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Comunicat informativ 
asupra Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești

Delegațiile partidelor comuniste șl muncitorești care au 
participat la sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie au hotărît să folosească șederea 
lor la Moscova pentru o întîlnire prietenească și pentru discu
tarea problemelor care interesează toate partidele.

Intre 16 și 19 noiembrie a avut Ioc la Moscova o Consfătuire 
la care au participat reprezentanții Partidului Muncii din Albania, 
Partidului Comunist din Algeria, Partidului Comunist din Argen
tina, Partidului Comunist din Australia, Partidului Comunist din 
Austria, Partidului Comunist din Belgia, Partidului Comunist din 
Bolivia, Partidului Comunist din Brazilia, Partidului Comunist 
Bulgar, Partidului Muncitoresc Progresist din Canada, Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Partidului Comunist din Ceylon, Par
tidului Comunist din Chile, Partidului Comunist Chinez, Partidului 
Comunist din Columbia, Partidului Muncii din Coreea, Partidului 
Avangarda Populară din Costarica, Partidului Popular Socialist 
din Cuba, Partidului Comunist din Danemarca, Partidului Popular 
din Republica Dominicană, Partidului Comunist din Ecuador, 
Partidului Muncii din Elveția, Partidului Comunist din Finlanda, 
Partidului Comunist Francez, Partidului Comunist din Germania, 
Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Comunist din Gre
cia, Partidului Muncii din Guatemala, Partidului Comunist din Hon
duras, Partidului Comunist din India, Partidului Comunist din In
donezia, Partidului Comunist din Iordania, Partidului Comunist din 
Irak, Partidului Comunist din Israel, Partidului Comunist Italian, 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Partidului Comunist din Ja-

ponia, Partidului Comunist din Luxemburg, Partidului Comunist 
al Marii Britanii, Partidului Comunist din Malaya, Partidului Co
munist din Maroc, Partidului Comunist din Mexic, Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, Partidului Comunist din Norvegia, 
Partidului Popular din Noua Zeelandă, Partidului Comunist din 
Olanda, Partidului Comunist din Panama, Partidului Comunist din 
Paraguay, Partidului Comunist din Peru, Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Partidului Comunist din Portugalia, Partidului Mun
citoresc Romîn, Partidului Comunist din San-Marino, Partidului 
Comunist din Siria și Liban, Partidului Comunist din Spania, Par
tidului Comunist din Suedia, Partidului Comunist din Tailanda, 
Partidului Comunist din Tunisia, Partidului Comunist din Turcia, 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Partidului Comunist din Uruguay, Partidului 
Comunist din Venezuela, Partidului Muncii din Vietnam.

Participanții la Consfătuire au procedat la un schimb de 
păreri cu privire la problemele actuale ale situației internaționale 
contemporane.

Reprezentanții partidelor comuniste șl muncitorești au ho- 
tărît să adreseze muncitorilor și țăranilor din toate țările, bărba
ților și femeilor din lumea întreagă, tuturor oamenilor de bună 
voință Manifestul păcii, al cărui text se publică.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de strînsă cola
borare și cordialitate, ce caracterizează relațiile dintre partidele 
frățești legate prin unitatea ideologiei marxist-leniniste și prin
cipiile internaționalismului proletar.

MANIFESTUL PĂCII

Oamenii muncii att

Cu dragoste șl (âldurâ delegația de partid și guvernamentală înapoiată de la Moscova

La sosire, pe peronul Gării Băneasa Foto: AGERPRES

Muncitori și țărani! Oameni ai științei, tehnicii și culturii! Oameni de bună 
voință din toate țările!

’ Vouă, rațiunii voastre, inimii voastre ne a- 
dresăm noi, reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești din diferite țări, întruniți 
la Moscova în vederea sărbătoririi 
40-a aniversări a-Marii Revoluții 
din Octombrie.

In amintirea noastră a tuturora 
încă vii ororile si calamitățile celui 
lea război mondial. Urmeîe sale sîngeroase 
încă nu au fost șterse pe deplin și iată 
că deasupra caselor, orașelor și satelor 
pașnice a apărut din nou spectrul cumplit al 
unui nou război, de sute de ori mai pustiitor. 
Nu există astăzi în lume o țară în care ame
nințarea unui nou război să nu planeze ne
contenit deasupra căminelor, să nu întunece 
bucuria vieții, să nu pună probleme pătrunse 
de neliniște:

ce va fi mîine, peste o lună, peste un an ? 
Oare din nou casele noastre vor fi mistuite 
de flăcările războiului, iar atotdistrugătoa- 
rele bombe atomice și cu hidrogen ne vor 
aduce nouă si copiilor noștri o moarte nă- 
praznică ?

In cele două războaie mondiale popoarele 
au dobîndit o experiență amară. Oamenii sim
pli care în uraganul războiului aduc cele mai 

• grele jertfe, știu că fiecare nou război a- 
duce cu sine suferințe tot mai grele, distruge 
un număr tot mai mare de țări, ucide tot mai 
tnulți oameni, are urmări tot mai cumplite și 
pare se fac simțite timp tot mai îndelungat.

Primul război mondial, provocat de marile 
puteri imperialiste și dezlănțuit de militaris
mul german, a costat viața a zece milioane de 
oameni. Datorită lui și-au pierdut sănătatea 
și au rămas schilozi zeci de milioane de oa
meni. Războiul a condamnat popoare întregi 
șă îndure foame și lipsuri.

Cel de-al doilea război mondial, al cărui 
Inițiator principal a fost fascismul german, a 
avut drept rezultat că în vîltoarea războiului 
au fost tîrîte nu numai armate uriașe, nu nu
mai fronturile. Bombele lansate din avioane 
au distrus orașe deschise, au ucis mii și sute 
de mii de cetățeni pașnici, iar în dosul gardu
rilor de sîrmă ghimpată ale lagărelor hitle- 
riste, în camerele de gazare au pierit milioane 
de bărbați, femei și copii. Uriașe mijloace ma
teriale cu care s-ar fi putut construi mii de 
orașe înfloritoare, cu care s-ar fi putut hrăni 
și îmbrăca popoare întregi, au fost puse în 
slujba distrugerii, a morții. Peste 30 de mi
lioane de vieți omenești^ a înghițit cel de-al 
doilea război mondial, fără a mai socoti mi
lioanele de răniți și schilodiți, iar în ultimele 
zile ale războiului, asupra unor orașe japo- ■ 
neze deschise au căzut primele două bombe 
atomice, arătînd ce primejdie de exterminare 
în masă pîndește pe oameni.

Nu e nevoie nici de cunoștințele unui sa
vant, nici de fantezia unui poet ca să spu
nem că un nou război — dacă popoarele îl 
vor admite — va depăși tot ceea ce omenirea 
a îndurat vreodată. Locuitorii Europei și A- 
mericii, Asiei, Africii și Australiei știu că o- 
mul a descătușat forțe atît de uriașe ale na
turii și a devenit stăpîn al unor mijloace atît 
de puternice, încît acțiunea lor distructivă 
poate lovi orice punct al globului pămîntesc. 
Nu va exista într-un nou război colțișor unde 
omul ar putea găsi adăpost sigur. Flăcările 
unui război dus cu arma atomică, cu hidrogen 
și cu rachete ar cuprinde toate popoarele și 
ar amenința cu nenorociri incalculabile multe 
generații ale omenirii.

Oamenii simpli din lumea întreagă, fara de
osebire de naționalitate și de vederile lor po
litice, de credința și culoarea pielii, vor să tră
iască în pace. Oamenii simpli din lumea în
treagă întreabă : oare omul, a cărui rațiune 
biruitoare smulge naturii .toate tainele și sare

celei de-a 
Socialiste

mai sînt 
de-al doi-

devine tot mal mult stăpîn asupra ei, oare 
omul care datorită lansării sateliților artifi
ciali sovietici ai pămîntului va putea în cu- 
rînd să atingă stelele, — oare omul nu va fi 
în stare să evite războiul și să împiedice auto
distrugerea ?

Noi. reprezentanții partidelor comuniste și 
muncitorești, în deplină conștiință a răspun
derii noastre pentru destinele popoarelor, de
clarăm :

Războiul nu este inevitabil, războiului i- se 
poate pune stavilă, pacea poate fi apărată și 
consolidată.

Ne-am întrunit în capitala țării care cu 40 
de ani în urmă a deschis o eră nouă în isto
ria omenirii. în 1917, pe pămîntul Rusiei a bi
ruit pentru prima oară în istorie revoluția so
cialistă. Puterea au luat-o în mîinile lor oa? 
menii muncii care și-au pus ca țel să distrugă 
toate formele de asuprire și exploatare a omu
lui de către om. Muncitorii și țăranii din Ru
sia, sub conducerea partidului lui Lenin, au 
înscris pe stindardele lor lozinca păcii și i-au 
rămas întotdeauna credincioși. In cursul ce
lor 40 de ani ai existentei sale, țara sovietelor 
a deschis tuturor topoarelor calea spre pace, 
a năzuit — în ciuda obstacolelor îngrămădite 
de imperialiști — spre colaborare pașnică cu 
celelalte țări, indiferent de orînduirea lor so
cială.

In numele intereselor lor vitale, muncitorii 
din țările capitaliste au participat activ la 
această luptă pentru pace. Această nobilă 
operă s-a bucurat de sprijinul oamenilor îna
intați din lumea întreagă. Dar forțele păcii 
n-au reușit să pună omenirea la adăpost de 
o nouă catastrofă, să împiedice izbucnirea ce
lui de al doilea război mondial. Forțele aces
tea erau prea puțin numeroase, iar Uniunea 
Sovietică era pe atunci singura țară care a 
luptat consecvent pentru menținerea păcii.

Astăzi, noi comuniștii, spunem că acum este 
posibil să se bareze calea războiului, să se 
mențină pacea. Noi spunem aceasta cu toată 
certitudinea, deoarece alta este astăzi situația 
din lume, altul este raportul de forțe.

Țara Sovietelor, născută de Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, nu mai este singură 
și izolată. După victoria asupra fascismului 
s-a format uriașa lume a socialismului, care 
numără aproape un miliard de oameni. în nă
zuința spre pace și colaborare internațională, 
spre coexistență pașnică a diferitelor sisteme 
sociale, pășește cot la cot cu Uniunea Sovie
tică o altă mare putere socialistă — China 
Populară. Pentru aceleași scopuri pașnice 
luptă țările de democrație populară din Eu
ropa și Asia.

Dezvoltarea nemaiîntîlnită a industriei, 
științei și tehnicii în Uniunea Sovietică și în 
celelalte țări socialiste slujește cauza păcii, 
constituie o puternică frînă .care îngreunează 
deslănțuirea unui război.

Pe arena mondială a mai crescut o altă 
forță nouă : popoarele coloniale trezite de Re
voluția din Octombrie, care au scuturat sau 
sînt pe cale de a scutura jugul dependenței 
seculare și care vor să trăiască în pace, împo- 
trivindu-se amestecului forțelor imperialiste 
în treburile lor interne. Pentru a pune capăt 
stării de înapoiere și mizerie, ele duc o politică 
de pace și neutralitate, politica cunoscutelor 
„cinci principii" — respectarea reciprocă a in
tegrității teritoriale și a suveranității, neagre
siunea, neamestecul în treburile interne ale al
tora, egalitatea în drepturi și avantajul reci
proc, coexistența pașnică.

Nu numai popoarele țărilor socialiste, nu 
numai popoarele din Orient nu vor război. 
Urăsc războiul și popoarele țărilor capitaliste 
difl Occident care l-au Indurat de .deuă eri.

Forțele păcii sînt uriașe. Ele pot să împie
dice războiul, să mențină pacea. Dar noi, co
muniștii, considerăm de datoria noastră să 
avertizăm pe toți oamenii din lume, că perico
lul unui monstruos război de exterminare a 
oamenilor n-a trecut încă.

De unde vine primejdia pentru cauza pă
cii, pentru securitatea popoarelor? Cei inte
resați într-un război, cei care visează la un 
război sînt monopolurile'Capitaliste care au 
strins bogății fabuloase de pe urma celor două 
războaie mondiale, de pe urma actualei curse 
a înarmărilor. Aducînd monopolurilor profi
turi -uriașe,- cursa înarnlărilor apasă tot mai 
greu pe umerii oamenilor muncii, înrăutățește 
considerabil situația economică a țărilor. Sub 
presiunea monopolurilor capitaliste, îndeosebi 
a celor americane, cercurile guvernante din 
unele state capitaliste resping propunerile cu 
privire la dezarmare, la interzicerea armelor
nucleare și cu privire ja .alte.măsuri în vede
rea preîntîrripinarii unui nou război. Țările iu-
bitoare de pace au făcut în Organizația Na
țiunilor Unite numeroase propuneri bune, a 
căror acceptare ar fi consolidat pacea, ar fi 
slăbit primejdia unui nou război. Nimeni nu 
poate nega că propunerile supuse spre exami
nare O.N.U. în problemele încetării cursei 
înarmărilor și ale înlăturării primejdiei unui 
război atomic, propunerile cu privire la coexis
tența pașnică a statelor, la dezvoltarea cola
borării economice între ele — care constituie 
un factor hotărîtor al creării încrederii nece
sare în relațiile dintre state — corespund in: 
tereselor vitale ale tuturor popoarelor. De re
zolvarea acestor probleme depind în mare mă
sură destinele păcii, destinele viitoarelor ge
nerații. Aceste propuneri întîmpină o rezis
tență activă numai din partea celor care sînt 
interesați în menținerea încordării interna
ționale.

Mii de ziare și posturi de radio repetă zil
nic popoarelor din S.U.A., Anglia, Franța, Ita
lia și din alte țări capitaliste că „comunismul 
mondial" ar amenința libertatea lor, modul lor 
de viață, existența lor pașnică.

Dar nici partidele comuniste, nici vreuna din 
țările socialiste nu au motive care să le îm
pingă, la dezlănțuirea unui război și la o agre
siune militară asupra altor țări, la cotropirea 
unor pămînturi străine. Uniunea Sovietică. 
China Populară stăpînesc ele însele întinderi 
uriașe de pămînt și bogății naturale incalcu
labile. în nici una din țările socialiste nu exis
tă clase sau pături sociale ale populației, inte
resate într-un război. In aceste țări sînt la pu
tere muncitorii și țăranii, care în toate războa
iele au adus cele mai mari, jertfe. E oare cu pu
tință ca aceștia să dorească un nou război ? 
Țelul comuniștilor este construirea unei socie
tăți în care vor fi asigurate bunăstarea gene
rală, înflorirea tuturor popoarelor, pacea veș
nică între națiuni.

Pentru a construi o asemenea societate ță
rile socialiste au nevoie de o pace trainică. De 
aceea nu există dușmani mai consecvenți ai 
războiului, luptători mai fermi pentru pace, 
decît comuniștii !

Țările socialiste nu vor să impună prin forță, 
nici unui popor sistemul lor social și politic. 
Ele sînt ferm convinse că victoria socialismului 
este inevitabilă, ele știu însă de asemenea că 
socialismul nu poate fi impus din afară, că 
în fiecare țară el trebuie să fie în primul rînd 
rezultatul luptei interne a clasei muncitoare 
și a tuturor forțelor progresiste. De aceea nici 
vorbă nu poate fi ca țările socialiste să se 
amestece în relațiile interne ale altor țări, dar 
totodată ele nu îngăduie nici ca alții să se 
amestece în treburile lor interne. De aceea 
afirmațiile cum că țările socialiste ar ame-

ife (CoiUinuara in paf, 3-a)

Mii de oameni ai muncii din 
Capitală au salutat ieri cu căl
dură întoarcerea la București a 
delegației Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Guvernului Republicii 
Populare Romîne, condusă de to
varășul Chivu Stoica, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P. M. R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne care la 
Invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a participat la 
sărbătorirea celei de-a 40-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Trenul special cu care a călă
torit delegația a sosit tn gara 
Băneasa la ora 15.

Membrii delegației au fost tn- 
tîmpinați de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Bori- 
lă, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., general colonel 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Janos Fazekaș și Vla
dimir Gheorghiu, secretari ai 
C.C. al P.M.R., Gherasim Popa,

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, de membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, 
membri ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai in
stituțiilor centrale, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, de numeroși acti
viști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești, de delega
ții ale oamenilor muncii din în
treprinderile și instituțiile Capi
talei.

Sînt de față șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Odată cu membrii delegației 
coboară din tren tovarășii Ale
xandru Drăghici, membru în 
Biroul Politic al C. C al 
P. M. R„ și Al. Bîrlădeanu, 
membru al C.C. .al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care au tntimpinat pe 
membrii delegației la intrarea pe 
teritoriul R.P. Romîne, precum și 
A. A. Epișev, ambasadorul Uni
unii Sovietice la București, și 
Mihai! Dalea, ambasadorul R.P.

Romîne la Moscova, care au În
soțit delegația de la Moscova 
pînă Ia București.

Oamenii muncii prezenți pe pe
ronul gării fac o entuziastă pri
mire membrilor delegației P.M.R. 
și a guvernului romîn. Uralele 
și aclamațiile cu care oamenii 
muncii întîmpină pe membrii de
legației exprimă dragostea lor 
pentru partid și guvern, hotărî- 
rea lor de a dobîndi noi succe
se tn construirea socialismului, 
pe calea deschisă de Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie. 
Membrii delegației se îmbrăți
șează călduros cu conducătorii 
de partid și de stat veniți în 
întimpinare. Un grup de tineri 
Ie oferă flori.

Piața Gării Băneasa este plină 
de freamăt. Mii de locuitori ai 
Capitalei salută pe reprezentanții 
poporului nostru care au partici
pat la marea sărbătoare a po
porului sovietic și a popoarelor 
din întreaga lume — cea de-a 
40-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

In numele delegației tovarășul 
Chivu Stoica a rostit o cuvîn- 
tare, subliniată în repetate rînduri 

■de aplauze prelungite și urale.
(Agerpres) j

Cuvîntarea tovarășului 
CHIVU STOICA

Dragi tovarăși,
In numele delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii 
Populare Romîne, care a partici
pat la glorioasa sărbătorire a ce
lei de-a 40-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, vă salutăm din toată inima 
și vă mulțumim pentru primirea 
călduroasă pe care ne-o faceți la 
Întoarcerea in Capitala iubitei 
noastre patrii.

A 40-a aniversare a Revoluției 
din Octombrie a fost un eveni
ment măreț, de imensă Însemnă
tate internațională. Raportul pre
zentat de tovarășul Hrușciov la 
Sesiunea jubiliară a Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice a 
fost primit cu Justificată mîn- 
drie de oamenii sovietici și de 
delegații partidelor comuniste și 
muncitorești, ai oamenilor mun
cii, ai oamenilor de știință și 
cultură din aproape toate țările 
lumii, care au venit la Moscova 
să participe, Împreună cu poporul 
sovietic, la sărbătorirea aniver
sării Marelui Octombrie.

Este plin de învățăminte pen
tru poporul.nostru și pentru toa
te popoarele tabloul drumului 
glorios străbătut de poporul so
vietic, a cărui energie creatoare, 
îndrumată de partidul comunist, 
făurit de Lenin, a transformat 
■Uniunea Sovietică, in numai pa
tru decenii, jntr-una din cele mal 
mari puteri industriale ale lu
mii ; Țara Socialismului victorios 
a întrecut intr-o serie de ramuri 
statale capitaliste cele mai dez
voltate. inclusiv Statele Unite 
ale Americii, iar astăzi pășește 
in fruntea culturii, artei, științei 
și tehnicii mondiale, in fruntea 
civilizației umane.

Consiruirea de către savantil 
și inginerii sovietici a primei 
centra.e atomo-electrice din lume, 
lansarea pentru prima oară in 
lume de către Uniunea Sovietică 
a sateliților artificiali ai pămîn
tului — aceste succese gran
dioase ale geniului uman — au 
dovedit marea superioritate a 
socialismului față de capitalism.

Delegația noastră a participat, 
in ziua marii sărbători, la para
da militară și demonstrația fes
tivă. a oamenilor muncii' din 
Moscova, care au produs a.supra 
tuturor celor prezenți o impresie 
de neuitat. In continuare, tov. 
Chivu Stoica a arătat că entu
ziasta manifestație a oamenilor 
muncii a constiluit o puternică 
expresie a unității de nezdrunci
nat dintre partid, guvern și po
por, a încrederii nestrămutate a 
poporului sovietic in victoria 
cauzei comunismului.

Cea de-a 40-a aniversare a Re
voluției din Octombrie a prile
juit o grandioasă manifestare a 
unității țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncitorești

din întreaga lume. Cuvîntările 
rostite la Sesiunea Sovietului 
Suprem de către conducătorii de
legațiilor din țările socialiste — 
între care și de delegația noastră 
— precum și cuvîntările pronun
țate la întîlnirea cu oamenii 
muncii din Moscova de către 
delegații clasei muncitoare și 
maselor populare din țările ca
pitaliste au înfățișat imaginea 
minunată a succeselor obținute 
de țările socialiste, a creșterii 
influenței partidelor comuniste 
și muncitorești frățești, a avîn. 
tului politic și ideologic al miș
cării muncitorești internaționale. 
Sistemul socialist a devenit un 
puternic sistem mondial care re
prezintă cea mai mare cucerire 
a popoarelor. Ideile nemuritoare 
ale leninismului și-au dovedit 
forța lor invincibilă. Steagul so
cialismului flutură astăzi deasu
pra unui număr de 13 țări, din 
mijlocul Europei pină la țărmu
rile Oceanului Pacific, cuprin- 
zind peste un sfert din globul 
pămîntului și mai mult de o trei 
me din populația lumii.

Astăzi, socialismul exercită o 
influență uriașă asupra mersului 
istoriei mondiale, luminează ca
lea popoarelor, le dâ puteri ne
secate de luptă, transformă din 
ce în ce mai accentuat înfățișa
rea societății omenești. Exemplul 
Uniunii Sovietice, al Chinei și 
al celorlalte țări socialiste însu
flețește în întreaga lume clasa 
muncitoare și masele populare 
cele mai largi care luptă împo
triva exploatării capitaliste, pen
tru libertate și independență na
țională. Sistemul capitalist este 
in continuă slăbire; monstruosul 
sistem de asuprire colonială este 
in plină destrămare.

Marea sărbătoare de la Mos
cova a socialismului și păcii a 
scos și mai mult în evidență că 
raportul de forțe pe scară inter- 
naționiă este in favoarea socia
lismului. că în întrecerea dintre 
sistemul socialist și sistemul ca
pitalist. victoria socialismului 
este inevitabilă.

Mai departe, vorbitorul a ară
tat că intre 14 și 16 noiembrie, 
reprezentanții partidelor comu
niste și muncitorești din țările 
socialiste au avut o consfătuire 
in cadrul căreia au făcut un 
schimb de păreri cu privire la 
activitatea partidelor lor, au dis
cutat problemele generale ale 
mișcării comuniste internaționale 
și problemele actuale ale situa
ției internaționale. Declarația 
consfătuirii constituie o puterni
că afirmare a unității de ne
zdruncinat intre partidele noas
tre comuniste și muncitorești, în
tre țările socialiste in frunte cu 
Uniunea Sovietică, ps baza 
ideologiei marxist-leniniste, a In
ternaționalismului proletar. Re
prezentanții partidelor comuniste

șl muncitorești au subliniat Încă 
o dată, cu acest prilej, rolul a- 
jutorului economic și tehnico- 
științific pe care Uniunea Sovie
tică, cel mal puternic stat so
cialist, 11 acordă țărilor care con
struiesc socialismul.

Adoptarea unei atitudini comu
ne a partidelor frățești din ță
rile socialiste în problemele fun
damentale ale mișcării muncito
rești internaționale va întări lup
ta partidelor comuniste și mun
citorești pentru puritatea ideolo
gică marxist-leninistă și justa 
aplicare a acestei învățături la 
condițiile concrete ale fiecărei 
țări, împotriva dogmatismului 
care duce la ruperea de mase, 
ca și Împotriva revizionismului 
care este principalul pericol de 
astăzi in mișcarea muncitorească 
internațională.

Dezbaterile consfătuirii au a- 
rătat importanța pe care o pre
zintă pentru activitatea tuturor 
partidelor frățești studierea și a- 
plicarea creatoare la condițiile 
proprii naționale a uriașei expe
riențe acumulată de peste o Ju
mătate de secol de către Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
precum și a experienței celorlal- 

■te partide comuniste și muncito
rești, în lupta pentru cucerirea 
puterii politice de către clasa 
muncitoare și pentru construirea 
socialismului și comunismului. 
Viața a demonstrat că legile 
fundamentale ale marxism-leni- 
nismului, verificate In practică 
de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie șl de experiența 
mișcării muncitorești revoluțio
nare internaționale,, sînt comune 
tuturor țărilor și că aplicarea lor 
creatoare constituie condiția vic
toriei socialismului.

Declarația va avea un puter
nic răsunet In rindurile clasei 
muncitoare și ale celorlalți oa
meni ai muncii din toate țările, 
constituind un factor deosebit de 
important pentru coeziunea miș
cării muncitorești Internaționale, 

Cite n-au făcut cercurile impe
rialiste, în ura lor înverșunată 
împotriva păcii și socialismului, 
ca să calomnieze relațiile dintre 
țările socialiste și mai ales, din
tre Uniunea Sovietică și aceste 
țări, să dezbine familia unită a 
țărilor noastre frățești, să le 
rupă una de alta pentru a lovi 
mai ușor în fiecare din ele ! Dar 
marea familie a țărilor lagărului 
socialist s-a dovedit mai solidară 
ca oneînd, strins unită prin sco
pul comun ai construcției socialise 
te, al apărării independenței na
ționale și cuceririlor revoluțio
nare ale popoarelor noastre, al a- 
părării păcii și securității popoa
relor.

In zilele de 16—19 noiembrie a 
avut loc Consfătuirea istorică q 
Z (Continuare în pag. 3-a)



Toast CONDEE TINERE
FLORIAN SAIOC

EUGEN BARBU:
Multe din numele de ape, de 

munți, de dealuri și sate ardelene, 
cfntate cu atîta căldură de Beniuc, 
tn poezia sa, nu reprezentau pen
tru mine și pentru tovarășii mei, 
care în toamna lui 44 deabia îm
plinisem două zeci de ani, decît 
o importanță strategică Eram in
fanteriști, în linia întîia a fron
tului antihitlerist pentru elibera
rea Transilvaniei și aceste locali- 
tăți — cărora atunci le spuneam 
„obiective" — nu ieșeau din limi
tele stricte ale geografiei mili
tare.

Astăzi, „glasul sonor al Desnei", 
„culmile împădurite ale Dealului 
Mare”, Sebișul sau Pleșcuța care 
stă „ca un cățel tolănit pe labe la 
marginea salu
lui", îmi tre
zesc mie — ca și 
fraților mei to
varăși de arme, 
amintiri de ne
uitat din vremea 
cînd rătăceam 
pe Crișuri, nu 
„cu cîte o a- 
mantă" la braț, 
ci cu ranița în 
spate, ou gre
nada tn mînă, 
prin bătaia pu
ternică a rafalei 
inamice.

Oamenii din 
mijlocul cărora 
a purces Be- 
niuc, erau poate 
meni întîlniți în

poame făcîndu-1 să scîrțîie de po
vară pe drumurile țării.
Dacă eu sînt mul f urnit sau nu. 
Nu e treaba să mă.ntrebi tn rime. 
Ce sint eu ? Sămtnță de mulțime 
Ce crescu atlta cit putu.

Nici azi cînd împlinește jumă
tate de veac d® viață poetul nu se 
întreabă dacă e sau nu e mulțu
mit.

El nu cunoaște tihna, desfide 
zăgazul.
„Tovarăși dafi-ml numai muncă, 
Să cint cu.n glas cit șapte coruri 
Și să lovesc dați.tnl poruncă'1.

Cu fiecare an, mal încărunțit, 
dar cu brațele

Convorbire
CU PÂMÎNTUL

Pe un picior de plai
1 ►

. . . . satele de pe
Criș, care ne întfmpinau cu bra
țele și inimile deschise, care ne 
f;ăzduiau peste noapte în casele 
or. Poate erau prietenii lui din 

copilărie, frații lui sau surorile lui, 
oameni blajini cu dragoste față de 
oameni, dar apăsați de greutățile 
și obida unei vieți amare și ne
drepte.

In mijlocul lor s-a născut, din 
mijlocul lor a pornit poetul care 
avea să dea glas „suferinței romî- 
nești care geme îngrămădită4* în 
miezul muntelui adînc.

Nepotul Novacului de aici și-a 
urnit „masiv și greu” carul cu

mai pilne de roa
de, Beniuc ne 
oferă cel mai 
strălucit exem
plu : al dîrzeniei 
și al împlinirii. 
Profund legat de 
viața poporului 
și partidului său, 
doinitorul dure
rilor de ieri, 
cintărețul izbîn- 
zilor socialiste 
de astăzi, este 
mai viu și mai 
proaspăt de la 
un volum la al
tul. Integrîndu- 
se total în lup
ta și aspirațiile 
maselor, Beniuc 

una din cele maiface să răsune 
fericite strune ale poeziei noastre.

Trecînd prin toată „potera de 
critici", bătrinul haiduc a ajuns cu 
fruntea însorită în poiana celor 
cincizeci de ani ai săi. își bineme
rită laurii și-l sărbătorim cu toată 
dragostea. Pentrucă este și ră- 
mîno un bard national, un mare 
poet aț timpului nostru.

Să-mi fie îngăduit ca la semi
centenarul beniucian să ridic pa
harul plin în cinstea plaiurilor 
care au zămislit și so pot mîndri 
cu asemenea fii.

Noembrie 1057.
VICTOR TULBURE

Fericirea
n-o cunosc prea bine,..

Fericirea n-o cunosc prea bine. 
Vgtra el acuma se clădește.
O s-o cfnte mai dumnezeiește 
Cei ce o să vină după mine.

Timpul-bani soioși cu timpul-lene. 
Timpul-rentă, grasul timp-afaceri, 
Timpul pentru gadini, pentru 

aceri, 
Timpul uneltirilor viclene.,

Totuși cu mîndrie pot să spun
C-am văzut cu ochii-mi că se tace Se dărimă zgomotos, se surpă, 
Și prevăd un ev măreț de pace ” ‘ “
Prin ruini de vifor și taifun.

Soarele și omul înfrățiți
Din lumini vor împleti minuni — 
Cînt al fericirii, tu răsuni 
Cînd privesc cu ochii ațintiți

Către veacuri din a căror ramuri 
Omul rupe ani și-i schimbă-n 

muncă.
Timpul a-nceput să ne ajungă, 
Dinspre viitor cu roții flamuri I

Timpul, altădată plictiseală,
Trudă, murdărie și necaz, 
Ca o cataractă intră azi 
In a erei noi hidrocentrală I

Putredă și sclrnavă speluncă.
Omenirea și-a-ndreptat prin 

muncă. 
Pe jivini călcînd, spinarea curba.

o

O
* ►

o
< ►

< ►

Vine timpul — pine pentru toți î
Pentru cei ce rninuiesc unealta, i 4 
Cîrma, plugurile, pana, dalta, J
Pentru-ai Prometeului nepoți. x

Vine timpul: universitari 
Cetățenii toți pînă Ia unu! — 
Va zbura racheta ca lăstunul 
Spre meleagul altor planetari.

Omul:
Bătrln pămînt, în sînu-țl rece porți 
Un cimitir tăcut, imens, de morți. 
Dar tu mai duci pe humă și pe undă 
întreaga viață care te inunda.
Spre fauda-ți un cîntec vreau să-ngîn: 
Tu ești prea înțelept și prea bătrîn... 
Tu ai văzut ți ai cunoscut prin veacuri 
Atitea boli, precum și-atîtea leacuri. 
Tu i-ai ținut pe buni și pe părinți, 
Văzut-ai și nebuni printre cuminți, 
Pe tine-au dăinuit și sfinți și draci, 
Văzut-ai și bogați printre săraci...

Cînd treci prin spațiu-n falduri de dantele 
Brodate din lumina-a mii de stele 
Inapiră-te de-acest tablou feeric 
Și-ți moaie pana-n veșnic întuneric, 
Ori în zenit, în purpura subțire 
Și ca poet bătrîn, stăpîn pe lire, 
Strunind atitea corzi universale 
Dă glas unduitor simțirii tale.
Ființa mea, de vrei, prefă-o-n strune 
Și sufletul mi-I ia și-n ele-1 pune, 
Intinde-le cît zarea peste mări...
Chiar valul să se-nece în cîntări.

Povcstea-ți milenară pune-o-n cînt 
Cu lumea ta, cu tot, bătrîn pămînt.

Pâmîntul:
Cînd 
Eram 
Și-mi

ți-am primit cuvintele curate 
întunecat pe jumătate 
legănam oceanele-nspumate.

Mergeam prin spațiu așa precum mă 
Plin de dureri și de bucurii... 
Ascultă-mi cîntul din veșnicii:

știi

...Sint lacrima de lut din frămintări iscată. 
Intr-un noian de noapte și altul de lumină 
Materia, de forța-i sublimă-nvolburată 
Stropi abisul nopții c-o lacrimă de tină.

Pecetea veșniciei sta-n frămîntarea grea 
Din care mă născusem, fierbinte și senină, 
Și timpul, lung balaur, fără sfîrșît trecea 
Printr-un noian de noapte și altul de lumină.

Azi, lumea e-ncordată mai tare ca un nerv... 
Spre-o nouă-alcătu:re balanța ei înclină.
Și-a început o luptă, pe viață, într-un ev
Ce va străpunge noaptea cu veșnica-i lumina.★
Lumea-nțeles că firea nu poate, nici cutează 
S-o siluiască-n țărnă, să se tîrască-n brînci. 
A firii lege dreaptă și-a lumii e: creiază 
Șl singnră din bunuri tu, lume, să măninci.

Cutremurați de-această dreptate pămînteană 
Cei ce-au făcut din legi pentru mulțime 

teascuri 
S-o stoarcă de sudoare cum storci* din struguri 

zeamă, 
Vor astăzi foc să-i pună ca unui braț 

de vreascuri.

Curcubee de-nfrățire vom 
Făuri spre lumi necunoscute, 
Sori necunoscuți o să sărute 
Fruntea ta terestră, frate om!

Istoria și-au scris-o cu sînge și ruine 
Și-au îngropat-o-n jale și-au înecat-o-n fum. 
Un abator de oameni au ridicat pe mine 
Și a pir joi miroase în urma lor pe drum...

t 
î

I
Pe scurt

I

Filarmonica
din Focșani?

Povestea începe cu zece ani • 
în urma cînd foarte tlnărul mu- *e 
zician Silviu Zavtdovici a în- • 
jghebat cu muzicieni amatori o • 
formație de cameră (22 instru- • 
mentiști). Mult elan, mult vo- • 
luntariat a caracterizat munca • 
acestor pionieri ai muzicii sim- * 
fonice focșănene. Dar s-au im- • 
pus. I-a ajutat comitetul oră- • 
șenesc de partid, sfatul popular, • 
ministerul. Odată cu creșterea • 
orchestrei, creștea și un public • 
iubitor de muzică. Tinerii ins- • 
trumentiști se dezvoltau alături • 
de cei mai în vîrstă și azi fi- , 
larmonica din Focșani cîntă lu- • 
crări grele de felul simfoniei a ; 
V-a de Ceaicovski, acompaniază • 
soliști cu renume din țară cum • 
este Ian Voicu ce se bucură; 
de o specială dragoste, fiind : 
prietenul și susținătorul din tot-1 
deauna al formației. Ceea ce : 
caracterizează orchestra simfo- •

• nică focșăneană este' avîntul ti- j 
t neresc. Toți sînt preocupați i 
t să-și îmbunătățească realizările, j
• de la excelentul oboist Tăruișe •
• (unul din cei mai tineri din or- • 
: chestră; un instrument nesa- j
• tisfăcător îi limitează însă mult • 
î posibilitățile) la concert mae- •
• strul Dragna (unul din „garda ’ 
î veche", pionier al orchestrei, * 
? conduce partida viorilor care ? 
f ridică cele mai acute probleme • 
t de îmbunătățire). Tînărul diri- Ț 
î for S. Zavulovici, cu energie, • 
f * ’ * 1 fJ>— - “ 1
•

1

• •

Și'n suflet? luminări și-n mări i se răsfrînge ♦ 
Și strîmba temelie a lumii vechi se sparge.., a 

Istoria*? înalță dintr-un ocean de sînge A
Catargul cel mat-nalt din multele catarge. ♦

II

In infinitul ei, laborator, prin spații
Materia fluidă, eterică sau dură
Se distilează tainic în tainice vibrații
Și curge-n forme noi mai plină și mai pură;

Etern spre împlinire, contururi veșnic sparte— 
Sori răsărind din sînu-i în sîn i-au asfințit 
Pîn-ce un bob de viață s-a desfăcut de moarte 
Și pentru prima oară materia-a simțit.

Atunci întreaga forță ce-n trupul ei palpită 
S-a concentrat în bobul de viață slab, plăpînd. 
Chiar veșnicia oarbă și-n moartea adîncită 
Pentru fărîma vie s-a pomenit lucrînd.

In cîntecul luminii s-a săvîrșit lucrarea... 
Și gîndu-atotputernic în el s-a plămădit; 
Mai sprintenă ca raza i-a fost străfulgerarea 
Și pentru prima oară materia-a gîndit.

★
In complicatul ei laborator, vibrînd
So distilează viața de zgrunțuroasa-{ zgură. 
De Ia-nceput o văd și o aud curgînd 
Mereu în forme noi mai plină și mai pură.

Au fost priveliști crude, noroade-nsîngerate... 
Și mii de generații în sînge-au asfințit, 
Ca să se nască-n lume un fir de libertate 
Și sa-nfrățească-n inimi ca griul înfrățit.

Atunci întreaga forță ce-n sinul ei palpită 
S-a concentrat, văpaie, în firul slab, plăpînd 
Și lumea, pe noroade do veacuri împărțită, 
Porni în lupta sfîntă — o inimă și-un gînd.

In sînge și în lupte s-a săvîrșit-nălțarea, 
In ele s-a născut mărețul gînd neînvins: 
Comuna, cît e lumea, comuna, cît e zarea, 
întregul univers să fie-n ea cuprins...

Se distilează viața de zgrunțuroasa-i zgură
In complicatul ei laborator, vibrînd...
Materia fluidă, eterică sau dură
Se mlădie supusă lucidului său gînd ;
• * • • • • • : « ■ ț

El a iscat în om dorinți, iubiri ți grații, 
El I-a făcut stăpîn pe sfera scoarței mele. 
Și omul dus de gînd s-o legăna prin spații 
Ca-ntr-un gigantic scrinciob incununat de 

stele.
• • * • • • I»

Căci omul duce-un gînd și-un gînd pe om !1 ♦
duce X 

Spre armonia firii sublim-universală ♦
Șl geniul Iui va face în largu-i zbor răscruce X 
Cu lumea din zenit și lumea siderală.

Cintul nostru cel de azi păli-va 
Ca o lainpă-ntr-o odaie mică, 
Cînd prin crengi cu rouă 

se ridică
Soarele de aur cît e stiva I

Dar precum desemnele din peșteri 
Prevestesc stingace pe Da Vinci, 
Cintului ce moartea x> va-nvinge 
Noi îi sîntem primitivii meșteri.

(Din volumul „Mărul de 
lingă drum").

De-aș fi un car al lumii, cu roțile-oțelite 
In ropot de copite de cai sălbatici dus 
Aș răsturna din goană-mi ființele smintite 
Ce bombe-n locul coasei în mina morții-au 

pus.

Aud în drumul meu, galopul zilelor
Ce pier însîngerate și simplu ca-ntr-un mit 
Din secolii trecuți măreț, strălucitor 
La orizontul lumii alt ev a răsărit

Și universul veșnic, cu sori și meteori 
I s-o părea curînd sălbatică grădină 
De nuferi încărcată, de luminoase flori 
Din care-o să culeagă polen ca o albină.

Ii voi privi-nălțimea cu apele-mi albastre, 
Ci nu furi, prin spații mă vot roti in mers, 
Vu rug nestins voi fi, in drumul printre

Mbn
Ci poate capitala-acestui univers.

Cronica teatrală: ..Mlf

Nu pînă de mult, a face Ia noi tuoâsă a Negoiului îl irită ?‘ Eu- 
reportaj literar elevat însemna a gen Barbu păstrează pentru pei- 
imita formula bogziană a genului, sajul natural ineîntarea zilelor de 
Dar IBogza face parte dintre acei . vacanță, o vacanță a sistemului, 

nervos .ieșit din marile miș
cări ale metropolei. Evadările 
în, spațiile verzi sau pe pla
ja reconfortantă a mării sînt 
vizite de plăcere, făcute la anu
me date unor rude provinciale, cu 
care se poate tăifăsui în liniște. 
Grandiosul este obiectul unei vii 
admirații în aceste escapade, dar 
Eugen Barbu simte mereu nevoia 
să explice și să descrie lucrurile, 
aducindu-!e la un registru tere
stru. Vegetația puțină a înălțimi
lor este comparată cu „un covor 
de casă veche", în vreme ce rui
nele raportează despre anume pe
rioade ale Istoriei, farmecul lor 
fiind acela al unor documente îm 
pietrite de viață omenească. Uni
versul uman, nu este o clipă eclip
sat de strălucirea fenomenelor na
turii, figurtnd tn caleidoscopul re
porterului ca element fix, capabil 
să primească reflexele cele mai 
variate. „Cerul de dimineață, pur

scriitori care și-au circumscris 
condeiul în limitele de aur ale 
unei viziuni extrem de personaje. 
Universul bogzian crește în pagi
nile de proză ale autorului „Căr
ții Oltului", ca rod al unei anume 
sensibilități, ca cerință imponde
rabilă a unei anume formații. Ca
racterul singular, tulburător al 
paginilor lui Bogza poale îi desi
gur imitat cu oarecare dexteri
tate, dar el nu poate favoriza dez
voltarea unor alte personalități 
artistice pe un tărîm colorat vio
lent de penelul demiurgului. Uni
citatea unghiului de vedere bog
zian osîndește pe imitator la 
pastișa fadă, în vreme ce emulul 
inspirat se simte îndemnat de 
marele exemplu la găsirea unui 
drum propriu.

Cartea de reportaj a lui Eu
gen Barbu invită pe cititor la 
asemenea considerații. Autorul 
„Groapei" se dovedește un spirit 
viu, pradă unei dezlănțuiri crea
toare care își sapă albii abrupte. 
Viziunea grandioasă, solemnă a 
omului proiectat într-un univers 
gigant nu-l atrage, nu i se po
trivește. însemnările sale sînt în
văluite mai ales în pulberea dru
murilor țării și mai puțin în 
zgrunțurii prafului cosmic. Ase
menea preferințe nu mi se par, 
nici un moment, de o natură in
ferioară. Detectînd căile alese de 
Eugen Barbu nu facem decit să-i 
deslușim interesul pentru oameni 
și elemente pe un alt plan, nici 
decum mai puțin major in liniile 
sale directoare.

Cititorii nu trebuie să se aștep
te la un caiet de însemnări sear
bede, seci. „Pe-un picior de plai" 
este un catalog de evocări lirice, 
cu curent, electric discontinuu, va
riind de la tensiuni maxime sen
timentale, la considerații aspre, 
cu o căldură interioară, nemărtu
risită. In același volum sînt gru
pate pagini romanțioase despre 
monumente ale naturii și alte pa
gini rezervate cintării sobre a ci
vilizației moderne. De fapt, Eu
gen Barbu străbate natura cu ui
mirea citadinului ieșit la iarbă 
verde. Ii place, printr-un firesc 
joc al contrastelor, peisajul săl
batec, natura nurlii. Ascultă lini
ștea, discerne zeci de nuanțe în 
mișcările apelor din Razelm, ti 
place evident amănuntul pitoresc 
și culoarea crudă a plantelor.

La o eventuală dispută natură- 
civilizație, Barbu este partizanul 
mașinăriilor ciudate, născocite de 
mintea omului. Cînd privește tă
cerea Bărăganului este năpădit 
de tristețe și ar dori să audă în 
liniștea cîmpului nesfîrșit, „păcă- 
nitul unei armate de tractoare". 
„Mecanizarea desuetă", primitivă, 
îl indispune. Cum să ne mai mi
răm atunci că nepăsarea majes-

Cronica 
literară
și înalț" se agață de „lebăda de 
fier cu patru gîturi a ancorei" 
unui vas încărcat cu butoaie de 
pește. In acest chip cerul este a- 
dus la remarca unei ambarcațiuni 
omenești, Este limpede că, accep
ted imaginea măreției firma
mentului. reporterul tși face un 
titlu de cjnște de a privi totul 
de Jos, de la nivelul speciei sale. 
In general, natura este intercep
tată ca un amplu și bogat muzeu 
pus la îndemîna muritorilor, ceea 
ce face perfect posibilă ideea 
sculptării Caraimanuiui pentru a 
se obține un uriaș portret tn pia
tră al lui Eminescu.

Bogza construiește în eter mari 
nave cosmice pe care la secțio
nează apoi cu gesturi largi, hiera
tice. Eugen Barbu povestește ceea 
ce a văzut, impresia personală 
fiind un supliment afectiv la ele
mentul concret, comunicat cu sa
voare. Autorul volumului „Pe un 
picior de plai” n-a uitat chemările 
patetice din „Cinîarea Romîniei” 
pe care le reia intr-o armonie mo
dernizată, dar continuă, în primul 
rînd, tradiția vechilor noștri că
lători și memorialiști. Capacitatea 
nelimitată de a privi cu interes 
și uimire fapte de viață puțin cu
noscute ca și emoția vădită a par
ticipantului la făurirea istoriei 
amintește însemnările lui Grigore

■ Alexandrescu și au cev: Sin para 
fumul scrierilor lui Ion Ghica.

1 Este o linie comună, de scrupul 
. cronicăresc și elan patriotic care 

apropie reportajele lui Barbu de 
operele pașoptiștilor.

Paginile închinate de Eugen 
Barbu construcțiilor socialismu
lui realizează impresia de măre
ție, tocmai prin captarea fiorului 
care-i electrizează pe autorii noi
lor monumente ale veșniciei. Fur
nalele de la Hunedoara sau ba
rajul de la Bicaz sînt înfățișate 
ca mostre ale unei campanii des
tinată să modifice din temelii na
tura, durînd construcții neperisa
bile, comunicînd senzația unei 
candidaturi emoționante la nemu
rire. Reporterul se înamorează de 
coloșii industriei, iubind intr-inșii 
primele mișcări ale unei forțe co
losale, născută din efortul cere
bral al omului. Mașina este ur
mărită astfel într-o cursă frenetică 
cu minunile energetice ale naturii, 
iar Barbu se declară a fi de par
tea uneltelor născocite de vrăjito
riile omului.

Este adevărat că se află in ace
lași volum alături de asemenea 
pagini de adeziune nelimitată la 
înnoirea lumii,.rînduri puțin de re
gret pentru dispariția unor rămă
șițe patriarhale ca vechile încăl
țări țărănești sau lămpile cu gaz 
aerian. Descifrate cu atenție, ase
menea păreri de rău izvorăsc din 
teama ruperii brusce cu dulceața 
vieții simple. Aplaudînd civili
zația biruitoare, Barbu palpită in
tens la gindul că In iureșul pro
greselor nemaivăzute s-ar putea 
calcina tradițiile ealde, întăritoa
re ale vieții poporului, drept care 
tnttrzle tn evocări ușor languroa
se. Cînd se eliberează de aseme
nea temeri, autorul volumului 
serie cele mai bune dintre pagi
nile sale, adevărate poeme închi
nate peisajului viu industrial, 
compoziții ample închinate vacar
mului creator al marilor șantiere 
Aici scriitorul pare a se tntoarce 
la uneltele sale preferate, izbutind 
să coloreze lirice descripții meticu
loase ale unor mecanisme com
plexe. Ascultînd cum se face hîr- 
tia, rămînem cu impresia obținerii 
unui secret de alchimie spiritua
lizată. Elaborarea fontei ta Hu
nedoara este relatată în atmosfe
ra emoționantă a nașterii unei 
ființe vii. Petrolul este un soi de 
„sînge chinșic" și irupe ca „o fîn- 
tină cu aripi negre spre cerul înalt 
și întunecos". Cărămidăriile mo
dernizate apar ca „vaste biblio
teci umblătoare", iar Bucureștii 
sînt luminați ca un fantast oraș 
oriental cu blocuri înalte. In 
paginile cărții lui Barbu ni se 
oferă invitația la un univers în 
care elementele vieții noastre co
tidiene sînt prețăluite cu aur și 
diamante. Oferta de a descoperi 
astfel și într-o asemenea lumină 
viața noastră ne încintă. Cînd 
face referiri livrești care nu-l 
prind, sărim bucuroși peste pasa
jele cu pricina. Cînd compune 
însă armonios și inspirat, îl as
cultăm cu emoție. „Ca poet”, scrie 
Eugen Barbu, „aș recupera o na
tură apoetică", iar noi credem 
că-i putem acorda certificatul de 
poet, cu condiția să-și realizeze 
angajamentul, la nivelul promisiu
nilor din acest prim volum de re
portaje lirice.

O scenă din piesa „Microbii"

V. MINDRA
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unei legături posibil# cu Iriha, își 
poate reface viața. Chestiunea di
vorțului era o chestiune morală, 
decisivă, pentru care eroul nu 
face sforțările de rigoare, prefe
rind ruptura cu Irina. Avea de 
ales, repet, așa era moral, însă 
hotărîrea îi este impusă în cele 
din urmă de împrejurări exte
rioare. In această situație Mihai 
cîștigă mult mai puțin credit în 
calitatea sa de erou pozitiv pro
pus decît a sperat autorul. Scan
dalul care provoacă divorțul este 
un hapy-end și dovedește în fond 

Deznodă- . neputința eroilor de a rezolva 
prin ei înșiși criza. Or, aceasta 
contrazice edificiul de frumusețe 
morală atribuit de autor celor doi 
îndrăgostiți.

Cu o notă mai personală în fe
lul cum a fost realizată, Irina 
cîștigă simpatia printr-o anume 
franchețe și prin inocență. Dar, 
cum nu face excepție de la tra
tarea călduță a frămîntărilor ce 
animă personajele acestei piese, 
bucurii sau lamentații ea le tră
iește pe un plan vecin cu coche
tăria. Autorul a simțit totuși ne
voia să-i adîncească perspectiva 
interioară. Pentru aceasta, o pro
clamă scriitoare, o trimite de cîte- 
va ori la pupitrul de scris, o pune 
să citească cîte ceva din nuvela 
la care lucrează, un fel de jurnal 
intim în care consemnează la fi
gurat fluctuațiile amorului cu Mi- 
hai. 'Mijlocul ni se pare artificios 
iar identitatea sa de scriitoare 
foarte puțin plauzibilă.

' Dintre toți, cel mai puțin sa-

du-1 cu bună știință. Aflînd că e 
însurat, Cornel joacă o carte 
mare: pentru a fi sigur că Ana, 
soția doctorului, nu va consimți 
la un divorț, devine amantul ei. 
Gaby, amanta părăsită stîrnește 
însă un scandal din care ies 
compromiși toți trei. Aceasta ho. 
târăște divorțul și Mihai este li
ber. Intre timp se redresează 
(neașteptat) și Laurențiu, mezi
nul familiei, o combinație de lene, 
ușurătate și aer juvenil, care trece 
de la o existență bulevardieră la 
înțîmpinarea conștiincioasă a pro
fesiei sale de inginer. E___ Z"
mîntul este evident, fericit: Irina 
și Mihai se logodesc îmbrățișați 
de familia însănătoșită prin dis
pariția lui Cornel și intrarea lui 
Laurențiu în rîndul oamenilor 
care-și văd de treabă.

Dar să dăm cuvîntul eroilor. 
Mihai, ca și Irina, aparține nou
lui, este un personaj pozitiv. A- 
vem motive să ni-1 închipuim in
tegru, înzestrat cu capacități lă
untrice. Tăria de caracter, preco
nizată de autor ,se poate vedea 
în intransigența ce o adoptă față 
de .Cornel și Laurențiu sau în as
primea cu care își reprimă porni
rile firești ale iubirii sale neîm
plinite. Dar iată că, șovăitor, el 
se complace în mariajul atît de : 
nepotrivit cu Ana, ezitînd să 
lupte pentru fericirea sperată ală
turi de Irina. Nu vrem să fim 
greșit înțeleși. Reproișăm aici nu .1 
lipsa de hotărîre născută fie din 
timiditațe, fie dintr-up sentiment 
neconcludent al iubirii. Mihai însă ’ ... . ,
pare a ști că, netezind drumul tisfăcător ca auteticitate este Mo-

tronea. Ce face Motronea ? își 
debitează oroarea față de microbi 
și necurățenie, vînează muște și 
înlătură praful. E un om care 
n-a înțeles nimic o viață întreagă, 
pare să zică autorul. Pare numai, 
fiindcă lui îi este rezervată o pre
zență automatică — supralicitată 
din care este greu să deduci vreo 
semnificație pătrunzătoare.

Hotărît să dea o finalitate fe
ricită personajelor „simpatice" 
Dan Negreanu a soluționat cu 
prea multă ușurință destinul și 
transformarea lui Laurențiu. Ia- 
tă-1 la început ușuratec, refuzînd 
să muncească, o variantă a fiu
lui risipitor. Undeva pe parcurs 
dispare, făcîndu-și mai apoj apa
riția ca revers al medaliei: sar
castic. față de vechiul susținător 
Cornel, sensibil la necazurile fa
miliei, harnic și moralist. Cînd, 
în viață se produce o cotitură ho- 
tărîtoare în viața unui om, cînd 
răul se transformă în bine, asta 
se întîmplă după îndelungi pro
cese, ezitări și zguduiri. Iată de 
ce Laurențiu schimbat peste noap
te, nu poate fi crezut, rămînînd 
să apreciem doar bunele intenții 
ale autorului pentru ca totul să 
se sfîrșească cu bine.

Dialogul piesei, cel mai ade
sea banal, se însoțește pretențios 
cu cugetări derizorii despre via
ță și fericire rostite patetic, nos
talgic, melancolic, duios, sau 
brutal.

Spectacolul realizat de Sorana 
Coroamă nu a adus ameliorări se
rioase partiturii dramatice. Aici 
lucrurile sînt delicate, fiind greu

Dan Negreanu urmărește în 
„Microbii" — una din premierele 
acestei stagiuni la teatrul „C. 
NOTTARA"—dezvoltarea și opu
nerea unor mentalități diferite în 
modul de a înțelege fericirea în 
căsătorie, dragostea, prietenia.

Acțiunea piesei se. desfășoară 
în casa pensionarului Motronea. 
Acesta, decrepit, și maniac, este 
obsedat de pericolul bacililor. dar 
nu vede că adevărații microbi, 
stîrnind furtuni în familia sa, 
sînt microbii sociali cu aparențe 
civilizate. Lingă el trăiește’ o so
ție resemnată, acceptînd viața de 
convenții cu soțul ce i-a fost im
pus. Fiica cea mare, Cristina, 
blajină și epuizată de. muncă, este 
căsătorită cu un ticălos de la 
care așteaptă o revenire a senti
mentelor bune. Cea de a doua, 
Irina, în primul plan ai piesei, se 
îndrăgostește de medicul ce o 
tratează și, fiind scriitoare, lu
crează la o nuvelă care poartă 
în subtext etapele dragostei’ sale. 
La rîndul lui, doctorul 'Mihai ce
dează sentimentului. Nefericit în 
căsnicie, el are slăbiciunea de a 
amina mereu destăinuirea că e 
căsătorit, iar atunci cînd o face 
iubirea lor intră întriun greu im
pas. Cum amindoi refuză com
promisul, ruptura este inevitabilă. 
Criza astfel ivită ia proporții prin 
intrigile urzite de Cornel, soțul 
Cristinei. Acesta este un tip care 
trăiește din expedinte, șantaj și 
cuceriri ușoare. Doctorul îi desco
peră un mai vechi păcat și Cor
nel se vede silit să împiedice in
trarea lui în familie, defăimin-
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de o poștă — stigmatul răului, 
în felul cum își plimbă ostenta
tiv corupția, fără echivocuri. Nota 
este forțată. Cîteva interpretări 
s-au menținut în . limite mijlocii. 
In rolul mamei, Dona Carozzi a- 
pare cu desăvîrșire supusă slăbi
ciunilor copiilor ei. Ne-ar fi plă
cut punctarea mai vizibilă a tris- 
teței resemnate, pentru o viată de 
convenții hotărîtă de .........
dara Nigrim 
compus două 
manifestare.

Am lăsat o 
aminti reușita 
niști: Angela umuaiu =?*
Dominic Stanca (Mihai) fiind sin
gurii care se detașează. Acești 
actori s-au străduit să adauge ceva 
din personalitatea lor la sumara 
personalitate a eroilor. Angela 
Chiuaru a adus naturalețe și 
spontaneitate, iar Dominic Stanca 
un joc sobru, o voce plăcută și 
multă siguranță în comportarea 
scenică.

să decretezi în ce măsură un re
gizor oricît de inteligent și o 
trupă oricît de talentata pot în
sănătoși un text anemic. Sint po
sibile totuși estompări care să 
voaleze existența șubredă (în în
țeles artistic) a unor personaje și 
impulsuri care să salte calitatea 
altora. Or, aici docilitatea . (ca 
fidelitate rău înțeleasă) în ra
portul text-spectacol mi se pare 
a fi fost nocivă și este evi
dentă, de pildă, în interpretarea 
hilară dată de Gh. Gîmă micro- 
fobului 'Motronea sau în jocul lui 
Iurie Darie (Laurențiu) pe con
traste alb-negru In prima par
te a rolului el face risipă de 
gesturi și atitudini necuviincioase 
după care schimbă brusc macazul 
devenind un tînăr simpatic și 
bine crescut. Evident așa cere 
textul, dar marcarea supărătoare 
a evoluției abrupte, nemotivate în
tărește impresia de schematism. 
Nu mai puțin Stroe Atanasiu, în 
rolul lui Comei. De la prima apa
riție 1 se pune în evidență, cale
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alții. Iaro- 
Molin au 

diferite ca
și Ica 

infideletact și destulă luciditate pen- ț 
tru a nu-fi supraaprecia forma- ț 
ția, o conduce cu siguranță și ? 
elan, Și publicul focșănean este ț 
și el plin de elan. Am auzit ț 
discutlndu-se cu patos despre ț 
orchestră.

In viața culturală a Focșani- ț 
lor, filarmonica joacă un mare J 
rol, e un focar de cultură la 1 
___  „ ‘ ' f-ț 
nici și elanul tineresc al mem- ” 
brilor orchestrei și dirijorului “ 
constituie garanția unor progre- ț 
se viitoare.> * 
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Manifestul Păcii TELEGRAME Oamenii muncii au întîmpinat

(Urmare din pag. l-a)

ființa pacea, vrînd chipurile să impună altora cu forța 
sistemul lor, nu sînt decît încercări de a înșela oamenii 
iubitori de pace.

Pacea poate fi menținută numai dacă toți oei oărora pa
cea le este scumpă își vor uni eforturile, își vor întări 
vigilenta fată de uneltirile atîtătorilor la război, își vor 
da seama pînă la capăt că datoria lor sfîntă este să în
tețească lupta pentru apărarea păcii care este în pri
mejdie.

Pentru binele maselor populare din lumea întreagă, 
năzuind spre progres și spre un viitor luminos al tuturor 
popoarelor ne adresăm :

bărbaților și femeilor, 
muncitorilor și țăranilor, 
oamenilor de știință și artă, 
învățătorilor și funcționarilor, 
tineretului,
meseriașilor, comerciantilor și Industriașilor, 
socialiștilor, democraților și liberalilor, 
tuturor oamenilor, indiferent de convingerile lor poli

tice și religioase,
tuturor celor ce-și iubesc patria,
tuturor celor ce nu vor război,
tuturor oamenilor de bunăvoință din lumea întreagă.
Ne adresăm vouă tuturora cu chemarea:
cereți încetarea cursei înarmărilor care agravează zi 

de zi pericolul unui nou război și pe care voi, oamenii 
muncii o resimtiti cel mai greu;

cereți interzicerea fabricării și folosirii armei atomice 
și cu hidrogen, iar ca un prim pas încetarea imediată 
a experiențelor cu aceste arme;

cereți să se pună capăt politicii blocurilor militare și 
a creării de baze militare în alte țări;

cereți ca în însăși inima Europei să nu fie reînarmați 
militariștii germani, principalii vinovati ai ultimului 
război;

cereți încetarea uneltirilor și provocărilor militare ale 
imperialiștilor în Orientul Apropiat și Mijlociu;

sprijiniți politica de securitate colectivă, politica de 
coexistență pașnică a diferitelor sisteme sociale, politica 
de largă colaborare economică și'culturală a popoarelor. 
Ne adresăm vouă tuturor cu chemarea:

cereți guvernelor voastre să promoveze în Organiza
ția Națiunilor Unite o politică de pace și să se opună 
politicii războiului rece.

Ne adresăm tuturor oamenilor de bunăvoință din lu
mea întreagă :

ORGANIZAȚI-VA ȘI LUPTAȚI PENTRU :
1) ÎNCETAREA IMEDIATA A EXPERIMENTĂRII 

ARMEI ATOMICE ȘI CU HIDROGEN;
2) INTERZICEREA NECONDIȚIONATA T'N CEL 

MAI SCURT TIMP A FABRICĂRII ȘI FOLOSIRII 
ACESTEI ARME.

Noi comuniștii, ne-am închinat v.iața cauzei socialis
mului. Noi, comuniștii avem credința neclintită că 
această măreață cauză va triumfa. Tocmai fiindcă cre
dem în triumful ideilor noastre — ideile lui Marx și 
Lenin, ideile internaționalismului proletar — noi dorim 
pacea și luptăm pentru pace. Războiul este dușmanul 
nostru.

. Fie ca de acum înainte, țările ou diferite sisteme so
ciale să se întreacă în dezvoltarea științei pașnice, a 
tehnicii pașnice. Fie ca ele să-și dovedească superiorita
tea nu pe cîmpul de bătălie, ci în întrecerea pentru pro
gres, pentru ridicarea nivelului de trai al popoarelor.

întindem mina tuturor oamenilor de bună voință. 
Cu forte comune vom scutura povara înarmărilor care 
apasă asupra popoarelor. Vom elibera lumea de amenin
țarea războiului, a mortii și distrugerii. Avem în față 
viitorul luminos și fericit al omenirii, care pășește spre 
progres.

PACE LUMII!

i

Prezentul Manifest a fost adoptat de 
către delegațiile Partidelor Comuniste 
și Muncitorești din Albania, Algeria Ar
gentina, Australia, Austria, Belgia, Bo
livia, Brazilia, Bulgaria,-Canada, Ceho
slovacia, Ceylon, Chile, China, Colum
bia, Coreea, Costarica, Cuba, Danemar
ca, Ecuador, Elveția, Finlanda, Franța, 
Grecia, Guatemala, Honduras, India, 
Indonezia, Iordania, Irak, Israel, Italia, 
Iugoslavia, Japonia, Luxemburg, Ma
rea Britanie, Malaia, Maroc, Mexic, 
Noua Zeelandă, Norvegia, Olanda, Pa
nama, Paraguay, Peru, Polonia, 
Portugalia, Republica Democrată 
Germană, Republica Dominicană, Repu
blica Federală Germană, Republica 
Populară Mongolă, Romînia, San-Mari- 
no, Siria și Liban, Spania, Suedia, Tai- 
landa, Tunisia, Turcia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică, Uruguay, Venezuela, 
Vietnam.

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Cehoslovace

Praga
Cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Republicii Ce

hoslovace, permiteți-ml si vă transmit în numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, al poporului romin și al meu per
sonal felicitări sincere și cordiale.

In funefia dv. de mare răspundere vă doresc din tot sufletul 
succes deplin in construirea socialismului in patria dv. spre 
bineie poporului cehoslovac, pentru dezvoltarea și întărirea 
colaborării și prieteniei dintre țările noastre fr&țești.

Dr. PETRU GROZA 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Cehoslovace

Praga
In numele Consiliului de Miniștri ai Republicii Populare Ro

mine și al poporului romîn vă adresez scumpe tovarășe Novotny 
călduroase felicitări cu prilejul alegerii dv. ca Președinte al 
Republicii Cehoslovace.

Consiliul de Miniștri al R.P. Romîne și întregul nostru popor 
vă doresc succes deplin in funcția dv. de inaltă răspundere 
pentru întărirea statului democrat-popular cehoslovac pentru 
întărirea prieteniei tradiționale dintre popoarele noastre, pen
tru victoria cauzei socialismului, a păcii și prieteniei intre 
popoare.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R.P. Romîne

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Cehoslovace

I
J
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Praga
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro

min și al Întregului nostru popor permiteți-mi să vă transmit 
iubite tovarășe Novotny, cele mai calde felicitări cu ocazia 
alegerii dv. in funcția de președinte al Republicii Cehoslovace.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin și oa
menii muncii din Republica Populară Romină vă urează din 
toată inima mult succes in îndeplinirea sarcinilor dv. de răs
pundere și-și exprimă convingerea că activitatea dv. va sluji 
cauzei prieteniei dintre popoarele noastre șl Întăririi lagărului 
păcii și socialismului.

GH. GHEORGHIU-DEJ 
Prim secretar al C.C. al P.M.R.

Sâptămîna filmului francez
Vineri după amiază, în saloa

nele hotelului Athenee Palace din 
Capitală a avut loc o conferință 
de presă cu membrii delegației de 
cineaști francezi, în frunte cu dl. 
Robert Maurice Cravenne, oaspe
ți ai țării noastre cu prilejul Săp- 
tămînii filmului francez. A par
ticipat și regizorul francez Louis 
Daquin.

Luînd cuvîntul di. Robert Mau
rice Cravenne a subliniat impre
siile deosebit de plăcute pe care 
delegația le păstrează din contac
tul cu publicul și cineaștii romîni.

Răspunzînd întrebărilor puse de 
ziariști, artista Michele Morgan a 
vorbit despre vizita pe care a fă
cut-o la Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Cara- 
giale", unde a întîlnit tineri și 
tinere talentați.

Vorbind despre publicul nostru, 
regizorul Henri Vemeuil a rele
vat între altele ,fcăjp întîlnit la 
București un pufeflfc' receptiv, cu 
un simț artistic dezvoltat.

Actorul Henri Vidai a avut a- 
precieri elogioase cu privire la 
condițiile tehnice moderne puse 
la dispoziția cineaștilor romîni 
pentru realizarea filmelor lor, ex- 
primîndu-și convingerea că pro
ducția viitoare a cinematografiei 
noastre va fi la înălțimea mijloa
celor de care dispune.

Dl. Pierre Gerin, referindu-se la 
organizarea Săptămînii filmului 
francez în Orașul Stalin, și-a 
exprimat satisfacția pentru felul 
cum publicul din acest oraș a pri
mit filmele prezentate.

In cadrul conferinței de presă 
a avut loc o discuție amicală în
tre cineaștii francezi și reprezen
tanții presei noastre asupra unor 
probleme ale cinematografiei ac-

tuale care se pun în Franța și în 
Romînia.

La sfîrșit, conducătorul delega
ției de cineaști francezi a scos in 
relief rolul artei cinematografice 
în apropierea între popoare. Săp- 
tămîna filmului francez — a spus 
dl. R. M. Cravenne — constituie 
un eveniment care va întări re
lațiile de prietenie dintre 
două popoare ale noastre.

cele

la
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In cadrul săptămînii filmului 
francez, vineri a fost prezentat la 
cinematograful Patria din Capitală 
filmul artistic „Oaia cu 
cioare“j realizat în regia 
Verneuil, după scenariul 
Valentin.

Filmul „Oaia cu cinci ..... 
prilejuiește cunoscutului artist fran
cez Fernandel o strălucită creație 
artistică.

Spectatorii ultimei reprezentații 
au avut prilejul să se întîlnească 
cu regizorul filmului „Oaia cu cin
ci picioare" — Henri Verneuil, 
membru al delegației cineaștilor 
francezi.

(Agerpres)

cinci pî- 
lui Henri 
de Albert

picioare"

Cu dragoste și căldură 
delegația de partid și guvernamentală

înapoiată de la Moscova

^Concursul de matematică și fizică!
♦ Intre 22 și 24 noiembrie are loc în localul Universității ♦ 
4,,C. I. Parhon" din București ultima fază a concurși»-^ 
T lui de matematică și fizică pentru studenti.
I Studenții participant pot folosi în acest timp formulare

Jde specialitate. Rezultatele desfășurării etapei finale, se vor comu
nica în cadrul unei adunări festive și vor fi lu

(„Matematică și Fizică". Ședința festivă de închidere, se va desfă-, 
șura în localul casei de cultură a studenților „Grigore Preoteasa".J 

In fotografie: un aspect din sala unde se dau lucrări scrise?

Foto: E. CSIKOS 1

Intr-un . cadru, festiv, vineri 
după-amiâză a avut loc In sala 
Teatrului satiric muzical „C. Tă- 
nase" din Capitală deschiderea 
„Săptămînii economiei" organi
zată de Direcția generală a 
C.E.C.

Despre importanța economică, 
și educativă a „Săptămînii eco- 

1 nomiei" care se desfășoară In- 
f tre 23—30 noiembrie și se orga- 
I nizează pentru ci iiuaic, ac vui uuiuu-I ‘

fi publicate în gazetaI tăra noastră a 
închidere se va desfă-* David, director

. de Economii și
| din R.P. Romînă.

prima oară în 
vorbit tov. Ilie 
general al Casei 

și Consemnațiuni

(Urmare din pag. l-a) 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din aproape 
întreaga lume. In fața ochilor 
noștri am avut imaginea întru
chipată a înflacăratei lozinci a lui 
Marx și Engels : „Proletari din 
toate țările, uniți-vă!" Alături de 
partidele comuniste care au laat 
ființă cu zeci de ani in urmă și 
care au o bogata tradiție și ex
periență de luptă, au fost reprezeii. 
tate și ipartide comuniste și mun
citorești care s-au constituit în 
anii celui de-al doilea război mon
dial sau chiar în perioada de 
după război. Aceasta arată creș
terea uriașă a influenței ideilor 
marxism-leninismului asupra ma
selor largi ale oamenilor munci» 
din toată lumea, creșterea forței 
și tăriei mișcării comuniste inter
naționale.

In continuare, vorbitorul a 
spus: Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de strînsă cola
borare și cordialitate, ce caracte
rizează relațiile dintre partidele 
frățești, legate prin unitatea ideo
logiei marxist-leniniste și princi
piile internaționalismului proletar. 
Partidele participante la consfă
tuire au exprimat solidaritatea 
frățească a oamenilor muncii din 
lumea întreagă cu Uniunea So
vietică, cu Republica Populară 
Chineză și cu celelalte țări so
cialiste, reazimul păcii și al pro
gresului social.

Cea maj importantă problemă 
pentru toate popoarele este astăzi 
problema menținerii și apărării 
păcii în lume împotriva politicii 
agresive a cercurilor imperialiste 
care urmăresc să zvîrle omenirea 
înțr-un război purtat cu arme a- 
tomice și cu hidrogen, mai distru
gător decît oricare alt război cu
noscut pînă acum în istorie. Sta
tele socialiste sînt călăuzite de 
principiul leninist al coexistenței 
pașnice, al colaborării economice 
și culturale cu toate statele, indi- 
îerent de regimul lor social. Pro- 
movînd cu. consecvență această 
politică, devenită comună tutu
ror statelor iubitoare de pace, nu 
putem închide cehii în fața fap
tului că imperialismul american, 
împreună cu cercurile agresive din 
alte fări imperialiste, duc politi
ca „de pe poziții de forță", con
tinuă cursa înarmărilor, pericli
tează independența naționala chiar 
a unor țări capitaliste dezvoltate, 
vor să pună din nou jugul colo
nial pe umerii popoarelor elibe
rate, creează noi focare de război 
în Europa, Asia și Africă, duc

sistematic o activitate dușmănoa
să împotriva țărilor socialiste in 
scopul restaurării capitalismului.

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești a dezbătut 
profund problema păcii și răz
boiului, cu spirit de răspundere 
pentru soarta milioanelor de oa
meni ai muncii din toate țările. 
Nu încape îndoială că astăzi ță
rile socialiste, în frunte cu pu
ternica Uniune Sovietică și ma
rea Chină populară, constituie o 
forță invincibilă de care se va 
zdrobi orice aventură războinică 
a cercurilor imperialiste agresive. 
Statele socialiste, partidele comu
niste și muncitorești din întreaga 
lume sînt hotărîte să apere ome
nirea de grozăviile unui nou 
război, să asigure, fără de răz
boaie, mersul înainte al omenirii 
potrivit legilor dezvoltării socie
tății. Consfătuirea partidelor co
muniste și muncitorești a hotărit 
să adreseze muncitorilor și țăra
nilor din toate țările, oamenilor 
de artă, știință și cultură din 
lumea întreagă, tuturor oameni
lor de bună voință un 
Manifest al Păcii — semnat 
de reprezentanții a 64 de partide 
comuniste și muncitorești — in 
vederea organizării in fiecare țară 
a unei largi campanii pentru în
cetarea experiențelor cu arma a- 
tomică și cu hidrogen, și Interzi
cerea fabricării și folosirii acestei 
arme, pentru pacea lumii întregi.

Cea mai puternică contribuție a 
poporului nostru la succesul for
țelor păcii și socialismului in lu
me este concentrarea forțelor noa
stre pentru consolidarea mai de
parte a regimului democrat-popu
lar, pentru îmbunătățirea perma
nentă a activității economice în 
vederea creșterii continue a pro
ducției industriale, dezvoltării a-

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE

Tovarășului N. S. HRUȘCIOV,
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL UNIUNII

SOVIETICE,

7ovarășului N. A. BULGANIN
Părăsind teritoriul țării dv. ospitaliere, vă mulțumim căl

duros pentru invitația de a participa la glorioasa sărbătorire 
a celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și de a cunoaște și cu acest prilej mărețele realizări 
ale popoareior sovietice, de care poporul romin este legat prin-, 
tr-o prielenie de nezdruncinat.

Vă urăm dv., Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, guvernului Uniunii Sovietice, popoareior 
sovietice noi succese in opera de construire a comunismului și 
de apărare a păcii in lumea întreagă.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Romîne
Ungheni, R.S.S. Moldovenească, 22 noiembrie 1957.

griculturii, sporirii productivității 
muncii, pentru înflorirea culturii 
socialiste și ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al celor 
ce muncesc.

Condiția principală a succesului 
este întărirea neîncetată a parti
dului nostru și a unității sale, a 
disciplinei <de partid și de stat, 
strîngerea necontenită a legături
lor partidului cu masele, întări
rea continuă a rolului conducător 
al partidului in întreaga viață so- 
cial-economică a țării.

Clasa noastră muncitoare și 
masele cele mai largi de oameni 
ai muncii din țara noastră, sub 
conducerea partidului, vor lupta 
și de acum înainte pentru întă
rirea și dezvoltarea unității și 
colaborării țărilor socialiste in

frunte cu Uniunea Sovietici, 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste mondiale și a mișcării 
muncitorești internaționale.

Trăiască eroicul popor sovie
tic, încercatul Partid Comunist al 
Uniunii Sovietice, Comitetul sau 
Central și guvernul sovietic!

Trăiască și înflorească necon
tenit patria noastră iubită, Re
publica Populară Romînă !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn în frunte ca Comitetul 
său Central!

Trăiască unitatea frățească a 
țărilor socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică ! Trăiască uni
tatea și solidaritatea mișcării co
muniste internaționale și a miș
cării muncitorești mondiale !

Trăiască pacea între popoare!

Ședința lărgită a Comitetului
Uniunii Compozitorilor din R.P.R

In zilele de 20 și 21 noiembrie teoretice și practice ale creației 
1957 a avut loc o ședință lărgită muzicale în etapa actuala, despre 
a Comitetului Uniunii Compozito. perspectivele^?! planurile de munca 
rilor din R.P. Romînă, la care au ‘ ’’ ""
participat cei mai de seamă corn, 
pozitori și muzicologi, precum și 
delegați ai principalelor instituții 
muzicale.

Au participat de asemenea secre
tarii filialelor Cluj, Timișoara și 
Iași, precum și ai cenaclelor din 
Sibiu și Orașul Stalin.

Comitetul a ascultat rapoartele 
secțiilor de muzică simfonică și de 
cameră, corală șl de masă, de mu
zică distractivă, de muzicologie, 
al subsecțiel didactice, al secției 
de documentare și al revistei „Mu. 
zică".

Secretarii Uniunii. Compozitori, 
lor au făcut comunicări șl au ex. 
pus referate despre problemele

ale Uniunii Compozitorilor.
La discuții au participat 30 de 

vorbitori, compozitori și muzicologi 
din București și principalele orașe 
ale țării.

In încheierea ședinței a vorbit 
tovarășul Ion Dumitrescu, prim 
secretar al Uniunii Compozitorilor 
din R. P. Romînă.

Atît din referate ctt și din dis
cuții a reieșit angajamentul ferm 
al tuturor compozitorilor, de a 
contribui cu toată puterea lor de 
muncă la dezvoltarea muzicii pe 
linia realismului socialist, la adîn. 
cirea legăturii cu oameni! muncii 
din patria noastră, la înflorirea 
culturii noastre socialiste în con. 
ținut și națională în formă.

Oameni al muncii din Capitală, adunați la mitingul din Piața Gării Btneasa, aclamă cu Însu
flețire pe conducătorii partidului și guvernului nostru.

Foto: D. F. DUMITRU I
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Ce e nou în industrie

0 casă se clădește 
într-o săptămînă

Cine a văzut cvartalul de 
locuințe muncitorești ce se 
construiește acum pe șoseaua 
Giurgiului, nu se poate să nu 
fi fost surprins de rapidita
tea lucrărilor la două din
tre clădiri. Meșterii sînt doi 
cunoscuți șefi de brigăzi com
plexe ale Trustului 3 Construc
ții, tovarășii Simion Heltner 
și Ion Eder. Ceea ce uimește 
în deosebi este lipsa stivelor 
de cărămizi, pe care ești o- 
bișnuit să le vezi lingă sche
lele zidurilor. Apoi, viteza cu 
care cresc cele două case te 
face să le privești cu curio
zitate. In 4 zile să termini 
complect parterul unei clădiri 
și în alte 4 să ridici și un 
etaj nu e lucru ușor. Totuși 
nu este nici imposibil. Dova
dă cele două clădiri termina
te in timp record și cea de 
a treia care ‘ '
construcție.

Secretul e 
crat cu beton 
în cofraje permanente.

Pentru prima dată într-o 
țară de democrație populară 
«-a trecut la aplicarea acestui 
sistem avansat de lucru. Pro
iectele aparțin inginerului Mi
hai Schwartz și arhitectului 
Mihai Butcuescu. Pentru în
deplinirea proiectelor au lost 
create garnituri de cofraje

este în curs de

lu-simplu : s-a 
ușor — monolit

din dur-aluminiu, toate ele
mentele fiind manevrabile, 
manual, cel mai greu avind 
aproape 35 kg.

Față de construcțiile obiș
nuite din zidărie, aceste clă
diri au o greutate cu 15 la 
sută mai redusă, durata de 
execuție este scăzută aproape 
la jumătate iar costul mano
perei e cu 19 la sută mai mic. 
Acest sistem are toate prenii- 
zele pentru a fi extins în 
special în cartierele muncito
rești. In acest moment se stu
diază aplicarea lui și la con
strucțiile înalte.

La primele lucrări s-a folo
sit argila și zgura exponda- 
tă. Există posibilitatea de a 
se folosi roci ușoare, natura
le, punînd astfel în valoare 
agregate locale. Astfel, pen
tru construcțiile ce se proiec
tează în acest sistem ia car
tierele muncitorești din Petro
șani, urmează să se folosea
scă agregatele ușoare, locale, 
existente.

Ceea ce aduc nou construc
țiile din beton ușor turnat în 
cofraje de dur-aluminiu, este 
și faptul că tîmplăria și in
stalațiile se montează înainte 
de turnarea betonului, totul 
fiind gata odată.

GH. ANGELESCU

La Ungheni tice și R.S.S. Moldovenești. To
varășul Chivu Stoica trece în re
vistă compania de onoare.

Odată cu delegația călătoresc 
spre București A. A. Epișev, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București și M. Dalea, ambasado
rul R. P. Romîne la Moscova.

Tovarășul Chivu Stoica și cei
lalți membri ai delegației își iau 
călduros rămas bun de la gaz
dele sovietice. Trenul trece apoi 
frontiera, îndreptîndu-se spre Iași.

IAȘI 22 (de al trimisul special 
al Agerpres). In zorii zilei de vi
neri s-a înapoiat în țară delega
ția Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a guvernului Republicii 
Populare Romîne, în frunte cu 
tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R,, președintele Consiliului 
de Miniștri, care la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice și a 
guvernului Uniunii Sovietice a 
participat la sărbătorirea celei de 
a 40-a aniversări'a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie.

Dimineața la ora 5 trenul spe
cial cu care membrii delegației au 
călătorit de Ia Moscova spre pa
trie sosește în gara Ungheni, ul
tima stație de pe teritoriul sovie
tic. Gara e pavoazată cu drapele 
ale Uniunii Sovietice, R.S.S. Mol
dovenești și R. P. Romîne. Au 
venit să-și ia rămas bun de ia 
delegația P.M.R. și a guvernului 
R. P. Romîne tovarășii Zinovi 
Serdiuk, prim secretar al C.C. al 
P.C. din ~ . ...............
Gherasim 
siliului de 
dovenești 
torităților

De la Moscova pînă la fron
tieră, membrii' delegației de par
tid și guvernamentale a R. P. Ro
mîne au fost însoțiți de tov. I. E. . .. ____ ______  ___ . r
Maksarev, președintele Comitetu-' porul romîn și poporul sovietic.

Pe peron, delegația este salu
tată de tov. Dumitru Gheorghiu, 
prim secretar al comitetului re
gional Iași al P.M.R., membru 
supleant al C.C. al P.M.R., Con
stantin Nistor, președintele sfatu
lui popular regional Iași și de 
alți conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat. Cetă
țenii orașului Iași luminează 
membrilor delegației mari buchete 
de flori.

In aplauzele entuziaste ale 
mulțimii membrii delegației co
boară din tren. Tovarășul Chivu 
Stoica, conducătorul delegației, 
rostește la microfon o scurtă cu- 
vîntare, în care a mulțumit lo
cuitorilor lașului pentru frumoasa

și calda primire făcută delegației. 
Vorbitorul a arătat că delegația 
de partid și guvernamentală care 
a luat parte la marea sărbătoare 
a popoarelor sovietice a putut ve
dea uriașele lor realizări din cei 
40 de ani care au trecut de la 
Marea Revoluție Socialistă 
Octombrie. Intorcîndu-se în 
delegația aduce cu sine din 
tea popoarelor sovietice cele 
călduroase simțăminte de
goste frățească pentru poporul 
romîn.

In uralele celor prezenți, tre-i 
pleacă spre București.

în drum 
spre București

din 
tară, 
par- 
mai 
dra.

Sosirea ia lași
ca 
Pe

R.S.S. Moldovenească, 
Rudi, președintele Con- 
Miniștri al R.S.S. Mol- 
și reprezentanți ai au-, 
locale.

Gara Iași este pavoazată 
în zile de mare sărbătoare, 
peron sînt arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și Uniunii 
Sovietice. Cetățenii orașului Iași 
au venit în număr mare să întîm- 
pine delegația Partidului Munci
toresc Romîn și a guvernului Re
publicii Populare Romîne. Sînt de 
față activiști de partid și de stat, 
fruntași în producție din între
prinderile orașului, oameni de 
artă, știință și cultură, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
militari ai forțelor noastre ar
mate. Oamenii muncii veniți în 
întîmpinare își exprimă dragostea 
nețărmurită față de partid și gu
vern. Sint adresate cuvinte de 
salut Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, guvernului 

U,R.S.S., se aclamă pentru prie
tenia de nezdruncinat dintre po

nul

lui de stat tehnico-științific de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, E. D. Karpes- 
cenko, activist cu muncă de răs
pundere al C.C. al P.C.U.S. și 
I. A. Kocetkov, funcționar supe
rior din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Uniunii Sovietice.

De la București, în întîmpina- 
rea delegației au venit tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și general maior Marcu Stan.

Pe peronul gării Ungheni, 9 
companie de gardă prezintă ono
rul. Sînt intonate imnurile de stat 
.ale R. P. Romîne, Uniunii Sovie-

De-a lungul drumului, în gările 
împodobite cu steaguri, la Bîrlad, 
Tecuci, la Focșani. Buzău, la Plo- 
ești mii și mii de oameni ai mun
cii au venit să întîmpine, să ure
ze bun sosit în patrie membrilor 
delegației de partid și guverna
mentale care se întorc de la Mos
cova. Tovarășii Chivu Stoica șl 
ceilalți membri ai delegației co
boară din tren în stații și stau 
de vorbă prietenește cu cei veniți 
în întîmpinare, transmițîndu-le 
salutul călduros, sentimentele de 
prietenie frățească și urările de 
noi succese în munca de cons
truire a socialismului aduse din 
partea poporului sovietic, a Par-, 
tidului Comunist și guvernului 
Uniunii Sovietice.

LaPloești, unde ziarele din Ca
pitală au sosit mai din timp și 
oamenii muncii au putut să ia cu. 
noștință de Declarația Consfătui
rii reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările, 
socialiste, care a avut loc la Mos
cova între 14 și 16 noiembrie 1957, 
ei și-au manifestat în fața mem
brilor delegației, în frunte cu to
varășul Chivu Stoica, adeziunea 
lor totală față de cuprinsul Decla
rației. hotărîrea lor fermă de a 
lupta pentru țelurile comune ale 
tuturor oamenilor muncii, pacea, 
democrația și sopialișmul.

• -'i
î



Ecouri la Declarația
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și munci 
torești din țările socialiste

R. D. GERMANA

BERLIN 22 (Agerpres).— ADN 
transmite:

Toate ziarele democratice din 
Berlin publică declarația Consfă
tuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste. Ziarele „Neues 
Deutschland", „Berliner Zeitung", 
„Tribune", „Junge Welt" publică 
textul integral al declarației, iar 
celelalte ziare textul ei prescurtat

Ziarul „Berliner Zeitung" pu
blică declarația sub titlul „Victo
ria socialismului în lumea întrea
gă este inevitabilă".

Ziarele „Neue Zeit" și „Der 
Morgen", organe ale Uniunii creș- 
tin-democrate și Partidului libe
ral-democrat, publicînd o expune
re amănunțită a textului declara
ției, arată că coexistența este 
principiul fundamental al politicii 
externe socialiste.

O sarcină importantă a forțe
lor iubitoare de pace ale poporu
lui german și a tuturor popoare
lor din Europa, scrie ziarul „Der 
Morgen", este lupta împotriva 
revanșardismului și militarismul 
lui vestgerman.

R. P. POLONA

loc de frunte textul declarației 
consfătuirii, „Trybuna Ludu" pu
blică comunicatul cu privire la 
Consfătuire și declarația sub ti
tlul : „Situația internațională ac
tuală, lupta pentru pace și socia
lism, relațiile reciproce, adoptarea 
declarației sînt temele Consfătui
rii reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
socialiste".

Ziarul „Standard Mlodyh" sub
liniază că problema principală a 
politicii mondiale actuale a deve
nit problema coexistenței pașnice 
sau a războiului. Forțele păcii 
s-au întărit atît de mult îneît exi
stă posibilitatea reală a preîntim- 
pinării războiului.

ITALIA

mișcare muncitorească internațio
nală în ce privește posibilitățile 
concrete de trecere la socialism în 
țările care mai sînt capitaliste, și 
posibilitățile preîntîmpinării răz
boiului.

„Unita*4 subliniază că la elabo
rarea declarației participanții la 
Consfătuire s-au consultat cu re
prezentanții partidelor frățești din 
țările capitaliste și că în declara
ție se arată necesitatea organiză
rii unor întîlniri bilaterale și unor 
consfătuiri mai largi între repre
zentanții partidelor comuniste și 
muncitorești.

Expuneri ale declarației au pu 
blicat ziarele „Paese“ și „Avânți** 
precum și ziare burgheze.

NORVEGIA

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
PAP transmite:

La 22 noiembrie întreaga pre
să centrală poloneză a publicat în 
prima pagină sub titluri mari co
municatul cu privire la Consfă- 

< tuirea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste. Ziarele publică la

vor fi construite centrale 
atomo-electrice gigantice

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Intr-un articol publicat la 22 
noiembrie în ziarul „Trud“ Niko
lai Nikolaev, director adjunct Ia 
Direcția generală pentru folosi
rea energiei atomice, scrie că în 
anii următori în U.R.S.S. vor fi 
construite centrale atomo-elec- 
trice cu o putere totală de 
22.500 Mw.

Autorul arată că printre altele 
vor fi construiți giganți atomici 
de cîte 460 Mw. La noile centrale 
atomice vor fi montate reactoare 
cu o putere de 100—200 Mw.

Urmează să fie construite cen
trale electrice cu reactoare de trei 
tipuri diferite. Din primul tip 
face parte o centrală similară cu 
cea deja aflată în funcțiune în 
U.R.S.S.

La o centrală atomică de tip II 
urmează să fie instalate reactoa-

re pe bază de neutroni termici 
cu apă sub presiune. Ca modera
tor și agent termic se utilizează 
apa obișnuită.

Prezintă un mare Interes și 
centralele atoino-electrice de tip 
III, prevăzute cu reactoare cu 
neutroni termici, în care ca mo
derator se utilizează apa grea, 
iar ca agent termic — bioxidul 
de carbon. Datorită folosirii apei 
grele ca moderator, în reactor 
poate fi consumat uraniul natu
ral care este cu mult mai ieftin 
decît cel Îmbogățit.

In afară de centrale electrice 
în U.R.S.S. vor fi construite 
patru instalații energetice experi
mentale avînd o putere redusă in 
comparație cu reactoarele care, 
după cum se crede, sînt mai pro
mițătoare.

ROMA 22 (Agerpres). — De
clarația Consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste, 
care a avut loc la Moscova între 
14 și 16 noiembrie 1957 a trezit 
un mare interes în rîndul opiniei 
publice democratice din Italia.

Ziarul „Unita" a publicat textul 
integral al declarației subliniind 
că acest document conține indi
cații prețioase pentru întreaga

Vedere generală asupra uriașului pod de peste fluviul

Actualități din țări balcanice

22 
au

OSLO 22 (Agerpres). — La 
noiembrie ziarele norvegiene 
publicat expunerea declarației 
Consfătuirii reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste. Unele ziare 
subliniază în mod deosebit decla
rația că menținerea păcii interna
ționale constituie în prezent sar
cina cea mai importantă pentru 
îndeplinirea căreia există posibili
tăți pe deplin reale.

; Studenți chinezi ? 
i maltratați în Malaya i 
? PEKIN 22 (Agerpres). — j 
: China Nouă transmite : Eotrl- ; 
: vit unor știri din Kuala Lam- i 
? pur autoritățile din Malaya;
: maltratează studenții chinezi •
* de la școlile medii din diferite •
: orașe din Malaya. i
: Șeful poliției din Penang a •
: anunțat că în dimineața zilei ; 
? de 20 noiembrie autoritățile; 
: polițienești au arestat douăzeci ;
* de studenți chinezi. El a afir-; 
: mat că aceste operații au fost;

••

Vizita parlamentarilor romîni 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 22 (De la cores
pondentul Agerpres). — Cea de a 
doua zi a vizitei pe care delegația 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne o face în R. P. Polonă la 
invitația Seimului R. P. Polone, 
a început cu vizitarea orașului 
Varșovia, capitala Poloniei,

La orele 10, delegația Marii 
Adunări Naționale a depus o co
roană de flori la mormîntul Sol
datului necunoscut din Varșovia, 
după care fiecare deputat a sem
nat în cartea de onoare a monu
mentului.

însoțiți de deputății ta Seim 
Jan Izydorczyk — fost ambasa
dor al R. P. Polone la București, 
și Anton Korzycki, președinte al 
Comisiei pentru Afacerile Externe

a Seimului, și de inginerul Jan 
Furman, delegații Marii Adunări 
Naționale au făcut o excursie cu 
autocarul prin Varșovia, vizitînd 
cartiere muncitorești construite 
după război, șantiere ale unor noi 
construcții, monumente istorice 
reconstruite în ultimii ani.

La orele 17, delegația Marii 
Adunări Naționale a Republici] 
Populare Romîne a făcut o vizită 
la Seimul R. P. Polone unde a 
foșt primită de Czeslaw Wycech, 
mareșal al Seimului, Zenon Klisko 
și Jerzy Jodlowski, vice mareșali 
ai Seimului, numeroși deputați 
polonezi. In timpul vizitei, parla
mentarii romîni și polonezi s-au 
întreținut înlr-o atmosferă prie
tenească.

Deschiderea sesiunii Consiliului științific 
al Institutului unificat de cercetări nucleare

DUBNA (Regiunea .
22 (Agerpres). —

La 20 noiembrie s-a i 
Dubna cea de-a 3-a i 
Consiliului științific al 
lui unificat de cercetări

Delegația Republicii
Romîne este condusă
Horia Hulubei. Sesiunea a fost

Moscova)

deschis la 
sesiune a 
Institutu- 

i nucleare.
Populare 
de acad.

deschisă de prof. D. I. Blohințev, 
directorul institutului.

Sesiunea Consiliului științific 
al Institutului -unificat de cer
cetări nucleare va dura patru

e

i

efectuate cu deplina aprobare; 
a guvernului. ;

Alți douăzeci și patru de i 
studenți au fost exmatriculați ; 
luni, la ordinul ministrului în- ; 
vățămîntului al Malay ei, care; 
a venit personal la Penang. •

In același oraș au fost închi- : 
se trei școli după ce cu cîteva : 
zile mai înainte poliția atacase ; 
un miting studențesc cu gre- : 
nade cu gaze lacrimogene. :

La Seremban, patru studenți ; 
au fost arestați la 20 noiem-} 
brie. Acțiuni samavolnice si- i 
milare au mai avut loc și tn j 
alte orașe ale Malayei, inclusiv ; 
în capitala țării — Kuala Lum- i 
pur.

Dezvoltarea 
multilaterală a culturii 

bulgare
SOFIA 22 (Agerpres). — După 

9 septembrie 1944 cultura bulgară 
s-a dezvoltat multilateral.

In 1939 teatrele de dramă și 
operă erau în număr de 13, în 
1949 numărul lor s-a ridicat la 23, 
iar in 1956 — la 45.

A crescut totodată și numărul 
spectatorilor. In 1949 cele 4.127 
de spectacole teatrale au fost vi
zionate de 1.758.000 de persoane, 
iar în 1956 au fost prezentate 
11.424 de spectacole teatrale, vi
zionate de 4.662.000 de persoane.

Rețeaua cinematografică care cu
prindea în 1939 numai 155 de ci
nematografe dispunea în 1956 de 
1.076 cinematografe.

Producția de filme este o ramu
ră nouă în industria bulgară, In 
timp ce în 1939 nu a fost produ* 
nici un film bulgar, în 1956 au fost

Și

Concomitent are loc și cea 
de-a treia plenară a Centrului 
Federal pentru electronică, ale 
cărei lucrări se referă la proble
ma automatizării, la aplicarea 
electronicii ta medicină,'biologie 
și în alt? ramuri ale științei.

O nouă hidrocentrală
Ziarul „Borba" anunță că ta 

regiunea Kosovo și Metohia 
(Serbia) a fost pusă ta funcți
une o nouă hidrocentrală cu o 
putere de 6.500 kW. De aseme
nea a fost construită o linie de 
înaltă tensiune ta lungime de 230 
km. care va lega această hidro
centrală de sistemul hidroenerge
tic al Serbiei.

Maestrul George 
Georgescu la Atena

ATENA 22 (Agerpres). — Co
respondență specială. Marți 19 
noiembrie a sosit la Atena venind 
de la Roma, artistul poporului 
George Georgescu.

Ziarele „Eiefteria", „Kathime- 
rini", „Messager d'Athenc" și 
„Athena News" din 20 noiembrie 
publică informații despre sosirea 
maestrului Georgescu la Atena 
însoțite de fotografii.

Informînd despre turneul mu
zicianului romîn în capitala Gre
ciei, Ziarul „Avghi" scrie că 
George Georgescu, directorul Fi
larmonicii din București, este 
unul dintre cei mai mari dirijori 
de orchestră care are la activul 
său o carieră muzicală interna
țională triumfală.

• •

? In fața comisiei pentru ?
î activități antiamericane l

e
WASHINGTON 22 (Ager-j 

preș). — Comisia Camerei Re- ; 
prezentanților pentru activi- . 
tățile antiamericane a interogat ; 
joi patru tineri americani care ț 
au vizitat vara aceasta R. P. • 
Chineză, în ciuda interdicției i 
Departamentului de Stat alî 
S.U.A. i

Numele tinerilor nu a fost; 
dezvăluit. Ședința comisiei a i 
a fost secretă atît pentru presă i 
cit și pentru public. •

>•< >e«e-

Mgs vorbește ca și KaiseroS în 1914

Boala n-a fost vindecată.. 9

Domnul Pineau și-a terml- 
: nat, însfîrșit, treaba pentru
• care plecase în precipitatul său 
: zbor peste ocean. Dar, val, el

a părăsit Departamentul de 
Stat american cu mina goală 
lucru care face astăzi obiectul 
a numeroase comentarii în pre-

■ sa franceză. Aceasta vorbește 
pe larg șl pe un ton amar de-

; spre „rezultatele decepționan- 
te“ ale întrevederilor Pineau - 
Dullest Plecarea ministrului de 
externe francez la Washington 
a survenit în urma „crizei de 
încredere" care s-a creat în 
cadrul N.A.T.O. datorită livră
rii de armament anglo-ameri
can Tunisiei.

De la comentarea pur și 
simplu a faptului se trece a- 
cum la analiza mai aprofun
dată a semnificației livrării 
armelor americane șl engleze, 
la implicațiile acestei afaceri.

Comentatorul ziarului englez 
„Sunday Dispatch14 scria că 
conducătorii S.U.A. și Angliei 
și-au dat perfect de bine sea
ma că.acțiunea lor „va prici- 
nui durere Franței**. „Ei și-au 
dat seama de asemenea că 
aceasta ar putea duce eventual 
la căderea noului guvern Gafi- 
lard. Totuși, guvernele englez 
și american âu găsit de cuviin
ță că scopurile lor de viitor 
în Africa de Nord sînt mult 
mai importante decît menține
rea prieteniei cu Franța*4.

Iată deci implicația nr. 1 a 
problemei: Africa. Aceeași 
Africă despre care incă din 

: 1948 „Daily Mail*4 scria ca 
: „este marea noastră speranță 

(a Angliei — n. n.), poate 
chiar ultima noastră speran- 

: ță“. Aceeași Africa despre care 
; cunoscuta revistă americană
• „Collier’s4* scria: „De pe acum 

punem la baza calculelor noa-
: stre uraniul strategic, cauciu-
■ cui, cobaltul, manganul, dia- 
: mantele industriale, cromul, 
: zincul, plumbul, minereul de
• fier, bauxitele...44
: Așa dar, livrarea de arma-
■ ment americano-englez către 
: Tunisia înseamnă de fapt un

pas făcut pe drumul înlăturării 
Franței din Africa de Nord, pe 
drumul penetrației crescînde a 
imperialismului american și 
englez în această regiune. Și 
în situația de astăzi, cind 
„greutățile*4 Franței sînt mari 
(referindu-ne în special la răz
boiul colonialist dus împotriva 
poporului algerian șl la criza 
financiară ce se adincește pe

l

Descoperirea 
unor zăcăminte mine, 

rale în Grecia

un 
In

turnate 136 de filme de lung 
scurt metraj.

După 9 septembrie a luat 
mare avînt editarea cărților.
1939 tirajul cărților editate a fost 
de 6.484.000, în 1948 — 19.893.000, 
iar în 1956 de 21.142.000.

A crescut foarte mult și tirajul 
ziarelor — de la 130.297.000 în 
19Ș9, la 498.782.000 în 1956.

In 1939 în întreaga Bulgarie nu 
exista nici o așezare radioficată, 
în 1956 se numărau 1.558 de loca
lități radioficate.

ATENA 22 (Agerpres). — Zia
rul „Ta Nea“ relatează că ta ul
tima vreme au fost descoperite 
și prospectate în diferite regiuni 
ale țării o serie de zăcăminte 
minerale. Astfel în apropiere de 
satul Nea Caria au fost desco
perite zăcăminte petrolifere, iar 
în regiunea Hania din Creta se 
efectuează cercetări tn vederea 
prospectării unor terenuri despre 
care se presupune că ar fi bo
gate in uraniu.

O hoiărîre a guvernului 
revoluționar muncitoresc- 
fărănesc ungar în legătură 
cu problemele tineretului

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
Guvernul revoluționar muncito- 
resc-țărănesc al R. P. Ungare a 
adoptat o hotărire în legătură cu 
problemele organizării și educării 
tineretului și relațiilor dintre gu
vern și alte organizații de 
stat și sociale și Uniunea Tinere
tului Comunist din Ungaria care 
reprezintă și apără interesele în
tregului tineret ungar.

In hotărîrea adoptată se indică 
măsurile pe care le va lua guver- 
nul pentru a sprijini activitatea 
politică, culturală și obșteasca i. 
tineretului.

Conferință 
pentru electronică 
și telecomunicații 

în Iugoslavia

zi ce trece) pasul făcut de 
americani și englezi a lovit in 
plin.

Momentul în care a izbucnit 
conflictul pe marginea livrării 
de armament Tunisiei este 
semnificativ. Este acel mo
ment cind în apus se înălțau 
pe toate vocile osanale 
N.A.T.O.-ului, „unității occi
dentului" avindu-se in vedere 
conferința acestui bloc agresiv 
care se va ține in decembrie 
la nivelul șefilor de guverne. 
Acest conflict a arătat insă in 
toată goliciunea sa tabloul 
contradicțiilor puternice care 
macină alianța occidentală. Și, 
să nu uităm, divergențele sînt 
intre principalii parteneri din 
N.A.T.O.: S.U.A., Anglia șl 
Franța. Se pare insă că in 
ceea co privește N.A.T.O., și 
in speță conferința sa din de
cembrie a intervenit zilele tre
cute un factor nou. La Paris 
și in alte capitale occidentale 
se vorbește cu insistență de
spre un nou plan anglo-ameri
can privitor la reorganizarea 
N.A.T.O. Dînd crezare unor a- 
genții occidentale de presa, 
acest plan are la bază „re
nunțarea considerabilă la su
veranitatea națională" a acelor

periodică a contradicțiilor în 
sînul N.A.T.O. nu face decît 
să sublinieze adevăratul ca
racter al acestei organizații — 
o organizație agresivă ce ex
primă interesele S.U.A.

1
I. BODEA g

NEW YORK 22 (Agerpres).— 
Ziarul „JVew York Herald Tri
bune** a publicat o știre din To
ronto transmisă de agenția Cana
dian Press în care se spune ca 
cunoscutul industriaș american 
Cyrus Eaton din Cleveland, a de
clarat într-un interviu că „în Sta
tele Unite se observă mai mult 
spirit războinic decît în oricare 
altă țară din lume și acest lucru 
este primejdios... D-l Dulles vor
bește la fel cum vorbea Kaiserul 
în 1914, iar cînd un om se umflă 
în pene, el devine arogant și a- 
gresiv...**.

După părerea lui Eaton, pentru

destinderea încordării internațio
nale este nevoie de coexistență 
pașnică intre est și vest.

Răspunzind la întrebarea ce ar 
întreprinde după părerea lui 
Uniunea Sovietică dacă occidentul 
ar ți gata să înceteze cursa înar
mărilor, Eaton a spus : „Ei ne-ar 
veni în întimpinare cu bucurie și 
entuziasm*.

Rușii, a continuat Eaton, sînt- 
sincer neliniștiți de construirea de 
baze militare americane în jurul 
Uniunii Sovietice și de poziția 
ostilă a presei și a oamenilor de 
stat americani.

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
Radio Belgrad anunță că la 22 
noiembrie a început la Belgrad 
cea de-a doua conferință pentru 
electronică și te!ecomunicaț:i. Cu 
acest prilej se examinează reali
zările întreprinderilor din Iugo
slavia în domeniul electronicii, 
activitatea institutelor de cerce
tări ca 
deri și 
tea lor 
meniul

La această conferință se va exa
mina și problema aplicării și 
dezvoltării electronicii țn tele
grafie, telefonie, radiotehnică și 
în alte ramuri ale tehnicii.

și a celorlalte întreprin- 
instituții care în activita- 
folosesc realizări din do- 
electronicii.

Poporul romîn cere: Să înceteze
experiențele cu arme nucleare

COMENTARIUL

state ce fac parte din N.A.T.O., 
urmînd ca fiecare să primea
scă o sarcină anumită in pri
vința obligațiilur militare. Mai 
pe rominește, acest lucru în
seamnă inhămarea intr-o mă
sură și mai mare a țărilor din 
Europa occidentală la carul 
războinic anglo-american. in 
ceea ce privește Franța, acest 
plan rezervă împingerea ei și 
mai mult pe planul doi. Este 
însă puțin probabil că această 
„reorganizare" va inăltura di
ficultățile alianței occidentale 
agresive. Cunoscutul comenta
tor american Lippman, vor
bind despre criza care s-a 
creat în N.A.T.O., amintește că 
rădăcinile acestei crize tre
buie căutate incă la crea
rea N.A.T.O., deoarece intre 
membrii acestui bloc au exi
stat și există „conflicte inter
ne" care nu permit „adopta
rea unei poziții comune in toa
te problemele 
importante".

Bolile vechi 
fi Incurabile.

internaționale

se dovedesc a 
Iar răbufnirea

!

Un iminent pericol 
pentru întreaga omenire
Declarația acad. prof. EUGEN MACOVSKI
„Urmăresc cu multă satisfac

ție știrile ce vorbesc despre nu
meroasele adunări publice ce au 
loc în aceste zile în întreaga țară 
în cadrul cărora mii și mii de 
oameni ai muncii cer încetarea 
experiențelor cu arme atomice 
— a declarat unui redactor al 
ziarului nostru acad. prof. EUG. 
MACOVSKI, directorul Institutu
lui de Biochimie al Academiei 
R.P.R.

Toți cei care se preocupă de 
preb eme^e energiei atomice sau 
de problemele biologiei cunosc 
consecințele grave ale acțiunii 
radiațiilor asupra organismelor 
vii. Substanțele radioactive chiar 
și în doze mici pot exercita asu
pra organismelor puternice ac
țiuni dăunătoare. Istoria ș.iințe- 
lor a consemnat numele mu.tor 
cercetători care au lucrat cu a- 
semenea substanțe și care a’J 
pțătit cu viața derința lor de a 
cunoaște tainele naturii. Ca 
exempiu poa:e servi cazul ntarei 
savante franceze Marie Curie 
care datorită lucrărilor sale asu
pra radioactivității a murit de 
anemie pernicioasă provocată de 
radiațiunile noului element des
coperit. De asemenea mulți cer
cetători din aceste domenii a'i 
murit de cancer și de alte ma
ladii provocate de r^diațiuni. N i 
mai vorbesc despre consecințele 
funeste și extrem de dureroase 
pentru întreaga omenire a e 
bombardării orașelor japoneze la 
sfîrșitul celui de-al Il-lea răib.d 
mondial.

Dacă însă în trecut la efectul

dezastruos al acțiunii substan
țelor radioactive erau expuși nu
mai anumiți 
tate, acum 
Substanțele 
împrăștie in 
tăți tot mai _ .
pericol iminent pentru întreaga 
omenire.

DE ACEEA, CA BIOCHIM1ST, 
CAUTIND SA PUN CERCETĂ
RILE MELE IN SLUJBA VIE
ȚII OAMENH^OR CONSIDER 
CA TREBUIE ÎNCETATE NE
CONDIȚIONAT ORICE FEL DE 
EXPERIENȚE CU ARME ATO
MICE Șl SINT CONVINS CA 
OPINIA PUBLICA DIN TOATE 
ȚĂRILE POATE SA DUCĂ LA 
REALIZAREA ACESTUI DEZI
DERAT.

oameni de speciali- 
situația se schimbă, 
radioactive care se 
atmosferă în canti- 
mari, constituie un

Imperialiștii atentează 
la viata popoarelor — 
ns spune muncHorul fruntaș Peire Coman

A fost destul de greu să-1 gă- și în primul rînd din S.U.A. — 
sesc pe tov. Petre Coman în uria
șul complex „Grivița Roșie44. A- 
ceasta nu pentru că n-ar fi cu
noscut, dimpotrivă. Pe oricine în- • cesitatea** înarmării. Și, ca o con- 
trebam — tînăr sau vîrstnic — 
mă îndrepta spre secția a 3-a fie
rărie-vagoane. Aci, la „arcurărie4* 
muncește fruntașul în producție, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală a R.P.R., Petre Coman. Ve
nisem la el să discut despre o pro
blemă foarte actuală și în același 
timp foarte acută pentru omenire: 
experiențele cu arma nucleară.

— Am trăit două războaie mon
diale — a spus tov. P. Coman — 
și totdeauna mă îngrijorez cind mă 
gîndese la ele. Astăzi sînt nevoit 
din nou să citesc în ziare cuni o 
mînă de capitaliști din Apus —

nu vor deloc să se aslîmpere. Pen
tru umflarea continua a buzunare
lor lor, ei țipă isteric despre ,,ne-

MOSCOVA. — W. R. Hearst, 
junior, redactor șef și proprietar al 
trustului de ziare ,, Hear st News, 
papers” și proprietar al Agenției 
de informația „Internațional News 
Service" care se află la Moscova a 
rugat pe N. S. Hrușciov, prim 
secretar al P.C.U.S. sa-l primească 
pentru o convorbire.

La 22 noiembrie N. S. Hrușciov, 
a primit pe IV. R. Hearst și pe 
ziariștii americani F. Connif și R 
Considine, care l-au însoțit și a 
avut cu ei o convorbire.

La convorbire a asistat L. F. 
llicev, șeful secției presei în Mi. 
nisterul Afacerilor Externe al, 

-U. R. S. S.
PRAGA. — In .seara zilei de 21 

noiembrie au luat sfîrșit lucru
rile primei părți a Conferinței in. 
ternaționale a institutelor și co- 
misiilor de istorie a partidelor co- 
rnuniste și muncitorești, care s-a 
deschis marțî la Praga.

PEKIN. — China Nouă anunță, 
că tn timpul vizitei sale la Mos. 
cova, Mao Tze-dun, președintele 
R. P. Chineze s-a întilnit cu aproa. 
pe 3000 studenți chinezi, care stu. 
diqză la Moscova și practicieni 
chinezi, care lucrează în tntreprin. 
derile din Moscova.

In cuvtntarea sa Mao Țzedun 
s-a ocupat de unele probleme ale 
situației internaționale.

MOSCOVA. — La 21 noiembrie 
Ho $1 Min, președintele Republicii 
Democrate Vietnam, a organizat 
la reședința sa din Kremlin o con
ferință de presă pentru ziariștii 
din Moscova.

ATENA. — Ziarul „Kathimerlni** 
anunță sosirea în Grecia a unul 
grup de agronomi din Iugoslavia. 
Agronomii Iugoslavi vor urmări 
aplicarea programului de extin
dere și îmbunătățire a culturilor 
de măslini în vederea folosirii ex- 
perienței în acest domeniu șl în 
Iugoslavia.

ISTANBUL. — Ziarul „Cumhu
riyet" anunță că un subofițer ame
rican a împușcat rănind grav o 
femeie lingă Ismir. El a fost dat 
tn judecată.

ATENA. — Referindu.se la sama
volniciile comise de marinarii a. 
mericani aflați în Grecia, care au 
săvîrșit pe insula Rodos spargeri 
la restaurante pentru a-și procura 
băuturi alcoolice au atacat și mal
tratat cetățeni greci și au călcat 
în picioare steaguri grecești, zia
rul guvernamental ..Kathimerini*4, 
anunță că aceste samavolnicii an 
provocat vii proteste în rîndul 
populației,

BONN. — După cum anunță a. 
genția France Presse, Christian 
Hansen, primul ministru al Dane
marcei. pleacă la 22 noiembrie la 
Kâln pentru a duce tratative cu 
cancelarul Adenauer.

BQKOTA. — Generalul Pardo, 
membru al juntei militare car. 
guvernează Columbia, a declarat 
că în ultimii opt ani, din cauza 
războiului civil care a blntuit in 
țară și.au pierdut viața 280.000 de 
persoane. Tn aceeași 
600.000 de persoane au 
cuate.

PARIS. — Autoritățile ______
au confiscat ultimul număr al săp. 
tămînalului „France Nouvelle", or. 
gan al Partidului Comunist Fran
cez. Ca pretext pentru confiscarea 
revistei a ............
materiale 
geria.

CAIRO.
ministrului ____ „ ________
N. A. Mihailov, la 21 noiembrie a 
plecat de la Cairo spre Moscova pe 
bordul unui avion „TU-104" o de
legație culturală egipteană tn 
frunte cu ministrul Orientării Na» 
ționale, Fathi Radvan.

VARȘOVIA. - La Invitația lui 
Adam Rapacki, ministrul Aface
rilor Externe al R. P. Polone, la 
22 noiembrie a sosit la Varșovia 
o delegație guvernamentală a R.D 
Germane condusă de Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane, pentru 
a discuta probleme privind am. 
bele țări.

perioadă 
fost eva.

franceze

servit publicarea unor 
despre războiul din AL

— Răspunztnd invltaflel 
Culturii al U.R.S.S,

La închiderea ediției

unări cetățenești 
în întreaga țară

Tn întreaga țară continuă adu
nările cetățenești în care mii de 
oameni ai muncii iși exprimă a- 
deziunea la documentele sesiunii 
de la Stockholm a Consiliului 
Mondial al Păcii, cerînd să se 
pună capăt neîntîrziat experien
țelor cu arme nucleare, să se a- 
jungă'la un acord internațional 
în problema dezarmării.

Astfel de adunări au ținut 
muncitorii, tehnicienii și funcțio-

narii uzinelor „Mao Țze-dun" 
și cetățenii din cartierul respec
tiv, reprezentanții cultelor din 
Capitală și din regiunea Bucu
rești.

Asemenea adunări cetățenești 
au mai avut loc și la Craiova, 
Sibiu. Oradea, Iași, Ploești, Bu
zău, Cimpina, Constanța, Galați 
și in alte orașe.

(Agerpres)

secință, nu vor deloc să înceteze 
experiențele cu arma cea mai bar
bară a secolului nostru : arma 
nucleară. Am aflat din declara
țiile unor savanți apărute în ziare 
— chiar și din occident — ce pe
ricol pentru viața omului consti
tuie aceste experiențe nucleare, tn 
țările capitaliste se găsesc unii 
care vin și cu „teorii** pentru sus
ținerea experiențelor nucleare și 
eu îi consider pe aceștia ca aten
tatori La viața noastră, la existența 
civilizației omenești.

Mie îmi este dragă munca și 
meseria mea. Sînt sigur că același 
lucru îl spune oricare muncitor. 
Dar pentru a ne redea de muita 
noastră, avem nevoie în primul 
rînd de pace și munca noastră este 
acum amenințată de hrăpăreții ca
pitaliști care se preocupă numai 
de înarmări și de experiențe 
nucleare.

Eu sînt acum în întrecere cu 
mulți muncitori fi printre ei și 
tineri. Mă bucur de pildă că tină- 
rul Petre Nicolae, utemist, din 
secția mea, vrea să mi-o ia înain
te. Și eu îl ajut. Pentru munca 
noastră, a celor mai în vîrstă, dar 
în special a celor tineri de care 
ne îngrijim să crească muncitori 
de nădejde ai patriei noastre 
dragi, trebuie să ne ridicăm cu 
toții glasul în apărarea păcii.

0 scrisoare a filozofului englez 
B. Russel adresată lui N.S. Hrușciov 

și D. Eisenhower
LONDRA 22 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 21 noiembrie săptămtaalul ..New Statesman and Nation" 
publicat o scrisoare deschisă a filozofului englez Beriranda .

Russell adresată lui N. S. Hrușciov și lui D. Eisenhower.
Russell scrie că se adresează celor mal influenți conducători ai 

celor mai puternice țări, care dirijează politica acestor țări, in 
scopul preintimpinării unui război nuclear. El iși exprimă păre
rea că dat fiind progresul actual al științei și tehnicii intr-un 
viitor război nu pot exista învingători. Russell consideră că nici 
o mare putere nu poate dori instaurarea dominației sale asupra 
lumii prin forță, deoarece ea nu poate ajunge decît Ia catastrofă.

Russell se pronunță cu hotărire împotriva cursei înarmărilor 
atomice și consideră că această problemă poate fi rezolvată prin- 
tr-un acord intre U.R.S.S. și S.U.A.

Filozoful englez cere să se renunțe la 
Răsăritul de Apus șl să se recunoască 
pașnice. Pentru aceasta trebuie numai 
să-și recunoască reciproc drepturile, să recunoască că fiecare tre
buie să invețe să trăiască umăr la umăr 
cind se vor face încercări de a propaga 
cuiască forța prin argumente".

In încheiere, Russell propune ca N. S. 
hower „să se intilnească șl să discute In mod sincer condițiile 
coexistenței", |

ostilitatea care desparte 
necesitatea coexistenței 

ca Răsăritul și Apusul

cu celălalt, iar atunci 
ideologia să se înlo-

Hrușciov și D. Eisen-
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