
roletarî din toate fârile, uniți-vă !
jj țlune.L ?

cînteia
Ineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Tinerii voluntari
continuă acțiunea de sprijinire
a strîngerii recoltelor de toamnă în G.A.S
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, ,_ _ — drum în U.RJS.S. pe decanul tî-
— năr al unei facultăți, candidat în 

______ științe. .El își găsise o a doua me
serie : ne servea drept ghid în 
cele mai diverse împrejurări. Cu
noștea țara „ca în palmă*...

Se știe că mulți dintre absol
venții romîni în U.R.S.S. se reîn
torc aici „otlicinici*, premianți, 
deținători ai celor mai bune note.
'HIIIUIIlllllllllllllllllllllllllllllllN

Note de drum 
din U. R. S. S.

Desigur, în U.R.S.S. sute de 
romîni învață, în școală și la 
cursuri din cele mai diverse, ant 
întregi. Am regăsit un vechi coleg, 
pe stradă, la Moscova, 
tine ?* „Mă specializez 
nucleară, nu departe de 
centrala atomo-electrică 
na Am mers în tren 
năr ofițer romîn. Venea 
nia doar pentru vacanță... 
sosit în țară, m-am întîlnit cu un 
amic, fost student la electroteh
nică „în Uniune*. „Ce-ai văzut tu 
acolo într-o lună ? — m-a încon
jurat, protector. Să fi stat ca mine, 
cinci ani...* L-am avut coleg de

„Ce-i eu 
în fizică 
aici, la 

din Duh- 
cu un ti- 
în Romî-

Abia

Dar nu numai ei învață acolo.
Cei ce merg în diverse delega

ții, pentru termene mai scurte, 
cu ce sînt mai puțin cîștigați ?

Intr-o zi, un grup din oaspeții 
romîni la Festival s-a îndreptat 
spre Expoziția Agricolă Unională. 
Au privit exponatele, l-au ascul
tat pe academicianul Țîțitt. Au 
învățat agricultură.

într-o zi, strungarul Alexandru 
Chiru de la Colibași n-a vrut să 
vină cu noi la plimbare. „Azi am 
program — ne-a spus el. Am a.- 
ranjat prin ambasadă să pot lucra 
cîteva zile într-o mareuzină*, 
învăța tehnica industrială.

într-o zi am fost la galeriile 
Ermitage, în alta la Muzeul Rus,

în alta la Tretiakov. Dobîndeam 
esențiale noțiuni de artă.

Ceea ce trebuie subliniat 
că, în prezent, un 
U.R.S.S. trebuie i 
singur. Însoțitorii 
dealtfel excelenți 
nu arătau că țin 
de vreun anumit 
tau pe semnificația niciunui fapt, 
într-o lună de zile cît am mers 
împreună nu i-am auzit „politi- 
zînd* nimic. Ei îți relatau doar 
numele străzii sau al palatului în 
care te găseai, îți spuneau de ce 
autor e tabloul, în ce an s-a ridi
cat cutare monument sau ciți 
metri are clopotnița. Restul — 
ceea ce e esențial — că un lu
cru e făcut de regimul sovietic, 
că altul e restaurat de regimul so
vietic, că un al treilea dovedește 
prioritatea sovietică, de o mie de 
ori mai puternic ți se imprima în 
conștiință tocmai prin faptul că 
nu-ți era măcar spus de altcineva, 
ci îl vedeai, îl înțelegeai, te con
vingeai de 
riență.

Vreau să 
trei lucruri 
fără să mi

este
l călător prin 
să învețe mult 
noștri sovietici, 
băieți și fete, 

să ne convingă 
lucru, nu insis-

el prin propria expe-

vorbesc aici despre 
pe care le-am învățat 
le arate nimeni, ca 

un fel de autodidact drumeț în
tr-o țară străină.

In primul rînd, grija pentru 
copii. Prospețimea și farmecul

FILIP CERBU
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* La lăți, trustul regional Gostat nu acordă atenția cuvenită 
acțiunii patriotice a tineretului * Tinerii ploeșfeni ajută gospodăriile 
de stat la însilozarea furajelor * Un scurt reportaj despre o interesantă 

inițiativă a studenților clujeni
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Sosirea conducătorului 
delegației sovietice 
care participă 
la sărbătorirea

Lunii prieteniei 
romîno-sovietice

Vineri la amiază a sosit în Ca
pitală G. 1. Zelenko, directorul 
general al Direcției generale a 
rezervelor de muncă de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice 
care participă la sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de tov. Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Consiliului gene
ral A R L.U.S., C. Prisnea, ad
junct al ministrului învățămân
tului și Culturii, Eugen Rod an,, 
secretar al Consiliului generat 
A.R.L.U.S., P. Drăgoescu și V. 
Mișicu, directori generali în Mi
nisterul Invățămîntuilui și Cultu
rii, prof. Ecaterina Chivu, de 
membri ai Consiliului general 
A.R.L.U.S. și activiști ai 
A.R.L.U.S.

Au fost de față membrii dele
gației sovietice care se află în 
țara noastră.

Au fost prezenți A. F. Kaba
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim.al Uniunii Sovietice la 
București și I. S. Iliin secretar 
al Ambasadei.

(Agerpres)

urmă, au fost nevoiți să aștepte 
de la ora 6 dimineața, cînd era 
stabilită ora de plecare, pînă la 
ora 9 cînd au venit mașinile și 
delegații trustului și ai gospo
dăriilor. Mulți dintre delegați 
n-au venit de loc.

Pentru aceste neajunsuri vi
novății trebuie să fie aspru san
cționați.

PLOEȘTI — Gospodăriile de 
stat din regiune însilozează în 
aceste zile recolta de furaje se
mănate în miriști și porumbul 
semănat mai tîrziu pentru acest 
scop. La această acțiune de în- 
silozare a furajelor au participat

In foto: Rec- 
tlflcatoarea San
da Oprea, de la 
uzinele „21 De- 
cembrie“ din Ca
pitală lucrind la 

executarea aparatelor de măsurat 
de precizie (micrometre). In cins
tea zilei de 7 Noiembrie ea își de
pășește planul lunar de producție 
dînd numai lucru de calitate.

în locul

Mereu alte vești ne anunță că 
tineretul răspunde cu un adevă
rat patriotism la acțiunea de spri
jinire a strîngerii recoltelor din 
gospodăriile de stat.

Alaltăieri, comitetele UTM din 
cîteva regiuni ne-au transmis o 
serie de realizări ale voluntarilor, 
pe care le-am făcut cunoscute 
cititorilor noștri. Ieri, alte vești 
din alte regiuni și noutăți din 
cele despre care am mai scris, 
vin să complecteze tabloul aces
tei ample acțiuni.

Vă informăm pe scurt din rea
lizările obținute în regiunile:
, 'AȘI ~ bilele de simbătăși 
nJJS s jj ?1 • _oc‘om’,[’c) foarte mulți tineri. Numai în ul-

* i - : timeje două săptămîni în toate
gospodăriile de stat din regiune 
s-au însilozat peste 3000 tone 
furaje, muncă la care au con
tribuit 2.850 tineri.

STALIN —Mobilizați de ac
tiviștii comitetului UTM al raio
nului Codlea, elevii școlii profe
sionale și ai școlii medii din 
Rîșnov au muncit voluntar la 
strîngerea recoltei de cartofi de 
la gospodăria de stat Rîșnov. 
Conducerea gospodăriei a fost 
mulțumită. Recolta de pe 12 hec-

2000 tineri din regiune au fost 
antrenați să ajute gospodăriilor 
de stat la strînsul recoltei. Cî- 
teva rezultate : 45 studenți de la 
Institutul agronomic au desfă
cut din pănușe 6000 kg. știuleți 
de porumb la gospodăria de stat 
Popricani. Alți 75 studenți, de 
la politehnică, au recoltat un 
vagon de ardei și ar desfăcut 
din pănușe 
rumb.

Aproape 
Vaslui au 
gospodăria

In general, rezultatele obținu
te de tinerii voluntari sint bune. 
Puteau fi însă mult mai bune 
dacă trustul regional Gostat ar 
fi dat atenția cuvenită acestei 
acțiuni. Din păcate, 500 tineri 
au fost nevoiți să se întoarcă 
acasă de la locurile de întîlnire, 
pentru că trustul n-a asigurat 
mijloace necesare pentru tran
sportul la locul de producție. 
In afară de aceasta, mulți din 
tinerii care au plecat pînă la

4 tone știuleți de po-

100 tineri din orașul 
muncit voluntar la 

de stat Moara Greci.

o întîlnire ffiioțioiidiitd
Ieri seară, la Casa Prieteniei 

Romîno-Sovietice a avut loc o în
tîlnire emoționantă. Piotr Leon- 
tievici Kulbaka și Alexandr Vie- 
torovici Bielîșev. membri ai dele
gației sovietice care ne vizitează 
țara, s-au întîlnit cu oameni ai 
muncii din Capitală, membri ai 
A.R.L.U.S.

P. L. Kulbaka și A. V. Bielî
șev, după cum au spus-o și dînșii, 
sînt doi soli, doi reprezentanți ai 
marii prietenii ce leagă poporul 
sovietic de cel romîn. Doi repre
zentanți a două generații de co
muniști, de luptători.

A. V. Bielîșev a participat chiar 
din primele momente la dezlăn
țuirea Revoluției din Octombrie, 
la acel mare și de neegalat mo
ment al istoriei omenirii. E unul

din voinicii acelor vremuri isto
rice, un veteran al revoluției.

P. L. Kulbaka a participat la 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei, luptînd împotriva fasciști
lor care invadaseră Uniunea So
vietică. El a vorbit ascultătorilor 
despre eroismul soldaților sovie
tici ca și despre eroismul poporu
lui din teritoriul ocupat de fas
ciști. Am ascultat emoționați a- 
mintirile tovarășului Kulbaka, Erou 
al Uniunii Sovietice, despre lup
tele detașamentului de partizani 
din Gluhov pe care l-a condus și 
care înfruntând greutăți de negîn- 
dit a dat lovituri deosebit de gre
le trupelor hitleriste.

A vorbit și A. V. Bielîșev, a 
vorbit bătrînește, liniștit, în cu
vinte calde, emoționante. Comisa
rul de pe crucișetorul „Aurora" a 
împărtășit ascultătorilor amintiri.

pleșitor sentimentul că ai în față, 
la doi pași pe unul dintre făuri
torii marelui moment al istoriei 
omenești. Iar el, comisarul de pe 
celebrul vas „Aurora", stingherit 
de atenția generală, povestește cu 
modestie,- despre clipele cînd a 
comandat să tragă spre Palatul 
de iarnă primele salve, salvele is
torice.

Pentru cuvintele Iui calde și 
emoționante i-am mulțumit cu 
toții, cei prezenți. I-a mulțumit 
și vechiul militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră to
varășul M. Gh. Bujor. Dar nici 
cuvintele, nici florile și nici a- 
plauzele nesfîrșite nu sînt decît 
o părticică a marii recunoștințe 
profunde pe care poporul nostru 
o poartă poporului sovietic.

A fost o întîlnire emoționantă 
care va rămîne multă vreme în

O fabrică 
nouă 

uneia vechi

Amintiri emoționante, pline de 
glorie nepieritoare, despre zilele 
acelea ale lui Octombrie.

E fără îndoială emoționant, co-

seară la Casa Prieteniei Romîno- 
Sovietice.

AL. P.

Ce vom vedea 
în Săptămîna teatrului sovietic

tare a luat drumul magaziei îna
inte de termenul planificat.

CLUJ — Corespondentul nostru 
din această regiune ne-a tran
smis un scurt reportaj.

...„Zarva* a pornit din prima 
zi a noului an universitar și a 
făcut ocolul sălilor de curs, al 
laboratoarelor, bibliotecilor... Era 
o hotărîre minunată.

„Noi, studenții Facultății de 
științe juridice, care în vara a- 
cestui an am muncit voluntar la 
GAS Sînpaul, chemăm pe toți 
studenții Clujului să formeze 
brigăzi permanente de muncă vo
luntară".

O inițiativă patriotică pe care 
„juriștii* au hotărît s-o transfor
me într-o mișcare tradițională în 
viața studențească, la fel cum 
tradiționale sînt examenele și ba
lurile „bobocilor*.

...6 octombrie. O dimineață re
ce de toamnă. Ceață și brumă. 
In fața Universității „V. Babeș* 
e zarvă mare, încă înainte ca 
bătrînul orologiu al bisericii din 
centrul orașului, care a împlinit

Tractoristul Constantin Mircea de la S.M.T. Traian-Sat execu- 
tînd arături în porumbiște la G. A.S. „Gh. Doja“ din comuna 

Traian-Sat.
• (Foto AGERPRES)

• •

Oaspeții greci
I-am „surprins" pe membrii de

legației municipale din Grecia 
î- „Atheneeîn holul 
Palace**, <

Pașaport
4 octombrie 1957 este da

tat, intîiul pașaport pentru 
cosmos din istoria lumii.

, Cu el a zburat primul sa- 
j telit artificial al pămîntului pe 
I ruta : pămînt sovietic — cos- 
( mos 900 km. Odată ajuns aci 
j s-a integrat legilor cosmosului 
[ prin descrierea unor croaziere 
(eliptice în jurul globului te- 
1 restru...
} Cu pașaport sovietic, inteli- 
1 gența și cutezanța umană, face 
j primul si formidabilul drum în 
1 cosmos I
( Cu pașaport sovietic — al 
j pămîntului prim mesager — 
I vestește cosmosului, marilor și 

micilor planete, ziua și anul I
[ din era zborurilor interplane- 
} tare!
( O singură rubrică din epoca- 
( Iul pașaport cosmic nu și-a gă- 
[ sit răspunsul; durata călăto- 
( riei. Croaziera eliptică va în- 
{semna zile, săptămîni sau 
[ luni ? I
( Satelitului pionier, vom da- 
j tora întii, exactitatea cu care 
[ în viilor vor putea fi prevă- 
i( zute duratele călătoriilor pe 
• pașapoartele cosmice.
I Aș vrea să amintesc despre 
( emoționanta rubrică a pașapor- 
[ tului pentru cosmos. Mă gîn- 
f dese la pagina unde trebuie 
( răspuns întrebării: „Scopul că- 
j lă tor iei ?*.
I Este imposibil un răspuns 
( laconic. Răspunsul îl poate da 
' însăși omenirea și nu poate fi 
J decît imens ca și visele ei.
( Ar trebui început, la scrie- 
j rea răspunsului cu Țiolkovski 
I și terminat cu admirabilii oa-
f meni de știință sovietici, în j 
j fața izbînzii cărora și poeții J 
j- planetei par descumpăniți. | 
( Căci, hiperbola — figura de j 
i stil sortită a exprima marile J 

dimensiuni — are astăzi înfăți- ! 
șarea de pigmeu. j

Scopurile călătoriei P I
— Călătoresc eforturile, in- j 

teligența, visele omenirii, pen- j 
tru a putea zămisli noi vise I 
vecine astăzi cu fantezia. [

— Călătorește triumfal ideea j 
cognoscibilității universului. j

— Călătorește inepuizabila j 
curiozitate umană. j

— Călătorește omenirea în- j 
săși la înălțimea ce i se cu- | 
vine și care înseamnă doar o } 
treaptă către acolo unde vrea J 
să ajungă. j

Călătorește omenirea însăși, j 
pentru a se desavîrși... I

VALERIU LAZAROV {

Ultimile știri 
despre satelit

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Pînă la ora 18, 
11 octombrie, satelitul artificial al 
pămîntului a înconjurat pămîntul 
de peste 100 de ori, parcurgînd 
aproximativ 4.400.000 de km. 
Mersul satelitului continuă să fie 
urmărit cu succes de stațiunile 
științifice, astronomice și punctele 
de radio-locație, radio-goniometre, 
precum și do radio-amatori. în 
dimineața zilei de 11 octombrie 
de la ora 5 și 13 minute și pînă 
la ora 5 și 17 minute la Moscova 
a fost vizibilă cu ochiul liber ra
cheta purtătoare care a trecut de 
la nord-vest la sud-est. Punctele
astronomice din regiunea Mos
covei au observat atît mișcarea 
satelitului cît și a rachetei pur-; 
tătoare.

Vechi militanți 
ai mișcării 
muncitorești 
povestesc despre 

Uniunea Sovietica
La sediul Consiliului Central 

al Sindicatelor a avut loc vineri 
la amiază o întîlnire cu membri 
ai delegației de vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră care, la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., au vizitat timp de două 
săptămîni Uniunea Sovietică.

Emoționante au fost cuvintele 
pe care le-a rostit Ion Cloțan, de
putat în Marea Adunare Naționa
lă, care în anul 1915 l-a cunoscut 
pe Lenin. Cu prilejul vizitei fă
cute acum în Uniunea Sovietică el 
a revăzut locurile unde a luptat 
pentru izbînda Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie: Mosco
va, Stalingrad și Kiev, El a fost 
profund impresionat de uriașul a- 
vînt pe care I-a luat țara sovie
telor și de transformările radicale 
petrecute în decurs de 40 de ani. 
Gheorghe Florescu și Mihai Do- 
brescu au înfățișat aspecte din 
uzinele pe care le-au vizitat la 
Leningrad și Stalingrad, despre 
nivelul înalt al tehnicii sovietice, 
despre înalta calificare a lucrăto
rilor din întreprinderile industria
le sovietice, despre grija care se 
acordă pretutindeni omului.

Tov. Viorica Moisescu, conducă
torul delegației, a subliniat primi
rea călduroasă, cu adevărat fră
țească, pe care oamenii sovietici 
au făcut-o delegației.

Au mai luat cuvîntul Dumitru 
Petrov, Ion Darie, Toma Cristes- 
cu, Iancu Avram, Augustin Var- 
gancik fi alții.

In urmă cu multe zeci de 
ani, s-a născut o mică 
făbricuță de sticlă în mij
locul munților, la Azuga. 
Meșteri harnici, veniți de prin 
părțile Bavariei, sticlari din ta- 
tă-n fiu, s-au statornicit prin 
părțile acestea. Fiii lor, uceni
cii și apoi calfele de atunci, 
au ajuns și ei meșteri ; unii 
i-au întrecut chiar pe bătrîni 
și astfel s-a dus vestea în lun
gul și-n latul țării de îndemi- 
narea, priceperea și arta sticla
rilor de la Azuga.

Anii treceau, iar timpul și 
intemperiile măcinau vechea 
fabrică. Oamenii se opreau 
deseori din lucru cînd vuia vis
colul pe afară și priveau spe- 
riați unul la altul. Oare cît mai 
țin vechile ziduri și construc
ții de lemn acum putred, prin 
care viforul șuiera deja îngro
zitor ? Patronii de atunci însă 
nici nu voiau să audă de in
vestiții. Lor le trebuiau bani 
mulți pentru chefuri, femei și 
bături alese.

— Să meargă fabrica cît o 
merge, să scoatem bani cît om 
putea. Apoi, vom vedea — spu
neau ei.

Cam asta a fost moștenirea 
luată de la patronii sticlei din 
Azuga.

S-au mai dres zidurile, s-au 
mai refăcut unele barăci și uti
laje, s-au învestit sume de bani, 
s-au luat măsuri pentru protec
ția muncii, dar toate astea n-au 
rezolvat complect problemele. 
Capacitatea trebuia mărită. Co
menzile creșteau și... într-o zit 
niște ingineri și tehnicieni de 
la un trust de construcții au 
venit pe locurile acelea, au 
măsurat, s-au sucit, s-au învîr- 
tit, dar alt loc apropiat pen
tru ridicarea unei noi fabrici 
n-au găsit. Ce era de făcut? 
Soluția a fost, cred, aproape 
unică. Pur și simplu, noua fa
brică a fost construită în jurul 
vechii făbricuțe. Ziduri înalte 
și puternice au înconjurat^ cu- 
rînd bătrîna și obosita cetățuie

a sticlei din Azuga. Odată cu 
construcția au fost aduse aci 
utilaje de înaltă tehnicitate și 
productivitate, cea mai mare 
parte a lucrărilor sînt astăzi 
semi sau complect automatiza
te. Oamenii treceau din vechile 
și neîncăpătoarele secții în 
noile hale și, încet-încet, ve
chea fabrică a fost complect 
desființată, dărimată și scoasă 
cu roaba pe ușa de serviciu, ca 
o tristă aducere aminte a tre
cutului.

Azi, sau poate mîine, cînd 
veți trece în excursie sau cu 
vreo treabă prin minunata Va
le a Prahovei, să nu uitați că, 
trecînd prin Azuga, veți găsi 
pe stînga șoselei (de cumva 
veniți dinspre părțile Bucu- 
reștiului), ridieîndu-se semeț, 
pe fondul dantelat al munților, 
noua și tînăra fabrică de sticlă, 
așa cum o vedeți în fotografia 
noastră,

Intre 26 octombrie șl 3 noiem
brie se va desfășura în tară Săp- 
tămtna teatrului sovietic. Cu acest 
prilej pe scenele bucureștene vor 
fi prezentate spectacole festive.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ pregătește piesa „Caleașca 
de aur“ de L. Leonov, Teatrul Mu
nicipal—„Uraganul" de Bill Belo- 
țerkovski, Teatrul Nottara — „Ho
tel Astoria" de Al. Stein. Teatrul 
Tineretului — ,,Să ne aducem a- 
minte" de A. Galici, Teatrul 
C.F.R. Giulești — „Baia" de V. 
Maiakovski, Teatrul Armatei — 
„Tragedia optimistă" de V. Viș- 
nevski, Teatrul Evreiesc de Stat 
— „Furtuna" de A. N. Ostrovski 
și comedia „Directorul, dragostea 
și locuința" de D. Salodar.

Săptămîna teatrului sovietic" 
va fi sărbătorită cu noi premiere 
și de celelalte teatre din țară.

Teatrul Național din Cluj pre
zintă piesa „Baia" de V. Maia
kovski, Teatrul de stat din Ora

cinematografică 
colaborare cu

dea — secția romtnă Invazia" de 
L. Leonov, Teatrul de stat din 
Petroșani — „O chestiune perso
nală" de Al. Stein, Teatrul de 
stat din Timișoara — secția ro- 
mînă „Ploșnița" de V. 'Maia
kovski și Teatrul maghiar de stat 
din Cluj „Liubov Iarovaia" de 
K. Treniov.

★ 
întreprinderea

București, tn
Casa prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S., prezintă in sala Casei 
prieteniei romîno-sovietice din 
str. Batiștei, intre 25 si 31 octom
brie, un ciclu de filme artistice 
produse ale studiourilor cine
matografice din Uniunea Sovie
tică. Vor rula filmele „Călătorie in 
tinerețe", „Poetul", „Luminile 
verzi", „Detașamentul lui Vaska 
Trubacioo", „Crucișătorul Potem
kin" fi „Alexandr Nevski".

(Agerpres).

l hotelului 
cîteva clipe după ce 

luaseră cafeaua de dimineață, 
gata să pornească în promenadă 
prin Capitală.

Foarte amabili, d-nii Dimitri 
Sapunachis primarul orașului Pi
reu și Theodore Klapsopoulos pri
marul orașului Voios au declarat 
special pentru ziarul nostru :

— Dorința noastră personală 
este ca legăturile sportive și cul
turale dintre tineretul romîn și ti
neretul grec să se dezvolte conti
nuu. Vedem cu bucurie că un îtt- 
ceput s-a și făcut.

Dorim din tot sufletul ca legă
turile dintre tineretul celor două 
țări ale noastre, care au reînceput 
prin sport să continuie pe același 
drum și în alte domenii, cultura
le, economice, vizite reciproce 
etc. Nu de mult la Pireu a jost 
în turneu un ansamblu artistic 
romînesc. El a fost așteptat cu 
nerăbdare. După spectacol toți 
și-au exprimat dorința să-i reva
dă și în viitor pe artiștii din Ro
mînia, iar cei din Grecia să facă 
același lucru în țara dumneavoas
tră. Evoluția sportivilor romîni la 
Voios și a ansamblului artistic 
romînesc în această localitate, a 

o mare sărbătoare, nu 
Voios, ci în întreaga

constituit 
numai la

RADU COSTIN

ne vorbesc
Tesalie. Toată lumea a rămas cu 
cele mai bune impresii despre 
oaspeții din Romînia; toată lu
mea a rămas entuziasmată de ei 
S-a văzut din nou că poporul grec 
iubește poporul romîn. A fost o 
atmosferă de adevărată prietenie. 
Săptămîna aceea (a evoluției spor
tivilor și artiștilor romîni — nj-.J 
a fost considerată la Voios ca o 
săptămînă a prieteniei greco-ro- 
mine.

In încheiere, primarii din Pi
reu și din Voios au adresat ti
neretului din Romînia, următorul 
mesaj :

— „Felicităm tineretul din Ro" 
minia din partea tineretului grec 
pentru marile realizări obținute. 
Urăm ca legăturile dintre tinere
tul romîn și grec să se dezvolte 
neîncetat, spre binele ambelor 
țări*.

M. Z.

TINERI ȘI TINERE,
Participați in număr cît mai mare la

CONCURSUL!
pentru corespondenții voluntari ■

organizat de ziarul „SCÎNTEIA TINERETU
LUI" între 1 octombrie — 29 decembrie a.c. în 
cinstea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și a celei de-a 
10-a aniversări a Republicii Populare Romlne.

In concurs vor intra materiale aparținînd ge
nului scurt (informații, note critice, însoțite de 
fotografii sau caricaturi) și reportaje.

La selecționarea celor mai bune coresponden
țe, se vor lua în seamă participanții cărora le.au 
fost publicate în perioada 1 octombrie—29 de
cembrie cel puțin 3 materiale din genurile de mai 
sus, trimise în cadrul concursului. Dintre pri
mele materiale primite în cadrul concursului, u- 
nele au fost publicate la rubrica:„CONCURSUL 
CORESPONDENȚILOR VOLUNTARUL

Pentru cele mai bune corespondențe se vor a- 
corda următoarele:

PREMII
Premiul I — un aparat de radio .Lux".
Doua premii II a cite o bicicleta.
Trei premii III a cite un ceas de minâ „Pobeda".

MENȚIUNI
Truse stilou — creion rezervor; serviete de piele; 

cdrți și abonamente la ziare și reviste.
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Retrospectiva Petrașcu

Gh. Petrașcu: Peisaj la CHIOGG1A (1934)

Fericitul negustor
de Francisc Munteanu

ti C

■a

„Fericitul negustor" este 
vestea unui om slab. Pornit 
casa unei văduve scăpătate șt

J.0' din 
în- 

cepindu-și viața sub protecția unui 
unchi veros, avocat și combinator 
cu parale multe, Laurențiu Barna 
trece prin facultatea de drept în 
anii duri ai războiului și ajunge 
după un lanț nesfîrșit de lași
tăți și trădări mărunte, neguțător 
de pepeni în zilele noastre. Ur- 
mind modele clasice ale genului, 
Franscisc Munteanu și-a supus 
eroul unui sever examen clinic, 
trecîndu-1 prin situații și poziții 
revelatoare ca printr-un lung șir 
de experiențe fiziologice. Lauren- 
țiu Barna se înscrie din primele 
capitole ale cărții cu cîteva date 
personale determinante pentru ca
racterul său: eroul ne ajiare ca 
un copil „slab de înger , șovăind 
între fusta mamei Și delițiile li
bertății. Restul capitalelor adau
gă acestei fișe elemente agravan
te, dar metoda rătnîne aceeași. 
Laurențiu pendulează neîntrerupt 
între doi poli, dezaxat și pieziș. 
Avînturile generoase sînt repede 
îngenunchiate de pornirile mes
chine, egoiste, cu un resort mat 
adînc în conștiința personajului

La zece ani, Laurențiu cheltu
iește pe prăjituri douăzeci de ei 
destinați ajutorării mamei sale, 
dar cataifurile consumate nu-i 
priesc. Cîțiva ani mai tîrziu el ya 
destina o sută de lei ajutorară 
unui sculptor invalid nedreptățit 
de autorități, dar franchețea jude
căților acestuia îl determina șa-| 
H-LKSy".®*

-i»"1 
prin încercări asemanatoare ac-

atea deplină, acordîndu-i larg ca vto*a. însăși lui Laurențiu Ba
na numeroase șanse de reabilita 
re pentru oa de fiecare dată să 
constate cu • secretă mulțumire 
rezultatul negativ al probelor m0’ 
rale la care acesta este supus.

Autorul își contemplă eroul cu 
scîrbă reținută care trebuie să 
fie caracteristică savanților spe
cializați în cercetarea rep ilefor. 
Complexitatea caracterului lui 
Laurențiu Barna este pusa la *n 
doială. Ezitările, întrebări e ș 
procesele sale interioare, sînt in 
fățișa te cu o vădita neîncredere în profunzimea lor. lăsînd sa se m- 
♦pipară că nimic nu este serios și lapital în ??

rențiu apare” în' momentele sale 
cele mai bune, ca un vremelnic to
varăș de drum al caracterelor Site. Elanurile nobile, cugetă
rile adinei, atitudinile politice nu-i 
aparțin niciodată cu adevarat. Pe 
fondul tulbure al unui egoce.nS?m 
puternic, Laurențiu Barna împru 
mută opinii șt gesturi de la per 
sonalitățile vii cu care mira in 
contact, și le schimbă cu o ușu 
rință descurajanta.

Spre diferența de Chariot nefe 
ricit din pricina ingenuității sale 
depline, Laurențiu se încurca mai 
puțin în piedicile puse de alții, ?it mai cu seamă tn ProPr,1’e 53 
lașități. In vreme ce Chariot este 
călcat în picioare de cei tari Și 
primește întreaga noastra simpa
tie, „fericitul negustor' nu ne a- 
pare decît cel mult ridicol tund 
primește palme sau lovituri de 
picior Laurențiu Barna nu poate 
deveni cu nici un preț erou. El nu 
se angajează in nici o bătălie de 
Ci cititorul care urmărește cu in
teres cariera lipsită de *l°r'e .? 
lui Laurențiu Barna nu poateis 
nu observe că în afara viitoru
lui negustor de pepeni P^s0"a 
jele care populează .yarțe!' sint 
repartizate cu rigurozitate în ța 
bere adverse și extrem de 'ucide. 
In viu contrast cu șovăielile per 
sonajului central 
panți la ciocnirile de ide s nt 
foarte siguri de ei, pe deplin lu 
mtoați și poate de aceea vorbesc 
„ca din carte". Este evident ca 
pe autor l-a interesat mai ales re

liefarea eroului titular și mult 
mai puțin realizarea celorlalte fi
guri. Aici s-ar putea discuta de
sigur despre legile construcției 
unui, ronțan și despre relațiile 
etrînse între caracterele unei plăs
muiri epice. Dar „Fericitul negus
tor" nici nu este un roman și. Ia 
urma urmei, nici nu e neapărat 
nevoie să . fie. Episoadele' se suc
ced pentru a-1 urmări pe Lauren- 
țiu în diverse ipostaze, iar acea
stă urmărire trebuie s-o recunoaș
tem, se face eu o viteză remarca
bilă. Iată de ce unchiul Virgil. Va- 
lahu, Grigoraș sau Pisu. sculpto
rul, Filimon sînt introduși In 
carte ca unități fixe, caractere li
niare, fără nuanțe și fațete mul
tiple. Ei sînt creați exclusiv, pen
tru a se ciocni fugar cu Lauren-
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țiu, izbutind contraste mai mult 
sau mai puțin marcate, provocînd 
crize mai mult sau mai puțin du
rabile.

Postați de o parte sau alta «’ 
drumului pe care-1 parcurge tuna
rul Barna, ei îl opresc pentru a-i 
smulge o declarație, pentru a-1 
obliga la o mărturisire șl apoi dis
par .după,ce au lucit pal și trecă- 
•ter,? Personajele secundare sînt 
împinse, pentru a-și îndeplini în 
acest mod misiunea. Ia atitudini și 
exprimări sumare, uneori insufi
ciente. Alteori, necesitatea unui 
punct de vedere ascuțit în discu
ția ideologică, înlocuiește deter
minarea psihologică firească a fie
cărui gest, a fiecărui cuvînt. Ast
fel ne apare nepotrivită perora
ția avocatului Virgil Barna, In 
care acesta expune pe scurt teoria 
luptei de clasă, se recunoaște a 
face parte dintre „hingheri" și 
justifică ura proletariatului față 
de clasele stăpînitoare. 0 aseme
nea exprimare limpede și fără o- 
colișuri din partea unui exploa
tator fără scrupule surprinde.

Procedeul construcției sumare a 
personajelor secundare prilejuiește 
în schimb cîteva portrete carica
turale care atrag atenția. Ridicu
lizarea unui individ în cîteva tră
sături îi reușește nu o singură capital in un&came auiij;i«^u «sw T \ .. ,

acestei conștimțe de. cîrpă. Lau- data lui Francisc Munteanu. Ex-
• celent este definit „căpitanul De-

cebal Protopopescu, posedat de 
(Jernență militaristă în calculul 
pe care-1 face pentru a demonstra 
că „romînii sînt cea mai mare 
nație din Europa". Mătușa Vale
ria surprinsă în acțiunile sale de 
„binefacere" sau madam Varta — 
proprietăreasa —■ în grandiloc
vența epitafului de pe mormîntul 
soțului său, nu pot fi uitate ușor, 
nu pot fi confundate de loc. Con
deiul scriitorului se simte evident 
bine in exercițiul ironic care-1 în
viorează subit, dînd pasaje savu
roase cum ar fi acela 
rii filmului polițist la 
Laurențiu alături de 
In schimb cînd trece 
„filosofic" 
largul său. 
strînge îl _ .
cînd repede peste argumente și 
judecăți verbale, Francisc Mun
teanu respiră ușurat cînd revine 
la descripția vagabondajului ne- 
sfîrșit' prin viață a nevolnicului 
Laurențiu.

După ce termină lectura cărții, 
cititorul împărtășește scîrba pro
fundă a autorului pentru caracte
rele moi, pentru sufletele mici și 
uscate. Ceea ce este oribil în via
ța lui Laurențiu Barna, este toc
mai temperatura scăzută la care 
se întîmplă totul, unghiul mes
chin sub care acesta observă lu
mea. Caracterul vîscos al a- 
cestui om de nimic este incrimi
nat cu virtuozitate și aceasta este

desigur meritul principal al căr- 
ții. Nu înțelegem prin aceasta că 
autorul face un studiu caraoterolo- 
gic pur, dincolo de timp și spațiu. 
Laurențiu Barna ne trezește anti
patia activă pentru că el își des- 
văluie slăbiciunea în împrejurări 
istorice care ne sînt foarte apro
piate pe care le cunoaștem bine 
și față de care am fost puși să 
răspundem la rtndul nostru. Ac
tul de acuzare împotriva „ferici
tului negustor" se sprijină pe fap
te deosebit de precise, cu indica
ții și lămuriri complimentare. 
Barna descrie cu ființa sa puțin
tică traiectoria unei întregi specii 
de ..intelectuali" lipsiți de pasiuni, 
dornici să treacă prin viață în- 
tr-o dulce și liniștită reverie, bui
măciți și zdruncinați de mișcările 
unei epoci de frămîntări și răs
turnări neobișnuite. Prin ricoșeu, 
cartea lui Francisc Munteanu este 
și un elogiu al caracterelor puter
nice și drepte, al oamenilor ade- 
vărați și al conștiințelor înalte.

„Fericitul negustor" pare a fi 
un carnet de reporter doldora de 
fapte și imagini, închinate unui 
subiect remarcabil. Dar notele 
n-au fost încă toate selectate, ca
drul în care se mișcă subiectul 
cercetării nu a fost pe deplin cu
rățit de balast. Francisc Muntea
nu trece cu eroii săi pe lîngă noi 
poate nițel preș grăbit. Ne place 
să-i citim cărțile, pentru că ele 
mărturisesc o apropiere de viață 
adevărată care ne tulbură. Iată 
de ce l-am adresa scriitorului ur
mătoarea rugăminte: „Oprește-te. 
Șezi puțin lîngă noi și povesteș- 
te-ne totul pe îndelete în freze 
limpezi șl tn imagini alese eu în
grijire din noianul de fapte pe 
care le duel eu tine".

V. MINDRA

1

Cu ocazia împlinirii a 85 de 8 
ani de la nașterea pictorului 
Gheorghe Petrașcu, Muzeul g 
de Artă al R.P.R. a organizat 8 
o mare expoziție retrospec- g 
tivă, a patra din acest an, g 
după cele consacrate lui Gri- 8 
gorescu, lui Luchian și scuip- ț 
torului Paciurea.

Petrașcu s-a născut la Te-1 
cuci, in decembrie 1872, în- g 
tr-o familie de răzeși. El 8 
absolvă Școala de arte fru- 
moașe din București, unde a | 
studiat ca elev al pictorului g 
G. D. Mirea. In tot timpul | 
studiilor, Petrașcu s-a bucu-1 
rat de sprijinul lui Nicolae% 
Grigorescu, al cărui stil și vi-1 
ziune l-au influențat pe tină- g 
rul artist in creațiile sale de 8 
început. O ședere de patru 8 
ani la Paris i-a dat prilejul g 
să-și complecteze în mod te- 8 
meinic studiile în primul rînd% 
prin vizitarea muzeelor și g 
frecventarea expozițiilor, în 8 
care se ciocneau, împestrițate | 
yt contradictorii, curentele ar- g 
tistice ale epocii. întors in 8 
țară, G. Petrașcu își deschide | 
prima expoziție personală în g 
1900. In continuare, el parti- 8 
cipă cu regularitate, prin ex-l 
pozițiile colective, ca și prinț 
cele personale, la viața artis-8 
tică a țării. Moare în 1944. J

In expoziția deschisă in 8 
momentul de față, se pot ur-1 
mări cu multă claritate toate g 
etapele creației artistului. De 8 
ia primele lucrări, 
personalitatea lui 
este incă incertă, 
stăpânită de diferite 
în care nu există nici deplină ? 
siguranță în alegerea motivu- g 
lui celui mai adecvat sensibi- 8 
Utății proprii, nici acea lumi-S 
nozitate și strălucire a culo- g 
rii caracteristice operelor de 8 
mai tîrziu și pînă la cele mai^ 
desăvârșite realizări picturale g 
ale maturității, este un drum 8 
a cărui parcurgere poate de-1 
veni pentru privitor o opera- 8 
ție cu adevărat pasionantă. 8 

: Munca stăruitoare, migăloasă, v 
; în perfecționarea meșteșugului | 
artistic, dar și în căutarea de 8 
sine, este calea care l-a dus 8 
pe G. Petrașcu, spre aceste | 
culmi ale creației artistice, 8 
dintre cele mai autentice și | 
mai valoroase în cultura ro- o 
mînească modernă.

Subiectele tablourilor lui | 
Petrașcu nu sînt pretențioase : 8 
aproape cu exclusivitate pei-1 
saje, interioare, naturi moarte; g 
doar cîteva portrete. Dar g 
forța de evocare și transfigu-1 

in- f 
atîtg 
este 8 
din| 

Ppt

i
i t

in care ș 
Petrafcu “ 

dibuMă, ■> 
influente. 8

rare a realității, poezia 
tensă care se degajează 
din sentimentul cu care 
resimțit de artist motivul 
natură, cit fi din tratarea 
turală dau operelor lui 
trafcu acel farmec care se a- i 
dincefte tot mai mult la fie- 8 
care nou contact cu ele. Ci-1 
teva peisaje venefiene fi spa- 8 
niole, cîteva din interioarele g 
ultimilor ani mai ales, H u_ o 
nele naturi moarte se pat nu- 8 
mira printre operele cele mail 
de seamă ale pictura romi-1 
nefti fi ohiar ale artei mo- 8 
dama In general.

AMELIA PAVBL
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Poefii cînta o

I

al descrie- 
care asistă 
cîrna Șist, 
la dialogul 
se simte înautorul nu _ _

Ținuta de rigoare îl 
incomodează și tre-

Marea Revoluție
ION BRAD

j
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Luceafărul iubirii mele
Mai sus c-o frunte decît alte stele, 
Luceafăr al iubirii mele,
In inimi strecurat din zarea lumii, 
De-a ta cădere teamă nu mi-i!
Hrănit cu aspre visuri pămintene. 
Podoabă veșniciilor in gene, 
Prin noaptea-ntunecimilor amare 
Iți faci din fulgere amnare 
Și le Izbești în inima de zgură 
A celui ce de-atltea veacuri fură 
Șl visul sfint și brațul arsei trude, 
Monstrul nu vede, n-aude, 
Surdul la glasul mărilor sculate, 
Orb soarelui aprins de libertate. 
Nimicniciei lui, atit de Joasă, 
Ii sapi mormint, și-aduci în casă 
La ..............................................
De 
De 
De

noi podoaba limpezimii tale, 
sclnteierl, de rodii, de petale, 
secerișuri coapte, 
veșnică amiază, de niciodată noapte!

RUSALIN MUREȘANU

Primele ore ale revoluției
In orele de primă limpezime 
Ciudate și Inoltoare ore 
Se auzeau secundele sonore 
Cum își lovesc tilincile-n mulțime

Era cind salva gravei Aurore
A fost in vreme glasul să-și imprime 
Urctnd pe cei trudiți din adinclme
Ca bezna milenară să devore 1

Și lumii noi, trudiții mari în vrere 
Ii circulau ca sîngele-n artere
Pe cind o lume veche trase storul I

Iar soarele uimit a stat de-oparte 
Cînd lingă el urcă fără de moarte 
Un soare nou al lumii: Viitorul,

VICTOR MAȘEK

învățătura lui Octombrie
A

Atunci, au învățat oamenii cerul — 
Frunțile s-au ridicat din fărină. 
Și-au văzut mujicii, cit de mic e boemi 
Și cum ÎI tremură cnutul în mină.

Atunci, au învățat mlinile să se unească. 
Au prins să se caute una pe alta. 
Și palmele care știau să cosească
Au strins palmele care mtngîie dalta.

Atunci, au învățat buzele să zimbească 
ȘI privirile să nu se mal plece.
Iar vlsele-au prins să-indrăznească 
ȘI unde privirea nu le poate petrece.

Atunci, au învățat Inimile cintul. 
Cîntecul acela tulburător — Libertate.
Și care azi, peste întreg pămintul 
Ca un vint de primăvară atrăbate.
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Prokofiev... Șoo- 
takovici... Mias- 
kovski... Hacia- 
turian... Duna* 
evski...

Numele ace
stor „veterani" 
ai muzicii sovie
tice au făcut de 
mult înconjurul 
lumii. Creațiile 
lor sînt binecu-

noscute atît în Țara Sovietică cit 
și dincolo de hotarele d\
faima talentul™ ți condițiilor de 
înflorire ale artiștilor soviettcn

Se pune o întrebare 'reaM î 
cine vor fi urmați, acestor man 
compozitori, din erne este alea, 
tuit schimbul de mnne al erea 
ției muzicale sovietice r .

în Uniunea Sovietică îți desfa- 
șoară cu febrilitate «cavitatea 
creatoare un număr de tinerii co 
nozitori. Preocupările, lor sînt va 
riate. lucru firesc, daca ținem rea- ” . â, integrați cu țoțn m, cui u- 
ra sovietică, ei sînt legați P 
blcinele unor culturi naționale di
ferite ți ea stadii de dezvoltat . 
Atașamentul față de popor, fața 
de umanismul socialist, li carac 
terizează pe toți tinerii rompon- 
tori de talent din Uniunea Sovm 
tică. Dar acest atașament se ma
nifestă în muzică potrivit cu ce 
rințele estetice diferite generate de ’ condițiile istorice diferite tn 
e.re s-a’u dezvoltat eultunle 
muzicalo ale popoarelor U.RS-S.

Să fim mai clari : P'na a 
Marea Revoluție Socialista dm 
Octombrie, cultura muzicalai uz
becă, de pildă, era exclusiv popu 
Iară — instrumentala i?i vocala 
,criere, muzicală nu era cunoa- 
cută și folosită, Șl nu existau eom 
pozitori și interpret de ■nua'ci 
simfonică sau de camera, de ope- 
ră sau operetă uzbeci. în Rus.» 
prerevoluționara, pe de alta par 
te. cultura 
mărețe prin creațiile lui Glinka 
,i Mussorgski, Ceaicovskt șt 
Skriabin.

Se înțelege că deși esența ati
tudinii muzicienilor ruși ți uzb®y‘ 
de azi este comuna — slujirea p 
porului - problematic, lor con- 
cretă este diferita. lata de ce, de 
pildă, dacă tinărul compozitor rus 
Boris Cc.ikovski (nume predes- 
tinat, parcă în muzic. rus.) 
propune să conținuie lima de dez 
voltare a muzicii lui Proko“',. 
și Șostakovici, tin.rul uzbec Veh 
Muhatov își propune și Icu?'ț'.
să întemeieze un stil componistic 
uzbec folosind, în Prelucr"e* 
folclorului original uzbec, expe 
riența de prelucrare a ®*n“cu] 
rus proprie clasicilor ruși 
veacul trecut.

Este un proces firesc, O cul
tură muzicală naționala »<= dez. 
voltă pe temelie tezaurului pe care 1 . .Xmul.t, folosind și tențund 
mijloacele de care dispune intrea 
ga cultură muzicala. Daca in 
veacul trecut Glinka a porm de 
1. cîntecul popular rus ca teme
lie a creației sale, urmașii sal au 
pornit de la acest cîntec popular 
,i de la înnoirile, mijloacele, prin
cipiile creatoare cultivate de Glin
ka. Astfel au fost cazurile Mussorg- 
ski și Ceikovski. La nndul lor, ur
mașii acestor compozitori primeau 
o moștenire în care elementul 
popular conviețuia cu un element 
cult clasic pe care-1 dezvoltau, tn- 
depărtîndu-se adesea din ce in ce 
mai mult de izvorul inițial foto 
loric» dar rămînînd în cadrul pe

care-1 lărgeau, al culturii muzi
cale ruse. Astfel, azi. Șostakovici 
scrie capodopere într-un incontes
tabil stil național rus. fără a mai 
folosi nici un citat popular, fără 
a se simți dator de a concepfi te
me în spirit popular, ci aducînd 
dincolo de literă, spiritul muzicii 
ruse naționale. Un compozitor 
uzbec ca Veli Muhatov. unul din 
R.S.S.A. Maniei de felul lui An
drei Eșpai își pun problema fău
ririi unui stil național într-o 
creație componistică eminamente 
folclorică. în care fac o sinteză 
a cîntecului popular ‘local și tra
dițiilor compozițiilor cldfcice ruse, 
întrucît nu există încă o tradiție 
a compoziției culte uzbece sau 
mariice.

Dar să nu credem că toți tine
rii compozitori ruși din U.R^.S. 
au aceleași preocupări. Un Rodion 
Scedrin, de pildă, mare admira
tor al artei muzicale populare și 
în același timp al unor aspecte ale 
creației contemporane universale 
scria un concert de pian (dedicat 
memoriei lui Maurice Ravel) în 
care folosește ca element tematic 
„ciastușka“ populară rusă și ca 
succes procedee mussorgskie-* 
rahmaninoviene și chiar ravt 
ne. O „Fantezie pe teme rus^ 
are și Boris Ceaikovski (n. 1925), 
dar în simfonieta sa el se preocu
pă de conceperea unor melodii 
proprii, în spirit popular. Andrei 
Volkonski (n. 1933) la începutul 
drumului său creator se arată in
teresat de toate cuceririle muzicii 
contemporane. Dacă în cantata sa 
pe versuri de Eluard se simțea o 
influență a neoclasicismului mo
dern imperfect asimilat și stăpînit 
de tînărul muzician, în cvintetul 
cu pian, Volkonski se dovedește 
a fi un compozitor viguros, plas
tic, scriind o muzică națională 
clar conturată. Volkonski este de
parte de cîntecul popular rus, dar 
aproape totuși de cultura muzi
cală rusă înaintată, de tradițiile 
ei de veșnică înnoire. Un alt tînăr 
talent este Gherman Galinin, auto
rul unui cunoscut „Poem epic“ și 9 
unui oratoriu, inspirat de poves
tea „Fata și moartea** de Gorki- 
Se înțelege că esența puterj^Q 
rusă și contemporană a artei 
Gorki cerea muzicianului și eter* 
cetări pe drumul unei arte cores
punzătoare. Se pare că Galînin, 
artist sensibil, original, capabil de 
o gîndire profundă, a dat o stră
lucită întruchipare acestei poves
tiri filozofice.

Dar numele tinerilor compozi
tori sovietici sînt multiple. Nu 
este util a le. cita pe toate. Ceea 
ee e important, este că activita
tea lor este intensă — la Lenin
grad și Moscova îndeosebi — și că 
această generație numără talente 
numeroase, cu variate personalități 
și preocupări. Și ceea ce este îar 
important este ea radio-ul nostru 
să ne ușureze cunoașterea unor lu
crări de seamă ale tinerilor com
pozitori ca R. Scedrin, A. Eșpai, 
B. Ceaicovski, A. Volkonski, G. 
Galînin, K. Haciaturian.

Articolele pot da o imagine 
asupra preocupărilor acestor com
pozitori, dar numai audierea ope
relor lor poate da imaginea ' 
lentului, personalității și măi?» 
triei lor.

Nădăjduim că manifestările mu
zicale din cadrul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice ne vor da prilejul 
să cunoaștem și acest aspect al 
înfloritoarei culturi muzicale so
vietice.

FR. SCHAPIRA

«Secretul doctorului Bcri|iiian“
Numele autorului piesei oete 

nou în dramaturgie ca și în lite
ratură, in pofida fapttdui că pro
gramul de sală pomenește unde
va și de alte manuscrise. Nu pu
tem, deci, de cit să ne bucurăm 
că viitorul scriitor a pătruns de la 
bun început pe poarta teatrului. 
(Este de altfel o binefăcătoare 
avalanșă de nume noi, acum, la 
început de stagiune, in teatrele 
bucureștene). Cu toate acestea, a- 
vînd antecedentele „Minerii" de 
Mihail Davidoglu, „Citadela sfă
râmată" de Horia Lovinescu, „Zia
riștii" de Al. Mirodan și alte pie
se inspirate de actualitate la o 
ținută artistică, demne, după cum 
aflăm din (And in cînd, de a face 
cinste chiar unor reputate scene 
străine, nu ne mai îngăduim as
tăzi aplauze doar pentru că auto
rul trăiește și scrie printre noi. 
Important ni se pare faptul că 
Frederic Vinea scrie despre noi, 
căci, neîndoielnic, dr. Bergman a 
existat, există și nu este exclus să 
fi fost in sală atunci cînd cortina 
s-a ridicat pentru a-i reaminti 
propria sa viață.

„Secretul doctorului Bergman" 
începe de fapt în anii teroarei 
naziste cînd fasciștii, sprijiniți de 
banda legionară care acaparase 
puterea în țara noastră, au dez
lănțuit o nemaipomenită prigoană 
rasială. Dr. Bergman și-a pierdut 
atunci, în împrejurări tragice u- 
nicul său fiu. Peste ani, scăpînd 
din întunericul lagărelor el se ve
de silit să-și refacă căminul atît 
de greu încercat adoptînd-o pe 
Sanaa, copil orfan, chemat să-i lu
mineze vîrsta căruntă cu satisfac
ții pe care fiul dispărut nu le 
mai putea dărui. Cu timpul 
viața pătrunde pe un făgaș nor
mal. In regimul nostru se înfăp
tuiește consecvent și deplin armo
nia reciprocă între minoritățile 
naționale și oamenii muncii ro
mi ni, sub pavăza egalității în drep
turi și a progresului necontenit ta

construcția socialistă, dr. Berg
man, altădată un umil medic de 
fabrică într-un orășel de provincie, 
ajunge să ocupe locul ce i se cu- 
vine, de profesor universitar, câș
tigat prin capacitate științifică și 
merite deosebite în salvarea vieții 
oamenilor. Printre studenții săi, de 
viitorul cărora se îngrijește nu nu
mai ca profesor ci și ca educator, 
cresc medici de nădejde cum este 
tinărul Mihai Panțiru. Acest stu
dent harnic, îndrăgostit de mese
rie și încrezător în viața fericită 
oare-l așteaptă devine alături de 
Sanda Bergman fără să bănuiască, 
eroul unei întîmplări neprevăzute. 
O simplă discuție și câteva cer
cetări dau la iveală adevărul zgu
duitor. Mihai Panțiru este fiul 
adoptiv a lui Ștefan și al Zam
firei Panțiru, țărani dintr-o co
mună alăturată orășelului mol
dovean unde trăise cu ani în 
urmă familia Bergman. El este 
de fapt fiul doctorului Bergman. 
Pe numele său adevărat Bruno, 
Mihai Panțiru își regăsește că
minul pierdut și, o dată cu a- 
ceasta o înțelegere mai profundă 
a noilor realități.

Istorisind miezul acțiunii pentru 
necesități de analiză nu am insis
tat asupra secretului dr. Bergman 
pentru că, la drept vorbind, el 
nici nu există. Piesa a fost con
struită astfel incit de la primele 
replici încercăm senzația de a ne 
afla în laboratorul de creație al 
dramaturgului unde se modelează 
ideea în plină lumină, urmtnd oa 
după aceea — nu știm cînd — 
să fie ascuns ceea ce este secret. 
Din această cauză, melodrama a- 
pare evidentă și artificioasă, năs- 
cind în spectator întrebări de-a 
dreptul banale ca : de ce tocmai 
acum are loc discuția revelatoare 
Bergman — Mihai Panțiru P Pen
tru ce Silvia Bergman se face că 
nu înțelege despre ce este vorba 
în discuția nocturnă pe care o are 
ou soțul eil rtc. etc. E ușor da

văzut că trăsătura oomund a tu
turor întrebărilor inevitabile de a- 
cost fel cuprinde, prin forța îm
prejurărilor, cuvântul discuție. In? 
tr-adevăr, dacă un secret poate de
veni atît de ușor public, atunci, 
numai din cauza abuzului de dis
cuții a putut să se împrăștie de 
la început. Cusurul ar fi totuși nu
mai al titlului piesei dacă dez
voltarea conflictului ar preocupa 
pe autor într-un asemenea grad 
incit să ne ofere alte satisfacții. 
De-abia de aici însă defectele se 
despart în două. Primul defect de 
bază al lucrării stă în caracterul 
ei cinematografic, cu multe tablo
uri scurte și evocări retroactive, 
ceea ce ne face să bănuim că la 
origină autorul și-a văzut eroii pe 
platoul de filmare. Cum însă sce
na nu e tot una cu platoul de fil
mare, iar decorul, oricît de mult

nează reciproc: prea multă discu
ție în loc de acțiune duce la vor
bărie ; vorbăria rare ori poate fi 
compusă numai din inteligențe; în 
sfîrșit, inteligența, oricît de scli
pitoare ar fi ea, pierde fatal inte
resul celor de față atunci când re
povestește același lucru. Acestei 
piese, cu acțiune în fond simplă 
și umană, Frederic Vinea i-a pre
tins prea multe dintr-o dată: ino
vație în tehnica teatrală, coinci
dență, secrete, uitind în primul 
find conflictul căci la urma ur
mei, unghiul din care el privește 
întîmplările exclude absolut orice 
conflict. (Copilul a fost pierdut 
în împrejurări și din cauze ce 
se petrec dincolo de scenă, a fost 
regăsit printr-o întîmplare și s-a 
întors acasă). Din toate, n-au ră
mas decît debutul său promițător 
și învățământul simplu al adevăru-

Cronica teatrală
ar fi slujit prin arta sugerării și 
tehnica turnantei, nu poate totuși 
să nu fragmenteze acțiunea în bu
cățele greu de reunit la un loc, 
odată ce secretul este cunoscut. 
Așa se face că totul devine o sui
tă de tablouri fără o creștere a 
intensității participării spectatoru
lui, actorii și regizorul chinuindu- 
se pe scenă să afle ceea ce noi, 
din sală, am aflat de mult. Nu de
nunțăm acest procedeu decît în 
raport strict cu piesa în discuție. 
Aceasta pentru că face teribil de 
evidentă a doua lipsă a lucrării. 
Sărăcia lucie a replicilor însăilate 
mecanic pe drumul către un des- 
nodămînt cum arătăm, ușor de 
prevăzut, devine pînă la urmă 
cea mai supărătoare scădere a 
piesei. Faptul este explicabil căci 
elementele textului m oondițio-

lui ce se mai cere încă repetat: 
nu avem dreptul să vedem în ma
rile teme un pretext oarecare de 
inovații în tehnica teatrală, golin- 
du-le de substanța vieții reale în 
care s-au născut și care poate e- 
xercita asupra noastră o perma
nentă atracție.

Nici nu se putea o mai nimeri
tă întâlnire decît cea dintre un 
dramaturg preocupat de originali
tatea construcției teatrale și tână
rul regizar Lucian Giurchescu. 
Spectatorii își amintesc desigur 
disputele născute în stagiunea tre
cută de montarea interesantă și in 
același timp exagerată pe care 
Lucian Giurchescu a imprimat-o 
piesei „Se caută urgent un Sha- 
Kespeare". Obsedat de cerințele 
moderne ale artei realiste, Lucian 
Giurchesou a mers și de astă dată

Aurel Ghițescu și Mircea Cruceanu într-o scenă din piesa

spre accentuarea convenționalis
mului teatral cu scopul de a în
lătura orice tendință către melo
dramă ieftină. Scena a rămas neu
tilizată în multe tablouri, acțiu
nea petredndu-se doar într-un colț 
al ei cu decor sumar. Mimica 
și replica au fost singure chemate 
să rezolve tulburarea interioară a 
profesorului Bergman, fără nici 
un fel de atmosferă scenică. Se 
pare totuși că regizorul a cerut 
prea mult replicii lipsite de ex
presie, înșelindu-se pe el însuși a- 
supra succesului care s-ar putea 
dobîndi pe acest text prin elimi
narea factorilor scenici ajutători. 
Nu este deci de mirare că sin
gurele tablouri care plac devin 
tocmai acelea în care acțiunea se 
petrece la țară, unde, pe lîngă că 
replica îmbracă pitorescul verbal 
moldovenesc, decorul este și el 
compus pe o mai mare întindere 
a scenei pretinzând actorilor o 
mișcare scenică amplă. Utilizarea 
întregii scene ar fi ajutat în orice 
caz mai mult pe actori și se pare 
că Magdalena Buznea (Sanda 
Bergman) și-a dai seama de o a- 
tare necesitate ceea ce i-a asigu
rai un joc spontan și estomparea 
neputințelor replicii. Dintre cei
lalți interpreți, actrițele Dody 
Caian-Rusu (Zamfira Panțiru) și 
Sabina Mușatescu (Silvia Berg
man) au depășit așteptările noa
stre pe un asemenea text fără a

fi însă în posesia unei concepții 
sigure asupra rolului. Superficiali 
au fost atît Aurel Ghițescu (dr, 
Bergman) cu joc stereotip, simu^ 
lînd emoția printr-o dezagreabil 
lă bîlbîială și Mircea Cruceanu 
(Mihai Panțîru) mult prea sfios 
pentru a putea fi natural. Apari
ții episodice ca moș Eftimie (N. 
N. Matei), micul Bruno (Aurel 
Nazarie) și, într-o oarecare măsu
ră Moscu Alcalay (Alfons Weinin- 
gen) specializat de la o vreme în 
mimica personajelor șarjate, au 
constituit prezențe remarcabile. 
Scenografia (Sanda Mușatescu) 
întru totul acordată intenției re
gizorului, cu rezolvări practice si 
ae rapiditate consideră încă drept 
o cerință categorică a stilizării, 
înlăturarea tavanului. Poate e- 
xemplul acestei piese va sluji drept 
pildă și altor scenografi care mai 
fac încă o asemenea confuzie. In
teriorul țărănesc fără tavan în 
care se desfășoară la un moment 
acțiunea pe o cumplită furtună cu 
ploaie e nefiresc pînă la absurd. 
Cortinele muzicale au fost mânu
ite cu mai multă ușurință decît 
cele transparente de tul. râmi- 
nînd totuși dincolo de cadrul tea
tral al textului. încă o dată vom 
pleda — dacă mai este nevoie — 
pentru primatul textului, singurul 
care poate hotărî succesul orică
rui spectacol.

EUGEN ATANAS1U



Vizitele membrilor
delegației sovietice

Membrii delegației sovietice care 
se află în țara noastră cu prilejul 
Lunii prieteniei rcrmîno-sovietice 
și-au continuat în cursul zilei de 
vineri vizitele în Capitală.

ir G. I. Zelenko, directorul ge
neral al Direcției generale a re
zervelor de muncă de pe lingi 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
conducătorul delegației, a făcut 
în cursul după-amiezii o vizită 
la Ministerul Invătămîntului și 
Culturii.

★ "Vineri dimineața, membrii 
delegației au făcut o vizită la 
Academia R.P. Romine. Oaspeții 
au fost întâmpinați de academi
cienii I. S. Gheorghiu, St. Milcu, 
V. Malinschi, S. Stoilov, St. S. Ni- 
colau, Gh. Macovei, Gh. lonescu- 
Sisești, membri ai Prezidiului 
Academiei R.P. Romine, prof. A. 
Vasiliu, secretar al Academiei 
R.P. Romine și alții.

întîlnirea a decurs într-o atmo
sferă cordială.

★ N. V. Turbîn, membru al 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Bieloruse, directorul Institutului 
de biologie al acestei academii, 
doctor în științe biologice, a 
făcut în cursul dimineții o vizită

la Societatea pentru răspîndirea 
științei și culturii.

★ După-amiază în aula Institu
tului de cercetări agronomice al 
Academiei R.P.R., N. V. Turbin 
a avut o întâlnire cu biologi și 
agronomi din institutele de cerce
tări și învățămînt superior din 
Capitală.

★ B. N. Petrov, membru co
respondent al Academiei de știin
țe a Uniunii Sovietice, șef de 
laborator la Institutul de~ au
tomatizare și telemecanică al 
Academiei de Științe a Uniunii 
Sovietice a fost înainte de amiază 
oaspetele Consiliului Central 
A.S.I.T.

★ H. Bukeeva, artistă a po
porului din R.S.S. Kazaha, lau
reată a Premiului Stalin, a făcut 
o vizită în cursul dimineții la 
Teatrul Național sala Comedia, 
unde a asistat la repetiția piesei 
„Caleașca de aur" de Leonid 
Leonov.

★ După-amiază, artista sovietică 
a făcut o vizită la Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale".

Studenții Universității „C. I. Parhon“ din Capitală și-au început activitatea în cadrul noului 
an de învățămînt. In fotografie: Studentul chinez Den-Ceao-tun î n mijlocul celor două colege de 

bancă Vlrginica Rusu și Cornelia Radu

Din observațiile efectuate asupra 
satelitului artificial

Conferința lui B. N. Petrov despre 
„Satelitul artificial al pămintului realizat 

în U. R. S. S “
Peste 3.000 de muncitori, in

gineri, tehnicieni și funcționari de 
la uzinele „23 August" din Ca
pitală au asistat vineri după- 

1 amiază la conferința „Satelitul 
artificial al pămintului realizat 
în U.R.S.S." pe care a ținut-o 
B. N. Petrov, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice, șef de labora
tor la Institutul de automatizare 
și telemecanică al Academiei de 
Științe a Uniunii Sovietice, mem
bru al delegației sovietice care se

află în țara noastră cu prilejul 
Lunii prieteniei romtno-sovietice.

Vorbitorul a arătat modul tn 
care a fost lansat satelitul unele 
din problemele grele științifice și 
tehnice care au trebuit să fie re
zolvate pentru a se asigura lan
sarea satelitului pe orbită. B. N. 
Petrov a subliniat că savanții so
vietici se preocupă în continuare 
de crearea și lansarea în cadrul 
Anului Geofizic International a 
unor noi sateliți artificiali cu 
greutate și dimensiuni mai mari.

Conferința de presă a ambasadorului 
R. P. D. Coreene

Al V-lea Congres 
al Sindicatului 

muncitorilor mineri
La Clubul „Finanțe-Bănci" din 

Capitală au început vineri lucră
rile celui de al V-lea Congres al 
Sindicatului muncitorilor mineri.

La lucrările Congresului parti
cipă Mihai Mujic, secretar al 
C.C.S.. Ion Mineu, ministrul Mi; 
nelor, și alți delegați și activiști 
sindicali ai minerilor și geologi
lor din întreaga țară.

După alegerea Comisiei de va
lidare și a secretariatului Con
gresului, tov. Gh. Caramelea, vi
cepreședinte al C.C. al Sindicatu
lui muncitorilor mineri, a expus 
raportul de activitate al Comite
tului de la ultimul congres și 
pipă în prezent, iar tov. Vasile 
Ciurea. președintele Comisiei de 
revizie, a prezentat raportul Co
misiei de revizie.

Pornind de la aprecierea criti
că făcută de cel de al II-lea Con
gres al P.M.R. care sublinia nive
lul scăzut al productivității mun
cii și prețul de cost ridicat tn ra
mura minieră față de volumul 
mare al investițiilor făcute, al do
tării minelor cu utilaje de mare 
randament, raportul a relevat rea
lizările obținute în ultimul timp 
în lichidarea acestei stări de fapt.

După expunerea raportului de 
activitate al C.C. al Sindicatului 
muncitorilor mineri și a raportu
lui comisiei de revizie, au urmat 
discuții.

Cockfail cu prilejul sărbătorii
Armatei R. P. Polone

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
|TASS transmite: De o săptamînă 
primul satelit al pămintului se ro* 
tește pe orbita sa fără să se fi lo
vit de meteoriți mari — una din 
cele mai mari primejdii care se pot 
ivi în spațiul cosmic.

Corespondentul agenției TASS a 
cerut Comitetului sovietic pentru 
organizarea Anului Geofizic Inter
național să-l informeze despre in 
fluența meteoriților asupra rache
telor interplanetare și a sateliți
lor.

i Prof. Fedînski, conducătorul gru
pului de lucru pentru studierea 
j meteoriților din Cadrul Comitetu
lui, a declarat: In decurs de 24 de

ore pămîntul întîlnește milioane de 
particule meteorice care nimerind 
în sfera gazelor rarefiate a pături
lor superioare ale atmosferei se 
evaporează. Navele interplanetare 
vor trebui să treacă printr-o pătura 
groasă a particulelor de meteoriți. 
Satelitul artificial care are rolul 
unui cercetaș și merge în fața vii
toarelor nave este bombardat în 
prezent de micrometeoriți. In vii
tor asemenea lovituri vor putea fi 
înregistrate de un microfon spe
cial. In zecile de ore care au tre
cut din momentul lansării sateli
tului sovietic nici un corp meteo
ric nu a pricinuit avarii simțitoare 
„Micei luni". Aceasta înseamnă că

satelitul artificial nu s-a izbit înd 
do nici un meteorit mare.

In baza acestui fapt poate fi cal
culată distanța probabilă în spa
țiu dintre corpuri meteorice mari 
distrugătoare. Deosebit de intere
sante din acest punct de vedere 
vor fi zilele de 20—23 octombrie 
cînd pămîntul va trece prin șu
voiul de meteoriți ai Orionidelor 
care s-a format în urma dezagre
gării parțiale a cometei Hallcy. Pe 
măsura frînării în păturile rare
fiate ale atmosferei superioare sa
telitul se va apropia treptat pe o 
orbită în spirală de suprafața pa* 
mîntului.

Ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București. Kim Ben Dik. a 
convocat vineri la amiază o con
ferință de presă la Gasa Zia
riștilor din Capitală în legătură 
cu declarația ministrului Aface
rilor Externe al RP.D. Coreene, 
Nam Ir. dată publicității la 9 oc
tombrie.

Au luat parte reprezentanți ai 
ziarelor centrale, Radiodifuziunii.. 
Agenției de presă ..Agerpres" și 
corespondenți ai presei străine.

In cadrul conferinței de presă 
a fost citită declarația ministru
lui Afacerilor Externe al R.P.D.

Coreene Nam Ir, tn legătură cu 
fărădelegile săvlrșite de militarii 
americani împotriva populației 
din Coreea de sud.

In continuare, ambasadorul 
Kim Ben Dik a arătat ce pagu
be enorme au fost aduse poporu- 
lui coreean de ' âgresiflnea ameri- 
cană și a enumerat o serie de 
crime și samavolnicii comise de 
militarii americani împotriva 
populației din Coreea de sud.

Ambasadorul Kim Ben Dik a 
răspuns apoi întrebărilor puse 
de ziariști.

Recent, s-a deschis in Capitală expoziția R.D. Germane „Tehnica 
măsurării și reglajului". In fotografie: un aspect din expoziție.

CÎTEVA
(Urmare din pag. l-a)

vîrstei lor, instruirea lor multila
terală, sînt susținute prin nenumă
rate mijloace.

Aș putea vorbi mult despre par
curile și palatele pionierești. Mă 
voi referi insă la ceea ce mi-a 
plăcut cel mai mult : grădinile 
zoologice (Pe cînd și la noi ase
menea grădini ?).

l)e pildă, la Moscova, in gra
dina zoologică nu numai că se 
găsesc cele , mai neobișnuite și mai 
rare animale, cum ar fi urși albi, 
zimbri, canguri, dar ele sînt pre
zentate astfel vizitatorilor — cei 
mai mulți dintre ei copii — incit 
le populează nespus de plastic 
imaginea despre geografia globu
lui pămintesc. Puși in mediul lor 
natural - urșii albi, pe stânci și 
in grote polare, tigri, in fața spec
tatorilor, intr-un pustiu despărțit 
de noi nu prin vreun grilaj, ci 
doar printr-un șanț prea lat pen
tru a putea fi sărit, peștii, in 
aquarium-uri cit un bazin de înot, 
încălzit și împrospătat cu aer com
primat — transformă pe micul 
școlar venit in vizită intr-un te
merar explorator exotic. Dar de 
ce am spus că animalele sînt 
„prezentate" ? Nu... Copilul avea 
ocazia aici mult mai mult : să

învețe să se folosească de ele, 
să-și probeze măiestria de a le 
domestici, uneori curajul (deși 
nu-i nici un pericol), să-și dove
dească bunătatea sufletească ju- 
cîndu-se prietenește cu ele. în 
micul hipodrom, puștii se plimbă 
cit vor in caleștile trase de ca- 
luți-poney. La țarcul micilor ur
suleți, ursulețul cel alb se joacă 
cu mingea, cade in apă, se cațără 
pe copaci și pe scări, aproape con
știent că face o bucurie prichin
deilor care se prăpădesc de rîs...

Pentru copii, pentru copilărie, 
industria sovietică produce azi 
jucării superioare. Prin magazine 
am. văzut biciclete de toate mări
mile, triciclete trase de un cal de 
cauciuc, mașini în care încape un 
copil, fotoaparate ieftine, de ebo- 
nit, „Smena". ca și apreciatele o- 
biecte de îmbrăcăminte ■— costume 
„marinar" și berete cu embleme 
eroice.

Toți sînt părinți aici. Milițianul 
oprește 50 de mașini ca să treacă 
un copil. La Teatrul copiilor din 
Moscova balcoanele sînt ocrotite 
cu o plasă fină, tn orice mare ma
gazin ai unde lăsa un ceas băie
țelul sau fetița : în camera de 
joacă, sub supravegherea maternă 
a unei educatoare.

Competiția Internațională de 
polo pe apă „Cupa București", pe. 
zervată echipelor de tineret, con
tinuă astăzi la ștrandul Dante 
Gherman din Capitală. Echipa ti
nerilor poliști din țara noastră va 
avea de susținut un dificil examen 
în compania formației R. P. Po
lone.

Programul începe la ora 17, 
jocurile desfășurîndu-se în urmă
toarea ordine : Olanda — R.D. Ger. 
mană ; R. P. R. — R. P. Polonă ; 
R. P. F. Iugoslavia — R. P. Un. 
gară.

Duminică turneul se încheie o- 
dată cu desfășurarea întîlnirilor 
R. D. Germană — R. P. Polonă ; 
R. P. F. Iugoslavia — Olanda și 
R.P. Ungară - R. P. R. Programul 
începe la ora 16.

Stadionul Dinamo Obor va 
găzdui astăzi după amiază, cu în. 
cepere de la ora 15,15 întîlnirea 
de fotbal Dinamo 6 — Locomotiva 
Constanța contînd pentru cam. 
pionatul categoriei B.

ir Duminică este programată o 
nouă etapă contînd pentru cam. 
pionatul republican de rugbi, cate, 
goria A, In Capitală vor avea loc 
4 Jocuri. Derbiul etapei tl constl- 
tule întîlnirea dintre formațiile 
C.C.A. și Locomotiva Grivița Ro- 
șie. Acest meci va avea loc dimi. 
neața la ora 10,30 pe stadionul 
Progresul Finanțe Bănci.

ir In continuarea turneului pe 
care-l întreprinde în Franța, echi
pa sovietică de fotbal Torpedo 
Moscova a jucat în ziua de 10 oc. 
tombrie la Marsilia cu echipa O. 
lympique Marseille. Fotbaliștii so
vietici au avut o comportare exce. 
lentă obfinînd o victorie categorică 
cu scorul de 7—1.

Vineri seară, cu prilejul sărbă
torii Armatei Republicii Popu
lare Polone, atașatul militar, na
val și al aerului al R.P. Polone 
la București, colonelul Roman 
Szczepaniak a oferit un cocktail 
la sediul Ambasadei.

Au luat parte generalul colo
nel Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate ate R.P. Romi
ne, general locotenent Floca Ar
hip și general locotenent I. Tu- 
toveanu, adjuncți ai ministrului 
Forțelor Armate ale R.P. Romî- 
ne, Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
general maior Ion Gheorghe, ge

neral colonel Iacob Teclu, gene
ral locotenent Mircea Haupt, ge
neral maior Marcu Stan, genera
lii de armată în rezervă C. Va- 
siliu-Rășcanu și V. Atanasiu, P. 
Babuci, director în Ministerul A- 
facerilor Externe, C. Franțescu, 
șeful Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și o- 
fițeri superiori ai Forțelor Arma
te ale R.P. Romîne.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească.

In Comitetul Politic O. N. U.

U.R.S.S. cheamă să se treacă
deîndată la înfăptuirea măsurilor 
celor mai urgente de dezarmare

întoarcerea grupului de soliști 
vocali de la Vercelli

Grupul de sqliști vocali care a 
participat la tradiționalul concurs 
de interpretare muzicală de la 
Vercelli, s-a înapoiat vineri di
mineață în Capitală. Grupul a 
fost alcătuit din Mihaela Botez, 
Lela Cincu Filimon, Geta Marini- 
de, Octav Enigărescu și Valentin 
Loghin. Artiștii romîni au fost 
însoțiți de pianistul acompaniator 
Ferdinand Weiss.

După cum s-a mai anunțat, mez- 
zosoprana Mihaela Botez, care a 
obținut premiul II, a impresionat 
prin deosebitele calități ale vo
cii sale, de o forță și culoare rar 
întîlnită și prin interpretarea pe 
care a dat-o unei arii dificile ca 
aria Rozinei din „Bărbierul din 
Sevilla“ sau cea din „Don Car
los". Deși nu era prevăzut în 
prospectul concursului, pentru so
prana Lela Cincu Filimon, a că

rei voce generoasă a plăcut în
deosebi în „Lucia de Lamer- 
moore“ și „Ivan Susanin", s-a in
stituit premiul III acordîndu-i-se 
Medalia de Aur.

Celei de-a treia solistă a țării 
noastre, soprana Geta Marinide, 
juriul i-a acordat mențiune și 
Medalia de argint. Totodată o vie 
impresie a lăsat comportarea cîn- 
tăreților noș»ri Octav Enigărescu 
și Valentin Loghin, care au avut 
de dus o luptă aprigă în special 
cu soliștii bulgari. De asemenea, 
singura mențiune pentru acompa
niament a fost acordată pianistu
lui romîn Ferdinand Weiss.

Peste cîteva zile, la Vereelli 
vor intra în concurs soliștii instru
mentiști. Printre concurenți se a- 
flă și pianistul romîn Constantin 
Stelian.

Numirea noului ambasador al R.P.R.
în R. Cehoslovacă

Printr-un decret al Prezidiului potențiar al Republicii Populare 
Marii Adunări Naționale tov. Romine în Republica Ceho- 
Gheorghe Vidrașcu a . fost numit slovacă în locul tov. Ion Rab, 
ambasador extraordinar și pleni- care a primit o altă însărcinare.

Tinerii voluntari 
continuă acțiunea de sprijinire 
a strlngerii recoltelor de toamnă li GAS...

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
în cadrul ședinței din 10 octom
brie a Comitetului Politic al A- 
dunării Generale a O.N.U.. A. A. 
Gromîko, reprezentantul U^R.S.S., 
a relevat că toți cei care au luat 
cuvîntul la discuția generală din 
Adunarea Generală au subliniat 
în mod absolut just importanta 
problemei dezarmării. Această 
problemă a devenit cea mai acută 
dintre toate problemele interna
ționale actuale nereglementate. 
Aceasta este și lesrțe de înțeles 
Cursa înarmărilor care sontinuă 
afectează toate statele, toate po
poarele intensiflcînd primejdia u- 
nui nou război. '

Principala răspundera pentru 
continuarea cursei înarmărilor și 
pentru faptul că pînă în prezent 
nu s-a reușit să se realizeze un 
acord în nici una din problemele 
dezarmării revine jruterilor occi
dentale. care au făcut din cursa 
înarmărilor blocurile militare a- 
gresive și politica „războiului 
rece" baza politicii lor externe.

In continuare A. A. Gromikoa 
expus poziția Uniunii Sovietice 
in problema dezarmării.

Guvernul sovietic, credincios 
politicii sale de pace, insistă chiar 
de la începerea examinării în 
O. N. U. a problemei dezarmării 
asupra necesității interzicerii to
tale și necondiționate a armei nu
cleare, cu scoaterea ei din arma
mentele statelor și lichidarea 
stocurilor acestor arme.

Uniunea Sovietică, a spus în 
continuare A. A. Gromîko, consi
deră că încetarea experiențelor 
cu arma atomică și cu hidrogen 
este o sarcină urgentă.

Adunarea Generală ar face un 
lucru important, a spus el, dacă 
ar ține seamă de cererile popoa-

relor și ar adopta chiar acum o In încheiere reprezentantul 
hotărire fie și numai cu privire U.R.S.S. a enumerat măsurile ur
la unele măsuri parțiale in dome- gente de dezarmare propuse de 
niul dezarmării. Uniunea Sovietică.

(Urmare din pag. l-a)

mai bine de două secole, să a- 
nunțe ora șapte.

,Juriști", „filologi", „istorici", 
„matematicieni"; sînt de fapt, a- 
dunați aici reprezentanți ai tutu
ror facultăților, băieți și fete. 
Peste 200. Toți au plecat să 
sprijine gospodăria de stat Cluj 
la strînsul recoltei de toamnă.

Acolo s-au întâlnit cu alți 200 
studenți agronomi și cu elevi ai 
Școlii profesionale de ucenici a 
atelierelor CFR „16 Februarie".

Rezultatul activității lor: trei

LECȚII
O altă lecție pe care am des

cifrat-o din experiența oamenilor 
sovietici, în zilele de călătorie, 
este sfîntul lor respect pentru tra
dițiile naționale. Fie că-i vorba 
despre monumente aparținînd is
toriei poporului rus, cum e Krem
linul, Leningradul (totul e un 
muzeu și un monument, așa că 
nu am ce individualiza), fie că-i 
vorba de edificii aparținînd tra
diției altor naționalități din co
munitatea sovietică, cum sînt va
lorile istorice ucrainiene ale Kie
vului sau monumentul lui Ștefan 
cel Mare la Chișinău •— tuturor 
li se acordă o egală și filială a- 
tenție.

Nu se poate pierde niciodată 
poporul ai cărui fii, în timpul 
asediului Leningradului, îngro- 
pau în pămînt întâi statuile de 
marmoră și bronz ale unor ves
tiți sculptori și abia apoi își fă
ceau tranșee unde să se adăpos
tească ei înșiși.

Nu se poate pierde niciodată 
poporul care, la Kiev, restaura 
milenara mînăstire Novo-Pecerska 
Lavra încă înainte de a fi termi
nat ultimul pod, vital necesar, de 
peste Nipru...

Am putea și noi învăța de aiei 
ceva pentru Tîrgoviștea noastră,

pentru Cetatea Neamțului, pentru 
Sarmisegetuza...

In sfîrșit, cite un crîmpei de 
lecție am luat în fiecare zi, pe 
stradă.

în fața hotelului „Teatralnaia" 
din Kiev, discutam odată cu un 
tînăr de vreo 20 de ani, absolvent 
al școlii profesionale, mecanic la 
uzina electrică. Deodată, abia 
scuzîndu-se, interlocutorul nostru 
ne-a lăsat baltă. Am fost intrigați 
o clipă. Dar băiatul s-a oprit la 
coșul din colțul străzii și s-a în
tors, explicînd natural : „Știți, 
n-aveam unde să-mi arunc ți
gara !"
' Despre faptul că oamenii stau 

la rînd, disciplinați, la autobus 
și la troleibus, a scris multă lume, 
așa incit nu-l mai reamintesc.

Dar aflați că, în piața Maneju
lui, unde se opresc cîte o sută 
de mașini la un stop, e totuși o 
liniște plăcută, căci în Moscova 
nu se clacsonează.

Dar aflați — în sfîrșit — și ce 
meserie au femeile mai în vîrstă 
pe care, la colțurile de stradă, în 
marile orașe, le întîlnești lucrînd, 
întotdeauna în halate albe și nea
părat cu mănuși.

Sînt măturătoarele.
Au cea mai simplă îndeletnicire. 

Dar să spună oricine că măcar 
din ținuta lor n-are de învățat.

vagoane și jumătate de pătlăgele 
verzi recoltate.

La plecare, brigadierii de timp 
i-au întrebat:

— Cînd mai venifi pe la noi?
— Duminica viitoare. Am au

zit că aveți vreo 60 hectare de 
porumb de cules. Vom veni în 
mod sigur.

GALAȚI — Aproape 100 de 
tineri din localitatea de reședință 
a raionului Filimon Sîrbu au 
sprijinit gospodăria de stat din 
comună la recoltatul porumbului. 
Bilanțul realizărilor îl vom trans
mite în zilele următoare, deoa
rece acțiunea continuă.

★
Din informațiile pe care le-am 

publicat în ultimele zile, cititorii 
au observat amploarea pe care a 
luat-o această acțiune tinerească. 
Faptele voluntarilor care au lu
crat pînă acum la recoltări con
stituie un serios imbold pentru 
mulți tineri.

Munca continuă. Pentru recol
tări sînt necesare forțe însemnate. 
De aceea, NICI UN TINĂR S\\ 
NU RĂMIN& IN AFARA R1N- 
DURILOR VOLUNTARILOR 
CARE SPRIJINĂ GOSPODțĂ- 
R11LE DE STAT l

(cixematogilvfe;
Lissy - PATRIA, BUCUREȘTI, 

GH. DOJA, LIBERTĂȚII ; Vreau 
să cînt - REPUBLICA, I. C. FRI- 
MU ; Mikolka cel viteaz — MA- 
GHERU, ELENA PAVEL, INFRA- 
ȚIREA INTRE POPOARE ; Fii- 
munților - V. ALECSANDRI, LU. 
MINA ; Păianjenul de aur — CEN
TRAL ; Generația învingătoare — 
VICTORIA ; Floarea de piatră — 
DOINA ; O întîmplare la Bende- 
rath - MAXIM GORKI. CULTU- 
RAL ; Aspecte de la Festivalul de 
la Moscova, meciul internațional 
de fotbal R. P. Romînă-Iugoslavia
- TIMPURI NOI ; Povestea unul 
om adevărat - TINERETULUI : 
Echipajul vasului Nadejda—ALEX. 
POPOV; Dragoste pierdută — 
GRIVIȚA ; Noapte de Carnaval — 
VASILE ROAITA ; Rude străine - 
UNIREA ; Fiul - CONST DAVID; 
Primăvara' pe strada Zarecinaia — 
ALEX. SAHIA, POPULAR ; Aleko
- FLACARA ; Ghimpele - ARTA. 
MIORIȚA, ILIE PINTILIE; Ei iu, 
beau viața — MUNCA ; Căpitanul 
și eroul său - MOȘILOR. 1 MAI.

Contribuția R P. R. 
la ajutorul tehnic al O.N.U.

NEW YORK. — La 10 octom
brie a avut loc cea de a 8-a con
ferință a O. N. U. pentru ajutor 
tehnic.

Luînd cuvîntul, Mihai Magheru, 
reprezentantul permanent al Re
publicii Populare Romîne la 
O. N. U. a arătat că guvernul 
romîn pune la dispoziția progra
mului de ajutor tehnic sufna de 
100.000 lei ca contribuție benevolă 
pe anul viitor, înțelegînd astfel 
să sprijine o acțiune care are 
drept scop ridicarea nivelului de 
viață în țâțile slab dezvoltate".

La Viena

Seară de muzică 
romînească

VIENA 11 (Agerpres). — Șeful 
delegației Republicii Populare 
Romîne la Conferința Generală 
a Agenției Internationale pentru 
Energia Atomică, dr. Ștefan 
Cleja, a invitat delegații partici- 
panți la Conferință la o seară 
de muzică romînească. Și-au dat 
concursul artiștii Iolanda Mărcu- 
lescu, Valentin și Ștefan Gheor
ghiu, Radu Drăgan.

Concertul s-a bucurat de o pri
mire călduroasă.

A urmat o recepție tn saloa
nele Legației R.P. Romîne la 
Viena la care au participat: se
cretarul general adjunct al Or
ganizației Națiunilor Unite Ralph 
Bunche, președinții celor două 
comisii ai Conferinței, Munis 
(Brazilia) și Ismail Fathem 
(Egipt).

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

1. Să se înceteze imediat experiențele cu arma 
atomică și cu hidrogen, cel puțin pe doi-trei ani, și 
să nu se condiționeze o înțelegere în această pro
blemă de un acord în alte probleme ale dezarmării.

2. Să se ajungă la o înțelegere ca statele să-și 
asume obligația de a nu folosi arma atomică și cu 
hidrogen și să se încheie în acest scop cel puțin 
un acord temporar pe termen de cinci ani pentru 
ca după expirarea acestui termen problema dată 
să poată fi din nou examinată.

3. Să se reducă forțele armate ale S.U.A., U.R.S.S., 
Angliei și Franței staționate pe teritoriul Germa
niei, cu o treime sau în alte proporții stabilite de 
comun acord, și să se reducă de asemenea forțele 
armate ale acestor puteri care se află respectiv pe 
teritoriile țărilor — membre ale NATO și ale Tra
tatului de la Varșovia.

4. Să se examineze problema lichidării bazelor 
militare de pe teritoriile altor țări șl să se cadă de 
acord în primul rînd care din aceste baze pot fi li
chidate chiar în decursul primei etape a efectuării 
măsurilor de dezarmare.

5. Să se cadă de acord ca statele care dispun de 
arma nucleară să nu admită staționarea dincolo de 
frontierele lor de stat a unor unități militare înzes
trate cu arme atomice și stocarea de arme atomice 
și cu hidrogen. In această ordine de idei trebuie re
levată marea importanță pozitivă a propunerii gu
vernelor Republicii Populare Polone și Republicii 
Cehoslovace, expusă recent de la tribuna Adunării 
noastre. Polonia și Cehoslovacia sînt gata să-și a- 
sume obligația de a renunța la producția și stoca
rea armei atomice pe teritoriile lor, dacă se va rea
liza un acord similar între Republica Democrată 
Germană și Republica Federală Germană, așa cum 
propune guvernul R.D. Germane.

6. Pentru preîntîmpinarea unei agresiuni prin sur
prindere a unui stat împotriva altuia simultan să se 
cadă de acord asupra unor măsuri inițiale în dome
niul dezarmării cu privire la stabilirea pe bază de 
reciprocitate a unor posturi de control, așa cum pre
vede propunerea corespunzătoare a U.R.S.S.

La O.N.U. Delegații S. U. A. șl Angliei 
s-au pronunțat din nou

împotriva dezvoltării relațiilor culturale între țări
NEW YORK 11 (Agerpres).— 

TASS - transmite : In comitetul 
pentru problemele sociale, umani
tare și culturale, care discută ra
portul Consiliului economic și so
cial al O.N.U. au avut loc discu
ții importante în problema extin
derii contactelor între state.

G.. Leflerova, reprezentanta Ce
hoslovaciei, a propus un proiect de 
rezoluție care cheamă la dezvol
tarea continuă a colaborării in
ternaționale în domeniul științei, 
tehnicii, culturii, învățămîntului 
și turismului.

Delegatul S.U.A., Meany, s-a 
pronunțat împotriva dezvoltării 
relațiilor culturale și a altor re

lații cu țările socialismului. Acest 
conducător al Uniunii sindicate
lor americane s-a pronunțat chiar 
împotriva schimbului de delegații 
sindicale. în același spirit s-a 
pronunțat de fapt și reprezentan
tul Angliei.

Reprezentanții S.U.A., Angliei, 
Italiei, Filipinelor, și ai trei țări 
din America Latină au prezentat 
o serie de amendamente care mo
difică simțitor proiectul de rezo
luție propus de delegația Ceho
slovaciei. în urma votului, proiec
tul de rezoluție cehoslovac cu a- 
ceste amendamente a fost adoptat 
cu 67 de voturi. Libia și cian- 
kaișistul s-au abținut de la vot.

Conferință de presă
la ambasada R.P.k. la Moscova

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cu prilejul 
Lunii prieteniei romino-sovietice 
la ambasada Republicii Populare 
Romine a avut loc la 10 octom
brie o conferință de presă pen
tru reprezentanții presei sovie
tice.

Acad. Petre Constantinescu- 
lași, membru al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Republi

VA ■ WEORMAM
DAMASC.—Un purtător de cu- 

vînt al armatei siriene a făcut la 
postul de radio Damasc o decla
rație în care anunță descoperirea 
unui nou complot pus la cale de 
partidul populist sirian, partid 
fascist care a fost dizolvat, avînd 
drept scop dezlănțuirea unui răz
boi civil în Siria.

PRAGA. Cu ocazia vizitei pe 
care a făcut-o zilele trecute în 
R. Cehoslovacă, secretarul Uniu

cii Populare Romîne, șefu! dele
gației A.R.L.U.S.i a vorbit des
pre felui în care sărbătoresc oa
menii muncii din Romînja Luna 
prieteniei, care a început la 7 
octombrie. El a subliniat că a- 
cum această sărbătoare tradițio
nală se desfășoară sub semnul 
celei de-a 40-a aniversări Ma-# 
rii Revoluții din Octombrie.'

nii Scriitorilor din R.P.R., Mihai 
Beniuc, a avut loc la Bratislava 
o întîlnire cu cunoscuți scriitori 
și membri ai conducerii Uniunii 
Scriitorilor slovaci.

Intilnirea a decurs într-o at
mosferă prietenească, cordială și 
a contribuit din plin la cunoaște
rea reciprocă și la strîngerea le
găturilor scriitorilor slovaci și cei 
romîni.

LONDRA. — Cercurile indufe. 
triale comerciale engleze manifestă 
un mare Interes pentru extinderea 
comerțului cu Republica Populară 
Chineză.

La 10 octombrie Comitetul pen
tru comerțul anglo.cliinez a anun. 
țat crearea unui organ special care 
se va ocupa cu pregătirile pentru 
primirea unei misiuni tehn’co-eco. 
nomice chineze care va sosi în An< 
glia la 16 octombrie. Hew Beaver. 
președintele Federației industrial 
șilor britanici, a fost numit condu< 
cător al Consiliului acestui organ.



Răspunsurile lui N. S. Hrușciov
la Întrebările Iui J. Reston

corespondent diplomatic principal al ziarului american „New York Times“
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite continuarea răs
punsurilor lui N. S. Hrușciov la 
întrebările lui J. Reston, cores-

pondent diplomatic principal al 
ziarului american „New York Ti
mes" .

Am vrea să curmăm prin eforturi comune 
reînvierea militarismului german

J. RESTON: Dacă Germania 
va rămîne pentru mult timp dez
membrată nu va fi oare aceasta 
un fel de invitație ca un nou 
Hitler să spună poporului că nu
mai prin for|ă se poate obține 
unificarea țării ? Nu considerați 
oare că Uniunea Sovietică a avut 
mai mult de cîștigat de pe urma 
politicii pe care a dus-o față de 
Finlanda și Austria decît de pe 
urma politicii pe care a dus-o 
față de Ungaria și Germania răsă
riteană ?

N. S. HRUȘCIOV: Voi răspun
de întîi la prima întrebare. Aici 
nu poate fi nici o analogie.

In ce privește apariția, cum ați 
spus dumneavoastră, a unui nou 
Hitler, poate că el a și apărut. 
Este oare mare deosebire între 
Hitler și Adenauer în ce privește 
concepțiile lor ? Adenauer se si
tuează pe aceleași poziții de for
ță. Numai că el nu și-a însușit 
încă pe deplin întreaga terminolo
gie folosită de Hitler. Dar de pe 
acum în Germania occidentală 
foștii generali și alți militanți 
hitleriști sint foarte activi iar ge
neralul hitlerist Speidel deține 
chiar unul din posturile de co
mandă în N.A.TJO.

Așa că, după cum vedeți, poate 
că în Germania occidentală a și 
apărut un nou Hitler și acest lu
cru, firește, nu poate să nu tre
zească îngrijorare. ACUM INSA 
SINT ALTE TIMPURI : ADENA- 
UER NU-Șl VĂ PUTEA DA FRIU 
LIBER. AȘA CUM A FĂCUT 
HITLER. DOAR A TREIA PAR- 
TE DIN GERMANIA ESTE UN 
STAT SOCIALIST. Poporul din 
Germania occidentală" nu a uitat 
nici el lecția singeroasă a istoriei. 
S-au schimbat și Uniunea Soviet 
tică, Polonia, Cehoslovacia, in 
prezent o treime din omenire 
construiește cu succes societatea 
socialistă. Așa că, deși ne îngri
jorează ceea ce se petrece ,în Ger
mania occidentală, considerăm că 
istoria nu se va repeta. La timpul 
său Hitler se lăuda că va ajunge • 
pînă în Ural. în prezent, DACA 
ADENAUER VA ÎNCERCA SA 
ÎNTREPRINDĂ CEVA, NU VA 
Fl NEVOIE DE MULTE MIJ
LOACE PENTRU ĂL OPRI, 
FĂRĂ A-I PERMITE SĂ IASĂ 
CHIAR DIN PROPRIILE LUI 
GRANIȚE.

Topoarele iubitoare de pace din 
Europa sînt îngrijorate de poli
tica de militarizare a Germaniei 
occidentale, de ațîțarea stării de 
spirit revanșarde în această țară. 
Toate acestea trebuie să îngrijo
reze și mai mult pe francezi, en
glezi, belgieni, olandezi, 
gieni, danezi și pe alții, 
cercurile guvernante din
țări duc o politică care favori
zează reînvierea militarismului 
german. AM VREA SA CURMAM 
PRIN EFORTURI COMUNE 
DEZVOLTAREA ACESTOR TEN
DINȚE IN 
DENT ĂLA.
tinde și în 
însă forțele
occidentale și mai ales din S.U.A., 
dimpotrivă, încurajează dezvolta
rea acestor tendințe și a forțelor 
militariste din Germania occiden-

norve- 
deși 

aceste

GERMANIA OCCl- 
Noi am tins șt vom 
viitor spre aceasta, 
militariste din țările

tdlă. Aceasta ne neliniștește dar 
nu ne sperie, deoarece SINTEM 
DESTUL DE PUTERNICI PEN- 
TRU A ZDROBI FORȚELE A- 
GRESIVE DACA ELE VOR ÎN
CERCA SA SE LANSEZE ÎN 
NOI AVENTURI. Toate popoarele 
iubitoare de pace, inclusiv for
țele progresiste ale poporului ger
man, sînt împotriva militarismu
lui și a spiritului revanșard ger
man. Nu ne îndoim că nici po
porul american nu este interesat 
în reînvierea militarismului ger
man.

Cît privește politica Uniunii 
Sovietice față de țări capitaliste 
ca Finlanda, Austria sau față da 
țări socialiste ca Republica De
mocrată Germană, Ungaria, vă pot 
sfătui să puneți înt rebar eu ce 
mi-ați pus-o conducătorilor aces
tor țări. Probabil că ei vor ști 
să răspundă mai bine la această 
întrebare.

J. RESTON î Presa comunistă 
din întreaga lume vorbește foarte 
mult despre așa-zisa „lecție a Un
gariei**. Ce este aceasta ? Punînd 
întrebarea despre politica Uniunii 
Sovietice față de cele patru țări 
sus menționate nu m-am referit 
la treburile interne ale acestor 
țări, ci lâ politica guvernului so
vietic (ață de ele. Pe de o parte, 
(ață de Finlanda și Austria vedem 
o politică rezonabilă, care ar,e o 
însemnătate pozitivă atît pentru 
cele două țări cît și pentru Uniu
nea Sovietică. Cît privește Germa
nia răsăriteană și Ungaria, Uniu
nea Sovietică procedează aici cu 
totul altfel. .........

N. S. HRUȘCIOV: Nu este de 
loc de mirare că Uniunea Sovie
tică are alte relații cu Republica 
Democrată Germană, Ungaria sau 
cu celelalte state socialiste decît 
cu Finlanda, Austria sau alte sta
te capitaliste. Toate țările socia
liste sint legate între ele prin co
munitatea de interese și țeluri, 
prin solidaritatea socialistă fră
țească. Ele se ajută frățește întot
deauna și în toate privințele și 
sinț gata întotdeauna să se ajute 
reciproc. Răspunzînd apelului gu
vernului Ungariei nu ne-am dat 
înlături nici chiar de la sacrificii 
și am acordat ajutor clasei munci
toare și țărănimii muncitoare din 
Ungaria in zdrobirea contrarevo
luției și apărarea cuceririlor so
cialiste ale poporului ungar îm
potriva atentatelor reacțiunii im
perialiste, atunci cind dușmanii 
socialismului au încercat să lip
sească pe oamenii muncii din Un
garia de toate aceste cuceriri. Și 
astăzi sintem bucuroși să vedem 
că în Ungaria lucrurile evoluează 
normal, se întărește statul socia
list liber și independent al oame
nilor muncii din Ungaria.

Sîntem bucuroși că atunci cînd 
în Germania răsăriteană a avut 
loc un conflict impus din afară, 
lucrurile nu au ajuns la ciocniri 
serioase. Dacă însă ni s-ar fi ce
rul nu am fi refuzat să venim în 
ajutorul clasei muncitoare, al oa
menilor muncii din Republica 
Democrată Germană, deoarece 
sîntem gata întotdeauna să venim 
la timp în ajutor unui stat socia
list frate.

Facem totul pentru ca evenimentele 
să nu ducă la dezlănțuirea unui război

J. RESTON : Ce evenimente ! 
s-au produs în relațiile dintre 1 
Washington și Moscova de la în- 1 
tîlnirea președintelui Eisenhower • 
și domnului Hrușciov la conferiri- 1 
ța de la Ceneva ?

N.S. HRUȘCIOV: După conte- ■ 
rința de la Geneva din 1955 a șe- 1 
filar guvernelor celor patru puteri ' 
s-a precizat o tendință vădită sPre J 
atenuarea incordării in situația 
internațională. Ideile coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme so
ciale diferite au pătruns adine in i 
conștiința popoarelor. Acest lucru 
este de înțeles. Popoarele nu vor 
să trăiască in atmosfera de in- i 
cordare internațională care impli
că pericolul potențial al Izbucnirii 
unui nou război. Guvernele dife
ritelor state și in primul rînd gu- : 
vernele U.R.S.S. și S.U.A. ar fi 
trebuit să contribuie prin toate 
mijloacele la dezvoltarea acestei 
tendințe, să nu admită regresul 
ei. întoarcerea la zilele cele mai 
rele ale ,,războiului rece".

în ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, țara noastră a mers pas 
cu pas in această direcție, cău- 
tind să întărească încrederea po
poarelor in posibilitatea menține
rii păcii generale, a securității co
lective. VIZITELE CONDUCĂ
TORILOR STATULUI SOVIE
TIC IN ALTE TARI, VIZI
TELE FĂCUTE IN U.R.S.S. DE 

’ NUMEROASE DELEGAȚII PAR
LAMENTARE, GUVERNAMEN
TALE ȘI DE ACTIVIȘTI PE 
TARIM OBȘTESC DIN DIFE
RITE STATE. PROPUNERILE 
CLARE, CONSTRUCTIVE ALE 
GUVERNULUI SOVIETIC IN 
PROBLEMELE DEZARMĂRII, 
SLĂBIRII ÎNCORDĂRII INTER
NAȚIONALE Șl ÎNLĂTURĂRII 
PRIMEJDIEI IZBUCNIRII UNUI 
NOU RĂZBOI, ACȚIUNILE 
CONCRETE ÎNTREPRINSE DE 
UNIUNEA SOVIETICA PENTRU 
DEZVOLTAREA COMERȚULUI 
MONDIAL, A LEGATURILOR

ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE, 
PENTRU DEZVOLTAREA TU
RISMULUI Șl MULTE ALTELE 
- TOATE ACESTEA AU AVUT 
DREPT SCOP SA INTAREASCA 
ÎNCREDEREA ÎNTRE STATE, 
SA DEZVOLTE RELAȚIILE DE 
PRIETENIE Șl COLABORARE 
INTRE ELE, SA INTAREASCA 
PACEA Șl SECURITATEA TU- 
TUROR POPOARELOR FĂRĂ 
NICI O EXCEPȚIE.

Cum au răspuns însă puterile 
occidentale la aceste acțiuni con
structive, pașnice ale Uniunii So
vietice ? Din păcate ele și-au con
centrat eforturile în vederea sub
minării „spiritului Genevei", a îm
piedicării slăbirii continue a încor
dării internaționale. Pentru a nu 
se spune că acestea sînt doar vorbe 
voi arăta că încă în decembrie 
1955, adică citeva tuni după con
ferința de la Geneva, la sesiunea 
Consiliului N.A.T.O., a fost pro
clamată oficial orientarea spre fo
losirea armei atomice și cu hi
drogen ca armament principal al 
trupelor țărilor Blocului Atlantic. 
In perioada următoare puterile 
occidentale au făcut noi pași în 
această direcție: Statele Unite au 
început să disloce pe teritorii 
străine unități militare speciale 
înarmate cu arma atomica, An
gliei i s-au promis livrări de arme- 
rachetă americane, au început să 
se aplice în practică planurile înar
mării Germaniei occidentale cu. 
arma nucleară și termo-nucleară.

Se poate afirma cu deplin te
mei că după Geneva cauza păcii 
și slăbirii încordării internaționale 
a depins de fapt în întregime de 
poziția puterilor occidentale și 
îndeosebi de poziția S.U.A., An
gliei și Franței. $i.doar TOCMAI 
DATORITA ACESTOR PUTERI 
OMENIREA S-A AFLAT IN UL
TIMII DOI ANI DE REPETATE 
ORI IN FATA PRIMEJDIEI U- 
Ntll RĂZBOI GENERAL. RAZ-

BOIUL FRANȚEI DIN ALGE
RIA ATACUL INUMAN AL AN
GLIEI. FRANȚEI Și ISRAELU- 
LUI ÎMPOTRIVA EGIPTULUI, 
PREGĂTIREA Șl DEZLĂNȚUI
REA REBELIUNII CONTRARE
VOLUȚIONARE DIN UNGARIA, 
OPERAȚIUNILE MILITARE ALE 
ANGLIEI IN YEMEN ȘI OMAN, 
PROCLAMAREA DE CĂTRE 
STATELE UNITE ALE AMERI
CII A AȘA ZISE1 „DOCTRINE 
DULLES-EISENHOWER" CARE 
A DEVENIT UN PARAVAN 
PENTRU INTERVENȚIA AR
MATA DIRECTĂ A S.U.A. IN 
TREBURILE INTERNE ALE ȚA
RILOR DIN ORIENTUL APRO
PIAT Șl MIJLOCIU, DUPĂ 
CUM S-A INTIMPLAT IN IOR
DANIA PRESIUNEA POLITICĂ 
ȘI MILITARĂ ASUPRA STATU
LUI INDEPENDENT SIRIA 
ETC., ETC. — DE TOATE A- 
CESTE ACȚIUNI AGRESIVE NU 
UNIUNEA SOVIETICA ESTE 
VINOVATA.

Acestea sint faptele și peste a- 
ceste fapte nu putem trece.

Nu avem dreptul să trecem sub 
tăcere și faptul că in ultimul timp 
asupra lumii planează iar pri
mejdia unul nou război. Avem 
in vedere campania de provocări 
și amenințări, șantaj și intimidare 
față de un stat Independent — 
Republica Siria.

Aș vrea d ie Reston să vă spun 
următoarele: DACA NU VOR Fl 
INFRINATE FORȚELE AGRESI
VE, SE POT 1NT1MPLA EVE
NIMENTE FOARTE GRAVE. Ar 
trebui să știți că din insărcinarea 
d-lui Dulles și a altor personali
tăți conducătoare din guvernul 
american, regiunea Orientului Mij
lociu și Apropiat a fost vizitată 
recent de Henderson El a vizitat 
printre alte țări și Turcia. Se știe 
ce însărcinări a îndeplinit Hen
derson — el a incercat să orga
nizeze Un atac al țărilor arabe 
împotriva Siriei. Iar acum, cînd 
acest plan a eșuat, cind Hender
son și cei ce-l conduc s-au con
vins că popoarele țărilor arabe 
refuză să înceapă un război îm
potriva Siriei, atenția imperialiști
lor s-a concentrat asupra Turciei 
pentru ca Turcia să întreprindă o 
agresiune împotriva Siriei. Gu
vernul turc și-a concentrat tru
pele la granița siriană șl conti
nuă să le concentreze.

CERCURILE GUVERNANTE 
AMERICANE ÎMPING INTENS 
TURCIA PE ACEASTA CALE 
PRIMEJDIOASĂ, CER CA TUR
CIA SA RĂSTOARNE GUVER
NUL SIRIEI, CARE NU ESTE PE 
PLACUL S.U.A., CA IN SIRIA 
SĂ FIE CREAT UN ASTFEL DE 
GUVERN CARE SA FIE UN IN
STRUMENT DOCIL IN MIINILE 
S.U.A., SA DUCA O POLITICĂ 
DE ÎNROBIRE DE CĂTRE IM- 
PERIALIȘTII S.U.A. A ȚARILOR 
ARABE, SA LE PUNA SUB JU
GUL AMERICANILOR. De fapt, 
aceasta 
lonială 
Stăpîn 
francez 
can, nu 
los.

iată ce vor imperialiștii din 
S.U.A, lată de ce a activat atît 
de energic în această regiune Hen
derson.

Acest exemplu ne convinge din 
nou că forțele imperialiste sînt 
gata de orice crimă, de orice min
ciună pentru a realiza țelurile lor 
de cotropire. Deseori unii oameni 
de stat din S.U.A. încep și își 
încheie declarațiile lor. invocind 
pe dumnezeu, rugindu-l să aducă 
popoarelor pace și bună învoire. 
Proclamind in public, in discursu
rile lor, una, în fapt fac alta. Ce 
sacrilegiu I

Numeroase personalități bur
gheze pentru a ponegri pe comu
niști în ochii oamenilor care nu 
sint versați in problemele politi
ce îi numesc pe comuniști atei. 
Noi comuniștii, fiind atei, ne că- 
lăuzlm de cele mai umane consi
derente în relațiile dintre oa
meni. „ .

Noi căutăm întotdeauna să fa
cem tot ceea ce este spre mai bi
nele oamenilor : Un comunist se 
consideră fericit că luptă pentru 
fericirea tuturor oamenilor. iar 
unii conducători din țările bur
gheze invocind pe dumnezeu ca

a acelora din urmă, este de neîn
țeles de asemenea de ce are loc 
o asemenea disproporție intra 
ceea ce spun conducătorii guver
nului american și felul cum evo
luează in realitate evenimentele^ 

Nu înțelegem de ce atunci 
cînd se vorbește despre pace se 
renunță totodată la dezarmare și 
la interzicerea armelor atomice 
șl cu hidrogen și se iau hotărîri 
de a duce război cu ajutorul a- 
cestor arme, de ce se lărgește 
neîncetat rețeaua bazelor milfc 
tare în jurul altor state și o 
mare parte a forțelor armate a’ 
mericane se află pe teritoriul 
unor state străine, de ce se pro
clamă planuri și doctrine care 
provoacă o stare atît de febrili 
in lume?

POPORUL * SOVIETIC ESTE 
CONVINS CA OAMENII DE 
STAT DIN S.U.A., CARE DE
TERMINA ORIENTAREA PO
LITICII EXTERNE A ACESTE! 
ȚARI, VOR RECUNOAȘTE IN 
CELE DIN URMA NECESITA
TEA COEXISTENTE! PAȘNICE 
CU UNIUNEA SOVIETICA >1 
ATUNCI EFORTURILE PO
PORULUI AMERICAN VOR Fl 
ÎNDREPTATE SPRE 1NTAK1- 
REA PĂCII Șl SECURITĂȚII 
TUTUROR POPOARELOR.

Din partea sa, Uniunea Sovie
tică, credincioasă poltticii d® 
pace, va continua politica de mic
șorare a încordării internaționa
le, de îmbunătățire a relațiilor 
cu toate țările și, în primul rînd» 
cu Statele Unite, intrucit in pre
zent nu se poate considera că re
lațiile noastre sînt satisfăcătoare. 
NAZUIM INSISTENT SPRE ÎM
BUNĂTĂȚIREA RELAȚIILOR 
DINTRE U.R.S.S. Șl S.U.A., 
SPRE DEZVOLTAREA MULTI
LATERALA A COLABORĂRII 
Șl CONTACTELOR 
ȚĂRILE NOASTRE, 
POPOARELE 
AMERICAN.

Să sperăm că tratativele sovie- 
to-âmericane privitoare la dez
voltarea contactelor, care urmează 
să înceapă, vor fi constructive. 
Cît privește partea sovietică, vont 
depune toate eforturile pentruca 
aceste tratative să netezească ca
lea pentru o colaborare mai lar
gă in toate domeniile vieții țări
lor noastre.

NINDU-SE SEAMA DE INTE
RESELE TUTUROR PARTICI- 
PANȚ1LOR LA TRATATIVE, PE 
BAZA EGALITĂȚII IN DREP
TURI Șl AVANTAJULUI RECI
PROC. UNIUNEA SOVIETICA 
SE PRONUNȚA TOCMAI PEN
TRU O ASEMENEA CALE DE 
REZOLVARE A PROBLEME
LOR INTERNAȚIONALE.

Dacă toate statele, și in pri
mul rînd S.U.A. și U.R.S.S., care 
dispun de cea mai mare putere 
militară și economică, ar căuta 
să discute și să rezolve in mod 
concret in spiritul colaborării și 
ințelegerii reciproce importantele 
probleme internaționale care com
plică situația și împiedică stabi
lirea unei încrederi trainice, șan
sele de pace in lumea întreagă 
șl, subliniez, pentru toate țările 
și popoarele, ar crește considera
bil. Omenirea tinde spre pace și 
datoria guvernelor tuturor state
lor este de a merge în intîmpi- 
narea acestei năzuinți, a obține 
ca in lumea întreagă să 
staureze o colaborare cu 
rat pașnică între popoare.

In legătură cu aceasta aș vrea 
să spun citeva cuvinte despre re
lațiile sovleto-americane. Pozițiile 
statelor noastre pot exercita o 
influență hotăritoare asupra si
tuației internaționale atit in sen
sul însănătoșirii ei, cit și în sen
sul agravării ei. Dacă U.R.S.S., 
S.U.A. și celelalte mari puteri 
ar dori, ar putea să garanteze pe 
mulțl ani o pace trainică, fermă, 
in lumea întreagă.

In anii celui de-al doilea răz
boi mondial. Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii au 
luptat împreună împotriva agre
sorilor. Se pune întrebarea : de 
ce In prezent noi nu putem pre- 
întlmpina un război ? Noi putem 
și trebuie să facem aceasta.

Am avut ocazia în repetate 
rinduri să auzim și să citim de
clarații ale conducătorilor statu
lui american care cuprind che
mări la asigurarea păcii. Totuși, 
în S.U.A. se pot auzi des, prea 
des, persoane oficiale ale căror 
declarații n-au nimic comun cu 
cauza păcii. Pentru noi, oamenii 
sovietici, este de neînțeles care 
este linia oficială a guvernului 
american, oare este ea exprimată 
in declarația celor dinții sau in

puternicirilor sale de președinte? cepînd fie chiar ți cu un acord în pro 
Și acest om a răspuns că singurul blemele dezarmării. Cred din toa- 
lucru pe care îl vrea Eisenhower tă inima că lucrurile stau astfel 
este de a ajunge la o înțelegere ș' ' , , ’ . ’
pașnică cu Uniunea Sovietică, in- cum să ințeleg cuvintele dv.

LA DEZLĂNȚUIREA 
RĂZBOI. FIREȘTE, NOI 
TEM RAM1NE PASIVI 
RECE ORIENTUL 
SE AFLĂ IN 
IMEDIATA A UNIUNII SOVIE- .... ... , w , ,
tice, iar turcia este veci Pn (tisa sovietică se bazează ne neamesfecu NUL NOSTRU Șl ARE CU NOI 1 uuriuuuu uu wu«.uu«.u |IU uvuiuvvivuu.
O GRANIȚA COMUNĂ PE O “ # 1 " ’ *------- — A’ —
MARE ÎNTINDERE. AM DORI 
SA AVERTIZAM GUVERNUL 
TURC ÎMPOTRIVA UNOR A- 
VENTURI NECHIBZUITE. CARE 
AR PUTEA S-O ÎMPINGĂ IN 
PRAPASTIA RĂZBOIULUI Șl 
DIN CARE TURCIA VA PUTEA 
IEȘI CU GREU.

Cele mai belicoase cercuri gu
vernante din S. U. A. dimpotrivă 
fac totul pentru a dezlănțui un 
război in această regiune și desi
gur fac aceasta nu fără asenti
mentul cercurilor similare din 
Anglia și Franța. Se știe doar că 
anul trecut, guvernele Angliei, 
Franței și Israelului au dezlănțuit 
operațiuni militare impotriva E- 
giptului, de asemenea nu fără 
știința guvernului S.U.A. Ce-i 
drept, cercurile guvernante din 
S.U.A. s-au prefăcut că nu știu 
nimic. Nimeni în lume nu crede 
însă serios că ele nu ar fi știut 
nimic.

Acum este clar pentru toți ce 
înseamnă ..doctrina Dulles-Eisen- 
hower", ce înseamnă umplerea 
„vidului". Aceasta reprezintă răz
boiul impotriva acelora care nu se 
supun dictatului S.U.A.

NOI CONSIDERAM CA RE
NUNȚAREA SOLEMNA A MA
RILOR PUTERI LA FOLOSI
REA FORȚELOR ARMATE IN 
ORIENTUL APROPIAT Șl MIJ
LOCIU AR PUTEA CONTRIBUI 
INTR-0 MĂSURĂ 
RABILA LA SLĂBIREA 
DARII DIN ACEASTA 
NE.

SINTEM ÎMPOTRIVA _
CERII IN CURSA ÎNARMĂRI
LOR 
MIC 
Cil. 
STA 
CUVINTE DESPRE PROBLE
MA DEZARMĂRII.

Noi am considerat întotdeauna 
această problemă ca una din cele 
maj importante probleme inier'na- 
ționale, de rezolvarea căreia de
pinde calea pe care se vor dez
volta relațiile dintre state — ca
lea păcii sau calea războiului. 
Guvernul sovietic consideră că 
este necesar să se cadă urgent de 
acord asupra unei astfel de re
zolvări a problemei dezarmării 
care să înlăture pericolul izbuc
nirii unul nou război și care să 
creeze condițiile pentru dezvolta
rea relațiilor intre state pe baza 
păcii și înțelegerii reciproce. Cău- 
tînd să obțină rezolvarea proble
mei dezarmării Uniunea Sovieti
că a dat dovadă in repetate rin
duri de inițiativă și a făcut pro
puneri largi atotcuprinzătoare in 
legătură cu aceste probleme.

Din păcate pină în prezent pu
terile occidentale nu manifestă o 
adevărată năzuință de a obține 
rezolvarea problemei dezarmării, 
iar in privința armei atomice și 
cu hidrogen ele declară fățiș că 
nu consideră că este de dorit 
pentru ele interzicerea ei. Uniu
nea Sovietică este gata în orice 
clipă să semneze un acord cu 
privire Ia Interzicerea acestei ar
me, dar puterile care dețin un 
rol dominant în așa-numita ,Ju_ 
me occidentală" nu răspund ape
lurilor 
poarele

UN 
DOUA 
INTRE _____  _______
TERI IN PROBLEMA DEZAR
MĂRII AR FI INTIMPINAT CU 
IMENSA SATISFACȚIE DE OA
MENII SIMPLI DIN TOATE 
COLȚURILE PAMINTULUI, 
AR DESCHIDE CALEA SPRE 
O LARGA COLABORARE IN
TRE STATE, SPRE O COEXIS
TENȚA PAȘNICA, TRAINICA, 
INTRE TOATE ȚĂRILE ȘI PO
POARELE.

J. RESTON: Referindu-mi la in
dicațiile pe care, după cum ați 
»pus dv., Henderson îe-a primit 
de la Dulles, aț dori să întreb 
dacă guvernul sovietic cunoaște 
conținutul acestor indicații și da^ 

_ _____ _ ______ că într-adevăr aceste indicații 
să-Tajlite in activitatea tor nu se sînt așa cum le-ați caracterizat 
călăuzesc nici pe departe în ac- dv. adineauri ? , u .• i
țiunile lor de Imbolduri bune, u- - -
mane.

Ar ti util dacă senatul ameri
can ar lua cunoștință de instruc
țiunile pe care le-a primit Hen
derson de la Dulles in legătură 
cu călătoria sa in țările Orientu
lui Apropiat și Mijlociu. Prin a- 
ceasta s-ar face o faptă bună pen
tru întărirea păcii. In presă au 
pătruns deja multe informații în 
legătură cu instrucțiunile pe care 
le-a dat Dulles lui Henderson și 
despre ceea ce a făcut el acolo. 
Doar nu există secrete absolute, 
secretele se țin în taina pînă la 
un anumit timp, iar apoi devin 
cunoscute unui cerc tot mai larg 
de persoane.

Ceea ce vă spun își găsește 
confirmarea in acțiunile care sînt 
întreprinse de autoritățile ameri
cane în regiunea Orientului Apro
piat și Mijlociu.

‘ In ceea ce privește consecințele 
pe care le pot avea acțiunile lui 
Dulles și Henderson, pot spune că 
este ușor să începi războiul, insă 
cu mult mai greu să-l termini. 
Dacă Turcia va începe operațiuni 
militare împotriva Siriei, aceasta 
ar putea avea urmări foarte se
rioase, inclusiv și pentru Turcia. 
Din această seînteie se poate a- 
prinde focul mare al unui război.

IN CEEA CE NE PRIVEȘTE 
NOI FACEM TOTUL PENTRU CA 
EVENIMENTELE SA NU DUCA

ar fi aceeași înrobire co- 
deși sub o altă formă, 
nu ar fi imperialismul 
sau englez, ci cel ameri- 
mai puțin crunt și nemi-

UNU1
NU PU- 

DEOA- 
MIJLOCIU 

APROPIEREA

CONSIDE- 
INCOR- 
REGIU-

ÎNTRE-

CARE NU PROMITE Nl- 
BUN PENTRU CAUZA PA
IN LEGĂTURĂ CU ACEA- 
VREAU SA SPUN CITEVA

noastre sprijinite de po- 
iubitoare de pace.
ACORD INTRE CELE 
ȚARI ALE NOASTRE Șl 

TOATE MARILE PU-

N. S. HRUȘCIOV: Intrebați-1 
pe dl. Dulles. In cuvîntărlle sale 
el se referă deseori la dumne
zeu. Așa dar să jure și să spună a- 
devărul despre indicațiile pe care 
le-a dat lui Henderson. Dacă el 
este intr-adevăr un om credin
cios șl nu vrea să jure strimb, va 
recunoaște că a dat astfel de in
dicații.

J. RESTON : Dacă lucrurile 
stau într-adevăr astfel, sînt lite
ralmente uimit. Ași vrea să amin
tesc următorul fapt : cînd în tine
rețe Eisenhower a intrat în Aca
demia militară West-Point, el a 
făcut-o contrar voinței părinților 
săi, care erau pacifiști. Luîndu-și 
rămas bun de la el, mama sa i-a 
spus 
blie : 
sabie va pieri“. Sînt 
dințat că Eisenhower 
mult decît oricine să 
boi. Nu de mult, am 
bă cu cineva din senatul S.U.A. 
care îl cunoaște mai bine decît 
oricine pe Eisenhower. L-am între
bat : Ce vrea Eisenhower cel mai 
mult, ce vrea să obțină el pînă în 

. 1961, cînd va expira termenul îm-

următoarele citind din bi- 
„Cel ce va scoate sabia, de 

ferm încre- 
dorește mai 
nu fie răz- 
stat de vor-

tă inima că lucrurile stau astfel 
și de aceea pur și simplu nu știu

în treburile interne ale altor țări
IN EGIPT, NICI IN SIRIA 
IN GENERAL IN ȚĂRILE 
RABE, Șl NU NE TREBUIE 
MIC DE LA ELE. AVEM PE
TROLUL, CEREALELE, MINE
REUL NOSTRU IN CANTITĂȚI 
MULT MAI MARI DECIT ȚĂ
RILE ARABE. POLITICA NOA
STRĂ FAȚA DE ACESTE ȚARI 
SE BAZEAZA PE NEAMESTEC 
IN TREBURILE LOR INTERNE. 
IN CE PRIVEȘTE S.U.A., A- 
CESTEA RECURG LA DOC
TRINA ,.DULLES- EISENHO
WER", INVENTEAZĂ VIDUL. 
OR EL NU EXISTA NICĂIERI, 
IN NICI O REGIUNE A GLO
BULUI PAMINTESC. PRETU
TINDENI EXISTA OAMENI 
OCUPAȚI CU MUNCA Șl VIA
ȚA LOR PAȘNICA.

Cele spuse de mine sînt fapte, 
neplăcute, sînt Insă nevoit să 
vorbesc despre ele și să condamn 
astfel de acțiuni. Acest lucru de
sigur, nu va fl pe placul d-lui 
Dulles și d-lui Eisenhower, insă 
nu pot să-mi calc pe conștiință. 
Este un fapt că Turcia pregăteș
te război împotriva Siriei. Tur
cia este împinsă pe acest drum 
periculos de unii conducători din 
S.U.A. Opinia publică trebuie să 
știe acest lucru. Sper că mă veți 
înțelege. S.U.A. se află doar de
parte de această regiune, pe cind 
noi ne aflăm în vecinătatea 
ei. Dacă acolo vor începe să bu
buie tunurile, ele cu greu 
putea fi oprite. De la arme 
mate și tunuri lucrurile pot 
ge la rachete, ceea ce ar 
consecințe grele.

N. S. HRUȘCIOV : Sint de a- 
cord cu dv. că intr-adevăr este 
vorba de lucruri foarte serioase, 
dar vă asigur că așa este. Fap
tele vorbesc în mod convingător 
despre aceasta. Cercurile condu
cătoare din S.U.A. imping lite
ralmente Turcia împotriva Siriei. 
Turcia iși concentrează forțele la 
frontiera siriană, ea Iasă chiar 
descoperite unele sectoare ale 
frontierei cu Uniunea Sovietică. 
Degeaba face insă acest lucru.

Dacă intr-adevăr 
senat un om, apropiat de Elsen
hower, de ce să nu transmiteți 
prin intermediul lui, președinte
lui Eisenhower, ca el să traducă 
in fapt pornirile sale nobile și să 
oprească cu ajutorul puterii pe 
care i-o dă autoritatea sa, mina 
criminală care amenință pacea 
și care este gata să împingă lu
mea intr-un nou măcel. Eisenho
wer trebuie însă să știe despre 
toate acestea, fiind că Dulles nu 
poate întreprinde nimic fără con- 
slmțămintul președintelui. Posi
bil că dl. Eisenhower vrea in
tr-adevăr in mod sincer să ajun
gă cu noi la o înțelegere, dar in
tr-o serie de cazuri încearcă să 
se poarte cu noi ca și cum am 
fi sateliții săi, care sint gata să 
i se supună intrutotul. Cu noi 
însă nu se poate proceda in fe
lul acesta. Trebuie să se țină 
seama de interesele țării noastre, 
de interesele păcii.

NU AVEM NICĂIERI, IN 
NICI O REGIUNE A GLOBU
LUI, NICI UN FEL DE INTE
RESE SPECIALE. NU AVEM 
ASTFEL DE INTERESE NICI

cunoașteți în 
iat de Eis~-

Șl
A- 

Nl-

vor 
auto- 
ajun- 
avea

In problema menținerii păcii se poate 
ajunge la

J. RESTON : Apreciez mult 
sinceritatea cu care discutați cu 
mine și voi face o relatare com
plectă asupra tuturor celor spuse 
de dv. Dar mă miră că vor
biți despre evenimentele din Si
ria. Nu mă îndoiesc că țara mea 
a acționat împotriva aliaților ei 
cînd aceștia au invadat regiunea 
Orientului Mijlociu. Acest lucru 
nu a fost ușor, dar S.U.A. l-au 
făcut. In ciuda celor afirmate de 
dv. în legătură cu această proble
mă eu consider totuși că Franța 
și Anglia au înșelat Statele Unite 
anul trecut. Iar acum ne-am po
menit cu toții în aceeași mocirlă. 
Voi ne acuzați pe noi, iar noi pe 
voi. Lucrul cel mai de mirare 
este că nu se știe de ce nu putem 
să ne înțelegem direct unul cu 
altul și să ajungem la o înțele
gere.

N. S. HRUȘCIOV: Vă rog să 
notați tot ce vă spun și să trans
miteți acest lucru poporului dv. 
NOI VREM SA NU FIE RĂZBOI. 
SINTEM ÎNCREDINȚAȚI CA 
DEȘI AVEM CONCEPȚII POLI
TICE DIFERITE DE ALE DV., 
IN PROBLEMA MENȚINERII 
PĂCII SE POATE AJUNGE INSA 
LA UN ACORD, SINTEM ÎMPO
TRIVA RĂZBOIULUI, PENTRU 
COEXISTENȚA PAȘNICA. Veți 
vedea însă ce va fi cînd veți pu
blica această convorbire cu mine. 
Voi fi împroșcat cu noroi, con
testat, în încercarea de a-i liniști 
pe oameni, de a-i influența. Dar 
dacă acest lucru va contribui la 
dejucarea pregătirilor de război, 
voi fi bucuros.

Va veni o vreme cînd informa
țiile despre acest jucru nu vor fi 
ținute in secret și atunci opinia 
publică americană va afla totul. 
Vă veți aduce aminte de cuvin
tele mele și vă veți convinge de 
justețea lor.

J. RESTON : înseamnă oare 
aceasta că din partea sovietică în 
Siria nu au fost nici un fel de 
provocări și că Uniunea Sovie
tică nu a livrat armament Siriei ? ,

N. S. HRUȘCIOV: Din partea 
sovietică nu au fost nici un fel 
de provocări în Siria. In Siria nu 
există nici un soldat sovietic, a- 
colo se află numai o delegație 
economică cu un grup de experți 
tehnici. Alți cetățeni sovietici în 
afară de 
există in 
creț din 
anumită 
riei pentru autoapărarea ei. Oare 
nu vă este cunoscut faptul 
S.U.A. au livrat și livrează 
me multor țări ?

Mulți arabi, și mă refer în 
mul rînd la conducătorii țărilor 
arabe, sînt foarte departe de UN ASTFEL DE ACORD, TRE- 
ideile comuniste. în Egipt, de pil- BUIE SA AVEM RĂBDARE ȘI 
dă, mulți comuniști sînt ținuți în SA AȘTEPTAM.

Năzuim insistent spre îmbunătățirea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.

un acord

se in- 
adevă-

DINTRE 
DINTRE 

SOVIETIC ȘI

personalul 
Siria. Nu 
faptul că 
cantitate

ambasadei nu 
facem un se
am vîndut o 
de arme Sl-

că
ar

pri-

J. RESTON : In legătură cu 
insuccesul ultimelor tratative du
pă Geneva există oare, după pă
rerea domnului Hrușciov, vreun 
domeniu nou care oferă speranțe 
pentru tratative între cele două 
țări ?

N. S. HRUȘCIOV : Acum este

închisori. Conducătorii țărilor a* 
rabe sînt naționaliști. Ei se pro
nunță împotriva robiei coloniale, 
pentru întărirea independenței 
lor politice și economice. Noi nu 
ascundem ca simpatiile noastre 
sînt de partea popoarelor care 
luptă pentru independența lor, șt 
sintem gata să le ajutăm în acea
sta. Totodată, noi nu urmărim 
nici un fel de a’te teluri în afară 
de unul singur — ca popoarele 
să se elibereze de sub dependen
ța colonială. Știm că comunismul 
nu poate fi introdus cu baioneta» 
iar ideile cu mitraliera. în Ru
sia țaristă nu a existat nici drep
tul de întrunire, nici libertatea 
cuvîntului și a presei.

Totuși, țarismul a fost măturat 
de revoluție, deoarece ideile 
marxism-leninismului au pus stă- 
pînire pe mase.

In prezent, sistemul colonialis
mului se prăbușește. Cercurile 
guvernante din' S.U.A. încearcă 
să oprească acest proces, ele joa
că în prezent rolul unui jandarm 
internațional, care acționează îm
potriva popoarelor ce luptă pen
tru 
Ele 
nile 
tec 
vor 
iată 
se sînt camuflate cu născocirile 
cu privire la „primejdia comunis- 
mului“. Oare Nasser este comu
nist ? Desigur că nu. Totuși, noi 
sprijinim pe Nasser. Nu vrem să 
facem din el un cotpunist, iar el 
nu vrea să ne transforme în na
ționaliști. Tocmai aceasta este 
coexistența, respectul suveranită
ții naționale și neamestecul în 
treburile altora.

In ce privește căile reglemen
tării problemelor Orientului A- 
propiat și Mijlociu, noi am adre
sat de curlnd scrisori S.U.A.* 
Angliei șl Franței în această pro
blemă. Vrem să găsim un lim
baj comun pentru a înlătura pri
mejdia 
giune. 
propus 
privire 
de a vinde arme țărilor din a- 
ceastă regiune. Statele occiden
tale au respins însă această pro
punere.

VREM SA TRĂIM ÎN PACE 
CU TOATE ȚĂRILE, SINTEM 
ÎNTOTDEAUNA GATA PEN
TRU ORICE INTILNIRE CU 
CONDIȚIA SA EXISTE DORIN
ȚA DE A SE AJUNGE LA UN 
ACORD. CREDEM CA UN ASE
MENEA ACORD VA FI REALI
ZAT. DACA CEALALTĂ PARTE 
NU DOREȘTE DEOCAMDATĂ

Să se recunoască faptele istorice 
existente

Vă mulțumesc 
ați pierdut aiita 

întrebările

libertate și independență, 
însă nu vor să lupte cu mii
lor — aceasta ar fi un ames- 
prea fățiș. De aceea S.U.A. 
să folosească alte țări. Și 
că asemenea fapte rușinoa-

unui război în această re- 
La timpul său, noi am 
incheierea unui acord cu 
la renunțarea reciprocă

limpede pentru orice om cu Ju
decata sănătoasă că IN ZILELE 
NOASTRE PROBLEMELE IN
TERNAȚIONALE NU POT El 
REZOLVATE PRIN FORȚA AR
MELOR, CA EXISTA NUMAI O 
SINGURA CALE — CALEA 
TRATATIVELOR PAȘNICE, Țl-

J. RESTON : 
sincer pentru că t 
timp răspunzînd la 
mele. Ași mai vrea să întreb pe 
cine a însărcinat Uniunea Sovie
tică să ducă viitoarele tratative 
cu Statele Unite în problema con. 
tactelor reciproce. Cînd vorbiți 
despre o colaborare mai largă 
dintre statele noastre aveți în ve
dere un program concret sau dis
cuții tehnice care să preceadă o 
nouă conferință asemănătoare ce
lei de la Geneva sau o conferință 
între V.RS.S. ți S.U-A. la cel mai 
înalt nivel ?

N. S. HRUȘCIOV: Poate că 
nu sînt chiar la curent cu această 
problemă deoarece am fost în con
cediu. După cît știu însă, S.U.A. 
au prezentat propuneri concrete. 
Noi considerăm că tratativele ar 
putea avea loc pe o bază mai 
largă, dar deocamdată se vor li
mita la un cerc restrîns de pro
bleme. Nu s-a hotărît incă cine 
va duce tratativele, dar în cele 
din urmă aceasta va depinde de 
rangul reprezentanților americani. 
Noi sintem gata să ducem tra
tative la orice nivel, atit asupra 
acestor probleme cit și asupra 
tuturor celorlalte probleme, nu
mai ca ele să facă pe oameni să 
poată dormi liniștiți. Nu degeaba 
la culcare oamenii spun In toate 
limbile „noapte bună", iar dimi
neața ,,bună dimineața". Să creăm 
deci condiții în care oamenii să 
poată într-adevăr dormi liniștiți.

PENTRU A OBȚINE ACEASTA 
ESTE NEVOIE NUMAI DE UN 
SINGUR LUCRU: SA SE RE
CUNOASCĂ FAPTELE ISTORI
CE, EXISTENTE, ADICA SA SE 
RECUNOASCĂ CĂ U.R.S.S. E- 
XISTA CA STAT SOCIALIST, 
SA SE RECUNOASCĂ CĂ CHI
NA EXISTA CA STAT SOCIA
LIST, SA SE RECUNOASCĂ 
EXISTENȚA CELORLALTE STA
TE SOCIALISTE. TREBUIE SA 
SE RECUNOASCĂ CA ACESTE 
STATE SE DEZVOLTA IN CON
FORMITATE CU VOINȚA Șl DO
RINȚELE POPOARELOR LOR 
Șl SA NU EXISTE AMESTEC IN 
TREBURILE LOR. La rîndul 
nostru, noi pornim de la condi
țiile existenței reale a unor state 
capitaliste ca S.U.A., Anglia, 
Franța etc., iar problema orin- 
duirii sociale a acestor țări con
stituie o chestiune internă a po
poarelor.

Considerăm că toate problemele 
litigioase trebuie rezolvate pe ca
lea tratativelor, fără război. Dacă 
temporar nu se va reuși să se a- 
jungă la un acord asupra unor 
probleme, trebuie să se aibă răb
dare și să se caute să se obțină 
rezolvarea lor treptată. Sintem 
de părere că dacă S.U.A. se vor 
declara gata, nu există probleme 
asupra cărora să nu se poată a- 
junge la un acord. A trăi fără 
război, pe baza întrecerii pașnice 
— iată cafe este baza coexisten
ței. Dacă recunoașteți acest lu
cru și veți baza pe aceasta poli
tica voastră, in loc să contați pe 
anumite forțe interne aie statelor 
socialiste care ar fi chipurile, ca-

pabile să lichideze orinduirea so
cialistă, atunci va fi ușor să se 
ajungă Ia un acord asupra tutu
ror problemelor litigioase.

M-am declarat dispus să vă pri
mesc, dorind să contribui la rea
lizarea unei mai bune înțelegeri 
între statele noastre. Dacă con
vorbirea noastră va contribui la 
aceasta, voi fi bucuros, dacă nu 
— acest lucru mă va mihni.

Vorbind despre lărgirea con
tactelor dintre țările noastre, ași 
dori să mal amintesc următorul 
fapt. La una din conferințele sale 
de presă, președintele S.U.A., d. 
Eisenhower, răspunzînd la între
barea unui corespondent cu pri
vire Ia o intilnire posibilă intre 
mareșalul Jukov și ministrul Apă
rării al S.U.A., a declarat că nu 
vede motive să spună că o ast
fel de intilnire nu ar fl utilă. Am 
crezut în ce a spus președintele 
Elsenhower. Luînd în considerare 
poziția d-lui Eisenhower și a ma
reșalului Jukov și apreciind cu
vintele președintelui ca o dorință 
de a îmbunătăți relațiile intre ță
rile noastre, am considerat că ma
reșalul Jukov ar putea pleca in 
S.U.A. In acest scop am dat dis
poziție ambasadorului nostru in 
S.U.A. să facă o vizită d-lui Dul- 
ies și să lămurească cum trebuie 
apreciată această declarație a pre
ședintelui. Dulles a declarat am
basadorului nostru că cuvintele 
Iui Eisenhower pur șl simplu au 
fost ințelese greșit in Uniunea 
Sovietică și că președintele Eisen
hower nu a avut in vedere nici 
un fel de propuneri concrete. A- 
cest lucru a produs o impresie 
foarte nefavorabilă. Ne mîndrim 
cu statul nostru, cu poporul nos
tru, șl nu vrem să facem vizite 
cu de a sila. Și, firește, nu ne 
place cînd se exprimă o dorință 
de intilnire, iar apoi se închide 
ușa, Oamenii de stat cu răspun
dere trebuie să știe ce spun.

J. RESTON : îmi amintesc 
bine de cuvintele lui Eisenhower, 
atunci, la conferința de presă. 
Noi, în S.V.A., am fost mirați de 
faptul că Uniunea Sovietică nu a 
întreprins nimic după aceste cu
vinte.

N. S. HRUȘCIOV : Da, am ci
tit în ziarele americane, că noi 
nu am fi răspuns. Dar aceasta nu 
este just. Departamentul de Stat 
pur și simplu a ascuns poporului 
american faptul că ne-am intere
sat de această problemă. Sint gata 
să vă pun la dispoziție raportul 
respectiv din care vă veți da 
seama de poziția Departamentu
lui de Stat. Posibil că astfel voi 
incălca etica diplomatică, dar nul 
o nenorocire dacă aceasta va con
tribui' la cauza păcii.

J. RESTON : Vom fi foarte re
cunoscători pentru primirea unui 
astfel de raport ți îl vom folosi 
în ziarul nostru.

J. Reston i-a mulțumit lui N. 
S. Hrușciov pentru convorbire.

Convorbirea a fost sienogra’ 
fiată de V. Suhodrev.
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