenit 
realități vii, cuceriri de ne
clintit, dreptul de a pârtiei pa 
la viața politică a țării, la con
ducerea treburilor obștești, 
dreptul la muncă, la salariul 
egal la muncă egală, dreptul 
la învățătură, la odihnă și 
sport. Tineretul nostru este 
conștient de faptul că toate 
aceste cuceriri revoluționare 
au fost cu putință pentru că 
in fruntea luptei poporului s-a 
aflat și se află încercatul și 
eroicul partid al comuniștilor 
— Partidul Muncitoresc Ro
mîn. Educat în spiritul patrio
tismului socialist, tineretul 
nostru răspunde prin muncă 
avîntată dragostei și grijii pă
rintești pe care o poartă parti
dul tinerei generații, condiți
ilor tot mai bune care-i sînt 
create pentru a munci, a în
văța, a se forma ca oameni 
noi, constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului.

recu-

ce i se

trecut, în 
regimului

viața

Trecerea la vîrsta majora
tului este un moment unic și 
emoționant din viață. 18 ani 
e vîrsta cind tinărul primește 
din partea societății noastre 
răspunderi înalte, de mare 
cinste, cînd are datoria să ac
tiveze cu spirit de răspundere 
și pasiune in viața politică și 
obștească a țării, să se facă tot 
mai simțit aportul său în ope
ra de dcsăvîrșire a construc
ției socialisto in țara noastră.

Ca orice moment însemnat 
din viață, majoratul trebuie 
pregătit și sărbătorit în cliip 
deosebit, astfel incit el să ră- 
mînă ca un eveniment de ne
uitat pentru tinărul cetățean, 
să contribuie la creșterea 
conștiinței Iui socialiste, Ia în
țelegerea mai profundă a răs
punderii pe care o are în lupta 

întregului popor 
pentru înfăptuirea 
politicii partidului, 
pentru făurirea 
socialismului și 
comunismului în 
patria noastră 
scumpă. ;

Născută în sinul 
tinerei generații 
ca o manifestare 
a vieții noastre 
noi, statornicită 
printre tradițiile 
luminoase socialis
te ale anilor noș
tri, sărbătoarea 
majoratului s-a do
vedit a fi o formă 
eficace de educare 
comunistă a tine
rilor, de dezvol
tare a patriotis
mului socialist.

îndrumate de 
organizațiile de 
partid, organizații
le U. T. M. s-au 
preocupat să asi
gure un bogat 
conținut educativ 

majoratului, desfâ- 
de an o tot mai in-

Proletari din toate fările, uniți-văf

cinteia
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ale constructorilor hunedoreni
în lunile care au 

treimt de la porni
rea inițiativei pri
vind realizarea pla
nului fiecărei săp- 
tămîni în numai 5 
zile, constructorii de 
pe șantierul noii 
secții de laminoare 
de la Hunedoara au 
obținut o producti
vitate mai mare cu 
7-11 la sută față de

plan. Drept urmare, 
au fost instalate 
pînă acum peste 
800 tone de util 
La linia de lami 
re a sirmei.
urmează să 
producție li 
putui anulu 
principalele 
sint gata 
probe.

In întrecerea pen-

tru scurtarea 
mer.ului de dare in 

oatare a noilor 
ive s-au inca
și constructo- 
re lucrează pe 

noii secții 
Ie. Ei au

? soluții

TELEGRAMA
Cu ocazia sărbătorii Națio

nale a Cambodgiei, președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Romine, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a trimis prin
țului Norodom Sianuk, șeful 
statului Cambodgia, urmă
toarea telegramă:

„Cu prilejul Sărbătorii Na
ționale a Cambodgiei vă tri
mit, în numele poporului ro- 
mîn, al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne și 
din partea mea personal, sin
cere felicitări, precum și urări 
de succes în eforturile depuse 
de poporul cambodgian pentru 
dezvoltarea economiei și cul
turii țării sale, pentru conso
lidarea independenței națio
nale și pentru promovarea 
principiilor coexistenței paș
nice".

La această telegramă, șeful 
statului Cambodgia, prințul 
Norodom Sianuk, a trimis ur
mătorul răspuns:

„în numele poporului cam
bodgian și al meu personal, 
mulțumesc foarte sincer Exce
lenței Voastre, Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne și poporului romîn 
pentru felicitările și urările atît 
de binevoitoare adresate cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 
8-a aniversări a independenței 
noastre naționale. îmi permit, 
la rîndul meu, să exprim 
Excelenței Voastre urări căl
duroase din partea poporului 
cambodgian și a mea perso
nal pentru fericirea dv. și 
prosperitatea poporului

sărbătorii 
șurind an 
tensă activitate politico-educa- 
tivă in cadrul manifestărilor 
legate de această sărbătoare. 
In anul 196» cei peste 200.000 
tineri și tinere ajunși în 
pragul majoratului an fcst 
antrenați de organizațiile 
L'. T. M. la numeroase acti
vități. încă în perioada de 
pregătire a sărbătorii majora
tului. Astfel, pentru ai ajuta 
pe tineri să cunoască mai bine 
politica partidului și statului 
nostru, sarcinile pe care parti
dul Ie pune în fața tineretului 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului, să cunoască 
dreptul ile și îndatoririle tor 
cetățenești. s-au organizat ex-

Tinerii colectiviști 
G.A.C.-„Banatul” Sînicolaul 
Mare, mobilizați de organiza
ția U.T.M., participă la acți
unea de fertilizare a solului, 
în toamna aceasta tinerii din 
brigăzile de cîmp’au transpor
tat și împrăștiat îngrășăminte 
naturale pe o suprafață de 200 
hectare care au fost încorpo
rate în arătură adîncă.

Administrarea îngrășăminte
lor pe terenurile care vor fi 
însămînțate cu porumb se face 
sub supravegherea inginerului 
agronom. Colectiviștii inten
ționează ca în anul viitor să 
obțină de pe mari suprafețe, 
cite 5.000 kg porumb boabe 
la hectar de pe terenuri neiri
gate și au luat încă de pe a- 
cum măsurile necesare pentru 
realizarea acestui scop.

GHEORGIîE NEGRICIOIU 
colectivist

Tinărul sudor Iosif Sere- 
stely de la întreprinderea 
„Tehncfrig” din Cluj este 
unui dintre muncitorii ale 
cărui lucrări sînt întot
deauna de bună calitate.

Mecanizatorii din 52 stațiuni de mașini și tractoare au rea
lizat planul anual do producție.

în regiunea Oltenia, de pildă, mecanizatorii de la S. M. T. 
Bîrca și Obîrșia-Cîmp au terminat primii din regiupe întregul 
volum de lucrări prevăzute pentru acest an.

înzestrate cu încă 980 tractoare, 1150 de semănători, 350 
combine și alte mașini agricole, stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea Oltenia au extins mult anul acesta meca
nizarea lucrărilor agricole. Prâșitul, de exemplu, a lost efec
tuat cu mijloace mecanizate pe suprafețe de două ori mai 
mari decît în anul trecut

Trio „Los Paraguayos" la București

Ieri seara a sosit în Capi
tală o formație muzicală din 
Paraguay : trio ,.Los Para- 
guayos“. condusă de Luis Al
berto del Parana. Acest mic 
ansamblu, alcătuit din cîntă- 
reți care se acompaniază sin
guri la diverse instrumente,' a 
făcut cunoscută muzica țării

sale și a țărilor din America 
Latină în multe părți ale lu
mii : Japonia, Islanda, Anglia, 
Olanda, Italia, Franța etc. în 
repertoriul micii formații un 
loc de seamă îl ocupă cele mai 
cunoscute lucrări din folclorul 
muzical Paraguayan.

Pentru muncitorii forestieri

1g parchetele 'din raunfi^și In 
cele situate Ia depărta?! mai mari 
de orașe și sate, unitățile coope
rației de consum au transportat a- 
proape întreaga cantitate de pro
duse alimentare și industriale

“ - ' I
cesară aprovizionării muncitorilor 
de aici pe timp de iarnă. Volu
mul produselor 'destinate aprovi
zionării muncitorilor forestieri pen
tru iarna aceasta este cu circa 35 
la sută mai mare decit în iarna 
trecută.

Un nou cinematograf 
de 1000 de locuri
Ce curînd, la Ploiești a fost 

inaugurat un nou cinematograf, cu 
o capacitate de circa 1000 de 
locuri. Sala este dotată cu apara
tură modernă pentru proiecție, su
net stereofonic, cu un sistem pen
tru condiționarea aerului etc.

Printre cele aproape 50 de lo
calități din regiunea Ploiești, în
zestrate în acest an cu cinemato
grafe noi, se numără orașele Bu
zău și Moreni, comunele Bălenii 
Sîrbi, Olteni, Vlădeni și altele.

Consfătuire

Uzina de superfosiați din Năvodari. Aci. a inirat de curînd 
în funcțiune o nouă și modernă linie de producere a acidului 
sulfuric. Iată-i în fotografie pe trei dintre constructorii ei, 

tinerii Cozma Gh., Nicolae Mototolea și Gh. Giglovan.
Foto : EUGEN FLORESCU
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,,Scînteia tineretului

La Institutul Politehnic din 
Brașov au început ieri după- 
amiază lucrările consfătuirii 
organizată de Academia R. P. 
Romîne — Institutul de Ener
getică — în colaborare cu Mi
nisterul Metalurgiei și Con
strucțiilor de Mașini și cu 
Consiliul Central A.S.I.T.. 
cu tema „Motoarele termice". 
La lucrările consfătuirii parti
cipă membri corespondenți ai 
Academiei R, P. Romîne; ca
dre didactice din învâțămîntul 
superior de specialitate, ingi
neri și tehnicieni de la institu
tele de cercetări și de la uzi
nele constructoare de mașini 
din țară, reprezentanți ai Con
siliului Central A.S.I.T. și ai 
organelor locale de partid și 
de stat

Sosirea echipei 
reprezentative 

de rugbi
Aeroportul internațional Bă- 

neasa a trăit aseară momente 
cu adevărat sărbătorești: s-au 
întors în patrie rugbiștii noș
tri, care au obținut un rezul
tat valoros în confruntarea cu 
„cincisprezecele" Franței. Per
formanța cucerită la Bayonne 
— 5-5 —, se înscrie în istoria 
rugbiului rominesc ca una din
tre cele mai frumoase evoluții 
a acestor merituoși sportivi.

Prietenii sportului cu balo
nul oval, sosiți în număr mare 
pe aeroport, au ținut să fie 
primii dintre cei care felicită 
călduros pe temerarii noștri 
sportivi.

Viorel Moraru, căpitanul re
prezentativei de rugbi a țării 
noastre, ne-a împărtășit cu a- 
mabilitate cîteva 
care le relatăm 
IlI-a.

impresii, pe 
în pagina

PENTRU OTEEARHIE PATRIEI I
l/n angajament îndeplinit PE SCURT

COPIII
REVOLUȚIEI

CUBANE
Titus Popovic!

„La țară 
stăpin pe 
de ce să _______ _ __
agricole ? La oraș, unde nu 
există industrie. 
Ce nevoie 2_ ,__ __
triale ? Totul se invîrte 
cercul vicios 
gici 
una, nu poate fi 
In orice țărișoară 
există peste două 
școli tehnice de 
Meserii. In Cuba __ _
și băieții ies de acolo, fără 
să aibe unde să se angajeze, 
în școlile publice de la țară 
asistă desculți, semi-dezbră- 
cați și flăminzi numai jumă
tate din numărul copiilor de 
virstă școlară, și de multe 
ori Învățătorul le cumpără 
material didactic din banii 
Iui. De atita mizerie nu 
poți scăpa decit murind ; și 
la asta da ! la asta ne ajută 
statul : să murim ! Nouă
zeci Ia sută din copiii de la 
tară sint devorați de parazi- 
ții care se strecoară din pă- 
mînt sub unghiile picioare
lor. Societatea înaltă e 
mișcată de știrea asasinării 
vreunei vedete, dar răpiîne 
în mod criminal indiferentă 
in fața acestui asasinat în 
masă care se comite cu 
miile și miile de copii care 
mor în fiecare an din lipsă 
de mijloace de trai și ai 
căror ochi nevinovați, îm
păienjeniți de durerea mor. 
ții par să privească mirați 
infinitul, ca și cum i-ar cere 
iertare pentru egoismul 
uman, ca și cum s-ar ruga 
să nu cadă asupra noastră 
blestemul lui dumnezeu !

Și cînd un cap de familie 
lucrează doar patru luni pe 
an, cu ce să cumpere haine 
si medicamente copiilor săi?

el guajiro 
pămintal 
trebuiască

nu e 
său ; 
școli

de ce să 
de școli indus- 

în 
al acestei lo- 

absurde : unde nu e 
nici alta, 

europeană 
sute de 
Arte și 
sint șase

Vor crește rahitici. Ia 30 de 
ani nu vor mai avea un din
te în gură, vor fl auzit zece 
milioane <’ 21______
vor crăpa la 40 de ani 
foame și de

de discursuri și 
_ i de 

disperare !".
Aceste cuvinte 

au fost rostite de 
in celebrul său 
historia me absolveră' 

la procesul unde 
erau judecați eroicii supra- 

asaltului de

în 1953

zguduitoare 
Fidel Castro 
discurs „La 

i“ rostit

Tinerii din regiunea Plo
iești au expediat în ultimul 
timp către oțelăriile Hunedoa
rei mari cantități de fier vechi 
colectate în cadrul acțiunilor 
patriotice. Cu cîteva zile în 
urmă, organizațiile U.T.M. din 
orașul Ploiești au trimis că
tre „inima de oțel a patriei"- 
Hunedoara, o garnitură alcă
tuită din 58 de vagoane. Din 
scrisoarea care a însoțit garni
tura trenului, oțelarii hunedo
reni au aflat că fierul vechi 
a fost colectat de utemiștii 
șantierului de construcții 
Brazi, ai termocentralei Brazi, 
ai rafinăriei 3 Teleajen etc. 
Lista organizațiilor U.T.M. 
care au contribuit la alcătui
rea acestei garnituri este 
prea lungă pentru a putea fi 
reprodusă aci în întregime.

Zeci de tone de metale ve
chi au colectat și tinerii de la 
Uzina „Poiana“-Cîmpina, Rafi
năria 4 Cîmpina, Schela Tîr- 
goviște, Schela Boldești și din 
multe alte întreprinderi, din 
școli și de la sate.

în total, în ultimele două 
luni tinerii ploieșteni au expe
diat către furnalele Combina
tului siderurgic-Hunedoara 
300 vagoane de fier vechi.

ION MARINA

Tinerii de la Uzinele de 
utilaj de construcții din Brăila 
s-au angajat să colecteze în 
acest an o cantitate de 5.000 
tone fier vechi. Ei raportea
ză acum îndeplinirea cu 
succes a angajamentului luat. 
Pînă în prezent ei au colec
tat 
tone 
stă 
dat 
280 
dat 
uzine.

o cantitate de 
i metale vechi. Din 
cantitate, tinerii au 
la I.C.M. o cantitate 
tone, iar restul a fost 

oțelăriei propriei

5.300 
acea- 

pre- 
de 

pre
tor

Constituiți în brigăzi de 
muncă patriotică, tinerii din 
secțiile cazangerie, construcții 
metalice, forjă, precum și alte 
secții au depus mult suflet 
în acțiunea patriotică de 
strîngere a fierului vechi. Nu
mai tinerii din organizațiile 
de bază U.T.M. de la secția 
cazangerie au strîns și predat 
de la începutul anului și pînă 
în prezent 380 de tone fier 
vechi, cu 70 de tone peste an
gajamentul luat pentru între
gul an.

T. OANCEA

© Zilele trecute, 
80 de vagoane de 
metale vechi au por
nit din Craiova spre 
centrele siderurgice 
ale țării. Anul aces
ta, tinerii din re
giunea Oltenia au 
trimis Reșiței și Hu
nedoarei 7860 tone 
fier vechi. S-au evi
dențiat în mod deo
sebit tinerii din o- 
rașul Craiova, care 
au 
ne, 
Tr. 
de 
cei 
Jiu

ne., în acest an, or
ganizațiile U.T.M. 
din raionul Reghin 
au colectat peste 
1000 tone fier vechi.

în așteptarea formalităților^
La moara din comuna Salcia, 

raionul Turnu Măgurele, zac de 
ani de zile, aruncate în ploaie și 
vînt utilaje care în urmă cu 10 ani 
puneau în mișcare pietrele morii. 
Deși acest lucru e cunoscut, to
tuși secjia industrie locală a Sfa
tului popular al raionului Turnu 
Măgurele întîrzie tot de aiîta 
vreme de cînd fostul motor este 
supus intemperiilor, cu întocmirea 
formelor de casare pentru ca
ceste materiale să fie predate la 
I.C.M.

De fapt, secfia industrie locală 
a Sfatului popular al raionului

a-

Turnu Măgurele și-a făcut un obi
cei în întocmirea cu întîrziere a 
formelor necesare pentru casarea 
unor utilaje care de multă vreme 
sînt scoase din uz. Așa stau lu
crurile cu o serie de piese și uti
laje cum sînt cele de la moara 
din comuna Odăile, de la presa 
de ulei și moara din comuna Bă- 
neasa, de la moara din comuna 
Nicolae Bălcescu și altele. Astfel, 
în raionul Turnu Măgurele se în- 
tîrzie cu expedierea către oțelă
riile patriei mai bine de 150 tone 
de fier vechi.

V. DINULESCU

colectat 1840 to- 
cei din orașul 
Severin cu 840 
tone colectate, 
din raionul Tg. 
cu 655 de tone.

O Organizațiile 
U.T.M. din raionul 
Reghin au organi
zat și anul acesta 
mari acțiuni de co
lectare a fierului 
vechi. Utemiștii și 
tinerii de la 
I.R.U.M. au colectat 
anul acesta 240 de 
tone metale vechi, 
cei de la întreprin
derea forestieră Re
ghin 180 tone, cei de 
la întreprinderea 
„Republica" 80 to-

O Pînă acum, cei 
peste 10.000 de ti
neri, membri ai ce
lor 403 brigăzi de 
muncă patriotică 
din orașul Oradea, 
au colectat și pre
dat la I.C.M. 1.452 
tone fier vechi. în 
această acțiune or
ganizațiile U.T.M. 
de la Atelierul de 
zonă C.F.R., Depoul 
C.F.R. Oradea, în
treprinderea „Soli
daritatea" s-au evi
dențiat în mod deo
sebit.

Pentru rezultatele 
deosebite obținute 
în această acțiune, 
elevii Centrului 
școlar Oradea au 
fost declarați frun
tași, fiind premiați 
cu diferite mate
riale de către Comi
tetul orășenesc 
U.T.M. Oradea.

O Tinerii de la 
întreprinderea „Me
talurgică" din Bu
zău s-au dovedit 
pricepuți gospodari 
nu numai în folo
sirea materiei pri
me ce se întrebuin
țează la confecțio
narea produselor e- 
xecutate aici, ci în 
același timp și la 
colectarea metale
lor vechi, materie 
primă pentru oțe- 
lari. în acest an 
zilnic puteau fi în- 
tîlnite, prin între
prindere și în îm
prejurimile ei, echi
pe de tineri în cău
tarea a noi „rezer
ve" de fier vechi, 
care să ia apoi dru
murile oțelăriilor 
patriei. Desfășurînd 
astfel această ac
țiune, tinerii îndru
mați de organizația 
U.T.M., încadrați în 
brigăzi de muncă 
patriotică au colec
tat și predat la 
I.C.M. pe primele 
10 luni ale anului 
peste 75.000 kg me
tale vechi.

—•—

viețuitori ai 
la Moncada; ele înfățișează 
tabloul îngrozitor al vieții în 
Cuba, al Cubei din anii 
aceia, unde, alături de luxul 
cel mai deșănțat domnea in 
toată hidoasa ei goliciune MI
ZERIA, o mizerie neagră, me
dievală, unde foamea și bolile 
secerau zeci de mii de vieți, 
unde părinții erau siliți să-și 
trimită copiii în stradă, de la 
4-5 ani ca să-și cîștige plinea 
sau să moară.

Asistență medicală gratuită 
pentru copii ? Școli ? Posibili
tatea de-a munci cînd vor fi 
mari ? Toate acestea păreau 
mult mai depărtate decît luna 
și mult mai greu de obținut 
decît aducerea lunii pe pământ.

In numai doi ani, Revoluția 
triumfătoare a adus și în a- 
cest domeniu soluții radicale. 
E greu, e aproape imposibil în 
cele cîteva pagini ale unui ar
ticol să enumeri măcar reali
zările Revoluției cubane, să în
fățișezi adîncimea prefacerilor 
sociale, să arăți ce au însem
nat ele pentru poporul cuban.

Mercenarii imperialismului 
au simțit acest lucru pe pielea 
lor la Playa Giron și în apele 
golfului Cocinos, unde au fost 
zvîrliți de un popor mic și 
eroic, gata oricînd să împli
nească lozinca lui fundamen
tală : Patria o Muerte ! Vence- 
rernos 1

★
4 Ianuarie 1961...
S.U.A. au rupt relațiile di

plomatice cu Cuba, ca „răs
puns democratic" la cererea 
Guvernului Revoluționar, de-a 
se reduce numărul funcționa
rilor ambasadei S.U.A. la 11, 
număr egal cu al funcționari
lor ambasadei cubane la Was
hington. Cei aproape 500 de 
funcționari americani sfe ocu
pau, la adăpostul pașaportului 
diplomatic, cu spionajul, cu a- 
provizionarea cu bombe, arme 
și muniții a teroriștilor contra
revoluționari. Majoritatea fu
seseră prinși de cîteva ori a-

(Continuare în pag. a 4-a)

La întreprinderea „Electro
tehnica'’ din Capitală se 
face un ultim control unui 
nou lot de transformatori 
în vederea expedierii lor.
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Tot mai mare este interesul pe care-1 dovedesc tinerii 
țărani întovărășiți și cu gospodărie individuală față de perspec
tiva pe care o oferă vieții lor gospodăria colectivă.

Una din probiemele care-i interesează pe ei în chip deose
bit este aceea a căsătoriei, a posibilităților pe care le oferă

gospodăria colectivă tinerilor colectiviști ca să-și întemeieze o 
familie, un cămin îmbelșugat.

Organizațiile U.T.M. sătești folosesc forme, mijloace inte
resante prin care dau răspuns acestor probleme. Este ceea ce 
încearcă să reflecte această pagină.

In vizi
NUNTĂ DE COLECTIVIST

onstanfin Bordei, 
(Costică, cum îi spun 
ai casei) s-a însurat 
și duminică 12 no
iembrie a făcut nun
tă. O nunfă așa cum

se fac toate nunțile în Șerbeșfi.
Pregătirile pentru nunfă s-au fă

cut mai de mult, și asta, ce-i 
drept, i-a cerut fui Costică Bordei 
ceva bătaie de cap. Cile nu-ți tre
buie pentru nuntă l

Băiatul a trebuit mai întîi să-și 
pregătească bucatele pentru ospăț, 
să procure tot ce e nevoie, să 
împodobească casa, să tocmească 
lăutari.

Dar nu despre astfel de pregă
tiri pentru nuntă vreau să vorbesc.

Ceea ce s-a întîmplat pînă la 
aceste pregătiri „concrete” — iată 
ce este cu adevărat interesant. 
Este interesant nu pentru el, Con
stantin Bordei, sau pentru sutele 
de mii de tineri colectiviști care 
sînt obișnuiți cu aceste înfîmplări, 
ci pentru alți tineri țărani și pen
tru părinții lor care nu cunosctru părinții lor
încă îndeajuns gospodăria colec
tivă.

Cum v-am _____  _ _
gîndit la însurătoare și și-a ales 
pe cea mai frumoasă fată (și să 
știți că așa e I) pe aceea pe care 
el a îndrăgit-o, și acum, iată, face 
nunfă.

Cum s-au petrecut lucrurile ?
Costică (mirele) și Ana țmirea-

spus, Costică s-a

sa) de mul* îți spun vorbe de 
dragoste. Asta se întîmpla pînă 
acum 
cîmp, 
gătii, 
multe 
tural, 
„joia 
de distracție.

De aici s-a născut 
însurătoare. Lui Costică îi place 
Ana. Anei îi place flăcăul acesta 
oacheș, blind și pufin melancolic. 
Și de Ia mărturisirea făcută de ei 
într-o seară („Noi o să fim toată 
viața împreună*) și pînă la actul 
căsătoriei, în condițiile în care ei 
sînt colectiviști, drumul este foarte 
scurt și neted. Părinții s-au adunat 
intr-o seară și s-au sfătuit. , Ei ce 
facem, copiii noștri au terminat cu 
gluma. Zor, nevoie, să-i adunăm 
intr-un cuib al lor".

Dar înainte de a vă reproduce 
discuția care a avut loc acum în
tre părinfi, să ne închipuim cum 
s-ar fi purtat o astfel de discuție 
cu mulți ani în urmă.

— Ei, și zici să ne 
Măi vecine, eu îl las 
meu s-o ia pe fata 
fată harnică, frumușică, 
zice... Da asta nu-i destul, 
frumusețea nu faci ă!e averi. Hai 
să ne înțelegem. Ce-i dai ?

— Păi ce să-i dau ? Ii dau ți 
eu ce pot. Un pogon de părrpnf 
și o vacă.

de multe ori în drum spre 
spre locul de muncă al bri
de multe ori seara în sat, de 
ori la dans, la 
unde tinerii se 
tineretului" sau

căminul cul- 
adunau la 

la serile lor

ți gindul la

încuscririi ? 
pe feciorul 
ta... De, e 

n-am ce 
Cu

— Hm, hm, se scarpină după 
ceafă cela'alt. Puțin. Cam puțm. 
Nu mă învoiesc...

Tăcere.
Socrul mare se ridică să plece.
— Ei, dacă altceva nu mai ai 

să-mi spui, eu am plecat.
— Mai stai bre, poaie 

înțelege. Vezi și tu că nu 
așa pricopsiți și 
eu înseamnă să

— Ei, iacă îi 
fate de pogon.

Așa începea 
maroc și 
cine știe, poate că socrii 
nu se înțelegeau pentru o jumă
tate de pogon și fot ce a fost 
dragoste între cei doi tineri se 
frîngea in amărăciuni și deznă
dejde.

Dar asta s-ar fi putut petrece al
tădată, așa cum s-a petrecut și 
aici la Șerbeșfi, și știm cu toții, 
nu numai aici.

Am făcut această întoarcere în 
trecut ca nu cumva să-l uităm și 
ca să ne dăm seama cît de mari 
schimbări a putut să aducă în rîn
duielile satului gospodăria colec
tivă. Pentru că acum, discuția din
tre socri, a decurs cu totul altfel. 
A fost pur și simplu un s:at plin 
de grijă între părinți cu privire 
la viața viitoare a tinerei familii.

Dar să continuăm firul întrerupt.
— Ei, bădie Neculaî, spune 

mama lui Costică (bătrînul Bordei

ne-om 
sîntem 
ei fot.dacă-i dau 

mor de foame, 
mai dau o juma-

fîrgul. Ca la iar- 
poate mai rău. Și 

între ei

»
Mă vorbește lumea toată 
C-am rămas nemăritată, 
Că degeaba sint frumoasă 
Dacă n-am avere-acasă. 
Ba, aud cîte-o vecină, 
Că rămîn fată bătrină 
Și că nimeni nu mă cere 
Pentru că nu am avere 1 
Lasă lumea să vorbească 
Numai badea să trăiască. 
De avere nu sint tristă

Fiindcă sînt colectivistă, 
Și la noi în colectivă 
Toate sîntem 
Că din zilele 
Facem zestre 
N-are nimeni
Mă mărit cu cine-mi place.

(Cintec popular cules din satul 
Piscu Vechi, regiunea Oltenia)

deopotrivă, 
de muncă 
cit de multă . 
ce îmi face

ii

nu mai e în viață) bine că s-au 
hotărît băieții. Trăiam așa în aștep. 
tare... Și cum zici să facem î

— Păi, eu aș zice să-i ajutăm 
să-și facă și ei un colțișor ai lor, 
să le mai dăm și noi ce le mai 
trebuie pentru casă ca s-o porneas
că mai ușor. Zile lucrate la gos
podărie au amîndoi destule, așa 
că or avea din ce să trăiască și 
să le și rămiie.

— Ei, oftează mama, de-acuma 
nu mai sint ai noștri... își iau zbo
rul... Ei or s-o ducă mai bine ca 
noi...

Astăzi se desfășoară în toată 
bogăția și veselia ei nunta.

Mirele stă în curte printre flă
căi, prieteni de-ai lui, care aș
teaptă să iasă mireasa și să le 
arunce peste umăr cele patru 
sferturi dintr-o pîine (se spune că 
cine apucă o îmbucătură din pîi- 
nea asta îi merge bine fa iarmaroc 
și are să aibă parte de-o nevastă 
gospodină. Mai ales pentru prezi
cerea din urmă se reped băieții 
cu atîfa foc după un coltuc de 
pîine).

La mese s-au așezat nuntașii 
mai în vîrstă și pînă una alta se 
cinstesc cu rachiu.

Așadar asistăm fa nunta lui 
Constantin Bordei, colectivist tinăr, 
care a intrat în gospodăria colec
tivă acum doi ani și a Anei An
drei, care e fiica lui Nicolae Th. 
Gh. Andrei, colectivist din 1959. 
Bătrînul Nicolae Andrei este unul 
dintre colectiviștii care au mun
cit cu cel mai mare sîrg la gos
podărie. A făcut anul trecut cu 
familia lui 500 de zile-muncă și 
anul ăsta cam tot pe-atîtea.

El i-a dat tata lui Costică Bor
dei cu inima împăcată. „E băiat 
bun și muncitor, o să ducă o 
viață liniștită" — spune el.

De altfel, nimeni nu este cî- 
fuși de pufin îngrijorat pentru 
soarta tinerilor soți. Dimpotrivă, 
toată lumea manifestă o încreoere 
sigură în viitorul tinerei familii.

Pe ce se bazează această în
credere ?

N-avem decît să tragem cu u- 
rechea la ce se vorbește lingă 
noi, la o masă unde stau de 
vorbă brigadierul zootehnic Mi
hai Dascălu și contabilul Gheorgbe 
Gh. Pavelescj.

O S3 S3 CJCT
p noi re*- b*. 3 
tru îngrijitor

— Sigur 
sfîntă. Omul 
lucreze mai 
mai bine și ei și gospodăria...

că trebuie. Asta e 
se simte îndemnat să 
bine. Or să cîjfige

(Este vorba despre creșterea ve
niturilor din sectorul zootehnic. 
Colectiviștii sînt convinși că se 
poate obține mai mult decit s-a 
obținut anul acesta, adică mult 
mai mult de 220.000 lei, și acum 
caută căile cele mai sigure).

Deci oamenii sînt stăpiniți de 
gindul dezvoltării gospodăriei lor, 
al creșterii surselor de venituri, 
și merg pe drumul bun.

Asta le dă siguranță și 
dere.

Mirele, întrebat despre 
rul pe care și-l plănuiește 
tînăra lui familie, începe < 
le-muncă.

— Păi, eu împreună cu Ana 
avem acum 350 de zile-muncă. Asta 
înseamnă vreo 9.000 de lei. Bani 
in mină ar li vreo 4.500, restul 
pr m m bucate : peste 1.000 kilo
grame de griu, vreo 1.500 de kg. 
porumb, 350 de kg. de orz, 450 
de kg. de zarzavaturi, vreo 900 
de kg. cartofi. O să mai primim 
fasole, zahăr, brînză, furaje. / 
calculat eu și-o să ieșim bine, 
să ne mai facem cîte ceva, și 
primăvară mă apuc de casă, 
să-mi fac o casă colo de-vale, 
„Satu nou". îmi dă gospodăria 
loc de casă. Acolo și-au făcut 
casă multe familii noi. O să mă 
simt bine printre ei. O să fim a- 
colo un cartier de tineret...

Vedeți bine, Constantin Bordei 
(de unde oare se trage 
lui ?) își ' 
avea să 
va face
casa-..

— La 
o să fim 
după un

Vedeți 
vor face 
scurt.

Așa că sîntem înțeleși : de 
a doua zi, cînd larma veselă a 
nunții se va potoli și cînd gos- 
oodmele vor începe să strîngă 
paharele și farfuriile, cînd cei doi 
tineri însurăței vor rămîne să-și 
'nceapă viața de familie, în satul 
Jerbești din raionul Piatra Neamț, 
va mai exista încă o familie care 
va urma w drum luminos in viată. 
Despre viata acestei nai tare-îâ 
oricare i.~-• OMenen-oasc-ă va 
putea să afle a—e scriindu-i 
tînărului mire. El, sîntem siguri, vă 
va răspunde cu mare plăcere.

încre-

viito- 
! pentru 
cu zile-

Am
O 
în 
O 
în

numele 
va face o casă nouă, va 
mănince din belșug, îjî 

haine, îți va împodobi

n sală se făcuse o 
liniște adîncă. 
tele sorbeau 
care cuvînt 
gadierului.

— Păi, ce 
spun — zicea acesta, 
trei ani de zile, cînd i 
ceput 
eram 
meni: 
averea 
pământul și vreo 
Azi, sîntem în gospodărie 480 
de familii, cu 1.300 hectare de 
pămînt. Avem 42 de vaci cu 
lapte, plus 74 de juninci și vi
ței, peste 200 de oi. Avere nu 
glumă !

Cele de mai sus se petreceau 
acum cîteva zile la sediul gos
podăriei colective din comuna 
Rica, regiunea Argeș. Mai 
multe fete din întovărășirea 
agricolă din sat și-au expri
mat dorința să afle în amă
nunt unele lucruri în legătură 
cu gospodăria colectivă. Cum 
muncesc colectiviștii, care sînt 
veniturile lor ? O întrebare 
care le frămînta de mult și 
căreia vroiau să-i afle cît mai 
curînd răspunsul era în legă
tură cu zestrea fetelor în gos
podăria colectivă.

Comitetul U. T. M. din co
mună s-a gindit atunci că răs
punsul cel mai bun la aceasta 
îl pot da colectiviștii înșiși și, 
cu sprijinul organizației de 
partid, a organizat o vizită a 
tinerelor întovărășite la gos
podăria colectivă.

— Ce le oferă gospodăria ti
nerilor colectiviști, cum își pot 
ei întemeia un cămin ? Ei, des
pre asta trebuie să stăm ceva 
mai mult de vorbă — le-a spus 
tinerelor vizitatoare brigadie
rul Voicu Băjan.

al

Fe

t să vă 
Acum 

am în- 
gospodăria colectivă, 
numai o mină de oa- 
39 de familii și toată 
noastră era pe-atunci 

patru cai.

toamna viitoare cred 
în casă nouă, spune 

schimb de cuvinte.
deci că toate astea 
și intr-un timp foarte

MIHAI OARANFIL

Să-i luăm de 
exemplu pe doi 
tineri colecti
viști de-ai noș
tri care * — 
căsătorit 
toamna 
sta ;
Brotac și Rada 
Șchiopîrlan. La 
niciunul dintre 
ei n-a mai fost 
vorba de zestre 
în pogoane și 
vite de muncă 
așa cum se in
tim pin altăda
tă. Dcr râie că 

ei «asfsdof «a poahtHMtea aă 
facă pină la sfirșitul anului 
acesta aproximativ 200 zile- 
muncă. Cum valoarea zilei- 
muncă la noi în gospodărie 
va fi

s-au 
în 

acea- 
Nicolae

de 47 lei înseamnă că
-----c-----

„Ulița tineretului

spre 
e o uliță 
Odinioară, 

era pustie, 
numai

colectiviști care 
s-au căsătorit lo
turi pentru
Și aceste loturi 
au fost repartizate 
de o parte și de 

a unei uliii, 
unde se vede

case.

tră- 
din

Rada și Nicolae vor lua la 
sfirșitul 
bani tn valoare
10.000 lei. Nu-i asta o zestre 
destul de bună ? Sigur că da. 
O să poată să-și cumpere din 
banii aceștia lucruri bune in 
casă, fie mobilă, fie îmbră
căminte. Au

anului produse
de aproape

ți

cu ce.

cum 
a in- 

una 
vizita- 
Ioana

— Bine, bine, 
dar dacă eu 
vreau să fac a- 
ceste lucruri 
înainte de a mă 
căsători, 
le fac ? 
temenit 
dintre 
toare,
Tălpeanu.

— Foarte bi
ne le faci — i 
s-a explicat. O 
cunoști pe Eli-

sabeta Băicuș, nu ? Uite, ea a 
muncit bine în gospodărie a- 
nul acesta. A venit la muncă 
ori de cîte ori a fost nevoie. 
A lucrat cu tragere de inimă. 
Are pînă acum aproape 120 de 
zile-muncă. Fă socoteala cît 
va lua ea singură de la gos
podărie și-ai să vezi că zes
trea ei este foarte bună. Poate 
să-și gătească o casă întreagă 
numai cu zestrea din anul a- 
cesta... Așa cum a făcut de 
pildă Maria Ceaușu din colec
tivă de la noi, care și-a luat 
o mobilă nouă și f rumoasă, s-o 
aibă în casă cînd s-o mărita...

Niculina Răduț, Ecaterina 
Săndulescu, surorile Ilinca și 
Georgeta 
Bălan 
Maria 
Mutu, 
cultau
toate acestea. Încetul cu înce
tul, li se lămureau întrebări 
pe care de multe ori ele 
puseseră, 
nu odată 
prietene,
nici acasă, în discuțiile cu pă
rinții nu și le putuseră lămuri

Dănălache,
și Gherghina Arvat, 
Teodorescu și 

care erau de față, as-
cu un interes deosebit

Elena

Nela

Lucruri despre 
discutaseră 
Probleme pe

și le 
care 

între 
care

pină la 1 octombrie cei doi ti
neri au primit 500 kg. de grîu, 
2000 kg. de porumb, peste 13'00 
de lei. Și nu uitați că asta re
prezintă numai avansul de 40 
la sută. Restul îl vor primi 
spre sfirșitul anului. Ce lu
cruri și-au mai luat ei de cînd 
sînt în gospodăria colectivă ? 
Păi ce să-și mai ia ? îmbrăcă
minte pentru amîndoi, bici
cletă, un aparat de radio, au 
cumpărat tablă să schimbe 
acoperișul casei...

Am văzut-o în timpul aces
tei vizite pe Ioana Tălpeanu 
interesîndu-se mai cu osebire 
despre toate aceste lucruri în 
legătură cu zestrea. A vrut să 
știe totul: și dacă în gospodă
ria colectivă ai de lucru tot 
timpul (Răspunsul: sigur că 
ai!). A vrut să vadă și cîte 
zile muncă au făcut la gospo
dărie fetele din sat pe care le 
cunoștea ea; și cît va primi 
fiecare în schimbul acestei 
munci. Și, de fiecare dată, îi 
citeam în luminarea ochilor și 
a feței mulțumirea deplină 
pentru răspunsul primit.

— Mă interesează ! Totul mă 
interesează — s-a simțit parcă 
datoare cu o explicație la un 
moment dat Ioana Tălpeanu. 
Știți, taica a vrut să se înscrie 
în gospodărie, dar eu i-arn zis: 
„Mai stai și dumneata nițel! 
Uite, eu trebuie să mă mărit 
și nu vezi că băieții au pre
tenții ? De unde-mi mai fac 
zestre ?“ Vezi, eram aici in 
sat. Gospodăria tot aici, și nu 
vedeam că palmele mele 
pot aduce prin gospodărie 
mai frumoasă zestre...

Ioana Tălpeanu n-a 
continuat vorba. Și-a 
puțin pleoapele și a
printre gene, undeva, departe, 
parcă plină

îmi
cea

mai 
strîns 
privit

de gînduri.

f ami

Comuna Vtlcele, 
raionul Rimnicu 
Sărat. La margi
nea ei, pe o colină 
domoată, pitoreas
că, cu fața 
soare, 
targa, 
ulița
străjuită 
de pilcuri de sal- 
cîmi. Astăzi ulița 
aceasta e 
de freamăt, 
lectiviștii s-au o- 
bișnuit să-i spună 
„Ulița tineretului". 
Ce semnificație are 
acest fapt ?

în ultimii 2-3 
ani, gospodăria co
lectivă 
din Vtlcele 
partizat

plină
Co-

milionară 
a re

ținerilor

alta 
(le
largul cîmpiei co
lectiviste. Mai in- 
tîi au „răsărit" 
aici două-trei case, 
apoi altele și alte
le la rind. Peste 
60 de case noi (din 
cîteva sute cite 
s-au făcut în ulti
mii ani la Vllcele) 
s-au ridicat pe a- 
ceasta uliță. Și in 
aceste case ară
toase, cu verande 
și fațade care In

.4-

cintă ochiul, 
iește o parte 
tînăra generație a 
colectivei. Și ca
sele sint așezflte 
cu fața spre soa
re, spre largul 
cîmpiei.

*
la comuna

mărăști din raio
nul Caracal s-au 
făcut in ultimii 
doi ani peste 200 
de nunți Mirii, mi- 
resele, nașii, nun
tașii ? Harnicii co
lectiviști din cele 
trei gospodării co
lective de pe raza 
comunei, care cu
prind aproape 6.000 
de hectare de te
ren.

CHIBZUINȚĂ
întîi să-ți 

Să-ți măriți 
să intri 
lectivă?

Ștefan 
regiunea 
sst un fapt. El s-a însurat în 
1352 după rînduielile vechi. 
I-a cerut miresei zestre și a 
primit. Cu ce a mai avut și 
el, a alcătuit o gospodărie 
individuală. A trăit așa șase 
ani de zile. Dar ia viața lui 
nu s-au petrecut prea mari 
schimbări.

Abia din 1S58, de cînd a 
Intrat în gospodăria colectivă, 
familia lui a pornit pe ade
văratul drum al unei vieți 
îmbelșugate. In acești trei ani

în

însori băiatul sau 
fala și pe urma 
gospodăria co-

Mitrol din Dăbuleni, 
Oltenia, mi-a isiori-

și-a făcut casă nouă și mare, 
cu bei camere, bucătărie, 
sală. In casă și-a cumpărat 
mobilă și tot ce-a mai fost 
nevoie ca să împodobească 
frumos și elegant cele 3 ca
mere. Și-a construit o pivniță, 
o magazie, șl-a cumpărat o 
vacă, 10 oi. Acum își constru
iește un grajd și o fintînă. In 
trei ani, cit n-a făcut în 
mii șase.

Să te Însori sau să te 
riți întii și pe urmă să 
în gospodăria colectivă ?

Viața colectivistului Mitroi 
Ștefan este plină de învăță
minte în acest sens.

pri-

mă- 
intri

M. C.

„SATUL NOU"
Tot mai des am întîlnit a- 

cest nume. La Căzănețti, în 
inima Bărăganului, unde 
există de multi ani o gospo
dărie colectivă puternică, ală
turi de vechiul sat s-a întins 
departe. In c imp ie, o altă 
parte a satului in care sa află 
casele noi. străzile și ulițele 
noi, apăruta în ultimii ani ca 
urmare a faptului că sute de 
tinere family de 
nou create și-au ridicat aici 
case și au sporit 
așezării Căzănești.

„Satul nou" se cheamă și a- 
ripa nouă a satului Palazul 
Mare, de lingă Constanța, lo
cuită de tinerele familii de co
lectiviști.

„Satul nou" la Comana, în 
Dobrogea. „Satul nou-* la 
Miercurea Sibiului, în Hune
doara. Și încă In cite alte

locuri mai apărut aceastăa
semnificativă denumire...

„Sat nou'1 cu case noi, cu 
familii noi, cu oameni noi și, 
bineînțeles, dovedind posibi
lități cu totul noi, pe care le 
oferă gospodăria colectivă 
satului, familiilor sale tinere.

Au hotărît apoi să meargă 
împreună pe la cîteva familii 
de colectiviști. Au zis să 
meargă la Ion și la Ioana 
Lică. Ei nu sînt de prea multă 
vreme căsătoriți. Sint o
he tttiri. ^Si redeat ce fi — 
putut face cu ce au primit de 
la gospodăria colectivă”.

Și au mers.
Soția lui Lică era acasă. A 

venit și Lică. „Bucuroși de 
oaspeți?" — au întrebat fetele. 
„Bucuroși!” 
gazda, care 
mâncării la 
nouț. „Cînd
rat ?” a întrebat cineva, 
acum, de cîtva timp, de cînd 
am luat avansul 
dărie...”

Lucrul 
prins pe 
Mai ales
numai pe zilele-muncă făcute

Vizita aceas
ta a tinerelor 
fete la gospo-

k

au 
coleg.— a răspuns 

gătea ceva de-ale 
un aragaz nou- 
vi l-ați cumpă- 

„Păi,

de la gospo-

nu le a sur- 
vizitatoare.

acesta 
tinerele 
după ce au aflat că

lectiviști acasă 
i durat pi
nă tîrziu. Dis
cuțiile, odată 
începute la gos
podărie,

continuat la fiecare 
tivist vizitat și, după aceea, 
acasă la fiecare dintre tinerele 
vizitatoare — cu părinții, cu 
neamurile. A fost o vizită deo
sebit de folositoare. S-au dat 
răspunsuri concrete multor 
probleme care le frământau de 
mult pe tinerele fete. Iar co
mitetul U.T.M. organizînd a- 
ceasta vizită le-a ajutat mult 
să-și lămurească aceste lucruri 
deosebit de importante.

colectiviști

întinderea

„Satul nou* se cheamă și 
partea de sat apărată ca din 
oămint la marginea Sârbești
lor, în raionul Pratra-Neamț 
acum în ultimii cițiva ani și 
în care se găsesc casele fru
moase ale tinerilor colectiviști 
căsătoriți in ultimul timp.

© La Ciorăști, în regiu
nea Ploiești, numai anul 
trecut și în acest an s-au 
întemeiat 60 familii de ti
neri colectiviști. Majorita
tea dintre ei s-au mutat în

C. MIHAI PETRE GHELMEZ

toamna aceasta în case 
noi-

© Tn comuna Cocar- 
geaua din regiunea Bucu
rești au avut loc anul tre
cut 80 de nunți colectiviste.

Anul acesta numărul nun
ților colectiviste va întrece 
cu mult această cifră.

© Satul Comana din re
giunea Dobrogea numără 
in total 280 de case. 180

dintre acestea sînt case | 
construite în ultimii - ani, I 
după ce în comună a luat 
ființă gospodăria colectivă. 
Tn multe asemenea case lo
cuiesc tinerele familii de 
colectiviști.

rinului cultural din Glim- 
rul Caransebeș erau adu- 

200 de tineri. Și la ei 
a in curind o gospo- 

irie agricolă colectivă. lata deci 
motiv in plus pentru a cunoaște 
i al colectiviștilor, problemele 
:tivă, chiar și felul cum se adună 

dor. Petru Ga'-tilă — secretarul co-

in 1VHIMKI
felul c 
muncii 
zestrea fel 
mitetului comunal U.TAI. — fusese cu cîtăva 
vreme în urmă la comitetul raional U.T.M.

— Tinerii noștri, a spes ei acolo, doresc 
să se. întUnească cu colectiviștii din Căvăran 
sau din alt sat, despre care au auzit lucruri 
bune.

Așa s-a făcut că dorința celor aproape 200 
de tineri a fost îndeplinită. La Glimboca au 
sosit oaspeți, colectiviștii din Căvăran și 2a- 
gușeni. In sală domnea o veselie care se citea 
in ochi: frumoși ai fetelor și flăcăilor.

Oaspeții erau oameni simpli, foști întovă
rășiți ca și ei. Colectiva le-a creat însă o 
viață aparte. deosebită, mai îmbelșugată. 
Grigore Fiat, de pildă, președintele din Că
văran. a fost in trecut țăran sărac, apoi înto
vărășit. colectivist fruntaș, iar astăzi, în frun
tea a 130 de familii, conduce procesul compli
cat și aviatat al unei gosnodării a cărei avere 
obștească va împlini curînd milionul. El are 
ce povesti.

Intre el și Ion Mîțu, un tînăr de 20 de ani, 
se stabilește deci, de la primele cuvinte, o 
înțelegere mai mult decît omenească. Și Gri
gore Fiat a fost tînăr. A roșit și el odată 
poate, ca și Ion Mîțu, tînărul subțirel și înalt, 
care mărturisește:

— Ce 
tărît să

Poate 
fixat-o 
Are pămînt pentru cultură, livezi, o tradiție 
în creșterea animalelor. Prezența din sală, 
dovedea că are și multe fete frumoase. „Bo
gățiile satului, gîndea însă Icn Mîțu și alții, 
vor fi valorificate și multiplicate din plin, nu
mai după înființarea gospodăriei colective".

— Tovarăși nu vă supărați, arăta el în 
complectare, la întrebarea rostită la început 
cu jumătate de glas. Nu gîndesc desigur să 
mă îmbogățesc însurîndu-mă. Am văzut însă 
la tata și la alții că omului îi trebuie multe în 
casă și pe lingă casă. Cu ce oi aduce eu, cu 
ce va aduce și viitoarea mireasă, gindesc să 
ne înjghebăm gospodăria, dar...

Grigore Fiat înțelegea că băiatul se gîndea

că zestrea unei fete oricum, se adună greu. 
Trebuie bani, 
putea asigura 
viitoare să le 
Ion Mîțu tuși 
lunga sfiala și zise:

— Vă rugăm povestiți-ne despre o nuntă 
colectivistă.

Maria Andraș, șefă de echipă fruntașă, răs
plătită pentru destoinicia ei cu Medalia Mun
cii, auzind cererea flăcăului, văzind poate că 
este sprijinită de multe alte priviri curioase 
începu domol, simplu :

— Este la noi o fată, care se cheamă Mări- 
oara. Lucrează chiar în echipa mea...

Cînd le-am zis părinților ei să vină în 
colectivă — povestea ea. mi-au răspuns că 
mai întîi să-și mărite fata, să-i facă zestre. 
După ce au cunoscut rezultatele unor colec
tiviști fruntași s-au înscris și ei...

Marioara Albu a lucrat de la început cu tra
gere de inimă. A devenit chiar fruntașă. A 
realizat, ea singură, circa 150 zile-muncă. 
împreună cu părinții — 500.

Gospodăria colectivă le va 
ea venituri pentru ca familia 
poată fi îndestulată, fericită ? 

în pumn, poate pentru a-și a-

— Pentru 
arăta Maria Andraș, 
grîu, 7 kilograme porumb, 10 lei, alte alimente 
și produse agricole.

Tineri; din sală ascultau și socoteau. învă
țau firesc și spontan aritmetica colectivistă. 
Câștigul familiei Marioarei Albu : 2.000 kg
grîu, 3.500 kg porumb, 5.000 lei și altele. De 
aici a provenit deci, zestrea Mărioarei.

— Nunta s-a făcut în colectivă. Acum ei își 
construiesc o casă nouă !...

Istorisirea Măriei Andraș le-a plăcut tutu
ror. Asemenea fapte vroiau e; să afle și iată 
că acum au aflat.

Grigore Fiat s-a simțit dator atunci să le 
dea tinerilor din sală și alte explicații, să le 
vorbească despre ce stă la baza bunului trai 
al unei tinere familii

— Baza gospodăriei 
doar cultura griului și

Ion Mîțu îi dădu cu
Suciu Iosif se aplecă și șopti ceva tinerei ne
veste, care ținuse morțiș să-l însoțească și ea

ziua-muncă, la noi în gospodărie, 
s-au dat 4 kilograme

de colectiviști.
noastre nu o formează 
porumbului, începu el... 
cotul vecinului. La fel,

ia această întîlnire. Șoaptele din sală arătau 
că președintele spunea tocmai ce-i interesa' pe 
ei. Glasul său molcom, cu accent 
auzea limpede :

— Am dobîndit datorită muncii 
pămîntului, producții mari de 
hectar. Ne străduim să realizăm recolte mari 
de porumb... Cu 5.000 kg. porumb poți obține 
10.000 kg. lapte de vacă sau 1.200 kg. came 
de porc. Iată dar, că nu neglijăm nici cultu
rile mari dar atenția noastră este îndreptată 
spre dezvoltarea ramurilor anexe... a fermelor 
zootehnice, a pomiculturii.

— O gospodărie colectivă, adăuga însă 
Jurj Coriolan, brigadier fruntaș la G.A.C. Ză- 
gujeni, unul din invitați, se dezvoltă armo
nios ca cel mai frumos stejar din pădure !...

Așa compara el colectiva, cu un stejar pu
ternic precizînd însă că această putere 
numai prin dezvoltarea multilaterală a 
podărlei, din munca unită a tuturor.

— Noi, la înființare, n-am avut nici o 
Am cumpărat după aceea lî vaci, de rasă din 
creditul ce l-am primit de la stat. Astăzi, 
avem 88 vaci cu lapte. în 1965 vom avea 200...

Calculele ce se făceau în minte sau pe bu
cățele mici de hîrtie. arătau că o vacă bună 
produce anual peste 3.000 litri de lapte. 200 de 
■'.’aci este deci egal cu 600.000 litri lapte, r 
de unde rezultă un venit de 1.200.000 lei. Iată - 
unul din veniturile la ziua-muncă.

Intîlnirea din seara aceea deschisese porțile 
gîindurilor spre noi visuri înaripate, dăduse 
răspunsul la întrebări ce stăruiseră în mintea 
multora.

bănățean se

științifice a 
cereale la

vine 
gos-

vacă.

mai fraților, am 20 de ani și am ho- 
mă însor !...

că pe viitoarea mireasă nu și-a 
încă. Satul lor, e drept, este bogat.

TUDOR MANTA

40 de nunți colectiviste au 
fost la Dăbuleni, raionul Co
rabia, în două duminici con
secutive din luna octombrie. 
Firește noi nu le-am putut 
vedea pe toate. Dar pe trei 
dintre mirese le-am fotogra
fiat chiar în ziua nuntii lw



Corespondenții voluntari despre:

Adunările de dări de seamă

Fiecare brigadă - la nivelul
Utemiștii din Fabrica de 

textile „Independența" din 
Craiova au discutat cu prile
jul adunării de dare de seamă 
$i alegeri despre munca desfă
șurată de tineret pentru reali
zarea planului de producție al 
întreprinderii, pentru a da 
produse de calitate superioară. 
Darea de seamă și participan
ta la cuvînt au scos în evi
dență contribuția adusă de ti
neret la realizarea producției 
globale a întreprinderii de la 
începutul anului și pînă în 
prezent în proporție de 1'01,9 
la sută. Cu acest prilej a fost 
evidențiată activitatea celor 9 
brigăzi de producție ale tine
retului, vorbindu-se în special 
despre munca brigăzii condusă 
de Telă Maria — brigadă frun
tașă pe întreprindere,

Pentru o 
tot mai mare de

producție
e

Problemele în 
s-au purtat cele 
discuții în adunarea de alegeri 
care a avut loc la ferma Crîn- 
gul, a bazei experimentale 
Fundulea au fost acelea ale 
măririi contribuției tineretu
lui la obținerea unei cantități 
sporite de lapte pe cap de 
vacă furajată și la scăderea 
prețului de cost al fiecărui kg 
de carne livrat statului. Apre
ciind contribuția adusă de ti
neri la livrarea celor 11.000 
kg carne de porc peste plan, 
adunarea a analizat cu toată 
seriozitatea căile practice pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
mari care le stau în față 
în anul care vine. Ingrășa- 
rea a 4.000 de porci și obține
rea a 3.500 litri lapte pe cap 
de vacă furajată sînt sarcini 
care trebuie privite cu toată 
seriozitatea. De aceea, cuvin
tele lui Zoia Țapu, Ion Bîju și

jurul cărora 
mai aprinse

Analizînd munca patriotică 
a tineretului

De eurind a avut loc «a- 
ferința U.TJM de la I. F. Fra
sin, raionul Gura Humorului. 
Deiegațu, precum și invitații 
la conferință au analizat pe 
larg activitatea desfășurată de 
organizația U.TX pentru edu
carea politică a tineretului, 
pentru mobilizarea acestuia la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
ale întreprinderii.

Atît din darea de seamă, 
cît și din cuvîntul unor parti
cipant au reținut atenția, suc
cesele frumoase obținute de 
cele 7 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică. în primul 
rînd la refacerea patrimoniu
lui forestier și colectarea me
talelor vechi. Astfel prin 
munca patriotică depusă de ti
neret au fost împădurite 108 
hectare. In adunare s-a evi
dențiat de asemenea faptul că 
în cadrul brigăzilor de muncă 
patriotică s-au învățat cîntece 
patriotice și revoluționare, că

Concurs radiofonic 
„Cine știe, 
ne scne“

La 18 noiembrie va începe 
un nou concurs radiofonic 
„Cine știe, ne scrie". Te
matica lui va fi axata pe 
cunoașterea metodelor agro
zootehnice înaintate și a 
succeselor sectorului socialist 
al agriculturii noastre în anii 
regimului de democrație 
populară. Întrebările vor fi di
fuzate în 6 emisiuni săptămî- 
nale. In fiecare emisiune vor 
fi puse cite 8 întrebări, parti
cipanta la concurs urmînd să 
răspundă în total la 48 de în
trebări.

La sfîrșitul concursului se 
vor distribui cîștigătorilor nu
meroase premii constînd din 
aparate de radio, biciclete, 
ceasuri de mină etc.

La concurs pot lua parte 
membri ai gospodăriilor agri
cole colective, ai întovărășiri
lor agricole, precum și munci
torii din gospodăriile agricole 
de sfat și stafiunile de mașini 
și tractoare. Nu pot participa 
funcționarii și cadrele tehnice.

Răspunsurile vor frebui să 
fie expediate în cel mult 5 
zile după fiecare emisiune din 
concurs. Pentru stabilirea datei 
de expediere se va lua în con
siderație data imprimată de 
oficiul poștal expeditor.

Emisiunile vor fi difuzate în 
fiecare sîmbăfă la orele 18,30 
pe programul I și se vor re
peta duminică dimineața Ia 
orele 9,30 pe programul II. 
întrebările vor fi difuzate, de 
asemenea, în emisiunile în 
limba maghiară și germană în 
fiecare duminică după-amiază.

Spectacol 
pentru colectiviști
Echipa de teatru și soliștii că

minului cultural din satul Ruseni, 
regiunea Bacău, au fost de curînd 
oaspeții locuitorilor din satul ve
cin Mastacăn. Ei au prezentat, în 
cinstea colectiviștilor fruntași de 
aci, un frumos program arfistic 
cuprinzînd melodii populare romî- 
nești și piesa „Rîsul pămîntului" 
de Gh. Tențulescu. Artiștii ama
tori din Mastacăn s-au angajat 
ca, la rîndul lor, să răspundă a- 
cestei vizite și să prezinte un 
spectacol la Ruseni.

și alegeri

adunări generale 
analizat munca 
producție ale ti- 
a fost controlată 

acestora de către

— Faptul că lucrăm după un 
program bine stabilit, că ana
lizăm periodic în ședințe de 
brigadă munca noastră, că ne 
preocupăm de ridicarea cali
ficării, au făcut să obținem a- 
ceste rezultate — spunea Telă 
Maria.

In adunare, Ioniță Tutilă, 
Elisabeta Ionescu, Eugen Bă
lan ți alții au apreciat faptul 
că în cîteva 
U.T.M. s-a 
brigăzilor de 
neretului, că 
activitatea i 
comitet.

— Dar aceasta nu este sufi
cient — au spus ei. In colabo
rare cu comitetul sindicatului 
vor trebui organizate mai

a altor participanți, care au 
făcut numeroase propuneri în 
această privință, au fost as
cultate cu multă atenție.

Angajîndu-se să depășească 
cu 100 de litri producția de 
lapte pe cap de vacă furajată 
și să reducă prețul de cost al 
fiecărui kilogram de carne cu 
0,50 lei, Ion Bîju a subliniat 
pe larg necesitatea ridicării 
nivelului de cunoștințe zooteh
nice, a propus o difuzare mai 
largă a cărților de specialitate 
etc. în adunare s-a propus, 
de asemenea, înființarea unor 
grafice care să urmărească 
producția zilnică de lapte a 
vacilor și creșterea în greuta
te a porcilor, aceasta dînd po
sibilitatea să se ia din vreme 
toate măsurile necesare asigu
rării îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor de plan.

GH. GLODEANU 
corespondent voluntar

după fiecare acțiune s-au ținut 
scurte consfătuiri de brigadă 
in care s-a analizat munca.

Mai mulți participantă la 
discuții însă, printre care și 
Vasue Tonu, Gheorghe Curcu- 
dri, Iosif Dcrcu au criticat 
faptul că în unele brigăzi 
există o slabă evidență a mun
cii, ceea ce a făcut ca tinerii 
să nu-și primească la timp in
signele de brigadier, că dato
rită unei proaste organizări; 
unele brigăzi ca cele de la 
gura de exploatare Ostra, sec
torul Molid, nu și-au îndepli
nit angajamentele la împădu
riri.

Cerind comitetului U. T. M. 
nou ales să remedieze aceste 
neajunsuri, conferința a stabi
lit o seamă de măsuri impor
tante pentru activitatea vii
toare.

JANCA GHEORGHE 
corespondent voluntar

„Echipa de rugbi a R. P. Romîne 
printre cele mai bune din lume“

- De vorbă cu Viorel Moraru, căpitanul echipei

francezi 
Excepțio- 
în aceste 
meciul de

— Ați fost la un pas de 
victorie, spun specialiștii.

— Da, deși am trecut prin 
momente foarte dificile, ne-a 
răspuns VIOREL MORARU. 
In primele minute am încer
cat acomodarea cu terenul 
foarte moale, desfundat. De o 
săptămînă ploua la Bayonne. 
Și-apoi, echipa noastră a in
trat pe teren cu mare trac. 
Francezii voiau să ne învingă 
cu orice preț și, mai ales, la 
un scor foarte mare. Au por
nit deci la atac cu multă vi
talitate. în această primă par
te ne-a fost foarte greu să asi
gurăm apărarea. Ne-am orga
nizat treptat în aparare fără 
a lăsa rugbiștilor 
ocazii de a înscrie, 
nai s-a comportat 
momente, ca în tot 
altfel, Penciu. El s-a dovedit 
solid în apărare și-a executat 
tușe foarte lungi.

Am atacat și noi fără îndo
ială. Demian și Rusu s-au do
vedit cei mai periculoși la 
înaintare. Și, fără a exagera 
deloc, întreaga noastră forma
ție s-a comportat excepțional.

— De astă dată, în echipa 
noastră au evoluat și elemen
te tinere. Ce ne puteți spune 
despre comportarea lor ?

— Demian și „treisferturile" 
s-au achitat neașteptat de fru
mos de sarcinile tehnice și 
tactice ce le-au revenit. Pro
movarea lor în reprezentativa 
noastră, cu prilejul unei con
fruntări atît de dificile, a con
firmat pe deplin valoarea pre
gătirii de care dispun. Sînt 
sincer bucuros de evoluția mai 
mult decît meritorie a tine
rilor mei coechipieri Vusec, 
Irimescu și Ciobănel. Alături 
de întreaga echipă au luptat 
cu prețul unor mari eforturi 
pentru onoarea culorilor spor
tive ale patriei noastre.

— Ar fi interesant de știut 
un amănunt și despre... căpi
tanul echipei, a intervenit în 
discuția noastră tovarășul N.

fruntașilor
multe schimburi de experiență 
între brigăzi, consfătuiri cu 
responsabilii de brigăzi, por 
trebui mobilizați tinerii tehni
cieni și maiștri pentru a asi
gura asistență tehnică brigăzi
lor, astfel ca fiecare brigadă să 
se ridice la nivelul fruntașilor.

Pe baza propunerilor făcute 
de participanți adunarea a a- 
doptat o hotărîre care cu
prinde măsuri menite să mă
rească contribuția tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan ale întreprinderii.

EUGENIA VELEANU 
corespondent voluntar

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim secretar al C.C. al P-M.R.

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere 
trimitem cele mai cordiale felicitări tovărășești din partea 

comuniștilor evrei și arabi și a poporului muncitor progresist 
din țara noastră, care apreciază lupta dv. pentru fericirea cla
sei muncitoare din Romînia și pe dv. ca eminent om de stat 
comunist, ca marxist-leninist și adevărat internaționalist.

Vă urăm sănătate și succese continue în activitatea dv. pen
tru binele poporului romîn, al mișcării muncitorești interna
ționale, al păcii și comunismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN IZRAEL

vă

Tel Aviv

Oră de clasă la Școala medie de artă plastică din Bucu
rești.

Pădureanu, antrenor federal, 
care a condus echipa la acest 
meci. Un amănunt doar : Vio
rel Moraru a suferit din pri
mele minute o întindere mus- 
chiulară la picior. Deși avea 
mari dureri, căpitanul echipei 
a continuat să joace ca și cum 
era perfect sănătos. Viorel 
Moraru nu ne-a dat nici nouă 
de înțeles în ce condiții evo
luează pe teren, și nici adver
sarului. Cu alte cuvinte, s-a 
comportat așa cum trebuie să 
se comporte un căpitan de 
echipă.

— Interesant sînt de cunoscut 
părerile specialiștilor francezi 
cu privire la evoluția noastră 
în această întrecere. Ce ne 
puteți spune despre asta ?

■*

Două aniversări: LisztSurtok.
In stihurile a- 

dedicate de o pană din 
Văcăreștilor — străbunii 

romînești — vestitului pia- 
compozitor maghiar Franz

...„Tu cînfi ca libertatea / In 
inimi împilate"... " ' ~
cestea 
neamul 
poeziei 
nist și 
Liszt, care venise să concerteze 
la București, răzbate intuiția sen
sului adine, a acelui patos al 
muzicianului în arta căruia își gă
seau ecou frămîntările și aspirațiile 
unui mijloc de veac sfîrtecat de 
aprige lupte. Autorul poemului 
simfonic „Ungaria", al unei pre
lucrări a marșului revoluționar al 
lui Rakoczi, compozitorul care 
proiectase în 1830 o „simfonie a 
libertății" și care avea să reali
zeze o lucrare inspirată, nemijlo
cit, dinfr-un eveniment memorabil 
al zilei : răscoala muncitorilor 
din Lyon, a fost un patriot înflăcă
rat din perioada cînd țara sa în
dura asuprirea austriacă și, în 
același timp, un militant pentru 
cauza celor mulți și împilați de 
pretutindeni.

Tînărul Niculae Bucurel de la 
întreprinderea „Anticoroziv" 
din Capitală lucrează la o 
nouă linie de fabricație a 
plăcilor din cauciuc spon
gios. El se numără printre 

fruntașii întreprinderii.

București

— Aprecierile lor ne măgu
lesc. Specialiști de talia vice
președintelui federației fran
ceze de rugbi sau a șefului 
catedrei de rugbi Robert Pau- 
lian, ne-au afirmat cu toată 
convingerea că reprezentativa 
de rugbi a țării noastre se 
află acum printre cele mai 
bune echipe de rugbi de pe 
glob. Rugbiul romînesc, spun 
ei, ar putea evolua cu succes 
în Cupa celor cinci sau... șase 
națiuni.

Le-am mulțumit pentru 
amabilitate tovarășilor N. PĂ
DUREANU ȘI VIOREL MO
RARU, urîndu-le succes în 
confruntarea de duminică pe 
care o vor susține la Praga.

V. RANGA

Cutreierînd Europa în lung și-n 
lai, de la Paris la Petersburg, de 
la Hamburg la lași, Liszf nu s-a 
mulțumit cu popularizarea capodo
perelor literaturii pianistice cla
sice și romantice. Dîndu-și seama 
de posibilitățile neexplorate pe 
care le poate oferi compozitori
lor folclorul, Liszf a fost un fel 
de mentor al școlilor muzicale 
naționale, sfătuind cu căldură și 
forță de convingere pe tinerii 
creatori să plece urechea la fru
musețea cîntecului și dansului 
popular.

Valorificînd în lucrările sale 
folclorul maghiar — Rapsodiile un
gare sînt demne de amintit în a- 
ceastă privință — Liszt a fost în 
același timp un animator înfocat 
al ideii înloririi școlilor muzicale 
și ale altor țări, al 
dezvoltarea culturii 
buia, după părerea 
pecetea trăsăturilor 
folclorului acestora, 
este surprinzător să

căror aport la 
mondiale tre
sa, să poarte 
specifice ale 

De aceea nu 
aflăm în crea-

In pragul sărbătorii
majoratului

(Urmare din pag. l-a)

puneri urmate de discuții. în 
toate regiunile au avut loc nu
meroase intilniri cu activiști 
de partid și de stat, cu oameni 
de cultură și știință care le-au 
vorbit tinerilor de 18 ani des
pre minunatele perspective 
deschise in fața tinerei gene
rații, despre condițiile de via
ță și muncă de azi ce nu su
feră in nici un fel comparații 
cu trecutul. De neuitat au ră
mas in amintirea tinerilor in- 
tilnirile cu comuniștii, cu 
muncitori virstniei, care le-au 
povestit din viața lor, despre 
ce însemnau cei 18 ani in con
dițiile exploatării burghezo 
moșierești, câți ani de luptă 
a dus clasa muncitoare, con
dusă de partid, pentru ca 
astăzi, in societatea socialistă, 
tineretul să se bucure îm
preună cu toți oamenii mun
cii de cele mai largi drepturi 
și libertăți.

Multe organizații U.T.M. au 
îmbogățit expunerile, intiini- 
rile prin organizarea unor 
concursuri, unor vizite și 
excursii la locurile istorice, in 
uzine și fabrici, in gospodării 
colective, pe mari șantiere. Ti
nerii au avut astfel posibili
tatea să cunoască mai profund 
lupta clasei muncitoare, a 
partidului nostru, cuceririle și 
realizările obținute de poporul 
nostru muncitor condus de 
partid. Așa au procedat multe 
organizații din regiunile Ga
lați, xMureș-Autcnomă Ma
ghiară, Argeș, Cluj, Dobro- 
gea, care au organizat cu ti
nerii excursii la Muzeul Dof- 
tana, la Muzeul de istorie a 
partidului din Capitală, la 
obiectivele industriale din re
giunea lor sau din alte re
giuni. Un număr mare de or
ganizații de bază U.T.M. din 
orașul Tg. Mures, multe orga
nizații U.T.M. din regiunile 
Cluj, Hunedoara, au inițiat 
concursuri gen „Drumeții ve
seli" sau „Cine știe răspande” 
pe teme privind realizările re
gimului nostru democrat-pcpu- 
lar, marile drepturi și libertăți 
ale poporului nostru.

Perioada de pregătire a ser
bării majoratului a cons
tituit pentru multe organizații 
U.T.M. un prilej de activități 
bogate și interesante, chiar din 
prima zi. Astfel, în regiunea 
Bacău tinerii de 18 ani au 
fost ajutați să învețe cîntece 
revoluționare și patriotice, să 
învețe poezii, să pregătească 
ei înșiși programele artistice 
ce urmau să se desfășoare in 
ziua sărbătoririi majoratului. 
La fel au procedat și multe 
organizații U.T.M. din regiu
nile Crișana. Galați și altele, 
în regiunea Dobrogea au fost 
organizate în perioada de pre
gătire sute de reuniuni și joi 
Sie tinerilor majori. în comu
nele Codăiești șl Sculeni din 
raionul Vaslui, pentru tinerii 
colectiviști care urmau să fie 
sărbătoriți au fost pregătite 
seri literare, seri de întrebări 
și răspunsuri pe diferite teme 
educative cum ar fi formarea 
conștiinței colectiviste, ce a 
dat regimul democrat-popular 
tineretului etc. Merită a fi 
relevată grija manifestată de 
multe organizații U.T.M. în 
perioada de pregătire a majo
ratului față de tinerii care nu 
fac parte din organizația 
U.T.M., aatrenîndu-i la o bo
gată activitate educativă. Ei au 
avnt autfel prilejul să cunoas
că mai bine scopul organiza
ției noastre, să știe ce cere or
ganizația U.T.M. de la mem
brii săi. Și mulți tineri nu vor 
uita că serbarea majoratului a 
coincis cu alt mare și plin de 
răspundere pas pe care l-au 
făcut în viață — intrarea în 
rîndurile organizației noastre 
revoluționare.

în unele locuri însă din re
giunile Iași, Oltenia, Brașov și 
altele perioada de pregătire a 
serbării majoratului a fost în
țeleasă de multe organizații 
U.T.M. în mod formal. Ea s-a 
redus adesea ia convocarea ti
nerilor de 18 ani într-o șe
dință, două unde s-au ținut 
una sau două conferințe gene
rale și cu aceasta pregătirea 
tinerilor majori s-a socotit 
terminată.

Practica a dovedit că sărbă
toarea majoratului își atinge 
scopul educativ dacă ea este 
bine concepută încă din prima 
etapă — etapa de pregătire. 
Experiența pozitivă obținută 
cu privire Ia sărbătorirea ma
joratului va trebui să fie și 
mai bine folosită în acest an. 
Majoratul, sărbătoarea celor 
ce împlinesc 18 ani, să fie un 
prilej de mobilizare și mai 
activă a întregului tineret la 
lupta poporului nostru pentru 
înflorirea patriei. Tinerii mun
citori să intîmpine sărbătoarea

fia lui, de pildă, ți o „Rapsodie 
romînă". Scrisă într-o epocă cînd 
înaintașii muzicii noastre se stră
duiau, fiecare după puterile lui, 
să creeze „lucrări nafionale", 
„Rapsodia romînă" a marelui Liszt 
constituia un semn de prejuire a 
muzicii și poporului nostru și, în 
același timp, un îndemn.

AVANCRONICA 
MUZICALĂ

tn veacul pe care-l trăim, un 
alt muzician maghiar, compozito
rul și folcloristul Bela Bartok, figu
ră de mare artist umanist — care 
afirma : „Ideea mea călăuzitoare, 
de care sînt conștient și pe de-a 
întregul pătruns din clipa cînd 
am devenit compozitor, este a- 
ceea a înfrățirii popoarelor — a 
militat în condițiile grele ale pe
rioadei dintre cele două războaie 

majoratului prin realizări în
semnate in îndeplinirea sarci
nilor de plan, printr-o contri
buție tot mai mare la lupta 
colectivelor întreprinderilor 
pentru ridicarea continuă a 
productivității muncii, pentru 
îmbunătățirea calității produ
selor prin intensificarea efor
turilor lor de ridicare perma
nentă a calificării profesiona
le. Tinerii de la sate să-și 
mărească contribuția la opera 
de încheiere a colectivizării 
agriculturi preocupindu-se tot
odată de ridicarea continuă a 
nivelului lor de cunoștințe 
agrozootehnice, pentru crește
rea permanentă a aportului 
lor la rezolvarea problemelor 
producției agricole. Tineretul 
studios să-și sporească efortu
rile spre Însușirea temeinică a 
cunoștințelor predate in școa
lă, spre continua ridicare a 
nivelului lor politic și ideolo
gic, legând string cele învățate 
in școală cu practica și inten- 
sificindu-și activitatea obș
tească.

Comitetele regionale, raiona
le și orășenești U.T.M. trebuie 
să ajute fiecare organizație 
U.T.M. să desfășoare in legă
tură cu sărbătoarea majora
tului acțiuni educative, at mai 
diverse, cu un bogat conținut.

In etapa de pregătire, fie
care organizație U.TJI. tre
buie să dea o atenție deosebită 
expimerilor eu privire la pro
gramul măreț trasat de cel de 
al IH-iea Congres al P.M.R. 
De asemenea, este bine să fie 
organizate expuneri privind 
drepturile și îndatoririle cetă
țenilor patriei noastre, cuce
riri revoluționare ale poporu
lui nostru, mărturii ale supe
riorității democrației noastre 
socialiste. Interesante sînt și 
acele expuneri privind trăsă
turile morale înaintate ale 
omului societății noastre, ea și 
cele privind situația interna
țională actuală. Comitetele ra
ionale și orășenești U.T.M. au 
datoria să ajute organizațiile 
de bază astfel incit toate aces
te expuneri să fie bogate în 
conținut, să-și atingă țint3, să 
contribuie la lărgirea orizon
tului politic al tinerilor inar- 
mindu-i mai bine cu cmoaș- 
terea politicii partidului, aju- 
tindu-i să Înțeleagă mai pro
fund răspunderile de cinste 
ce le revin ca cetățeni ai pa
triei socialiste, devotați cons
tructori ai socialismului.

Pe baza experienței de anul 
trecut, este bine ca organiza
țiile U.T.M. să se preocupe ca 
aceste expuneri să fie insoțite 
de cele mai diverse acțiuni e- 
ducative. Se pot organiza ast
fel pentru tinerii ce urmează 
a-și sărbători majoratul, reu
niuni, concursuri pe diferite 
teme, seri literare și seri de 
întrebări și răspunsuri, vizite 
în fabrici și uzine, în gospo
dării colective, excursii și vi- 
zite-lecții la muzee și locuri 
istorice 
trecutul 
nostru, 
conduse

Un loc important în pregăti
rea sărbătoririi majoratului 
trebuie să-1 ocupe organizarea 
de joi ale tineretului in ca
drul cărora să fie incluse ma
nifestări menite să populari
zeze marile drepturi și liber
tăți ale poporului nostru mun
citor, să-i ajute pe tineri să 
înțeleagă răspunderile sporite 
ce le revin odată cu majoratul 
civil și politic. Organizarea de 
vizionări de spectacoie-filme 
și piese de teatru — urmate 
de discuții, susținerea unor 
programe artistice cu bogat 
conținut educativ la căminele 
culturale, la cluburi și case 
de cultură ale tineretului, con
vorbiri interesante despre tră
săturile morale ale omului 
nou, medalioane cu teme din 
viața tineretului din Uniunea 
Sovietică, din celelalte țări so
cialiste, expuneri și jurnale - 
vorbite din viața și lupta ti
neretului din țările capitaliste 
— iată acțiuni interesante ce 
pot fi realizate in perioada de 
pregătire. E necesar ca în a- 
ceastă perioadă tinerii să în
vețe 
tice.

In 
bază 
prinderi, școli, 
bătorii majoratului trebuie 
organizată în așa fel incit ti
neri de 18 ani să participe 
nemijlocit la un număr cit 
mai mare de acțiuni și activi
tăți educative.

Să devină un titlu de mîn- 
drie pentru fiecare tinăr care 
împlinește 18 ani de a se pre
zenta la sărbătorirea majora
tului cu un buchet de reali
zări personale cit mai impor
tante. Fiecare tinăr de 18 ani 
să-și pună întrebarea : acum, 
cînd devin cetățean major, cu

care vorbesc despre 
de luptă al poporului 
al clasei muncitoare 
de partid.

cîntece patrio-poezii și

fiecare
U.T.M.,

organizație de 
la sate, între- 
pregătirea săr-

mondiale, pentru o muzică propo
văduitoare a adevărului vieții, fru
mosului, care să pună în valoare 
minunatele comori folclorice cize
late din generație în generație.

Incepînd să culeagă mai întîi 
cîntece populare maghiare, Bartok 
a simțit curînd nevoia lărgirii 
cercetărilor sale, „Miilor de cea
suri pe care le-am consacrat cule
gerii de melodii, sistematizării și 
studierii muzicii populare romî
nești, le voi adăuga alte mii de 
ore de cercetări, nu pentru că 
m-aș aștepta la mulțumiri sau 
laude, ci pentru ca să duc înainte 
cauza cercetării folclorului muzical 
al popoarelor Europei răsăritene"... 
iată cuvinte care ilustrează pasiu
nea folcloristului de înaltă ținută 
etică, at cărui spirit s-a încălzit la o 
inimă de adevărat artist legat de 
popor, care a luptat centru înfră
țirea, cunoașterea și prețuirea re
ciprocă a popoarelor într-o perioa
dă cînd fascismul instiga la ură și 
dezlănțuie cel mai pustiitor

au intrat 
18 ani au 
de muncă 

au fost 
colectiv cu

răspunderi sporite, arum cînd 
trăiesc un moment însemnat 
al vieții mele, cu ce realizări 
mă prezint în fața societății, 
în fața poporului ?

în acest sens e birle să fie 
folosită experiența unor or
ganizații U.T.M. care i-aru a- 
jutat pe tinerii aflați în. pra
gul majoratului să-și anal*' 
zeze cu profunzime miincalfl 
activitatea lor, să vadă, 
pede ce au de făcut 
a-și face mereu mai Is
toria față de societatea noas
tră socialistă, pentru a fi 
demni de răspunderea sporită 
ce le revine odată cu majo
ratul. E necesar să fie gene
ralizată experiența acelor or
ganizații U.T.M. care i-au în
drumat și ajutat pe tinerii de 
18 ani să-și stabilească obiec
tive concrete în ce privește 
mărirea aportului lor în pro
ducție, în ridicarea pe mai 
departe a calificării, in inten
sificarea studiului, astfel îneît 
fiecare dintre acești tineri să 
intîmpine sărbătoarea majo
ratului prin noi realizări în 
muncă și învățătură.

Trebuie totodată urmat e- 
xemplul organizațiilor U.T.M. 
care au stabilit concret cu ti
nerii de 18 ani o seama, de 
activități la care aceștia să ia 
parte. E folositor să fie fixate, 
de pildă, un număr de -cîntece 
și poezii patriotice pe -care să 
le învețe tinerii, o carte sau 
două cu teme de educație pa
triotică care să fie -citite de 
tineri etc. E foarte nimerită 
folosirea perioadei pregătitoa
re a sărbătorii majoratului 
pentru antrenarea mai ac
tivă a tinerilor de 18 ani la 
activitatea echipelor artistice, 
la acțiunile brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică etc.

Sărbătoarea propriu-zisă a 
majoratului care coincide cu 
sărbătorirea zilei de 30 De
cembrie — ziua aniversării 
proclamării Republicii noastre 
populare, trebuie să se desfă
șoare intr-o atmosferă plină 
de entuziasm, de bucurie. In 
multe organizații U.T.M. a- 
ceastă serbare.a devenit o- 
sărbătoare a întregului colec
tiv din care face parte tînărul 
de 18 ani : de cum 
in fabrică tinerii de 
găsit la locurile lor 
buchete de flori, 
intîmpinați de 
urări sincere și calde.

Atmosfera sărbătorească, din 
această zi trebuie să stea de 
la început în atenția organi
zațiilor U.T.M. Fiecare amă
nunt este important, îneepind 
cu felul în care e împodobită 
sala unde 
și pînă la 
organizată 
Momentul 
ca cetățeni majori — de că
tre președintele sfatului popu
lar orășenesc sau comunal — 
constituie prima parte a festi
vității. Felicitările din partea 
organizației U.T.M., a comite
tului raional și orășenesc 
U.T.M., florile primite cu acest 
prilej rămîn amintiri de neui
tat pentru tînărul de 18 ani. 
Și glasul cristalin al pionieru
lui — frate mai tinăr care 
urează Ia mulți ani, vor face 
ca tînărul de 18 ani să-și adu
că aminte cu drag de această 
zi. O fotografie este întotdea
una o amintire plăcută. Cea 
făcută în ziua majoratului, cu 
tovarășii de muncă, de învăță
tură, o va păstra însă mai 
bine și-i va reda tînărului 
sărbătorit emoția și bucuria 
de azi, peste ani și ani. De 
aceea organizațiile U.T.M. tre
buie să țină seama și de acest 
amănunt.

In programul artistic din 
această zi, cîntecul și versul 
înaripat, izvorit din viața 
noastră nouă, va mări farme
cul sărbătorii, dacă va fi rostit 
chiar de cel sărbătorit. Orga
nizația U.T.M. să se îngrijeas
că din vreme ca programul de 
brigadă să vorbeaseă despre 
vîrsta frumoasă a tinerilor 
noștri de 18 ani, despre ce se 
așteaptă de la ei odată cu pă
șirea in viață ca cetățeni ma
turi. Și sărbătoarea încheiată 
cu „valsul celor de 18 ani“ va 
fi povestită mult timp după 
aceea de tînărul — omul în 
vîrstă de mîine.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să se pregătească din vreme 
pentru ca sărbătoarea majo
ratului să aibă de la bun în
ceput un bogat conținut edu
cativ. Aflîndu-se în momentul 
solemn al intrării mature în 
viață, tinerii de 18 ani vor 
simți încă o dată grija părin
tească a partidului și poporu
lui pentru generația tînără, 
își vor înnoi hotărîrea de a 
fi la înălțimea marilor răspun
deri ce Ie revin în opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în patria noastră.

«11- 
lăr, 

idă, lițn- 
peni.ru 

bine da-

are loc festivitatea 
felul în care este 

seara de dans, 
declarării tinerilor

război. A fost firesc deci ca în 
1955, la un decerJu de la moartea 
lui Bartok, Consiliul Mondial al 
Păcii, să-i cinstească memoria cu 
„Premiul de Onoare al Păcii".

Liszt—Bartok, cele mai mari 
nume ale culturii muzicala a 
poporului maghiar s-au înfîlnif de 
curînd în manifestările care s-au 
desfășurat la Budapesta cu prilejul 
recentului Festival și Concurs in
ternațional. Ele se vor întîlni și în 
viitorul concert simfonic, un festi
val Liszt-Bartok, al Filarmonicii din 
București, întinzînd noi punți ale 
trainicei prietenii dintre poporul 
romîn și poporul maghiar. Con
certul dirijat de Constantin Bu- 
geanu și avînd drept solist pe pia
nistul Nicolae Brînduș va cuprin
de : „Preludiile" și Concertul nr. 1 
pentru pian și orchestră de Liszt și 
Concertul nr. 2 pentru pian și 
Suita de balet „Mandarinul mira
culos" de Bela Bartok.

EUGEN PRICOPE
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NOI CÂRTI
DE POPULARIZARE

A ȘTIINȚEI
„Zborul în Cosmos"

Milenarul vis al ome
nirii de a se desprinde de Pă- 
mînt, de a zbura în spațiile 
nemărginite ale Universului, a 
prins viață în zilele noastre.

Seria consecutivă de sate
liți artificiali lansați de oame
nii de știință sovietici în Cos
mos, legendarele zboruri 
ale temerarilor cosmonauți so
vietici I. A. Gagarin și G. S.

Titov, perspectivele ce se în
trevăd, toate acestea trezesc 
interes și discuții vii în rîndul 
maselor largi de oameni ai 
muncii.

E. Nicolau și A. Pîrvu, prin 
broșura „Zborul în Cosmos’*, 
răspund dorinței maselor largi 
de cititori de a-și însuși cu
noștințe de astronomie, de 
construcție și funcționare a 
rachetelor, de a afla rezulta
tele științifice obținute prin 
lansarea sateliților artificiali 
ai Pămîntului și a rachetelor 
aosmice etc.

„Despre vrăji, 
doftoroaie 

și leacuri băbești"
O carte de popularizare 

științei a prof. V. Bologa
a 
o 

ajuns la a 4-a ediție, ceea ce 
dovedește interesul cu care a 
fost primită de cititori. Ale- 
gîndu-și ca subiect comba
terea superstițiilor, credințe
lor eronate, vrăjitor și a alior 
închipuiri deșarte, autorul do
vedește pas cu pas lipsa a- 
cestora de orice temei real. 

Analizînd condițiile apari
ției acestor fenomene în con
știința oamenilor, cauzele 

menținerii lor pînă în timpu
rile noastre, prof. V. Bologa 
subliniază că superstițiile, 
credințele în vrăji și duhuri 
rele au fost folosite de cla
sele exploatatoare ca instru
mente de menținere a maselor 
în beznă și asuprire. Bazată 
pe un bogat material exempli- 
iicativ, broșura lămurește lim
pede cititorul asupra netemei
niciei și inconsistenței orică
ror credinți deșarte.

„Populația în cîteva 
cifre și fapte"

Răspîndirea unor cunoștințe 
elementare despre populația 
globului, obiectul unei științe 
relativ noi •— demografia — 
este pe deplin îndreptățită. 
Datele statistice arată că în 
ultima vreme sporul anual al 
populației pămîntului este de 
50.000.000 locuitori. Acest fapt 
ridică probleme importante 
legate de situația social-eco- 
nomică și culturală a popoa
relor și de perspectivele de 
dezvoltare ale acestora.

De-a lungul celor peste 60 
de pagini, autorul broșurii ne 
introduce în problematica de
mografiei, analizînd pe baza 
cifrelor structura socială, dis
tribuția geografică, mișcarea 
naturală, natalitatea și morta

litatea populației. Două capi
tole separate examinează va
riatele aspecte ale dinamicii 
populației în țările capitaliste 
și în țările socialiste. Analiza 
problemelor demografice d'ice 
la concluzia că orînduirea ca
pitalistă, zguduită de contra
dicții, nu poate asigura dez
voltarea normală a populației, 
generînd foamete și șomaj, că 
numai societatea lipsită de 
exploatare asigură o dezvol
tare continuă, multilaterală, 
armonioasă a populației.

GHEORGHE BUȘ 
student
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Lucrările Adunării Generale

•!Lichidarea colonialismului - o problemă
urgentă a contemporaneității

Finlanda dorește continuarea politicii 
de prietenie și încredere In relațiile

cu Uniunea Sovietică

N. S. Hrușciov in vizită 
la colhoznicii din Uzbekistan

ȚAȘKENT 14 (Agerpres). — 
TASS transmite. Nikita Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a vizitat la 13 noiembrie 
colhozul „Politotdel" din Uzbe
kistan, a stat de vorbă cu 
conducătorii colhozului, cu 
fruntașii în producție, cu re
prezentanți ai artelurilor agri
cole învecinate.

Man Gîm Hvan, președintele 
colhozului „Politotdel", Erou 
al Muncii Socialiste, relaiînd 
despre dezvoltarea gospodă
riei, a făcut cunoscut că anul 
acesta în colhoz s-a realizat 
o recoltă de cînepă fără pre
cedent în lume : 215 chintale 
pe fiecare din cele 1.270 hec
tare. La bumbac s-a obținut 
o recoltă de 49 chintale la 
hectar. Anul acesta s-au rea
lizat cite 1.97S chintale la 
hectar de masă verde de po
rumb.

Creînd un belșug de furaje, 
colhozul a putut să ridice con
siderabil productivitatea creș
terii animalelor. în comparație 
cu anul 1953, producția de 
lapte și carne a sporit de mai 
multe ori.

Nikita Hrușciov a atras a- 
tenția asupra necesității de a 
se ridica productivitatea bum
bacului în toate gospodăriile 
producătoare de bumbac. Tre
buie să se obțină, a spus el, 
ca toate colhozurile și sovho
zurile să realizeze o recoltă

de cel puțin 25 chintale la 1 
hectar.

După convorbire Nikita 
Hrușciov a vizitat expoziția 
producției obținute de co'ho- I 
zul „Politotdel“.

★
TAȘKENT 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 14 noiem
brie N. S. Hriișciov a vizitat 
Institutul unional de cercetări , 
științifice în domeniul culturii . 
bumbacului situat în apropiere I 
de Tașkent și s-a informat în 
legătură cu cercetările ce se 
efectuează la acest institut. I

Colaborare
BERLIN 14 (Agerpres). - 

La Berlin a avut loc a 13-a 
sesiune a Comisiei de cola
borare tehnico-științifică din
tre R. P. Romînă și R. D. Ger
mană, la încheierea căreia s-a 
dat publicității următorul co
municat :

în perioada 6-13 noiembrie 
1961 a avut loc la Berlin cea 
de-a 13-a sesiune a Comisiei 
de colaborare tehnico-științifi
că dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Demo
crată Germană. Potrivit li
niilor principale de dezvolta- r 
re a economiilor naționale din 
cele două țări, colaborarea 
tehnico-științifică a luat un

NEW YORK 14 - De la 
trimișii speciali Agerpres : 
Cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. dis
cută în continuare 
propusă de Uniunea 
— și anume felul în 
înfăptuită declarația 
re la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptată la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. Discutarea acestei pro
bleme a început la 6 noiem
brie. Au fost prezentate dele- 
gaților spre examinare trei 
proiecte de rezoluție: proiec
tul de rezoluție al U.R.S.S. 
care prevede lichidarea totală 
și definitivă a colonialismu
lui pînă la sfîrșitul anului 
1962, proiectul de rezoluție al 
Nigeriei prevăzînd lichidarea 
colonialismului în Africa pînă 
în anul 1970. proiectul de re
zoluție al Olandei care pre
vede de fapt punerea sub tu
tela O.N.U. a Irianului de 
vest care este un teritoriu al 
Indoneziei.

în cursul dezbaterilor gene
rale din ședințele precedente 
în legătură cu aceste proiecte 
de rezoluție au luat cuvîntul 
delegații U.R.S.S.. Ceylonului. 
Poloniei, Indoneziei, Olandei 
și Nigeriei.

în ședința plenară de luni 
după-amiază au luat cuvîntul 
reprezentanții Birmaniei, Gre
ciei și R.P. Romîne.

Exploatarea lacomă a bogă-

rodnică

problema 
Sovietică 
care este 
cu privi-

Cuvîntarea 
reprezentantului 

R. P. Romîne

mare avînt în special în do
meniul industriei constructoa
re de mașini și industriei chi
mice.

Față de cea de-a 12-a se
siune a comisiei, acum au fost 
adoptate un număr dublu de 
hotărîri.

De asemenea, s-a întărit co
laborarea directă dintre insti
tutele de cercetări din cele 
două țări.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială și de 
prietenie.

țiilor țărilor subjugate, a ară
tat Silviu Brucan, reprezen
tantul R.P. Romîne, aduce 
profituri fabuloase monopolu
rilor occidentale și este cauza 
multor represiuni și războaie 
coloniale.

Să ne referim de pildă la 
afacerea Katanga și Ia rolul 
jucat de Rhodesia de nord în 
evenimentele recente. Nu în- 
tîmplător premierul Rhode- 
siei, Roy Welensky a devenit 
aliatul lui Moise Choi 
vista engle: 
7 octombri 
tiveie acestei 
arme. Katanga ,_ _______
deține o cincime din produc
ția mondială de cupru, iar 
patru companii stăpînesc mi
nele de cupru : ..Anglo-Ameri
can Corporation", „Rhodesian 
Selection Trust". Tanganika 
Concession" și „British Sout 
Africa".

în ceea ce privește proble
ma Irianului de vest, delega
tul romîn a arătat că timp de 
sute de ani colonialiștii olan
dezi au stăpînit teritoriile in
doneziene ca un tot unic. Nu
mai după ce au fost nevoiți 
să acorde independența Indo
neziei ei au descoperit că Iria- 
nul de vest ar trebui să aibă 
un statut separat.

Romînia sprijină poziția In
doneziei și revendicarea ei 
privind Irianul de vest.

în continuare Silviu Bru
can a declarat că delegația 
romînă împărtășește părerea 
că anul 1962 trebuie să de
vină anul acordării indepen
denței tuturor popoarelor 
care trăiesc încă sub jugul 
colonial. Noi considerăm că 
măsurile propuse de U.R.S.S. 
sînt menite să servească toc
mai atingerii acestui țel și de 
aceea le sprijinim 
convingerea. 
Problema este de 
imediat popoarele 
de a pune capăt acum războa
ielor sîngeroase din Algeria și

Angola, de a face să înceteze 
masacrarea oamenilor nevi- 
novați și întemnițarea condu
cătorilor politici, de a termina 
cu politica rasială și a lua 
măsuri urgente pentru a 
transfera puterea de stat și 
administrativă popoarelor din 
colonii. Iată ce așteaptă de la 
Adunarea Generală popoarele 
înrobite din Africa, Asia, A- 
merica Latină. Iată 
buie să facă O.N.U. 
mentul de față,

ce tre- 
în i

a spus 
încheiere reprezentantul 
mîn.

mo-
> în

ro-

Nota de protest adresată 
de guvernul U.R.S.S. guvernului R.F.G.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a adre
sat ambasadei R.F.G. la Moscova 
un protest împotriva folosirii tu
rismului în scopuri de spionaj.

In acest protest adresat la 14 
noiembrie ambasadei se arată că 
Adolf Werner și Hermina Werner, 
turiști din R.F.G., care întreprin- 
deau o călătorie turistică, în au
tomobil, pe ruta : Odesa—lalta— 
Levșino—Harkov—Kiev — Cernovfî 
s-au ocupat cu culegerea de date 
cu caracter de spionai.

In momentul în care au fost re- 
finufi asupra soților Werner s-au 
descoperit mijloace tehnice pen
tru spionaj vizual și fotografiere 
de obiective militare, un mare 
număr de filme cu fotografii cu 
caracter de spionaj, un jurnal de 
zi cu însemnări cifrate cu caracter

de spionaj și mijloace pentru 
scriere secretă. Adolf și Hermina 
Werner au arătat că au sosit în 
U.R.S.S. executînd o misiune a 
serviciului de spionaj american 
care i-a finanțat.

Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a atras atenția Amba
sadei R.F.G. asuora faptului „că 
organele de spionaj ale S.U.A. si 
Germaniei occidentale, beneficiind 
de îngăduința vădită a autorități
lor R.F.G., folosesc pentru spio
naj cetățeni din R.F.G. pe care îi 
trimit în chio de turiști în U.R.S.S. 
cu misiuni de spionaj“.

M.A.E. al U.R.S.S. „protestează 
și insistă pentru luarea de căire 
guvernul R.F.G. a unor măsuri me
nite să nu îngăduie folosirea de 
către cetățenii R.F.G. a turismului 
în scopuri de spionaj împotriva 
U.R.S.S

be. Re- 
ză „Economist" din 
ie a dezvăluit mo- 

camaraderij de 
și Rhodesia

cu toată

a elibera 
coloniale,

r

de 
la
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Dat fiind marele volum 

muncă pe care delegații 
cea de-a 16-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. ur
mează să o depună în timpul 
dezbaterii unei probleme atit 
de importante ca lichidarea 
colonialismului, președintele 
Adunării — Mongi Slim, a de
clarat că începînd din ziua 
de 14 noiembrie vor avea loc 
ședințe de noapte. I

HELSINKI 14 (Agerpres). - 
TASS transmite: In capitala 
Finlandei s-a dat publicității 
un comunicat oficial, aprobat 
la 14 noiembrie de guvernul 
Finlandei, și care se referă la 
relațiile sovieto-finlandeze, în 
lumina notei sovietice adre
sată Finlandei la 30 octombrie, 
și a întîlnirii care a avut loc 
la Moscova, la 11 noiembrie, 
între A. Karialainen și A. A. 
Gromîko.

După cum se arată în comu
nicat, cu prilejul întîlnirii din
tre ministrul Karialainen și 
ministrul Afacerilor Externe 
al Uniunii Sovietice, A. A. 
Gromîko, care a avut loc la 
11 noiembrie 1961, A. A. Gro
mîko a expus părerile guver
nului Uniunii Sovietice despre 
situația internațională în lu
mina notei adresate guvernu
lui Finlandei. A. A Gromîko 
a relevat că în actuala situa
ție internațională Uniunea So
vietică este nevoită să se în
grijească de securitatea ei, că 
încă de pe acum trebuie să se 
tragă concluzii concrete în le
gătură cu securitatea frontie
relor sale. El a arătat că pe 
acest fundal cercurile militare 
din Uniunea Sovietică cer de 
multă vreme tratative militare 
între Finlanda și Uniunea So
vietică, în cadrul acordului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, încheiat în 
1948.
Ministrul Afacerilor Externe, 

a remarcat că guvernul Uni
unii Sovietice nu are nici cea

mai mică intenție de a se a- 
mesteca în treburile interne 
ale Finlandei. El a spus că 
Uniunea Sovietică nutrește o 
încredere deplină față de ac
tuala orientare a Finlandei în 
domeniul politicii externe. 
Dar Uniunea Sovietică nu a 
putut să nu atragă atenția a- 
supra faptului că în Finlanda 
situația politică a devenit in
stabilă și că în Finlanda au 
apărut anumite grupări poli
tice care tind în mod inten
ționat să împiedice continua
rea actualei orientări în dome
niul politicii externe. în actu
alele împrejurări guvernul 
Uniunii Sovietice ar dori să 
capete cît mai repede cu pu
tință certitudinea că actuala 
orientare a Finlandei în dome
niul politicii externe va con
tinua și că nimic nu va împie
dica dezvoltarea relațiilor a- 
micale între Finlanda și Uni
unea Sovietică. Dacă o astfel 
de certitudine ar fi obținută 
într-un viitor apropiat, pro
babil că s-ar putea evita trata
tive militare.

Ministrul Karialainen a răs

puns 
într-adevăr 
dar, după cum probabil se știe 
și în Uniunea Sovietică, în 
Finlanda toate grupurile se si
tuează pe linia Paasikivi. El 
a exprimat opinia că Finlanda 
dorește continuarea politicii de 
prietenie și încredere în rela
țiile cu Uniunea Sovietică.

Ministrul Karialainen, se 
spune în încheierea comuni
catului, a anunțat că va in
forma guvernul și cercurile 
politice din Finlanda despre 
considerentele expuse de mi
nistrul Afacerilor Externe, 
A. A. Gromîko.

La conferința de presă or
ganizată pentru ziariștii stră
ini, în cadrul căreia a fost di
fuzat susmenționatul comuni
cat, șeful serviciului de presă 
al M.A.E., M. Jakobson, a co
municat 
transmis fracțiunilor parla
mentare 
momentul de față și care vor 
trebui să facă cunoscut guver
nului considerentele lor.

r

că în Finlanda există 
diverse grupări

că acest text a fost

care-l studiază în

Faptele dovedesc eă Lumumba
și tovarășii săi au fost asasinați• o

Comitetul Politic al O.N.U. 
a aprobat rezoluțiile propuse 

de grupul de state afro-asiatice
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— La 14 noiembrie, Comitetul 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. a aprobat două rezolu
ții propuse de grupul de state 
afro-asiatice.

Prima rezoluție prezentată 
de Etiopia, Ghana, Guineea, 
Mali, Maroc, Nigeria, Sierra 
Leone, Somalia, Sudan, Togo, 
Tunisia, R.A.U., Congo (Leo
poldville), prevede transfor
marea Africii într-o zonă de- 
nuclearizată și cer tuturor 
statelor să nu folosească teri
toriul, apele teritoriale sau 
spațiul aerian al Africii pen
tru experimentarea, stocarea 
S3U transportarea armei nu
cleare.

Cea de-a doua rezoluție pre
zentată de Ceylon, Etiopia, 
Ghana, Guineea, Liberia, Li
bia, Nigeria, Somalia, Sudan, 
Togo, Tunisia și Indonezia 
cere ca secretarul general ad- 
interim al O.N.U. să se con
sulte cu guvernele țărilor 
membre ale O.N.U. pentru a 
lămuri care este părerea aces
tora în legătură cu posibilita
tea convocării unei conferințe 
speciale privind semnarea 
unei convenții referitoare la 
interzicerea folosirii armei nu
cleare și termonucleare în 
scopuri războinice. Rezoluția 
propune ca raportul în legă
tură cu aceste consultări să 
fie prezentat sesiunii viitoare, 
a 17-a, a Adunării Generale a 
O.N.U.

Pentru rezoluția care pre
vede transformarea Africii în- 
ir-o zonă denudcarizată au

Raportul comisiei de anchetă
NEW YORK 14 (Agerpres). 

La 14 noiembrie a fost dat 
publicității raportul Comisiei 
de anchetă cu privire la 
moartea lui Patrice Lumumba, 
comisie instituită prin rezolu
ția Adunării Generale a 
O.N.U. din 20 februarie 1961 
și compusă din reprezentanții 
Birmaniei, Etiopiei, Mexicului 
și Republicii Togo.

Raportul declară că „faptele 
rezultînd din mărturiile și ele
mentele dosarului contrazic 
versiunea guvernului provin
ciei Katanga potrivit căreia 
Lumumba, Okito și Mpolo ar 
fi fost uciși de membrii unui 
trib la 12 februarie 1961.

In concluziile sale raportul 
afirmă că „Comisia consideră 
drept veridică în punctele sale 
esențiale versiunea potrivit 
căreia deținuții au fost uciși 
în februarie 1961 după aduce
rea 'lor într-un oraș în apro
piere de Elisabethville și foarte 
probabil sub ochii anumitor 
membri ai guvernului provin
ciei Katanga, în special Chom- 
be, Munongo și Kibwe, și 
apreciază că teza evadărilor a

fost pe de-a întregul inven
tată".

Raportul subliniază de ase
menea, că „bănuieli grave 
apasă asupra unui anume co
lonel Huyghe, mercenar bel
gian, care ar fi, adevăratul 
asasin al lui Lumumba și care 
ar fi săvîrșit crima conform 
unui plan premeditat, cu com
plicitatea căpitanului Gat. tot 
mercenar belgian. In ce pri
vește pe Okito și Mpolo, nu 
reiese clar cine i-a ucis, dar 
indicațiile primite permit să 
se creadă că ei au fost asa
sinați în același timp cu Lu
mumba".

Dosarele Comisiei abundă 
în mărturii indicînd rol l 
deosebit jucat de Munongo, 
ministrul de Interne katan- 
ghez, în complotul care a dus 
la asasinarea lui Lumumba, 
Okito și Mpolo.

în încheierea raportului se 
spune că rezultatele anchetei 
pot servi drept bază unei an
chete ulterioare în Congo și 
unei proceduri judiciare care, 
după părerea Comisiei, ar 
trebui să fie deschisă „în cel 
mai scurt timp".

Un aspect al „bunăstării" populației din împrejurimile orașului HAMBURG din R.F.G., 
țară a „miracolului economic1
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în general țările blocului occi
dental între care S.U.A„ An
glia, Franța, Portugalia, Spa
nia, Republica Sud-Africană, 
o serie de țări din America 
Latină, precum și Japonia.

Pentru rezoluție au votat 
toate țările lagărului socialist, 
precum și Cuba, Iugoslavia și 
majoritatea țărilor neangajate 
între care India și Indonezia.

Pentru rezoluția care pro
pune scoaterea armei atomice 
în afara legii au votat 60 de 
delegații, între care toate ță
rile lagărului socialist, Cuba, 
Iugoslavia toate țările neanga
jate, Japonia, Cipru, Mexic, 
Pakistan.

Au votat împotrivă 16 țări: 
S.U.A., Anglia, Franța, Aus
tralia, Belgia, ceankaișistul, 
Grecia, Guatemala, Irlanda, 
Italia, Luxemburg, Olanda, 
Noua Zeelandă, Nicaragua-, 
Republica Sud-Africană, Tur
cia.

25 de țări s-au abținut de 
la vot.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI_____ _____ w

Administrația lui Chombe a fast alungată 
din Albertville și. din Katanga de nord

LEOPOLDVILLE 14» (Ager
pres).—Agenția France Presse 
relatează că la 14 noiembrie 
Georges Smith, șeful serviciu
lui de informații al O.N.U. în 
Congo a declarat că Partidul 
Balubakat, partid katanghez 
de opoziție, a înlăturat admi
nistrația lui Chombe din ora
șul Albertville și din Ka
tanga de nord.

Smith a adăugat că Mwanba 
Prosper Ilunga, vicepreședin
tele partidului Balubakat, a 
preluat, în numele guvernului 
central al Republicii Congo 
funcția de comisar de dis
trict. Purtătorul de cuvînt al

O.N.U. a declarat că în a- 
ceastă regiune domnește cal
mul și că la Albertville nu 
s-a semnalat nici un incident.

Răspunzînd la o întrebare 
a ziariștilor, Smith a spus că 
„prăbușirea completă a jan
darmeriei și poliției lui 
Chombe a permis partidului 
Balubakat să preia relativ 
ușor puterea la Albertville".

Agențiile occidentale de pre
să relatează că primele uni
tăți ale armatei naționale con
goleze venite din Stanley
ville au sosit marți la Albert
ville.

Copiii revolt (iei 
eubane

(Urmare din pag. l-a)

supra faptului dar... imunita
te diplomatică.

La amenințarea de război, 
poporul cuban a răspuns prin- 
tr-o mobilizare generală.

Pe Malecbn, uriașul bule
vard de pe malul Oceanului, 
țevile tunurilor se îndreaptă 
spre mare. La 90 de mile se 
găsește Miami și Miami nu e 
numai un loc de odihnă și 
distracție pentru milionarii a- 
mericani: în Miami, ca în Gua
temala și Nicaragua, se antre
nează bandele de mercenari, 
cărora la 17 aprilie 1961, po
porul cuban le-a dat un defi
nitiv picior în spate.

O clădire uriașă, sticlă și 
beton, multe etaje ; deasupra 
porții un vultur orgolios își 
întinde ghiarele: Embassy of 
the United States of America.

In fața ambasadei america
ne e o agitație deznădăjduită : 
domni, doamne, tineri ele
ganți, popi catolici se agită, 
asaltează imensa poartă de sti
clă, sub privirile batjocoritoa
re ale cetățenilor. Așezate în 
jurul clădirii, formând un cor
don, tinere milițiene stau de 
gardă tăcute, nemișcate, cu 
degetul pe trăgaciul armelor 
automate : nu e exclusă o pro
vocare, o „autoagresiune". Ma
joritatea fugarilor sînt, desi
gur, convinși că totul nu va 
dura mult, că se vor întoarce 
„victorioși" să-și ia în primire 
moșiile, fabricile și „să plă
tească" cu vîrf și îndesat „va
gabonzilor" care au îndrăznit 
să-și ia soarta în propriile 
mîini. Probabil tot la fel gîn- 
deau și prinții, conții și bur

juii ruși care asaltau vasele de 
război engleze la Novorosiinsk 
și Odessa și care și-au termi
nat lamentabila existență ca 
șoferi, chelneri și proxeneți in 
marile metropole ale lumii. 
Unii — din cine știe ce rest 
de pudoare — își acoperă obra
zul cu ziare sau cu poșeta — 
în fața indiscreților reporteri- 
fotografi de la „Hoy" și „Re
volution", alții rid insolent; 
dar ochii tuturor sclipesc de 
neliniște.

Și deodată, strecurîndu-se ca 
șopîrlele prin vijeliosul iureș 
al mașinilor, strigând cît îi 
ține gura filfîind din mîini își 
fac apariția vînzătorii de zia
re, celebrii „negritos" din Ha
vana, adevărați gavroși, plini 
de viață, cu ochii mari sticlind 
de inteligență și de umor, un 
umor năpraznic de altfel, 
care nu cruță. Circulă agili 
printre picioarele „fugarilor" 
le oferă ziare, anunțînd și con
ținutul articolelor: „Huye la 
gusanera contra revoluciona- 
ria! (Fuge viermăria contra
revoluționară !).

— Cumpărați „Revolution" 
știri senzaționale, senor! Fug 
viermii! Nu vă interesează ?

— Solavaya! (Călătorie 
sprîncenată!).

Un preot catolic rotofei și 
speriat, ca un gîndac mare ne
gru, cu obrazul roz se agită, 
basculează coada, ridică niște 
hârtii, strigă, vrea să atragă a- 
tenția asupra lui.

— Salutări lui Franco! îi 
strigă un negrito, care n-are 
mai mult de șase ani și căruia 
o capelă militară cu stea de 
comandante îi cade tot timpul 
pînă pe bărbie.

Popoarele se despart de tre
cutul lor rizînd și într-adevăr 
Ia gusanera fuge din Cuba în 
hohotele de rîs ale cetățenilor, 
în usturătoarele înțepături ale 
micilor vînzători de ziare.

L m stat de vorbă 
I cu unul dintre a- 

cești gavroși în 
timpul unei ma
nifestații. S-a a-

J propiat de mine și 
, solemn, cu aerul

unui grande de Espana :
— Hagame el honor de rega- 

larme con un refresquito. 
(Fă-mi onoarea și cinstește-mă 
cu o răcoritoare). Avea cel 
mult 7 ani; l-am întrebat ce 
a fost „înainte".

— Nada. (Nimic). Acum am 
fost înălțat la rangul de om.

Mai tîrziu l-am văzut urcîn- 
du-se la tribună, trăgîndu-l de 
mînecă pe Fidel Castro și în
cepînd cu el o lungă conver
sație : probabil despre calita
tea tancurilor și tunurilor care 
treceau prin fața tribunei.

revoluției, acolo unde masele 
de țărani au alergat la vocea 
lui Fidel Castro formînd vic
torioasa Armată Revoluționa
ră, funcționează astăzi 3.000 
de școli și numărul lor va fi 
ridicat la 7.000.

n septembrie 1959 
au debarcat în 
Sierra cîteva ca
mioane cu soldați: 
s-au stabilit pe o 
uriașă moșie al

cărei stăpîn fugise în S.U.A. ; 
moșia era părăginită, peste tot 
creșteau ierburile sălbatice cu 
rădăcini adinei, îndărătnica 
vegetație tropicală specifică 
Sierrei Maestra.

Aici se ridică astăzi „Ciu
dad Escolar Camilo Cienfue- 
gos“ numită astfel în aminti
rea unuia dintre cei mai iu
biți eroi ai revoluției eubane,

el comandante Camilo Cien- 
fuegos, căzut la datorie.

Aici vor studia 20.000 de 
copii, cei mai buni elevi ai 
școlilor din Sierra. E un nu
măr simbolic; fiecare elev va 
reprezenta pe unul din cei 
20.000 de eroi ai războiului 
civil. Școala a început să func
ționeze, deși întregul ansam
blu nu e încă terminat: lu
crează ostașii armatei revolu
ționare, membrii milițiilor re
voluționare, voluntari și înșiși 
elevii care învață aici. Profe
sorii și elevii alcătuiesc o 
mare familie ; școala se auto
administrează ; în planul ,,O- 
perației Sierra" se prevede ca 
anul viitor școala să se între
țină din ceea ce vor produce 
elevii care lucrează la timp, 
cresc animale, îmbină învăță
tura cu munca practică. Toa
te problemele se discută și se

rezolvă în colectiv; elevii mai 
mari tipăresc manuale pentru 
cei mici ; lecțiile sînt scrise 
de elevi: teme politice, amin
tiri din timpul Revoluției, bio
grafii de eroi

ă amintiți de co
pilul cu ochi mari 
pe care tatăl său 
îl ducea călare 
spre școală, copi
lul din filmul so

vietic documentar „Insula în 
flăcări ?“.

L-am întîlnit pe Buenad- 
ventura Rodriguez acum cîte
va zile, la Palatul Pionierilor 
din București; șase copii au 
făcut o mare călătorie în 
lume, în Uniunea Sovietică și 
alte țări socialiste. Și iată-i 
ajunși și în țara noas
tră ; se întorc plini de 
impresii, sînt „oameni cu

na din lozincile 
fundamentale ale 
Revoluției eubane 
a fost „Să trans
formăm cazărmile 
în școli!“.

Și într-adevăr astăzi, pe 
locul unde se înălțau sinistre
le „cuartele" ale lui Batista, 
copiii învață să scrie și să ci
tească. Obuzele și mitralierele
au fost înlocuite cu creioane 
și caiete ; în locul vocilor as
pre ale instructorilor ameri
cani răsună rîsul zglobiu al

Tinerii cubanezi demonstrează purtînd lămpi — simbol al răspinriirii culturii in rîndurile 
poporului

copiilor.
în Sierra Maestra, leagănul

experință", vor avea ce po
vesti acasă. Cinci dintre ei, 
Buenadventura Rodriguez, 
Jorje Gutierrez, Rolando 
Vega Soto, Luiz Memendez și 
Pedro Hernandez Diaz (care e 
cel mai mare ; are 16 ani și e 
șeful delegației) sînt elevi ai 
centrului școlar de la Coji- 
mar, lingă Havana. Al șaselea, 
Fidel Castro Diaz, e băiatul 
primului ministru, pionier, 
elev la școala secundară de 
bază.

Discuția noastră a fost scur
tă, pentru că chiar atunci oas
peții se pregăteau să plece într- 
o călătorie prin țară. Am regă
sit, cu emoție mărturisesc, spi
ritul viu, inteligența ascuțită, 
curiozitatea sănătoasă și umo
rul copiilor cubani; Fideli- 
to voia să știe care sînt cele 
șapte minuni ale lumii anti
ce, de ce sînt numai șapte, 
de ce se vorbește de ele dacă 
nu s-au păstrat; Pedro se in
teresa de organizarea gospo
dăriilor noastre agricole. E 
interesant și adînc revelator 
idealul de viață al acestor 
copii: i-am întrebat (și e o 
întrebare ușor banalizată, 
prin repetiție) „ce vreți să de- 
veniți tind veți fi mari" — 
mecanic agricol, mecanic, in
giner, mecanic agricol, meca
nic. Numai Luiz Memendez 
căruia ceilalți îi spun în glu
mă gordo, adică grăsunul, răs
punde făcînd cu ochiul: abo- 
gade (avocat); pentrucă o 
discuție nu e serioasă, dacă 
nu există și o mică glumă. 
Cînd idealul de viață al unor 
copii de 11—13 ani e să devi
nă mecanici agricoli, înseamnă 
că Revoluția care a făcut să 
se nască în ei asemenea idea
luri e foarte puternică, are 
rădăcini indestructibile în su
fletul poporului.

Nu pot încheia aceste cîte
va pagini fără să citez scri
soarea mamei unuia dintre 
eroii luptei împotriva merce
narilor imperialiști.

„Eu, subsemnata Josefa 
Garcia, mama combatantului 
mort la Playa Giren, Benja
min Moreno Garda din Bata
lionul 116, cele ce pot să le 
spun despre Benjamin sînt 
următoarele : s-a născut la 17 
iunie 1945, a învățat să scrie 
și să citească și tind a împli
nit 15 ani s-a înscris în Mili
ția Revoluționară. Visul său 
era să lupte în cazul tind 
Cuba ar fi atacată. Îmi spu
nea : Mamă, dacă Patria mea 
e atacată și mi s-ar întîmpla 
ceva, să nu plîngi; aș vrea 
să-mi iei locul, să porți mi
traliera mea și să lupți în 
locul meu.

Benjamin a participat la 
luptele de lichidare a viermi
lor contrarevoluționari în 
Escambray (2 luni), în 18 apri
lie a plecat cu compania lui 
spre Yagiiy Grande; de aici 
i-am auzit ultima oară vocea 
la telefon. Mi-a spus : Mamă, 
sîntem mobilizați, nu știu în
cotro mergem, dar îți spun 
că vom învinge; să nu su
feri și să nu plîngi. Urmează- 
mă mereu. Ceea ce am ciști- 
gat noi nu se poate pierde.

Ca să termin vă spun că 
nu știu exact unde a căzut 
fiul meu, lupta a fost foarte 
grea, tovarășii nu m-au putut 
lămuri. M-am întors la Ha
vana și am îndeplinit dorința 
fiului meu : m-am înscris în 
Miliția Revoluționară. Îmi 
pare rău că nu am mitraliera 
lui, așa cum dorea el.

Mulțumesc tovarășilor pen
tru tot ce-au făcut pentru 
mine în orele de amară dez
nădejde, voi sprijini pînă la 
moarte Revoluția Socialistă 
astăzi mai mult ca niciodată.

Știu că sîngele fiului meu 
și al tovarășilor săi n-a curs 
în zadar, pentru că astăzi și 
mîine și totdeauna

VENCEREMOS !
Benjamin avea 15 ani. A- 

ceștia sînt copiii Revoluției 
eubane.
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