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Fiecare brigadă
colectiv

de muncă fruntaș!
Se apropie ziua 

zi în care oamenii 
Iria noastră sărbătoresc cea de a 
XV-a aniversare a eliberării țării 
de sub jugul fascist. Ca de fiecare 
dată și acum, tinerii din uzina 
noastră, Uzina de tractoare „Ernst 
Thălmann" din Orașul Stalin, 
alături de vîrstnici, și-au pus în
trebarea: cu ce realizări, cu ce fap
te deosebite de muncă vor intim- 
pina această mare sărbătoare a 
poporului nostru ?

Noi știm că rostul brigăzilor de 
producție al® tineretului este acela 
ca prin buna organizare a munc.i, 
să contribuie la transformarea 
locurilor de muncă unde au fost 
înființate în locuri de mun
că fruntașe, să constituie un 
model pentru tineri în promovarea 
cu perseverență a noului, în ridi
carea calificării, a organizării 
muncii și îmbunătățirii calității 
produselor. Noi socotim că o bri
gadă care nu întrunește asemenea 
calități, nu-și justifică rostul pen
tru care a fost 
creată, hu-și în
deplinește sar
cinile date de 
partid, de C.C. 
al U.T.M.. Iată 
de ce, de curînd, cu prilejul unei 
conslătuiri a brigăzii, noi ne-am 
pus întrebarea: răspunde brigada 
noastră acestor cerințe? Se stră
duiesc toți tinerii să muncească 
Ia nivelul fruntașilor pentru 
a fi un exemplu pentru cei
lalți tineri din secție ? Cu ă- 
cest prilej am făcut o anali

ză a activității de pînă acum a 
brigăzii noastre. Deși brigada în 
ansamblu și-a îndeplinit și depășit 
luna trecută planul de producție, 
a realizat economii la scule în va
loare de 1.100 lei, deși ne încadrăm 
în coeficientul admis de rebut, nu 
toți tinerii din brigadă muncesc la 
nivelul fruntașilor, nu toți consti
tuie un exemplu in muncă pentru 
masa tinerilor. Unii tineri dau 
dovadă' de indisciplină în mun
că, nu dau atenția cuvenită 
organizării lucrului, dau rebuturi, 
nu se străduiesc să învețe con
tinuu pentru a-și ridica nivelul 
tehnic, profesional. Fără îndoială 
că toate acestea au frînat bunul 
mers al brigăzii.

Din discuțiile purtate am ajuns 
la concluz:a că avem forțele 
sare, că dispunem de toate con
dițiile pentru ca să înlăturăm 
ceste lipsuri, să îmbunătățim în 
mod serios activitatea brigăzii.

Pentru a întîmpina ziua de 23 
August cu succese cit mai impor
tante în muncă, noi ne ara 
hotărît să ne îmbunătățim ac
tivitatea, să muncim în așa 
fel incit brigada noastră să devi
nă un colectiv de muncă fruntaș. 
Cum putem realiza acest obiecti v ? 
In primul rînd vom acorda o mai 
mare atenție organizării locur.lor 
de muncă, ridicării calificării teh
nice, profesionale a tinerilor. Vom 
întări de asemenea spiritul colec
tiv al brigăzii luptînd necontenit 
pentru întărirea disciplinei, pentru 
folosirea din plin a mașinilor și a 
timpului de lucru.

In vederea realizării cotiturii pe

de 23 August, 
muticii din pa-

care vrem s-o facem în munca 
noastră, ne propunem să dezvol
tăm foarte puternic în cadrul bri
găzii spiritul critic și autocritic, 
exigența față de lipsuri ca o ex
presie a dragostei fiecărui tînăr 
pentru brigadă, pentru formarea 
unui colectiv puternic, închegat, 
unitar.

Pentru a cîștiga titlul de briga
dă de tineret fruntașă, pentru ca 
fiecare brigadă din uzina noastră 
să devină un colectiv de muncă 
fruntaș în care fiecare membru să 
lucreze la nivelul fruntașilor, noi 
chemăm la întrecere, în cinstea 
zilei de 23 August, toate brigăzile 
de producție ale tineretului din 
uzină cu următoarele obiective:

firea de cărți tehnice, parti
ciparea la conferințele teh
nice. In vederea îmbogă
țirii cunoștințelor de cultură 
generală, patru tineri din 
brigadă se vor înscrie la 
toamnă la cursurile școlii 
medii serale.

• Prin mai buna organi
zare a locului de mun

că, avînd întotdeauna sculele 
necesare și materialele pre
gătite din timp, prin îngriji
rea și curățirea în mod con
știincios, zl de zi, a mașinilor,

In cinstea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre

să reducem procentul de re
parații, să folosim din plin 
mașinile șl timpul de lucrumașinile și
pentru a realiză în fiecare 
lună planul cu 3 zile mai de
vreme, depășindu-ne astfel 
sarcina de sporire a produc
tivității muncii.

• Gospodărind cu grijă 
materiile prime și ma

teriale auxiliare, prin îngri
jirea sculelor, pînă la 23 
August, fiecare tînăr din bri
gadă să realizeze economii 
în valoare de cel puțin 500 
lei. Economii importante 
vom realiza și prin reducerea 
cu 10 la sută a coeficientului 
admis de rebut, contribuind 
astfel la reducerea prețului 
de cost al pieselor lucrate.

bunul

nece-

a-

• Pentru creșterea conti
nuă a calificării noas

tre profesionale ne angajăm 
să urmăm cu regularitate 
cursurile de minim tehnic, 
să organizăm dezbateri pen
tru a învăța continuu din ex
periența celor mai buni mun
citori, a comuniștilor, pentru 
a ne însuși și aplica pe scară 
largă metodele înaintate de 
muncă ca de pildă așchie- 
rea rapidă a metalelor. De 
asemenea vom organiza cl-

In orașul Victoria 
a început construcția 

unei noi fabrici
De curînd la Combinatul chimic 

„I. V. Stalin" din orașul Victoria 
au început lucrările de construcție 
a unei fabrici de alcool melilic. 
Noul produs va fi obținut prin 
chimizarea gazului metan. El va fi 
folosit ca materie primă la pro
ducerea formaldehidei necesară 
fabricării rășinilor sintetice și ma
selor plastice. Construirea acestei 
noi unități a industriei noastre 
chimice va aduce o contribuție de 

\seamă la dezvoltarea în viitorii ani 
a producției de mase plastice și 
rășini sintetice.

Pînă în prezent au fost ridicate 
construcțiile aferente instalației de 
cracare oxidativă a gazului metan. 
S-a început de asemenea turnarea 
fundației la secția de sinteză și dis
tilare a alcoolului metilic și la 
cea de oxigen.

Noua fabrică va fi înzestrată cu 
utilaj de înaltă tehnicitate și va 
intra în producție în cursul anului 
viitor.

• Luptînd pentru înche
garea colectivului bri

găzii ne propunem ca fiecare 
din noi să fie un model de 
disciplină în muncă, de com
portare. atît în muncă, cît și 
în viata personală, în socie
tate, în familie. In acest 
scop, vom căuta să ne petre
cem cît mai mult timpul li
ber în colectiv, vom orga
niza excursii, vom viziona în 
colectiv filme pe marginea 
cărora vom organiza apoi 
discuții, vom discuta în bri
gadă recenziile unor cărți 
etc- Pentru a întări șl mai 
mult viata colectivă a brigă

zii ne vom o- 
cupa mal mult 
de pregătirea 
noastră poli
tică și cultu
rală. In acest

scop, în afara formelor de 
învațămînt politic la care 
participăm, vom studia eve
nimentele politice interne și 
internaționale. Cu ajutorul 
organizației U.T.M. vom stu
dia în mod amănunțit în ca
drul brigăzii diferite mate
riale, broșuri, documente le
gate de marea sărbătoare a 
eliberării poporului 
ziua de 23 August.

nostru,

SalaIn cuvîntarea rostită 
Floreasca cu privire la 
celui de-al XXI-lea Congres extra
ordinar al P.C.U.S., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a vorbit 
de perspectivele minunate care se 
deschid în fața poporului nostru 
pe drumul construirii socialismu
lui. Cu acest prilej, a arătat că 
prin înfăptuirea prevederilor pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale în anii 1960—1965 cînd 
se va termina în linii mari 
construirea socialismului, tre- 
cind intr-o nouă etapă — aceea 
a desăvîrșirli construcției socialis
te. Perspectivele acestea luminoase 
ne însuflețesc, ne dau Un nou a- 
vînt în muncă. Sîntem hotărîți să 
contribuim cu toată puterea, cu 
tot entuziasmul nostru la înfăptui
rea acestor prevederi.

la 
lucrările

EUGEN 
CHETRA- 
airfomate.

In numele brigăzii:
KISS, responsabil, ION 
RU, maistru, secția 
Uzina de tractoare „Ernst Thâl- 
rnann", Orașul Sjalin.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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UN TREN 
A PORNIT 

SPRE 
REȘIȚA...

Zori de zi. în gara Turnu Seve
rin, tinerii ceferiști sînt în mare 
fierbere. Scurte discuții se aud la 
diferite intervale :

— De la Tg. Jiu a sosit ?
— Sosit !
— Bagă-le pe linia treia și cu- 

plează-le la garnitură. Și acarii 
schimbă acele, leagă vagoanele u- 
nul de celălalt. Garnitura e com
plectă : 46 vagoane.

Doi utemiști urcă sus pe loco
motivă. Arborează două drapele 
roșii și împodobesc vagoanele cu 
ramuri verzi de stejar și flori. 
Sînt puse și lozinci patriotice.

Pe peron a început să cînte o 
fanfară. Mulțime de tineri și de 
steaguri colorează viu peronul.

Ce se întîmplă aici ? se întreabă 
călătorii. Curînd află, și participă 
și ei emoționați la evenimentul a- 
cesta tineresc. într-adevărt e o săr
bătoare, o sărbătoare care are o 
semnificație a sa, deosebită. Tine
rii au pregătit-o cu răspundere și 
cu migală încă de acum o lună, 
cînd ca răspuns înflăcărate! acțiuni 
patriotice a tinerilor reșițeni, mo
bilizați de Comitetul regional 
U.l'.M. Craiova, au hoțărît să co
lecteze cel puțin o jumătate de 
milion de kilograme fier vechi. 
„Cît mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socialis
te** — aceasta a fost lozinca sub 
care s-a desfășurat acțiunea, și care 
a străbătut meleagurile fiecărui 
raion, de la un capăt la celălalt.

Mii și mii de tineri din brigăzile 
utemisie de muncă patriotică au 
cercetat drumuri, șanțuri, dealuri, 
livezi, păduri, străzi și împreju
rimi ale întreprinderilor și au co
lectat metalul gram cu gram. Au 
fost scoase din amorțeala ruginei 
— locomobile, resturi de unelte 
agricole de tablă, lucruri metalice 
de prisos. Tinerii au muncit cu 
dragoste și entuziasm în această ac
țiune, fiindcă au înțeles sensul po
litic și patriotic al acestei munci, 
au înțeles faptul că din aceste lu
cruri de „nimic'* vor fi realizate 
pentru patrie lucruri de valoare.

Tinerii au colectat nu numai 
cele 500.000 Kg. de fier vechi cil 
prevedea angajamentul, ci 546.200 
Kg. Sînt mîndri de activitatea lor 
tinerii uzinelor „Electroputere** și 
„7 Noiembrie'* din Craiova, care, 
laolaltă cu alți tineri din oraș, au 
colectat peste 174 tone de metal. 
Sînt mîndri și ținerii din comune
le și satele raioanelor Tg. Jiu, 
Gilort, Balș, Caracal și alții, care 
au colectat zeci și zeci de tone de 
metale vechi.

...Trenul stă gata de plecare. Me- 
‘conicul de locomotivă și fochistul, 
tineri și ei, au mai apărut odată 
la fereastră. Apoi, la semnalul im
piegatului, se aude un scurt fluie
rat de locomotivă și trenul se pu
ne în mișcare spre Reșița.

— Drum bun, tovarăși ! le-au 
urat tinerii. Transmiteți tinerilor 
reșițeni că în cinstea zilei de 23 
August le vom mai trimite o gar
nitură. La aceasta va contribui fie
care utemist din regiunea noastră, 
care va colecta conform angaja
mentului luat, cel puțin 5 kg. de 
fier vechi. Va fi de patru ori mai 
mult decît azi. Pentru patria noas
tră socialistă a cărei înflorire o 
dorim necontenit, vom închina și

Primirea 
de către președintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romine, 
Chivu Stoica, 

a noului ambasador 
ai R. P. Chineze 

la București
Marți 16 iunie 1959, președin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, Chivu 
Stoica, a primit în audiență pe 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze, Siu Glen-guo.

Fabrica de fire și fibre sintetice de relon de la Săvinești. In foto
grafie muncitoarea Floarea Brătășanu lucrind în sala gafelor.

'Cm planul seMBesfanal
« j 1*unseplinn

In cinstea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării patriei, colec
tivul Uzinelor „Industria Sîrmii" 
din Cîmpia Turzii a obținut un 
nou succes : realizarea cu 15 zile 
înainte de termen a planului glo
bal de producție pe primul se
mestru al anului. Harnicii meta- 
lurgiști de aici au dat cu 9 la 
sută mai mult oțel Siemens Mar
tin, și cu 9 la sută mai multe la
minate decît prevedea planul.

în întrecere cu ceilalți siderur- 
giști din țară pentru sporirea pro

ducției de metal, muncitorii, Ingi
nerii și tehnicienii de la aceste 
uzine au găsit noi căi de ridicare 
a indicilor de utilizare a agrega
telor.

Preocuparea metalurgiștilor pen
tru reducerea consumurilor speci
fice de energie electrică, de elec
trozi de grafit, combustibil etc., a 
dus anul acesta la reducerea pre
țului de cost pe tona de oțel Sie
mens Martin cu 45 lei, și cu 42,73 
lei pe tona de oțel electric.

(Agerpres)

La odihnă în frumoasa stațiune Slănic Moldova,

Pregătiri pentru campania 
de recoltare

Pentru a putea executa la timp 
și în bune condiții campania de 
recoltare și treieriș, tractoriștii și 
mecanizatorii de la S.M.T. Făcă- 
ieni, raionul Fetești, îndrumați de 
organizația de partid și-au inten
sificat eforturile pentru a repara 
la timp parcul de tractoare și ma
șini agricole necesare campaniei. 
Ei au reparat pînă în prezent 68 
tractoare, cinci combine, 28 bato
ze, 22 seceră tori, 4 tocătoare și 
alte mașini agricole, reușind astfel

să îndeplinească într-o proporție 
de peste 90 la sută pregătirile ne
cesare campaniei de recoltare și 
treieriș.

Un aport deosebit la acest suc
ces l-au adus tinerii mecanizatori 
dintre care s-au evidențiat candi
date de partid Mihai Ioniță, Eu
gen Alexandru, utemiștii Ion Stoe- 
nescu, Constantin Munteanu și 
alții.

GHEORGHE FRINCU 
țăran colectivist

îndeplinirea înainte de termen 
a planului de împăduriri 

pe semestrul I
Campania de împăduriri din pri

măvara acestui an s-a desfășurat 
în condiții bune, fapt care a dus 
la îndeplinirea inainte de termen 
a planului pe semestrul I. La îm
pădurirea terenurilor degradate, 
planul a fost realizat în proporție 
de 115 la sută. Cele mai mari su
prafețe au fost împădurite de către 
silvicultorii din direcțiile silvice din 
Regiunea Autonomă Maghiară,

regiunile Bacău, Pitești, Suceava 
și Cluj. O contribuție de seamă la 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului semestrial de împăduriri 
au adus-o tinerii, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., precum și 
personalul silvic, care prin muncă 
voluntară a« împădurit o suprafa
ță de peste 5.300 ha. In executa
rea împăduririlor prin muncă pa
triotică cele mai importante reali-

RĂSPUNDEREA DE A GINTA 
VIATA NOASTRĂ NOUĂ

zări s-au înregistrat în regiunile 
Ploești, Suceava și Galați.

(Agerpres)

Poeții noștri vîrstnici fi tineri 
fac parte deopotrivă din. marele 
front comun al liricii militante ; 
ei reflectă cu entuziasm actuali
tatea construcției noastre socia- 
l.s'.e — orien indu-și creația că
tre temele majore ale epocii 
noastre, tnlr-un articol apărut 
în revista „Lupta de clasă" sub 
titlul „Pentru o poezie strîns le
gală de actualitate, bogată in 
idei" (Nr. 3 959), se remarca pe 
bună dreptate pasul important pe 
care l-au făcut inainte reprezen
tanții cei mai tineri ai poeziei 
romînești contemporane, eviden- 
țiindu-se mai ales faptul că : 
„se dezvoltă cu succes o poezie 
tinerească in care-și găsesc locul 
ji cintecul de muncă ji luptă, ți 
cintecul de dragoste, pastelul fi 
meditația. O serie de tineri poeți 
se îndreaptă cu precădere spre 
tematica legată de lupta fi mun
ca clasei muncitoare. Această o- 
rientare vădește faptul că mulți 
dintre tinerii poeți au înțeles că 
abordarea tematicii legate de 
ideile cele mai înaintate ale vre
mii noastre constituie condiția e-

sențială pentru înflorirea unei 
poezii realist-socialiste de înaltă 
valoare artistică".

Cititorul versurilor scrise în 
ultima vreme de către tinerii 
poeți poate constata lesne pro
gresul remarcabil realizat in 
orientarea crea
ției acestora. Se Țț-
dovedește astfel 
încă odată că 
numai abordarea 
temelor majore 
ale actualității este in măsură să 
afirme cu prestigiu și roade va
loroase forța fi talentul tânăru
lui artist, să dezvolte o maturi
tate indispensabilă in concepția 
creatoare a poeților contempo
rani. Pe de altă parte, îndepărta
rea de realitatea revoluționară, de 
caracterul militant al poeziei duce 
în mod inevitabil la îndepărta
rea de artă.

îndrumarea poeziei noastre de 
către partid urmărește tocmai 
călăuzirea ei fermă pe drumul 
inspirației directe din clocotul 
tumultos al vieții de construc
ție socialistă, din acele fapte vii,

de o strălucitoare frumusețe, pe 
care Gorki le considera indispen
sabile marilor realizări ale artei 
epocii noastre.

Care sint temele importante, 
majore pe care le abordează ti
nerii poeți ? în primul rînd, tema

legătură cu creația 
unor tineri poeți
noilor șantiere pe schelele că
rora se ridică marile construcții 
ale socialismului. Aici, în. inima 
vieții, unde se poate simți cel 
mai bine pulsul entuziast și pu
ternic al lumii noastre noi, poe
ții tineri au descoperit excelente 
surse de inspirație. Aurel Sto- 
rin cintă construcția socialistă 
printr-o idee poetică de mare 
putere expresivă. Pornind de la 
însemnata realizare a regimului 
democrat-popular — noul oraș, 
Victoria — tînărul poet cintă un 
fenomen foarte reprezentativ pen
tru patria noastră. în poezia 
sa, Aurel Storin evocă orașul

care nu 
zeria și 
de provincie sufocate de plicti
seală și anchilozare în vremurile 
regimului trecut. Poetul caută să 
recreeze atmosfera de prospețime 
și entuziasm care caracterizează 

aspectul unui o- 
raș în antiteză 
cu ceea ce n-au 
trăit locuitorii 
noului oraș.

a cunoscut nici cînd mi- 
umilința vechilor orașe

„Hîrțoagele cu fracul alb de praf 
Și cu garoafa roșie, de ceară 
Dughenile meschine de zaraf 
Și pe ceilalți zarafi, mai mari de 

țară, 
Această stradă nu i-a cunoscut, 
Fiindcă orașul nu are trecut".

Florența Albu știe să descrie 
simplu și firesc marile înfăptuiri 
contemporane. într-un 
poeme, ea înalță : 
„Un cîntec Oneștiului 
Construcțiilor lui din

ciclu de

cărămidă 
albă, 

Care par, în lumina zorilor 
Palate de marmoră.

„Dimineață1* — „lașul Literar" 
nr. 3,1959 —

Ceea ce Florența Albu reu
șește îndeosebi, și aceasta se 
poate observa lesne în poezia 
din ale cărei versuri am citat 
mai sus, este mai cu seamă ex
primarea vitalității care respiră 
din tabloul marilor construcții 
socialiste. Aceasta este o vitali
tate a celor mai bune sentimente 
și a convingerilor omului nou.

Tema muncii pe ogoarele pa
triei, unde se dobîndesc impor
tante realizări in lupta pentru 
transformarea socialistă a agri
culturii — revine de aseme
nea frecvent în cele mai bune 
dintre versurile tinerilor poeți.

Concepția nouă, înaintată, des
pre viață în virtutea căreia 
ne este prezentată viața satului 
contemporan, răzbate puternică 
in numeroase alte poezii ale 
tinerei noastre generații scriitori
cești. Ar fi cazul să pomenim

MIRON DRAGU

(Continuare în pag, 3-a)

Aspect din secția de cazangerte a 
atelierelor principale C.F.R. Sime- 
ria. In prim plan sudorul Moga 
Aurel și Becse Nicolae lucrind la 
reparatul unei cutii de foc pentru 
locomotivă. Ei sint fruntași în 
producție depășindu-și normele 
zilnice de producție cu 10—15%

---- •-----

Films documentare 
închinate 

celei de a 15-a 
aniversări 

a eliberării patriei
La Studioul „Alexandru Sahia“ 

se desfășoară o intensă activitate 
în vederea realizării unui ciclu de 
filme documentare consacrat marii 
sărbători a poporului romîn — 
cea de-a 15-a aniversare a elibe
rării patriei.

Un film documentar de lung 
metraj va evoca episoade ale in
surecției armate și participării Ro- 
mîniei la războiul antihitlerist.

Regizoarea sovietică O. B. Pod- 
gorețkaia și regizorul romîn Mirel 
llieșu lucrează la filmul documen
tar în culori „Pe drumurile Romî- 
niei“, o coproducție a Studioului 
central de filme documentare din 
Moscova și a Studioului de filme 
documentare „Alexandru Sahia". 
Filmul va înfățișa marile realizări 
obținute de poporul romîn în in
dustrie și agricultură, în domeniul 
artei, științei și culturii în cei 15 
ani care au trecut de ia elibe
rarea sa.

Marele șantier al hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz și mun
ca entuziastă a constructorilor, 
vor fi redate în filmul documentar 
„Bicaz — cota 563“.

Filmul „Școala muncii” va în
fățișa largile posibilități pe care 
regimul democrat-popular le-a 
creat oamenilor muncii pentru în
vățătură.

Minciuna
• •

are picioare scurte
Familia s-a adunat în consi

liu. Tata, mama, bunica, fratele 
și ea. Ea ședea pe divan, cu pi“ 
cioarele adunate cruciș, ca o 
cloșcă, și trăgea cu nădejde din 
țigară.

— Ei, a zis venerabilul tată, 
deschizînd plenul. Ce-o facem 
pe micuța noastră ? Să ne ho- 
tărîm. Dar să nu ne pripim, 
dragii mei — a mai adăugat el 
și s-a așezat doborît de emoție.

Mama și mama mare aveau 
deja o propunere stabilită în 
prealabil.

— S-o facem pe micuța noas
tră doctoriță — 
a zis mama. E v9"**!
o meserie așa Fir
de... cum să zi- 
cern, așa de bă- 
noasă și nobilă.

— Da, dar nu-mi plac cada
vrele, a obiectat fata pe care 
discuția o plictisea cumplit.

Discuția capilor familiei se 
termină tîrziu, după cafele, și 
hotărîrea rămase definitivă. 
Fata se va face doctoriță.

Cu aceasta însă sarcinile fa
miliei nu se epuizau. Micuța 
trebuia pregătită pentru viață, 
într-adevăr, dacă în alte pri
vințe, ca de pildă, fandoseala, 
cochetăria și drăgălășenia, mi
cuța corespundea integral, din 
celelalte puncte de vedere lăsa

încă mult de dorit. Venerabilul 
cap de familie și-a dat de pildă 
seama într-o zi, îngrozit, că fata 
lui, pe care o crescuse ca pe 
un înger, de a cărui cultură și 
formare morală se îngrijise ca 
un tată ce-i era, avea unele la
cune morale înspăimântătoare, 
fără de care nu se putea pre
zenta în viață. A chemat-o deci 
la dînsul și i-a pus fără nici 
un înconjur (situația era de 
așa natură) o întrebare atît de 
brutală ca aceasta :

— Micuța mea Any, tu știi 
să minți ?

cultate dacă 
taică-tu ?

— Adică

Micuța Any a 
ridicat din sprîn- 
cene.

— Spune-mi, 
de pildă, ce-ai 
să zici tu la fa

te va întreba ce-i

Examenele sint în toi. In laboratorul de fitotehnie studenții Ionel 
Nistor, Ion Trocan, Maria Predescu și alții din anul IV al facul
tății de agrozootehnic a Institutului agronomic „N. Bălcescu" din 

București se pregătesc pentru exa men.

ce ești tu ? Ce să 
fii, un prostuț — izbucni ea în 
rîs.

— Lasă prostiile ! Nu glumi 
cu propriul tău viitor. Dacă 
te întreabă de pildă ce avere 
am avut eu înainte, ce spui tu ?

— Să nu spun nimic de fa
brică ?

Capul familiei clătină, la pro
priu, din cap, îngrozit.

— Nici 
Nici 
bloc ?

— Uite, zău, mă doare sufle
tul da tine, parcă n-ai fi fiica 
mea. îmi dau seama cu du
rere că intri în viață com
plect nepregătită. Complect, 
complect nepregătită. Habar 
n-ai să spui cea mai elementa
ră, cea mai simplă minciună. 
Cum crezi c-ai să răzbați în 
viață ? Cu sinceritatea asta a ta 
criminală (că altfel nu pot să-i 
spun)? Să uiți imediat tot ce 
ai spus mai înainte. în clipa 
asta să uiți. Ai uitat ?

— Am uitat.
— Ei, ce-am fost eu îna

inte ?
Micuța rămase pe gînduri.
— Măturător de stradă, spu

se ea zîmbind ucigător de dră
gălaș.

— Măturător am fost. Mătu
rător, hingher, vînzător de zia
re, croitor, orice ! Ai înțeles ? 
învață-te să minți ! Spune de o 
sută de ori în gînd : „tata n-a 
avut fabrici, n-a avut magazin, 
n-a avut bloc, n-a avut nimic**. 
Și uită-te în oglindă cînd spui, 
să vezi dacă reușești să nici nu 
clipești măcar din ochi. Ai în
țeles ?

— Ce-a fost tatăl meu ? a

de una, nici de alta ? 
de magazin ? Nici de

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)



O INTENSĂ VIAȚĂ DE ORGANIZAȚIE 
IN TOIUL CAMPANIIL OR A GRICOLE

In campaniile agricole și mai ales în perioadele 
de vîrf, tinerii de la sate silit antrenați in clocotul 
muncii, în întrecerea pentru executarea lucrărilor la 
timp. In acest timp munca politică și cultural educa
tivă desfășurată de organizațiile U.T.M. trebuie să 
cunoască o intensitate deosebită. Experiența a dove
dit că atunci cind organizațiile de bază U.T.M., 
ad iptînd activitatea la condițiile specifice campanii
lor, organizează adunări generale operative în care

ÎN CÎMP, 
LA BRIGADĂ

și instructivă

să fie tratate problemele cele mai importante și mai 
actuale ale participării tineretului în producție, cînd 
se preocupă de organizarea timpului liber al tinerilor 
în mod instructiv și distractiv, rezultatele obținute 
de tineri în producție sînt tot mai bune.

în pagina noastră prezentăm cîteva aspecte ale 
muncii politice și cultural-educative desfășurată de 
unele organizații de bază U.T.M. din agricultură în 
condițiile specifice campaniilor agricole.

Roadele activității
politico-educative

Din primăvară și pină toamna 
tîrziu, în gospodăria noastră co
lectivă se desfășoară o muncă in
tensă, clocotitoare. Colectiviștii 
dau adevărate bătălii pentru a 
smulge pămîntului roade cit mai 
bogate. Dar pentru ca munca 
noastră avintată să dea cit mai 
multe roade, este nevoie ca acti
vitatea politică cultural educativă 
a organizației U.T.M. în rîndul ti
nerilor să se desfășoare continuu, 
să-i stimuleze, să-i însuflețească 
in muncă.

Fără îndoială că în campa
niile agricole sarcinile de produc
ție sînt mult mai mari și variate 
și ele cer o rezolvare urgentă. 
Tocmai de aceea e necesar ca în 
aceste perioade munca politică să 
fie mai vie, mai intensă, viața in
ternă de organizație să se desfă
șoare in mod normal, lată cîteva 
exemple care grăiesc cît de slabă 
era în trecut preocuparea noastră 
în această privință și ce consecințe 
avea.

La grădina de zarzavat a gos
podăriei lucrează o echipă com
pusă din 20 de fete. In pri
măvara anului trecut conduce
rea gospodăriei a hotărât să mă
rească grădina de legume cu încă 
două hectare. Organizația U.T.M. 
a organizat o adunare generală 
deschisă pentru a stabili ce sar
cini ne putem asuma. Ca lucrătoa
re în acest sector, fetele din echi
pa de tineret erau cele mai indi
cate să vină cu propuneri precise, 
concrete, să explice care sînt po
sibilitățile ca organizația U.T.M. 
să sprijine cu fapte hotărirha con
ducerii. Ce s-a intimplat însă î 
Citeva s-au ridicat și au spus nu
mai că va fi greu să facă față 
singure la întreținerea a 10 hec
tare cu zarzavat. Intr-adevăr, mă
rirea suprafeței grădinei impunea 
eforturi in plus. Dar asta cerea o 
mai judicioasă organizare a mun
cii, o activitate vie din partea în
tregii echipe dar sub pretext că nu 
au timp, membrii biroului n-au a- 
nalizat t.— 
condiții erau, 
fiecare seară 
riei.

Iată și un 
dăria noastră 
tat an de an. Odată cu înflorirea 
ei economică, tot mai mulți țărani 
muncitori din sat și-au manifestat 
dorința să intre în marea noastră 
familie. Anul trecut au intrat încă 
vreo 45 de familii, iar în ultima 
vreme încă 42. Printre cei intrați 
anul trecut se numără și vreo 15 
tineri. De cum au intrat, ei au 
participat cu regularitate ja lucru. 
Dar n-au înțeles rolul disciplinei 
de producție în gospodăria colec
tivă. Intîrziau de la lucru, plecau 
cînd voiau de pe cîmp, făceau 
uneori lucru de mântuială.

Ce dovedeau toate acestea î Că 
munca politică-educativă desfășu
rată de noi, în rîndul tinerilor era 
nesatisfăcătoare, că în viața inter
nă de organizație există lipsuri 
serioase. Cu ajutorul conducerii și 
sub îndrumarea organizației de 
partid, noi am luat astfel de mă
suri îneît, în ultima vreme mai 
ales, situația s-a schimbat mult în 
bine. După ce am analizat cu se
riozitate acest lucru, ne am dat 
seama nu numai că astfel de acti
vitate este posibilă, dar că este 
mai necesară ca orieînd. In acest 
scop, am căutat metode cît mai 
variate de muncă.

In fiecare seară cînd tinerii se 
întorc de la muncă îi invităm la 
„colțul roșu". Aici discutăm diferite 
probleme de producție, citim, as
cultăm emisiunile satelor sau emi
siuni muzicale la difuzorul insta
lat la sediu. Treptat au fost atrași 
la „colțul roșu" și tinerii întovără
șiți din sat. Ei veneau la început 
să se sfătuiască cu noi în pnele 
chestiuni personale, sau să ceară 
o carte. Mai apoi, însă, și-au fă
cut un obicei în a veni la „colțul 
roșu". Aici află lucruri interesante 
din munca noastră, jucăm șah ori

această 
că 
la

situație, și doar 
fetele veneau în 
sediul gospodă-

exemplu. Gospo-alt 
colectivă s-a dezvol

La clubul
gospodăriei

Preocupată permanent de ri
dicarea nivelului culturaLedu- 
cativ, de îmbogățirea • cunoștin
țelor generale ale tuturor mun
citorilor, conducerea gospodă-. 
riei de stat Oltenița, sub în
drumarea organizației de partid, 
a întreprins multe acțiuni 
frumoase. Datorită faptu
lui că posibilitățile ca tinerii 
să-și petreacă în mod plăcut 
timpul liber au crescut, organi
zația U.T.M. din gospodărie a 
inițiat o serie de acțiuni. Ast
fel, se fac audiții colective la 
radio, se organizează con
cursuri de șah și tenis de masă, 
se vizionează spectacolele te
leviziunii. Gu tot iureșul mun
cii campaniei, după eforturile 
zilnice, numeroși tineri vin la 
club petrecînd timpul liber în- 
fr-un mod plăcut și totodată 
instructiv.

B. NI0UȚA

0 duminică
no- 
cea 

a 
la 
de

ascultăm diferite emisiuni trans
mise de stația de radioficare.

O bună experiență am acumulai 
in organizarea unor seri de între
bări și răspunsuri pe diferite teme 
care îi interesează în cea mai 
mare măsură pe tineri. In astfel 
de seri le sînt lămurite tinerilor 
diferite probleme politice actuale 
sau chestiuni profesionale.

Aproape că nu este seară în care 
ia „colțul roșu" să nu aibă loc ast
fel de activități.

Care sînt rezultatele acestor ac
țiuni ale organizației U.T.M. ? A 
sporit la tineri răspunderea față 
de sarcinile încredințate, a crescut 
interesul lor pentru continua dez
voltare a colectivei, s-a ridicat ni
velul combativ al adunărilor ge
nerale. Iată cîteva fapte care ilus
trează acest lucru. In primăvara 
aceasta, s-a pus problema amena
jării unei orezarii de 20 de hectare. 
Timpul era înaintat și lucrările 
cereau mult efort și energie. In 
adunarea generală a organizației 
U.T.M. tinerii s-au angajat ca ur- 
mînd exemplul comuniștilor, în e- 
chipe de cîte 6 inși să sape cîte 
400 de metri cubi. Adunarea a 
fost scurtă — operativă. Zile în 
șir, de dimineață pînă seara tîrziu, 
tinerii, alături de vîrstnici, nu s-au 
clintit de la postul lor. A fost o 
adevărată bătălie. Cei peste 6000 
metri cubi de pămînt au fost dis
locați cu 5 zile mai devreme. Dar 
acest lucru a fost posibil datorită 
faptului că membrii biroului au fost 
permanent în mijlocul lor. Ori de 
cîte ori a început o nouă lucrare 
am organizat o consfătuire fulger.

Acum la întreținerea culturilor, 
tinerii au obținut succese impor
tante.

Toate cele relatate dovedesc În
semnătatea ce o are munca poli- 
tică-educativă in rîndul tinerilor în 
timpul campaniilor agricole.

CONSTANTIN COPACEANU 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „llie Pin- 
tilie“ satul Dobreni, comuna 
Vărăști, regiunea București

Duminica pe care și-au pe
trecut-o în colectiv tinerii din 
comuna Piatra Olt, acum cîte
va săptămîni, le-a dat cea 
deplină satisfacție.

De dimineață, comitetul 
munal U.T.M. a mobilizat 
găzile de muncă patriotică 
acțiunea de înfrumusețare
sediului și a curții gospodăriei 
colective, la prășitul sfeclei de 
pe lotul tineretului, la amena
jarea unui drum. La prînz s-au 
întors acasă cîntînd un marș 
brigadieresc.

Pentru după-amiază, comite
tul U.T.M. a organizat mai mul
te acțiuni culturale și sportive 
printre care : un meci de fotbal 
intre echipa tinerilor din Pia- 
tra-Olt și echipa tinerilor mun
citori de la depoul de locomo
tive. in satele alăturate comu
nei Piatra-Olt au fost organizate 
conferințe pe temele : „Ce sini 
ploile, de unde vin ele“, „Des
pre misticism" (urmate de un 
program adecvat al brigăzii ar
tistice de agitație).

La sfîrșit tinerii au pus diferite 
întrebări, s-au creat discuții. 
De la aceste conferințe și din 
programele artistice prezentate 
tinerii au căpătat noi cunoștin
țe, au învățat să combată su
perstițiile și mentalitățile îna
poiate ale unora cu privire la 
necesitatea aplicării metodelor 
agrotehnice înaintate prin care 
forțele naturii sînt supuse o- 
mului.

Și în alte duminici ca și în 
cursul săptămînii, în timpul 
muncilor agricole, tineretul mo
bilizat de organizația U.T.M., 
participă la diferite acțiuni cul
turale, sportive și la munca de 
folos obștesc.
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într-una din pauzele muncii lor în cîmp, tinerii colectiviști din Gorbeanca, regiunea București, citesc în 
colectiv. Foto: D. F. DUMITRU

La G. A. S. Agigea

Ce dezbat adunările
generale U.T.M.

ta gospodăriile agricole de stat, 
datorită specificului muncii, mai 
ales in perioada campaniilor, tine
rii sînt raspîndiți pe o rază de 
mulți kilometri, departe de cen
trul gospodăriei. Indiferent însă 
de aceste condiții specifice, viața 
internă de organizație trebuie să 
se desfășoare în mod normal. Mai 
mult chiar, munca de educație a 
tinerilor muncitori, de antrenare 
a lor la îndeplinirea planului de 
producție, trebuie să se desfășoare 
în acest timp mai intens decit în

Kii
Tinerij muncitori de la G.A.S. Ștefănești, regiunea Pitești, își petrec timpul liber în mod instructiv și 
distractiv; citesc cărți la clubul gospodăriei, joacă șah, fac sport.în fotografie: un grup de tineri 

antrenați în două pasionante partide de șah.

perioadele relativ liniștite dintre 
campanii. Una din formele cele 
mai eficace de mobilizare a tine
rilor la îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin o constituie adunările ge
nerale U.T.M.

Experiența a dovedit că atunci 
cînd în cadrul adunărilor generale 
se pun în discuție problemele cele 
mai importante, cele mai arzătoa
re pentru perioada respectiva, 
dezbaterile care au loc își ating 
scopul. Participarea utemiștilor 
este activă, discuțiile sînt vii, in
teresante.

Iată, de exemplu, cum se orga
nizează adunările generale ale or
ganizației de baza U.T.M. de la 
G.A.S. Agigea, regiunea Constanța 
în toiul campaniilor agricole. Ute- 
miștii de aici muncesc în secții 
dispersate în trei sate și au sectoa
re de muncă diferite. Unii sînt 
mecanici, tractoriști și lucrează la 
centru, în Agigea, alții șînt îngri
jitori de animale și lucrează la 
Techirghiol sau Cumpăna. Cu toate 
că sînt raspîndiți pe o rază de 
mai mulți kilometri, organizația de 
bază U.T.M. desfășoară o activita
te bogată. Toți uteipiștii au sar
cini concrete, stabilite prin planul 
tunar de activitate sau pe o pe
rioadă mai îndelungată, iar mem
brii biroului controlează cu regu
laritate cum se îndeplinesc aceste 
sarcini.

Problemele cele mai importante 
ale activității politice și economico 
a tinerilor sînt dezbătute pe larg 
în adunările generale ale organiza
ției. Problemele ce se discută în 
adunări sînt aduse din vreme la 
cunoștința utemiștilor de către 
membrii biroului, oferindu-le ast
fel timp suficient să se pregăteas
că pentru discuții. Cerînd sprijinul 
organizației de partid și al condu
cerii gospodăriei, organizația de

bază U.T.M. întocmește referate 
bine documentate care tratează 
problemele majore pentru bunul 
mers al gospodăriei.

în gospodărie se desfășoară o 
intensa munca pentru depășirea 
planului de livrări din sectorul 
zootehnic și pentru reducerea pre
țului de cost. Secția tineretului din 
acest sector a obținut pînă acum 
cele mai bune rezultate în aceasta 
acțiune. Pentru ă raspîndi în rîn- 
dnl tuturor tinerilor crescători de 
animale experiența celor din sec
ția tineretului, organizația de pază 
U.T.M. a organizat în cursul lunii 
aprilie, sub îndrumarea organiza
ției de partid, o aduuare generală 
la care au fost invitați toți îngri
jitorii de animale. După ce au as
cultat informarea politică și refe
ratul ținut de unul din membrii 
biroului organizației de bază 
U.T.M., tinerii au participat activ 
la discuții, făcînd propuneri im
portante.

în adunarea generală tinută în 
luna mai, s-a analizat activitatea 
desfășurată de utemiști pentru în
deplinirea angajamentului ce și 
l-au luat la începutul anului, ca 
fiecare tînăr din sectorul zooteh
nic sa realizeze o economie lunară 
la furaje de 20 lei și fiecare me
canizator o economie de carbu
ranți și lubrefianți de 30 lei.

Acum organizația de bază U.T.M. 
din G.A.S. Agigea pregătește adu
narea generală care va avea loc 
în luna aceasta. Cu această ocazie 
se vor analiza cauzele care au dus 
la oreșterea prețului de cost al 
hantrului în primele luni ale anu
lui.

Importanța și actualitatea pro
blemelor dezbătute, participarea 
activă la discuții a utemiștilor, fac 
ca adunările generale U.T.M. de la 

G.A.S. Agigea, să aibă un impor
tant rol educativ.

Mecanizatorii 
ștri, își petrec 
mai mare parte 
anului pe cîmp, 
brigăzi, departe
centrul stațiunii. Aco
lo lucrează, acolo își 
petrec timpul liber. 
Datorită acestor con
diții specifice de 
muncă, multă vreme 
noi am considerat că 
în timpul campaniilor 
agricole, posibilitățile 
pentru desfășurarea 
unei vii activități
cultural-educative sînt 
nult prea reduse.
De aceea, ne ocu
pam de această acti
vitate aproape exclu
siv în iarnă și în pe
rioadele relativ liniș
tite dintre campanii.

în urma unei se
rioase analize a mun
cii noastre făcută de 
organizația de partid, 
ne-am dat seama că 
în timpul campaniilor 
agricole centrul acti
vității politice și cul
tural-educative tre
buie mutat în brigăzi, 
acolo unde tractoriș
tii își petrec cea mai 
mare parte din timp. 
Pentru aceasta ne-am 
îngrijit în primul 
rînd de asigurarea 
mijloacelor materia
le. în primăvară, la 
plecarea din stațiune, 
fiecare brigadă a fost 
dotată cu cîte o bi
bliotecă volantă com
pusă din 25-30 de vo
lume de literatură 
politică, tehnică și 
beletristică și cu șa- 
huri. Responsabilii 
de grupă U.T.M. au 
primit sarcina să se 
ocupe de citirea în 
colectiv a broșurilor 
de specialitate, a zia
relor pe care condu
cerea stațiunii le tri
mite cu regularitate 
de la centru. Perio
dic, șefii de brigăzi 
împreună cu respon
sabilii 
U.T.M.

de grupă 
organizează 

discutarea în colectiv 
a unor cărți beletris
tice citite de toți me
canizatorii. Așa s-a 
înlimplat cu romanul 
„Povestea unui om a- 
devurat", de exemplu, 
care a circulat și pe 
marginea căruia s-au 
organizat discuții în 
toate brigăzile.

In brigada de fete, 
care lucrează în < 
muna Traian-sat, 
formările politice 
citirea in colectiv 
cărților constituie 
preocupare de 
tractoristelor, 
după orele de 
Stela Danu 
cărți noi de la biblio
teca sătească, iar Ffi-

co
in-

t* 
a
o 
a

Seara, 
muncă, 

aduce

bază

Zilnic, în orele libere, la sport
La noi, în comuna Ișalnița, există o bogată 

activitate sportivă. Ne putem lăuda chiar cu 
o experiență de câțiva anj, în care timp nu
mărul sportivilor noștri a crescut.

De pildă, în cadrul asociației noastre spor
tive comunale „Avîntul", practică azi sportul 
toți cei aproape 500 de tineri câți se găsesc 
aici. Dintre ei, 40 tineri practică fotbalul, 42 
voleiul, 40 tenis de masă, 17 handbalul. 30 
tirul, 22 atletismul, 200 șahul, 400 înotul etc.

Datorită acestei activități bogate am putut 
trimite la faza raională, 45 de sportivi frun
tași, clasificați pe locul I la faza intercomu- 
nală a Spartachiadei de vară a tineretului. Am 
putut obține astfel de rezultate datorită fap
tului că la noi în sat, sub îndrumarea și cu 
sprijinul permanent al organizației de partid, 
comitetul comunal U.T.M. și colectivul sportiv 
„Avîntul" se preocupă tot timpul de antrena
rea tinerilor la sport, convingir>du-i de nece
sitatea practicării sportului. Intr-adevăr, 
muncile câmpului îi obligă să facă doar anu
mite mișcări, care repetate zile de-a rîndul 
devin obositoare. Sportul, pe lingă faptul câ 
constituie o distracție plăcută, îi face pe ti
neri mai vioi, îi întărește, acest lucru oglin- 
dindu-se apoi în procesul de producție.

La noi sportul se practică zi de zi, tot anul. 
Firește că acest lucru se face îndeosebi în 
perioadele relativ liniștite dintre campaniile 
agricole și în zilele de duminică. Asta nu 
înseamnă cîtuși de puțin că în toiul muncilor 
agricole de vîrf, nu facem s-port. Dimpotrivă I 

Pentru aceasta, în zilele lucrătoare folosim 
orele de seară, după muncă. Atunci organi
zăm antrenamentele. Avem un plan săptămî- 
nal elaborat de comitetul comunal U.T.M. în 
care sînt trecute: locul și secția unde 3e des
fășoară competițiile și antrenamentele, ora, 
echipele,

în perioadele aglomerate cu munci de vîrf, 
cînd e nevoie să stăm mai mult pe cîmp, se 
joacă șah, tenis de masă sau altceva care nil 
cere prea multă organizare și nici timp prea 
mult

Mulți tineri din comunele învecinate cu care 
am avut competiții s-au interesat de activita
tea noastră și ne-au cerut să le explicăm „se
cretul" succeselor noastre. Dar, firește că ceea 
ce facem noi nu e de loc secret. Pentru a le 
demonstra acest lucru, i-am jnvitat să-și pe
treacă o seară la noi în sat. Și au venit. 
Ce au găsit aici ? Activitatea sportivă era 
în toi, deși ne aflam cu toții în clocotul mun
cilor agricole de întreținere a culturilor.

Pe terenul de sport al Școlii de 7 ani, l-au 
găsit pe voleibaliști și handbalișți la antre
nament. La căminul cultural, în sala de șah, 
tinerii își reluau partidele întrerupte încă din 
ajun, asistați de o „armată" de simpatizanți 
ai acestui sport.

Pe fotbaliști i-au găsit însă la lucru, nu la 
antrenament. Intr-o văgăună dintre două dea
luri ei construiau stadionul complexului spor
tiv comunal, pe o întindere de 800 m.p. — 
stadion care poate cuprinde în „tribunele" 
sale naturale peste 2.000 de spectatori. Vizi
tatorii noștri ne-au pus o mulțime de întrebări 
în legătură cu această activitate pe care ara ] 
organizat-o sub îndrumarea organizației de î 
partid. Noi i-am condus și pe la cele două i
întovărășiri și la cooperativa agricolă de pro- 1
ducție cu rentă din comună. Am vrut să le : 
demonstrăm că tinerii noștri sportivi sînt mai i 
întîi de toate fruntași în muncile agricole, că 
ziua nu și-o petrecuseră în sat, ci la cîmp.

S-au convins atunci că sportul nu este o 
piedică, ci un sprijin în munca de fiecare zi, 
o distracție plăcută, educativă și folositoare, 
că el se poate practica în toate zilele săptă-

mînii — chiar în toiul muncilor agricole, 
atunci cînd organizațiile U.T.M. dovedesc 
preocupare pentru acest sport.

Și pentru a le demonstra mai concret cum 
facem noi acest lucru, i-am condus mai întâi 
la sediul organizației U.T.M. unde le-am ară
tat planurile noastre de muncă în care erau 
expuse; situația fiecărei secții sportive, obser
vațiile responsabililor de secții, planul antre
namentelor și al competițiilor, acțiuni pentru 
lărgirea bazei sportive.

Una djn aceste acțiuni au văzut-o în plină 
desfășurare — construirea stadionului comu
nal. Le-am explicat că, cu sprijinul organiza
ției de partid, conducerile întovărășirilor și 
cooperativei agricole cu rentă din comună 
ne-au procurat din fondurile cultural-sporțjve, 
echipamente și materiale sportive.

Le-am vorbit apoi și despre adunările ge
nerale U.T.M. consacrate acestei activități, 
despre felul cum popularizăm sportul în ma
sele largi ale tinerilor săteni. De pildă, la 
căminul cultural și în cîteva puncte ale co
munei, afișăm cu regularitate întregul pro
gram al activității sportive pe o săptămână.

La plecare, oaspeții s-au arătat mulțumiți 
de toate cele ce-au văzut la noi. Studiind ac
tivitatea noastră, ei și-au dat seama că se 
poate face sport în tot timpul anului, chiar și 
în toiul muncilor agricole, dacă comitetul co
munal U.T.M. se preocupă de organizarea 
tjmpului liber al tinerilor, dacă activitatea 
sportivă se desfășoară după un plan bine 
chibzuit, adaptat condițiilor specifice ale cam
paniilor agricole.

ELVIRA SGUBIN 
responsabilă cu resortul cultural-sportit 
în comitetul comunal U.T.M, Ișalnița, 

raionul Craiova

nică Neagu citește cu 
regularitate cele mai 
importante articole 
din ziare. De fapt, în 
fiecare brigadă există 
cite un responsabil 
din partea grupei 
U.T.M. care se ocupă 
cu împrospătarea căr
ților din biblioteca 
volantă și altul eu 
difuzarea și citirea ia 
colectiv a ziarelor.

Activitatea politică 
și culturală educati
vă din brigăzi nu se 
rezumă însă numai la 
cititul ziarelor, al 
cărților și la jocul de 
șah. Brigăzile de trac
toare lucrează în 
preajma satelor, trac
toriștii avînd astfel 
posibilitatea să parti-

Cum
organizăm 
activitatea 
educativă 
la tabăra 
de cîmp 
a brigăzii

cipe la viața cultura
lă a tinerilor săteni, 
care se desfășoară la 
căminele culturale 
sau la colțurile roșii 
ale gospodăriilor co
lective.

Pentru ca această 
participare să se facă 
în mod organizat, șe
fii de brigadă îm
preună cu responsabi
lii de grupă U.T.M. 
păstrează o strînsă le
gătură eu organiza
țiile de bază U.T.M. 
din satele în raza că
rora lucrează. Astfel, 
tractoriștii cunosc din 
vreme programul că
minelor culturale și 
al colțurilor roșii, 
știu cind au loc con
ferințe i 
manifestări 
simpozioane, 
și iau parte la 
activități. De 
piu, cei 21 de 
tractoriști din 
trei brigăzi care lu
crează in comuna Os- 
mânu, frecventează eu 
regularitate căminul 
cultural din comună. 
Aici ascultă conferin
țe, împrumută cărți 
pe care le citesc la 
brigadă, mulți din ei 
fac parte chiar din 
formațiile de 
dansuri ale 
lui.

De altfel, 
toți tractoriștii noștri 
duminicile sînt zile

interesante, 
artistice, 
recenzii 

aceste 
exem- 
tineri 

cele

cor și 
căminu-

pentru

Orchestra
Tovarășul Ion Lungoci, președin

tele gospodăriei colective din Hăl- 
chiu, regiunea Stalin, zîmbește fe
ricit. își freacă mulțumii palmele

La Ș.M.T. Fetești, re si unea Constanta, trac
toriștii din brigada lui Alexandru Rugină n-au 
ingriiit biblioteca volantă, astfel 
nu i se mai găsesc rămășițele.

I. ȘERBU

CARANFIt
— Aveam pe aici q bibliotecă! 

Desen

că a-cum nici

de odihnă și culturi, 
toți petreeîndu-și 
timpul liber în mod 
instructiv ți distractiv 
la căminele culturalA*"" 
sătești, la serbările 
cimpenețti organizate 
de tinerii săteni, la 
competițiile sportive 
care au loc la sate.

Folosind toate ace
ste posibilități, 
reușit să facem ca 
tivitatea politici 
cultural-educativi 
tractoriștilor să' 
desfășoare și la bri
găzi, în 
paniilor 
condiții 
cu cele 
Această 
față de întrebuința
rea cu folos a timpu
lui liber al tractoriș
tilor și-a arătat roa
dele și în procesul 
de producție. Orizon
tul cunoștințelor tine
rilor noștri mecani
zatori se lărgește trep- _ 
tal, exigența lor faț-, 
de calitatea lucrărilor 
pe care le execută a 
crescut. Bineînțeles 
că noi nu considerăm 
că am făcut totul. 
Mai avem tractoriști 
ca Vasile Constantin, 
Ștefan Tudor, Vasile 
Ene și alții care sînt 
rupți de colectiv, nu 
participă la activita
tea politică și cultu- 
ral-educativă care se 
desfășoară in brigăzi. 
Una din preocupările 
noastre actuale impor
tante este aceea de a-i 
antrena pe toți tinerii 
mecanizatori la o in
tensă activitate cultu
rală, în scopul lărgirii 
continue a orizontului 
cunoștințelor lor. Cu 
sprijinul permanent 
pe care îl primim din 
partea organizației de 
partid, din partea co
muniștilor, și cu con
cursul majorității 
tractoriștilor care au 
dovedit o adevărată 
sete de a cunoaște, de 
a învăța, de a folosi 
toate posibilitățile ca 
și pe cîmp, la brigăzi, 
să desfășoare o activi
tate politică și cul
tural-educativă ase
mănătoare cu cea din 
stațiune, noi avem 
convingerea că vom 
îndeplini curind acea
stă îndatorire impor
tantă.

am 
ac-

Ș‘ 
a 

se

timpul cam- 
agricole, in 

asemănătoare 
din stațiune, 

preocupare

ION DRAGAN 
secretarul organizației 
de bază U.T.M. din 

S-M.Ț. Traian-sat, 
regiunea Galați

colectivei
fiu spune secretarului organizației 
de bază U.T.M. :

— Bravo, Ștefane, nici nu mă 
așteptam. Ai început să minuiești 
bine arcușul...

Discuția se petrecea la sediul 
gospodăriei într-o seară, după ora 
de repetiție a tinerilor colectiviști 
care învață să cinle la diferite in
strumente muzicale.

Prin grija organizației de partid 
și a conducerii gospodăriei, au fost 
compărute din fondurile culturale 
ale colectivei, un acordeon, o vioa
ră, un flaut și alte instrumente 
muzicale. Echipa artistică are acum 
orchestra ei proprie. Cei care au 
deprins să minuiască diferitele in 
strumente sînt tinerii colectiviști. 
Unul dintre aceștia este și îngriji, 
torul de porci Ștefan Antohi. Ori 
de cîte ori este repetiție, el este 
prezent la sediu, dornic să-și ridice 
continuu nivelul cultural; Aceeași 
dorință ți animă pe toți tinerii 
din gospodăria colectivă milionară 
din Hălchip. In fiecare seară, după 
orele de muncă, în diferite sectoa
re de producție ale gospodăriei, 
tinerii participă cu regularitate la 
repetițiile orchestrei.

AUREI. POTECARl

»



VIATA DE ORGANIZAȚIE

Nu-i totul 
să iei hotărîri

Pornind la tr.ducerea in fapte 
a indicațiilor Plenarei a lll-a a 
C,C. al U.TjM, pentru intensifica
rea, muncii de educare patriotică 
a tineretului, Comitetul orășenesc 
U.T.M. |ași a inițiat în toamna 
anului 1958, un concurs intre toate 
organizațiile U.T.M. din oraș pen
tru învățarea cîntecelor revoluțio
nare și patriotice. A fost întocmit 
în acest sens un regulament care 
a fost multiplicat și răspindit în 
organizațiile de bază U.T.M. Prin
tre altele, in regulament figurau 
10 cîntece, dintre care cinci erau 

obligatorii pentru organizațiile 
participante la concurs, iar cinci 
se învățau ia alegere. La regula
ment au fost anexate și textele 
cîntecelor. Era o inițiativă valo 
yoasă, apreciată de către tinerii 
ieșeni. Dovadă stau rezultatele 
pozitive obținute in acea perioadă 
de către unele organizații de bază 
U.T.M. De exemplu, comitetul 
U.T.M. de la Fabrica de penicilină 
a luat măsuri pentru ca fiecare 
organizație să se poată pregăti în 
cele mai bune condiții pentru con
curs. A organizat adunarea cu ac
tivul în care s-a prelucrat regula
mentul. Au urmat apoi adunări 
generale pe secții. Chiar in cadrul 
acestor adunări utemiștii au învă
țat cite un cîntec.

Prin luna aprilie a.c. biroul Co
mitetului orășenesc U.TJW. lași a 
hotărît ca intr una din ședințele 
sale să analizeze, printre altele și 
modul în care se desfășoară aceas
tă acțiune.

In ședința de birou a fost ana
lizată munca de răspîndire a cîn
tecelor de masă desfășurată de or
ganizația U.T.M. de la Fabrica de 
penicilină.

•-----

Punerea în circulație 
a unei noi serii de 

timbre fiscale
In conformitate cu ordinul Mi

nistrului Finanțelor nr. 276 din' 19 
mai 1959 cu începere de la 1 iulie 
1959 se dă în circulație o nouă 
serie de timbre fiscale.

Noile timbre fiscale sînt com
puse din două părți: matcă și vîrf 
(sau marcă).

Timbrele din noua serie au va
lori de: 25 bani; 50 bani; 1 leu; 
3 lei; 5 lei; 10 lei; și 20 lei.

Pe data de 1 iulie 1959, își 
pierd puțerea circulatorie timbrele 
fiscale simple și duble, ce se gă
sesc actualmente în circulație. Din 
această zi timbrele care și-au pier
dut puterea circulatorie rămîn lip
site de valoare. Ele pot fi pre
schimbate cu timbrele noi prin 
Oficiile Poștale, pînă la data de 
31 decembrie 1959.

INFORMAȚII
La invitația Academiei 

Științe a R. D. Germane, marți a 
părăsit Capitala, indreptinduse 
spre Berlin, acad. dr. Ștefan Milcu, 
secretar prim al Academiei R. P. 
Romine. După vizita în R. D. Ger
mană, acad. Șt. Milcu va pleca Ut 
Paris pentru a participa la cea 
de-a 5-a reuniune de endocrinolo
gie organizată de Societatea de en
docrinologie din Franța,

★
Marți dimineață delegația de 

tehnicieni ți specialiști chinezi care 
au organizat în Capitală expoziția 
„Construcția economică a R. P. 
Chineze- au vizitat Uzinele „1 
Mai" din Ploețti. Ei au vizitat 
principalele sectoare de producție 
interesîndu-se de procesul de fa
bricație a utilajului petrolifer ți in 
special de produsele pe care acea
stă mare uzină le livrează R. P. 
Chineze. (Agerpres )

(Urmare din pag. l-a) 

aici de versurile din poezia lui 
George Mihăescu intitulată „A- 
vans" („Viața Romînească" lf 
1959) în care autorul glorifi
că munca colectiviștilor, cîntă 
viața lor fericită, evidențiază cu 
un sentiment de satisfacție ivirea 
belșugului în casele oamenilor ; 
„Nimeni nu mai vorbește de 
comori și tezaur/ Dar în fiecare 
an cînd toamna dă în pîrg/ De 
pe coclauri învăluit în amurg/ 
Vin care încărcate cu aur“.

Tematica majoră a poeziei 
contemporane este diversă și în 
cadrul ei am putea aminti teme
le luptei pentru o conștiință 
nouă comunistă, ale marilor 
cuceriri ale științei și tehni
cii sovietice, mărețele perspectivi 
pe care le deschide omenirii 
construirea desfășurată a comu 
nismului în Uniunea Sovietică 
Despre toate aceste teme ale li 
teraturii noastre noi vorbește ș< 
tinăru generație de poeți, în nu 
meroase cicluri apărute in pagi 
nile revistelor literare. Adela Po 
poscu, în poezia „Ca un roi ar 
giplin1', cîntă uriașa descoperire 
științifică modernă care o 
constituie sateliții lansați di 
Uniunea Sovietică. Tinăra poe 
tă dă glas unui entuziasm 
tineresc, tumultuos, in tați 
splendidei perspective care s 
deschide acum înaintea ame 
mrii : „Nii sateliții rotesc în ju 
rtț) pămîptului ei un pilc d< 
porpmlteii Scăpaji în lihe tate 
ceg mai înaltă/ Să ue vesteasei 
în era cealaltă Ideile celor ma 
adevărați păuiînteni./ Nu sat< 
liții rotesc în iovul pămînlului 
ci ideile noastre ea un roi argin 
tip Dueînd spre cmistelajiiie al 
liastre/ O fărîmă din sufleul pi 
mintidui viu/“ (Viața Romîneai 
că 1'1959).

Faptele actualității, realitate 
noastră inlățișatn in'.r-un ne 
contenit progres revoluționar — 
ia>ă izvorul principal al elemei: 
lelor de autentică poezie din 
versurile pomenite mai înainte. 
Ip funcție de reflectarea mai 
completă și mai profundă a te
melor majore se hotărăște reuși-

situația din celelalte or- 
de bază din oraș, cau- 
au făcut ca concursul să 
simplă formalitate pentru 
multe din ele, biroul co 
orășenesc a renunțat la 

declarînd : 
Trebuie

Era firesc ca anaiizîndu-se a- 
-ceastă problemă, biroul comitetu ui 
orășenesc U.T.M. să cunoască si
tuația reală din organizațiile de 
bază U.T.M. din oraș, să poată 
irage concluzii juste, să dea îndru
mări competente, valabile nu nu
mai pentru organizația U.T.M. de 
,a Fabrica de penicilină. Așa ar fi 
trebuit, in realitate însă lucrurile 
,-au petrecut tocmai invers. Ne- 
cunoscind 
ganizații 
zele care 
răinînă o 
cele mai 
mitetului 
propria sa inițiativă 
..Concursul nu este bun. 
să luăm alte măsuri".

Să fie oare adevărat? Singur 
exemplul Fabricii de penicilină și 
dovedește contrariul. Există însă 
aici un alt adevăr: că în majori
tatea organizațiilor de bază U.T.M. 
din oraș, concursul a rămas la 
stadiul hîrtiilor trimise de comite
tul orășenesc. La atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie" de pildă, oricît de 
paradoxal ar fi, nici un membru 
al comitetului U.T.M. nu știe dacă 
în organizația lor s-a făcut sau 
nu ceva în domeniul ajutorării ti
nerilor pentru a învăța cîntece re
voluționare de masă. O situație 
asemănătoare este și la „Țesătura" 
și la alte organizații din orașul 
lași.

înainte de a arăta cauzele care 
au dus la această situație trebuie 
spus că, Comitetul orășenesc 
U.T.M. lași renunțînd la concursul 
inițiat, a luat o seamă de alte ho
tărîri menite să ajute la răspîndi 
rea cîntecului în rîndul tineretului. 
S-a luat astfel Întărirea ca la 
ziua secretarilor să se învețe cite 
un cîntec pe care apoi secretarii 
să-l învețe cu toți tinerii din or
ganizație : propagandiștii să fie de 
asemenea folosiți pentru a-i ajuta 
pe tinerii din cerc să învețe cîn
tece etc.

Deci hotărîri bune. Dar... și ele 
au avut soarta concursului inițiat 
anul trecut. Au rămas la stadiul 
de hotărîri așternute ordonat pe o 
coală de hîrtie.

Concursul de Învățarea cîntece- 
lor ar fi dat rezultate bune, hotă- 
rîrile ulterioare care s-au luat l-ar 
fi sprijinit, dacă comitetul orășe
nesc U.T.M. ar fi organizat temei
nic îndeplinirea lor.

La biblioteca școlii medii nr. 1 din Hațeg regiunea Hunedoara vin zi Inie numeroși elevi.
Foto: N. STELORIAN

Răspunderea de a cîntă viața noastră nouă
ta creației tinerilor poeți. După 
cum, dimpotrivă, depărtarea de 
elementele esențiale ale realită
ții anihilează valoarea poetică a 
creației lor.

Îndepărtarea de la probleme
le esențiale se manifestă prin 
insistența ciudată asupra ele
mentelor unei atmosfere de li- 
niște și împăcare tihnită. Așa 
cum arăta articolul amintit 
din „Lupta de clasă" consacra! 
creației tinerilor poeți, o a- 
semenea atmosferă de pașnică 
încremenire „contrastează atît 
de puternic cu atmosfera muncii 
intense, eroice și inteligente a 
clasei muncitoare". O aseme
nea poezie este atemporală, 
in ciuda oricăror adjective sau 
epitete referindu-se ostentativ 
și superficial la munca în a- 
leliere, la figurile muncitorilor, 
la vorbele și la faptele lor. To
tul se petrece într-o imagine de 
‘iuprafață, îndărătul căreia poe 
al strecoară sentimente vechi, 
lecolorate de vreme, inactuale, 
on Rahuveanu scrie : „Sufletul 
tii’I luminează liniștea/ de cile 
»ri văd muncitorii/ cînd se duc 
pre zgomotul atelierelor/... a'.unci 
uvintclp muncitorilor le aud 
uni ard Ele coboară în mine ca 

i împăcare caldă" Atitudinea 
roului liric evidențiază o para
doxală reacție în fața unui as 
>ect dinamic al vieții noastre.

într-un ciclu de versuri apă 
ate în „Tribuna" nr. 12/1959 
liron Scorobcle reedi'ează o 
ioeșie evazionistă, străină . pato- 
ului luptei pentru socialism. în 

milînd răzleț și formal termeni 
a „bătălia colectivizării*1’, „mar 
ni magistralelor noastre" etc., 

poetul dezvoltă amplu imagini 
lebiiloase și vagi, crîmpde cure 

încheagă viziuni bizare, haptice 
și ermetice, caracteristice poeziei 
decadente O astfel de poezie este 
cu totul incompatibilă cu temele 
pe care realitatea zilelor noastre

Au trecut însă mai bine de două 
luni de Ia ședința de birou în care 
s-au luat noi hotărîri și nici pînă 
in momentul de față ele nu au fost 
aplicate în viață, in organizațiile 
de bază U.TJW. de ia Depoul 
C.F.R., „Metalurgica", „23 August" 
«te. nu s-a întreprins încă nimic 
pentru a se răspunde dorinței ti 
nerilor de a învăța npi cîntece. 
Și această situație se datorește 
faptului că biroul comitetului oră
șenesc U.T.M. nu a organizat te
meinic îndeplinirea propriilor sale 
hotărîri, mulțumindu-se doar să le 
aducă la cunoștință secretarilor 
organizațiilor de bază U.T.M.

In primul rînd, prin întregul său 
aparat, comitetul orășenesc era 
dator să asigure un temeinic con
trol asupra modului în care sînt 
aplicate hotăririle de către fiecare 
organizație de bază U.T.M., să le 
sprijine concret în această privin
ță. Și lucrui acesta t-ar fi putut 
face foarte bine dacă ar fi antre
nat în acțiunea de ajutorare a ti
nerilor pentru a învăța cîntece 
patriotice și revoluționare, profe
sori de muzică, tineri artiști ai 
Operei de stat din oraș, dirijori; 
tineri coriști talentați etc. Dacă 
ar fi muncit în felul acesta, con
cursul inițiat ar fi dat rezultate 
bune, hotărîrile care au fost luate 
ar fi dus la o creștere simțitoare 
a muncii de ajutorare a tinerilor 
pentru a învăța cintece patriotice 
și revoluționare.

Este necesar ca membrii birou
lui Comitetului orășenesc U.T.M. 
lași să treacă de urgență la înde
plinirea proprii or sale hotărîri. Ei 
nu trebuie să renunțe la con; 
cursul inițiat anul trecut. Dimpo
trivă, se impune popularizarea ex
perienței pozitive căpătată de că
tre unele orginizații U.T.M. și an
trenarea tuturor organizațiilor 
U.T.M. din Iași la acest concurs 
folosindu-se în acest scop și ulti
mele măsuri stabilite. Pentru a- 
ceasta însă se cere din partea Co
mitetului orășenesc U.T.M. iași să 
intensifice controlul îndeplinirii 
propriilor hotărîri, să ducă pînă 
la capăt inițiativele sale. Altfel 
hotărîrile oricît de bune ar fi ele, 
vor rămîne și pe mai departe doar 
simple formalități, ele singure nu-i 
vor putea ajuta pe tineri să în
vețe noi cîntece.

C. SLAVIC

le pune pe ordinea de zi a crea* 
ției tinerilor poeți,

„Echinoxul", cum se intitulea
ză poezia care dă titlul întregu
lui ciclu, este invocat înir-un chip 
abstract ca un suprem deziderat 
asemenea unui poem din epoca 
veche în care preoții făceau sluj
be speciale marilor divinități, e- 
lementelor naturii, soarelui, ploi
lor și poate și anotimpului de pri
măvară. Tînărul autor desfășoară 
o copleșitoare paradă de simbo 
luri și metafore pentru a de
monstra așteptarea „dramatică" 
a echinoxului care sosește „de 
undeva dintre stele și neguri". 
Dar risipa și repetiția manieristă 
a imaginilor („victoria luminii", 
„obelisc de lumină" etc.) nu pot 
ascunde, ci evidențiază, mai 
curînd caracterul formalist al 
poeziei care nu exprimă decît un 
omagiu sterp, străin de orice vi
brație autentică a vieții actuale, a- 
dresat echinoxului de primăvară 
oa fenomen al naiurii.

Ca și întregul ciclu, aceste ver
suri sini tributare evazionismu
lui, în care imaginile abstracte 
și tonul general compromit grav 
intenția autorului de a dezbate 
problemele actualității. Pentru a 
incinta fericirea și satisfacția tine
rei generații care trăiește o via
ță liberă, de creație, in anii re
gimului democrat-popular, poetul 
recurge la simbolul ermetic al 
„ursitoarelor" care' ar fi, chipu
rile, os*.le tineretului („Zodiac") 
Totul se expune într o formula, 
generală, lipsită de un sens pre
cis în virtutea căruia să apară 
clar pentru cine și împotriva cui 
militează poetul.

Intr-adevăr, cine sînt „ursitoa
rele" — se poate întreba derutat 
ilitorul — ; de ce oare au apă

rut ele la nașterea tinerei gene 
rații ? Cui folosește o asemenea 
poezie cu pretenții savante și gri
mase moderniste ? Cînd o în
treagă generație muncește perse

Iată cîteva din blocurile noi ale Eforiei

Box

Minciuna 
are picioare scurte

(Urmare din pag. l-a) 

răspuns ea cînd a fost între
bată. O, a fost foarte, foarte 
sărman, săracu’ ! Acuma e sim
plu muncitor într-o cooperati
vă, mama la fel. Am dus-o 
foarte greu în trecut. Știți dum
neavoastră, capitalismul...

Și micuța mințea așa de na
tural, așa de plăcut ! Așa melo
dioasă ieșea minciuna din guri
ța ei rujată. Parcă era un par
fum. Și așa de mult ii plăcea 
să mintă.

Și i-a mers minciuna. S-a 
strecurat abilă, ca o pisică, prin 
umbră, prin dosul hirțoagelor 
false. Era bursieră. Lua în fie
care lună banii statului, ai po
porului, cu cel mai natural gest 
și cutezanță. Nici măcar nu cli
pea din ochi. Timp de cinci 
ani de zile, în care a furat din 
banii statului, fiica exploatato

verent și eroic pentru socialism, 
ar putea să-i fie oare iertate poe
tului rătăciri sterile, și emfatice 
de la calea luptei noastre ? Poe
zia tineretului trebuie să țină 
pas cu elanul patriotic și politic 
al tinerei generații comuniste, 
care} nu precupețește nimic pen
tru a-și îndeplini cu cinste sar
cinile trasate de partid.

într-un alt număr al „Tri
bunei", Dumitru Cepănaru reia 
tema luptei pentru pace a- 
mintindu~și de un episod con
cret : arderea casei părintești de 
către hitleriști („Casa aceasta" 
„Tribuna" nr. 14/1959), în ciuda 
dramei teribile evocate de poet 
și menită să pronunțe o ne
cruțătoare sentință împotriva 
bestialității și crimelor mon
struoase ale fascismului, versu
rile lui Dumitru Cepănaru con 
tinuă prin redarea unei viziuni 
pacifiste demobilizatoare, care* 
n-are nimic comun cu starea de 
spirit a oamenilor muncii din 
patria noastră.

„Vreau să nu sfredelească tace* 
rea/ țipătul nici unei sirene în- 
spăimîntate,/ numai lătratul som
noros ai cîinelui/ să se audă cînd 
luna își va suna prea tare/ talerul 
de aur prin crengile prunului". 
Simbolistica forțată, ariditatea 
imaginilor — totul concordă spre 
a înăbuși mesajul poeziei, pe 
care l-am fi vrut net, răspicat 
și intransigent !

Trebuie spus cq asemenea ver
suri eșuate într-o terminologie 
bizară și ermetică sfirșesc prin a 
trăda intențiile autorului împin
gi qd întreaga poezie în impasul 
a polițismului.

Caracterul atemporal, vagul 
lînced și siropos din unele ver
suri apar cu ații mai puternic în 
relief atunci cînd motivul princi
pal al unui poet este primăvara- 
Renașterea patriei socialiste este 
o temă majoră, care nu poate fi 
cîntată într-o formulă ermetică.

rului Fuchs n-a roșit niciodată 
nu i-a tremurat deloc mina.

I s-a întâmplat însă într-o 
zi, nu de mult, un lucru cu to 
tul și cu totul neplăcut. Adică 
să fie întrebată dacă știe ceva 
de o fabrică de postav și de 
alta de textile și mătase, de 
magazinul de pe Lipscani, plus 
un bloc de locuințe pe care bu
nul său tată, capitalistul Fuchs 
Bernhard, le-a avut in trecut.

Micuța și-a schimbat pentru 
prima oară culoarea feței.

— Serios, ați aflat că a fost 
chiar așa... capitalist ?!

— Exact.
Interesant. Știți, eu n-am 

știut aproape nimic. Prinsă me
reu de învățătură, de carte, 
n-am avut incă timp să mă in
teresez de problema asta.

Textual, aceasta a fost de
clarația „micuței" Fuchs.

Micuța dusese măiestria min
ciunii pe asemenea culmi îneît 
ea și minciuna ajunseseră două 
noțiuni care se confundau. Așa 
cum părinții o strigau Micuța, 
tot așa îi puteau spune și Min
ciuna. Minciuna era atît de ver
sată, incit și-a revenit imediat 
după prima roșeală a obrazu
lui.

— Pe cuvîntul meu, n-am 
știut nimic. Cred că papa a ne
glijat să-mi spună de fabricile, 
de magazinul pe care spuneți 
că le-a avut.

Excroaca, hoața, care jefuise 
prin fals și minciună statul de 
15 000 lei, încasînd o bur
să nemeritată, zîmbea ange
lic și suav. Pasă-mi-te, nu știuse 
că furase.

Minciuna continua să se um
fle în pene. Asta pînă cînd i 
s-au pus probele în față și a 
fost dată pe mina justiției pen
tru minciună, pentru fals, pen
tru excrocherie. Și atunci n-a 
putut să mai suporte și s-a 
desumflat, s-a spart ca un balon 
ințepat cu un ac.

Minciuna a avut picioare 
scurte. N-a putut să meargă 
prea mult. A prins-o adevărul 
din urmă și-ia zdrobit-o. Fiicei 
fostului capitalist i s-a înfundat. 
Minciuna s-a ridicat cit s-a ri
dicat, dar cînd a dat de lumi
nă a căzut și a pocnit. Nimic 
n-a mai rămas din ea.

Un tînăr poet, l. Țîrlea con
sacră versurile sale intitulate 
„Trec iarăși lin"... („Luceafărul" 
din 2—13/959) itinerariului re
făcut de un an de păsările care 
se întorc aducînd primăvara. Mo
tivul poetic era destinat exprimă
rii mîndriei poetului care ima
ginează mesajul de eroism și 
entuziasm al construcției socia
liste pe care păsările călătoare 
plecînd de la noi, în drum spre 
țări îndepărtate, îl poartă în 
toată lumea. Dar acest mesaj nu 
se recunoaște — în imaginile 
poetului — citași de puțin, a fi 
un mesaj al patosului socialist 
de construcție, al muncii eroice 
a poporului nostru, esțe exprimat 
într-un mod lipsit de logică, for
malist. Și se topește deodată în 
atmosfera de generalitate, de li
niște vagă și senină împăcare, 
atmosferă care nu este nici pe 
depqrte caracteristică epocii 
noqstre, și îndeosebi oamenilor 
la cqre se referă poetul.

în afară de tendința condam 
nabilă a îndepărtării de realita
te, pe care am semnqlqt-o mai 
sus, se poate observa, in același 
timp, că la unii dintre tinerii 
poeți, efortul îndreptat către re
flectarea problemelor contempo
raneității, nu se conjugă cum ar 
fi firesc, cu o formulă de 
expresie poetică potrivită me 
sajului, conținutului înaintat al 
versurilor. Corneliu Șerban de 
pildă în poezia „Drumuri" reali
zează doar o superficială tratare 
a temei sale (reconstituirea u 
nui peisaj liric cuprinzător al 
muncii libere din patria noastră) 
tocmai datorită unui simbol 
impropriu, Forma de expre 
sie a poeziei este prea artifi' 
cială pentru a transmite intenția 
poetului de q cîntă viața nouă 
și oamenii ei. Pentru că, ce poa 
te deduce oare cititorul din stro 
fe generale care schematizează și

• Echipa bucurețteană de box 
Mei-alul M.I.G. a iruîlnit la Russe 
echipa locală Dunav cu care a 
terminat la egalitate : 4—-4. în 
cursul reuniunii o excelentă impre
sie a lăsat boxerul de categorie co
coț, Andrei Olteanu care l-a învins 
prin abandon în repriza a 3-a pe 
Lubomir Palmulski. Celelalte 3 
victorii ale echipei Metalul au fost 
obținute de Cristea Marin (mus
că), D. Dane (semiuțoară) și St. 
Bogdan (semiuțoară) care a dis
pus prin k.o. în ultimul rund de 
Neseev.

Tenis de cîmp
• In cadrul concursului inter

național de tenis de cîmp de la 
Londra jucătoarea sovietică Anna 
Dmitrieva a întîlnit in turul doi 
al probei de simplu pe Pat Ste
wart (S.U.A.). Tinăra campioană 
sovietică a obținut victoria cu sco
rul de 4—6 ; 6—4 ; 6—2,

Popice
• La Budapesta s-a desfășurat 

dubla intilnire internațională de 
popice dintre echipele selecționate 
ale R- P. Ungare și Iugoslaviei. 
Victoriile au fost împărțite : la fe
minin echipa maghiară a terminat 
învingătoare cu scorul de 2464— 
2291 iar la masculin oaspeții au 
cîștigat cu scorul de 5044—5016 
puncte.

Tenis de masă
• După cum se știe, între 16 și 

19 iulie Sala sporturilor de la 
Constanța va găzdui competiția in
ternațională de tenis de masă re
zervată juniorilor : „Criteriul eu
ropean". Pînă în prezent și-au tri
mis adeziunile de participare fede
rațiile din R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară, Austria, 
Turcia și R. F. Germană.

In vederea acestei competiții, or
ganizatorii fac intense pregătiri 
întâlnirile sînt programate la 6 
mese de joc de fabricație romî
nească. în cursul partidelor vor fi 
folosite mingii „Barna“, iar jucă
torii vor utiliza palete fără bure
te conform ultimei hotărîri a Fe- 
derației internaționale de tenis de 
masă. începînd cu această ediție, 
federația romînă va pune în joc o 
cupă chalange denumită „Bucu
rești" cure va reveni la fiecare e- 
diție echipei ce va acumula cel 
mai mare număr de puncte 

dizolvă totul într-o frazeologie, 
searbădă și apoetică :

„Ritmul versului în trecere pe 
șine

I- am reținut vibrînd cadențat : 
chemarea locomotivei gtîrnește în

mine 
un ecou necuprins și ciudat".
Aici, la obîrșia senzației de

atemporalitate pe care o res
piră versurile se află o în
fățișare trunchiată a vieții în
care alături de imagini banale 
des pomenite și în afle nume
roase poezii, tînărul autor n-a 
reușit să oglindească în mod real 
și plastic efortul uman conștient, 
elanul entuziast și înțelepciunea 
constructorilor socialismului. Tot 
Corneliu Șerban ne declară în 
„Viața Romînească" nr. I că se 
simte bine în tren, cutreierînd 
țara, „în compartimentul de a
II- a" deoarece acolo simte oame
nii lingă sufletul său. Imaginea 
este falsă, ea nu corespunde rea
lității noastre ; într-adevăr, în 
trecut a „doua" și a „treia" sim
bolizau poporul și sărăcia iar „în- 
tîia" luxul și burghezia. Acum 
lucrurile s-au schimbat. Poetul 
poate să se simtă bine fără nici 
o grijă și în compartimentul de 
întîia căci călătoresc și acolo oa 
meni ai muncii, așa cum și poe 
iul a călătorit probabil de ati 
tea ori pe a distqnță care depă 
șește un anumit număr de kilo 
metri. Așa se întîmplă cînd nu 
cunoști viqța, cînd O judeci duP(i 
vechile tipare. Există de aseme 
nea la unii tineri poeți o predi 
lecție pentru imaginile goale cart 
parcă spun foarte mult, dar care 
le fqpt nu fac decît să eviden 
ieze un ton bombastic, o exalta 

re fără obiect. „Nordul Moldovei 
e o filarmonică vastă" -- se gră 
beșto să spună poetul Ion Crin- 
guleanu, ințr-o poezie apărută în 
același ciclu din „Viața Romi- 
neqscă". Imaginea este gratuită

Zilele

Manifestări in Capitală și în țară
in Capitală și în țară continuă se află într-un turneu în țara

să aibă loc numeroase manifestări 
consacrate Zilelor culturii și artei 
bieloruse.

Im Casa prieteniei romino- 
’ sovietice A.R.L.U.S., prof. C. Din- 
I culescu, membru corespondent al 
| Academiei R.P. Romine, rectorul 
l Institutului politehnic din Bucu
rești, a vorbit marți despre „Rea- 

i Uzările oamenilor de știință din 
R.S.S. Bielorusă".

In aceiași zi, la Teatrul C.C.S., 
prof. I). Praporgescu, rectorul In
stitutului de construcții, a împăr
tășit impresii din călătoria făcută 
în R.S.S. Bielorusă.

Ansamblul de cintece și dansuri 
al Consiliului Central al Sindica
telor a prezentat apoi un program 
artistic.

In sala Teatrului „Constantin 
Nottara" scriitorul Nicolae Tăutu, 
laureat al premiului de stat, a con
ferențiat despre succesele litera 
lurii bieloruse în anii puterii so
vietice. Actori ai teatrului au citit 
din operele unor scriitori bieloruși.

Manifestări închinate culturii și 
artei bieloruse, au avut loc și la 
casele de cultură ale tineretului 
din raioanele Gh. Gheorghiu-Dej, 
Stalin și 23 August.

La Teatrul de Stat din Orașul 
Stalin a avut loc o seară literară 
consacrată scriitorilor bieloruși.

Pînă acum, în numeroase între
prinderi și cămine eulturale din 
regiunea Stalin s-au ținut confe
rințe privind succesele obținute de 
R.S.S. Bielorusă in anii puterii 
sovietice in industrie și agricultu
ră, în domeniul artei și culturii.

La Uzinele metalurgice „Uni
rea" din orașul Cluj, ing. loan 
llioșan a vorbit despre „Dezvolta
rea industriei R.S.S. Bieloruse în 
anii septenalului".

La căminele culturale și în uni- 
tuțile agricole socialist-cooperaliste 
din regiunea Cluj au fost ținute 
conferințele „Agricultura socialistă 
bielorusă", „Prin satele R.S.S. Bie
loruse".

Au mai avut loc de asemenea 
simpozioane și seri literare consa
crate culturii și artei R.S.S. Bie
loruse.

★
Ansamblul de stat bielorus de 

cintece și dansuri populare, care 

și greoaie, ea nu poate comunica 
nimic cititorului.

Ar mai trebui pomenită aici 
și înclinația unor tineri poeți 
către abordarea exclusivă a 
versului alb de diferite dimen
siuni, în poezii de cîteva strofe 
sau în poeme fluviu, în cicluri 
interminabile. De cele mai multe 
ori, avînd o insuficientă expe
riență poetică, o sensibilitate 
însă neformată, ei nu reușesc să 
realizeze o viziune poetică prin 
intermediul versului alb, iar 
ceea ce obțin în schimb este dis
pariția farmecului muzical al 
poeziei. Trebuie spus că o poe
zie plină de melodie pătrunde 
mqi ușor îq conștiința maselor, 
ea poațe fi mai ușor difuzată și 
recitată.

Adâncind cunoașterea realității, 
manifestînd o exigență deosebită 
pentru concentrarea artistică,
luplînd împotriva influențelor
străine în poezie, împotriva folo
sirii abuzive a simbolurilor golite 
de semnificații juste, a pastișării. 
manierelor decadente, ermetis
mului și alegoriilor absurde, lup 
tind pentru o bogăție de idei care 
să reflecte în mod concret, multi
lateral frumusețile realității noas
tre socialiste și care să fie ex
primate intr-o formă accesibilă 
maselor de cititori tinerii poeți 
vor putea crea lucrări tot mai 
valoroase.

Apreciind „atitudinea sau po
ziția de luptă a poetului", Mi
hai Beniuc spunea : „Atitudinea 
partinică a poetului nu poate fi 
declarativă. Ea trebuie să se tra
ducă în fapt, și faptul este în
truchiparea în opere poetice a 
realităților din țara noastră". Cefe 
mai reușite poezii sînt cele în 
oare talentul autentic se bazează 
pe o cunoaștere și o înțelegere a- 
dîncă și pătrunzătoare a realității 
noastre. A înțelege realitatea re
voluționară, a desluși semnifica
țiile esențiale ale luptei poporu
lui care zidește, sub conducerea 
partidului o societate nouă, a le 
tălmăci în versuri de o autentică 
valoare artistică — aceasta în
seamnă pentru un tînăr poet a fi 
la înălțimea răspunderilor sale, 
a cerințelor maselor de oameni 
ai muncii* 

noastră, cu prilejul Zilelor culturii 
și artei bieloruse, a prezentat 
marți seara un spectacol la Teatrul 
de Stat din orașul Ploești.

Spectatorii au primit cu căldură 
pe solii artei din R.S.S. Bielorusă.

Vizitele oaspeților 
bieloruși

In cursul zilei de marți, M. A. 
Minkovici, prim adjunct al minis
trului Culturii al R.S.S. Bieloruse, 
și- V. A. Cerneavskaia, vicepreșe
dintă a Asociației bieloruse de 
prietenie și relații culturale cu ă- 
rile străine, însoțiți de I. S. Ilin, 
prim-secretar al ambasadei Uniunii 
Sovietice la București, și Eugen 
Rodau, secretar al Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., au vizitat unele 
din marile construcții industriale 
din regiunea Bacău. La uzina de 
fire și fibre sintetice de la Săvi- 
neștj oaspeții bieloruși au vizitat 
secțiile de polimerîzare, filare și 
fabricare a fibrelor unde s-au in
teresat de procesul de producție. 
De la Săvipești, oaspeții s-au în
dreptat spre marele șantier al Hi
drocentralei „V. I. Lenin" de la 
Bicaz unde au vizitat barajul hi
drocentralei șl tunelul de aduc- 
țiune. Membrii delegației bieloruse 
au vizitat apoi în cursul zilei sta
țiunea de odihnă Lacu Roșu.

★
Scriitorul I. P. Samiakin, vice

președinte al conducerii Uniunii 
Scriitorilor din R.S.S. Bielorusă, 
pictorul P. N. Gavrilenko, preșe
dintele Uniunii Artiștilor Plastici 
din R.S.S.. Bielorusă și sculptorul 
A. O. Bembel au vizitat marți Ora
șul Stalin. In cursul dimineții oas
peții au avut o intilnire la sediul 
Consiliului regional A.R.L.U.S. cu 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat, cu reprezentanți 
ai oamenilor de cultură. Ei au vi
zitat apoi Uzinele de tractoare 
„Ernst Thâlmann" și gospodăria 
agricolă colectivă de la Bod.

După-amiază, oaspeții au pără
sit Orașul Stalin plecînd la Sinaia.

(Agerpres)

Pentru ca oamenii muncii să-și 
petreacă cit mai plăcut concediul
la mare, Șantierele Navale Olte
nița livrează zilele acestea vapo
rașe portului Tomis.

Iată-ie în fotografia noastră gata 
de plecare.

Frunze roșii — Patria, Bucurpști, 
Grădina 13 Septembrie, Vasile 
Roaită, Volga . Cintecul matrozilor 
— Repub.ica, Libertății ; Umbrela 
sfintului Petru — Magheru, I. C. 
Frimu, înfrățirea între popoare, 
N. Bălcescu.; Alarmă la graniță — 
V. Alecsandri, Lumina Gh Doja : 
Fata din Kiev (seria l-a) — Cen
tral. Miorița : Doi vecini — Prima 
melodie — 13 Septembrie. T. Vla- 
ditnirescu, 23 August ; Moscova și 
moscoviți — Maxim Gorki ; Pălă
ria lui Anatol —’Victoria; Pro
gram de filme documentare și de 
desene animate — Timpuri Noi, 
Alex, Popov ; Laordinele dvs. — 
Tineretuiui ; Fata din Kiev (seria 
Ii-a) — 8 Martie, I Mai, Alex. 
Sabia ; Mefba — Grivița. G Bacb- 
via ; Taifun la Nagasaki — Cultu
ral, Ilie Pințilie; Tatăl meu acto
rul — 8 Mai ; Întâlnire la bal — 
Unirea ; Cintărețul mexican — 
Grădina Dinamo (Cal. Floreasoa 
20-22) : Chemarea văzduhului — 
C David : Trapez — Flacăra ; 
Oleko Dundici — Arta, 30 Decem
brie : -Ivan cel Groaznic (seria 
Il-a) - Muhoa ; Favoritul 13 — 
Dorica Sjmo, 16 Februarie ; Bur
ghezul gentilom — Popular : Intre 
noi părinții — M. Emîtiescu ; Arti
colul 420 — G. Coșbuc ; O slujbă 
importantă — Olga Bancic ; Ivan 
cel Groaznic (seria I-a) - Aurel 
Vfoicu ;

Timpul probabil
Pentru următoarele trei zile în 

țară : vremea se menține instabilă 
și relativ răcoroasă cu deosebire 
In prima parte a intervalului, apoi 
se va ameliora ușor. Cerul va fi 
variabil temporar noros. Ploi lo
cale și sub formă de averse, în
soțite de descăicări electrice vor 
cădea în cea mai mare parte a 
larii Vînt cu intensificări de scur
tă durată din sectorul nord-vest 
Temperatura ușor variabilă1: mini
mele vor fi cuprinse între 5 și 12 
grade, iar maximele între 14 și 24 
'grade.



Se apropie Festivalul

i.

R. P. Albania
S. Hruș- 
în Bal-

propunerea lui N. 
în vederea creării 

și în bazinul Mediteranei a 
zone denuclearizate, guver-

Pentru transformarea 
regiunii Balcanilor 

și Adriaticii 
într-o zonă a păcii!

Declarația guvernului
nind 
ciov 
câni 
unei 
nul Republicii Populare Romîne, 
în Declarația sa din 6 iunie 1959, 
își exprimă dorința ca aceste pro
puneri să fie sprijinite de toate 
guvernele țărilor interesate. In 
același timp, guvernul romîn pro
pune convocarea unei intilniri a 
șefilor de guverne ai statelor 
balcanice pentru a se ajunge la 
un acord in vederea asigurării 
păcii în această regiune, pentrif 
binele și progresul popoarelor 
balcanice. Cu același prilej s-ar 
putea încheia între aceste state 
un Tratat de înțelegere și 
securitate colectivă care, printre 
altele, ar transforma Balcanii în
tr-o zonă fără baze pentru arme 
atomice și rachete.

Guvernul Republicii Populare 
Albania sprijină fără rezerve a- 
ceastă propunere a guvernului 
Republicii Populare Romîne și își 
exprimă dorința de a participa la 
o asemenea întîlnire. Potrivit 
punctului de vedere al guvernului 
albanez-, evoluția situației inter
naționale și în special a eveni
mentelor din regiunea Balcanilor 
și Adriaticii face indispensabilă 
și foarte actuală întîlnirea pro
pusă de guvernul romîn. Ea ar 
avea un rol pozitiv în crearea 
unei atmosfere de înțelegere și 
colaborare sinceră între țările 
balcanice. în spiritul bunei veci
nătăți, al egalității, al neameste
cului, al respectului și avantaju
lui reciproc și ar contribui sim
țitor la destinderea încordării in
ternaționale.

Reafirmîndu-și dorința de a în
cepe tratative cu toate guvernele 
interesate în vederea creării în 
regiunea Balcanilor și Meditera
nei a unei zone a păcii, fără arme 
atomice și fără rachete, guvernul 
Republicii Populare Albania își 
exprimă dorința ca toate guver
nele statelor balcanice să adopte 
o atitudine pozitivă față de ape
lul guvernului Republicii Popu
lare Romîne și să-și unească 
eforturile pentru a ajunge la un 
acord, 
gația 
state 
pentru 
și nici asemenea arme, pentru ca 
Balcanii să se transforme într-o 
zonă a păcii și prieteniei, într-un 
puternic factor de securitate și de 
înțelegere internațională.

TIRANA 16 (Agerpres). — 
După cum transmite A.T.A., gu
vernul Republicii Populare Alba
nia a dat publicității la 15 iunie 
o declarație in care se arată 
printre altele :

Unul din principalele obiecti
ve ale politicii guvernului Re
publicii Populare Albania a fost 
și rămîne transformarea regiunii 
Balcanilor și Adriaticii intr-o 
zonă a păcii și colaborării prie
tenești între statele interesate, 
indiferent de orînduirea lor so
cială, pe baza principiilor coexis
tenței pașnice.

Trebuie recunoscut că în ulti
mul timp situația din această re
giune s-a agravat, ca urmare a 
politicii războiului rece și a pre
gătirilor agresive ale blocului 
N.A.T.O., în primul rînd ale 
S.U.A. Instalarea pe teritoriul 
Italiei de baze americane pentru 
arme atomice și rachete și efor
turile pentru instalarea pe teri
toriul grec de baze asemănătoare 
au provocat neliniște în rîndu- 
rile popoarelor din regiunea Bal
canilor și Adriaticii, au apropiat 
de această regiune pericolul răz
boiului atomic, cu toate consecin
țele lui îngrozitoare.

Plecînd de ia interesele supre
me ale tuturor popoarelor și ale 
păcii generale și pentru a pune 
capăt acestei desfășurări pericu
loase a evenimentelor, în cursul 
șederii sale în Albania, N. S. 
Hrușciov a propus crearea în re
giunea Balcanilor și Adriaticii a 
unei zone a păcii, fără arme ato
mice și rachete.

Această inițiativă constructivă 
găsește un ecou foarte favorabil 
în rîndurile popoarelor din aceas
tă regiune și in rîndul celorlalte 
popoare iubitoare de pace. Spriji-

Glasuri lucide 
în Grecia

l. 
U-

ATENA 16 (Agerpres). — 
Tsirlmokos, lider al partidului 
niunea democratică din Grecia, a 
făcut o declarație în care a criticat 
politica guvernului grec. El a ară
tat că, în loc să ducă tratative cu 
țările balcanice vecine cu Grecia, 
guvernul a ales calea creării de 
baze pentru arme rachetă. Un pas 
spre crearea acestor baze l-a consti
tuit acordul greco-american înche
iat recent. Subliniind că partidul 
lui este împotriva creării în Grecia 
a bazelor pentru arme rachetă, 
Tsirimokos a cerut convocarea par
lamentului în vederea discutării a- 
cestui acord.

Fostul ministru L. Makes scrie 
în ziarul „Anexurtitos Typos" că 
crearea în Grecia a bazelor în
zestrate cu rachete cu rază medie 
de acțiune va avea un caracter a- 
gresiv, dcourece rachetele „sini 
îndreptate împotriva teritoriului 
sovietic". El subliniază că pozi
țiile internaționale ale Greciei, 
dacă ea va intra în zona denuclea- 
nzată, se vor întări și Grecia 
putea uduce servicii păcii, 
aceasta butoiul cu 
Balcani poate fi transformat 
primul nucleu de dezarmare inter
națională. In ucest spirit ar fi tre
buit să se răspundă domnilor 
Hrușciov și Chivu Stoica". El sub
liniază că in urma respingerii pla
nului creării unei zone denucleari

se pot transforma 
acut de criză in-

„va 
Prin 

pulbere din 
în

zare „Balcanii 
într-un centru 
ternațională".

Lawrence este ga-Dl. David 
zețar. Dl. David Lawrence face 
parte din echipa comentatorilor 
de frunte ai ziarului „New York 
Herald Tribune". Dl. David 
Lawrence se află de o lună la 
Geneva de unde ar trebui, cel 
puțin 
titorif 
rinței

Dl. 
zețar.

ipotetic, să informeze ci- 
săi despre mersul confe- 
miniștrilor de externe.
David Lawrence este ga- 
insă un gazetar burghez.

Ca atare el se află pe anumite 
poziții, se face ecoul unor anu
mite cercuri politice și indus
triale. La Geneva, dl. David 
Lawrence nu îndeplinește misi
unea pe care o are orice gazetar 
onest și anume informarea 
obiectivă a opiniei publice des
pre desfășurarea conferinței ce
lor patru miniștri de externe. 
Departe de noi de a ne aștepta 
ca dl. Lawrence, dat fiind po
ziția și legăturile sale, să-și 
scoată ochelarii ideilor pre
concepute și să privească reali
tățile in față. Dar puțină de
cență tot i se poate cere. El 
insă nu uită nici o clipă că re
prezintă tendințele extreme ri'e 
acelor cercuri din S.U.A., 
interesate direct in men
ținerea „războiului rece", in 
menținerea și intensificarea 
încordării in relațiile dintre 
state. Și atunci dl. Lawrence re
fuză să trimită informuții și co
mentarii oneste și încă înainte 
de a se termina conferința. îna
inte de a se cunoaște rezultatele 
întrevederilor oficiale și neofi
ciale. proclamă eșecul conferin
ței de la Geneva și încearcă să 
acrediteze ideea inutilității unei 
intilniri între șefii de guverne 
ai marilor puteri.

luîndu-și împreună obli
ca pe teritoriul acestor 

să nu fie instalate baze 
arme atomice și rachete

Conferința de la Geneva
GENEVA 16. — Trimisul spe

cial Agerpres. C. Râducanti trans
mite : Conferința de presă de 
luni seara a purtătorului de cu- 
vînt francez a bătut toate recor
durile de viteză. Cîteva secunde 
au fost suficiente pentru citirea 
comunicatului celor patru miniștri 
de externe, anunțarea viitoarei 
intilniri neoficiale de miercuri 
după amiază și refuzul de a răs
punde la orice altă întrebare.

O nouă întîlnire a celor trei mi
niștri occidentali luni seara, o re
uniune a supleanților ; 
marți dimineața și apoi o întreve
dere între Selwyn Lloyd și Chris
tian Herter par a fi fost consacra
te, potrivit observatorilor apro- 
piați acestor delegații, pregătirii 
unui „document" care va exprima 
punctul de vedere occidental în șe
dința de miercuri.

Deși agențiile de presă occiden
tale au difuzat în cursul nopții de 
luni și în tot cursul zilei de marți 
numeroase comentarii prezicînd 
„sfîrșitul tragic" al. conferinței.

Dl. David Lawrence 
împroașcă venin

Lawrence se arată 
de toate. Nemul- 
ține Conferința de 
nemulțumit că ea

Sorbind tacticos un pahar de 
wisky intr-unui din barurile 
Genevei, dl. Lawrence, plictisit 
că tratativele miniștrilor de ex
terne se dovedesc utile, scoate 
bloc-nolesul și declară că ceea 
ce se petrece în Palatul Națiu
nilor este, „o farsă ce trebuie 
curmată". 1 năbușindu-și un căs
cat, el se erijează in observator 
competent și impărțitor de ca
lificative. notînd in carnețel 
..conferința aceasta pare să fie 
de prisos".

Domnul 
nemulțumit 
țumit că se 
la Geneva, 
nu s a isprăvit înainte de a se 
deschide așa cum prevăzuse 
dînsul cînd declarase „că nu 
e timpul ca cele două Germanii 
să fie prezente în sala ședințe
lor", nemulțumit că miniștrii 
occidentali nu au trintit ușa 
și că sub presiunea opiniei 
publice continuă tratativele, 
nemulțumit ci se întrevede 
perspectiva unei intilniri la 
nivel înalt. Singurul lucru ce 
iar face realmente plăcere ar 
fi ruperea tuturor punților 
dintre est și vest și intensifica
rea „războiului rece". In a- 
cest scop dl. Lawrence depune 
toate eforturile. Cum confe
rința miniștrilor de exlen.e

Vizita delegației 
de partid 

și guvernamentale 
a R. D. Germane 

în U.R.S.S
GORKI 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : IF alter Ulbricht, Otto 
Grotewohl și ceilalți membri ai de
legației de partid și guvernamenta
le a R. D. Germane au vizitat la 
15 iunie împreună cu Aruistas Mi- 
koian uzina de automobile din ora
șul Gorki (pe Volga).

in uzină a avut loc un mare mi
ting ni cărui participanți au salutat 
cu căldură pe solii poporului frate 
german. Luînd cuvîntul la miting 
IV alter Ulbricht a transmis mun
citorilor sovietici un salut fierbin
te din partea oamenilor muncii din 
R. D. Germană. Referindu-se la 
problemele internaționale IValter 
Ulbricht a declarat că trebuie să 
se pună capăt politicii nebunești 
a militarismului și înarmării ato
mice, promovată de guvernul Ade
nauer.

în cuvîntarea sa Anastas Miko- 
ian a subliniat că oamenii sovie
tici se bucură de succesele Repu
blicii Democrate Germane frățești 
în construcția socialismului, țară 
care ține sus steagul păcii fi prie
teniei între popoare.

----- O-----

Lucrările
Conferinței O.I.M.

GENEVA 16 (Corespondență 
specială : Conferința Organizației 
Internaționale a Muncii continuă 
dezbaterile pe marginea raportului 
directorului general al O.l.M.

In ședința din 16 iunie a luat 
cuvîntul între alții Nicolae Popa, 
delegat al directorilor de întreprin
deri din R.P. Romînă. Critieînd a- 
finnațiile raportului directorului 
general al O.l.M., care susține că 
directorii întreprinderilor capita
liste ar ocupa o așa-zisă poziție 
obiectivă intermediară între pa
troni și muncitori, Nicolae Popa 
a arătat că scopul principal al ac
tivității acestora este de fapt apă
rarea intereselor patronilor capita
liști și obținerea maximului de be
neficii pentru 
treprinderi.

Ocupîndu-se 
directorilor de 
rile socialiste 
ducției, Nicolae Popa a subliniat 
răspunderea acestora în colabora
rea cu muncitorii pentru creșterea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață.

In încheiere Nicolae Popa a sub
liniat marea însemnătate pe care 
ar avea-o pentru activitatea O.l.M. 
studierea și aprofundarea experien
ței directorilor de întreprinderi din 
țările socialiste.

proprietarii de în-

pe larg de rolul 
întreprinderi din ță- 
în organizarea pro-

cercurile din preajma unor del»-* 
gați occidentali recunosc dificulta
tea poziției acestora și răspunde
rea gravă pe care și-ar asuma-o 
miniștrii occidentali dacă răspun
sul dat repetatelor inițiative sovie
tice rămîne pînă la urmă negativ, 

înainte de ședința neoficială de 
miercuri rigiditatea poziției dele
gărilor occidentali care se vădesc 
în fiecare zi a fi venit la Geneva 
fără intenții serioase de tratative, 
nu permite însă un optimism prea 
mare în ceea ce privește rezulta- 

acestora fele conferinței. Răspunderea pen- 
tru eventualul ei eșec va ------ !
desigur în 
occidentali.

re veni
Întregime miniștrilor

★

La 16 iunie, A. A.

la
cu
al

GENEVA.
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., s-a întîlnit 
reședința delegației S.U.A. 
Chr. Herter, secretarul de stat 
S.U.A.

continuă fără a se ține sea
ma de opiniile sale, Lawrence 
și-a ales ca țintă intilnirea la 
înalt nivel, evidențiindu-se ca 
un sabotor al ei.

Dl. Lawrence lucrează activ 
în această direcție, intii lan
sează ideea eșecului virtual al 
oricărei intilniri între est și 
vest. „Numeroși sînt cei care 

cred cu naivitate că o conferin
ță, fie a miniștrilor de externe, 
fie a șefilor de state ar putea 
cu adevărat să rezolve litigiile 
între state", scrie dl. Lawrence. 
El uită să precizeze insă că 
„numeroșii naivi" sînt popoa
rele lumii care doresc trata
tive și coexistență pașnică și 
care exercită presiuni puternice 
asupra unor mai puțini naivi 
din categoria stăpinilor d-lui 
Lawrence, conducătorii cercu
rilor agresive din S.U.A., 
jenîndu-i în activitatea lor 
provocatoare. Comentatorul lui 
„New York Herald Tribune" 
nu este de loc mulțumit de 
atitudinea „naivilor" și îi pri-

Un grup de tineri artiști ai Ansamblului de dansuri popu
lare al Filarmonicii bașkire (U.R.S.S.) se pregătește să plece 
la Viena. lată-i în fotografia noastră repetînd unul din dan
surile, care va fi prezentat la Festival.

Foto: TASS

GRECIA

Tineretul grec va participa la 
numeroase manifestări culturale 
și sportive ale Festivalului. El 
va prezenta la Festival o piesă 
de teatru din repertoriul clasic 
grec.

Cunoscutul sportiv Georg Ma- 
rinakis, care a condus lotul de 
atleți la Festivalul de la Mos
cova, va fi și de astădată în frun
tea sportivilor greci la Viena.

FRANȚA

Din Comitetul francez de ini
țiativă pentru Festival fac parte 
numeroși reprezentanți ai organi
zațiilor politice, culturale, spor
tive, ai organizațiilor de tineret, 
sindicale și studențești.

Diverse grupe teatrale și-au ex
primat dorința de a colabora 
la pregătirea programului fran
cez. Comitetul francez al festi
valului a elaborat programul în 
special cu ajutorul marelui artist 
Jean Effel, a compozitorului 
Phillipe Gerard, al pictorului 
Jean Picard le Daux.

Uniunea tinerelor fete din 
Franța inițiază în prezent o cam
panie în apărarea drepturilor ti
nerelor fete și împotriva șoma
jului. Ea pregătește participarea 
tinerelor franceze la întîlnirile 
profesionale ce vor avea loc la 
Viena.

Sînt prevăzute diverse iniția
tive, atît înaintea cît și în timpul 
festivalului, pentru ca tineretul 
francez să-și poată exprima ata
șamentul față de ideile Festiva
lului.

Organizațiile de tineret se pre
gătesc totodată să-i întîmpine pe 
tinerii participanți la Festival în 
trecere prin Franța, atît la du
cere, cît și la întoarcerea de la 
V iena. Este vorba în special de 
tinerii din Africa, care vor fi a- 

PRAGA. — Uniunea scriitorilor 
cehoslovaci a organizat marți sea
ra în sala de festivități a Biblio
tecii centrale a orașului Praga, o 
seară literară consacrată mare ui 

cu 
de

poet romîn Mihail Eminescu, 
prilejul împlinirii a 70 de ani 
la moartea sa.

Au luat parte personalități 
vieții artistice și culturale din . 
pitala R. Cehoslovace. La această 
manifestare au fost prezenți de 
asemenea, membri ai ambasadei 
R. P. Romîne la Praga. în frun
te cu ambasadorul Gheotghe Vi- 
drașcu.

MOSCOVA. — S-a hotărît ca în 
incinta Kremlinului din Moscova 
să se construiască o mare clădire 
pentru organizarea congreselor șl 
altor acțiuni de masă. Clădirea va 
fi dată in folosință cel tîrziu pînă 
la 15 octombrie 1960

GENEVA. — La 15 iunie a avut 
loc în Palatul Națiunilor din Ge
neva, sub președinția reprezentan
tului Marii Britanii, cea de-a 95-a 
ședință a Conferinței celor trei pu
teri în problema încetării experien- 

vește dojenitor că au căzut în 
greșeală. ,Astăzi opinia publi
că cere „conferință a celor 
patru mari" și „conferința la 
nivel înalt" în credința greșită 
că aceasta este calea pentru 
rezolvarea crizelor..."

Uite domnule cum se înșeală 
oamenii și mai ales cum persis
tă in greșeală, uitînd că pe lu
mea aceasta există și dl. La
wrence, care nu așteaptă alt
ceva decît să le vină în ajutor 
și să-i lumineze și să-i călă
uzească. Nu se sperie el că e 
vorba de sute și sute de mili
oane de oameni.

Pe dl. Lawrence îl supără 
amarnic participarea maselor 
la politică, părerile și presiu
nea opiniei publice, îl jenează 
glasul popoarelor, vigilența lor, 
exigența manifestată în analiza 
fenomenului politic internațio
nal. Și de aceea este de părere 
că politica trebuie dusă în um
bra cabinetelor, ferită de pri
virile atente și vigilente ale po
poarelor lumii. Aceasta ar per
mite tergiversări în tratative 
și tergiversarea la infinit a 
„războiului rece" atît de renta
bile pentru monopoliștii ame
ricani, stăpini ai d-lui La
wrence. 

jutați din colecta fondului mon
dial al festivalului. Aceste orga
nizații vor primi de asemenea pe 
tinerii din S.U.A., Canada și A- 
merica Latină.

ITALIA

La Viena vor fi prezenți 800 
de reprezentanți ai tineretului 
italian. Manifestările pregătitoa
re pentru Festival, ca și semina
rul Adriaticei de la Bari consa
crat Festivalului se desfășoară cu 
succes.

Din Comitetul pregătitor fac 
parte personalități foarte cunos
cute ca de pildă, regizorul de 
putație mondială Giuseppe 
Santis.

Pregătirile pentru Festival 
Italia au un deosebit răsunet, 
numele Comitetului național

re
de

in 
în 

. a' 
femeilor italiene, Jolanda Torra- 
ca, secretara generală, a propus 
comitetului să desfășoare o bo
gată activitate în sprijinul Festi
valului. De menționat că aceas
tă organizație este de tendință 
social-democrată.

Cluburi ale tinerelor italiene 
au pregătit concursuri de modă 
iar cîștigătoarea va participa la 
prezentarea modelelor la Viena. 
Tinerele fete italiene acordă de 
asemenea o mare importanță vii
toarelor discuții ce se vor purta 
Ia Viena în cadrul întîlnirii tine
relor fete din întreaga lume, cu 
privire la locul acestora în so
cietate.

INDONEZIA

într-o cuvîntare rostită la reu
niunea Comitetului național al 
Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților, ministrul 
Educației și Culturii al Indone
ziei, profesorul doctor Priono, a 
insistat asupra necesității ca tine
retul indonezian să contribuie la 

AL. G1RNEAȚA

cadrul ședinței 
împuternicirile

ale 
ca

țelor nucleare. Tn 
au fost stabilite

care-i in- 
stă-

STAS 3152 52.

grupului tehnic de lucru în dome
niul exploziilor la mari altitudini. 
Grupul de lucru urmează să se în
trunească la 22 iunie 1959 și să ra
porteze conferinței pînă la 29 iu
nie 1959 rezultate.e activității sale.

CAIRO — Secretariatul perma
nent al Consiliului de solidaritate 
a țărilor Asiei și Africii, a trans
mis comitetelor naționale de soli
daritate cu popoarele afro-asiatice 
o circulară în care Ie recomandă 
să proclame ziua de 11 iulie, ziua 
aniversării victoriei revoluției po
porului mongol, ca zi de solidari
tate cu poporul mongol și de spri
jin pentru admiterea Mongoliei în 
Organizația Națiunilor Unite.

HAVANA. — Autoritățile cubane 
au anunțat că au descoperit în 
provincia Camaguey un nou com
plot îndreptat împotriva guvernu
lui Fidel Castro. Au fost arestate 
40 de persoane, printre care 12 
foști membri al forțelor militare 
ale lui Batista.

După părerea plictisitului 
domn Lawrence și a șefilor săi, 
tratativele de felul celor 
de la Geneva nu sînt 
bune, pentru că, toată lumea 
fiind cu ochii pe ele, s-ar pu
tea ca doamne ferește să se a- 
jungă și la un acord. Acordul 
înseamnă micșorarea încordării, 
care la rîndu-i poate influența 
cursa înarmărilor și mai ales, ar 
putea însenina cerul în centrul 
Europei. Or, toate acestea ar 
aduce necazuri grele pentru 
monopolurile atomice, pentru 
partizanii înarmării, pentru 
revanșarzii d-lui Adenauer, oa
menii de casă credincioși ai 
militariștUor americani. De 

aceea dl. Lawrence împroașcă 
cu venin tratativele, deoarece 
vrea să se termine odată cu Ge
neva, să nu se întîlnească prim 
miniștrii nici în vara aceasta, 
nici altădată, de aceea ar vrea 
ca orice fel de tratative să fie 
ferite de ochii popoarelor.

Dl. Lawrence se înșeală însă. 
„Numeroșii naivi' 
comodează foarte mult 
pinii, vor influența și în viitor 
relațiile internaționale și trata
tivele dintre est și vest, oa unii 
ce sînt direct interesați în pro
blemele păcii și securității 
mondiale. Și indiferent de pă
rerile d-lui Lawrence, tratative 
vor exista și acum și în viitor, 
pentru că numai ele, și nu 
„războiul rece" și țepenele „po
ziții de forță", pot adușce rezol
varea în problemele internațio
nale litigioase. 

promovarea spiritului de la Ban
dung în relațiile sale cu tinere
tul de pretutindeni. Membrii co
mitetului național au făcut o vi
zită ministrului pentru a-1 infor
ma asupra pregătirilor tineretu
lui indonezian pentru cel de al 
Vll-lea Festival. Cu acest prilej 
profesorul doctor Priono a sub
liniat importanța promovării 
unui climat de pace între na
țiuni.

La 12 iunie a părăsit Djakarta 
îndreptîndu-se spre Viena pri
mul grup al delegației tineretu. 
lui indonezian, care va participa 
la Festival. Din acest grup fac 
parte reprezentanți ai organiza- 

de 
In-

țiilor studențești și de tineret 
diferite orientări politice din 
donezia.

SUEDIA

in-încă din luna ianuarie s-a 
ceput în Suedia munca pregăti
toare în vederea participării ti
neretului suedez la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Viena. In cursul 
Festivalului de la Moscova s-a 
turnat un film despre delegația 
suedeză. Filmul acesta precum și 
altele închinate festivalurilor pre
cedente sînt reprezentate cu mult 
succes nu numai în cursul reu
niunilor organizate de comitetele 
locale pentru pregătirea festiva
lului, ci și în cadrul unor reu
niuni ale altor organizații de ti
neret din Suedia.

Comitetul suedez al Festivalu
lui editează buletinul „Infor
mații asupra Festivalului". Este 
interesantă inițiativa de a se fa
brica și vinde pentru folosul fon
dului festivalului un batic spe
cial, precum și tichete speciale, 
numite „Tichete de kilometru".

Mișcarea de eliberare 
in America Latină ia amploare

• in Republica Dominicană au loc lupte
• Noi succese ale forțe!or revoluționare

din Nicaragua
mele comitetului central al Mișcă
rii de eliberare dominicană o con
ferință de presă în cadrul căreia 
au anunțat începerea mișcării in
surecționale în împrejurimile loca
lității Constanza, în regiunea mun
toasă Cibeo. Garnizoana din Con
stanza a fost luată cu asalt și s-a N. S. Hrușciov a arătat că pentru 
predat.

CARACAS 16 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță 
că în Republica Dominicană a iz
bucnit o mișcare „cu caracter in
surecțional" împotriva dictatorului 
Trujillo. Reproducînd știrile trans
mise de postul de radio clandestin 
al grupurilor răsculate, agenția se 
referă la ciocnirile care au avut 
loc începînd din 14 iunie, cînd 
detașamente de partizani au ata
cat camioane cu soldați într-un 
punct situat la 25 km de localita
tea Ciudad dela Vega. .Informația 
a fost confirmată de conducătorii 
Uniunii patriotice dominicane a- 
flați în exil la Caracas. La 15 
iunie, Luiz Aquiles Mejia și Fran
cisco Castellano, secretar al Uniu
nii patriotice, au organizat în nu-

La Moscova s-a deschis

Expoziția realizărilor 
economici naționale a ll.R.s.s,

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 iunie s-a 
deschis la Moscova Expoziția rea
lizărilor economiei naționale a 
U.R.S.S.

Aceasta este prima expoziție 
care cuprinde toate domeniile pro
ducției materiale, științei și cultu
rii. Ea a unificat cele trei expozi
ții unionale care au funcționat se
parat — industrială, agricolă și a 
construcțiilor.

Ceremonia festivă a deschiderii 
Expoziției a avut loc după amiază 
în Piața prieteniei popoarelor în 
fața pavilionului principal. Au fost 
de față cîteva zeci de mii de oa
meni. Printre oaspeți se aflau di- 
plomați străini, reprezentanți ai 
iîrgurilor internaționale, delegații 
sosite din țările de democrație 
populară, turiști străini. Asistența 
a întîmpinat cu căldură apariția ia 
tribună a lui N. S. Hrușciov și a 
altor conducători ai Partidului co
munist și guvernului sovietic.

Prin proporțiile sale Expoziția 
de la Moscova depășește Expoziția 
universală de la Bruxelles din anul 
1958 la care au participat 54 de 
țări. Ea ocupă peste 200 ha. In 
cele 71 de pavilioane sînt prezen
tate 100.000 de exponate mari, un 
imens număr de diferite articole și 
produse industriale de larg con
sum.

Mitingul din Piața prieteniei po
poarelor a fost deschis de Iuri 
Maksariov, președintele Comitetu
lui general al Expoziției realizări
lor economiei naționale a U.R.S.S.

Luînd cuvîntul la mitingul care 
a avut loc la Moscova cu prilejul 
deschiderii Expoziției realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov a declarat că 
este un eveniment remarcabil 
viața țării.

ea 
în

★
'MANAGUA 16. (Agerpres). — 

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, la 16 iunie forțele re
voluționare din Nicaragua au ocu
pat orașul Santo Tomas, situat în 
provincia Chontales (Nicaragua).

Agenția Associated Press, citind 
postul de radio al forțelor revolu
ționare din Nicaragua, anunță că 
și onașul Leon a fost capturat de 
forțele revoluționare.

mult cărbune, cu 
metri mai multe țesă-

despre realizările în

Subliniind că hotărîrile Congre
sului al XXI-lea al P.C.U.S. au 
generat în țară un mare avînt po
litic și în muncă care și-a găsit 
expresie în dezvoltarea pe scară 
largă a întrecerii socialiste a în
tregului popor, N. S. Hrușciov a 
spus : „Nu încape îndoială că pro
gramul noului avînt al economiei, 
culturii și bunăstării materiale a" 
poporului, trasat de Congres, va fi 
îndeplinit înainte de termen".

N. S. Hrușciov a comunicat că 
industria Uniunii Sovietice a în
deplinit planul producției globale 
pe perioada ianuarie-mai în pro
porție de 105 la sută. In compara
ție cu primele cinci luni ale anu
lui trecut, s-a produs cu 1.440.000 
tone mai multă fontă, cu 6.200.000 
tone mai mult țiței, cu 5.700.000 
tone mai 
110.000.000 
furi.

Vorbind , _ ____
agricultură, N. S. Hrușciov a ară
tat că pînă la 10 iunie în țară 
s-au însămînțat culturi de primă
vară pe o suprafață de 126.300.000 
hectare.

In ultimul an, numărul vitelor 
cornute mari a crescut cu 15 la 
sută, numărul porcinelor cu 17 la 
sută, iar al ovinelor cu 7 la sută.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
expoziția trebuie să devină o im
portantă școală de studiere și răs- 
pîndire a celor mai noi realizări 
ale economiei naționale. Ea tre
buie să reflecte nivelul și orienta
rea progresului tehnic, să înfăți
șeze metodele înaintate de muncă 
și organizare a producției.

Cea mai mare avuție a Țării 
Sovietice, a arătat N. S. Hrușciov, 
sînt minunatele ei cadre, armata 
de talentați inovatori în producție, 
de maeștri remarcabili în dome
niul lor de activitate.

Referindu-se la apropiata plena
ră a Comitetului Central al 
P.C.U.S. care va examina proble
mele progresului tehnic al econo
miei naționale, N. S. Hrușciov a 
subliniat că în prezent principalul 
este să se efectueze mecanizarea 
complexă și automatizarea produc
ției, să se modernizeze și să se în
locuiască utilajul învechit cu altul 
nou, mai productiv și mai econo
micos. El a subliniat totodată că 
există toate condițiile necesare 
pentru aceasta.

In încheierea cuvîntării sale.

Partidul Comunist nu există sar
cină mai importantă decît grija 
pentru binele poporului. Faptele de 
eroism în muncă ale poporului so
vietic insuflă încredere că sarcina 
creării bazei materiale și tehnice 
a comunismului în țară și a asigu
rării victoriei Uniunii Sovietiy în 
întrecerea economică pașnică cu 
țările capitaliste va fi, fără îndo
ială, îndeplinită.
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Muncitorii italieni 
luptă împotriva 

șomajului și mizeriei...
Ffgline Valdarno este un oră

șel din provincia italiană Tosca
na, în care se află fabrica „Socie
tății toscane de a^ot". Patronii au 
hotărît să mute întreprinderea de
oarece nu le mai convine ampla
samentul. Să mute uzina, dar nu 
și muncitorii. Aceasta înseamnă 
că aproape întreaga populație a 
orășelului care într-un fel sau al
tul avea legătură cu fabrica să ră- 
mînă fără un mijloc de existență. 
Muncitorii s-au văzut astfel ame
nințați cu un permanent șomaj, 
sortiți unei crunte mizerii. De a- 
ceea, muncitorii au pornit lupta 
împotriva mutării fabricii, a șoma
jului și au întreprins acțiuni pen
tru a împiedica pe patroni să de
monteze utilajul.

lată-i în prima fotografie pe 
muncitorii masați la porțile uzinei, 
pentru a opri ieșirea utilajului din 
fabrică. Imaginea următoare arată 
participarea întregului orășel la 
lupta împotriva patronilor. Locu
itorii au barat străzile ca să îm
piedice mașinile să ajungă la fa
brică. Cum era și firesc — și 
cum se vede din cea de a treia 
fotografie — patronii nu se puteau 
mulțumi cu această situație și au 
cerut intervenția jandarmeriei. Ca
rabinierii n-au reușit însă să în- 
frîngă rezistența greviștilor.


