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Din lumea

Livezile se mută capitalului

pe dealuri SATELE
nostru spre creastă trecu- 
prin livezile tinere, pe lo

trecut aproape o 
oră de cînd am 
pornit de la poa
lele dealului. Du
pă suișul anevoios 
pe pantă, iată-ne 
ajunși în Virful

Solniței. Așa îi spun colecti
viștii din Cindești, raionul Bu
zău, celui mai înalt punct al 
dealurilor care încing satul, ca 
o potcoavă. Gheorghe N. 
Gheorghe, președintele colec
tivei. desface larg brațele șl 
spune :

— Priviți șesul. Vedeți, acolo 
în dreapta satului, livezile de 
pruni ca niște pete negre. In 
cealaltă parte — viile hibride. 
Dincolo de ele, covorul acela 
verde. Este griul răsărit. în 

_^urmă cu doi ani în locul griu
lui erau numai livezi bătrîne 
și cu multe goluri și vii hi
bride. Treptat, acestea dispar, 
cedind locul cerealelor. Acum 
plantăm alte livezi și vii de 
soi, pe coastele dealurilor.

Am privit. De fapt, în dru-

Cu planul

mul 
sem 
cui desfundat pentru viitoarea 
podgorie de viță nobilă. Cînd 
a luat ființă gospodăria colec
tivă, 150 din cele aproape 1000 
de hectare ale sale erau acope
rite cu livezi bătrîne și vii hi
bride, puse anapoda în cel mai 
fertil sol al satului. în schimb, 
dealurile și coastele erau lă
sate pradă mărăcinișurilor și 
cetinișurilor, viiturilor șu
voaielor repezi. Colectiviștii, 
oameni chibzuiți, au trecut la 
organizarea terenului agricol. 
Au început să dea tuturor pă- 
minturilor adevărata lor între
buințare. Și asta din motive 
bine întemeiate. Un hectar de 
livadă bătrînă de pe șes, în 
anii cei mai buni, aducea un 
venit de aproximativ 1.800 lei. 
Un hectar de pămint, de pe 
care s-au defrișat livezile, a 
produs în acest an, 2100 kg 
grîu. Noi vorbim aci de un 
hectar, luîndu-l ca unitate de 
măsură. Colectiviștii au defri
șat însă, pină acum, 60 de hec
tare. Jumătate din această su
prafață le-a adus în acest an 
o recoltă de 62.000 kg. grîu. 
în prezent toate cele 60 de 
hectare sînt semănate.

Din viile hibride de pe șes 
au fost defrișate, pină acum, 5 
hectare. Locul lor l-au luat tot 
cerealele. Peste 4 ani, de pe 
șesurile colectivei vor dispare 
complet aceste „pete". în 
schimb, dealurile și coastele 
părăginite vor deveni un ade
vărat rai al fructelor și stru
gurilor.

Președintele vede aevea a- 
ceste lucruri. Ne împărtășește 
gindurile :

— Am plantat în primăvară 
20 de hectare de meri, peri, ci
reși, pomi de înaltă producti
vitate. Acum pregătim terenul 
pentru alte 10 hectare, pe care 
le vom planta în primăvară. 
Am plantat, de asemenea, 5 
hectare cu vie și la primăvară 
plantăm încă 5. Peste trei ani, 
cînd livezile și podgoria vor 
intra pe rod, vom obține un 
venit de cel puțin 18.000 de lei 
la hectar. E o diferență. De 10 
ori mai mult! Fără să mai so
cotim sporurile de recoltă de 
pe terenurile de șes.

Privim la vale printre rindu- 
rile de pomi tineri. Se lucrează 
din plin. Aici, aproape, tine
rii Constantin Ioniță, Niculina 
și Anișoara Popescu, Ion Dumi
tru ară pe curba de nivel, cu 
boii. Mai încolo, spre vale, ară 
tinerii mecanizatori Ion Bur
tea și Aurel Zahanagiu. Pe o 
altă colină, din dreapta, e ma
re... prăpăd. Ferăstraiele re
tează nucii bătrini și uscați. 
Topoarele mușcă lacome din 
buturugi, din mărăcini și căti
nă. Cazmalele se înfig adine în 
pămîntul sterp și în urmă Tă- 
mîn terasele individuale, în- 
tr-o simetrie perfectă. Cine 
face toate aceste lucruri ? Co
lectiviștii. Printre ei sint mulți 
tineri. Aurel Oprea, Gheorghe

IN REGIUNEA PLOIEȘTI

realizat eco- 
de cost intre 
lei la fiecare

tinerii din

Zilele trecute, sondorii din 
cele 9 brigăzi de foraj ale ti
neretului din schelele petro
liere ploieștene au început să 
foreze în contul anului 1962. 
îndeplinirea înainte de termen 
a planului anual de producție 
este rezultatul extinderii fora
jului cu turbina, al unei mai 
bune organizări a muncii și 
al reducerii timpilor nepro
ductivi.

în fruntea întrecerii pentru 
săparea rapidă și economică a 
sondelor se află sondorii din 
brigada lui Ștefan Crișan din 
sectorul Boldești. Tinerii din 
această brigadă au săpat mai 
multe sonde cu 5-10 zile mai 
devreme și au 
nomii Ia prețul 
50.000 și 130.000 
sondă forată.

La rindul kw,
brigăzile de producție, din u- 
zinele metalurgice și construc
toare de utilaj petrolier, care 
și-au îndeplinit cu peste 30 de 
zile mai de vreme planul 
anual la producția globală, 
preocupați de buna gospodă
rire a metalului, au economi
sit o cantitate de metal din 
care se pot confecționa 12.200 
pompe de injecție pentru trac
tor, sau peste 9.700 sape pen
tru foraj.

Preluînd inițiativa tinerilor 
de Ia Uzina „1 Mai” Ploiești 
„Nici un leu risipit, fiecare leu 
fructificat”, brigăzile de tineri 
din Uzinele textile „Doroban
țul”, „Ivănuș Constantin”, „OI 
ga Bancic” și „Postav” Azuga 
au economisit materie primă 
din care se pot obține aproape 
19.000

Din 
tetul 
U. T.

m țesături.
datele primite la Corni- 
regional Ploiești al 

M. rezultă că tineretul 
ploieștean, organizat în cele 
2.650 brigăzi de producție, a 
realizat economii la materii 
prime și materiale în valoare 
de peste 33.000.000 lei. 2.100 
brigăzi de producție ale tine
retului produc de pe acum în 
contul anului viitor.

76 de întreprinderi 
din industria 

alimentară
îndeplinind planul pe anul 

1961 înainte de termen, mai 
multe sectoare ale industriei 
alimentare au realizat pină 
acum un volum sporit de pro
duse în contul anului viitor.

Colectivele de muncă din 
industria conservelor, de 
exemplu, care au terminat 
planul anual cu o lună și ju
mătate mai devreme, au dat 
pină în prezent, peste plan, 
aproximativ 8.400 tone de con
serve de legume și fructe.

înainte de termen au înde
plinit planul și întreprinderile 
de industrializare a cărnii 
„Crișana” și „Maramureș”, în
treprinderile de colectare și 
industrializare a laptelui din 
Oradea, Satu Mare și Reme- 
tea. în prezent 76 de întreprin
deri din industria alimentară 
produc în contul anului viitor.

Colectivele de muncă din 
acest sector și-au depășit an
gajamentul anual de a da pes
te plan 103.430.000 lei econo
mii, realizind numai în pri
mele 10 luni ale anului aproa
pe 180.000.000 Iei.

în regiunea Brașov

N. BARBU 
C. SLAVIC

(Continuare în pag. a 2-a)

Unde erau ascunse
20 hectare

Pe vremea cînd pămîntu- 
rile satului Valea Roșie, ra
ionul Oltenița, erau împăr
țite în zeci și zeci de parcele 
— se încetățenise obiceiul ea 
fiecare sătean să-și pună, 
în capătul lotului său, șl 
cîțiva butuci de vie. Păduri 
insă nu prea erau prin a- 
ceîe părți- Pentru vie trebuiau 
araci. S-a mai 
de 
să 
de 
timpul salcîmii s-au transfor
mat în tufe care nu mai erau 
bune de nimica. In urmă cu 
cîțiva ani, aici s-a întemeiat 
o gospodărie colectivă. Rînd 
pe rînd, toți locuitorii din 
Valea Roșie și-au unit pămîn- 
turile în marea familie. Colec
tiviștii au trecut la folosirea 

lală a tuturor pămîntu- 
si viile acestea — cum 

era firesc — au fost defrișate. 
Rămăseseră însă, pe margi
nea drumurilor dintre loturi, 
tuiele de salcimi. Astă primă
vară, din dorința de a con
tribui la acțiunea 
rificare rațională 
palme de pămint,

încetățenit 
aceea, un obicei. Fiecare 
planteze și cîteva rinduri 
salcimi, pentru araci. Cu

:z

de valo- 
a fiecărei 

utemiștii

Marin Mihalea, Niculina Teo- 
dorescu și Alexandra Grigore 
au venit, într-o adunare ge
nerală a 
o idee. Dacă 
ar fi defrișate — 
ei — gospodăria colectivă 
ar cîștiga 
hectare de 
Propunerea 
trei utemiști 
coteală. A rezultat că numai 
în partea de jos a satului, 
tufele de salcimi ascundeau 
12 hectare de pămint Pe loc, 
tinerii s-au organizat în echi
pe. Organizația de partid și 
consiliul de conducere au a- 
preciat inițiativa. Pe rînd, 
cîte o după amiază pe săp- 
tămînă, echipele au trecut la 
lucru. Odată cu toamna acea
sta, colectiva a cîștigat o 
nouă bogăție : 12 hectare de 
teren, care în anul ce vine 
vor produce zeci de mii de 
kilograme boabe de porumb. 
La primăvară, 
colectivă își va 
fața de teren 
același feL cu 
tare.

organizației, 
aceste 

au

cu 
tufe 

spus

zeci decîteva
pămint arabiL 

era bună. Cei 
au făcut și o so-

gospodăria 
mări supra- 
arabil. In 

încă 8 hec-

S. CONSTANTIN

MIZERIEI tineretului
cinleia

Duminică 10 decembrie 1961

Consiliului de Stat
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Celor de 18 ani

Totul e ca fiecare zi să-ți iie 
o zi de naștere;
și fiecare clipă, mai străvezie 
cu un adaos de cunoaștere,

Totul e să te-mbracl in iubire 
și în semnificații.
Culorile — cînd le-atingi cu-o privire - 
să răsune ca niște ovații.

Totul e prin viață să treci 
ca metalul incandescent;
să poți răspunde mereu : „Sint prezent 1“. 
— la opsprezece ani — și la șaizeci.

Furtună de zăpadă pe platoul Bucegilor
Foto : I. CUCU

In regiunea Brașov, cele 70 
de întreprinderi și organizații 
economice care lucrează în 
contul anului 1962 au realizat 
o producție suplimentară în 
valoare de peste 370.000.000 
lei.

(Agerpres)

Noi construcții pe b-dul Di- 
nicu Golescu din Capitală

Foto : AGERPRES

In ziua de 8 decembrie a.c. 
a avut loc ședința Consiliului 
de Stat al R. P. Romine.

Au participat tovarășii: 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vi
cepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, An
ton Breitenhofer, Ion Crean
gă, Dumitru Diaconescu, Ata- 
nase Joja, Roman Moldovan. 
Mihail Ralea, Maria Rosetti, 
Ludovic Takacs și Vasile Vîl- 
cu, membri ai Consiliului de 
Stat.

S-au examinat și 
unele decrete privind

adoptat 
diferite

DEC

Regula generala
®9®

n hol, un panou 
în fața căruia se 
îmbulzesc tinerii.

Ce-o fi ?
Frînturi de dis

cuție :
— De ce numai „ordonat" și 

nu „foarte ordonat". — Și de 
ce tocmai astăzi, cînd am pus 
totul perfect la punct ? — As- 
ta-i părtinire, tovarășe ! — Nu 
cred, scuză-mă, există alte mo
tive. — Comunică-le, responsa- 
bilule, să auzim. — Geamanta
nele... — Ei, ce-i cu ele ? 
— Le-ați lăsat sub paturi. -« Și 
pentru atîta lucru ? — Au locul 
lor, doar știți ce s-a stabilit. 
—Mă rog, geamantanele, fie, 
dar în rest ? — în rest era or
dine, nimic de zis. Și poftim — 
calificativul corespunde : „or
donat". Mai mult simț autocri
tic, frățioare...

Așadar, acum e limpede: 
aici te afli în fața „oglinzii

rușinoasa excepție
căminului". E căminul studen
țesc. 9 A din Cluj. Un pătrățel 
minuscul pe grafic reprezintă 
o cameră. Dacă a fost com
pletat cu roșu, locatarii nu 
vor deschide discuții de genul 
celei de mai sus. Le deschid 
cei care-și văd așteptările în
șelate din pricina scăpării din 
vedere a unui amănunt, acolo. 
Auzi dumneata, numai „ordo
nat". Dar lasă, pentru mîine 
in camera noastră vom face o 
asemenea mobilizare a forțe
lor îneît nici măcar maică- 
mea, gospodină atinsă de ma
nia curățeniei, să nu aibă 
ceva de obiectat.

Zîmbind, iei la rînd încăpe
rile. Aici stau studenții știin
țelor exacte. In camera 46 
însă, judecind după simțul 
estetic pe care-l trădează în
rămarea tablourilor, confec
ționarea veilleuzei, dispune
rea florilor în glastră ai ere-

de că Ion Onache, Alfred 
Wurm, Gheorghe Nadiu, Ghe
orghe Saivan urmează cursu
rile nu la fizico-matematici ci 
la arte plastice. Sînt cei care 
schimbă florile in fiecare zi; 
de unde fac rost mereu de al
tele, după sezon, ei știu. Cu 
mai mult simț practic (dar 
mai puțină poezie) Mircea , 
Moraru, Nicolae Oprița, Emil 
Hanga și loan Muscutaru au 
și ei în fiecare zi flori proas
pete pe masă, toamna, iarna 
și primăvara, pentru binecu- 
vîntatul motiv că 
lalele ce le mîngîie 
din...plastic.

Aici se învață în 
tr-o atmosferă intimă, 
nică atenției concentrate. Este 
interesant să vezi cum stu
denții anilor l și II iau, a- 
proape fără să bage de sea- 
mă, lecții de conduită de la 
cei din anii mai mari, împru-

gingașele 
ochii sint

liniște, în- 
priet

sectoare de activitate obșteas
că și de stat.

Printre decretele adoptate 
figurează decretul pentru a- 
părarea de pedeapsă a per
soanelor atrase de serviciile 
de spionaj străine, in scopul 
comiterii de infracțiuni con
tra securității R. P. Romine, 
dacă înainte de a trece la exe
cutare, ele înștiințează autori
tățile competente, despre legă
turile cu spionajul străin.

S-a hotărit convocarea 
Marii Adunări Naționale, în a 
doua sesiune ordinară a celei 
de-a patra legislaturi, pentru 
ziua de 26 decembrie a.c.

S-au rezolvat apoi lucrările 
curente.

RET
Pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 37, pct 1, din Constituția Republicii 

Populare Romine,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine convoacă 

Marea Adunare Națională în a dona sesiune ordinară a celei 
de-a patra legislaturi, în ziua de 26 decembrie 1961, orele 10 
dimineața.

Președintele Consiliului de Stat,
Gheorghe Gheorghiu-Dej

București, 8 decembrie 1961

A

prieteni
Situafia 

araturilor 
adinei

Pregătirea terenurilor pen
tru însămînțările de primăva
ră continuă în toate regiunile 
țării. Din datele primite de 
Ministerul Agriculturii reiese 
că pină la 7 decembrie au 
fost executate arături adinei 
pe aproape 3.500.000 hectare, 
ceea ce reprezintă 86 la sută 
din terenurile prevăzute. în 
regiunile București, Dobrogea, 
Banat și Crișana această lu
crare se apropie de sfîrșit.

Deoarece vremea poate de
veni neprielnică continuării 
lucrărilor agricole în cîmp, se 
recomandă îndeosebi regiuni
lor rămase în urmă în execu
tarea arăturilor adinei — Cluj, 
Bacău, Hunedoara, Iași și 
Argeș să folosească din plin 
în zilele bune de lucru, mij
loacele 
pentru 
repede 
atenția 
ci al iste 
tinuare

tinere se concentrează tn brațe, 
cînd brațele sînt puternice, nerăb
dătoare să muncească, să planteze 
flori, să răsfoiască o carte, să 
mîngîie o frunte dragă. Nu e ușor. 
Ufemista Anna Fluș nu-și punea 
probleme legate de cîșfigarea 
existenței. O întrista altceva: 
gîndul că mereu, cei din jur o 

privi cu compătimire și că, 
voia lor, din dragoste, o vor 

face să sufere.
Dar nu s-a întîmplaf așa. 

S-a întîmplaf că intr-o zi 
de primăvară, pe aeropor
tul Vnukovo din Moscova 
a coborîf o tînără brună, 
cu trăsături delicate, 
privirea timidă șî cu

mînecile pardesiului 
tsă sub cordon. O aș- 
‘a o mașină elegantă și 

o remeie între două vîrste, 
zîmbet foarte înăr, 
s-a recomandat „doc- 

Nina Gheorghievna* și, 
st bun venit, a săru

tat-o pe Anna. Privirile fe- 
•nutat din li- 
medicului un 

sciipăt de speranță.
.Ma-e'e Lnst.tu» de ortopedie 

Moscova a p-imît-o
!, ca întreaga Moscovă
I, cu brațe deschise și cal 

i aibă și prietenoasă, 
larg al televizorului, 
p.cupului, cu fereastra cît

PETRE DRAGU
(Continuare în pag. a 2-a)

ova. Piața Ro- 
.. Sărbătoare... O 
e de oameni... 

înalt și senin, 
ca in finalul unui 
film de Ctuhrei..-

Tn ritmul maiestuos și festiv al 
fanfarei, urcă la tribuna centrală 
doi tineri ofițeri. Încremenesc în 
poziție de drepți, salutind 
mina la chipiu.

Conducătorul statului so
vietic ii îmbrățișează ca'd 
și de cite trei ori, rusește.

E un moment atît de 
dens de emoție și bucurie, 
incit, pentru o clipă, pes'e 
piața largă se lasă tăcere.

Dar numai pentru o cli
pă. Apoi, din zecile de mii 
de piepturi izbucnesc ura- 
le, strigăte de bucurie, sînt 
scandate cu însuflețire nu
mele celor doi ofițeri.

— lu-ri I Gher-man !
...Și mîini. Zeci de mii 

de mîini, de toate vîrste'e, 
de toate rasele, se ridică 
agitind spre tribună flori, 
batiste, portrete, într-un 
frenetic și plenar dans al 
bucuriei.- îmbinate cu largile 
le, aplauzele sînt ropote stacate 
în uriașa simfonie a acestei 
baton a poporului...

...La una din tribune, o 
brună, cu . trăsături delicate, 
înalță pe vîrfuri, cu ochii numai 
emoție și zîmbef, strigă cu glas 
subțirel dar puternic, amestecînd 
cuvintele rusești și romînești, ș 
aplaudă,’ aplaudă mereu cu ges
turi cînd repezi, ca zbaterea uno.- 
aripi de pasăre mică, cînd largi, 
ca legănarea unor ramuri sub a- 
diere tihnită. Fata cea brune a- 
plaudă spre tribuna centrală cu 
uitarea de sine caracteristică c-- 
cărui fînăr care trăiește o emoție. 
Alături, - o femeie mai în vîrstă, 
pare a fi și ea pradă acestei stări 
caracteristice tinereții. Dar femela 
vîrstnică nu mai privește spre tri
buna centrală, ci spre mîin: e vil 
și în continuă mișcare a'e fetei 
brune. Numai spre mîini. Un abur 
de lacrimă dă strălucire și pro
funzime zîrr.betului cu care fe
meia vîrstnică urmărește dansul 
sigur al mîinilor de alături. Zîm- 
betul acesta e reflexul' unui gînd 
și gîndul e in legătură cu po
vestea mîinilor de alături care, în 
altă lume, n-ar fi putut să a- 
plaude, să îmbrățișeze, să mun
cească. Să urmărim acest gînd...

...In toamna lui 1958, Anna 
Fluș, tînăra colectivistă din Sînni- 
colau Mare, lucrînd la mașina de 
scuturat sorb și-a prins, din nea
tenție, un braț în angrenaj. In 
primăvara anului următor, Anna 
Fluș a ieși) din spitalul raional cu 
antebrațul amputat.

Nu e ușor să rămîi, la 19 ani, 
fără o mînă. E vîrsta cînd sevele

en 
una

săr-

feti
se

oin
Anna,
2 HG , 
Camera 
ochiul l 
muzica

de 
de.
cu 
cu

mecanizate și atelajele 
terminarea cît mai 
a acestor lucrări. în 
unităților agricole so- 
trebuie să stea în cor- 
efectuarea în cele 

mai bune condiții agrotehnice 
a lucrărilor pe terenurile de 
pe care urmează să se obțină 
în anul viitor 5.000 kg porumb 
boabe la 
irigate, 
semen ea 
de pomi 
darea terenurilor pentru plan
tările de vii.

hectar în culturi ne- 
Se recomandă de a- 
grăbirea plantărilor 
fructiferi și desfun.

muțind de la ei disciplina in
terioară, manierele civilizate, 
dragostea pentru frumosul in
trat în normele vieții zilnice. 
Exemplul personal își exerci
tă marea sa influență. Dar 
mai hotăritor decît orice sint, 
la drept vorbind, înseși sem
nele atotprezente ale lumii 
noastre, cu imensa ei grijă 
pentru omul care învață.

Cine se întoarce la Cluj 
după o absență de cîțiva ani 
și se îndreaptă spre marele 
oraș cu amintirea celor mai 
remarcabile imagini știute de 
mult, să zicem — statuia lui 
Mateiaș, Grădina botanică, 
depozitele Bibliotecii Univer
sitare, sala teatrului — să 
vină pe strada Hașdeu să 
vadă noul complex studențesc.

Secția montaj, Uzinele „1 
Mai" Ploiești. în fotografie: 
montarea unei instala

ții 4L. D.
ȘTEFAN IUREȘ Foto ; AGERPRES
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Regula generală
...și rușinoasa excepție

Sparfachiada de iarnă a tineretului

Primele întreceri ale etapei

Sala de gimnastică a Șco
lii pedagogice din Bu
zău est» puternic lumi

nata. Grupuri mari de tineri, 
băieți șl fete, umplu curtea cu 
rtsul lor zgomotos, indreptln- 
du-se spre intrare. E o seară 
neobișnuită. Dinăuntru răz
besc loviturile scurte ale pa
letelor de tenis de masă, 
salturile repetate ale jucători, 
lor în apărare. Iar în încăperi 
liniște. Aplecați asupra mese
lor, șahiștii școlilor medii din 
Buzău își măsoară forțele. A 
început Spartachlada de lamă 
a tineretului. Și aceasta nu 
numai în cadrul asociației 
„Avîntul" Buzău ci șl în nu
meroase alte asociații din 
oraș șl din comunele raionu
lui.

★
La Consiliul raional U.C.F.S. 

am întîlnlt, într-o ședință lul- 
ger, cîțiva președinți de aso
ciații, care discutau planul de 
acțiune in vederea manifestă
rilor sportive ce urmau să se 
organizeze duminică. Era 
vorba In primul rînd de între
cerile în cadrul Spartachla- 
dei și de meciurile de fotbal 
din cadrul Cupel-fulger „30 
Decembrie". Cu acest prilej 
am aflat că în cadrul Consi
liului raional s-a făcut pre
gătirea majorității comisiilor 
pe ramuri de sport — gim
nastică, șah, tenis de masă, 
popice — și au fost instruiți 
responsabilii tehnici al aso
ciațiilor pentru disciplinele 
trîntă și haltere în vederea a- 
cestor întreceri.

— O atenție deosebită am 
acordat mișcării sportive la 
sate, spunea tovarășul Nico- 
lae Dragu, tehnicianul consi
liului raional U.C.F.S. Iar aju
tor în îndeplinirea acestor 
sarcini am primit în foarte 
mare măsură din partea or
ganizației U.T.M., a cadrelor 
didactice.

— In ce s-a concretizat a- 
cest ajutor?

— Cred ca ar putea să răs
pundă mai bine tovarășul 
profesor Constantin Căpățînă,Ia regiunea Hunedoara

In orașele și satele din regi
unea Hunedoara a început 
Spartachiada de iarnă a tine
retului. Întrecerile acestei tra
diționale competiții de masă 
sînt însoțite și de acțiuni pre
gătitoare desfășurării în bune 
condiții a activității sportive 
pe timp de iarnă. In sălile de 
sport din noul oraș muncito
resc Hunedoara se fac amena
jările necesare pentru dispu
tarea competițiilor de gimnas
tică, lupte, haltere, tenis de 
masă. In pădurea Chizidului, 
din apropierea orașului, s-au 
defrișat două pîrtii de schi.

Pentru amatorii sporturilor 
de iarnă din Valea Jiului se 
amenajează o pîrtie de schi la 
Parîngu. Tinerii sportivi din 
Lupeni își construiesc o ca
bană, sus la Straja. Tot la Lu
peni au început lucrările de 
amenajare a unui patinoar.

(Agerpres)

Concerte pentru 
tineret

I

concerte anun- 
aceasta pentru

sala Studio se 
elevii școlilor

In programul Filarmonicii bucu- 
reștene din duminica aceasta, fi
gurează două importante manifes
tări din ciclul de 
țațe în stagiunea 
elevi și studenți.

La orele 10, în 
va repeta pentru 
medii din Capitală concertul-lecție 
despre „Ludwiș van Beethoven", 
iar după-amiază la orele 17, în 
sala Ateneului R.P.R. va avea loc 
cel de-al 3-lea concert pentru e- 
levi și studenți din ciclul „Muzi
ca de-a lungul veacurilor" — pe 
tema Bach-Haendel.

Iși dau concursul soliști de frun
te ai Filarmonicii ca soprana Emi
lia Petrescu, mezzosoprana Mar
tha Kessler, tenorul Ion 
basul Marius Rinfzler, pianistul 
Corneliu Gheorghiu, ș.a.

Piso,

Pe ecranele Capitalei 
noul film rominesc

Cînd primăvara e fierbinte
o producție a Studioului Cinematografic București

ERNEST MAFTEI, MIRCEA BAȘTA, EUGENIA BOSIN- 
CEANU, GHEORGHE NOVAC, SANDU STTCLARU.

Scenariul: D. Carabăț, B. Meirovici. M. Săucan ; Regia : Mir
cea S&ucan ; Imaginea: Costea Ionescu Toncin; Muzica: 

Anatol Viera,

masă
președintele Asociației „A- 
vlnjul” Buzău.

— în majoritatea cazurilor, 
ne spune tov. Căpățînă, ca
drele didactice de speciali
tate sînt acelea care conduc 
nemijlocit desfășurarea aces
tor întreceri.

Pentru a fi cit mal compe
tent în organizarea Sparta- 
chiadei, profesorii de educa
ție fizică din raion au fost 
pregătiți în cadrul cercului 
pedagogic la care profeso
rul Căpățînă a prelucrat a- 
mănunțit șl sistematic instruc
țiunile, însoțindu-le cu de
monstrații practice executate 
de elevii Școlii pedagogice, 
în vederea popularizării la 
sate a disciplinelor sportive, 
mai puțin cunoscute și prac
ticate, au fost organizate de
monstrații în comunele Mără- 
cineni, Stîlpu și altele.

Tinerii din satele raionului 
Buzău au întîmpinat Spar
tachlada cu un entuziasm 
deosebit. în comuna Sără- 
țeanca zeci de tineri au parti
cipat la amenajarea unei 
baze sportive chiar în apro
pierea comunei unde se vor 
desfășura întrecerile. A fost 
amenajat un teren de volei 
pe care s-au și disputat pri
mele meciuri, și un frumos te
ren de handbal în șapte. La 
mina Ojasca a fost renovată, 
prin resurse locale, popicăria 
care, după expresia minerului 
Gheorghe Mihai, președintele 
asociației sportive a minei, 
„poate concura cu orice popi- 
cărie din țară“. Reamenajate 
prin muncă patriotică a tine
retului au fost și bazele spor
tive de la Schela Berea și 
Vernești. Există însă și nu
meroase asociații în care nici 
nu se vorbește încă de Spar- 
tachiadă. Și din păcate acest 
lucru se întîmplă îndeosebi în 
orașul Buzău. De ce ? La a- 
ceastă întrebare ar putea răs
punde mai bine Consiliul ra
ional U.C.F.S. și comitetul 
raional U.T.M. care răspund 
de problema antrenării tine
retului la această largă com
petiție de masă.

VIOREL TONCEANU

Intre prieteni
(Urmare din pag. l-a)

un 
un

Pentru fiecare

întreg perete i-a devenit Annei 
lăcaș familiar și drag. Apoi 

medicii s-au apucat de lucru. Nina 
Gheorghievna și colaboratorii săi, 
luni în șir, zi de zi, ceas de ceas, 
cu răbdare și perseverență au 
învățat-o pe Anna cum să-și folo
sească proteza.
mișcare a trebuit să fie stimulat 
cîte un reflex și pentru fiecare 
reflex a fost nevoie de săptămîni 
întregi de exercițiu. Dar medicii 
sovietici nu și-au îndeplinit doar 
îndatoririle profesionale. Ei au 
privit-o pe Anna ca pe un oaspe
te drag. Fie cu Nina Gheorghiev
na, fie cu alți lucrători ai institu
tului, Anna a început să cunoască 
Moscova. La Kremlin și la Mauso
leu, la „Balșoi" sau la circ, la 
Casa Prieteniei, în metrou, în mu
zee și expoziții, în cinematografe 
(ce emoționant e să vezi „Setea" 
sau „Darclee" pe un ecran mos
covit I), Anna a fost întovărășită 
de prieteni dragi. De la ei a în
vățat să cunoască Moscova, de la 
ei a învățat limba rusă. Cînd a 
simțit lipsa căminului, a familiei, 
a simțit căldura căminului priete
nilor, care o luau în fiecare du
minică în mijlocul familiei lor. 
Adesea găsea pe masă, în came
ra ei din spital, pachete care 
apăreau acolo peste noapte. Erau 
micile „atenții" ale celor care îi 
erau prieteni și cărora le era 
scumpă orice bucurie a ei.

...La Tribuna din Piața Roșie, 
Anna aplaudă frenetic.

Nina Gheorghievna zîmbește 
unui gînd încărcat de bucurie. E 
bucuria unui om sovietic, care a 
pus suflet și generoase strădanii 
pentru a veni în ajutorul unui 
om, E bucuria unui om sovietic 
care a izbutit.

Recorduri mondiale 
stabilite 

de parașutiștii 
sovietici

Parașutiștii sportivi sovie
tici au stabilit trei noi recor
duri mondiale în prob# de 
săritură cu țel fix. Un grup 
de 9 parașutiști, lansîndu-se 
de la o înălțime de 600 m, a a- 
terizat în medie la 5,32 m față 
de centrul cercului. Această 
performanță îmbunătățește cu 
5,70 m actualul record oficial 
deținut tot de parașutiștii din 
U.R.S.S., al doilea record a 
fost stabilit de un grup de 8 
parașutiști. Aceștia sărind de 
la o altitudine de 1000 m au 
realizat media de 7,39 m. Pa- 
rașutista Svetlana Vlasova a 
obținut și ea un valoros re
cord Lansîndu-se de la 2000 
m, Vlasova a aterizat la 3,97 
m de centrul cercului.

PE SCURT
In sala Legia din Varșovia se 

desfășoară întîlnirile din cadrul 
campionatelor internafionale de 
tenis de masă ale R. P. Polone 
la care participă sportivi și spor
tive din 7 țări. In proba de sim
plu feminin Geta Pitică a elimi
nat din concurs pe Michno (R. P. 
Polonă) și Stiebner (R. D. Germa
nă), cîștigînd ambele partide cu 
același scor : 3—0. Maria Alexan
dru a învins-o cu 3—1 pe ceho
slovaca Karikowna. Catrinel Folea 
a pierdut în faja jucătoarei ma
ghiare Heiritis. Dorin Giurgiucă 
s-a calificat pentru turul doi al 
probei de simplu masculin iar 
Sindeanu a fost eliminat cu 3—0 
de polonezul Dembowski. In pro
bele de dublu jucătoarele noas
tre au trecut cu succes primele 
tururi.

★
Cu începere de la ora 12,30 

pe stadionul „23 August** 1 are 
loc ultimul meci al turului 
campionatului cat. A de fot
bal. Cu acest prilej fruntașa 
clasamentului, Steagul Roșu 
Brașov, întîlnește formația 
bucureșteană Progresul. în 
deschidere, la ora 10,45 se vor 
întîlni echipele de tineret ale 
celor două cluburi.

(Urmare din pag. l-a)

Duța, Gheorghe Cismaru, 
Gheorghe Mînzu, Gheorghe 
Săileanu, Alexandru Praho- 
veanu sînt nelipsiți de la lu
crările ce se fac in livadă și 
podgorie. De altfel, 30 la sută 
din aceste lucrări sînt efec
tuate de către tineri. Organi
zația U.T.M. din gospodărie îi 
mobilizează zilnic la lucru. A- 
colo unde se cer mai multe 
eforturi, la defrișări, la des
fundat și terasări, la amena
jarea barajelor de împletituri 
și cleionajelor, tinerii mun
cesc cu nădejde și spor.

îndrumați de organizația de 
partid, colectiviștii și-au făcut 
un plan de perspectivă. Esen
țialul în acest plan este că se 
va da fiecărei palme de pă- 
mint o întrebuințare cit 
mai rațională, să poată pro
duce cît mai mult. Livezile bă- 
trine și viile de pe șes se 
mută pe dealuri. Pe șe- 
surile gospodăriei colective se
află încă 40 de hectare cu pă

ales în bătălia cu sine însuși 
în momentul in care una din 
însușirile pozitive ale eroului, 
ambiția de a ajunge inginer, 
începe să acționeze în sens 
negativ, împingîndu-l pe tînă
rul zilelor noastre spre tenta
tiva rușinoasă a „pilei", străi
nă concepției noastre.

„Mi se pare romantic" e o 
lucrare vădit polemică; aici 
nu mă asociez celor care sus
țin că din nepricepere autorul 
nu și-a construit piesa pe 
obișnuita formulă de intrigă 
și șnur de situații dramatice, 
„tari". Tocmai de aceea, unei 
astfel de piese care re
nunță deliberat la caracteri
zarea eroilor „în acțiune" și 

se bazează exclusiv pe cioc
nirea lor în planul concepții
lor, nu îi este admis să ne
glijeze, să nu dea maximum 
de expresivitate relațiilor din
tre personaje. Și nu atât re
lațiilor dintre personajele po
zitive și cele negative cît 
mai ales relațiilor perso
najelor pozitive între ele. 
esențiale pentru afirmarea 
elementului etic nou. Dragos
tea celor doi tineri — Simina 
și Dinu — care trebuia să 
devină aria principală de 
afirmare a înfruntării dra
matice a caracterelor, în func
ție de poziția lor diferită față 
de problema „intervenției", 
nu consumă decît aspectul 
anecdotic al idilei din
tre profesoara de geografie și 
fostul ei elev, actualmente lo
godnic. Simțind el însuși a- 
ceastă sărăcie a raporturilor 
eroilor principali, dramatur-

★
Astăzi dimineață de la ora 

10 sala Dinamo din Capitală 
va găzdui finala campionatu
lui republican de box in care 
se intilnesc echipele bucureș- 
tene Steaua și Dinamo, Intîl- 
nirea suscită un deosebit in
teres.

obținut, 
a fi om 
folosul

Sărbă-Roșie.

Și nu e deloc nefiresc să ase
mănăm bucuria Ninei Gheorghiev- 
na cu aceea a cosmonauților de 
la tribuna centrală. La proporțiile 
respective și ea a 
mele mindriei de 
tic, o izbindă în 
nilor.

Moscova. Piafa 
toare...

La una din tribune, o 
invitată o îmbrățișează cu 
pe femeia cu zîmbef tînăr care 
îi stă alături...

Peste toate — cer înalt și senin 
ca în finalul unui film de Ciuhrai...

în nu- 
sovie- 
oame-

tînără 
putere

★
Am primi) de curînd la redac

ție o scrisoare. Era de la o tînără 
colectivistă din Sînnicolau Mare, 
Anna Fiuș. Scrisoarea povestea 
toate aceste întimplări și se în
cheia așa : „Vă rog foarte mult 
să scrieți despre asta în ziar, ca 
să știe toată țara cum m-au pri
mit pe mine, o simplă țărancă, 
colectivistă, oamenii sovietici, cum 
au făcut ei fotul ca să mă simt 
acolo, departe de casă, ca în 
propria mea familie. Vă rog să 
scrieți".

Și am scris.

e afișul Teatrului 
de Comedie a 
apărut de cîtva 
timp o nouă pie
sa originală — „Mi 
se pare roman, 

tic..." de R. Cosașu.
Ce e proaspăt și atrăgător 

în această piesă ? Conflic
tul izvorînd din realitatea zi
lelor noastre, conflict care an- 
ga jind concepții de viață ire
conciliabile afirmă superiori
tatea eticii noi. E drept, au
torul nu vizează o problemă 
majoră privind conștiința so
cială. El se războiește cu elan 
—uneori cam exaltat față de 
amploarea temei, — cu acele 
„mici lașități diurne”, cum le 
denumea Radu Beligan, con
cesii care duc treptat la abdi
carea de la morala socialistă.

Sursa de inspirație a piesei 
e directă, autentică. Strunga
rul din Cisnădie plecat să cu
cerească cetatea științei se 
află în pragul examenului de 
admitere la politehnică. Deși 
pregătit, băiatul se teme. N-a 
învățat încă să dea examene. 
Și din această teamă, răsare 
o idee năstrușnică: „Singur 
n-o pot scoate la capăt". Ca 
să se convingă pe sine și pe 
ceilalți de „adevărul" proas
păt descoperit, tânărul care a 
fost crescut și format pînă 
atunci cu ajutorul colecti
vului uzinei, își găsește 
influențat de alții dar 
de-o anume slăbiciune a 
— justificarea unei lașe 
tenții: va merge să ceară 
sprijin fostului său meșter, 
astăzi secretar dl comitetu
lui orășenesc de partid. Dar 
acesta — comunist înțelept 
și plin de tact în relațiile 
cu oamenii — îl va ajuta în 
cu totul alt mod decît corni- 
țînd pentru fostul său ucenic 
abuzul de influență 
i-l reclama puștiul, 
influențat nu atit 
grosolan oportunistă 
rului de rațe, Fuiorescu, 
mai ales de aceea, mult mai

sa 
in-

pe care 
Dinu e 
de teza 

a picto- 
cit

In scopul folosirii lemnului 
de lag de dimensiuni re
duse la construcții agro
zootehnice, la Institutul de 
cercetări forestiere din Ca
pitală au fost elaborate 
elemente lamelate cu aju
torul cărora se pot obține 
deschideri mari cu un con
sum rexdus de material 
lemnos. In fotografie : Un 
exemplu de fermă constru
ită din arce triple articu
late după principiul de 

mai sus
Foto : AGERPRES

Desfășurarea 
festivalului filmului 

pentru sate
Acțiune culturală de mase, de

venită tradițională, festivalul fil
mului pentru sate, a cărui primă 
etapă se desfășoară luna aceasta, 
a stîrnit de la bun început un 
larg intere:, în rîndul tuturor săte
nilor. De exemplu, într-o singură 
zi, filmele prezentate în cadrul 
festivalului au fost vizionate de a- 
proape 30.000 de țărani munci
tori din satele și comunele re
giunii Crijana. In regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară — 1n care 
toate sateile electrificate au acum 
cinematografe proprii — prezen
tarea filmelor în cadrul festivalu
lui este însoțită de expuneri și 
conferințe în legătură cu tema fil
melor respective.

Numărul cinematografelor din 
regiunea Hunedoara, în care se 
desfășoară anul acesta festivalul 
filmului, este mai mare cu 26 
deci) în 1960. Astăzi în această 
regiune, unde în trecut nu exist» 
nici un cinematograf la sate, re
vine cîte un cinematograf la 1760 
locuitori din mediul sătesc.

In satele și comunele regiunii 
Oltenia, unde în prezent există 
de peste 20 ori mai multe cine
matografe decît tn anul 1948, sînt 
organizate în cadrul festivalului 
spectacole speciale pentru copii 
și tineret.

(Agerpres)

Brigada de tractoriști con
dusă de comunistul Ene 
Gheorghe de la S.M.T. Cio- 
rani executînd arături de 
toamnă pe tarlalele gos
podăriei colective „A 40-a 
aniversare a partidului'" 
din comuna Drăgănești, 
regiunea Ploiești, care a 
luat ființă zilele acestea.

„Jilț se. țtaie
primejdioasă prin aparența 
sa logică, firească, a bătrinu- 
lui Isaia, responsabil sportiv 
al uzinei, care consideră nece
sar ca secretarul să intervină 
la facultate pentru a promova 
către inginerie acest sănătos 
cadru muncitoresc. Unul din 
cele mai izbutite momente 
ale piesei (și ale spectacolu
lui) este discuția comunistu
lui Dorobanțu cu strungarul 
Dinu Constantin — unul în o- 
fensivă pentru a apăra demni
tatea celuilalt — celălalt, în 
defensivă pentru a șterge din 
conștiință ideea „trăznită" 
care l-a adus în biroul secre
tarului de partid. Aici piesa 
atinge punctul său maxim de 
intensitate. Din păcate, în rest 
ea se păstrează la aspectul 
periferic al problematicei 
abordate. Eroul e prea os
tentativ ajutat de întâm
plare să greșească față de 
morala comunistă: îl întîl
nește în camera de hotel pe 
Fuiorescu. impostorul în artă 
și în viață, care-i trans
mite tânărului principiul 
său machiavelic: Scopul
scuză mijloacele' : apare apoi 
pe arenă nea Isaia, pseudo- 
susținătorul tinerelor cadre 
din uzină; apoi băiatul află 
că nea Dorobanțu, fostul său 
meșter, se găsește într-un post 
„cheie"; că la Sfat există Ma
ria Cernea, soția profesoru
lui de la politehnică și prie
tena logodnicei lui Dinu. Lan
țul slăbiciunilor funcționează 
în piesa lui Cosașu prea im
pecabil ca să nu pună specta
torul în gardă asupra autenti
cității conflictului inspirat din 
realitatea noastră nouă. Ar fi 
fost mult mai veridic și mai 
interesant pentru spectator 
să-l urmărească pe Dinu mai

Livezile se mută 

pe dealuri

CRONICA DRAMATICĂ

șuni „bune numai pentru ca
pre" — după expresia tovară
șului Eugen Bădescu, secreta
rul organizației de partid. Și 
acestea iși schimbă înfățișa
rea. Locul pășunii degradate îl 
vor lua plantele furajere cul
tivate în conveier verde. 
Bălțile vor fi transforma
te în eleștee în care se 
vor crește crapi și păsări de 
apă. Lucrările necesare vor 
începe la primăvară. Organi
zația U.T.M. s-a gîndit însă de 
pe acum ce va avea de făcut. 
Toți tinerii vor fi organizați 
în echipe care vor lucra la di
guri, la defrișarea stufului, la 
transportul gunoiului de grajd 
pe pășunea care va fi desțe
lenită. In gospodăria co
lectivă din Cîndești se fac 
multiple lucrări de fertilizare 
a solului, de cîștigare a noi 
păminturi.

De aici, de pe Vîrful Solni
ței ai o imagine cuprinzătoare 
a noii înfățișări pe care o ca
pătă locurile, prin forța și in
geniozitatea stăpînilor lor, co
lectiviștii.

gul a adus din afară persona
je secundare care să învioreze 
idila, cum ar fi amuzantul 
milițian, principial și atât de 
cald față de îndrăgostiții pe 
care-i sfătuie, dimineața, în 
parc, să se „legifereze", ori 
casierița romanțioasă care ci
tește pasionată „Roșu și ne
gru" și chelnerul zelos întru 
vinderea băuturilor spirtoase. 
Felul neconvingător în care 
Simina, oscilantă îi ia a- 
părarea lui Dinu față de 
el însuși și mai ales față de 
cei din jur — de Maria Cer
nea ori nea Isaia —, determi
nă inconsistența conflictului 
sentimental și — în ultimă in
stanță — paliditatea, super fi- 

cialitatea cu care acest per
sonaj afirmă noul. Dacă 
n-ar fi ponderea cu care 
intervine în scenă comunistul 
Dorobanțu, balanța „pozitivi
lor" ar rămîne suspendată în 
aer, autorul nedovedind matu
ritatea artistică în stare să 
aducă în piesă echilibrul fi
resc din viață.

Pentru că „Mi se pare ro
mantic" e o piesă despre ti
neret, pentru tineri și ma
turi, pretențiile educative față 
de ea cresc. Spectatorul ar fi 
dorit să asiste la o dezbatere 
mai aprofundată asupra ter
menului în discuție „roman
tic", termen pe care-l folo
sește atât de des autorul pro- 
mițînd mai mult decît ne 
poate oferi pînă la urmă. 
Pentru că romantismul de
suet pe care se bate 
atîta monedă în piesă, roman
tism promovat de Lily-ama- 
toare de plimbări pe Gange

căi-

nou 
ini-

E o frumusețe modernă, ine
dită, și care totuși îți evocă 
foarte puternic o măreție reți
nută pe undeva. Unde oare 
ai mai văzut, ca aici, aleea 
șerpuind spre capătul de sus 
al unei peluze largi, în pan
tă dulce, prelungă, menită să 
profileze mai bine construcția 
din creștet ? Nu cumva la Pe- 
leș ? De unde ții minte ceva 
asemănător acestei feerii de 
marmură, sticlă și beton, egal 
de seînteietoare la lumina 
soarelui și a neonului ? Poate 
pe litoral ? Dar nu, acestea 
nu sînt foste castele regale, 
nici actuale hoteluri de odih
nă ; sînt cămine studențești, 
e cantina studențească, — dar 
așa cum le-a proiectat și le-a 
realizat arhitectura socialistă 
după înaltul criteriu al demni
tății. De la uriașele instalații 
sclipind în aluminiu, ale bu
cătăriei gata să deservească 
mii de meseni, pînă la ultimul 
ungher al dulapurilor în pe
rete din vestibulul fiecărei ca
mere studențești, totul influ
ențează climatul sufletesc al 
omului tînăr aflat aici la în
vățătură. Spațiu, lumină,
dură, confort, echilibru, ofe
rite generos, din belșugul 
al muncii poporului, din 
țiativa și sub atenta îndru
mare a partidului. Atîta dăr
nicie ar trebui să te copleșea
scă ; dimpotrivă, ea te înalță 
în proprii tăi ochi.

Și îți impune, aproape fără 
să observi, modificări de 
structură sufletească. Schimbă 
raporturile lăuntrice în favoa
rea maturității și seriozității, 
ascute dorința de a răspunde 
cît mai repede și mai deplin 
prin frumusețe la frumusețe, 
prin dăruire la dăruire, crește 
simțul de responsabilitate. 
Cine trăiește și învață în că
mine — Cluj 1961 — se simte 
zilnic semnatarul unui anga
jament solemn întocmit în 
fața poporului și parafat de 
propria-i conștiință — să păs
treze fără cea mai neînsem
nată știrbire comorile care i 
s-au pus la îndemînă, pentru 
ca urmașii săi întru studiu 
să le moștenească integral.

Aceasta este regula gene
rală.

Excepțiile sînt privite 
dureroasa uimire 
anomaliile grave, 
procent care trece 
bil de 99 la sută 
pur și simplu de 
Cum este oare cu putință ca 
un om ajuns la vîrsta de 20 
de ani și care datorește totul 
poporului să se comporte cu 
jalnica liniște a inconștienței, 

cu 
de 
un

trezită 
Pentru 
considera- 
ele rămîn 
neînțeles.

și de restaurante cu tono- 
mate, — nu mai interesează 
astăzi spectatorul tînăr. Și 
atunci, autorul, simțind ne
voia de a-și întări dezba
terea, a ales cîteva as
pecte — din păcate exterioare 
— spre a ilustra celălalt ro
mantism, romantismul de tip 
nou al personajelor pozitive. 
In acest sens Simina apelea
ză la un simbol naiv, 
facil, al primei zăpezi („să 
fim puri ca și ea", rostește 
fals exaltată eroina); iar 
prietena Siminei, rigida func
ționară de la Sfat, ține să se 
definească și ea tot ca o neo
romantică și tot cu ajutorul 
aceleiași formule de „puri
tate" : zăpada de pe Coștila, 
pe care aleargă să schieze.

O mostră de felul facil în 
care a fost înțeles de către 
unii gazetari acest aspect cu 
totul exterior al „romantismu
lui" din piesă ni-l oferă S. 
Brand în „Gazeta literară" din 
9 noiembrie a.c. înlocuind pă
rerile personale printr-o dis
cuție apologetică, la un nivel 
superficial și teribilist, cu in- 
terpreții și regizorul piesei, 
reporterul bagatelizează în
seși elementele valoroase ale 
comediei.

Tonalitatea autentic roman
tică a acestei piese nu stă 
insă — cu toate eforturile au
torului piesei — în această 
căutată atmosferă de ingenui
tate (și nici actualitatea pie
sei nu rezidă în coincidența 
fortuită a comunicatului de 
radio privind lansarea rache
tei cosmice cu afirmația Simi
nei : cer mutarea logodnicu
lui de pe „Marte" pe ..Ve
nus") — ci în vibrația inte
rioară a unui personaj iz
butit ca Dinu, (valorificat de 
talentul matur dirijat de 
data aceasta al tânărului

dăunind asupra unui bun ob
ștesc ? Cum de n-a căzut iner
tă, neputincioasă, mina ridi
cată să arunce (ce joc derizo
riu și prostesc I) briceagul în 
ușă ? Și cum, după prima lo
vitură, cînd smulgerea lamei 
a lăsat să se vadă urma ru
șinoasei isprăvi, cum a putut 
făptașul să reînceapă, cu ne
păsare senină, imbecilul său 
antrenament 1 De neînțeles, 
intr-adevăr, dar s-a petrecut 
din păcate și așa ceva.

E adevărat că nu este un 
cămin nou construit căminul 
„E. Racoviță". Dar el nu a 
putut rămîne în afară de sfe
ra înnoirilor. Nu mai depar
te de vara acestui an au fost 
investiți 500.000 lei în reno
varea și amenajarea clădirii: 
s-a zugrăvit, s-a parchetat, 
s-a înlocuit și s-a vopsit lem
năria — inclusiv ușile — s-a 
adus mobilier...

— Cu acești bani, de care 
fapta voastră și-a bătut joc, 
s-ar fi putut construi 15 apar
tamente, le spunea vinovaților 
președintele comitetului de că
min, studentul loan Ciobanu 
în adunarea generală U.T.M. 
care le discuta abaterile. Dacă 
v-ați fi gîndit vreodată mai 
profund la munca oamenilor, 
la dragostea lor pentru învăță
tură, la rodul strădaniilor co
lective nu v-ați fi făcut de 
ocară...

— Inutil să vă scuzați cu 
„a fost o ieșire copilărească". 
Ce fel de copilărie mai e și 
asta ? remarca Ion Păcurariu. 
Acum sînteți în anul II; 
peste trei ani societatea va 
conta pe aportul vostru. Vi 
pregătiți să fiți profesori, edu
catori, nu țintași de doi bani 
jum’ate. Demnitatea cu care 
veți trebui să veniți în fața 
copiilor, maturitatea de jude
cată nu se obțin, abia la pri
mirea diplomei: trebuie să 
le aveți de mult, să nu vă pă
răsească o clipă. Mii de copii 
din școlile elementare ar pu
tea să vă fie pildă, cu vorba 
și cu fapta, în materie de res
pect față de bunurile obștești. 
Copilărie, spuneți ? Nu cred. 
Mai curînd un nivel scăzut 
al conștiinței...

Cuvinte mînioase. Cuvinte 
îndurerate. Grele cuvinte. în
dreptățite. Tuturor colegilor 
le venea greu în seara aceea, 
simțind apăsarea faptei cî- 
torva. Blamul dat de adu
narea generală a utemiștilor 
a fost, de aceea, categoric : la 
urma urmei fusese încălcată o 
îndatorire statutară de U.T.M. 
— păzirea proprietății socia
liste. Desigur, și părinții care 
aveau să primească prin scri
sori relatarea celor petrecute 
vor avea o zi întunecată: fiii 
lor nu le-au făcut prea multă 
cinste.

Lecție severă, dar bine me
ritată, condamnarea unanimă 
pe care au întîmpinat-o le va 
sluji însă, pe viitor, lui Lucșe 
Remus, Drăgănoiu loan. Ba- 
lint Andras. Magyary I stAn- 
vic. Dunei Euger. ți P-An 
Gheorghe. Poate avea temei 
convingerea că viitorul și evo
luția lor vor infirma simpto
mul îngrijorător al nepăsării, 
că ajutorul tovărășesc al co
lectivului va reuși să-t de
termine a lupta pentru șter
gerea petei de azi. Cînd vor 
învăța mai bine, cînd vor 
munci mai mult, vor izbuti 
să aprecieze exact ce înseam
nă repararea unei stricăciuni, 
nu numai costul exact, plata 
pentru daune, ci și transfor
marea petrecută în adîncul 
conștiinței vinovatului. Cu si
guranță că atunci și cei puși 
astăzi în discuție, reintrînd 
in cămine, vor avea la panoul 
„oglindă" numai însemnul 
roșu, pentru „foarte ordonat". 
Și să mai nădăjduim că vii
torii lor elevi, privind spre 
catedră, nu vor ține minte 
exact despre cine a fost vorba 
în rîndurile acestea 

interpret Aurel Cioranu) și 
de prospețimea morală a co
munistului Dorobanțu, care 
și-a găsit tn persoana ac
torului Costel Constanti- 
nescu un interpret expresiv. 
Regretăm uscăciunea unor 
personaje ca Maria Cernea — 
ușor atenuată în interpretare 
de grația Sandei Toma — și 
intr-o măsură liniaritatea Si
minei, (actrița Liliana Ți- 
cău care n-a putut compensa 
— cu toată strădania — 
lipsa de autentic romantism 
al eroinei decît exaltând la 
maximum niște firave ele
mente dramatice).

Sarcina colectivului artistic 
al Teatrului de Comedie care 
a interpretat această piesă 
n-a fost deloc ușoară. Sub 
conducerea tânărului regizor 
D. Esrig s-a reușit ocolirea 
dibace a deficiențelor piesei ■— 
subțire ca substanță — și reali
zarea unui spectacol vioi, an
trenant.

Regizorul a reușit cu ajuto
rul interpreților să dea o ge
neralizare mai largă decît cea 
vizată de dramaturg. Putem 
exemplifica afirmația prin 
maturitatea cu care e lucra
tă scena — cheie a spectaco
lului : discuția Dorobanțu— 
Dinu, ori prin creionarea 
pregnantă a unor personaje 
episodice, dar cu aport în lim
pezirea polemicii : Lily (sa
vuros caricaturizată de Va- 
silica Tastaman), milițianul 
(frumos interpretat de Amza 
Pelea) portarul (Mircea 
Constantinescu), doamna Gi
gea (Agnia Bogoslava). Mer- 
gînd prea mult pe șarjă, 
N. Gărdescu în rolul pictoru
lui de rațe și portrete cu in
digo, Fuiorescu, și — în chip 
nejustificat, tot pe șarjă — 
Dem. Savu în rolul destul de 
confuz al bonomului mărginit, 
Isaia, — completează distribu
ția acestei piese frumos pusă 
în valoare pe scena Teatrului 
de Comedie.

ALICE MANOIU
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Uniunea Sovietică va face totul

pentru a se împiedica un nou război
Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov la Congresul Sindical Mondial

îl

rj
9/i

MOSCOVA 8 (Agerpres). <- TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, a rostit la 9 decembrie o cuvîntare 
în fața delegaților la cel de-al V-lea Congres Sindical Mondial.

Delegații, în picioare, l-au 
salutat cu căldură pe N. S. 
Hrușciov. în uriașa sală a Pa
latului Congreselor din Krem
lin au răsunat peste 5 minu
te aplauze furtunoase.

N. S. Hrușciov a declarat că 
este mișcat de această primi
re caldă, pe care o aprecia
ză ca o aprobare a acțiunilor 
clasei muncitoare din fosta 
Rusie, din Uniunea Sovietică 
de astăzi. Vorbitorul a subli
niat că consideră aceste acla
mații ca un salut adus ideilor 
care stau la baza statului so
vietic, ca un salut adus po
porului care acum 44 de ani 
a ridicat primul steagul roșu, 
iar acum îl poartă victorios 
înainte.

Imperialiștii nu pot 
intoarce istoria 

inapoi
Acela care astăzi nu 

ge comunismul, mîine 
fi adeptul lui, întrucît 
nismul atrage oamenii 
opera lui vie, îndreptată spre 
binele și fericirea omenirii. 
Și dacă astăzi unii oameni 
încă nu recunosc comunismul, 
mîine ei vor ajunge inevitabil 
la comunism.

Șeful 
relevat 
nu mai 
statului 
meniul fanteziei. El a subliniat 
că ideile marxist leniniste con
stituie forța cea mai puter
nică.

N. S. Hrușciov a spus, de 
asemenea, că nici un fel de 
rugăciuni și descîntece ale 
imperialiștilor și colonialiști
lor nu pot întoarce istoria 
înapoi.

N. S. Hrușciov a declarat că 
participarea la Congresul Sin
dical Mondial a reprezentan
ților unor sindicate de orien
tări diferite îl transformă în
tr-o adunare repezentativă cu 
adevărat mondială a oameni
lor muncii.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat rolul uriaș al cla
sei muncitoare, clasa cea mai 
înaintată a societății coctern- 
porar.e. exponentul aăevărate- 
.or tcea.uri axe oamemlor 
muncii și luptătorul cel mai 
activ pentru înfăptuirea aces
tor idealuri- .în decursul isto
riei omenirii nici o clasă n-a 
săvirșit fapte atît de mărețe 
ca clasa muiîcitoare”.

Numai clasa muncitoare, ma
sele populare care au luat pu
terea în miinile lor, a decla
rat N. S. Hrușciov, pot asigu
ra poporului pacea, progresul 
social, prosperitatea și ferici
rea.

E a subliniat marile merite 
ale sindicateler sov. etice in 
toate realizările poporului so
vietic. Sindicatele au desfășu
rat o muncă uriașă pentru u- 
nirea și organizarea oameni
lor muncii, pentru desfășura
rea întrecerii, educării unei 
discipline noi a muncii.

N. S. Hrușciov a mulțumit 
din partea poporului sovietic 
pentru sprijinul frățesc pe 
care clasa muncitoare interna
țională îl acordă Uniunii So
vietice.

Clasa muncitoare sovietică, 
întregul nostru popor, a spus 
el. se străduiesc să facă totul 
pentru a justifica încrederea 
clasei muncitoare internațio
nale și să contribuie prin efor
turile lor la înaintarea ei spre 
un viitor luminos.

împărtășim cu bucurie ex
periența noastră oamenilor 
muncii din celelalte țări, știind 
că această 
ca drumul 
ușor, a 
Hrușciov.

Vorbind 
construirii 
te adoptat 
XXII-lea al P.C.U.S., Hrușciov 
a subliniat că acest program 
este pătruns de la început pină 
la sfirsit de un singur țel — 
„TOTUL PENTRU OM, TO
TUL PENTRU BINELE OMU
LUI”.

înțele- 
poate 

comu- 
prin

guvernului sovietic a 
că în prezent nimeni 
consideră că planurile 

sovietic sînt de do-

experiență va face 
lor să fie mai 

declarat N. S.

despre Programul 
societății comunis- 

de Congresul al

Numai clasa 
muncitoare este 

capabilă să asigure 
adevărata 

democrație

Nivelul de trai al oamenilor 
sovietici va fi cel mai înalt din 
lume.

„Istoria — a arătat vorbi
torul — a confirmat că numai 
clasa muncitoare este capabi
lă să asigure adevărata de
mocrație”.

Prin construirea socialismu
lui și prin intrarea în perioa
da construcției desfășurate a 
comunismului, statul sovietic, 
care a apărut ca un stat al

dictaturii proletariatului, s-a 
transformat într-un stat al 
întregului popor.

„Aceasta, a subliniat el, este 
o dovadă grăitoare 
dului democratism 
muncitoare”.

Șeful guvernului 
arătat că perioada 
comunismului este 
de creștere continuă a rolului 
organizațiilor sindicale și al 
celorlalte organizații obștești.

Linia noastră generală, a 
spus N. S. Hrușciov, este dez
voltarea și ridicarea la un ni
vel mai înalt a spiritului de 
inițiativă, atragerea tuturor 
cetățenilor sovietici la condu
cerea treburilor societății, și 
lărgirea funcțiilor organiza
țiilor obștești.

„Dacă ar fi să ne reprezen
tăm întreaga activitate econo
mică, culturală și obștească 
din țara noastră ca pe o co
rabie condusă de un cîrmaci 
atît de experimentat ca Parti
dul comunist, alături de el pe 
puntea de comandă a acestei 
corăbii s-ar afla și sindicatele" 
— a declarat Hrușciov care 
a adăugat că nici o problemă 
cit de cit importantă nu este 
rezolvată în țară fără parti
ciparea sindicatelor.

Sindicatele sînt chemate 
să-și intensifice activitatea în 
domeniul conducerii econo
miei, să ajute pe oamenii 
muncii să-și însușească de
prinderile necesare conducerii 
treburilor de stat și obștești, 
trebuie să fie inițiatoarele în
trecerii pentru munca comu
nistă, șă se preocupe 
deauna de interesele 
riale și de drepturile oame
nilor muncii.

a profun- 
al clasei

sovietic a 
construirii 
o perioadă

întot- 
mate-

lupta pentru pace 
problema 

problemelor
Subliniind că în condițiile 

actuale, „problema probleme
lor este lupta pentru pace, 
pentru preîntâmpinarea unui 
răzooi termonuclear”, Hrușciov 
a declarat: -ASTĂZI ESTE 
MAI IMPORTANT CA ORI- 
Ci.ND SĂ SE MOBILIZEZE 
TOATE FORȚELE ÎN LUPTA 
ÎMPOTRIVA PRIMEJDIEI DE 
RĂZBOI".

Istoria a încredințat clasei 
muncitoare internaționale o 
deosebită răspundere pentru 
apărarea păcii. Trebuie mobi
lizate și unite forțele iubi
toare de pace ale oamenilor 
muncii in lupta pentru preîn- 
timpinarea unui război.

Hrușciov a declarat că înce
tarea cursei înarmărilor și 
lupta pentru dezarmarea ge
nerau și totaU este primul 
pas. pasul hotărâtor in această 
direcție.

El a arătat că cheltuielile 
de război și cele tăcute pen
tru pregătirile de război s-au 
cifrat în prima jumătate a 
secolului în întreaga lume la 
peste 4 trilioane de dolari. Cu 
această sumă s-ar fi putut 
hrăni gratuit cu pâine timp de 
jumătate de secol întreaga 
populație a globului, s-ar fi 
putut construi locuințe bine 
amenajate pentru 
ne de familii

Promovând cu 
încercata politică 
coexistenței pașnice a țărilor 
cu sisteme sociale diferite, 
Uniunea Sovietică se pronun
ță și se va pronunța cu hotă- 
rîre pentru dezarmarea gene
rală și totală sub un control 
internațional, va face totul 
pentru a se împiedica un nou 
război.

Este necesar să fie stinse la 
timp focarele care constituie 
o primejdie de război, să fie 
reglementate pe calea tratati
velor toate problemele inter
naționale nerezolvate.

Nikita Hrușciov a declarat 
că imperialiștii sînt nerealiști 
cînd doresc să rezolve proble
mele internaționale așa cum 
ie convine; să înăbușe Cuba, 
să înăbușe mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor 
din Africa, Asia și America 
Latină, să înghită Republica 
Democrată Germană, și dacă 
s-ar putea și celelalte țări so
cialiste.

O dată cu apariția Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste, o dată cu succesele 
obținute in dezvoltarea eco
nomiei, științei și tehnicii lor, 
clasa muncitoare internațio
nală a căpătat o puternică 
bază materială pentru înfrî- 
narea agresorilor și preintîm- 
pinarea unui război între 
state.

Astăzi clasa muncitoare in
ternațională are ce să opună 
forțelor războiului, a declarat 
Nikita Hrușciov. A ignora a- 
ceasta, ar însemna a subapre
cia posibilitățile clasei munci
toare internaționale și a su- 
praaprecia forțele imperialis
mului. înțelegerea justă a a-

500 milioa-

consecvenfă 
leninistă a

STOCKHOLM. — La 8 de
cembrie a.c. universitatea din 
Stockholm a organizat o fes
tiv tate cu prilejul donării de 
cărți literare și științifice ro- 
mînești de către I.R.R.C.S. a- 
cestei universități.

EL'SABETHVJU-E. — Forțele 
O.N.U. continuă operațiunile în 
Katanga. După cum a anunfat 
Brian Urquhart, reprezentantul 
O.N.U. la Elisabefhville, situația 
în capitala katangheză este „bu
nă", iar forțele O.N.U. desfășoară

„ac(iuni de curățire” în afara o- 
rașului. In oraș, bandele lui 
Chombe mai dețin doar cîfeva 
puncte întărite, printre care pa
latul lui Chombe și hotelul Lido.

PARIS. — După cum trans
mite agenția A.F.P., Tribuna
lul militar francez 
geria a condamnat 
trioți algerieni la 1 
șapte la închisoare 
ne variind între 
trei ani.

din Al- 
trei pa- 

moarte și 
pe terree- 
6 luni și

cestei probleme are o mare 
însemnătate pentru o judi
cioasă orientare a politicii în 
condițiile în care imperialis
mul a încetat să mai fie fac
torul dominant în relațiile in
ternaționale.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat că Uniunea Sovietică 
își stabilește politica sa por
nind tocmai de la o asemenea 
înțelegere a situației. Ca e- 
xemplu, el s-a referit la ho- 
tărîrea privitoare la reluarea 
experiențelor cu arma termo
nucleară.

Din păcate, încă nu au înțe
les toți justețea și necesitatea 
silită a acestei acțiuni a 
noastre, a spus N. S. Hrușciov. 
Această măsură a avut o im
portanță uriașă pentru menți
nerea păcii. Arma noastră ra- 
cneto-nucleară constituie ur. 
puternic factor de reținere 
pentru intențiile agresive ale 
imperialiștilor.

Dacă imperialiștii vor sâ 
ducă o politică de pe poziții 
de forță, ei trebuie să știe ce 
forță va fi opusă forței lor. 
Ei nu au încă bombe de 50 și 
100 de megatone, în timp ce 
U.R.S.S. are deja bombe chiar 
mai puternice decît 100 de 
megatone.

Este necesară
activizarea tuturor 
forțelor iubitoare 

de pace
Referindu-se la faptul că 

mulți oameni din diferite țări 
își exprimă îngrijorarea în le
gătură cu urmările dăunătoa
re ale experiențelor nucleare 
pentru sănătatea omenirii, 
N. S. Hrușciov a spus : Noi 
înțelegem îngrijorarea lor și 
ne străduim să punem capăt 
exploziilor cu bombe termo
nucleare.

El a subliniat că noile ex
periențe cu arma nucleară pe 
care le efectuează țările occi
dentale dau Uniunii Sovietice 
dreptul de a continua la caz 
de nevoie, experiențele sale, 
pentru a spori și mai mult 
puterea lagărului socialist

N. S. Hrușciov a relevat că 
trebuie să se depună mari e- 
forturi pentru a se obține re
zolvarea problemelor interna
ționale în interesul păcii și 
dreptății, ținând seama de vo
ința și drepturile suverane ale 
popoarelor. Chestiunea constă 
în aceea că forțele agresive 
ale imperialismului nu doresc 
o reglementare pașnică. Gu
vernul sovietic se pronunță 
pentru adevărate tratative in 
problema germană, adică pen
tru tratative cu privire la re
glementarea pașnică, la lichi
darea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial. N. S. 
Hrușciov a apreciat încheie
rea Tratatului de pace cu 
cele două state germane, crea-

rea orașului liber, Berlinul 
occidental, ca o soluție reală 
pentru problema germană. 
Uniunea Sovietică și întregul 
lagăr socialist susțin ,‘ 
continua să susțină această 
soluție.

Șeful guvernului 
relevat că pentru 
agresorilor va fi nevoie de 
activizarea tuturor forțelor 
iubitoare de pace și în primul 
rind a clasei muncitoare in
ternaționale. Cred că veți fi 
de acord cu mine că nu s-a 
făcut încă totul pentru a 
pune în acțiune toate forțele 
mișcării muncitorești, pentru 
a da o ripostă celor ce pre
gătesc un nou război, a spus 
eL Muncitorii din S.U.A., Ger
mania occidentală. Anglia, 
Franța, Japonia, Italia și din 
celelalte state capitaliste sînt 
la fel de interesați ca și mun
citorii din țările socialiste în 
evitarea unui nou război dis
trugător. Clasa muncitoare 
internațională, dispune acum 
de posibilități mult mai mari 
și dacă le va folosi, pacea 
omenirii va fi asigurată.

O uriașă importanță pentru 
întărirea păcii, pentru pro
gresul omenirii, o 
darea rușinosului 
colonialismului.

Vrem ca toate 
să-și hotărască singure soar
ta, ca ele să se elibereze atit 
de colonialiștii vechi, cit și 
de cei noi. Pop-oarele Asiei, 
Africii, Americii Latine nu au 
nevoie de lecțiile și sfaturile 
colonialiștilor.

N. S. Hrușciov a arătat că, 
după cum s-a subliniat în mod 
just la Congres, asigurarea 
unității de acțiune * tuturor 
detașamentelor clasei munci
toare are o însemnătate pri
mordială pentru suocesul miș
cării muncitorești.

Ar fi o greșeală de neiertat 
ca acum, cînd forțele reacțiu- 
nii se unesc pe scară interna
țională pentru a înăbuși tot ce 
este progresist și înaintat, 
mișcarea muncitorească să se 
fărîmițeze pe compartimente 
și sindicate naționale, să nu 
opună frontului internațional 
al reacțiunii puternicul front 
al mișcării muncitorești.

A venit timpul ca reprezen
tanții diferitelor organizații 
sindicale să ia loc în jurul 
aceleiași mese și să stabilea
scă o platformă de luptă pen
tru interesele muncitorilor, îm
potriva pericolului de război, 
pentru pace, pentru drepturile 
vitale, pentru independență 
națională și progres social.

Subliniind că poporul so
vietic este ocupat cu munca 
pașnică constructivă, N. S. 
Hrușciov a declarat că guver
nul sovietic invită pe partici
pants la congres să la cunoș
tință de viața oamenilor so
vietici, de activitatea organi
zațiilor economice, culturale și 
obștești din U.RJSS.

Procesul’ P. C. 
din S. U. A.

1..

și vor

etic a 
_-i i narea

are lichi- 
sistem al

popoarele

(Subtitlurile fi sublinierile 
aparțin redacției).

NEW YORK 9 (Agerpres). 
In fața tribunalului federal 
de district din Washington a 
început la 8 decembrie „pro
cesul" intentat Partidului Co
munist din S.U.A. pe baza tic
luirilor Ministerului Justiției 
care a invocat prevederile le
gii antidemocratice McCarran. 
Avocatul Joseph Forer, care 
apără în acest proces Partidul 
Comunist, a declarat că Parti
dul nu se recunoaște vinovat- 
El a cerut judecătorului 
deral, Matthew McGuire, 
minarea procesului pentru 
avea timp să pregătească
nele întrebări pe care inten
ționează să le pună tribuna
lului.

Judecătorul a fost nevoit să 
țină seama de cererea apără
rii și a stabilit data de 1 fe
bruarie 1962 pentru începerea 
procesului.

-----•-----

fe-
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Guvernul grec 
a suspendat 

sesiunea 
parlamentului

ATENA 9 (Agerpres). — TASS 
transmite : îngrijorat ce hotărârea 
opozij.ei de a boicota par'amen- 
tul ți de hotărârea ei de a de
masca plnă la capăt pe vinovafit 
alegerilor falsificate, la 8 decem
brie guvernul a hofărît să sus
pende sesiunea parlamentului, 
deoarece opozijia folosește tri
buna parlamentului pentru demas
carea samavolniciilor comise cu 
prilejul alegerilor.

Intr-o declarație făcută presei, li
derul „Uniunii de centru*, Papan- 
dreu, a declarat că „Uniunea de 
centru" nu este o companie ca-e 
execută ordinele guvernului", că 
„Uniunea de centru" intenționează 
să boicoteze în continuare par
lamentul. Tuturor acțiunilor guver
nului li se poate da o singură 
explicație : el se află in panică. 
Guvernul greșește însă dacă con
sideră că va reuși prin diferite 
tertipuri sl evite o înhingere.

După cum scrie ziarul „To Vi- 
ma“, prin acțiunile sale guvernul 
a arătat că „dorește să evite cu 
orice preț discutarea temei vio
lențelor și falsificărilor care au 
avuș loc cu prilejul alege- ior din 
29 octombrie, temă care nu-i este 
deloc pe plac". Totuși aceste e- 
forturi sînt sortite eșecului, deoa
rece opoziția și poporul grec cer 
să se discute această problemă.

Vasilatos, consilier municipal și 
deputat în parlament din partea 
Partidului progresist, a declarat 
că „pină și pietrele din Grecia 
știu că la ultimele alegeri a fost 
înăbușită libertatea poporului grec 
de a-și exprima voința și s-a co
mis o crimă monstruoasă împo
triva democrației".

Restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U. nu mai poate

suferi nici o tergiversare!
NEW YORK 8 - Corespon

dentul Agerpres la O.N.U, C. 
Alexandroaie, transmite : 

în ședința 
Adunării 

in legă- 
restabilirii

in păcate n-am la inde- 
/ y mină o statistică precisă

dar sînt convins că dacă 
temerar s-ar apuca să

ciudat i.Lipia 
Chiar ți la orele 
dimineață, veți 

doamne puțin os-

<^1k- J

Luând cuvintul 
din 8 decembrie a 
Generale a O.N.U. 
tură cu problema 
drepturilor R. P. Chineze in 
Organizația Națiunilor Unite, 
Eduard Mezincescu. reprezen 
Untul R.P.R., a arătat că, așa 
cum au confirmat și dezbate
rile din cadrul actualei sesiuni 
a Adunării Generale, numai 
Statele Unite si unii dintre 
aliații lor, și nici măcar toți 
aliații lor, continuă să se opu
nă reglementării echitabile a 
acestei probleme.

Poziția guvernului Republi
cii Populare Romine în aceas
tă problemă este binecunos
cută. Ea a fost reafirmată cu 
toată claritatea la sesiunea a 
XV-a a Adunării Generale a 
O.N.U. de către președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Române, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej : .—.Republica 
Populară Romină, alături de 
toate statele iubitoare de pace, 
cere ca Adunarea Generală să 
hotărască excluderea din rân
durile ei a marionetelor cian
kaișiste și să restabilească 
drepturile legitime ale mare
lui popor chinez în Organiza
ția Națiunilor Unite”.

Amintind că statul chinez 
este unul din membrii fonda
tori ai Organizației Națiunilor 
Unite, E. Mezincescu a spus: 
Este absurd să se vorbească 
de ..admiterea R. P. Chineze 
în O.N.U."’. așa cum a încer
cat să înfățișeze lucrurile re
prezentantul S.U.A. Din punct 
de vedere juridic, Republica 
Populară Chineză «sie mem
bră a Organizației Națiunilor 
Unite. Ea are dreptul de a fi 
reprezentată in toate organe
le O.N.U. de către guvernul 
său legal.

Subliniind că singurul gu
vern legal, real și efectiv al 
Chinei este guvernul central, 
care se află în capitala R. P. 
Chineze — Pekin, vorbitorul a 
arătat că pină și reprezentan
tul S.U.A., în cuvîntarea plină 
de ură la adresa poporului 
chinez, pe care a rostit-o de la 
această tribună zilele trecute, 
s-a văzut silit să recunoască 
că clica de fugari din Taivan 
nu-și exercită controlul decît 
asupra unei părți infime a te
ritoriului chinez.

Se știe de asemenea că ma
rionetele ciankaișiste se men
țin pe această mică porțiune 
a teritoriului chinez numai 
datorită ocupării Taivanului 
de către foițele armate ame
ricane.

C5t despre afirmația domnu
lui Stevenson cu privire la 
autoritatea de jure a clicii 
ciankaișiste asupra întregului 
teritoriu chinez, este evident 
că nici guvernul S.U.A. nu o 
ia în serios. Dacă guvernul 
S.U.A. ar lua în serios afirma
ția pe care reprezentantul său 
și-a permis s-o facă de la a- 
ceastă tribună, atunci S.U.A. 
ar trebui să trateze la Gene
va problema reglementării si
tuației în Laos nu cu repre
zentanții R. P. Chineze, cum 
o fac în momentul de față, ci

cu reprezentanții regimului 
fantomă din Taivan, cu care 
diplomația americană s-ar fi 
pus desigur mai repede de 
acord.

Reprezentantul R.P.R. a de
monstrat în continuare lipsa 
de temei a argumentelor ce
lor care invocă în sprijinul 
prezenței 
ciankaișiste faptul că aceasta 
și-ar exercita jurisdicția pe un 
teritoriu de proporții compara
bile cu cel al unor altor țări. 
Un astfel de argument, a ară
tat E. Mezincescu, nu poate 
fi decât ridicol, cînd este vor
ba de reprezentarea unui stat 
membru permanent al Consi
liului de Securitate.

Desemnarea membrilor per- 
manenți al Consiliului de 
Securitate, a subliniat el, s-a 
făcut în funcție de calitatea 
lor de mare putere și de rolul 
pe care îl exercită, în conse
cință, in viața internațională. 
Dar dacă ar fi să invocăm 
criterii cantitative de felul ce
lor invocate de reprezentantul

la O.N.U. a clicii

CUVÎNTAREA
REPREZENTANTULUI

R.P.ROMÎNE
S.U.A., ar ajunge sâ amintim 
că numai cifra creșterii natu
rale anuale a populației R. P. 
Chineze este de două cri mai 
mare decît populația Taivanu- 
lui, iar ca insulă chineză Tai
van reprezintă doar patru 
miimi (0,004) din teritoriul 
Chinei.

Clica ciankaișistă nu repre
zintă nici măcar populația din 
Taivan.

Domnul Stevenson a încer
cat aid să zugrăvească un ta
blou dezastruos al situației 
O.N.U. care s-ar crea, chipuri
le, dacă R. P. Chineză și-ar 
ocupa locul legitim la O.N.U.

încercările S.U.A. și ale al
tor state de a impune și în 
O.N.U. propria lor politică ab
surdă de „nerecunoaștere” a 
R. P. Chineze, nu pot fi cali
ficate decît ca acțiuni arbitra, 
re, contrarii Cartei, ce trebuie 
respinse cu hctărîre de Adu
narea Generală.

Delegația R.P.R. consideră 
că problema restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U. nu mai poate 
suferi nici o tergiversare : ea 
trebuie soluționată încă la 
această sesiune a Adunării 
Generale.

De la această tribună au 
luat cuvintul, în majoritatea 
covârșitoare reprezentanți ai 
țărilor care duc o politică 
cinstită și prietenoasă față de 
poporul chinez. în cuvintele 
lor s-a oglindit prețuirea pen
tru poporul chinez și pentru 
guvernul său, guvernul cen
tral al Republicii Populare 
Chineze.

Trebuie însă să fie absolut 
clar pentru toți acei care se 
pronunță fn favoarea restabi-

lirii drepturilor Republicii 
Populare Chineze la O.N.U., a 
subliniat vorbitorul, că în a- 
ceastă problemă nu este posi
bilă o soluție de compromis. 
Există un singur stat chinez, 
membru fondator al organiza
ției, după cuip există un sin
gur guvern — guvernul cen
tral al Republicii Populare 
Chineze — care este capabil să 
reprezinte și să angajeze sta
tul chinez.

Soluționarea problemei re
prezentării Chinei nu se poate 
face decît prin înlăturarea 
persoanelor care uzurpă locul 
Chinei și prin invitarea re
prezentanților guvernului cen
tral al R. P. Chineze să-și ocu
pe locul ce le revine de drept. 
Delegația S.U.A. a prezentat 
un proiect de rezoluție prin 
care urmărește să creeze o 
anumită confuzie cu scopul de 
a amina — pentru că de îm
piedicat este cu neputință — 
soluționarea problemei resta
bilirii în drepturi a Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.

Această manevră pornește 
de la o premiză reală șl de 
la una falsă. Premiza reală 
este aprecierea judicioasă fă
cută de Departamentul de Stat 
că numărul celor care vor vo
ta alături de Statele Unite, 
împotriva restabilirii în drep
turi a Republicii Populare 
Chineze s-a redus și va con
tinua să se reducă progresiv 
în viitor. Premiza falsă este 
denaturarea voita a caracte
rului operației juridice pe care 
o are de întreprins Adunarea 
pentru a soluționa această 
problemă.

Caracterul hotărîrii pe care 
trebuie s-o ia Adunarea Ge
nerală pentru a restabili o 
reprezentare corespunzătoare a 
R. P. Chineze la O.N.U. este 
strict procedurală. Ea nu se 
deosebește cu nimic de carac
terul hotărîrilor care se iau pe 
baza raportului Comisiei de 
verificare în legătură cu îm
puternicirile tuturor delegații
lor prezente aici.

Cu un vot de majoritate 
simplă Adunarea confirmă 
existența sau inexistența de
plinelor puteri emanate de la 
guvernul legal al statului 
membru, conform articolului 
27 din regulamentul interior al 
Adunării Generale.

Nu poate exista nici un te
mei legal ca în cazul repre- 
zentării R. P'.‘ Chineze să se a- 
dopte o procedură diferită de' 
aceea care se adoptă în cazul 
reprezentării tuturor statelor 
membre ale Organizației Na
țiunilor Unite.

Delegația rornînă va vota 
împotriva rezoluției prezentată 
de S.U.A. și va acorda tot 
sprijinul proiectului de rezolu
ție prezentat de U.R.S.S. cars 
cere Adunării Generale să ho
tărască „expulzarea imediată 
din toate organele O.N.U. a 
clicii lui Cian Kai-șî, care ocu
pă în mod ilegal locul Chinei 
în Organizația Națiunilor Uni
te”, și „să invite guvernul Re
publicii Populare Chineze 6ă 
trimită reprezentanți care să 
participe la lucrările Organi
zației Națiunilor Unite și ale 
tuturor organelor sale”.

, Damocratia* azoriconă 
in acțiuan. în ioto: po
liția călare atacă pe gre
viștii din portul New York

descrie odată tn plus. E cert 
miliardele ce-i cparțîn îl scu
tesc de grijile apăsătoare, ob
sedante ale traiului cotidian. 
Dar Rockefeller este abătut, 
necazurile l-au năpădit. Nu-i 
vorba de faptul că după 30 
de ani de căsnicie divorțează 
de consoarta sa. Guvernatorul 
ce se visează președinte este 
ros de durerea dispariției fiu
lui său Michael. Pentru că 
banii nu-i lipseau, iar de alte 
griji n-avea parte, odrasla lui 
Rockefeller s-a dedicat cotec- 
tiondrii de._ cranii de oameni. 
Colecția a găsit cu cale sâ 
și-o completeze tocmai pnn 
Noua Guinee unde înrr-o bună 
zi a dispărut. 
Rockefeller are

un
colecționeze discursurile, arti
colele și tomurile consacrate 
„drepturilor omului” publicate 
cu generozitate în Occident, 
kilometrii de hîrtie pe care a- 
cestea au văzut lumina tipa
rului ar fi suficienți pentru a 
acoperi încercata noastră pla
netă cu munți de hîrtie și o- 
ceane de cerneală ! Munții a- 
ceștia ar putea fi socotiți 
drept un sugestiv monument 
al ipocriziei. Autorii lui sînt 
vorbăreții politicieni ai Apu
sului care in repertoriul lor 
oratoric au inclus „drepturile 
omului” drept o piesă clasică 
mai ales în perioadele de zbu
cium electoral. Dar frumuse
țea lirică a vorbelor grăite 
în fața microfoanelor și re
produse cu titluri de o șchioa
pă în zeci de ziare se stinge în 
contact direct cu realitățile 
aspre, lipsite de poezie.

Dacă, printr-un joc al 
hazardului, drumurile 
vă vor purta pe stra

da 45 din New York, nu de
parte de zgomotosul Broad
way, poposiți în fața barului

denumit 
de mentă”. 
trei spre 
putea vedea 
tenite de așteptare, îmbrăcate 
în mantouri de nurci (superbă 
paradă a modei pentru eva
luarea căreia ar fi necesare ci
fre urmate de multe zero!) și 
împodobite cu bijuterii, împre
ună cu distinșii lor însoțitori, 
la coadă... O coadă de... limu
zine ultimul tip. Lumea bogată 
a Americii se înghesuie intr-a 
speluncă spre a dansa... 
„twist”. Ce-i acest „twist” ? 
Specialiștii afirmă că-i un 
dans greu de descris, care, 
în fond, s-ar asemăna cu o 
promenadă în picioarele goale 
pe niște mucuri aprinse de ți
gară. Miliardarul Henry Ford 
a dat semnalul! America mi
liardelor îl imită cu ridicolă 
perseverență. E „dreptul” ei. 
„Drepturile omului” trebuie 
respectate !

Tot pe la trei 
poate fi văzută 
coadă. E adevărat lipsesc și 
nurcile, și limuzinele, și „lipia 
de mentă" (deși o lipie verita
bilă ce-ar mai înfuleca-o!). Aci 
stă la coadă o altă Americă -* 
cea a șomerilor care în dispe
rarea lor âși vind tîngele pen-

dimineața 
și o altă

Cetățeanul 
drepturi. Și

oare Rockefeller e singurul 
părinte din S.UA. care su- 
feri ? Dar oare nu există co
pii ai altor părinți americani 
aflați In gravă primejdie ? 
Există, deși ei nu s-au rătă
cit prin Noua Guinee, iar pă
rinții lor n-au averea lui 
Rockefeller. „WASHINGTON 
POST AND TIMES HERALD" 
scria: „Este o 
Statele Unite ; 
care suferă de 
In raionul de 
mare magazin
New York o mamă disperată 
fi-a părăsit un băiețel în rirstă 
de cinci ani ți surioara lui mai 
mici in rirstă de patru ani. 
în buzunarul hainei băiețașu
lui, mama a lăsat un bilețel: 
..îi iubesc mult însă n-am nici 
bani, nici mîncare, nici lucru. 
Fiți buni cu ei*.

S-a petrecut în exact aceeași 
Americă care și-a mobilizat 
jumătate de flotă ți aviație 
spre a descoperi pe aventu
rosul fecior al lut Rockefeller.

rușine ca în 
să existe copii 
frig și foame ’. 
jucării al unui 

universal din

bertății", ce străbat S.U.A. 
protestînd împotriva sălbati
cului rasism, ar putea scrie 
un instructiv manual de 
mocrație" 
niștilor și 
erați li se 
drepturi.
triva Partidului Comunist din 
S.U.A. dovedesc o bolnăvi
cioasă fantezie ce ar fi stîrnit, 
probabil, invidia lui Hitler. 
Legea McCarran readuce A- 
merica în cele mai negre zile 
ale mccarthysmului. Pină și 
londonezul „TIMES", prudent 
în expresii, scria că „aseme
nea persecuții împotriva unui 
partid politic par dezgustă
toare și inutile" și că în S.U.A. 
„este periclitată liberțatea po
porului". O spune aceasta un 
ziar conservator britanic...

americană, 
adevăraților 
refuză orice 
Persecuțiile

„de- 
Comu- 
demo- 
fel de 
împo-

Dreptul66 de
£1 ££!<»••

tru cițiva dolari. „De nies erie 
sint șofer dar firma Chrysler 
m-a dat afară — povestește 
ziaristului un om înalt fi slab. 
Acesta a fost sfirșitul meu. 
Acum muncesc... vinzindu-mi 
singeleri Declarația a consem
nat-o William Allan de la 
„THE WORKER". Deci, un 
șomer la fel ca cel despre care 
a scris „WASHINGTON POST 
AND TIMES HERALD* : Jim 
Wilson. Relatarea reporteru
lui : i,Nu are nici bani, nici 
de mîncare și nici un fel de 
perspective de a găsi de lu
cru...". E „dreptul” lui să șo
meze, chiar să și moară de 
foame... „Drepturile omului" 
trebuie respectate...

a ister Rockefeller 
IvJ. Personaj bine
u s ister Rockefeller este un
VL Personaj bine cunos

cut. Biografia i-a fost de 
prea multe ori romanțată spre 
• mai fi nevoie da a o mai

De Ziua drepturilor

omuiui despre

S. D. A. 1961

ele i-au fost integral respec
tate. Escadre navale și esca
drile de avioane pliu un număr 
de submarine au pornit în 
căutarea lui Rockefeller-ju
nior. In ajutorul lor au venit 
și flotele olandeză și austra
liană. Probabil că și flota a 7-a 
americană va lua parte la ope
rațiuni... America oficială sus
pină îngrijorată de soarta 
zburdalnicei odrasle a miliar
darului. Desigur, durerea e o- 
menească și o tnțelegem, Dar

a nu
Ce rezonanță grozavă au a- 

ceste cuvinte : ^drepturile o- 
mului" l

Cred ca prea puțin onora
bilul fabricant de dul-
ciuri 

întemeiat 
pingâlor iz 
„John Birch' 
excelentă despre drepturile 
cetățenilor S.U.A. Nimic, ab
solut nimic, nu-l împiedică în 
acțiunile sale. Nici cei care 
cu o șocantă mindrie se in
titulează naziștii americani și 
folosesc drept emblemă cru
cea încîrligată n-au ce să re
proșeze autorităților. Dreptu
rile lor sînt nelimitate. Dar 
iată că vajnicii apărători ai 
legalității din S.U.A. au două 
unități de măsură în privința 
drepturilor. In privința a- 
ceasta, oropsiții „călători ai H-

din Boston ce a 
adunătura cu res- 
fascist denumită 
,* are o opinie

r n ziua zecea a lui decem- 
y brie,, ne aducem aminte 

că in urmă cu 13 ani a 
fost semnată o declarație uni
versală a dreptului omului. 
Pentru noi cei care trăim în 
lumea socialismului drepturile 
și libertățile oamenilor mun
cii sînt o realitate vie, con
cretă. indiscutabilă. In lumea 
socialistă cuvintul OM a căpă
tat o rezonanță măreață. Ce 
ciudat sună însă acest cuvint 
in țările capitalului.

Sub declarația drepturilor 
omului se află și semnătura 
reprezentantului american. 
Semnătura n-a fost uitată nici 
peste ocean. Aducerea ei amin
te inspiră cu regularitate in 
S.U.A. multe discursuri mai 
mult sau mai puțin kilome
trice dar presărate cu jurămin
te și promisiuni ipocrite. Și 
munții de hîrtie, și oceanele 
de cerneală cresc. Numai drep
turile omului, adevăratele 
drepturi ale celor mulți, rămîn 
umilite și batjocorite, uitate în 
texte colbuite, lipsite chiar de 
o valoare de anticariat.

Zău, statuia Libertății s-a 
perimat. New Yorkul ar trebui 
să-și întîmpine oaspeții cu un 
gigantic monument al ipocri
ziei. Un monument construit 
din tomurile abundente ce 
proslăvesc „drepturile omului* 
în S.U.A.

EUGENIU OBREA

S.UA


Din lumea 
capitalului SATELE MIZERIEI

— „Pămîntul—celor ce-l muncesc!"—,

„Cei mai obidiți“ 
cetățeni ai S. U. A.

fotografie 
cată / 
„New 
mes" a 
tenția 
săi obișnuiți. Ea 

înfățișa un grup de cocioa
be pe jumătate dărâmate, a- 
coperite cu bucăți de carton și 
cârpe. In fața fiecăreia dintre 
ele ședeau bărbați, femei și 
copii cu fețele arse de soare. 
Ce erau acestea ? Cocioabele 
Seulului sau așezări ale locui
torilor negri din Republica 
Sud-Africană ? Nu. Era o ima
gine chiar din Statele Unite, 
luată într-unul din cele mai 
„fericite” colțuri ale țării — 
California^ „însorita Califor- 
nie‘! — cum le place america
nilor să o numească.

Fotografia din ziarul „New 
York Times" înfățișa una 
din așezările muncitorilor agri
coli americani din regiunea 
Fresco, statul California- Ima
ginea nu făcea altceva decît 
să completeze impresiile de la 
fața locului ale corespondentu
lui acestui ziar, Bill Bakker. 
„La 40 de mile distanță de 
orașul Fresco — scria el — se 
intinde sub cerul albastru un 
sătuc rău mirositor alcătuit 
din 50 de cocioabe. Aici, în ini
ma celei mai bogate regiuni 
agricole a țării, muncitorii a- 
gricoli trăiesc în condițiile se
colului al XVin-lea. In majo
ritatea locuințelor, compuse 
dintr-o singură cameră, lo
cuiesc cite 8—10 oameni. După 
cum declară însuși stăpânul a- 
șezării — scrie ziarul în con
tinuare — cocioabele sint com
plet improprii pentru locuit. 
Cu toate acestea, pentru fie
care dintre aceste colibe el 
primește cîte 15 dolari pe lu
nă. Majoritatea oamenilor din 
această așezare, chiar dacă nu 
sînt fericiți, se bucură cel 
puțin că au deasupra capului 
un acoperiș din carton, atîta 
timp cît în fermele din apro
piere este de lucru”.

California, Tennessee, Mi
chigan, Wisconsin, New York 
sînt numai cîteva din cele 22 
de state ale S.U-A. unde, în 
perioada strîngerii recoltei, are 
loc un adevărat exod în masă 
al muncitorilor agricoli, 
mata lor este alcătuită 
trei milioane de oameni, 
total, au de lucru numai trei- 
patru luni pe an. Muncesc cîte 
12—15 ore pe zi și cu toate a- 
cestea ei sînt cei mai prost 
plătiți din Statele Unite. Dacă 
acești muncitori agricoli în- 
-cearcă cumva să se împotri
vească. să-și afirme dreptul la 
a yiață mai bună,- ei au de-a

publi- 
ziarul

Ti
de
York

l atras a- 
cititorilor

Ar- 
din 
în

face imediat cu poliția- Așa 
s-a întîmplat de pildă cu tî- 
nărul muncitor agricol Lopez 
Rasado, a cărui tristă poveste 
a fost relatată tot de „New 
York Times11-

Lopez Rasado a împlinit 
abia 19 ani- Născut în colonia 
americană Porto Rico, el a cu
noscut din fragedă copilărie ce 
înseamnă foamea, mizeria și 
șomajul Anul acesta Lopez a 
plecat în Statele Unite, despre 
care auzise că este „țara tu
turor posibilităților1*- Aici, el 
a îngroșat armata muncitori
lor agricoli nomazi. Lcpez 
Rasado a muncit timp de o 
lună la ferma unui american 
bogat din statul New Jersey. 
Cînd i s-au încheiat socotelile 
Lopez s-a trezit că are de pri
mit doar... 12 dolari. Nici 
măcar atît cît îi era necesar 
ca să-și plătească locuința mi
zeră, ca să nu mai vorbim de 
hrană. Rasado a protestat 
împotriva acestui jaf. Drept 
răspuns el a fost imediat Muat 
în primire" de către slujbașii 
fermierului care l-au bătut 
crunt și l-au predat poliției- A 
fost judecat în grabă și arun
cat în închisoare pentru ..ne
supunere1*.

De curând subcomisia Con
gresului S.U-A. pentru pro
blemele muncitorilor agricoli a 
luat din nou în discuție, pen
tru a cîta oară nici nu se 
poate ști cu exactitate, situația 
acestor oameni. „Martorii 
care au apărut în fața mem
brilor subcomisiei — a scris 
ziarul j,Cristian Science Moni
tor" — au vorbit despre folo
sirea constringerii prin forță, 
a amenințărilor, despre ziua de 
muncă de 17 ore, despre faptul 
că stăpînii fac atitea rețineri 
incit din salariul muncitorilor 
nu mai rămîne nimic. In 
cîrdășie cu autoritățile locale 
ei ii silesc pe muncitori să se 
prezinte la lucru și îi supun 
abuzurilor de tot felul".

Despre acești oameni ziarul 
„Washington Post and Times 
Herald” a scris că sînt „cei 
mai obidiți” și mai „sărmani” 
cetățeni ai Americii. „Munci
torii nomazi — a adăugat zia
rul — reprezintă o problemă 
națională. In fiecare an mun
ca lor este folosită în 22 de 
state ale S-U-A. pentru cule
gerea recoltei și fructelor. 
Munca lor este sezonieră, pla
ta lor e mizeră și condițiile 
lor de viață sînt de-a dreptul 
rușinoase. Posibilități de edu
cație pentru copiii lor sînt 
inexistente. înainte de toate ei 
sînt jertfele exploatării ne
miloase".

L RETEGAN

Și Franța a fost zguduită 
in acest an de puternice 
manifestații ale țăranilor. 
După cum se știe în ca
drul acestor demonstrații 
au avut Ioc ciocniri sînge- 
roase între țărani Și poli
țiști. Fotografia de sus re
prezintă un aspect din 
timpul demonstrațiilor ță
ranilor din provincia Bre- 
tania. Țăranii au barica
dat o cale ferată în semn 
de protest împotriva poli
ticii guvernului de paupe
rizare a țăranilor francezi

ctuala situație din 
agricultura Italiei se 
caracterizează 
tr-o puternică 
de pe urma 
au de suferit 

podăriile țărănești mici și 
cii, precum și țăranii lipsiți com- 
plect de pămînt. Măsurile adop
tate de autorități au contribuit și 
mai mult la ruinarea micilor pro
ducători agricoli. In schimb s-au 
bucurat de mari privilegii latifun
diarii și chiaburii. Așa a fost de 
pildă faimosul „plan verde", po
trivit căruia statul aloca 550 mi
liarde lire pentru susținerea gos
podăriilor moșierilor și chiaburilor, 
în timp ce impozitele impuse 
gospodăriilor mici și mijlocii au 
crescut necontenit.

Situația grea a micilor producă- T 
tori agricoli reiese foarte bine 
din următoarele date. Dacă în 
urmă cu 10 ani micii proprietari 
plăteau 20 miliarde de lire sub 
formă de taxe și impozite, astăzi, 

<£u toată criza din agricultură și 
cu toate că peste 20 de milioane 
de țărani și-au părăsit ogoarele- 
micii proprietari plătesc 70 mili
arde de lire drept impozite. Fată 
de 1950 impozitele au crescut de 
3,5 ori. In mod proporțional, 
proprietarii mici și mijlocii plă
tesc impozite cu mult mai ridi
cate față de marii proprietari.

La baza crizei din agricultura 
Italiei stă în special repartizarea 
cu totul nejustă a pămîntului. In 
timp ce cîteva mii de latifundiari 
stăpînesc 60 la sută din suprafața 
arabilă a țării, aproape 2 milioa
ne de țărani nu posedă nici un 
petec de pămînt, iar 1.500.000 
de dijmași muncesc în arendă 
mici loturi de pămînt, fiind obli-

prin- 
criză, 

căreia
gos- 

mijlo-

gați pe deasupra să plătească 
moșierilor multe alte dări sub 
formă de plocoane.

Necesitatea lichidării dijmei a 
devenit în Italia o problemă la 
ordinea zilei, o problemă vitală. 
In ultima vreme, proprietarii de 
pămînt au pornit o adevărată o- 
fensivă împotriva dijmașilor, ce- 
rîndu-le nu numai sporirea cotei 
de cereale sau produse, care în 
unele cazuri au atins 60—65 la 
sută, dar și multe alte impuneri. 
De asemenea moșierii refuză să 
mai dea pămîntul în arendă dij
mașilor, preferind, în goană după 
profituri cît mai mari, să-l dea 
întreprinderilor agricole capita
liste. In felul acesta în ultimii ani 
suprafața de pămînt dată în dijmă

De la corespondentul 
nostru la Roma

-- •—
a scăzut cu 2 milioane de hectare, 
ceea ce a dus la transformarea a 
sute de mii de dijmași în prole
tari agricoli.

In ultimii cinci ani un număr 
extrem de ridicat de țărani, dij
mași, mici proprietari, muncitori 
agricoli, au părăsit satele luînd 
drumul centrelor industriale din 
principalele orașe ale țării. Agen
ția „Italia" analizind datele sta
tistice oficiale anunță că la fie
care trei minute un țăran italian 
își părăsește lotul de pămînt și

pleacă la oraș pentru a căuta de 
lucru.

Situația grea a micilor produ
cători agricoli italieni a dus la 
intensificarea mișcărilor țărănești, 
mișcări care au luat în ultimul 
timp o amploare deosebită.

Dijmașii luptă pentru a deveni 
stăpînii pămîntului pe care ge
nerații de-a rîndul l-au muncit în 
folosul altora. Lozinca : „Pămîntul 
— celor ce-l muncesc" mobilizea
ză la luptă toate categoriile de ță
rani muncitori. In zecile și sutele 
de mitinguri și demonstrații care 
au avut și au loc în întreaga Ita
lie a răsunat cu putere lozinca : 
„A sosit ceasul reformei agrare".

In cadrul mitingurilor și de
monstrațiilor a fost denunțată si

tuația extrem de gravă din agri
cultura Italiei cauzată, așa după 
cum am mai arătat, de acapara
rea a peste 60 la sută din în
treaga suprafață arabilă a țării 
de către un pumn de latifundiari, 
de ruinarea micilor agricultori ți 
pauperizarea fof mai accentuată 
a dijmașilor, de șomajul și mi
zeria în care se zbaf milioane de 
braccianfj (argați-proletari agri
coli).

Fără îndoială că lupta maselor 
de țărani muncitori din Italia pen
tru satisfacerea revendicărilor 
lor în special pentru înfăptuirea 
reformei agrare va continua pînă 
la dobîndirea drepturilor lor le
gitime.

ERMANO GARGANI

In California (S.U.A.) mun

citoarele agricole cer în

cheierea de contracte co

lective de muncă și condi

ții mai bune de viață

Asa se lucrează pământul în secolul XX în majoritatea țărilor 
Americii Latine. Fotografia de mai sus este luată din Mexic, 
unde țăranii sînt nevoiți să-și are ogorul cu mijloacele rudi

mentare folosite cu zeci, sute de ani în urmă

14 milioane 
de flâmînzi

Agricultura Co
reei de Sud se află 
de mult timp intr-o 
situație gravă. Ma
joritatea țăranilor 
trăiesc intr-o cum
plită sărăcie.

Așa-zisul program 
de „refacere" a a- 
griculturii, prezen
tat recent de junta 
militară ultrareac- 
ționară, nu prevede 
in fapt nici o sin
gură măsură con
cretă pentru o mi
nimă îmbunătățire 
a situației țărani
lor sud-coreeni.

Țăranii, in majo
ritatea lor, sint li
sați pradă lăcomiei 
moșierilor și capita
liștilor. Și situația 
micilor producători 
agricoli, este foarte 
grea. Faptele arată 
că in țară se duce o 
politică conștientă 
de ruinare a pro
ducătorilor agricoli. 
Ziarul francez „Le 
Monde" descrie de 
curînd in felul ur

mător starea in ca
re reaimurile dicta
toriale proamerica- 
ne de la Seul au 
adus agricultura 
sud-coreeană: „Pre
țurile produselor a- 
gricole s-au prăbu
șit din cauza im
porturilor de „sur
plusuri" americane. 
Mișcarea cooperati
velor a dat fali
ment, reforma agra
ră a eșuat Ruinați, 
puțin cite puțin, de 
ferocitatea cămăta
rilor, peste o jumă
tate de milion de ță
rani și-au părăsit 
pământul în ultimii 
ani si au fugit să 
se ascundă în orașe 
unde trăiesc ca va
gabonzii".

Politica antipopu
lară a clicii dicta
toriale de la Seul 
are consecințe din
tre cele mai grave 
asupra vieții tinere
tului de la sate, asu
pra vieții majorității 
țăranilor sud-core-

eni i.Cînd doar tra
versezi țara, scria 
recent publicația a- 
mericană .Monthly 
Review", se vede că 
în timpul lunilor de 
iarnă, majoritatea 
țăranilor sud-co
reeni și familiile lor 
mor literalmente de 
foame, se hrănesc 
cu rădăcini ale 
plantelor care cresc 
acolo. La aceasta se 
adaugă longevitatea 
mai scăzută încă de 
cît în timpul ocu
pației japoneze. Du
rata medie a vieții 
în Coreea de Sud 
este acum de 33 
de ani... Toate aces
tea sînt caracteris
tice pentru satul 
sud-coreean și dau 
imaginea țării în 
ansamblu, deoarece 
14 milioane de su
flete — adică trei 
sferturi din popu
lația Coreei de Sud 
— trăiesc la sate".

GH. PURCĂREA

ultiv grîu, dar 
pline nu am. Cul
tiv bumbac, dar 
cămașă nu am. 
De ce oare nu 
avem șl noi drep

tul la o viață omenească 
declara Vasilis Saltaiannis 
din comuna Anoi Sofadon, 
unui ziarist-care a întreprins 
o anchetă în legătură cu si
tuația țăranilor din Grecia.

Un alt țăran a relatat că 
întregul sat, alcătuit din 30 
de gospodării, datorează 
500.000 de drahme Băncii A- 
gricole, iar mulți vor să-și 
părăsească casele pentru a 
scăpa de mizerie.

Și redactorul ziarului „Av- 
ghi“ care a întreprins anche
ta, adaugă impresiile sale 
proprii ; „In Jurul meu stă
teau țăranii și li priveam in 
timp ce-mi vorbeau... Mulți 
umblă cu picioarele goa
le, pline de noroi. Pan
talonii din pinză sint peticiți, 
iar cămășile — rupte".

într-adevăr din datele apă
rute în presa greacă se des
prinde permanenta înrăutățire 
a situației țărănimii, în ciuda 
diferitelor măsuri de paradă 
anunțate în diferite perioade 
de autorități, mai ales atunci

cînd stau In cumpănă voturile 
masei de țărani.

Pentru continua înrăutățire 
a situației țărănimii în Gre
cia, este elocventă creșterea 
datoriilor. Disperatele cereri 
pentru sistarea datoriilor au 
răsunat în acest an ca un 
strigăt sfâșietor de alarmă. La 
ora actuală sistarea sau mă
car amânarea datoriilor a de

continuă a veniturilor țăra
nilor.

Tocmai pentru a face față 
impozitelor, cămătarilor și 
marilor proprietari, țăranii își 
vînd pe scară tot mai largă 
păminturile. Cei mai grăitori 
indici pentru calea pe care 
o urmează gospodăriile mici 
sînt oferiți de vînzările de 
pămînt, care au sporit într-un

— Un sat _ 
de vinzare
Prăpastia dintre lati

fundiari și lucrătorii 
pămîntului în sudul

Italiei este binecunoscută. 
Mizeria in care se zbat cel 
mulți ia adesea aspecte 
dramatice.

Recent însă s-a petrecut 
în Sardinia un caz cu totul 
ieșit din comun, consemnat 
sub latura sa senzațională 

. și de presa occidentală, 
i Locuitorii satului Monteleo- 
I ne Rocca Doria au hotărît 
I să-l vîndă. Iată cum de- 
I scrie săptămânalul ameri- 
' can „News Week" faimoa- 
I sa întîmplare : „CU PARE- 
. EE DE RAU BATRlNU SA- 
j TULU1 AU HOTABIT CA CEI I

300 DE LOCUITOB! SA-Și j 
PABASEASCA căminele. 

I DUPĂ MAI MULTE SAPTA-
MlNI DE DISCUȚII EI S-AU | 
hotAbit sa vinda in- i 
TREGUL SAT, INCLUSIV 
BISERICA CU VALOARE 
ISTORICA, PRIMĂRIA Șl 

’ ȘCOALA. UN ANUNȚ APĂ
RUT INTR-UN ZIAB DIN I 
SARDINIA NU MENȚIONA I 
CA SATUL NU ARE SER
VICIU POȘTAL, LINIE DE [ 
AUTOBUZ ȘI CANALIZARE. 
ANUNȚUL SPUNEA DOAR 
ATÎT : „VREMEA ESTE EX
CELENTA ȘI PEISAJUL FAN- [ 
TASTIC : OBICE OFERTE 
REZONABILE SlNT LUATE 
IN CONSIDERAȚIE”.

Și ca o consolare, pro
babil, pentru nerericitii sar-

nu es-e pentru pruna cară 
ciad localitatea Monteleo
ne Rocca Doria este pă- 

j răsită. In cărțile de istorie 
■ se pomenește că în 1436, 

după ce sătenii au rezistat 
trei ani unei foamete cum
plite, guvernatorul Giaco
mo di Bessora a închiriat 
localitatea pentru trei ani.
Repetarea nefericitei istorii 
arată că în Sardinia nu 
s-a schimbat nimic de 
cinci secole.

Z. F.

EW t» " |<*«W g

Iată una din numeroasele demonstrații țărănești care au avut loc în această 
vară în întreaga Italie. „Pămîntul — celor ce-l muncesc11, „Reforma agrară gene
rală" — aceste lozinci pot fi citite pe placardele cu care au demonstrat miile de 

țărani din Pistoia.

• FRANȚA : Numai în ultimii ani s-au ruinat peste 600.000 
de familii țărănești. Cu toate că ponderea populației rurale 
franceze este de 26,5 la sută, partea ei în venitul național 
este de numai 10,5 la sută...

• VENEZUELA : Din cele 25.000.000 de ha. pămînt arabil, 
3 milioane de hectare sînt proprietatea a 700.000 de țărani. 
Restul de 22.000.000 aparțin unui număr de... 7000 de moșieri- 
Proporțiile sînt grăitoare...

• R. F. GERMANA : Până in prezent 440.000 de hectare 
de Urca agricol aa fost răpite țăranilor de autoritățile mili
tariste resaasar^e de la Bonn, pentru a fi puse Ia dispoziția 
trup»lei N-A-T.O. Mai mult chiar, ministrul de război 
Strauss a cerut pisă in 1970. un „supliment' de_. numai 
900.000 de hectare. Aceasta reprezintă o scădere cu 4,3 la 
sută a întregii suprafețe arabile a țării...

• S.U.A.: In sudul Americii venitul anual ai unui mun
citor agricol alb este de 1516 dolari, în vreme ce un negru 
nu cîștigă decît 742 de dolari...

• CHILE : O mînă de mari latifundiari stăpînesc 65,8 la 
sută din suprafața arabilă a țării. Există 500.000 de familii 
de țărani lipsiți de pămint care lucrează în condiții foarte 
grele, cu unelte arhaice, jefuiți literalmente...

• PORTUGALIA : Aproximativ 6000 de mari moșieri stă
pînesc circa jumătate din suprafața arabilă a țării în timp 
ce țărănimea care reprezintă 94 la sută din populația rurală 
nu deține decît 10 Ia sută din terenul cultivabil. Peste
1.300.000 de locuitori ai satelor n-au nici o palmă de pămint.

Mizeria în care se zbat țăranii portughezi este bine cunoscută în întreaga lume. Iată 
un sat tipic portughez din provincia nordică Minho. Sub regimul polițist al lui Salazar, 

țăranii crunt exploatați abia reușesc lă-și ducă viața de azi pe mîine.

înregistreze nu numai acești 
„săraci", dar și fluxul sinistru 
de emigrări pe „piețele de 
sclavi” din Germania occi
dentală și din alte țări capi
taliste. Părăsirea satelor de 
către tineri a devenit un fe
nomen frecvent în Grecia.

Opinia publică din Grecia 
își dă seama că dacă buge
tul militar n-ar fi umflat an

străine, cum ar fi de pildă 
orez, fasole, ulei, grîu, se
cară (acum se prevede șl 
importarea de cartofi, deși 
Grecia dispune de asemenea 
produse) a provocat puternice 
proteste în rîndurile opiniei 
publice.

Măsurile guvernului care' 
stabilesc un preț derizoriu la 
achiziționarea griului, urmă

„C uit i v grîu, 
dar pîine nu am“

venit problema cea mai arză
toare a țărănimii. Acum nu 
numai gospodăriile sărace și 
cele mijlocii, dar și cele mai 
înstărite se văd practic sugru
mate. Chiar din comunicatul 
Băncii Agricole, publicat în 
cursul verii reiese că în ulti
mii trei ani s-a înregistrat o 
creștere cu 40’ la sută a da
toriilor țărănești neachitate, 
ceea ce, evident, nu poate fi 
explicat decît prin scăderea

singur an — din 1959 în 1960 
— cu 12,5 la sută în ce pri
vește suprafața cultivabilă.

Grăitoare pentru situația 
țărănimii grecești sînt decla
rațiile fostului premier Papan- 
dreu, care referindu-se la 
date oficiale recunoaștea că 
în Grecia există milioane 
de „săraci11 adică . de cerșe
tori, proveniți mai ales din 
rîndurile țăranilor. Mizeria 
neagră determină ca tocmai 
din rîndurile țăranilor să se

de an datorită obligațiilor 
Greciei ca membră a N.A-T-O., 
multe probleme inclusiv de
gradarea rapidă a situației 
țărănimii, s-ar pune cu totul 
altfel.

Includerea în grupul econo
mic al „pieței comune", în 
care forța reală aparține Ger
maniei occidentale alături de 
Franța, are consecințe ne
faste asupra economiei gre
cești. Sporirea volumului im
porturilor de produse agricole

rind prin aceasta restrîngerea 
cultivării lui pentru a des
chide porțile cît mai larg im
portului de cereale din S.U.A. 
și din țările devenite recent 
partenere ale Greciei din 
„piața comună”, au trezit o 
puternică nemulțumire în rîn
durile țăranilor din Grecia. 
La Congresul de la Salonic 
al reprezentanților cooperati
velor agricole la care au luat 
parte 1800 de delegați din nu
meroase regiuni s-a subliniat

că aceste măsuri lovesc în 
interesele a 712.000 familii ță
rănești, împingîndu-le spre 
ruină. Cultivatorii de cereale, 
viticultorii, cultivatorii de tu
tun desfășoară larg steagul 
luptei pentru apărarea intere
selor lor.

In acest an luptele țăranilor 
din Grecia au cunoscut o am
ploare fără precedent. în 
Creta s-au desfășurat puter
nice manifestații sub lozincile 
„Jos politica antițărănească a 
guvernului Karamanlis" ; „Nu 
vrem ca copiii noștri să moară 
de foame 1". în Thessalia a 
avut loc 0 grevă generală la 
care au luat parte peste 
200.000 de țărani; timp de 11 
zile ei au refuzat să livreze 
produse agricole autorităților 
și să aprovizioneze orașele. 
Această grevă care a demon
strat combativitatea țărănimii 
în Grecia a fost urmată de un 
marș al foamei al legumicul
torilor din insula Kos șl de 
numeroase alte acțiuni. Lupta 
țăranilor din Grecia pentru 
îmbunătățirea situației lor 
grele a luat o deosebită 
extindere.

Z. FLOREA

Tragedia 
satului 
spaniol

S.pa-a z elor -oas-e oferi

zer.ei ce.or ce muncesc. 
La orașe ca și la sate — situația 
este aceeași. Aplicarea „planului 
de stabilizare" n-a făcut altceva 
decît să... stabilizeze mizeria din 
tară. Deosebit de gravă este si
tuația în lumea satului spaniol, 
încă din 1939, odată cu venirea 
la putere a franchismului, s-a rein
trodus sistemul Odios al arendă
rilor și dijmelor. In prezent 36,4 
Ia sută din suprafața arabilă se 
cultivă în ■ condifii de arendare. 
Nu există aproape nici o dife
rență între veniturile unui țăran 
lipsit de pămînt și ale unuia cu 
un petec de pămint. Aceeași mi
zerie le împovărează existenta. 
Aceleași cocioabe, numite „cibo- 
tas“ improvizate din cutii de ta
blă sau alte materiale ieftine, a- 
ceeași mîncare, aceleași zdrențe, 
aceeași soartă. O parte însem
nată din bruma de venituri ale ță
ranului este înghițită de nenu
măratele impozite, de amenzi 
percepute pînă și pentru „vina" 
de-a fi lipsit de la slujba reli
gioasă !

Nu e de mirare că la țară con
sumul ANUAL de carne pe cap 
de locuitor nu depășește (după 
datele statistice oficiale)... 2-3 kgl 
Și astăzi țăranii spanioli sînt ne- 
voifi să se folosească de unelte 
rudimentare din lemn, pentru cul
tivarea pămîntului așa cum fă
ceau strămoșii lor acum 400—500 
de ani.

Este ilustrativ faptul că din cela 
20.000.000 de hectare de teren 
agricol, țăranii posedă abia 6 mi
lioane, adică mai puțin de o tre
ime. Restul aparține marilor mo
șieri, industriașilor, monopoliștilor 
și clerului, lată de ce pe drumu- 
rile Andaluziei, Seville/, Grena* 
dei, pot fi întîlnite nesfîrșite și
ruri de bărbați și femei în ale că
ror priviri se oglindește foamea 
și disperarea. Ei sînt muncitori a- 
gricoii, fără nici un pefec de pă
mint, ce bat drumurile în speran
ța de-a găsi ceva de lucru.

Marii latifundiari au acaparat 
uriașe suprafețe de pămint. De 
pildă, în apropiere de Valencia, 
la Caracajent, unde locuiesc 
20.000 de oameni, 80 la sută din 
întreaga suprafață agricolă apar
ține unui număr de... 4 familii. Po
trivit cifrelor statistice, în Spania 
două milioane de țărani sînt cu 
totul lipsiți de pămint, alte trei 
milioane au sub un hectar, iar 
cca. 5 milioane posedă doar 10,5 
la sută din suprafața arabilă a ță
rii in vreme ce 51.000 de lati
fundiari stăpînesc 53,5 ța sută din 
suprafață I

Acesta este tabloul Spaniei zi
lelor noastre, aflată sub călcîiui 
de fier al dictatorului Franco. 1m-
potriva acestei stări de lucruri 
luptă cu hofărîre masele de oa
meni ai muncii de la safe și o- 
rașe. Greve ca cele ale țăranilor 
din Esfremanduro sau Andaluzia 
la care au participat peste 200.000 
de persoane se fin lan(.

In zadar autoritățile franchiste 
înăspresc represiunile. Un popor 
nu poate fi oprimat la nesfîrșit.

GH. CHIDU

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA: București, Piața ,,Scânteii", JTeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii".


