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Sâ dam un nou avînt 
muncii patriotice a tineretului 

(Adunarea responsabililor brigăzilor utemiste de muncă patriotică din Capitală)

Un aspect din timpul adunării.
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Vineri după-amiază la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
Grivița Roșie a avut loc o adu
nare a comandanților _ brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică frun
tașe din Capitală.

La consfătuire 
membri ai Biroului C.C. al U.T.M, 
reprezentanți ai Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., primii 
secretari ai comitetelor regionale 
U.T.M., activiști ai C.C. și ai Co
mitetului orășenesc U.T.M. Bucu
rești.

Tov. 
cretar 
U.T.M. 
prilej un bilanț al realizărilor ob
ținute _ prin muncă voluntară de 
brigadierii bt» ureșteni. In prezent 
în Capitală sînt constituite 2583 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică care cuprind aproape 90.000 
de tineri muncitori, funcționari, 
studenți și elevi. Pe șantierele, de 
construcții de locuințe din Capita
lă, în gospodăriile agricole de stat 
din jurul Bucureștiului, la pavarea 
străzilor, întreținerea și înfrumu-

EXPUNEREA
au participat

Toma AAarinescu, prim se
al Comitetului orășenesc 
București, a făcut cu acest

(Continuare în pag. Ill-a)

tovarășului Virgil Trofin,
U. T. Mprim-secretar al C. C. al

Arătînd că adunarea comandan
ților brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din Capitală se ține în- 
tr-o perioadă în care poporul mun
citor, tineretul patriei noastre îri- 
timpină cu noi și importante succe
se în muncă ziua de 23 August — 
cea de a XV-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre — cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului 
romîn, tov. Virgil Trofin a subli
niat că tînăra generație a țării, 
împreună cu toți oamenii muncii, 
va sărbători cea de a XV-a ani
versare a zilei de 23 August cu 
un uriaș entuziasm, cu inima pli
nă de recunoștință pentru regimul 
democrat-popular, mai strîns unită 
ca oricînd în jurul Partidului Mun
citoresc Romîn, conducătorul în
țelept și încercat al întregului 
popor.

că tînăra 
trăiește as- 
și prosperă

Vorbitorul a arătat 
generație din R.P.R. 
tăzi într-o țară liberă 
în care poporul muncitor este stă- 
pîn pe soarta sa, și sub condu
cerea înțeleaptă a partidului, își 
construiește o viață nouă, socia
listă.

După ce a vorbit despre reali
zările obținute în anii regimului 
democrat-popular în țara noastră, 
tov. Virgil Trofin a arătat că ti
neretul patriei noastre este con
știent că succesele istorice obținu
te de poporul muncitor în dome
niul industrializării socialiste, al 
agriculturii, al științei și culturii, 
creșterea continuă a nivelului de 
viață al celor ce muncesc se da- 
toresc în primul rînd politicii înțe
lepte a Partidului Muncitoresc 
Romîn, luptei și muncii eroice a

CHEMARE

clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor. Tineretul patriei 
noastre prețuiește politica Parti
dului Muncitoresc Ronn'n mai mult 
decît orice considerînd-o ca pro- 
pr.a sa politică și aceasta pentru 
că însăși situația sa de astăzi și 
viitorul său luminos și fericit este 
asigurat prin înfăptuirea politicii 
înțelepte a Partidului Muncitoresc 
Romîn, de construire a socialis
mului.

După ce a evocat lupta poporu
lui muncitor sub conducerea parti
dului nostru pentru eliberarea 
țării, pentru cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare, 
vorbitorul a subliniat că tineretul 
nostru prețuiește viața nouă pe 
care o trăiește astăzi, închinîn- 
du-și cu și mai multă hotărîre 
întreaga muncă, toate forțele sale 
construirii socialismului și apărării, 
marilor cuceriri revoluționare :ole 
poporului nostru muncitor.

Tovarășul Virgil Troftn a sublî-

O NOUĂ 
VICTORIE LA REȘIȚA
REȘIȚA (prin telefon), 18 

iunie orele 16. Platoul cuptoare
lor „Siemens-Martin** Reșița. Aici 
se petrece un eveniment deosebit. 
A început încărcarea primei șar
je la cuptorul nr. 1, ultimul din 
cele trei cuptoare prevăzute a se 
construi în acest an la oțelăria 
reșițeană. Cinstea de a plămădi 
oțelul primei șarje la noul izvor 
de oțel al Reșiței a revenit echi
pei conduse de prim topitorul 
Ion Căpuțan. S-au bucurat con
structorii* s-au bucurat toți acei 
care muncind din greu pe gerul 
iernii au participat zi și noapte 
la întinerirea oțelăriei. Meritul 
este unanim și se pot mîndri cu 
el constructorii de la I.C.M.M.R.- 
Combinatul Metalurgic, și de la 
întreprinderea nr. 3 izolații 
București care nu și-au precupe
țit eforturile și, înfrățiți în mun
că, au dat viață sarcinilor tra
sate de partid. Atît la încălzirea 
lui cît și la prima șarjă* noul 
cuptor a funcționat în bune con
diții. De remarcat e faptul că 
el este automatizat, fiind dirijat 
doar prin apăsarea unor bu
toane dintr-o cabină de co
mandă situată la distanță. Mai 
important este faptul că la el s-a 
introdus cu succes arderea gazu
lui metan. Atît din punct de 
vedere constructiv cît și din 
punct de vedere al funcționării, 
noul cuptor este o grăitoare ex
presie a tehnicii hol, realizat la 
un nivel înalt calitativ. Acest 
succes se datorește unei strînse 
colaborări în muncă intre ingine
rii și tehnicienii întreprinderilor 
constructoare care au descoperit 
și aplica* numeroase soluții

Șarj-a încărcată la orele 16 a 
și fost elaborată in miezul nopții. 
Odată cu intrarea în funcțiune a 
cuptorului nr. 1 s-au îndeplinit 
prevederile Plenarei C.C, al 
P.M.R., din 26—28 noiembrie 
1958 privind reconstruirea oțe
lăriei și <a celor trei cuptoare de 
capacitate mare de la Reșița. Re
purtând această victorie, construc
torii și oțelarii reșițeni rapor
tează partidului cu justificată 
mîndrie că și-au făcut datoria pe 
deplin.

N. CATANA
(Continuare în pag. 111-a)

Plecarea din țară a delegației de oameni 
de cultură din R.S.S. Bielorusă

Vineri dimineața a părăsit țara 
delegația de oameni de cultură din 
R.S.S. Bielorusă, care a participat 
la manifestările ce au avut loc în 
țara noastră cu prilejul Zilelor cul
turii și artei bieloruse.

Din delegație au făcut parte : M. 
A. Minkovici, prim adjunct al mi
nistrului Culturii al R.S.S. Bieloru
se, conducătorul delegației; I. P. Șa- 
miakin, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor din R.S.S. Bielorusă și 
V. A. Cerneavskaia, vicepreședintă 
a Asociației bieloruse de prietenie 
și relații culturale cu țările străine.

De asemenea au părăsit țara A. 
Gheneralov și Tatiana Șimko, ar
tiști cmeriți din R.S.S. Bielorusă, 
soliști ai Teatrului de Operă și 
Balet din Minsk, care au dat o se
rie de spectacole în țara noastră 
cu prilejul Zilelor culturii și artei 
bieloruse.

La plecarea la aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții sovietici au fost 
salutați de tovarășii Constanța 
Crăciun, adjunct al ministrului ln-

vățămîntului și Culturii, acad. P. 
Constantinescu-Iași și O. Livezea- 
uu, vicepreședinți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntului și 
Culturii, Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului General 
A«R.L.U.S., oameni ai artei și 
culturii, ziariști.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii 
Populare Romîne", 

clasa a ll-a 
academicianului 

Gheorghe Călinescu, 
cu prilejul aniversării 

a 60 de ani
Printr-un decret al Prezidiului 

Alarli Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine a fost 
conferit Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne" clasa a 
11-a academicianului Gheorghe Că. 
linescu, cu prilejul împlinirii 
de ani de la naștere, pentru 
rite deosebite în act.vitatea 
rară și științifică.

-----•------

La Baba Ana
a

a 60 
me
ii te-

început secerișul

Citiți
pag. 2-a:

Viata
culturală

a tineretului

din G. A. S.
și S. M. T. trebuie ajutați 

învețesă

către toți tinerii din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 

din Republica Populară Romînă

la

Tovarăși,

Tineretul patriei noastre, împreună cu întregul 
popor muncitor, a primit cu bucurie și entuziasm 
Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la sărbătorirea celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

In cei 15 ani care au trecut de la acest măreț 
eveniment, Partidul Muncitoresc Romîn, regimul 
democrat-popular au creat tinerei generații a po
porului nostru condiții minunate de viață, așa cum 
n-a avut niciodată tineretul din Romînia burghe- 
zo-moșierească. Tineretul Republicii Populare Ro
mîne poate să-și permită astăzi cele mai îndrăz
nețe visuri cu siguranța că le va vedea îndepli
nite.

Iată de ce în aceste zile, pregătindu-se să 
întîmpine cea de-a XV-a aniversare a eliberării 
țării, tineretul nostru, ca și întregul popor, își 
exprimă înainte de toate, prin munca și activita
tea sa, recunoștința fără margini față de creato
rul vieții noi și fericite pe care o trăim — Parti
dul Muncitoresc Romîn.

In întreaga țară, tinerii din fabrici și uzine, de 
la sate, din școli, facultăți și instituții, participă 
cu elan la înfăptuirea mărețelor sarcini pe care 
partidul le-a pus în fața oamenilor muncii la 
Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958. In 
bătălia desfășurată de către întregul popor, con
dus de partid, pentru înfăptuirea acestor sarcini, 
participă cu însuflețire și brigăzile utemiste de 
muncă patriotică.

Consfătuirea noastră la care participă coman
danții brigăzilor fruntașe de muncă patriotică din 
București, a făcut bilanțul activității desfășurate 
de cele peste 2.500 de brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din Capitală care cuprind aproape 

‘„■0.000 de tineri. Prin munca însuflețită desfășu
rată pînă acum pe șantierele de construcții din 
București, în incinta întreprinderilor, la îngrijirea 
și înfrumusețarea parcurilor precum și prin co
lectarea a peste 5.900 tone metale vechi din afara 
întreprinderilor, brigăzile noastre de muncă pa
triotică au adus țării economii în valoare de 
peste 4.400.000 lei.

Brigăzile utemiste de muncă patriotică din 
București sînt hotărîte să întîmpine ziua de 23 
August cu noi și importante realizări, să facă Ca
pitala patriei noastre mai frumoasă, să dea un 
și mai puternic avînt participării înflăcărate a 
tineretului la acțiunile de folos obștesc.

Noi, participant la consfătuirea comandanți
lor brigăzilor fruntașe de muncă patriotică din 
București, în numele tuturor tinerilor din brigăzile 
utemiste de muncă patriotică din Capitală, ne 
angajăm ca în cinstea zilei de 23 August, cea 
mai mare sărbătoare națională a poporului nostru, 
si muncim pentru realizarea următoarelor obiec
tive :

1. Brigăzile utemiste de muncă patriotică vor 
participa în număr mai mare pe șantierele de 
construcții de noi locuințe și școli, la moderniza
rea și înfrumusețarea de noi străzi. Vom efectua 
pînă la 23 August 300.000 ore de muncă volun
tară la transportul materialelor de construcții, la 
curățirea și stivuirea cărămizilor și la alte lucrări 
în valoare de 400.000 lei.

2. Pentru a ajuta oțelăriile patriei să dea mai 
mult metal industriei socialiste, vom colecta pînă 
la 23 August 1.000.000 kg. fier vechi din afara 
întreprinderilor și 21.700.000 kg.

3. Pentru a contribui la înfrumusețarea Capita
lei patriei noastre, brigăzile utemiste de muncă 
patriotică vor lua sub patronaj pentru întreținere 
și curățenie 400 de parcuri și spații verzi. Orga
nizațiile de bază U.T.M. care vor purta răspunde
rea întreținerii și îngrijirii acestor parcuri vor a- 
juta sfaturile populare raionale în organizarea 
activităților cultural-sportive de masă în aceste 
parcuri. Vom sprijini organizațiile de pionieri 
pentru a forma echipe care să vegheze la res
pectarea de către cetățeni a regulilor de păstrare 
a curățeniei în oraș.

4. 4.000 de studenți și 1.000 de elevi din Bucu
rești constituiți în 170 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică vor efectua 80.000 de zile muncă 
în perioada vacanței de vară în gospodăriile agri
cole de stat ce aparțin orașului și regiunii Bucu
rești, ajutînd la strîngerea recoltei.

5. Membrii fiecărei brigăzi utemiste de muncă 
patriotică vor învăța în cinstea zilei de 23 Au
gust cite 2-3 cîntece revoluționare, vor vizita 
Muzeul de istorie a partidului precum și alte 
muzee și expoziții ce se vor deschide în Capitală.

6. Prin îndeplinirea acestor obiective ca și prin 
participarea tineretului la diferite alte acțiuni de 
folos obștesc, ne propunem ca peste 50.000 de ti
neri cuprinși în brigăzile utemiste de muncă pa
triotică să aibă înscrise în carnetul de brigadier 
cel puțin 100 de ore de muncă voluntară și să 
primească insigna de brigadier al muncii pa
triotice.

Tovarăși,

Studenta Zaharcu Adriana din anul III grupa 11 a Institutului de 
medicină din Timișoara, a ieșit fericită de la examen. Pe carnetul 

ei a mai apărut un 10. Colegii ei o întîmpină cu bucurie.
Foto: S. NICULESCU

PLOEȘTI (prin telefon de
Colecti- 
început 

însămîn- 
vîrstnici

corespondentul nostru), 
viștii din Baba Ana au 
recoltatul celor 50 ha. 
țațe cu orz. Colectiviștii 
și tineri, sub îndrumarea organi
zației de partid au luat toate mă
surile în vederea recoltării păioa
selor în condiții cît mai optime. 
Uneltele agricole au fost revizuite 
și reparate din vreme iar maga
ziile pregătite și ele pentru a și 
primi recolta din acest an.

în vederea terminării în timpul 
stabilit a campaniei de recoltare 
a păioaselor, conducerea G.A.C. 
ajutată de organizația de partid a 
dat o atenție deosebită repartizării 
sarcinilor de recoltat pe echipe și 
brigăzi. Utemiștii din G.A.C. con
ducători de atelaje în frunte cu 
candidatul de partid Virgil Costa
che, conducătorul brigăzii Ia de 
cîmp, ca și anul trecut și în acest 
an au fost cei dintîi care 
coltat primii snopi. Recolta 
evaluată anul acesta, va 
cantitatea de peste 2000 
hectar. In prima zi (19 iunie 1959) 
s-au recoltat 7 hectare cu orz. 
începînd cu ziua de 20 iunie și 
vecinii lor, colectiviștii din satul 
Conduratu vor da și ei bătălia 
recoltării culturii păioaselor.

Tinerii de la S.M.T. și G.A.S. de 
la Moara Grecilor, raionul Vaslui 
au primit cu multă bucurie hotă- 
rirea de a se deschide chiar în 
stațiune un centru de pregătire 
pentru cei care în anul școlar 
1959/60 vor da examenul de ad
mitere pentru învățămîntul seral și 
fără frecvență. Bucuria lor nu a 
ținut însă prea mult. Intr-una din 
zile s-a revenit asupra acestei ha- 
tărîri. Tinerii au fost repartizați 
la centrul de pregătire din cadrul 
Școlii medii nr. 1 Vaslui. Tovarășul 
director al S.M.T., Nicolae Vîlcea- 
nu, a promis că va asigura mijloa
ce de transport pentru ca tinerii 
mecanizatori să nu fie stingheriți 
în munca de pregătire. Dar chiar 
a doua zi, în loc să-i sprijine le-a 
pus greutăți in asigurarea mijloa
celor de transport.

Din aceste motive frecvența la 
cursuri este încă slabă. La fie
care lecție lipsesc 18-20 de ti
neri de la S.M.T. Dintre cei de la 
Gostat frecventează cu regularitate 
cursurile de pregătire numai 2 ti
neri. Și aceasta pentru că to
varășii din conducerea S.M.T. și 
G.A.S. Moara Grecilor nu asi
gură condițiile necesare pentru 
cursurile de pregătire. Nici secția 
de învățămînt și cultură a sfatului 
popular raional nu s-a preocupat 
de participarea tinerilor din secto
rul socialist al agriculturii la 
cursurile de pregătire, cu toate că 
aceasta trebuie să constituie una 
din preocupările principale ale to
varășilor de aici. Din această cau
ză situații asemănătoare se gă
sesc și la celelalte centre din ra
ion. De exemplu din totalul de 99 
de tineri înscriși la cele 14 centre 
pentru școala medie nu frecventea
ză cursurile decit 19, iar în S.M.T. 
Codăești, S.M.T. Gura Idrici pînă 
la 17 iunie nici nu se deschiseseră 
cursurile de pregătire. Motivul in-

vocat de conducerile respectivelor 
unități agricole: „Tinerii mecani
zatori sînt risipiți la brigăzi și nu 
pot să învețe" este o justifi
care neîntemeiată. Hotărîrea C.C. 
al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri privind îmbunătățirea în- 
vățămintului seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior, 
prevede clar că conducerile între
prinderilor industriale și agricole 
vor lua toate măsurile necesare 
pentru asigurarea condițiilor co
respunzătoare ca tinerii muncitori 
merituoși, dornici de învățătură să 
poată învăța. Conducerile celor trei 
stațiuni de mașini și tractoare din 
raionul Vaslui neglijează în mod 
cu totul nepermis asigurarea aces
tor condiții, cu toate că există su
ficiente posibilități, fapt dovedit 
de alte unități agricole (G.A.S. și 
S.M.T.) cu condiții identice de 
muncă.

Față de această stare de lucruri 
vinovat se face și Comitetul raional 
U.T.M. Vaslui, care nu s-a preocu
pat cu toată răspunderea de înde
plinirea acestei sarcini, mulțumin- 
du-se numai cu luarea unor situa
ții din timp în timp de la secția 
de învățămînt și cultură a sfatului 
popular raional.

Această simplă informare nu 
contribuie cu nimic la îmbunătă
țirea situației existente. Trebuie 
să se treacă urgent la măsuri con
crete. Activiștii comitetului raional 
U.T.M. au datoria să îndrume șt 
să sprijine organizațiile de bază 
U.T.M. ca acestea să ceară cu 
insistență conducerilor G.A.S. și 
S.M.T. să asigure toate condițiile 
necesare participării tuturor tine
rilor muncitori 
gătire.

la cursurile de pre

c.
corespondentul

lui** pentru regiunea lăți

SLAVIC
„Scînteii tineretu-

Cu planul semestrial îndeplinit

au re
de orz 
depăși 

kg. la

PITEȘTI (prin telefon). Alături 
de colectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri care au raportat 
zilele acestea îndeplinirea cu suc
ces a planului pe semestrul 1 se 
află și colectivul de muncă din 
bazinul carbonifer Schitu Golești 
care începînd cu ziua de 16 iunie 
lucrează în contul semestrului II.

Realizarea planului semestrial 
înainte de termen a fost posibilă 
datorită aplicării măsurilor teh- 
nico-organizatorice. De asemenea 
transportul în abataje și subterane 
a fost mecanizat prin introducerea 
de benzi transportoare și trolii. 
Munca minerilor o fost ușurată și 
prin introducerea perforatoarelor 
electrice.

Ca urmare a acestor măsuri pro-

ductivitatea muncii in primele 5 
luni ale anului acesta a crescut cu 
9,1 la sută față de sarcina pla
nificată. La succesele obținute un 
aport prețios l-au adus și cele 
peste 15 brigăzi de tineret. Cele 
de la mina Godeni, bunăoară, ală
turi de virstnici, au reușit să dea 
pînă la 16 iunie peste sarcinile 
planului semestrial cu 3462 tone 
cărbune mai mult, cele de la mina 
Pescărcasa cu 3065 tone, iar cele 
de la mina Poenari cu 1030 tone 
mai mult cărbune.

Farmecul muncii utile
Chemăm tineretul întregii noastre patrii ca în 

cadrul brigăzilor utemiste de muncă patriotică în 
cinstea celei de-a XV-a aniversări a eliberării, să 
ne aducem o contribuție și mai importantă pe 
șantierele de construcții, la strîngerea de metale 
vechi, în campania de recoltare a cerealelor și la 
redarea de noi terenuri agriculturii, la îngrijirea 
parcurilor și stadioanelor, pentru înfrumusețarea 
și înflorirea patriei noastre dragi, Republica Popu
lară Romînă.

In cinstea celei de-a XV-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist, să facem să 
răsune orașele și satele patriei noastre de munca 
avîntată și cintecele brigadierilor, să creștem 
numărul brigăzilor utemiste de muncă patriotică 
și realizările lor, să dovedim prin muncă recu
noștința și dragostea noastră față de regimul 
nostru democrat-popular, față de inspiratorul, or
ganizatorul și conducătorul tuturor victoriilor po
porului nostru în lupta pentru construirea socia
lismului, Partidul Muncitoresc Romîn.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, condu
cătorul iubit al tineretului din Republica Popu
lară Romînă !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Populară Romînă !

CONSFĂTUIREA COMANDANȚILOR 
BRIGĂZILOR UTEMISTE DE MUNCA 
PATRIOTICA FRUNTAȘE DIN ORA

ȘUL BUCUREȘTI

șantier de drumuri,
un aspect liniștit. Ma- 

agregatele sînt puține

un 
are

Pe
munca 
șinile,
(nici n-ar încăpea multe pe pan
glica îngustă â drumului) iar în 
față nu ți se ridica nici un fel de 
construcții impunătoare. Se mun
cește aici pentru un drum pe 
care uneori nici nu-1 bagi în 
seamă dacă ești grăbit. Și totuși, 
de această munca modesta sînt 
numeroși oameni legați, găsesc 
în ea ceva de mare preț.

Șoferul care m-a luat din gară, 
după ce a angajat mașina pe șo
sea, S-a sprijinit cu mîna 
pe ușă și a plecat capul în 
în fața mașinii venea în 
pinare, neteda, lucioasa 
rată șoseaua.

— Cînta, cînta șoseaua 
tră. Cauciucurile și șoseaua sînt 
ca arcușul și vioara...

în mașina, inginerul Huțuleac, 
șeful lotului Chirana (Iotul apar
ține Șantierului de drumuri Ur- 
ziceni )a început sa povestească. 
Și încet, încet, acompaniați de 
„melodia44 ' șoselei au venit re
trospectiv întîmplarile din con
strucția acestui drum. Cei despre 
care vă vorbesc au primit sar
cina să realizeze în cîteva luni

stingă 
afara, 
întîm- 
ți cu-

noas-

26 km. din șoseaua asfaltată. Ur- 
ziceni-Constanța (șoseaua aceas
ta va lega Capitala și orașele 
Ardealului de litoralul Mării Ne
gre).' Constructorii s-au stabilit 
lingă o pădure și i-au împrumu
tat numele — lotul Chirana. Cu
rajoși și harnici — cîțiva maiștri, 
cîțiva compresoriști, cîțiva me
canici de malaxoare, și cîțiva șo
feri — însuflețiți de chemarea 
plenarei C.C. al P.M.R. ilin no
iembrie anul trecut au hotarît 
să spargă tiparele și sa înceapă 
munca din toiul iernii. Primele 
vagoane cu piatra au sosit în 
luna decembrie. Cei mai tineri 
au sărit bucuroși sa deschidă o- 
bloanele. S-au instalat apoi trei 
malaxoare la Chirana și alte trei 
pe malul Dunării, aproape de ca
pătul celor 26 de km. „S-au ins
talat" este termenul tehnic, dar 
ca sa lucrezi în plina iarna în 
Baragan înseamnă să te lupți cu 
gerul și viscolul. Nițu Constan
tin și Victor Stoian, doi tineri 
mecanici de la aceste malaxoare, 
își amintesc :

— Acum, lingă harabaiele as
tea negre ne coacem, dar cînd 
le-am montat, în gerul lui ianua
rie, ni se lipeau mîinile de fier.

Locuitorii satelor din 
drumului an aflat despre 
tier. „Partidul a dat sarcină să 
se facă pe aici o șosea cu asfalt. 
E și pentru noi“. Și la sediile 
gospodăriilor agricole colective 
din împrejurimi, comuniștii și u- 
temiștii au început să discute. 
Dar n-au discutat mult. Oamenii 
aceștia, colectiviștii, care au pă
șit pe un drum nou al vieții, 
prețuiesc timpul. S-au hotărît să 
ajute imediat la construirea șo
selei și au format brigăzi de 
muncă patriotică. Mii și mii de 
oameni din intregul raion, la 
chemarea partidului, s-au ridicat 
ca un singur om să ajute Ia con
struirea șoselei.

într-o dimineață, la lotul Chi
rana au apărut primele căruțe; 
lingă cai. cei mai tineri colecti
viști din G.A.C.-Sudiți. Ce a ur
mat ? în celelalte zile drumurile 
din jur au fost aproape blocate 
de coloanele de căruțe. Veneau 
țarani din celalalt capăt al raio
nului Fetești, de Ia Jegălia.

Vagoanele cu piatra care 
seau pe calea ferata erau 
mai înghețate și descărcarea 
făcea tot mai greu. Oamenii șan
tierului care făceau descărcarea

jurul 
șan-

80- 
tot 
se

munceau și noaptea. Dimineața, 
la ora 5 tot cîmpul de lingă șan
tier era plin de căruțe. într-o zi 
au venit 1012 căruțe ! Erau co
lectiviști din comunele Platonești, 
Kogălniccanu, Țăndarei, Giur- 
ghieni... Unde au încăput ? Cum 
de nu s-au încurcat ? Cum de nu 
a ieșit o harababură ? Șeful șan
tierului, care piua atunci nu se 
ocupase niciodată cu cărăușia, 
s-a urcat pe un butoi și a diri
jat coloanele căruțelor.

Masa de tineri și vîrstnici din 
brigăzile de muncă patriotică, ca 
un șir neîntrerupt de furnici, au 
cărat și așezat pe drum 24.000 
m.c. de balast, adica aproape ju
mătate din întreaga cantitate fo
losită pe șantier. Căruțele au 
scutit în ianuarie, februarie și 
martie activitatea a 75 de auto
camioane pe care trebuia să le 
trimită I.R.T.A.

Au venit lunile mai calde. A- 
jutorul localnicilor a întărit con
structorilor convingerea că mun
ca pentru șosea este foarte im
portantă pentru viața regiunii. 
Compresoarele au început să

V. CONSTANTINESCU 
(Continuare în pag. 3-a)

Tinerii mineri Cocean Carol și 
Gheorghe Pop de la întreprinderea 
minieră „Petre Gheorghe", galeria 
„Săsari“, sînt cunosctiți ca mineri 
fruntași. In fotografie,’ cei doi ti
neri mineri lucrînd la înaintare 

într-una din galerii.

Foto: N. STELORIAN



In mtimpinarea zilei de 23 August
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ARTIȘTII AMATORI
PREGĂTESC

Artiștii amatori ai regiunii 
noastre — tineri și vîrstnici — 
își afirmă prin întreaga lor 
creație și activitate dorința de 
a slăvi prin minunatele mijloace 
ale artei populare bucuria vie
ții noi pe care o trăim, de a-și 
arăta recunoștința față de partid.

In perioada actuală, întîmpi- 
nînd Ziua eliberării patriei, a- 
tenția noastră, a activiștilor cul
turali, în colaborare cu orga
nele și organizațiile U.T.M., este 
Îndreptată și mai mult asupra 
îmbogățirii repertoriilor forma
țiilor artistice din satele regiunii 
cu noi lucrări ce oglinedsc rea
lizările care s-au obținut in 
viața satului nostru de la elibe
rare și pînă azi. Cinstirea celei 
mai mari sărbători naționale a 
poporului a format și formează 
permanent o preocupare a acti
vului caselor de cultură și a 
secțiunilor de învățămînt și cul
tură din regiune. Aceasta a fă
cut ca formațiile corale, de e- 
xemplu, să-și îmbogățească pro
gramele cu piese menite să 
contribuie la educarea maselor de 
tineri și vîrstnici în spiritul 
dragostei pentru patria noastră 
liberă și frumoasă, pentru parti
dul nostru iubit, pentru viața 
nouă, socialistă. La formațiile 
corale din Răeăciunl (Bacău), 
Drăgănești (Tg. Neamț) Adju- 
deni și Gherăești (Roman) fete., 
întilnești cîntece ca de pildă: 
„Cîntee pentru eliberare" de Gh. 
Danga, „Patriei iubite" de Mir
cea Neagu, „La Bicaz" de Mau- 
riciu Vescan, „Te urmăm par
tid" de Jean Letoni, „Vizită în 
colectivă" de Gh. Bazavan, „Săr
bătoare la gospodărie" de Gh. 
Macovei, „Hora pentru G.A.C." 
de V. Timiș etc.

De asemenea o deosebită a- 
tenție se acordă îmbunătățirii 
continue a repertoriului brigăzi
lor artistice de agitație.

Unele brigăzi, cum sînt cele 
de la căminele culturale din 
Răcăciuni (Bacău), Burdttsaci
(Zeletin), Urechești (Adjud), 
Viișoara (Tg. Ocna) etc., au pus 
de-acum în repertoriile lor texte 
inspirate din realizările recente 
din satele șj comunele respecti
ve, realizări obținute in cinstea 
marii sărbători a eliberării. 
El tratează la un nivel artistic 
corespunzător problema princi
pală a satului: transformarea 
socialistă a agriculturii. Majori
tatea membrilor brigăzilor o 
formează tineretul care prin 
entuziasmul său asigură un ritm 
deosebit de viu și proaspăt acti
vității brigăzilor artistice 
agitație. Autorii de texte de 
gadă de cele mai multe ori 
și instructorii brigăzilor de 
tație. Trebuie remarcat de aseme
nea faptul că în ultimele luni 
membrii

de 
bri- 
sînt 
agi-

cenaclurilor literare din

regiune, au luat sub patronaj 
brigăzi din întreprinderi și sate, 
pentru care scriu texte de bună 
calitate.

Trebuie să spunem însă că 
mai avem cămine culturale care 
n-au acordat atenție acestui gen 
artistic nou și valoros, cum 
sînt căminele din Păunești (Ad
jud), Lozinca (Zeletin), Tazlău 
(Buhuși), Pirjol (Moinești), 
Oituz (Tg. Ocna). Deși cu
noaștem această situație noi 
n-am luat încă toate măsurile 
pentru a determina casele raio
nale de cultură respective să li
chideze cu acest spirit de sub
apreciere a uneia dintre cele mai 
educative

Dansul 
munca și 
rea vieții 
în ultimul timp o extindere din 
ce în ce mai mare. Pină nu de 
mult, aproape că nu se putea 
vorbi despre acest gen în re
giune. Anul acesta peste cinci
zeci de cămine culturale s-au 
ocupat de pregătirea dansurilor 
cu temă. Astfel în cinstea celei 
de a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, formația core
grafică de la căminul cultural 
Balcani (Buhuși), instruită de 
profesorul utemist lonescu Mir
cea a realizat dansul cU temă 
„încontrarea de la moară", prin 
care este demonstrată superiori
tatea sectorului socialist în agri
cultură. Aceeași temă este tra
tată în dansuri diferite de cămi
nele din Rozhov, (P. Neamț), 
Corhasca (Adjud) etc. Formația 
de dansuri de pe lingă Casa de 
cțdtură dîn Bacău pregătește in 
cinstea marii sărbători darisul cri 
tema „A sosit libertatea*. Dat 
f ind rolul deosebit de educativ 
al acestui gen de dans, noi va 
trebui să facem mai mult pentru 
extinderea lui.

Este cunoscută tuturor dez- 
voltarea de masă a mișcării tea
trale de amatori in anii noștri. 
In satele regiunii noastre se 
joacă cu mult succes, contri
buind la formarea conștiinței so
cialiste a maselor largi, la ridi
carea nivelului lor cultural, pie
sele lui Tiberu Vornic : „Răfu
iala", „Tîrgul Inimilor", „Vînă- 
tori de doi iepuri", „Fata tatii 
cea frumoasă" de I. Ghelea Des- 
telnica etc. CămtnE culturale ca 
cele din Balcani, Izvoru, Bo
țești și altele sînt fruntașe 
în activitatea teatrală de ama
tori. Dintre casele de cultură, din 
acest punct de vedere, primele 
se situează cele din P. Neamț, 
Roman și Tg. Neamț. Totuși o 
constatare generală se impune: 
nu avem încă suficiente piese de 
teatru îhtr-un act care să reflecte 
suficient și la un nivel artistic 
corespunzător marile transfor
mări din viața satului nostru.

forme culturale.
cu temă, inspirat din 
lupta pentru construi- 
noi, socialiste, a luat

In prezent în regiune se des
fășoară faza regională al celui 
de al V-lea concurs al artiștilor 
amatori de la sate, la care par
ticipă cele mai bune formații 
artistice de cor, dansuri, brigăzi 
artistice de agitație, soliști de 
toate genurile.

Dar, la căminele culturale, 
după faza intercomunală și raio
nală, formațiile care au fost în
trecute. nu și-au întrerupt acti
vitatea. Pe tot cuprinsul regiu
nii pregătirile pentru întîmpina- 
rea zilei de 23 August sînt In 
toi. Pe această lin e casa regio
nală a creației populare, easele 
de cultură și secțiunile de invă- 
țămînt și cultură, duc o perma
nentă muncă de îndrumare a 
formațiilor artistice. S-au făcut 
scrisori metodice pe genuri de 
activitate artistică, s-a organi
zat „ștafeta cultural artistică a 
păcii". De asemenea in colabo
rare cu organele și organiza
țiile U.T.A4. s-au îndrumat for
mațiile artistice pentru a parti
cipa la festivalurile tineretului.

Tot în întîmpinarea zilei de 
23 August, rn afara formațiilor 
participante la faza regională 
a celui de al V-lea concurs și 
la spectacolul de gală din 5 iulie 
de ia centrul de regiune, for
mațiile artistice de la sate vor 
da spectacole pe șantierele mun
citorești din regiune: Onești,
Borzeștl, Săvinești, Bicaz etc.

Cu ocazia „Decadei culturii
din R. P. Romînă", între 13—24 
august, cele mai buhe formații
de artiști amatori din regiune
se vor întîlnj într-o mare între
cere artistică în centrul de re
giune unde vor avea ocazia unui 
bogat schimb de experiență cu 
formațiunile artistice din între
prinderi șj instituții. Continuînd 
să colaborăm și pe mai departe 
cu organele șl organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi
zațiilor de partid noi vom munci 
pentru ca în cinstea zilei de 
23 August să dezvoltăm și mai 
mult mișcarea artistică de ama
tori, cuprinzînd în eg mase din 
ce în ce mai largi de tineri.

RADU CIRNECI, 
directorul Casei regionale a 
crea’iei populare — Bacău

petrecută cu folos
O dithineuță obișnuită de vară 

în care peste 100 de tineri și-au 
unit eforturile pentru a contri
bui prin munca lor ta construi
rea scenei căminului cultural, 
curățarea izlazului comunal și 
amenajarea șoselei de la mar
ginea satului.

Așa a început duminica tine
retului în comuna Condrea. 
O duminică îri care mono
tonia a fost alungată, în care 
pădurea din marginea satultii a 
fost populată de peste 2.000 de 
țărani muncitori tineri și vîrst
nici.

Și acolo, strînși în jurul to
varășului Hagiu Gheorghe, 
prim secretar al comitetului ra
ional U.T.M.., tinerii au ascultat 
cu atenție cuvintele acestuia 
despre trecutul glorios de luptă 
af U.T.C.-ului, despre nume
roasele exemple din lupta pli
nă de abnegație a uteciștilor, 
conduși de partid, pentru 
viața liberă, fericită pe care o 
trăim noi astăzi.

— Dar nu întotdeauna po
porul nostru muncitor a trăit 
așa cum trăim noi astazi.

Și, răscolindu-și amintirile, 
tov. Gh. ritănescu, secretarul 
comitetului comunul de partid, 
a povestit tinerilor despre viața 
grea, de mizerie pe care o du
ceau țăranii muncitori în timpul 
regimului burghezo-moșieresc, 
despre exploatarea la care erau 
supuși tinerii argați de pe fos
tele moșii ale boierilor din co
mună.

i..Scene și crîmpeie din viața 
cumplită de altă dată care au 
stîrnit ură în inimile tinerilor 
împotriva celor ce au asuprit, 
care le-a întărit și mai mult ho- 
tărirea de a lupta pentru cauza 
partidului.

...Și codrul din marginea sa
tului a răsunat pină noaptea 
tîrziu de cîntecele și dansurile 
tinerilor în care tradiția folclo
rului local s-a împletit cu mlă- 
dițele noi ce-și trag seva din 
realizările anilor noștri de viață 
liberă și fericită.

Așa a decurs duminica tine
retului din comuna Condrea. O 
zi frumoasă, petrecută cu mult 
folos. Și astfel de „duminici ale 
tineretului" vor fi organizate in 
cinstea zilei de 23 August a- 
proape in toate comunele raio
nului nostru.

P0PA VIRGIL 
secretar al Comitetului raional 

V.T.M.-Tecuci •*'
——------------------ —

Cercul dramatic al elevilor

în mijlocul țăranilor muncitori
La propunerea organizației 

V.T.M., elevii din echipa artistică 
a Școlii medii tehnice de contabi
litate din orașul Cîmpulung-Mus- 
cel, au hotărit ca in cinstea celei 
de a 15-a aniversări a eliberării 
patriei noastre și a Festivalului 
Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Viena, să organizeze 
un cerc dramatic care să desfășoa
re o intensă activitate. Multi din-

Rodnică activitate la casa de cultură

tre tinerii artiști amatori s-au an
gajat să participe activ la realiza
rea acestui obiectiv. Pină in pre
zent elevii au și pus în scenă o 
serie de piese ca : „Vînătorii de 
zestre", ,fSe-mprăștie norii", „Oas
petele din faptul serii" etc.

Piesele au fost prezentate țăra
nilor muncitori din comunele Le- 
rești, Bughea de Sus, Șugfșga (fe 
Jos și Schitul Golești 
, , Șl «■bucurat de aprecierea u. . M 

.. t /ii lanima spectatorilor. In felul a<.. . . .neru elevi aduc un apo
în munca de culturaliza 1 PTet*os 
selor din raionul Mușcti f ,. . In mod
deosebit m activitatea cercului 
dramatic au ieșit în evidență ti
nerii : Valeriu Găman, Ion Mărcu- 
lescu, Elena Buruiană și alții, atît 
in interpretarea rolurilor din pie
să cit și prin munca pasionată 
ce o desfășoară în cadrul cercului 
dramatic.

SEARĂ LITERARĂ
bilele

ral dip ______ ______ , _____
Vaslui, din inițiativa comitetului 
comunal U.T.M. s-a Organizat o 
seară literară cii tema : „Lupta 
P.M.R. pentru transformarea socia
listă a agriculturii oglindită in be
letristica de după 23 August 1944“. 
La această seară au participat peste 
40 de tineri. Tovarășa Popa Didi- 
na, bibliotecara căminului, a pre
zentat o interesantă conferință.

trecute la căminul cultu- 
comuna Deleni, raionul

Tinerii au citit apoi fragmente 
din „Desfășurarea" de Marin Pre
da, „Lazăr de la Rusca" de Dan 
Deșliu, „Nopțile de iunie" de P. 
Dumitriu și din alte lucrări care 
tratează această latură a construi
rii socialismului îr țara noastră.

VICTOR VASILIU 
funcționar

La Casa raională de cultură din 
Hîrșova, regiunea Constanța, for
mațiile culturai-artistice desfășoară 
o intensă activitate, în vederea 
prezentării acestora la concursurile 
din cadrul fazei pe regiune a ce
lui de-al V-lea concurs al formații
lor artistice de amatori.

Numai în ultima perioadă, for
mațiile de teatru, cor, taraful 
brigada artistică de agitație, 
lîrtgă repetițiile făcute cp.*c_r_ 
seară de seară au făcut numeroa

se deplasări, 
printre care în 
comunele CrU- 
cea, Ghindăreștl 
și altele. De cU- 
rînd peste 400 
de spectatori au 
asistat, timp de 
trei ore, la fru
mosul program 
prezentat 
casă de 
de toate 
formații, 
cuprind 120 de 
persoane.

Corul tinere
tului de pe lîngă 
casa de cultură

Și 
pe 

aproape

condus de profesorul lori Câlu, 
prin interpretarea unor cîntece ca 
„Bucuria vieții noi“ de Gheorghe 
Bazavan și altele, a fost mult apre
ciat de spectatori.

Un număr de 25 de ■ muzicanți 
instrumentiști, sub conducereia di
rijorului Sever Costea, au format 
un bun taraf de muzică populară.

Nu mai prejos s-a prezentat bri
gada artistică de agitație cu pro
gramul „Pe ogoare hîrșovenfe",

din 
ani

prin care se relevă realizările 
raionul Hîrșova în cei doi 
care au trecut de la colectivizare.

Revelația Spectacolului a con- 
stituit-o însă și de această dată, e- 
chipa de teatru, formată din pa
sionați! amatori ca : Petre Stavru, 
Ana Doru, Tărășăscu Lucia și alții. 
Prin Interpretarea comediei „Mu
tarea" formația de teatru a fost 
răsplătită cu bine meritate aplauze.

S. REȚEA

La cercul de artă plastică a uzinelor »23 August" întilnești după 
orele de schimb numeroși tineri muncitori care Vin aici să-și Îmbo
gățească cunoștințele, să-și desăvîrșească talentul. In fotografie» 

oră de studiu la șevalet.

DOBRESCU ION 
activist al Comitetului 
raional V.T.M. Muscel

Un stup cure trebuie
la 

cultură 
aceste 

care
mai bine mgript

In casa colectivistei Bondor Ana din comuna Sîntana, raionul Criș, funcționează 
un cere de citit la care participă peste 20 de cititori. Astă seară tov. Bondor Ana 

citește din nuvelele lui S'ivic:.

Foto: S. NI6ULESCU

Există în Constanța de peste 10 ani un 
cenaclu literar, „Filimon Sîrbu", care în pre
zent activează pe lîngă Casa regională a 
creației populare. De activitatea acestui ce
naclu feste legată promovarea în acest răs
timp a unui număr însemnat de scriitori 
talentați, unii dintre ei cum sînt Corneliu 
Leu și Dionisie Șincan, cunoscuți azi în în
treaga țară.

Nici în ultimii ani cenaclul n-a fost lip
sit de aportul unor tineri de talent. Se poa
te afirma cu certitudine chiar, că în Con
stanța sint forțe literare capabile să asigu
re un bun climat literar acestui oraș.

Existența acestor forțe valoroase presupune 
însă o vie activitate, o permanentă prezență 
în lupta pentru construirea socialismului ce 
o desfășoară oamenii rubricii din această re
giune sub conducerea partidului nostru.

Este semnificativ faptul că nu întîmplător 
cele mai bune lucrări le-au dat acei membri 
ai cenaclului care au o strînsă legătură cu 
viața, care participă nemijlocit la munca de 
zi cu zi a întregului popor cum sînt ceferistul 
Irinarh Vartic, mecanicul Mavrodin Tănase, 
maiorul farmacist Ștefan Cismaru, profesoara 
Ligia Hristea, reporterul Marin Porumbescu 
sau bibliotecara Sanda Ghinea Prisăcaru.

Scrisă cu vioiciune și pricepere, povesti
rea lui Ștefan Cismaru „Mama știe ce vrea" 
de pildă, reliefează schimbările ce s-au pro
dus în conștiința unei țărănei, astăzi colec
tivistă. Sentimentul mîndriei colectivistului 
care se bucură de toate avantajele unei vieți 
civilizate e prezent în fiecare cuvînt, în fie
care gest al mamei Cătălina din povestirea 
lui Cismaru

Aceeași prospețime și autenticitate respi
ră povestirile lui Marin Porumbescu din 
ciclul „Istorie la scară mică" și reportaje
le sale publicate în „Dobrogea nouă".

Imaginea luminoasă a ogoarelor colecti
vizate, a bunăstării țărănimii muncitoare 
din regiunea Constanța o întîlhești și în 
versurile celor mai mulți dintre poeții cena
clului. Ea capătă un contur mai pregnant în 
poeziile semnate de Irinarh Vartic și Mihai 
Zissu. două dintre ele, „Bună dimineața" și 
„Pe ulițele satului meu" premiate la con-

cursul organizat de Casa regională a crea
ției populare.

Cenaclul din Constanța nu trebuie să se 
mulțumească însă numai cu atît. Lucrările 
de actualitate valoroase sînt prea sporadi
ce deocamdată. Tematica nu e îndeajuns de 
variată. In ceea ce privește colectivizarea 
agriculturii mulți se limitează la înfățișarea 
în general a acestui fenomen.

Chiar Marin Porumbescu în cîteva din mo
mentele ciclului „Istorie la scară mică" ră- 
mîne uneori la suprafață, mulțumindu-se doar 
să relateze unele întîmplări, fără să scoată 
în relief semnificația nouă, profundă a aces
tora.

Și mai concludent e conflictul convențional, 
nereal al uneia din povestirile lui Mavrodin 
Tănase. Un colectivist și-a făcut casă nouă 
însă din anumite motive cu totul ciudate nu

S-â constatat că deplasările pe teren, șe- 
zătorile la întreprinderile „Dezrobirea" și 
„Victoria socialistă", îtitîlnîrile cu activiștii 
de partid, au fost de un real folos pentru fie
care membru al cenaclului. Din aceste fapte 
nu se pot trage oare unele concluzii prețioase ?

Cercetînd caietele de versuri ale multora 
dintre poeții cenaclului am întîlnit nume 
roase poezii care deplîng soarta lui Ovidiu. 
Preocuparea pentru marele surghiunit e 
mișcătoare. Dar miilor de oameni care trec 
zilnic pe lîngă statuia iui Ovidiu. grăbin- 
du-se spre locurile lor de frtUncă, ori mun
citorilor trimiși la odihnă în stațiunile de pe 
litoral, nu merită să li se dedice și lor u- 
nele din poeziile scrise de membrii cena
clului ?

O piedică în dezvoltarea talentului mul
tora dintre ei o constituie și discuțiile lipsite

Pe marginea activității cenaclului literar 
„Filimon Sîrbu“ din Constanța

vrea să se mute în ea. Abia cînd podul celei 
vechi se surpă sub povara griului și porum
bului primit de la gospodărie, ciudatul colec
tivist a lui Mavrodin Tănase se hotărăște să 
se mute în noua casă.

Membrii cenaclului uită că problema prin
cipală care stă în fața țărănimii muncitoare 
din regiunea Constanța este consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a gospodăriilor colec
tive. Povestirile ca și poeziile trebuie să re
flecte de aceea mai convingător;procesul com
plex de formare a noii conștiințe de țăran 
colectivist, proces care are loc în munca con
cretă de întărire a gospodăriilor colective. 
Tipul colectivistului înaintat, atașat cu 
trup și suflet gospodăriei colective, luptător 
pentru introducerea celor mai înaintate me
tode agrotehnice, pentru înfăptuirea revolu
ției culturale în satele noastre — iată per 
sonajul principal a lucrărilor lor literare! 
Tocmai pe această linie biroul cenaclului și 
casa de creație ar trebui să găsească acele 
mijloace care să-i ajute pe membrii cenaclului 
eă-și lărgească sfera preocupărilor tematice.

de exigență care se poartă în cadrul cenaclu
lui, Se vorbește prea în general despre lucră
rile citite, fără să li se arate in mod Concret 
tinerilor începători în ale scrisului care le 
sînt lipsurile și calitățile.

Ne-a fost dat să asistăm spre exemplu la 
o discuție de acest gen care se purta pe 
marginea poeziei lui Irinarh Vartic : „Vioara". 
Deși autorul pornea de la un fapt 
de viață interesant, un muncitor care în 
orele sale de odihnă cîntă la vioară, poezia 
nu trezea nici un ecou în sufletul citito
rului pentru că în afara citorva detalii pei
sagistice totul era simplist, fad, lipsit de 
emoție artistică. Totuși, cei mai mulți dintre 
participanții la discuție s-au mulțumit să ca
lifice poezia drept bună pe simplul motiv 
că versificația era corectă.

Toate acestea se explică și prin insufi
cienta preocupare pentru pregătirea politi
ca și estetică a membrilor cenaclului. Casa 
regională a creației populare, care răspunde 
de activitatea cenaclului, nu a acționat cu 
hotărîre în îndeplinirea sarcinilor ce-i reveneau

în această privință. Cineva compara în thod 
sugestiv casa de creație cu un gospodar care 
vrea să aibă de toate și de aceea, pe lingă 
multe altele mai înjghebează și un stup. De 
stup nu se prea îngrijește gospodarul, dar 
vorba-i că-1 are. Comparația, ca orice com
parație șchioapătă, dar conține mult adevăr.

Pregătirea politică a membrilor cehăchilui 
nu e o chestiune secundară, care se poate 
desfășura la voia îritîmplăril, ci una primor
dială, strîns legată de dezvoltarea talentului 
tinerilor scriitori. E imposibil să oglindești 
procesul de înnoire a țării, de transformare 
a conștiințelor omenești fără să cunoști poli
tica partidului nostru, fără să cunoști în pro
funzime legile după care se produc acestfe 
transformări, forțele care iau parte la aceste 
transformări și care determină sensul lor prin
cipal — socialismul.

De această problemă nu trebuie șă rămîni 
străin nici Comitetul orășenesc U.T.M. Con
stanța. In momentul de față tinerii din cena
clu nu se străduiesc îndeajuns să-și ridice 
nivelul politico-ideologic. Or, tocmai aici co
mitetul orășenesc trebuia să intervină, să ur
mărească felul cum acești tineri participă lâ 
activitatea cercurilor politice de la locurile lor 
de muncă.

Crearea unei atmosfere tonice, propice 
dezvoltării unei creații liferare viguroase, 
trebuie să se realizeze și pe calea desco
peririi de noi oameni talentați din rindiiî 
tineretului muncitor

Un ajutor prețios 
pot aduce și trebuie 
le U.T.M., care să 
pe toți tinerii ce se 
cătuirii programelor 
agitație sau în alte împrejurări de 
gen. Organizațiile U.T.M. trebuie să 
îngrijească de educația politică, a tinerilor 
care fac parte din cenaclu, să-i antreneze în 
acțiuni culturale de masă, în munca brigăzi
lor artistice și a comisiilor concursului „Iubiți 
cartea".

Concentrîndu-și atenția asupra acestor 
probleme vitale pentru activitatea sa viitoa
re, pentru creația fiecărui membru, cena
clul din Constanța va reuși să facă în scufi 
timp dovada realelo’ sate posibilități.

Nirui AF «tTOlAr.

al orașului Constanța, 
în această direcție 11 
să-] aducă organizații- 
îndrepte spre cenaclu 

remarcă cu prilejul al- 
brigăzilor artistice de 

acest 
se



EXPUNEREA
tovarășului Virgil Trotin» 

prim-secretar al C.C al U.T.M.
(Urmare din pag. l-o)

Hiat că întregul nostru tineret se 
pregătește să întîmpine ziua de 23 
August cu noi succese în activita
tea entuziastă pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Plenarei C. C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958. Ute 
miștii și tinerii din fabrici și 
uzine, din întreprinderi, în cinstea 
zilei de 23 August, sub conducerea 
și îndrumarea organizațiilor de 
partid, aduc o- contribuție și mai 
mare la dezvoltarea întrecerii 
socialiste, la îmbunătățirea activi
tății brigăzilor de producție ale 
tineretului și a posturilor utemiste 
de control, pentru mărirea pro
ducției și productivității muticii, 
pentru reducerea prețului de cost 
al produselor și realizarea de e- 
conomii. Se extind în întreaga 
țară, pe scară și mai largă, iniția
tivele tineretului de la uzinele 
„Progresul" Brăila și „Tudor 
Vladimirescu" din București, ini
țiativa tineretului de la fabrica 
„Encsel Mauriciu" și de la Com
binatul Metalurgic Reșița. întregul 
nostru tineret este antrenat în 
acțiuni patriotice pentru realizarea 
de cît mai multe economii pentru 
înflorirea patriei noastre socialis
te, pentru aplicarea în viață a 
sarcinilor trasate de partid.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., tinerii țărani muncitori 
contribuie cu și mai multă însu
flețire la succesul muncii politice 
desfășurate de partid pentru 
transformarea socialistă a agricul
turii, pentru asigurarea unei recol
te îmbelșugate în acest an.

Tinerii intelectuali, elevi și stu- 
denți contribuie de asemenea la 
înfăptuirea revoluției culturale din 
țara noastră, la munca concretă 
de construire a socialismului.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că dragostea față de patrie 
a tineretului nostru, hotărîrea sa 
nestrămutată de a urma cu fide
litate Partidul Muncitoresc Romîn, 
politica lui înțeleaptă, însuflețirea 
cu care tineretul răspunde chemă
rilor partidului, își găsește întru
chiparea și în activitatea brigăzilor 
utemiste da muncă patriotică. Miș
carea înflăcărată a brigăzilor de 
muncă patriotică a luat naștere 
ca expresie ă hotărîrii și entuzias
mului cu care tineretul a pornit 
lâ îndeplinirea hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958,

Continuînd tradițiile de muncă 
voluntară ale tineretului făurite în 
focul luptei pentru construirea so
cialismului pe șantierele de la 
Bumbești-Livezeni, Agn ta-Botor. 
ca, Salva-Vișeu, Bicaz, tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică contribuie, astfel, sub 
conducerea partidului, ia ridicarea 
de fabrici și centrale electrice, 
clădesc locuințe pentru oamenii 
muncii, redau agriculturii noi tere
nuri, repară șosele, amenajează 
parcuri și execută numeroase alte 
acțiuni de folos obștesc pentru ca 
viața poporului nostru să fie măi 
frumoasă, mai fericită.

In întreaga țară, la orașe Și 
sate, au fost constituite pînă acum 
peste 17.500 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică în care s-au în
cadrat mai mult de 600.000 tineri. 
Numai de la începutul anului și 
pînă în prezent, priit rhtiffca vdluti- 
lară a brigăzilor utemiste de mun
că patriotică, s-aU adus economii 
statului de peste 14 milioane lei.

Tinerii încadrați în brigăzile de 
muncă patriotică dau un ajutor în
semnat la grăbirea lucrărilor pe 
șantierele uhor importante obiecti
ve industriale ca: fabrica de în- 
grășămirtte aZoioase a Combinatu
lui Chimic nr. 1 Făgăraș, Com
plexul Industrial de la Onești 
și pe alte șantiere. Brigăzile de 
muncă patriotică ale tinere
tului își aduc o contribuție im
portantă la redarea de noi terenuri

agriculturii, la efectuarea lucrărjlol 
de îmbunătățiri funciare. Pînă în 
prezent, de la începutul anului^ 
prin munca voluntară a tineretului 
au fost redate agriculturii peste 
29.000 ha. și s-au irigat, peste 
6.000 ha. De asemenea, prin mun
ca voluntară a tineretului s-au îm
pădurit în acest an 1.500 ha. de 
teren și au fost întreținute inai 
mult de 66.000 ha. de pășuni. Bri
găzile utemiste de muncă patrio
tica au colectat în primul trimestru 
al acestui an peste 13.000 tone de 
metale vechi care au luat drumul 
spre marile noastre combinate si
derurgice.

Tinerii din Capitala și din toate 
regiunile țării, încadrați în bri
găzi de muncă patriotică desfășoa
ră o vastă activitate pentru înfru
musețarea orașelor și satelor, pen
tru ridicarea unor construcții so- 
cial-cuiturale și pentru realizarea 
a numeroase alte obiective stabilite 
de sfaturile populare. Rezultatele 
frumoase pe care le-au înregistrat 
cele peste 2.500 brigăzi de muncă 
patriotică din orașul București, 
care cuprind aproape 90.000 de ti
neri, așa cum a rezultat din adu
narea noastră, constituie o impor
tantă contribuție adusă de tinere
tul Capitalei la îndeplinirea sarci
nilor pe care Partidul le-a pus în 
față noastră.

Munca entuziastă a zecilor de 
mii de membri ai brigăzilor ute
miste de muncă patriotică din în
treaga țară își are rădăcini adinei 
în conștiința tineretului patriei 
noastre, în atitudinea nouă, socia
listă față de muncă, în hotărîrea 
cu care el răspunde chemărilor 
partidului.

In continuare, vorbitorul a sub
liniat necesitatea lichidării lipsuri
lor ce se mai manifestă în munca 
unor brigăzi utemiste de muncă 
patriotică, ce manifestă o slabă 
inițiativă în activitatea lor, nu-și 
organizează suficient de bine ac
tivitatea, nu au program de mun
că concret, ies la muncă neorga
nizat, nu asigură dinainte condi
țiile și uneltele necesare pentru 
muncă.

Sînt și anumite greutăți pe care 
le întîmpină unele brigăzi utemiste 
de muncă patriotică: Unii tovarăși 
din conducerea diferitelor trusturi 
de construcții și de pe diferite șan
tiere nu au înțeles nici acum a- 
portul pe care pot să-l aducă bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică. Unii tovarăși tehnicieni nu 
totdeauna stabilesc frontul de lucru 
pentru brigăzi, nu țin evidența re
zultatelor acestora, nu folosesc for
mele recomandate pentru stimula
rea activității voluntare a tineretu
lui.

Subliniind sarcinile ce Stau în 
fața organizațiilor de bază U.T.M., 
a brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică, tov. Virgil Trofin a arătat 
că în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust ele sînt chemate să mobilizeze 
tineretul la înfăptuirea sarcinilor 
puse în fața poporului nostru de 
Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la întîmpiftarea și sărbătorirea ce
ței' de a XVta aniversări $ elțjjeră- 
rii Romîniei' de” stîb ‘jugul fascist. 
Sub conducerea partidului, utemiștii 
și liderii vor fțebuLsă-și sporească 
aportul lor 'în -.lupta pentru crește
rea producției industriale, pentru 
mărifea productivității muncii, rea
lizarea de însemnate economii și 
scăderea prețului de cost al pro
duselor, să contribuie cu toate for
țele la strîngerea la timp și în 
bune condiții a recoltelor agricole, 
să sprijine mai temeinic munca 
politică de transformare socialistă 
a agriculturii, să ajute prin noi 
realizări dezvoltarea culturii noa
stre socialiste.

Adresîndu-se comandanților bri

găzilor utemiste de muncă patrio
tică din Capitală, vorbitorul a a- 

. rătat c.a inițiativa lor de a lansa o 
chemare către toți utemiștii, către 
toate brigăzile utemiste de muncă 
patriotica din țara, pentru ca în 
cinstea, zilei de 23 August să se 
obțină rezultate și mai mari în 
munca voluntara a tineretului, 
este o inițiativă foarte bună pe 
care Comitetul Central al U.T.M. 
o apreciaza și o susține cu căldură.

In întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, organele și organizațiile 
U.T.M. sînt chemate să acorde o 
atenție mai mare muncii brigăzi
lor utemiste de munca patriotică, 
sa asigure primr-o intensă muncă 
politico-educativă în rîndul tine
retului cuprinderea în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică a u- 
nui număr și mai mare de tineri, 
să asigure ca fiecare brigadă, în 
cinstea zilei de 23 August să-și 
propună realizarea concreta a anu
mitor obiective.

întreaga masă a tineretului tre
buie să fie convinsă de importanța 
participării sale la munca patrio
tică, să răspundă chemării orga
nizațiilor U.T.M. pentru efectua
rea în orele libere a acțiunilor de 
folos obștesc.

Tov. Vjrgil Trofin a arătat că 
în cinstea zilei de 23 August se 
vor acorda insignele de brigadier 
pentru tinerii care au realizat cel 
puțin 100 de ore muncă voluntară. 
Este o mare cinste pentru acea 
organizație U.T.M., pentru acea 
brigadă de muncă patriotică a ti
neretului care va reuși să mun
cească astfel, ca la 23 August pe 
pieptul fiecărui utemist Și tînăr 
să strălucească insigna de briga
dier.

Organizațiile U.T.M. Vor trebui 
să acorde o atenție deosebită par
ticipării brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică la diferite lucrări 
de construcții ce se ridică pe cu
prinsul întregii noastre țări. In 
fiecare localitate, acolo unde se 
construiesc locuințe pentru oame
nii muncii, școli și diferite alte e- 
dificii culturale, întreprinderi noi, 
sâ fie prezent și tineretul nostru 
care prin activitatea brigăzilor ute
miste de muncă patriotică să con
tribuie efectiv la reducerea prețului 
de Cost al acestor construcții și la 
darea lor în folosință înainte de 
termen.

Brigăzile utemiste de muncă pa
triotică de la sate sînt chemate 
să-și aducă o contribuție și mai 
mare la construirea, refacerea și 
întreținerea șoselelor, la acțiunea 
patriotică pentru redarea de noi 
terenuri agriculturii, la toate lu
crările de îmbunătățiri funciare 
etc.

In vacanța de vară este nece
sar — a subliniat tov. Virgil Tro
fin — ca brigăzile utemiste de 
muncă patriotica ale elevilor și 
studenților, în afara contribuției pe 
care o aduc la diferite lucrări în 
orașe, să ajute, prin munca lor, 
gospodăriile agricoie de stat în 
campania agricolă de vară.

Organizațiile de bază U.T.M. și 
toate brigăzile utemiste de muncă 
patriotică, atît cele de la orașe cît 
și cele de la sate, trebuie să con
sidere ca. o îndatorire a lor nece
sitatea de a contribui mai mult la 
acțiunea patriotică de strîngere a 
metalelor, vechi, la îngrijirea 
parcurilor, a șoselelor, la înfrumu
sețarea orașelor și satelor patriei 
noastre.

In încheiere vorbitorul a spus : 
„Să întîmpinăm, dragi tovarăși, 
ziua de 23 August, cea mai mare 
sărbătoare națională a poporului 
nostru, cu noi succese în activita
tea brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică. Să contribuim și prin 
aceasta la întărirea statului nostru, 
democrat-popular^ ia înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republi
ca Populară Romînă — la apli
carea în viață a politicii înțelepte 
a Partidului Muncitoresc Romîn".

Pe lîngă uzinele „Mao Țze-dun“ din Capitală, funcționează o școală profesională în care se califică ti
neri ce vor deveni schimbul de mîine al muncitorilor acestei uzine. Din anul 1948 pină in prezent 
au învățat aici diverse meserii, aproape 3000 de tineri. In fotografie: inginerul comunist Zaharia 

Niculescu explică elevilor din anul II - B, felul în care se face reprezentarea pieselor.
Foto: AGERPRES

15 ani de la moartea Iul

ȘTEFAN PLAVĂȚ

Să dăm un nou avînt muncii

Baritonul
A. fiheneralov 

pe scena Teatrului 
de Operă și Balet

In seria spectacolelor prile
juite de „Zilele culturii și artei 
bieloruse", publicul bucureștean 
a avut bucuria și satisfacția să 
cunoască pe eminentul bariton 
sovietic Anatolii Gheneralov, ar
tist emerit al R.S.S. Bieloruse 
a interpretat într-una din serile 
trecute pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R.P.R. rolul 
titular din opera „Rigoletta".

înzestrat cu o voce caldă și 
pătrunzătoare, susținută de un 
temperament dramatic puternic, 
Anatolii Gheneralov ni s-a înfă
țișat ca un adevărat maestru al 
cîntului, un demn reprezentant al 
artei interpretative vocale sovie
tice. Răsunînd puternic și clar 
peste, cele mai furtunoase dez
lănțuiri ale orchestrei, glasul e- 
minentului bariton se distinge 
totodată printr-o gamă infinită 
de inflexiuni și nuanțe, care îi 
conferă o expresivitate remarca
bilă în cele mai variate momen
te dramatice.

Dar Anatolii Gheneralov nu 
este numai un eminent cîntăreț, 
ci și un mare actor. Stăpîn pe 
cele mai subtile mijloace ale artei' 
scenice, el a dat o magistrală 
interpretare tragediei bietului 
bufon. îbvingînd cu ușurință și 
perfectă naturalețe dificultățile 
acestui rol atît de complex.

Alături de maestrul sovietic 
s-au distins în mod deosebit tînă- 
ra noastră soprană Alatilda Ono
fre! în rolul Gildei, George Cor- 
beni (ducele de Mantua), Nicolae 
Fibrei (Monterone) și Elena Cer- 
nei (Madrilena), care sub con
ducerea maestrului J. Bobescu 
au contribuit la realizarea unui 
spectacol de înaltă calitate ar
tistică.

T. A.

Fa rm ecul 
muncii utile

(Urmare din pag, l-a) 

bată piatra. Oamenii au început 
să se întreacă în munca. Com- 
presoristul Ioniță Nicolae, care 
are numai ani — dintre care 
însă 5 i-a trăit numai pe șan
tiere — aflînd că Ion Bardahan 
e mai nou în meserie a început 
să-l ajute. Rezultatul ? Amîndoi 
au realizat zilnic aproape doua 
norme.

La malaxbare constructorii au 
amestecat smoala cu nisip și au 
pus-o sa fiarba cu un rezidiu cal- 
caros. Mașinile basculante încăr
cate su subif — asfalt romînesc 
— au început sa gonească spre 
punctele de lucru. Meșterii vîrst- 
nici Pătrașcu Grigore și Iulian 
Paloș erau în continua „cearta" 
cu tînărul Stanciu Constantin. O 
săptămînă cei doi erau cu echi
pele lor în fruntea șantierului, 
iar în următoarea saptamîna erau 
întrecuți categoric de echipa lui 
Stanciu. Dar zilele întrecerii, in
diferent de cîștigator, aveau un 
scop comun : terminarea la titnp 
a șoselei. Uneori erau zile grele 
pentru șantier. Comuniștii Dincă 
și Iosub însuflețeau, mobilizau 
prin exemplul lor. De la stația 
de malaxor se pornea adesea 
și pe ploaie spre punctele de lu
cru. Mașinile cu asfalt cald go
neau înfășurate în abur alb. Tî
nărul șofer Gheorghe Gheorghe 
își amintește că odată mergînd 
prin ceață era o vizibilitate atît 
de redusă îneît a trebuit să co
boare din cabină din cînd în cînd 
și să pipăie drumul. Pe toți îi 
însuflețea ideea că șoseaua tre
buie terminată la vreme spre a 
folosi regiunii și întregii țări.

— Plenara din noiembrie 1958 
a partidului a criticat prețul de 
cost ridicat al unor drumuri. 
Constructorii noștri s-au mobili
zat pentru a respecta sarcinile 
date de partid cu privire la re
ducerea prețului de cost pe kilo
metru de șosea. S-au folosit toa
te resursele locale. Nisipul pen
tru cea de a doua stație de ma- 
laxoare l-au adus chiar de pe 
malul celălalt al Dunării. Dacă 
ar fi cărat însă nisipul pe calea 
ferată ar fi costat aproape du
blu.

— Păcat însă că bordurile din 
beton prefabricat pentru înca
drarea șoselei le-am adus tocmai 
de la Giurgiu — spune altcine
va. Am propus ca în viitor să se 
confecționeze chiar la punctul de 
lucru.

...La un moment dat șoseaua 
care venea în fața noastră s-a 
oprit și odata cu ea și retros
pectiva. Dincolo de capătul pan- 
glicei șoselei, pe o porțiune mică, 
două compresoare bateau negrul 
cafeniu al subitului.

— Mai avem o mică porțiune 
pentru care majoritatea lucrări
lor sînt deja făcute. Cu cei din 
raionul Hîrșova ne-am întîlnit 
la Dunăre. Așa că șoseaua este 
aproape gata. Noi vom pleca cu- 
rînd la alta șosea. Ce ne în
deamnă ?! Nu-i dcajuns să știi 
că îndeplinești o sarcină dată 
de partid, că ajuți ca pa
tria sa devină tot mai frumoasa, 
că prin forțele tale creezi un 
drum nou, folositor poporului, 
dezvoltării economice a țării ?! 
Toate acestea au un farmec deo
sebit, farmecul muncii utile !

Se împlinesc astăzi 15 ani de 
la moartea eroului clasei mun
citoare Ștefan Plavăț. Nă&ut 
în casa unui țăran sărac, în 
aprilie 1913, el a rămas orfan 
de mic copil, fiind crescut de 
un unchi. încă din vîrsta fra
gedă a copilăriei el a cunoscut 
din plin viața de mizerie și a- 
suprire în care trăia poporul 
nostru muncitor in anii regi
mului burghezo-moșieresc.

Fiind dornic de învățătură, 
dar lipsit de mijloace mate
riale pentru a urma liceul, 
Ștefan Plavăț intră ca uce
nic la Atelierele C.F.R.- 
Timișoara. Grea era ucenicia. 
Cu un salariu derizoriu, în 
condiții insuportabile de muncă 
și de viață, ucenicii lucrau cite 
12, 14 și chiar 16 ore pe zi.

în ateliere, în mijlocul mun
citorilor, Ștefan Plavăț, a cu
noscut lupta clasei muncitoare 
condusă de P.C.R. pentru o 
viață mai bună, luptă în care 
s-a încadrat și el cu toată dra
gostea și devotamentul. După 
terminarea uceniciei, cînd a ie
șit muncitor tîmplar, Ștefan 
Plavăț a început să activeze în 
sindicatul muncitorilor ceferiști, 
unde în scurt timp și-a cîștigai 
încrederea și dragostea tovară
șilor, care i-au încredințat 
munci de răspundere. Știa că 
munca nu e ușoară, că va a- 
vea de înfruntat multe greutăți, 
dar nu a dat înapoi. Agenții 
siguranței îi urmăreau pas cu 
pas activitatea doar, doar vor 
găsi dovezi să-l poată aresta. 
Dar Ștefan Plavăț învățase din 
experiența cadrelor de partid să 
se ferească de urmăririle copoi
lor siguranței, învățase cum 
trebuie să muncească în ilega
litate. Neavînd dovezi pentru 
a-1 aresta, este mutat discipli
nar la atelierele de zonă de la 
Oravița. Nici această măsură 
arbitrară a direcției atelierelor 
și a siguranței n-a putut zdrun
cina hotărîrea de luptă a lui 
Ștefan Plavăț. El a continuat 
CU și mai multă hotărîre munca 
în rindurile maselor muncitoa
re. După cîțiva ani el revine 
la Timișoara.

în anii acela din ajunul ce
lui de al doilea război mon
dial, Ștefan Plavăț este pri
mit în rindurile Partidului Co; 
munist din Romînia, iar în 
toamna anului 1940 este coop
tat în comitetul de conducere 
al organizației de partid de la 
Atelierele C.F.R.

în ciuda împotrivirii maselor 
populare conduse de P.C.R. dic
tatura militaro-fascistă a tîrît 
Romînia în criminalul război 
antisovietic. în condițiile deo
sebit de grele ale ilegalității, 
ale terorii fasciste și ale ocu
pației hitlerlsfe, Partidul Co
munist din Romînia, dînd do
vadă de o nețărmurită dra
goste față de patrie și popor a 
mobilizat masele populare la 
lupta pentru doborîrea dictatu

rii fasciste antonesciene, pelW 
tru întoarcerea armelor împo
triva adevăratelor duștfianî <ai 
poporului nostru, cotropitorii 
hitlerișți.

La Timișoara’, -ca și în cele
lalte centre din țară, sub con- ■ 
ducerea organizației de partid,Ț 
muncitorii s-au ridicat cu hotă
rîre la luptă împotriva crimina
lului război antisovietic. Ei fă
ceau tot ce le stătea în pu- I 
tință pentru a sabota războiul 
antisovietic. La C.F.R., locomo
tivele și vagoanele zăceau de
montate în ateliere, iar acelora 
care plecau pe front li se 
aprindeau pe drum osiile. 
Ștefan Plavăț, era condu
cător al unui grup de pa
triotic care lupta, cu mult curaj 
pentru a împiedica aprovizio
narea frontului cu, armament și 
muniții. El a primit cu ne
spusă bucurie Vestea că Par
tidul Comunist Romîn a luat 
hotărîrea înființării unui deta
șament de partizani care să ac
ționeze împotriva fasciștilor în 
munții Carașului, încadrîndu-se 
în rindurile acestuia.

Au urmat săptămîni de mun
că grea pentru organizarea de
tașamentului, pentru pregătirea 
bazei de acțiune a partizanilor. 
In acele zile autoduba Manu
tanței din Timișoara încărcată 
cu arme, muniții și alimente, . 
destinate detașamentului de , 
partizani, trecea prin Lugoj și 
Oravița, pierzîndu-se în desișu
rile pădurii Semenicului. Orga
nizațiile de partid și U.T.C. din 
Reșița, Bocșa Romînă, Bocșa 
Vasioviei, Ocna de fier etc., des- — ■ 
fășurau q vastă activitate pen
tru sprijinirea detașamentului 
de partizani din care făcea parte 
și Ștefan Plavăț. Patrioții din 
aceste localități, încărcați cu 
saci de alimente și cu muniții 
mergeau pe tăinuite cărări în 
adîncul pădurii aprovizionînd pe 
partizani. Locul de operație al 
partizanilor a fost regiunea Re- i 
șiței, una din bazele producției 
de război germane din Romînia.

În codrii deși ai Semenicului, 
detașamentul de partizani pre
gătea acțiuni importante împo
triva fasciștilor. Agenții s ffu- 
ranței și Gestapoului, prinzînd- 
de veste despre organizarea a- 
cestui detașament, l-au împre
surat, atacîndu-1. Plavăț și to
varășii săi au luptat eroic îm
potriva fasciștilor. Printre cei . 
căzuți eroic în luptă cu unită- ' , 
țile Gestapoului și siguranței a v 
fost și Ștefan Plavăț.

El a căzut la datorie, luptînd 
cu arma în mînă împotriva co
tropitorilor fasciști.

Amintirea luminoasă a vieții 
și luptei lui Ștefan Plavăț și a 
tovarășilor săi va rămîne veș
nic întipărită în memoria po
porului nostru constituind un 
îndemn în lupta pentru con
struirea socialismului în patria 
noastră dragă, Republica Popu
lară Romînă.

Noul grup social al uzinelor de 
unelte agricole din raionul Or

șova, regiunea Timișoara.patriotice a tineretului
(Urmare din pag. l-a) 

sețarea parcurilor și grădinilor, în 
întreprinderi, la colectarea fierului 
vechi etc., tinerii încadrați în bri
găzile utemiste de muncă patrio
tică, au efectuat aproape 3 mili
oane ore de muncă voluntară. Ei 
ați colectat de la l ianuarie și 
pînă acum peste 5200 tone de fier 
vechi.

în școlile medii și în facultăți, 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică au avut un rol deosebit, 
contribuind la împletirea activită
ții teoretice a tineretului studios 
cu munca practică.

Un exemplu mobilizator pentru 
activitatea tinerilor brigadieri l-au 
constituit membrii de partid, con
ducătorii diferitelor întreprinderi 
și instituții, muncitorii vîrStnici 
care au susținut elânul tinerilor, 
participînd efectiv la acțiunile de 
muncă patriotică.

Pehtru' rezultate deosebite obți
nute în muncă, brigăzii nr. 2 db 
la uzinele „Republică" i s-a de
cernat steagul de brigadă utemis- 
tă de muncă patriotică fruntașă 
pe Capitală și diploma de onoare 
a Comitetului orășenesc U.T.M. 
București. Au fost de asemenea 
distinse cu diploma de onoare bri
gada utemistă de ntuhcă patrioti
că nr. 1 a secției cazangerie de la 
Atelierele C.F.R. de. locomotive și 
vagoane „Grivița Roșie", brigadă 
nr. 7 de la Școala medie nr. 6, 
brigada nr. 16 din . orgahizațiă 
I.S.B.-Berzei, brigada nr. 6 de la 
Facultatea de filozofie a Univer
sității „C. I. Parhon". Aceeași dis
tincție a fost acordată și unui rim 
măr de 6 comandanți de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică ce 
s-au evioențiat prin activitatea lor.

Au luat apoi cuvîntul coman
danți ai unor brigăzi utemiste de

muncă patriotică fruntașe, care au 
înfățișat rezultatele obținute de 
brigăzile lor, luîndu-și totodată noi 
angajamente în cinstea zilei de 23 
August.

In cuvîntul său Alarin Gurlui, 
locțiitorul comandantului brigăzii 
utemiste de muncă patriotică de 
la uzinele Steaua Roșie a spus: 
„Tinerii din uzina noastră au pri
mit cu entuziasm vestea consti
tuirii brigăzilor utemiste de muncă 
patriot.că. Acum trei luni, 28 de 
tineri muncitori au alcătuit prima 
brigadă de muncă patriotică a or
ganizației de bază U.T.M. de la 
uzinele Steaua Roșie. în acest 
timp scurt fiecare membru al bri
găzii noastre a lucrat peste 100 
ore de muncă patriotică. Acest 
rezultat s-a datorat sprijinu
lui și îndrumării comuniștilor, 
a muncii politice și organizatorice, 
a organizației noastre de bază".

In numele brigăzii nr. 7 de la 
Facultatea de filozofie a Universi
tății „C. I. Parhon" a vorbit 
Gheorghe Zamfira.

„Una din trăsăturile caracteris
tice tineretului de tip nou, con
structor al socialismului — a 
spus vorbitorul — este dragostea 
față de munca producătoare de 
bunuri materiale, respectul și pre- 
țu.rea pentru cei care le făuresc 
muncitorii și țăranii muncitori.

Studenții Facultății de filozofie 
pe lîngă activitatea bogată teore
tică și științifică desfășoară și o 
activitate practică obștească. Ast
fel, comitetul U.T.M. a organizat 
în cadrul Facultății, brigăzi de 
muncă patriotică din utemiști frun
tași la învățătură hotărîți și activi. 
Din cele 14 ieșiri pe șantierul Flo- 
reasca, noua sală a Palatului 
R.P.R. sau în G.A.S. Roșia s-au 
efectuat peste 1600 ore de rtiUncă.
In cinstea celei de a 15-a aniver

sări a eliberării patriei noastre 
ne angajăm să muncim cu și mai 
multă rîvnă și pasiune pentru a 
aduce o contribuție tot mai mare 
la înflorirea scumpei noastre re
publici".

După ce au vorbit tov. Mircea 
îonescu, responsabilul brigăzii ute
miste de muncă patriotică de la 
Agerpres și A. Rădoi responsa
bila brigăzii nr. 7 de la Școala 
medie nr. 6 a luat cuvîntul tînă
rul Mircea Simionescu locțiito
rul responsabilului brigăzii ute
miste de muncă patriotică de la 
uzinele Republica, brigadă frun
tașă pe Capitală. Vorbitorul a 
subliniat hotărîrea. tinerilor din 
brigadă de a întîmpină cea de a 
15-a aniversare a el,berării patriei 
noastre cu noi realizări în produc
ție și în munca obștească.

în cadrul consfătuirii a fost 
lansată o chemare către toți tinerii 
din brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din țară pentru intensi
ficarea eforturilor lor în scopul 
obținerii unor realizări deosebite 
în întîmpinarea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării patriei. In a- 
ceastă chemare sînt expuse o serie 
de angajamente noi pe care mem
brii brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din Capitală și le-au 
luat în cinstea măreței sărbători 
de la 23 August.

In numele Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., tov. Gh. 
Pană, secretar al comitetului a fe
licitat pe tinerii brigadieri pentru 
realizările lor și le-a urat să ob
țină noi și importante succese în 
cinstea celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării patriei.

în încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul tov. Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M.

„Sărbătoarea lampioanelor"
Acțiunea piesei „Sărbătoarea 

lampioanelor" de Hans Pfeiffer, pe 
care o prezintă acum Teatrul Mun
citoresc C.F.R.-Ciulești, se petrece 
în Japonia de după război. Este 
Japonia — țara în care numeroși 
oameni suferă și din timp în timp 
uriii dintre ei mor, de pe urma ra
diațiilor provocate de exploziile 
nucleare din vremea războiului și 
experiențelor inumane pe care im
perialiștii se îricăpățînează să le 
continue împotriva voinței popoare
lor. In acest cadru și-a plasat 
autorul personajele .și conflictul, 
dorind să arate opoziția poporului 
care a cunoscut pe propria lui 
piele primejdia atomică împotriva 
pregătirii unui nou război, împo
triva angrenării Japoniei. în pla
nurile mîrșav.e de organizare a 
unui atac cu arme termonucleare 
asupra țărilor socialiste. In același 
timp, dramaturgul a vrut să arate 
că poporul japonez nu este singur 
în lupta împotriva uneltirilor unui 
război atomic că, alături de japo; 
nezi, și alte popoare au învățat din 
asprele lecții ale trecutului conflict 
mondial, că numeroși oameni din 
S.U.A., de pildă, își dau seama de 
primejdia drumului pe care împing 
politică statului lor, cercurile con
ducătoare americane. O piesă care 
să arate creșterea spiritului com
bativ al maselor din asemenea țări 
cum sînt Japonia și S.U.A., de pil
dă, în protestul hotărit împotriva 
pregătirilor pentru un măcel ato
mic ale imperialiștilor, prezintă un 
mare interes pentru educarea celor 
ce muncesc în spiritul luptei: acti
ve împotriva ațîțățorilor la război, 
în spiritul păcii și prieteniei între 
popoare. De ăceea, fiindcă atacă o 
temă cît se poate de actuală și 
care oferă o bază trainică pentru 
făurirea unui conflict profund dra
matic și uman vin spectatorii să

vadă „Sărbătoarea lampioanttlor". 
Din păcate, în'cursul desfășurării, 
piesa se îndepărtează de premisele 
interesante de la care a pornit.

Despre ce e vorba de fapt în 
piesă ? Iată. Intr-o casă din Na
gasaki, amenajată în stilul 
tradițional japonez, trăiește imo
bilizat într-un scaun de pa
ralitic, fostul ofițer al aviație: 
imperiale, samuraiul Akira Yama- 
mato. Ex-slujitorul „fiului soare
lui", este azi un infirm, și orb 
neputincios deoarece bomba ato
mică aruncată de americani asupra 
orașului l-a rănit grav, omorîndu-i 
în același timp soția și doi copii.

Singura ființă Care a rămas 
lingă el este fiica sa Yiiki, o fată 
tînără, frumoasă și plină de suflet 
care-și împarte timpul între a-1 în
griji, cu devotament pe tatăl său și 
a alina suferințele capiilor atinși 
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toriri. ®e s-a îniîmplat ?■ Yuki s-a 
Îndrăgostit — împotriva interdic
ției tatălui ei — de fiul maio
rului Kennedy, studentul Ja
mes. Acest lucru declanșează in
triga piesei și conduce către dezrio- 
dămînt.

Din păcate însă, precum se vede 
conflictul piesei suferă de o oare
care artificialitate și melodrama- 
tism. Acestea se dătoresc în bună 
parte faptului că se pleacă de lă 
udele idei lipsite de realism ca 
aceea, de pildă, că ihiiitarismul 
japonez s-ar manifestă azi ca duș
man al imperialismului american. 
Faptele dovedesc că, dimpotrivă, 

. clasele exploatatoare japoneze, 
casta militaristă se aliază cu im
perialiștii americani pentru înde
plinirea planurilor ticăloase de 

, subjugare a popoarelor cu ajutorul 
războiului. Atitudinea lui Akira

! A
DRAMATICA

de groaznicele radiații atomice, la 
un spital din oraș. Pînă la un mo
ment dat, Yuki este supusă și răb
dătoare, suportă cu stoicism pla
nurile de răzbunare pe care le 
morfolește între buze tatăl său, 
nebuneștile lui visuri de noi răz
boaie și cotropiri sub steagul im
perialismului japonez. Pînă la un 
moment dat însă Căci, odată cu 
încartiruirea în casa lor a maioru
lui Kennedy și a fiului lui, înem- 

jbri a,i unei comisii americane pen
tru studierea efectelor armei ato
mice, ea își pierde liniștea și seni
nătatea de înainte, începe să se 
eschiveze de la îndeplinirea Oarbă 
a îndatoririlor de fiică in n odul 
oum concepea înainte aceste înda-

Yamamato este deci neveridică. 
Eroii „pozitivi" ai piesei nu acțio
nează destul de ferm. Yuki și Ja
mes nu se postează pe o platformă 
principială de ură față de călăii 
omenirii printre care se numără 
Yamamato și Kennedy, ci doar ca 
niște tineri care au o răfuială per
sonală i părinții lor neînțelegă
tori. In piesă răzbat palide as
pecte din lupta poporului japonez 
împotriva războiului și a înarmă- 
mărilor atomice, — eroii pozitivi 
apărînd oarecum izolați în lupta 
lor.

Deznodămîntul: samuraiul Ya
mamato, ațîțător înveterat la răz
boi îl oftioâră pe maiorul Kenn-dy 
d« asemenea ațîțător la război

pentru motivul că fiiii acestuia din 
urmă voja să se căsătorească cii 
fiica lui, Yuki. In furia lui sînge- 
roasă samuraiul încearcă să-și o- 
moare și fiica. Ea scapă totuși cu 
viață și se căsătorește cu James 
după pieirea tatălui ei.

Regizoarea Geta Vlad a încercat 
să atenueze din carențele piesei în 
transpunerea scenică, să dea mai 
multa adîncime umană personaje
lor. Lucrul acesta a reușit pe a- 
locuri. Astfel Dana Comnea, inter
pretă lui Yuki, a creat cu itiultă 
sensibilitate și în mod convingător, 
chipul unei fete simple, profund 
cinstite care, înțelegînd toată hido
șenia Celor ce vor sâ abată asupra 
popoarelor urgia unui nou război 
Și iubindu-1 cu curaj și înfocare pe 
James, se rupe de mentalitatea 
reacționară în care a fost educată, 
hotărîndu-se să lupte cu orice risc 
pentru dragostea ei și pentru pa
cea omenirii. Deși au reușit sâ 
făurească în chip diferențiat figu
rile a doi ațîțători la război, duș
mani ai Omenirii, în persoanele lui 
Yamamato și Kennedy, Gorado Ne- 
greanu și Constantin Lungeanu 
ri-au știut să demaște mai proftind 
pe acești exponenți ai politicii im
perialiste, scoțînd la iveală cinis
mul lor ca o trăsătură a întregii 
clase cărora le aparțin. Insuficient 
a răspuns exigențelor rolului, Ser
giu Demetriad care ne-a oferit un 
James placid.

„Sărbătoarea lampioanelor" abor
dează, cum am mai spus o temă 
care prezintă un mare interes pen
tru publicul nostru. Dacă piesa ca 
și spectacolul, ar fi reușit să tra
teze această temă, mâi aproape de 
viață s-ar fi bucurat de o aprecie
re și mai caldă din partea snecta- 
torilor.
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Semnarea comunicatului privind vizita 
de prietenie în U.R.S.S. a delegației

de partid și guvernamentale aR.D.Germane Conferința de la Geneva

MOSCOVA 19 (Agerpres). — TASS transmite : La 19 iunie, în 
Palatul Mare al Kremlinului s-a semnat comunicatul cu privire la 
vizita de prietenie în Uniunea Sovietică a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Democrate Germane.

Din partea sovietică comunicatul a fost semnat de N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al Comitetului Central al P.C.U.S. și președinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., iar din partea germană — 
de Walter Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al Parti-

dului Socialist Unit din Germania, și de Otto Grotewohl, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.

La semnarea comunicatului au fost de față : Averki Aristov, 
Nikolai Ignatov, Aleksei Kiricenko, Frol Kozlov, Otto Kuusinen, 
Anastas Mikoian, Piotr Pospelov, Aleksei Kosîghin, Mihail Pervuhin, 
Dmitri Polianski, precum și membrii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Democrate Germane.

Noi propuneri prezentate 
de delegația sovietica

Mitingul prieteniei sovieto-germane
din Palatul Mare al Kremlinului

MOSCOVA 19 (Agerpres). . — 
TASS transmite: La 19 iunie, cu 
prilejul vizitei în U.R.S.S. a dele
gației de partid și guvernamentale 
a R.D. Germane, în Palatul Mare 
al Kremlinului a avut loc un mare 
miting consacrat prieteniei dintre 
popoarele sovietic și german. La 
miting au participat Walter Ul
bricht, Otto Grotewohl și ceilalți 
membri ai delegației germane.

In sala Palatului Mare al Krem
linului se aflau A. B. Aristov, 
N. S. Hrușciov, N. G. Ignatov, 
A. I. Kiricenko, F. R. Kozlov, O. V.

Kuusinen, A. I. Mikoian, P. N. 
Pospelov, A. N. Kosîghin, M. G. 
Pervuhin, D. S. Polianski.

La mitingul prieteniei din Pala
tul Mare al Kremlinului au rostii 
cuvîntări muncitorul Aleksandr Po- 
nomariov de la Uzina „Kauciuk" 
din Moscova, Aleksei Jitkov, pre
ședintele colhozului „Thălmann", 
Elizaveta Aleksandrova, doctor în 
științe chimice, tînărul muncitor 
constructor Iuri Volkov. Ei au sa
lutat pe conducătorii de stat și 
partid din Republica Democrată 
Germană.

N. S. Hrușciov „Dacă la Geneva 
miniștrii nu vor reuși 

să ajungă la înțelegerea necesară) întîlnirea 
la nivel înalt va deveni și mai necesară"

La miting a luat cuvîntul N. S. 
Hrușciov. El a subliniat că emo
ționantele întîlniri ale oamenilor 
muncii din U.R.S.S. cu reprezen
tanții R.D.G. arată în mod convin
gător că prietenia dintre cele două 
țări a crescut și s-a întărit. Po
poarele țărilor noastre, a declarat 
N. S. Hrușciov, pășesc în front 
unic spre țelul mult dorit al ome
nirii — spre comunism. Vorbind 
despre succesele obținute de R.D.G. 
în cei zece ani ai existenței sale, 
N. 8. Hrușciov a subliniat că a- 
ceste succese au o însemnătate 
uriașă, cu adevărat istorică, pen
tru soarta poporului german, și 
constituie un mare aport la dezvol
tarea și întărirea sistemului mon
dial socialist.

Una din sarcinile de bază pe 
care le are de îndeplinit R.D.G., a 
spus N. S. Hrușciov, este lupta 
pentru crearea unei Germanii de
mocrate, iubitoare de pace, asi
gurarea unei dezvoltări a poporu
lui german care să excludă trans
formarea Germaniei în focarul 
unui nou război.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
nu se poate trece cu vederea peri
colul pe care îl implică pentru 
pace actuala situație din Germania 
occidentală și, de aceea, a spus 
el, trebuie sa se ia toate măsurile 
pentru ca pericolul să fie preiniim- 
pinat.

Numai cei cărora, ca să spun 
așa, le-a luat dumnezeu mințile, 

• a declarat N. S. Hrușcjov, pot urzi 
planuri de lichidare a orinduirii 
socialiste din țările Europei și 
.siei.
,N. S. Hrușciov a menționat din 

ca încheierea Tratatului de 
cu Germania și lichidarea 

gimului de ocupație din Berlinul 
occidental sînt principalele proble
me de a căror rezolvare depinde 
în mare măsură însănătoșirea si
tuației internaționale. El a respins 
ca nefondate argumentele adversa
rilor încheierii '1 ratatului de pace 
care pretind că întrucît nu există 
o Germanie unică și un guvern 
unic nu poate fi încheiat un ast
fel de tratat. Există două stale 
germane de sine stătătoare, a de
clarat <N. 8. Hrușciov și acest tapt 
cs.e recunoscut prin participarea 
la Conferința de la Geneva a re
prezentanților acestor doua state. 
Situația reală care s-,a creat tre
buie consfințită în relațiile inter
naționale. Faptul că exis.ă două 
state germane nu constituie o pro
blemă de nebiruit atunci cînd 
este vorba de încheierea Tratatului 
de pace cu Germania. Fără recu
noașterea faptului existenței celor 
două state germane nu pot avea 
loc nici un fel de discuții despre 
reanificare.

N. S. Hrușciov a calificat că 
nefondată și inacceptabilă propu
nerea miniștrilor celor trei puteri 
occidentale cu privire la reprezen
tarea proporțională în Comitetul 
pe întreaga Germanie. Prin aceas
ta, a declarat el, se urmărește ca 
Republica Democrată Germană să 
fie pusă într-o situație de inegali
tate, de subordonare față de Repu
blica Federală Germană.

Această poziție a guvernelor 
puterilor occidentale se datorește, 
evident, unor cauze cu caracter 
social, dorinței lor de a obține 
schimbarea orinduirii sccial-politice 
din R.D. Germană. Dar acesta, nu 
mai este un principiu juridic. Sin
gurul principiu aplicabil în cazul 
de față este principiul parității, a 
declarat N. Sj Hrușciov.

El a arătat că propunerea so
vietică cu privire la stabilirea 
unui termen de un an în cursul 
căruia Comitetul pe -întreaga Ger
manie trebuie să ajungă de co
mun acord la o soluție a proble
melor Tratatului de c.ace și unifi
cării Germaniei, urmărește înles
nirea realizări unu; acord la Ge
neva fără știrbirea intereselor sau 
a .prestigiului cuiva.

Dar puterile occidentale care au 
’-fuzat să discute în fond propu- 
ner.'.e sovietice, le înfățișează ca 
pe un ultimatum și vorbesc chiar 
despre uni,.dictat" din partea U- 
niti'n i Sovietice. Această aprecie
re, a subliniat N. S. Hrușcov. se

pace și măsurile pentru unificarea 
Germaniei.

N. 8. Hrușciov a subliniat că 
dacă cercurile agresive și reacțio
nare vor împiedica încheierea 
Tratatului de pace cu cele două 
state germane, nu va mai rămine 
altceva de făcut decît să se sem
neze Tratatul de pace cu R. D. 
Germană.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că statele care au 
luptat împotriva Germaniei hitle- 
riste și care sînt sincer interesate 
într-o reglementare pașnică cu 
Germania și prin urmare, în în
tărirea păcii și securității in Eu
ropa, vor semna un asemenea 
tratat.

Cînd va fi semnat Tratatul de 
pace cu R.D. Germană, a declarat 
N. S. Hrușciov, va însemna că 
s-a pus capăt tuturor rămășițelor 
ocupației și că R.D. Germana se 
va putea bucura de toate dreptu
rile suverane. Dar dacă alte state 
vor încerca să restabilească re
gimul de ocupație cu ajutorul for
ței, Uniunea Soviet.că va sprijini 
Republica Democrată Germană cu 
toate mijloacele de care d.spune 
și, ca aliată credincioasă în ca
drul Tratatului de la Varșovia, 
va apăra inviolabilitatea teritoriala 
a R.D. Germane.

N. S. Hrușciov a spulberat ilu
ziile celor care cred că după în
cheierea Tratatului de 
R.p. Germană se vor menține 
drepturile fostelor puteri de ocu
pație in ce privește comunicațiile 
dintre Berlinul occidental și R.F. 
Germană.

N. S. Hrușciov a declarat în 
continuare ca dacă termenul fixat 
de Uniunea Sovietică nu convine 
puterilor occidentale, această pro
blemă poate fi discutată. Dacă 
problema va f( abordată în mod 
concret, s-ar putea stabili și un 
alt termen, a spus el. Numai cine 
nu dorește realizarea unui acord, 
poate califica propunerile sovietice 
drept un „ultimatum". Stabilirea 
termenului, a subliniat N. S. 
Hrușciov, nu constituie cîtuși de 
puțin chestiunea principală, im
portant este să se real zeze o în
țelegere asupra problemelor prin- 
c.pale, principiale.

Propunem, a declarat N. 
Hrușciov, să se stabilească 
anumit termen pentru a nu da 
sibilitate lui Adenauer să zădărni
cească și de acum înainte regle
mentarea pașnică cu Germania și 
unificarea Germaniei.

Nu ne-am așteptat, a spus N.S. 
Hrușciov. ca propunerile noastre 
constructive să fie denaturate în
tr-un mod atît de grosolan.

Dacă cei din Occident vor să 
considere propunerile noastre 
drept o amenințare, a declarat 
N. S. Hrușciov, trebuie recunoscut 
că aceasta este o amenințare des
tul de stranie — nu amenințarea 
cu războiul, ci amenințarea de a 
încheia pace. Dacă propunerile 
noastre slnt considerate o ame
nințare, nu putem decît să ne 
mîndr.m cu o asemenea „amenin
țare". deoarece oa face cinste sta
tului nostru ca apărător al păcii, 
intr-adevăr, a spus N. S. Hruș
ciov, intenționăm să încheiem un 
Tratat de pace cu Germania. Nu
mai cine este oropsit de natură, 
lips.t de aptitudini intelectuale 
normale, poate condamna aseme
nea intenții și dorințe.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
Uniunea Sovietică este gata să 
garanteze cu toate posib.Etățile 
de care dispune și cu mijloacele 
ce-i sînt accesibile ca nimeni să 
nu se amestece în viața orașului 
liber, Berlinul 
existența sa 
aceeași bază 
zent.

Astăzi, a 
Adenauer se 
țe’or militariste, revanșarde 
pășesc pe drumul lui Hitler. To
tul dovedeș’fa că el nu a tras în
vățămintele necesare din trecut, se 
joacă de-a politica „de pe poziții 
de forță", fără să se gîndenscă la 
faptul că aceasta 
foarte periculoasă .ic, a , oui/1I, v V-». YY .

explică fie prin înțelegerea greșită Iru popor, 
a fondului acestor propuneri, fie * 
prin denaturarea tor intenționată. 
Fondul propunerilor guvernului 
sov etic, a arătat N. S. Hrușciov, 
constă în a l’chide treptat situa
ția anornjală d‘n Berlinul occi- 
denlal și a pregăti Tratatul de

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
speranța că puterile occidentale 
vor aborda în mod lucid rezolva
rea problemelor internaționale ac
tuale. In cazul acesta, a declarat 
el, Conferința de la Geneva va 
aduce o contribuție utilă la pre
gătirea unei înțelegeri în vederea 
destinderii încordării internaționa
le. Din păcate, a relevat N. S. 
Hrușciov, nu putem încă, spune că 
lucrările conferinței se desfășoară 
cu succes.

N. S. Hrușciov a adăugat că, 
în ciuda divergențelor care au 
ieșit la iveală la Geneva, activita
tea depusă pînă acum de miniștri 
are o anumită importanță pozi
tivă.

Este cît se poate de clar, a 
subliniat N. S. Hrușciov, că, Con
ferința de la Geneva va realiza 
un progres numai în cazul cînd 
puterile occidentale vor aborda re
zolvarea problemelor nu de pe po
ziții de forță, ci de pe poziții ra
ționale, ținînd seama de condițiile 
reale. Dacă la Conferința de la 
Geneva nu se va realiza nici o 
schimbare în ceea ce privește slă
birea încordării internaționale, 
opinia publică mondială va consi-

dera că reprezentanții puterilor 
occidentale sînt cei vinovați de 
torpilarea conferinței.

Considerăm, a spus N; S. 
Hrușciov, că dacă la Geneva mi
niștrii nu vor reuși să ajungă la 
înțelegerea necesară, întîlnirea la 
nivel înalt va deveni și mai nece
sară. El și-a exprimat convinge
rea că, conferința șefilor de gu
verne va avea loc, întrucît acest 
lucru este cerut în mod imperios 
de situația creată.

In încheiere N. S. Hrușciov a 
subliniat că toate țările lagărului 
socialist trebuie să-și unească și 
mai mult forțele, să lupte neobosit 
pentru pace și securitatea po
poarelor. Numai unitatea și 
coeziunea noastră pot constitui o 
garanție de nădejde a păcii și 
securității, a declarat N. S. Hruș
ciov.

N. S. Hrușciov a arătat că as
tăzi se va semna comunicatul co
mun cu privire la tratativele din
tre reprezentanții Uniunii Sovie
tice și Republicii Democrate Ger
mane. El a relevat cu satisfacție 
că în toate problemele discutate 
a existat un punct de vedere co
mun.

pace cu

S. 
un 
po-

occidental, ca 
să fi» asigurată pe 
socială ca și în pre-

declarat Hrușciov, 
află în fruntea for- 

care

este o politică 
și nefastă pen-

să se înțeleagă.A sosit timpul
a spus N- S Hrușciov, că politi
ci militariștilor germani, în frun
te cu Adenauer, devine pe zi ce 
trece, tot mai periculoasă și con
stituie o amenințare pentru cauza 
păcii.

Walter Ulbricht „Majoritatea 
germanilor sprijină 

ideea Tratatului de pace pentru a putea trăi 
în Ijnîște și pace"

Luînd cuvîntul la miting, Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a subliniat că vizita 
de prietenie a delegației de partid 
și guvernamentale in U.R.S.S. re
prezintă începutul unei noi etape 
în eforturile comune ale Uniunii 
Sovietice și Republicii Democrate 
Germane, ca și a.e tuturor forțe
lor iubitoare de pace ale poporu
lui german, eforturi îndreptate spre 
rezolvarea 
germane și 
mai strînsă 
în domeniul

Subliniind
dintre poporul german și Uniunea 
Sovietică este o problemă de im
portanță vitală pentru poporul 
german, W. Ulbricht a aratat că 
elementul nou în colaborarea 
R. D. Germane cu Uniunea So
vietică și cu to Je țări.e socialiste 
îl constituie largul schimb de ex
periență tehnico-științifică.

In prezent, cînd raportul de for
țe din lume s-a schimbat în fa
voarea Uniunii Sovietice și a for
țelor păcii și cînd Uniunea Sovie
tică are o situație avantajoasă în 
ceea ce privește producția tipuri
lor decisive de arme, există posi
bilitatea de a elimina odată pen
tru totdeauna războiul din viața 
popoarelor Europei.

Anaiizînd situația internă din 
Germania, Walter Ulbricht a ară
tat printre altele că majoritatea 
germanilor sprijină ideea Tratatu
lui de pace pentru a putea trăi 
in liniște și pace.

Principalul obstacol în calea 
destinderii încordării, a spus Ul
bricht în continuare, îl constituie 
politica revanșardă și înarmarea 
atomică efectuate de cercurile con
ducătoare din Germania occiden
tală. Există o singură cale — po
poarele, și în special clasa mun
citoare germană și populația Ger
maniei occidentale, trebuie să si
lească guvernul Adenauer să re

pașnică a problemei 
spre o colaborare și 
între cele două țări 
economiei și culturii 
că prietenia veșnică

Otfo Grotewohl

nunțe la înarmarea atomică și la 
politica revanșardă, iar dacă el 
nu va voi aceasta, să-l silească 
să cedeze locul forțelor iubitoare 
de pace.

Viitorul Germaniei, a subliniat 
Ulbricht, depinde de un acord în
tre cele două state germane pe 
baza căruia să se renunțe la înar
marea atomică și la crearea do 
baze pentru rachete și să se treacă 
la rezolvarea pașnică a problemei 
germane.

Tratativele de la Geneva, a spus 
Walter Ulbricht în continuare, au 
arătat că politica guvernului Ade
nauer, care se pronunță împotriva 
oricărei propuneri constructive, a 
intrat într-un cerc vicios.

Dacă guvernul Adenauer, a ară
tat W. Ulbricht, va continua să 
se pronunțe cu încăpâțînare împo
triva încheierii Tratatului de pace. 
Camera Populară și guvernul 
R.D.G. consideră că va fi necesar 
sa încheie Tratatul de pace cu 
Uniunea Sovietică și statele inte
resate, pentru a demonstra cum 
poate fi rezolvată pe cale pașnică 
problema germană.

W. Ulbricht a vorbit în conti
nuare despre însemnătatea planu
lui septenal al R.D.G. pentru asi
gurarea păcii. Dorim ca prin creș
terea productivității muncii și re
construcția ramurilor de bază ale 
industriei să ajungem din urmă și, 
în linii mari, pînă la sfîrșitul anu
lui 1961 să depășim Germania oc
cidentală în ce privește consumul 
pe cap de locuitor.

W. Ulbricht a subliniat în cu- 
vîntarea sa că datorită ajutorului 
acordat de Uniunea Sovietică și 
țările din lagărul socialist, R.D.G. 
a reușit să biruie numeroase greu
tăți economice care se datoresc 
scindării Germaniei. El a subliniat 
printre altele că în cursul primu
lui cincinal R.D.G. a reușit să du
bleze producția industrială în com
parație cu anul 1937.

GENEVA 19. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu, trans
mite : Ziua de vineri 19 iunie 
marchează o nouă și importantă 
contribuție a delegației Uniunii 
Sovietice pentru a îndrepta confe
rința de la Geneva pe calea reali
zării sarcinilor sale fundamentale. 
Interesul deosebit cu care a fost 
așteptată întîlnirea neoficială a 
celor patru miniștri de Externe s-a 
dovedit pe deplin justificat.

O scurtă întîlnire de la orele 14 
la 14,30 a pus delegații occidentali 
în fața unei noi propuneri sovie
tice care ținînd seama de evoluția 
discuțiilor de pînă acum și de 
punctele de vedere exprimate a vă
dit o dată în plus inițiativa și spi
ritul de negociere care a caracte
rizat întreaga activitate a delega
ției sovietice.

In 
mîko, 
ne al 
ție în 
lucrărilor conferinței 
Afacerilor Externe a avut loc un 
schimb util de păreri cu privire la 
Berlinul occidental și crearea unui 
comitet pe întreaga Germanie. In 
ciuda divergențelor și a greutăți
lor care s-au resimțit, a spus el, 
activitatea depusă pînă acum la 
conferință are o anumită însemnă
tate pozitivă.

Ținînd seama de poziția puteri
lor occidentale și de situația reală, 
delegația sovietică a prezentat în 
zilele de 9 și 10 iunie conferinței 
spre examinare noi propuneri în 
problema Berlinului și în proble
ma Comitetului pe întreaga Ger
manie, i 
rea noastră,------------ _—
pentru rezolvarea acestor 
bleme.

Regretăm că puterile occidentale 
au avut o atitudine negativă față 
de propunerile noastre, dar consi
derăm că principala obiecțiune în 
legătură cu propunerile noastre — 
termenul de valabilitate al acordului 
provizoriu în problema Berlinului 
occidental și Comitetul pe întreaga 
Germanie — are la bază înțelege
rea greșită a sensului propuneri
lor noastre.

Fondul acestor propuneri constă 
în aceea că întrucît în prezent 
puterile occidentale nu sînt dispu
se să anuleze imediat și în între
gime regimul de ocupație în Ber
linul occidental, guvernul sovietic 
a acceptat să nu se opună menți
nerii pe o anumită perioadă a a- 
numitor drepturi de ocupație a ce
lor trei puteri în Berlinul occiden
tal. Am propus să se elaboreze un 
acord cu privire la reglementarea 
provizorie a problemei Berlinului 
occidental care să rămînă în vi
goare o anumită perioadă. Intre 
timp. Comitetul pe întreaga Ger
manie urmează să elaboreze mă
suri concrete în vederea pregătirii 
și încheierii Tratatului de pace cu 
Germania și unificării Germaniei.

Astfel esența propunerilor guver
nului sovietic constă în a lichida 
treptat situația anormală din Ber
linul occidental, a pregăti Trata
tul de pace și măsurile pentru 
reunificarea Germanie!. Pe baza 
schimbului de păreri care a avut 
loc la conferința noastră și ținînd 
seama de considerentele care au 
fost exprimate de puterile occiden
tale. guvernul sovietic consideră 
că este pe deplin posibil să se ga

cursul întîlnirii A. A. Gro- 
ministrul Afacerilor Exter- 
U.R.S.S. a făcut o declara- 
care a subliniat că în cursul 

miniștrilor

propuneri care, după păre- 
istră, creează o bază bună

pro-

— »

sească o bază acceptabilă pentru 
o înțelegere asupra problemei Ber
linului și asupra problemei Comi
tetului pe întreaga Germanie.

in înțelegerea cu privire la sta
tutul provizoriu al Berlinului oc
cidental trebuie să se cadă de a- 
cord, după părerea guvernului so- 
v.etic, asupra:

reducerii trupelor de ocupație 
ale puterilor occidentale din Berli
nul occidental la efective simbo
lice,

încetării activității de subminare 
din Berlinul occidental împotriva 
K.D. Germane și altor state socia
liste,

nestocării în Berlinul occidental 
a armelor atomică și rachetă.

Asupra acestor măsurj privind 
Berlinul occidental ar trebui să 
cădem de acord în primul rind.

Problema termenului de valabi
litate al acestei înțelegeri nu este 
pentru noi nici principală, nici 
principiala. Guvernul sovietic 
pornește de la faptul că este im
posibil să se tergiverseze la infi
nit reglementarea pașnica cu Ger
mania și să se mențină reg.mul 
de ocupație în Berlinul occidental. 
Dacă termenul de un an propus 
de guvernul sovietic nu convine 
puterilor occidentale, se poate a- 
junge la o înțelegere cu privire la 
un alt termen, acceptabil pentru 
toate părțile interesate. In cursul 
conferinței, din partea puterilor 
occidentale a fost propus un ter
men precis pentru activitatea Co
mitetului pe întreaga Germanie — 
doi ani și jumătate.

Noi ani propus termenul de 
an. Acum trebuie să încercăm 
găsim o cale de mijloc și să 
jungem la o hotărîre de comun 
acord. După părerea noastră, s-ar 
putea cădea ue acord asupra unui 
termen de un an și jumătate. 8in- 
tem convinși că dacă vom real.za 
o înțelegere asupra principalelor 
probleme de principiu, nu vom in- 
timpma greutăți în stabilirea de 
comun acord a termenelor nece
sare

in cursul perioadei a cărei du
rată va fi stabilita între partici- 
panții la acord, cele două state 
germane vor înfăptui măsurile le
gate de crearea și activitatea Co- 
m.tetului pe întreaga Germanie, 
alcătuit pe bază de paritate din 
rupfezentanți ai R.D. Germane și 
R. F. Germane.

Comitetul are menirea de a con
tribui la lărgirea și dezvoltarea 
contactelor dintre R. D. Germană 
și R.F. Germană, de a d.scuta și 
elabora măsuri concrete pentru 
unificarea Germaniei, precum și 
de a examina problemele legate de 
pregătirea Ș> înche.erea unui Tra
tat de pace cu Germania.

Ddcă in limitele termenului 
stabifit de comun acord. în ca
drul Comitetului pe întreaga Ger
manie sau pe o altă cale, nu se 
va reuși să sj gaseasca soluții 
pentru problemele reglementarii 
pașnice cu Germania și unificării 
Germanicii, statele participante la 
actuala Conferință de la Geneva a 
m niștrilor Afacerilor Externe ar 
putea relua examinarea problemei 
Berlinului occidental.

In perioada valabilității acordu
lui vor fi menținute legăturile 
Berl.nului occidental cu lumea ex
terioară în forma existentă astăzi.

un 
să 
a-

După cum s-a mai arătat în 
propunerile guvernului sovietic 
din 9—-10 iunie, se propune con
vocarea unui comitet dei suprave
ghere alcătuit din reprezentanți ai 
S.U.A., U.R.S.S., Angliei și Fran
ței pentru a veghea la îndeplini
rea obligațiilor care decurg pen
tru părți din susamintitul acord cu 
privire la statutul provizoriu al 
Berlinului occidental.

Aceste propuneri ale guvernului 
sovietic merg în întîmpinarea do
rințelor formulate de puterile oc
cidentale și repreeintă o bază bună 
pentru un acord reciproc accepta
bil în problema Berlinului și în 
problema Comitetului pe întreaga 
Germanie.

Totodată delegația sovietică ține 
seama de faptul că în multe pro
bleme abordate în aceste propu
neri, pozițiile puterilor occidentale 
și ale Uniunii Sovietice s-au apro
piat în cursul discuțiilor care au 
avut loc în cadrul conferinței. 
Aceasta se referă în special la 
problema reducerii forțelor arma
te, și a nestocării armei atomice 
și rachefă în Berlinul occidental, 
la problema încetării activității 
subversive, precum și la necesita
tea creării unui comitet pe întrea
ga Germanie pentru a se contribui 
la apropierea celor două state ger
mane, a se ușura reunificarea lor 
și pregăti Tratatul de pace cu 
Germania.

Sezisați de noile propuneri so
vietice, miniștrii occidentali au ce
rut o întrerupere a ședinței pentru 
a delibera. O nouă întîlnire a ce
lor patru miniștri a avut loc la 
vila delegației sovietice de la ore
le 17,30 la orele 18,30.

Cei trei miniștri occidentali au 
difuzat după încheierea acestei în- 
tîlniri neoficiale, o declarație în 
care susțin împotriva oricărei rea
lități, că propunerile sovietice ac
tuale nu diferă de poziția anteri
oară a delegației sovietice și con
sideră că ar fi potrivită întrerupe
rea conferinței pentru o anumită 
perioadă de timpi Ei propun în 
consecință întreruperea conferinței 
pînă la 13 iulie.

In cadrul conferinței de presă 
care a avut loc după ședința ne
oficială a miniștrilor de Externe, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
sovietice a arătat că A. A. Gro- 
mîko a declarat că delegația 
U.R.S.S. preferă continuarea tra
tativelor, dar că ea trebuie să țină 
seama de această poziție a puteri
lor occidentale.

S-a hotărît ca sîmbătă diminea
ța la orele 11 să aibă loc o ședin
ță oficială la Palatul Națiunilor.

PARIS 19. — De Ia corespon
dentul Agerpres : La 18 iunie de
legația economică romînă condusa 
de tovarășul Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a vizitat Expoziția in
dustriei electrotehnice și electroni
ce franceze de la Paris.

Membrii delegației au examinat 
materialul prezentat în cadrul ex
poziției de diferite întreprinderi 
industriale franceze.

Membrii delegației economice 
romîne au fost primiți în Saloa
nele Expoziției, de Davezac, pre
ședintele Uniunii generale a indus
triilor franceze electrotehnice și 
electronice, de colonelul Foy, di
rectorul general al Expoziției, și 
de numeroși reprezentanți ai 
cercurilor industriale franceze.

in cursul vizitării diferitelor 
standuri ale expoziției, membrii 
delegației economice romîne au 
fost întîmpinați de conducătorii 
firmelor franceze care au prezen
tat exponatele.

După vizită, Davezac, președin
tele Uniunii generale a industrii
lor franceze electrotehnice și elec
tronice, a oferit un cocktail în 
cinstea membrilor delegației.

—o---
Criminalitatea 

în rîndul tineretului 
din S.U.A. crește 

„într-un ritm 
înspăimîntător"

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — Luînd cuvîntul la 
Charleston, O. Hoover, directo
rul F.B.I., a recunoscut că în 
S.U.A. criminalitatea crește „în
tr-un ritm înspăimîntător".

In 1958, criminalitatea a 
atins un nivel fără precedent 
vădind o creștere îngrozitoare 
în comparație cu 1957. 22 de 
miliarde de dolari pe an, adică 
aproape o treime din bugetul 
anual al guvernului federal, la 
această cifră îngrozitoare se 
ridică acum costul criminali
tății în S.U.A.".

...Cinstea, respectarea legi
lor, morala nu înseamnă nimic 
pentru mulți tineri 
20 la sută din cei 
1958 erau tineri 
ani".

„Criminalitatea în
nerilot crește an de an. In 
peste 22 la sută din cei ares
tați pentru tîlhărie, peste 
la sută dintre cei arestați 
tru furt, 50 la sută dintre cei 
arestați pentru spargeri și 64 
la sută dintre cei arestați pen
tru furturi de automobile erau 
tineri sub 17 ani".

americani, 
arestați in 
sub 21 de

rîndul ti- 
1958

48 
pen-

Ku-Klux-Klanul
londonez

presă occidentale 
de curind tele- 
reluarea in An-

„Republica Federală 
Germană devine 

principalul focar al primejdiei ce amenință 
pacea"

Republica Democrată Germană, 
a spus O. Grotewohl, este astăzi 
un stat de democrație populară 
independent și suveran și Uniunea 
8ovietică ne ajută prietenește să 
apărăm și să realizăm interesele 
noastre juste.

Otto Grotewohl a subliniat că 
Republica Federală Germană de
vine principalul focar al primejdiei 
ce amenință pacea. Vechii duș
mani ai poporului german și ai 
tuturor popoarelor europene, impe
rialiștii și militariștii germani a- 
gresivi " ------------’ ‘ 1 '
pun în 
puterea 
Vorbitorul a remarcat că toate a- 
cestea au devenit posibile numai 
datorită sprijinului activ al mari
lor puteri occidentale.

Militarismul vestgerman, a de
clarat Otto Grotewohl, trebuie în- 
frînat înainte ca el să se conside
re destul de puternic pentru a 
provoca un nou război. In R. F. 
Germană, a arătat O. Grotewohl, 
există deja primele formații înzes
trate cu arma atomică. Bundes- 
welirul și armata N.A.T.O. sînt 
comandate de foști generali fas
ciști. Esie timpul, a spus Grote
wohl, să se pună capăt cu hotă- 
rire acestei evoluții. Pentru aceas
ta există posibilități reale

Cel mai bun mijloc de înfrînare 
a ațâțătorilor la război va fi Tra
tatul de pace — a spus Otto Gro- 
tefeohl. Cu ajutorul Tratatului de 
pace pe care l-a propus Uniunea 
Sovietică, poporul german și foștii 
aliați în lupta împotriva fascis
mului hitlerist pot curma dezvolta-

rea militaristă fascistă a Germa
niei occidentale și crea astfel pre
mise favorabile reunificării celor 
două state germane în condiții 
dc pace, pe o bază democratică.

Violente tulburări 
în Uniunea Sud-africanâ

DURBAN 19 (Agerpres). — fost răniți, în majoritate fiind fe- 
AgențiȚe de presă anunță că la mei. Se crede că numărul răniților 
18 iunie au izbucnit în orașul ' " ' " ' "
Durban din Uniunea Sud-africană, 
oraș-port cu 500.000 de locuitori, 
ciocniri violente între poliție și 
populația locală, la care au parti
cipat peste 50.000 de indigeni.

Tulburările au început printr-o 
demonstrație organizată pe străzile 
orașului în cursul zilei de joi. 
Pentru a împrăștia pe demons
tranți, printre care se aflau nume
roase femei, poliția a folosit bom
be lacrimogene și baionete. Cen
trul ciocnirilor este în cartierul 
Cato Manor (unul din cartierele 
orașului Durban — n. r.) unde 
puternice forțe de poliție au 
tras cu arme automate în mai 
multe rînduri asupra miilor de 
demonstranți. Potrivit datelor 
transmise de agențiile de presă, 4 
africani au fost uciși iar 43 au

este mult mai mare. Drept răs
puns, africanii au aruncat în poli
țiști cu pietre și sticle. Numeroși 
polițiști au fost răniți și mai multe 
mașini au fost incendiate.

Agențiile de presă menționează 
că autoritățile sud-africane nu sînt 
însă în stare să înăbușe tulbură
rile, pe care le califică ca fiind 
dintre cele mai violente din cîte 
au avut loc în ultimii ani pe con
tinentul african.

In pofida măsurilor extrem de 
severe luate de autoritățile sud- 
africane, situația la Durban, după 
cum arată agenția France Presse, 
continuă să se mențină încordată. 
Agenția Reuter semnalează că, 
potrivit unor știri, aceste tulburări 
se extind în provincia Natal de pe 
coastă.

și revanșarzi a declarat el 
prezent din nou . mîna pe 
politică și economică.

Tineretul tibetan trăiește și își construiește o viață fericită în marea familie a poporului R.P. Chineze. 
In imaginea noastră: studenți tibetani, abso’venii ai Institutului Central pentru naționalități din Pe
kin, înainte de a pleca acasă își iau un călduros rămas bun de la colegi, proîesori și de la sala- 

riații Institutului.
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Agențiile de 
au transmis 
grame despre 
glia a atacurilor bandelor de ra
siști împotriva oamenilor de cu
loare, care locuiesc pe bătrîna 
insulă britanică. Agenția Reuter 
informa că, in cartierul Notting 
Hill, o bandă de huligani 
rasiști au asasinat 
sălbatic un tînăr 
în Anglia din insulele Anlile. 
Pe de altă parte, agenția ameri
cană U.P.1. anunța că, grupuri de 
„teddy boys" se plimbă perma
nent pe străzile cartierelor lon
doneze, bruscînd și apostrofind 
pe oamenii de culoare.

Așa dar pe malurile Tomisei, 
huliganii rasiști și-au reînceput 
activitatea progromistă. Scurta 
perioadă de așa zisă acalmie a 
fost în mod cert aparentă. Nici 
nu se putea altfel, deoarece glu
gile albe ale agenturii americane 
a Ku-Klux-Klanului au în Anglia 
un teren prielnic pentru a-și face 
de cap. O scurtă aducere aminte 
a faptelor petrecute în Anglia 
în cea de a doua jumătate a anu
lui 1958 este pe deplin edifica
toare.

Activitatea huliganică a rasiș
tilor a început în același cartier 
londonez Notting Hill, unde lo
cuiesc numeroși africani, O tî- 
nără de culoare și un alb își 
serbau tocmai nunta, cînd au 
apărut huliganii rasiști înarmați 
cu sticle de benzină, răngi de 
fier, cuțite și alte arme improvi
zate. A fost primul semnal. Apoi, 
huliganii au dat foc la nume
roase case din cartier ; din rin- 
durile populației de culoare s-au 
înregistrat morți și răniți.

Agențiile de presă relatau a- 
tunci că în cursul acelei nopți 
pe străzile Londrei, în plin cen
trul capitalei Marii Britanii, s-au 
petrecut scene îngrozitoare. Ban
de de huligani fasciști s'răbă- 

străzile și brutalizau pe 
------  —, je,eo

în mod 
imigrant

teau i 
fiecare negru care 
cale.

Pe bună dreptate 
trebarea valabilă și 
ce făceau vajnicii 
ai ordinei britanice ? Ei existau, 
dar poliția apărea totdeauna la 
locul incidentelor cu o mare 
întirziere, inregistrind doar ca- 
davrele și răniții. Criminalii erau 
dispăruți și ni ce lată nu se putea 
da de urma lor.

Cine sînt acești bandiți ca'c 
se plimbă și azi liberi în Lon
dra? Huliganii rasiști englezi 
sînt aceiași „teddy-boxs". cum 
sînt denumiți „băieții" fascistului 
Mosley. Aceștia, educați la școa
la crimei naziste, au pregătit și 
continui să pregătească pe față 
organizarea de „vinători" împo
triva oamenilor de culoare.r • J : •

STAS 3452 52.

le ieșea

înse punea 
in prezent : 
„apărători"

acest timp, autoritățile en- 
nu numai că n-au preco- 
nimic pentru curmarea ac- 
rasiste și pentru respecta- 

drepturilor cetățenești ale 
folo- 

tulburările

in 
gleze 
nizat 
telor 
rea 

populației de culoare, ci 
sind ca argument 
fasciștilor, ele au inițiat luarea 
unor măsuri disciplinatorii, pe- 
cetluindu-le cu putere de lege.

Ministrul afacerilor interne al 
Angliei, Butler, nu a stat pe 
gînduri pentru a da o formă le
gală activității rasismului în 
Marea Brilanie. El este inițiato
rul cunoscutului plan, care pre
vede reglementarea imigrării 
persoanelor de culoare în Anglia. 
Conform acestui plan, parlamen
tul dă împuterniciri ministerului 
de interne să interzică intrarea 
în Anglia a persoanelor de cu
loare și chiar expulzarea lor. 
Butler a argumentat cu cinism 
că provocările rasiștilor englezi 
se datoresc chipurile existenței 
unui prea mare număr de oameni 
de culoare în Marea Brilanie și 
anume 200 000. Amintim că 
populația Marii Britanii este 
aproximativ de 50.000.000.

Este clar că domnul Butler 
și colegii săi au urmărit prin 
teoriile lor rasiste să dea apă la 
moară fasciștilor lui Mosley, 
care după cum se vede pun în 
practică această politică. Agen
ția ..France Presse" relata de cu
rind, că organizația fascistă con
dusă de Mosley distribuie zil
nic manifeste in cartierul Notting 
Hill, îndemnîndu-i pe huligani 
să „curețe" Londra de toți imi
granții de culoare. Ba mai mult 
chiar, ziarele londoneze scriu 
că activitatea Ku-Klux-Klanului 
britanic nu se mai mărginește ex
clusiv împotriva 
culoare. Astăzi, 
terorizează și pe activiștii miș
cării muncitorești, pe fruntașii 
vieții publice cu vederi progre
siste. Ziarul „Netvs Chronicle" 
relata că, secretarul unui con
siliu sindical, Humphrey, a pri
mit o scrisoare semnată de 
„Ku-Klux-Klanul englez, legat 
de Ku-Klux-Klanul din statul 
Texas", prin care este amenințat 
cu represiunea dacă nu va lupta 
„pentru superioritatea rasei albe 
ariene".

Toate aceste fapte demon
strează cu prisosință că rasiștii 
britanici, cu glugi albe sau fără, 
își desfășoară activitatea lor fas
cistă fără întrerupere. Nu este 
oare limpede că rasismul, 
recrudescență hidoasă a 
Fsmului, devine tot atît de pu
ternică in Anglia ca 
S.U.A. ?

oamenilor de 
„teddy boys"

acear'â 
cap

și în

R. LUCIAN
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