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cel mai bun agitator
Am citit scrisorile publicate în 

ziarul „Scinteia tineretului1 
legătură cu schimbul de 
riență între organizațiile 
pentru atragerea tinerilor 
pe calea socialismului și 
să ne spunem părerea.

Ar fi multe de povestit 
felul în care am luptat 
colectivizarea comunei i 
dar ne vom referi la cîteva din
tre acțiunile cele mai interesante.

Aproape în toate scrisorilor pu
blicate se subliniază — după pă
rerea noastră în mod just — că 
în munca cu tineretul trebuie să 
folosim forme cît mai atractive 
și mai variate.

Sarcinile organizațiilor U.T.M. 
de la sate sînt clare. Dar par
tidul ne învață că în lupta pen
tru îndeplinirea acestor sarcini 
să nu copiem în mod mecanic for
mele și metode- ;
le folosite de 
către organiza- țiiie de partid. Pentru un larg schimb de 

Tinerii din . . —
Tcpraisar au a- 
rătat mai pe 
larg în scrisoa
rea lor cît de 
multiple sînt 
posibilitățile or
ganizațiilor noa- 
tre utemiste în 
acest sens.

Ei au dreptate cînd spun că vi
zitele tinerilor țărani muncitori 
în G. A. C., discuțiile cu colecti
viștii sînt de o mie de cri mai 
convingătoare decît oricare alte 
metode sau mijloace. Organiza
ția U.T.M. din gospodăria noa
stră colectivă a hotărît să strîngă 
cît mai mult relațiile cu tinerii în
tovărășiți și individuali din sat. 
Am făcut astfel cîteva adunări 
generale deschise la care i-am in
vitat pe toți tinerii din sat. La or
dinea de zi un singur punct: 
„despre viața tinerilor în gospo
dăria colectivă11. Tinerii colecti
viști au luat cuvîntul, vorbind 
despre felul nou în care muncesc 
și trăiesc în gospodăria colectivă, 
despre posibilitățile mari de ridi
care materiali și culturală pe care 
le au aici, despre frumoasele pers
pective pe care le întrevăd clar 
in viitor. După aceea am vizitat 
Gospodăria colectivă: colțul roșu 

înde s-a dansat și s-a ascultat 
muzică) magaziile, grajdurile cu 
vite etc.

Noi am avut în vedere totodată

1“ în 
extpe- 

U.T.M. 
săteni 
dorim

: despre 
t pentru 
noastre,

ca la aceste adunări generale, 
precum și cu alte prilejuri să lă
murim problemele neclarificate pe 
care le ridicau tinerii. Această 
muncă a ncastră a dat rezultate 
cu care azi ne mîndrim. Toți ti
nerii din comuna noastră sînt în 
prezent împreună cu familiile lor 
in gospodăria colectivă. Mulți 
dintre ei au contribuit în mare 
măsură la lămurirea părinților. Și 
asta a dus bineînțeles la crește
rea prestigiului lor în fața oa
menilor. Utemista Florica Oancea 
nu s-a lăsat pînă n-a lămurit-o 
pe maică-sa să intre în gospodă
ria colectivă. Desigur, n-a fost 
prea ușcr, nu au lipsit lacrimile 
din partea fetei și ocările din par
tea mamei. Tinerii Osman Franc 
și Iulian Sava, după ce părinții 
lor s-au înscris, au venit in rîn. 
durile agitatorilor.

experiență între Organiza
țiile U. T. M. dela sate 

în vederea atragerii 
tineretului pe calea 

socialismului

Experiența 
noastră 
dus la 
zia că 
tea din 
dăria 
este cel mai 
bun agitator.

Și acum des
pre o altă pro
blemă. Am vrea 
să răspundem 
tinerilor din 
Goicea care ri
dică o pro

blemă interesantă: cum poate 
influența organizația U. T. M. 
nu numai pe tineri dar și pe oa
menii mai în vîrstă. Tinerii noș
tri agitatori au lămurit mulți oa
meni în vîrstă să vină în gospo
dăria colectivă. Cum au reușit a- 
ceasta ? In primul rînd prin aceea 
că reușeau să-și lămurească pro
priile lor familii; ei înșiși erau 
deci exemple convingătoare. In 
al doilea rînd, tinerii colectiviști 
din brigăzile de agitatori erau a- 
leși dintre cei mai buni utemiști, 
mai harnici, care se bucurau de 
prestigiu în sat. Oamenii în vîrstă 
îi apreciau, îi știau că sînt băieți 
luminați, harnici, cu care au ce 
vorbi. La noi nu s-au întîmplat 
cazuri ca oamenii în vîrstă la 
care mergem să-i lămurim să nu 
ne dea atenție, să refuze să stea 
de vorbă cu noi. Prestigiul agita
torului joacă un rol hotărîter, fie 
el tînăr sau bătrîn.

ne-a 
conclu- 
realita- 
gospo- 

colectivă 
cel

Cu salutari frățești, 
tinerii din comuna Basarabi, 

regiunea Constanța

Uzinele „Strungul11 din Orașul Stalin a început să fabrice
utilaj de foraj pentru mare adincime. In fotografie: utemis- 
tul Ion Borno, execută piese pentru noile utilaje.
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Telegram e
Dr. Petru Groza, președintele 

Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P. Romîne. a trimis ur
mătoarea telegramă :

Excelenței Sale
Domnului CAMIL ȘAMUN

Președintele Republicii Liban

Cu prilejul sărbătorii naționale 
Libanului — Ziua Independen-a

ței — vă rog să primiți, Exce
lență, felicitările mele cordiale 
și cele mai sincere urări de feri
cire pentru dv. personal și de 
prosperitate pentru poporul li
banez.

DR. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

La aceasta s-a primit următo
rul răspuns:

Excelenței Sale
Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

In numele meu și al poporului 
libanez mulțumesc Excelenței 
Voastre pentru amabilul mesaj 
trimis cu ocazia sărbătorii națio
nale a Libanului și vă adresez 
dvs. și poporului romîn cele mai 
bune urări de fericire și prospe
ritate.

CAMIL ȘAMUN
Președintele Republicii Liban

Tovarășul Chivu Stoica 
a primit în audiență 

pe ambasadorul Republicii 
Populare Polone

Vineri, 29 noiembrie a.c., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, Chivu Stoica, a 
primit în audiență 
rul extraordinar și 
al R.P* Polone la 
nusz Zambrowicz,

pe ambasado- 
plenipotențiar 
București, Ja-

în unele cămine muncitorești
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnniiiiniN iiiiiiiiiiiiiiiii«

trebuie însă atrași în colectiv și 
educați. Or la Petrila lipsește 
munca educativă. Comitetul de 
cămin, secretarul U.T.M. și edu
catorul au înlocuit munca educa
tivă cu metode administrative. 
Nici un fel de activitate cu tine
retul, nici seri literare, nici 
cuții pe probleme de morală, 
dans — organizate ca lumea, 
tul se rezumă la organizarea 
cînd în cînd, a unor ședințe 
date cu excluderea din 
Dar datorită faptului că lipsește 
munca de educație, munca 
tică, eficacitatea acestora 
scăzută.

Un schimb de experiență 
comitetele căminelor Văii 
ar avea darul să învioreze i 
de educație.

Ar fi bine dacă biroul 
tetului raional U.T.M. Petroșani 
ar lua în discuție problema edu
cației în căminele muncitorești, 
elaborînd hotărîri obligatorii.

în ceea ce privește condițiile 
materiale, e de dorit ca direcțiu
nea combinatului ‘ carbonifer (di
rector administrativ tov. Augustin 
Cosma) să le asigifre neîntîrziat, 
valorificînd pe deplin minunatele 
posibilități oferite de partid și 
guvern. Ziarul local a criticat în 
repetate rînduri lipsurile în acea
stă privință, dar măsuri s-au luat 
prea puține. Conducerea Ministe
rului Minelor are desigur un cu
vînt de spus.

PETRE VEDEA

Călătorul, poposind în Valea 
Jiului, rămîne impresionat de 1 
tabloul care i se înfățișează. Clă
diri moderne se înalță în soare. ; 
La ferestre ghivece cu flori, iar < 
printre flori, căpșoare de copii. i 
Sînt blocurile construite pentru 1 
mineri. Pentru nefamiliști există : 
azi în Valea Jiului 19 cămine.

Unele, printre care cele de la 
Vulcan, reușesc să servească din 
toate punctele de- vedere drept 
casă de odihnă tinerilor. în ele 
totul este curat, totul te îmbie la 
odihnă.

Cu toate eforturile depuse pen
tru crearea de condiții optime de 
trai, sînt însă și unele lucruri 
care nu corespund cerințelor.

La Petrila, de exemplu, ne-a 
mirat o parte a mobilierului — 
cuiere mari tăiate din lemn nefa
sonat — care dădea un aspect ne
plăcut camerelor. în majoritatea 
camerelor lipseau scaunele, șifo
nierele, ba chiar fețele de “ 
în camere cu 22 de paturi 
un singur bec.

Dacă aceasta este situația 
teva cămine care servesc 
locuință de lungă durată, și mai 
puțin ne mulțumește atenția dată 
unor cămine destinate să fie lo
cuite chiar în prima perioadă, de 
noii veniți, așa-zisele căminc-tain- 
pon.

în timp ce căminul-tampon de 
la Molișoara-Vulcan a reușit să 
fie model datorită faptului că to
varășul Iosif Cotoț, șeful exploată
rii și Carol Perloti, gospodarul 
minei, se ocupă de tineri ca de 
proprii lor copii, la căminele-tam- 
pon de la Petrila am găsit în 
schimb geamuri sparte, în camere 
frig, în unele chiar igrasie. Lip
seau dulapurile și alte mobile ne
cesare. Nu exista amenajat nici 
un post de prim ajutor cu mini
mum de medicamente. Tovarășii 
loan Centery, gospodarul minei, 
și Constantin Cenușă, șeful exploa
tării Petrila, vin la cămine, cons
tată lipsurile, dar... nu iau măsuri.

Deficiențele existente nu se da- 
toresc lipsei de mijloace mate
riale. Dimpotrivă, statul nostru 
asigură pentru mineri tot ce le 
este necesar. Ceea ce lipsește e 
însă buna gospodărire locală, in
teres și atenție din partea unor 
factori însărcinați să gestioneze a- 
ceste mijloce. Ce lipsește în că
minele sus-numite de pildă ?

Prin cîteva cămine 
aie tinerilor 

muncitori din 
Valea țiului

dis- 
nici 
To- 
din 
sol- 

cămin.

poli- 
este

1

,8
8

i între 
Jiului 

munca

Comi-

masa.
exista

în cî- 
drept

Becuri, mături și alte mărunțișuri. 
Căminele duc lipsă de sodă cris
talizată, în timp ce în depozitele 
locale ale comerțului se află din 
abundență. Combinatul zice : 
o putem recepționa, avem 
de expertiză chimică". Au 
de expertiza pe care o 
face... orice gospodină.

Asigurarea condițiilor

„Nu 
nevoie 
nevoie 
poate

(Agerpres)

Delegația de partid și guvernamentală 
care participă la festivitatea 

dezvelirii monumentului închinat 
răscoalei de la Bobîlna

Vineri seara a plecat din Bucu
rești spre Cluj o delegație a Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernu
lui RepublicSi Populare Romîne 
care va participa la festivitatea 
dezvelirii monumentului închinat 
răscoalei de la Bobîlna.

Delegația este alcătuită din to
varășii Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.,

membru al C.C. al P.M.R., minis
trul Invățămîntului și Culturii, 
Augustin Alexa, membru al C.C. 
al P.M.K., procuror general al 
R. P. Romîne, Pavel Țugui, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
șef de secție la C.C. al P.M.R., 
Ladâslau Banyai, director general 
în Ministerul Invățămîntului și 
Culturii și acad. Andrei Oțetea.

(Agerpres)
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekaș, secretar 
al C.C. al P.M.R., Atanase Joja,

La o demonstrație

a tinerei generații
de matematicieni și fizicieni

Faptele au început cu un anunța 
Se cuvine deci ca și reportajul — 
care se dorește oglinda faptelor 
— să înceapă tot cu el. Iată-1:

„Problemele pentru eta. 
pa I a concursului stu
dențesc de matematică și 
fizică organizat de Uniu
nea Asociațiilor Studenți
lor și Societatea de mate
matică și fizică, se află la 
secretariat".

Textul acesta a apărut către 
sfîrșitul anului universitar trecut 
la toate afișierele facultăților în 
care matematica și fizica sînt 
„de-ai casei". Studenții au citit, 
au bătut la ușa secretariatului și... 
Și de-aci încolo, a început con. 
cursul. Munca, stimulată de cîte 
un „Cum stați băieți ?“ pornit de 
la catedră, și-a urmat făgașul 
normal, pe care-1 poate bănui fie
care cu ușurință : descifrări, cău
tări, uneori eșecuri, din nou cău
tări, în sfîrșit’ rezolvări, trierea.

Cam acesta a fost drumul către 
București al fiecărui finalist.

Iată-ne deci ia finală, în 22 no. 
iembrie 1957. dimineața.

Zecile de concurenți, veniți in 
Capitală din toate colțurile țării 
se află, în sfîrșit, în fața colilor 
albe de hîrtie, pe care au început 
să aștearnă datele problemelor dic
tate cu voce tare, rar și răspicat.

Este greu de redat — dacă nu 
imposibil — specificitatea atmos. 
ferei de competiție, de concurs, a- 
tuncl cînd se confruntă matema
ticieni.

Aci, în amfiteatrul mare, liniștea 
e atît de desăvîrșifă îneît îți im. 
pune tăcere. Timp de cinci ore, ti. 
nerii aceștia, în care n-ai ghici la 
prima vedere atîta stăpînire și me
ticulozitate, vor calcula cu aten
ție toate soluțiile pentru... locul I. 
Hotărît lucru, sînt oameni aparte 
matematicienii.

Și mai ciudat că după atîtea ore 
de muncă se schimbă foarte pu
ține cuvinte. Nedumerit, întreb pe 
cineva care tocmai predase teza, 
îmi răspunde cu putină îngăduin
ță, ca unui neinițial :

— Cifrele și rezultatele n-au ne. 
voie de comentarii, la ele ajungi 
sau rămîl pe drum...

La ieșire se discută, totuși. Des
pre București, desnre multe lu. 
cruri dar mai ales despre un eveni. 
ment care urmează să se petreacă 
a doua zi dimineața și care — 
prin importanță — pare să rivali
zeze cu aspirațiile către premiul I. 
Deocamdată nu-l știm. Pînă la el 
mai este încă o lucrare scrisă ; 
fizica.

Din sală se iese, ca și diminea
ța, în liniște. Fiebare știe ce-a fă
cut și cît a făcut. Probabil că, în. 
tr-adevăr, „cifrele n-au nevoie de 
comentarii"...

★
A doua zi programul concursului 

nu anunță nici o probă scrisă și 
nici orală. Totuși, finaliștii s-au 
adunat toți cu o precizie... mate
matică în holul facultății, la 
ora 9. In ciuda tuturor semnelor 
de nerăbdare, autobusele — că. 
rora nu le-a Intrat pe semne fn 
sînge disciplina matematică» în-

tîrzie. Ba iată-le 1 Pornim spre ci. 
clotronul romînesc. Explicațiile 
sînt de prisos.

E temerar să te apuci a rezuma 
cele văzute sau chiar cele expli- 
cate cu răbdare și îndreptățită 
mîndrie de către ghizi. Ciclotronul 
și reactorul fac parte din lucrurile 
pe care trebuie să le vezi pentru 
a ți le imagina. Finaliștii la con- 
cursul de matematică și fizică le-au 
văzut, piesă cu piesă, instalație cu 
instalație. După cum spunea un 
student la întoarcere, asistasem la 
un „premiu oferit tuturor". Re
marca mi se pare exactă:

După amiază, oral. Ceva mai 
multă teamă, mai multe emoții. 
Pentru cîțiva din concurenți, fap
tul că trebuie să răspundă la oral 
e o surpriză ; nu li se anunțase. 
Prilej de și mai multe emoții. 
Treaba merge însă bine. Se răs- 
punde gîndit și exact, chiar dacă 
în unele răspunsuri se simte va
canța lungă de trei luni.

Aci e mai greu să știi, ,,ce-ai fă. 
cut", și unde sînt mai multe îndo
ieli, sînt și mai multe discuții, di
leme sau chiar dispute pe cori
dor. Le va limpezi pe toate lista 
cu rezultate...

★
In amfiteatrul „Spiru Haret“ se 

rostesc numele cîștigătorilor și se 
împart premii. Printre studenții 
concurenți au venit profesori cu 
renume conducători ai Asociațiilor 
Studenților care le adresează cu-

I. BUJOREANU.
(Continuare în pag. 3 a)

Asigurarea condițiilor trebuie 
să meargă mînă în inînă cu păs
trarea lor. E o îndatorire cetățe
nească să păstrezi bunul obștesc ca 
pe al tău propriu.

în raidul nostru am întîlnit 
însă adesea neglijență.

Spre deosebire de căminele de 
la Vulcan și Lupeni unde dom
nește curățenia, la Lonea (cămin 
„model" recomandat de tovarășul 
Augustin Cosma, director adminis
trativ al Combinatului), am găsit o 
situație de neinvidiat. Unii laca- 
tari din căminele Petrilei se culcă 
îmbrăcați. Am putea exemplifica, 
în camera nr. 31 dintr-un cămin, 
Vasile Costea dormea încălțat. Nu 
rareori au fost găsiți dormind în 
același .fel căminiștii Ion Borșoș 
și Vasile Glișcă. "

Ne-am întrebat ^cine să fie res
ponsabil pentru această stare de 
lucruri. Desigur făptașii. Dar nu
mai ei ? Să spunem... la Petrila : 
să fie oare responsabil comitetul 
de cămin (tov. Eustațiu Lungu, 
Marcel Filip, Carol Samoilă, 
Gheorghe Roibu) să fie responsa
bil comitetul U.T.M. în frunte cu 
tovarășul loan Jitea, secretarul, 
sau Toma Petre, educatorul cămi
nelor ? Toți. Este evident că o 
parte din tinerii noi veniți nu 
manifestă atitudine plină de grijă 
față de înfățișarea căminelor. Ei

Cunosc un om peste măsură 
de aglomerat cu treburi. Intr- 
un cuvînt, superocupat. Totdea
una e grăbit și nervos, uneori 
chiar pînă la disperare. Mereu 
are impresia că cineva îl alear
gă din urmă și că dacă ar sta 
o clipă locului s-ar întâmpla o 
mare nenorocire. De aceea e 
veșnic agitat, calcă nervos de 
la un capăt la altul trotuarul 
pe o porțiune respectabilă, dă 
din mîini încoace și încolo, ți
pă, amenință.

— Fă loc, băi, tovarășe, că 
de nu...

Troleibuzul e plin de cetă
țeni. în disperarea sa superocu- 
patul își face loc cu coatele, se a- 
gață de paltonul unuia de pe 
scară, împinge un bă
iețel pînă îl lipește cu y 
nasul de geam și res
piri nd ușurat, se pos
tează cît e de lat pe 
toată ușa. Punctul de 
sprijin a fost găsit. Pî
nă la stația de cobo- 
rire nu se mai mișcă.

La cantină super ocupatul stă 
în picioare. Pînă i se aduce mîn- 
carea, bate în farfuria goală cu 
lingura ca într-o toacă și stri
gă peste capetele vecinilor ca 
dintr-un vîrf de deal: „Hai, 
băi, tovarășe cu ciorba aia, ori 
te apucași s-o gătești acum ?T*

Nu știu cum se face că su- 
perocupatul e mai totdeauna și 
întârziat. L-am întîlnit într-o 
seară la film și l-am auzit cu 
urechile mele rugind-o pe ca
sieriță :

— Nu-i nimic dacă a înce
put jurnalul. Mă duc și așa. 
Dați-mi, vă rog, un bilet,

— Dar va trebui să aștep
tați.

— Aștept.
Atît i-a trebuit. Cu biletul 

fluturînd, sus, între degete, ca 
un steguleț de pe mașinile 
serviciului de salvare dă buz
na. printre oamenii din hol ca
re așteaptă să se sfîrșească jur
nalul și se năpustește asupra 
Controlorului.

— Ce nu-i voie, băi, tova
rășe. cum nu-i voie? Am plă
tit și intru. Apoi ca omul de
plin îndreptățit să se revolte, 
fiind sigur că nu-i auzit și de 
casieriță, îi vîră degetele sub 
ochi:

— De ce vinde bilete dacă 
nu-i voie ?

Se apleacă, trece pe sub ba
ră și găsindu-și loc prin întu
neric se așează oftând din a-.
•—....................... .'*............... ..........

ÎOIIHOK

dineul pieptului. Găsește iarăși 
punctul de sprijin.

Dar nu suportă să facă și al
tul ceea ce face el, doamne fe
rește. Cînd încurajat de exem
plul lui prost, își face loc un 
altul, se leagănă in scaun cu 
răbdarea strangulată, își mișcă 
corpul într-o parte și în alta 
și țipă de răsună toată seda:

— Stai jos, băi, tovarășe. Nu- 
ți-e rușine P Păi ce, eu am plă
tit aicea să-ți văd spatele ?

Am lucrat cîndva cu super
ocupatul în aceeași instituție. 
Dimineața intra pe ușă c'4 pal
tonul pe mînă (se dezbrăca în 
timp ce urca scările) și cu pă 
rul răvășit.

— Am trecut pe la sindicat, 
ne anunță el, justifieîndu-și în
târzierea în timp ce pufăia ca 

locomotiva lui Stephen- 
sohn. Cînd șeful îi ce
rea explicații nici nu-l 
lăsa să sfîrșească și să
rea ca împins de un re
sort :

— Am să le dau o- 
dată dracului de „ba- 

Spuneți și dumneavoas- 
just să stea tramvaiul 

și jumătate la barieră P

riere". 
tră, e 
o oră , ,

Dacă șeful tace, superocupa
tul, nesigur de efect, cu gînd 
să-și consolideze baza, să spul
bere orice îndoială, vine cu su
gestii :

— Ar trebui să interveniți. 
In calitate de șef... Ce dacă-i 
Ministerul Căilor Ferate? Să se 
termine odată cu babilonia as
ta 1

La ședințe superocupatul ia 
parte foarte arareori. N-are 
timp. Nu poate sta locului. E 
nervos, plictisit, aglomerat.

— Vezi-ți, tovarășe, de trea
bă. Nu pot. Geaba insiști.

La muncă voluntară, la o 
treabă obștească fie ea cît de 
măruntă, sare ca ars, uneori 
de-a dreptul jignit:

— Da ce băi tovarășe nu
mai pe mine mă găsești în toa
tă instituția ? Ce-oi fi eu ?

Am afirmat că superocupatul 
e și întîrziat. Nu însă totdea’ 
una. Timpul de serviciu se în
cheia la ora trei după amiază. 
Cînd acele ceasornicului se a- 
propie de ora cu pricina, su
perocupatul tresare. Își adună 
dosarele și hîrtiile de pe masa, 
aleargă repede la cuier și, 
paltonul pe braț, spune cu 
zîmbet fericit pe buze:

— Băi, tovarăși, da' noi 
mai avem casă ?l
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Cornel Popa,
elev
X-a F. a liceu
lui „Aurel Vlai- 
cu“ din Capita
lă execută sin

gur piese la strung. îndru
mările muncitorului Gh. Vin- 
țeanu sînt încununate de suc
ces.

Foto: D. F. DUMITRU

clasa

Timp de mulți ani de zile, ca
lul de bătaie al propagandei bur
gheze a fost proslăvirea „modului 
de viață american" și a „suprema
ției" S.U.A. în domeniul indus
triei, științei și tehnicii. Incepînd 
cu Truman și terminînd cu ulti
mul scrib de la vreo fițuică din 
Ohio, propagandiștii reacționari 
proclamau „secolul american", „do
minația mondială a Americii", „mi
siunea America de a regenera lu
mea". Fostul președinte Truman, 
în memoriile sale, se lăuda i „Nici 
un monarh absolut n-a avut, după 
părerea mea, vreodată, de luat 
hotărîri și de asumat responsabi
lități ca ale unui președinte al 
Statelor Unite. E cu adevărat 
fantastic. Deciziile sale hotărăsc 
soarta a milioane de indivizi nu 
numai din propria sa țară ci și 
din lumea întreagă".

Legănîndu-se într-o dulce eu
forie, monopoliștii își luau visurile 
drept realități. Adoratorii mai mă
runți ai vițelului de aur ameri
can, propagandiștii englezi, fran
cezi etc., se raliau osanalelor la 
adresa puterii absolute a dola
rului. Un cor asurzitor umplea 
văzduhul, de la New York la Mel
bourne și de la Oslo pînă la Ca
petown.

Sînt însă perioade în care, a- 
proape brusc, acest cor amuțește, 
transformîndu-se în schelălăit. 
Astfel s-a întîmplat, bunăoară, 
imediat după cel de-al doilea 
război mondial. Un răstimp oare
care, presa reacționară, abanclo- 
nîndu-și obișnuitele baliverne 
despre „slăbiciunea" Uniunii So
vietice, a încercat să explice „mi
racolul rusesc". Bineînțeles, expli
cațiile erau de așa natură îneît 
să nu explice nimic și în special 
să nu dezvăluie adevăratele izvoa
re ale forței statului socialist. In 
cele din urmă ziarele cele mai 
reacționare au tras concluzia că 
Istorica victorie a Uniunii Sovie
tice în cel de-al doilea război

mondial a fost ceva întîmplător. 
Campania propagandistică împo
triva Uniunii Sovietice, împotri
va tuturo^ forțelor socialiste a 
reînceput cu o nouă furie. A ur
mat faimosul „război rece" ini
țiat și promovat de cercurile di
riguitoare din S.U.A. Presa ame
ricană, secondată de fițuicile a- 
diacente, a început din nou să de
monstreze cum că sistemul socia
list nu e bun de nimic. Pe un

recenta conferință parlamentară 
N.A.T.O. de la Paris, a declarat: 
„Astăzi U.R.S.S. ne-a ajuns din 
urmă în majoritatea privințelor, 
iar în unele domenii ne-a și depă
șit". Un expert, fizicianul L. Al
varez a declarat: „Știința sovie
tică se dezvoltă într-un ritm fan
tastic și în prezent în ceea ce 
privește tehnica rachetelor și fi
zica energiilor înalte, se află îna-

motive ale rămînerii în urmă a 
S.U.A. îl constituie faptul că sa- 
vanții americani de frunte „au 
fost de multe ori obiectul unor 
calomnii violente" sub pretext că 
ar fi „infectați" de simpatii pro- 
comuniste. S-a emis apoi păre
rea că adevăratele motive ale în- 
frîngerilor S.U.A. trebuie căutate 
în politica guvernului. De fapt, 
de multă vreme unele ziare de 
peste ocean se plîng că S.U.A.

De ce rămîn în urmăSUA
in domeniul șilingi ?
ton plin de suficiență, se 

teau sentințe'de genul aceleia a 
lui Walter Dornberger, consul
tant al trustului „Beli Aircraft" r 
„Rușii nu au nici priceperea, nici 
capacitățile intelectuale, nici posi
bilitatea de a rezolva probleme 
tehnice mai repede decît S.U.A."

Iată însă că, odată mai mult, 
zarva lăudăroșilor a lăsat locul 
unor amarnice plîngeri și recu
noașteri. Osanalele la adresa „su
premației" tehnicii americane au 
fost înlocuite cu mărturisiri plîn- 
gărețe. „Noi americanii — se la
mentează „New York Times" — 
ne-am înșelat singuri timp de ani 
de zile cu privire la capacitatea 
tehnică a U.R.S.S. Am subapre
ciat în timpul celui de al doilea 
război mondial realizările sovie
tice în domeniul armamentului. 
Am calculat greșit timpul necesar 
Moscovei pentru a produce arme 
nucleare. Am prevăzut greșit rit
mul programului lor de lansare a 
unui satelit". Punînd punctul pe i, 
senatorul Jakson, luînd cuvîntul la

emi- intea întregii lumi occidentale. 
Peste cîțiva ani, Rusia va întrece 
occidentul aproape în toate dome
niile".

In fața acestei situații, în pre
sa americană s-a pornit o aprinsă 
discuție asupra cauzelor rămînerii 
în urmă a S.U.A. Unii comenta-

Amare recunoașteri 
ale presei burgheze 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦
tori s-au aruncat asupra savanți- 
lor și tehnicienilor, făcîndu-i cu ou 
și cu oțet. S-a ajuns totuși la 
concluzia că nu aceștia sînt vi
novății. Dimpotrivă, s-a constatat 
că oamenii de știință americani 
sînt în rol de victime ale unor 
alți factori. De pildă, fostul pre
ședinte Truman, într-o cuvîntare 
rostită la Welch, și-a exprimat 
părerea că unul din principalele

sînt lipsite de conducere, deoarece 
președintele Eisenhower este bol
nav. Un alt grup de ziare, îl fac 
răspunzător pe Dulles de toate 
eșecurile politicii oficiale ame
ricane. Aceste afirmații sînt 
sprijinite cu un bogat material 
documentar (de altfel nu e se
cret pentru nimeni că orientarea 
războinică a lui Dulles aduce nu
mai urmări catastrofale pentru 
Statele Unite).

Totuși, unele ziare nu se opresc 
aici. Ele refuză să creadă că în
treaga vină o poartă un grup de 
persoane, oricît de mare ar fi in
fluența acestora asupra politicii 
guvernului S.U.A. ' Analizînd în 
mod realist situația, aceste ziare 
ajung cu amărăciune la conclu
zia că rădăcina răului este mult 
mai profundă: ea constă în însuși 
sistemul capitalist, lată cum își 
formulează această constatare zia
rul „Capital Times": „Ni s-a 
împuiat capul cu propaganda ce 
proslăvește splendoarea sistemului 
liberei inițiative, în timp ce, în

realitate, acest sistem nu este nici 
pe departe atît de splendid".

In fața realităților amare, unele 
ziare sînt nevoite să recunoască 
o serie de racile ale economiei a- 
mericane. De pildă, se vorbește 
despre lipsa de coordonare a cer
cetărilor științifice. Desigur ziarele 
burgheze americane se feresc să 
intre în amănunte. Se știe însă 
că această racilă se datorește do
minației proprietății private, care 
fărîmițează economia națională si 
face imposibilă reunirea eforturi
lor într-o singură direcție. Fiecare 
mare trust, construin du-și labora
toare și achiziționînd savanți, lu
crează pe cont propriu, ține în se
cret invențiile și descoperirile ști
ințifice. Nu rareori, spre a îm
piedica trustul rival să obțină re
zultate în cercetările științifice, se 
pune la cale răpirea și chiar asa
sinarea oamenilor de știință din 
slujba trustului advers, organizarea 
de atentate asupra laboratoarelor 
firmei concurente etc. Aplicarea 
în practică a realizărilor științei 
și tehnicii este de asemenea barată 
de proprietatea privată, de riva
litatea diptre trusturi și dintre 
diferite organe de stat subordona
te unor trusturi financiare concu
rente. Astfel, marile companii de
ținătoare de centrale electrice se. 
opun introducerii de centrale ato- 
moelectrice, deoarece acestea le-ar 
cere mari investiții de capital. 
In aceste condiții — recunosc zia
rele americane — nici nu poate 
fi vorba de un sistem de planifi
care capabil să pună capăt anar
hiei din acest domeniu, ca și din 
întreaga viață economică și so
cială. Rezumînd părerile de acest 
fel, publicate în presa americană*
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TEODOR MAZILU:

„Galeria PALAVRAOnLOR
„Galeria palavragiilor" este, în 

ciuda titlului său șugubăț, o 
carte aspră și gravă. „Aspectul 
glumeț al problemei" ia care se 
referă unul din eroii lamentabili 
ai cărții, lipsește aproape cu de
săvârșire din încercările satirice 
ale lui Teodor Mazilu.

Cartea lui Teodor Mazilu este 
dominată de severitatea juvenilă 
a autorului, care scrutează tagma 
imprlcinațllor cu zelul judecăto
rului incoruptibil. Disecția ana
litică a tipurilor de „palavragii" 
este săvîrșltă firesc, ca un act 
de ecaresaj public efectuat nu nu
mai din ohllgație, dar și cu vă
dită plăcere. Am spune că avem 
de-a face cu o lucrare satirică 
extrem de optimistă, dacă ținem 
seama de seninătatea cuceritoare 
a autorului care fșl exercită mi
siunea, încredințat, in mod vădit, 
de eficacitatea fiecărui rînd și a 
fiecărei imagini, in opera sanitară 
la care s-a angajat. De cele mai 
multe ori țelul satirei in suita 
de povestiri la care ne referim, nu 
este reeducarea unor rătăciți, cit 
mai ales stigmatizarea, fără drept 
de apel, a unor cazuri cronice, 
nerecuperabile. Critica face de as. 
tă dată opera de selecție riguroa
să, intenționind să elimine din 
rinduriie societății noi, crengile 
putrede cu rivna gospodarului 
care se îngrijește de soarta între
gii livezi. Pornit pe un asemenea 
drum, Maziliu operează fără mă
nuși, dar eu unelte sterilizate. 
Ucenic chirurg remarcabil, auto
rul „Galeriei palavragiilor" pare 
a fi insă stăplnit de tracul mese
riei abordate, întrucît gesticulea
ză uneori excesiv cu imaginile și 
parauoxele puse în slujba satirei.

In ciuda acestor excese, incizia 
critică este, de multe ori, adincă 
și salutară. Teodor Mazilu se 
străduiește așadar să facă operă 
profundă de moralist, cultivînd 
un umor sobru care n-are nimic 
comun cu zeflemeaua groasă a 
unor publicații de genul „Urzicii".

„Palavragiii" supuși bisturiului 
critic sînt considerați de autor 
drept cazuri patologice, tarele 

morale fiind privite ca semnele 
unei boli triste. Este dusă 
pină la ultima consecință ideea 
că demagogia, arivismul, e- 
gocentrismul nu sînt simple „lip
suri", ci niște malformații adinei 
care dau individului stăplnit de 
asemenea manii o alură anorma
lă de necontestat Atitudinile ne
umane, abdicarea de la o condu
ită morală demnă de specia ome. 
nească duc implacabil, în aceas
tă viziune, la situarea respectivi
lor într-un contrast izbitor cu

oamenii autentici, nealterați su
fletește. Putreziciunea morală este 
urmărită astfel in pamfletele lui 
T. Mazilu ca 6 îngrozitoare stre
che care distruge treptat tot ceea 
ce este sănătos în construcția 
sufletească a individului vizat, 
lin asemenea val o cuprinde — de 
pildă — pe Maria Popescu din 
momentul in care această fată 
simplă șl sinceră începe să mi
meze „subtilitățile" intelecualis- 
te ale unor amici infatuați. („Ma 
ria Popescu nu mal vrea să fie 

Maria Popes
cu"). Anormali 
Par și alți e- 
roi In cartea 
Iui Teodor Ma- 

zilu, dar ciudă
țeniile lor as
cund toate mo. 
blluri extrem de 
lucide iar ano
maliile prezen. 
tate nu trezesc 
nici un moment 
mila, inspirind 
dimpotrivă ură 
șl dispreț. De 
fapt, este vorba 
despre o puter
nică reliefare a 
automatlsmelor 

provocate de 
comportarea ar
tificială, necin
stită a tipurilor 
satirizate, 
pralicitind

Su
la 

maximum, Mazilu caricaturează 
violent cu intenția vădită de a 
ne arăta că asemenea eroi odioși 
nu mai păstrează nimic omenesc. 
Tehnica de execuție a portretelor 
satirice din „Galeria palavragi
ilor" poate fi rezumată în urmă
torii timpi:
Timpul 1 : Victima este așezată 
în lumina nudă a unor observații 
meticuloase care evidențiază fără 
rezerve trăsăturile ridicole ale 
personajului.
Timpul 2 : Autorul înconjoară vic
tima cu aluzii străvezii, afectînd 
admirație față de „însușirile" per
soanei în cauză și simulînd un 
acut complex de inferioritate fa
ță de aceasta.
Timpul 3 : Acuzatul este pus să-și 
arate capacitatea (dezvăluindu-și 
urițenia morală) pînă la treapta 
cea mai de sus. Această operație 
este repetată cu stăruință și cu o 
secretă, nemărturisită satisfacție. 
Timpul 4: In citeva rînduri au
torul, care pare dintr-odată ex
tenuat și scîrbit de a se fi ocupat 
de o asemenea vietate, adresează

„palavragiului" un bobîrnac ex
presiv.

Tehnica este desigur caragiali- 
ană, dar obiectivele satirei au ri
dicat tînărului scriitor probleme 
noi care au fost rezolvate, parțial, 
printr-o ridicare la cub a mijloa
celor de persiflare proprii mare
lui său predecesor. Autorul pare 
să fie partizanul unui stil oral, 
cu veleități oratorice. Avantaje
le deprinderii unei asemenea ma
niere (pentru că există și deza
vantaje) se vădesc în dialoguri 
șl în citeva delicioase tirade ale 
„negativilor". Lozincile, șabloa
nele, formulele retorice uzate sînt 
întrebuințate cu tona în textul 
scris pentru „palavragii" și, nu 
rareori, efectul este cel dorit. Per. 
sonajele satirizate au toate aproa
pe ticuri verbale, pun întrebări 
stereotipe, presează asupra oa
menilor slabi din jur cu aceleași 
formule sacramentale, se mișcă 
în felul unor mecanisme chiber- 
netice, reglate însă pentru a ser
vi prompt interese strict per
sonale. Bartolomeu Alba (sub
alternul servil), Felix Vespa
sian („intelectualul" ipocrit), ca și 
alți semeni ai lor expuși și dise
cați în cartea lui Mazilu se miș
că într-un univers mărunt, cenu
șiu, procurîndu-și banii necesari 
pentru o seară cu dans și bău
tură la „Tic-Tac" sau savurînd 
voluptățile unul apartament lu
xos cu confort modern.

Preferințele autorului pentru 
șarja violentă, cunoscută încă din 
primul său volum frizează nu ra
reori grotescul și, poate nu in- 
tîmplător, acestea sînt și cele 
mai bune pagini ale cărții. „Pala
vragiul ad-interim" suferă un 
proces de transformare anatomică 
uluitor, dar nu mai puțin reve
lator, căci „vorbea atît de mult 
îneît gura i se dilatase, căpătase 
forma unui clopot, iar restul 
trupului i se veștejise, se ofilise". 
In „satira romantică" intitulată 
„Romeo și Julieta“, plicul negru 
cu sentința pronunțată de un tri
bunal fantastic într-un coșmar în. 
grozitor, apare dimineața la tre
zirea din somn pe noptiera „acu
zatului", Nicolae Spălățelu, ca un 
teribil avertisment redactat în nu
mele colectivității. Abordarea u- 
nor asemenea mijloace nu este 
gratuită. Ea se explică prin efor
tul vădit de a ridica nivelul sa
tirei pînă la descoperirea unor a- 
devăruri generale, efort care ca
racterizează ultimul volum al lui 
Teodor Mazilu în care, din nou, 
au fost strînse compoziții dispa
rate, apărute — cele mai multe
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— în presa zilnică, pe un mate
rial informativ concret. Meritul 
tînărului scriitor este de a fi iz
butit ca unele din aceste foile
toane să fi căpătat, după o toa
letă sumară, o semnificație mult 
mai largă. Aici se poate vorbi, pe 
bună dreptate, despre talentul 
remarcabil al autorului, dar nu 
numai in sensul șlefuirii unelte
lor sale scriitoricești. Adincirea 
simțitoare a analizei fenomenelor 
negative prin așezarea întregu
lui proces pe fundalul luptei pen. 
tru adevăr ni se pare a fi deter
minat creșterea calitativă indis
cutabilă a acestui volum. „Pala
vragiii" batjocoriți in ultima car
te a lui Mazllu nu slnt niște sim
pli „blrocrați" ridicoli. Ei devin 
odioși pentru că fac comerț de 
minciuni și devin capabili de orice 
mirșăvle pentru că au pierdut a- 
tributul omenesc ai sincerității. 
Spălățelu e judecat pentru că a 
zidit o enormă minciună la te
meliile căsniciei sale, iar perso
najele invitate la o căsătorie con
tramandată („Aventurile adevă
rului") devin antipatice pentru că 
nu Izbutesc de loc să se mulțu
mească cu adevărul. „Galeria 
palavragiilor" poate servi citito
rului, astfel, ca mic ghid pentru 
detectarea agenților profilactici ai 
unor maladii morale ucigătoare. 
Un ghid savuros, cu pretenții filo
sofice demne de a fl luate în con
siderație.

g In tabloul de astă2i n/J 
'sonalita-j/K

Dumitru Ghtață apare# 
din cele mai originale# ■ 
mtentice. QI
_ ___ ______ T de la^
vedere picturile lui#

j incorporează. Pei-^ 
#saje urbane sau rurale — naturi# 
#moarte ori compoziții înfățișînd# 
#aspecte din viața țăranilor ro.# 
#mîni, sînt dominate de același# 
^sentiment grav, solemn dar# 
■/discret lipsit de orice reto-# 
/rism. Tuturor acestor calități# 
/li se adaugă un interesant/ 
#și rreașteptat afnestec de spon-/ 
#taneuaie și migală; organi-# 

zarea elementelor compozi-# 
/ției ca și impresia pictorului# 
/în jața motivului din reali-/ 
/ tate slnt directe, de o brutală# 
/franchețe și totuși limbajul ar-'Â 
/tistului pare un limbaj elabo.# 
/rat, lent, gînctit în profunzime# 

Peisajele lui Ghiață evocă# 
/priveliști din diferite regiuni# 
/ale țării, cu o egală forță. Fie# 
#că e vorba de locurile natale/ 
#din regiunea Mehedinți, fie că# 
#e vorba de Țara Hațegului, de# 
/pădurea Comunei, de sondele# 
/Cîmpinei sau de străzi din Bu.# 
/cureștț, copacii, casele, capătă# 
#în imaginile lui Ghiată o masi-/ 
#vitate, o claritate severă, prin/ 
/care străbate totuși o ușoară# 
/undă de visare. Multe din cel-# 
/saiele sale sînt compuse cu fi-# 
/guri; este remarcabilă tn acest# 
/gen de lucrări unitatea, coeziu-/ 
/nea dintre chipul omenesc si# 
/natura înconjurătoare. Corn.# 
/pozițiile cu țăranii, din care# 
/face parte și cea de mai jos,# 
/(La tirgul de cereale, Zi de# 
i#tîrg, țărani din Hațeg) împre./ 

sionează prin puternica lor ex-/ 
presivitate care își păstrează# 
întotdeauna calmul și echili-# 
brut. /

Prin întreaga sa operă, pic / 
torul Ghiață este unul din mae-# 

Și firi de la care generația de ti-# 
/ neri artiști are 
/.multe de învățat.

/picturii romînești, personalita-# 
/tea lui Dumitru Ghiață apare# 
/ca una din cele mai originale# 
Sșt mai autentice. fi
/ Ceea ce caracterizează de la# 
# prima vedere picturile lui# 
/Ghiață este unitatea, consec-/ 
/vența viziunii lui, indiferent de# 
#subiectul sau motivul plastic în/ 
/care ea se încorporează. Pei-/

1
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încercări regizorale
INTERESANTE

V. MINDRA

Căutările creatoare ale oameni
lor noștri de teatru și-au găsit 
recent expresia în peisajul foarte 
divers oferit de spectacolele cu 
piese sovietice puse în scenă cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste.

în Capitală., s-au remarcat 
astfel în special teatrele 
„Nottara", „Muncitoresc C.F.R.**, 
„Municipal" și „Armatei". în acest 
sens, merită a fi considerate •— 
ca două experiențe regisorale și 
artistice demne de toată atenția— 
spectacolele realizate de Ion Ol
teanu cu „Uraganul" la Teatrul 
Municipal și de Gh. Jora cu „Tra
gedia optimistă" la Teatrul Ar
matei.

„Uraganul" de V. Bill Beloțer- 
kovscki și „Tragedia optimistă** a 
lui Vsevolod Vișnevski au intrat 
de mult în așa numitul fond de 
aur al dramaturgiei sovietice. O 
întreagă etapă istorică — perioa
da de acerbă încleștare a războiu
lui civil, pentru apărarea tinerei 
Puteri Sovietice — se află con
centrată în aceste piese.

Prima, scrisă în 1925, își poar
tă acțiunea într-un oarecare oraș 
de provincie, în zilele de grea în
cercare cînd puterea muncitorilor 
și țăranilor înfrunta eroic atacu
rile contrarevoluției, și se înver
șuna să refacă economia țării, su 
pună capăt abuzurilor unor tică
loși, să stîrpească comploturile 
puse la cale de trădători. Eveni
mentele care agită orașul, fărămi- 
țațe în „Uraganul" în tablouri 
și crîmpeie ce se precipită într-un 
vîrtej trepidant, sînt dominate de 
tenacitatea și spiritul de abnega
ție al comuniștilor.

„Tragedia optimistă" terminată 
cu aproape un deceniu mai tîrziu 
are o factură asemănătoare fiind 
un imn de slavă dedicat marinari
lor roșii care au pierit în focuț 
revoluției și războiului civil, lup- 
tind cu fervoare și totală uitare 
de sine pentru cauza socialismu
lui. Acțiunea piesei este istoria 
transformării acestor oameni, mulți 
infectați cu microbul anarhismu
lui, în militari revoluționari disci
plinați, prefacere realizată de 
partid, de femeia-comisar, o pil
duitoare figură de luptătoare co
munistă intransigentă, hotărîtă. 
neînfricată.

Din ambele piese se desprinde 
un puternic patos revoluționar, 
cu atît mai impresionant cu cit

fondul întimplărilor este profund 
tragic.

Către sublinierea patosului 
eroic, a semnificațiilor majore ule 
celor două piese inspirate din is
torica Revoluție din Octombrie 
s-au orientat, uxînd de mijloace 
artistice diferite, autorii ambelor 
spectacole Nu putem intra in a- 
nalisa multilaterală a spectacole
lor (spațiul nu ne permite să 
vorbim de pildă despre actori deși 
lor le revine o importantă răs
pundere și o bună parte din ei 
au creații remarcabile). Ne vom 
referi de aceea doar la cele două 
concepții regizorale aflate la baza 
spectacolelor fi la felul cum au 
fost realizata.

Mai mult der.it înttmplările par- 
ticulare, decît destinele individua
le ale personajelor, regizorul Ion 
Olteanu (în colaborare cu talenta
tul pictor scenograf Tony Gheor
ghiu) a urmărit sensurile mari oe

de a crea un 
sine stătător, fără e 
formă ufor modifi* 
montare, de o rară 
un răscolitor clocot

CRONICA
TEATRALA

degajă din piesă, reînvierea ta
bloului de ansamblu al epocii. 
Montarea sa are un dinamism a- 
proape cinematografic; se joa
că fără pauze, trecerile de la un 
tablou la altul sînt marcate de 
citeva leit-motive sonore (nu mu
zicale): șuierul năpraznic al ura
ganului, tropăitul cadențat al pa
șilor ostășești etc., in multe mo
mente e vizibilă tendința spre o 
compoziție plastică a scenelor care 
să sugereze înălțarea spre biru
ință în pofida împrejurărilor tra
gice, a luptătorilor revoluționari. 
Pentru a imprima spectacolului 
caracterul unei fresce a luptei 
pline de privațiuni pentru apă
rarea puterii sovietice, regizorul a 
renunțat cu bună știință la nuan
țări de detaliu și cizelări delicate. 
El a realizat punerea în scenă în
tr-un decor de o maximă simpli
tate, compus numai din citeva ele
mente indispensabile, deasupra 
căruia se desfășoară faldurile u- 
nui simbolic stindard purpuriu ; 
actorii rostesc replicile cu glas 
tunător, vibrant, cu accente cutre-

E pe-nserate dar e lumină des
tulă ca să deslușești ce se 
petrece în jurul tău. Vlad 
citește chiar un afiș: 
limbă lungă are, cinci ani va 
săpa la sare“, apoi ochii îi alu
necă pe o firmă : „La roșiorul vi-* 
teaz. Alexandru S. Posteucă, co
loniale, delicatese și articole de 
Moldova". Pe stradă trece un de
tașament de nemți; cei mai mulți 
poartă ochelari. Toți au cîte un 
pachet învelit în jurnal. Se duc 
sau vin probabil de la baie (da, 
azi e vineri) și-și tîrșîiesc de cal- 
darîm cizmele late la gură ca 
o pîlnie (în revista „Signal" îi vezi 
totdeauna mărșăluind pe drumu
rile prăfuite ale Ucrainei cu mî- 
necile suflecate și avînd cîte-o 
grenadă cu coada înfiptă în fie
care din acești carîmbi largi). 
Pe Vlad îl cuprinde un sentiment 
de regret că nu s-a răzbunat în 
vreun fel asupra lor cînd au nă
vălit la șco«ală, transformînd-o în 
cazarmă, că n-a rupt, cum se 
gîndise de atîtea ori, măcar o 
conductă de aramă, fie ea cît de 
mică, din acelea care împînzesc 
motoarele tractoarelor și camioa
nelor verzi. „Nu, e mai bine așa. 
Ce realizam cu ruperea unui mă- 
țușor de-ăla de aramă ? De-o mie 
de ori e mai bine așa 1“

încă puțin și va ajunge în 
dreptul frizeriei lui nea Alecu, 

.apoi va face doi pași și va jntra 

.în casă. Acolo va fi la adăpost. 
'Dar cum va ascunde pachetul ? 
Trebuie să se fi așezat de-acum la 
masă tata, mama, moș Achile și 
poate și Don. „Don am spus că 
nu mai mă gîndesc la el de loc, 
dar de loc și nu mă pot dezobiș- 
nui. Ce-i asta ? Cu mica burghe
zie trebuie procedat radical I" 
Chiar așa. Și-l va scoate pe.,, 
nu-i mai spune numele acum, din 
gînd. Gata. A trecut vremea cînd 
era sub influența lui, cînd se gîn- 
dea tot timpul la el, se mîndrea 
cu el, era umbra lui. Ei, chiar um
bra. In fine, a terminat cu...

Acum s-a înserat de-a binelea. 
Au început să lucească insignele 
fosforescente pe care le poartă 
oamenii la rever din pricina ca
muflajului. Mergi pe stradă și ți 
se perindă ca la cinema prin fața 

.ochilor un punct mare verde lumi
nos, o linie, un iepuraș, o „Val- 
ly“, un ..Nelu", o ancoră. Acasă e 
căldură mare, tare se mai încin
ge acoperișul vara, și se bea 
ceai. Mama zice: „Moș Achile, 
ia și mata un ceai" iar moș A- 
chile scoate pipa din gură, tu
șește și dă din mînă : „nu, mul
țumesc, de ce să te deranjezi". 
Dar își trage scaunul mai aproa
pe de masa și se uită în fundul 
ceștii prin ochelari parc-ar vedea 
cine știe ce acolo. Bea citeva în
ghițituri, iar tușește, și zice :

— Ehei, bun e un ceai la viața

„Cine MINORUL1
omului. Cînd eram la Viena bu
năoară... Pe vremuri, înainte de 
primul război mondial, moș A- 
chile a fost însoțitor de vagoane 
de marfă și făcea regulat curse 
pînă la Viena. De atunci a rămas 
cu o boală : ori ce vede, ti aduce 
aminte de Viena. Dacă îi poves
tești un film, să zicem „Praga de 
aur" spune : Știu, știu l-am văzut 
la Viena. — Cum l-ai văzut la 
Viena cînd e un film nou ? — 
Ei, chiar dacă nu pe ăsta, am vă
zut eu altele la fel 1 Dacă îi spui 
că ai văzut un tanc amfibîu în 
ziar, zice: Știu, știu l-am văzut 
pe vremea Iui Frantz Iosef la .... . . ...
Viena. Tot ce-i pe lume a văzut ■ premiantul, mă-ta îi dă mereu 
la Viena. Dacă i-ai vorbi de Adam înainte: „Don nu ți-e foame, Don 
și Eva tot țl-ar zice că l-a întîl- ‘ ' ................... ........
nit în 1910 pe stradă, la Viena.

Poate că e la masă Și Lila, u- 
neori rămîne să bea și ea un 
ceai. Ce-o mai fi și cu fata asta, 
de ce se ține ea de capul lui Don, 
nimeni nu știe. El să fie în locul 
lui Don, nu și-ar pierde vremea 
cu fetele. Parcă nu știe și Don 
că femeile sînt o pacoste. Vorbă
rețe și certărețe, și la treabă nu-s 
bune de nimic. Cum era la gră
diniță, la mixtă ? Vai de mine și 
de mine. Scandal, certuri pentru 
gulerașe, pentru panglicuțe dar 
cînd era vorba de ceva serios, o 
partidă de țîircă, mă rog la vîrsta 
aia, ce vrei, era ceva foarte serios, 
mai rău încurcau. N-o să zică așa 
ca Vandalu că Lila e urîtă, nu, de 
ce, nu-i urîtă dar sigur că pe lîn
gă Don nu-i cine știe ce. E Și 
normal,. Don e cel mai frumos 
băiat pe care l-a văzut Vlad în 
viața lui. Nu că e fratele său, dar 
Vlad a văzut destui băieți în via
ta lui. cîți.nu sînt numai în car
tierul lor, dar unul ca Don nu 
a mai văzut, nu există. Nici în 
filme nu a văzut un băiat așa 
frumos, înalt, cu ochi vioi, cu 
pârul negru, cu dinți minunați, 
da, minunați.

Mai de mult Don îl lua pe Vlad 
ori unde mergea și Vlad nu maj 
putea de plăcere cînd vedea că 
toată lumea se uita la Don, îl 
admira pe Don. Acum Don um
blă tot timpul cu Lila. Colac 
peste pupăză 'și-a adus acasă un 
violoncel sau cum dracu îi zice, 
și sctrțîie toată ziua. Ce s-o fi 
întîmplat cu el ? Vandalu zice 
că Don a Intrat tn viața sexuală. 
Nu era Vlad omul să-1 întrebe 
cum vine aia deși nu prea înțe-

legea. Cum adică a intrat, cum 
se intră în așa ceva? Și „ L- .. _
gătură are asta cu violoncelul ? de mic-burghez, nu alta. 
Te pomenești că Vandalu a auzit tata îi zice lui moș Achile : 
o vorbă, așa pe undeva, și a trîn- 
tit-o dacă se potrivește sau nu 
și face pe savantul cu Vlad. Lasă 
că știe Vlad că Vandalu dintot- 
deauna îl vorbea de rău pe Don: pace, să n-asculte i 
„$i ce dacă are cu șapte ani mai Londra. Parcă rabla 
mult ca tine, de-aia trebuie să rat e în stare să prindă Moscova 
facă pe Buffalo Bill. Tu nu vezi 
că în casa asta numai tu faci 
corvezi ? Tu tai lemne, tu mergi 
la băcănie, tu duci mîncare lui 
tat-tu la fabrică. El e boierul ca
sei, citește toată ziua, face pe

i Cum s-a schimbat Don ăsta P 
? Și ce le- Parcă n-ar fi fiu de muncitor ci 
violoncelul ? de mic-burghez, nu alta. Cînd 

__  . ___ ___ ___ : „uite 
ce fac nemții dumttale 1“ Don se 
răstește la el și-i zice să nu facă 
politică. Cînd tata umblă la ra
dio, Don ti zice să lase radio în 
nace, să_n-asculte Moscova sau 

'' i aia de apa-

culcă-te că ai obosit, Don mai 
plimbă-te puțin". Și ce-i asta 
Don, ăsta nu-I nume de om, ăs- 
ta-i nume de cățel. Don, cuțule, 
Don. Dac-am să am un cățel să 
fiu al naibii de nu-i zic Don l 
Nu-i vorba că i-a dat atunci Vlad 
una peste ceafă de i-a trecut cheful 
de cățel Vandalului.

N-avea dreptate Vandalu, pe 
vremea aceea Don era un băiat 
bun. Dar acum e altfel. In pri
mul rînd că nu prea-1 vezi pe a- 
casă. Pe urmă chiar dacă e a- 
casă, nu mai stă de vorbă cu 
Vlad. Uite, chiar zilele astea Vlad 
a vrut să-1 întrebe ceva impor
tant. Don îi povestise cîndva 
despre revoluția franceză, despre 
un toboșar aproape de vîrsta lui 
Vlad care a pătruns cu răsculații 
în palatul regelui și care a fost 
înconjurat de niște ofițeri de-ai 
regelui. Strigă „Trăiască regele", 
i-au spus ei, că de nu te împuș- 
căm". „Trăiască Republica" a 
strigat toboșarul și ofițerii l-au 
împușcat. I-a mal spus Don cum 
tăiau oamenii din popor capetele 
boierilor ticăloși și i-a pomenit 
despre o altă revoluție, și mai 
mare, și mai frumoasă decît cea 
franceză dar a zis că îi va poves
ti despre ea altă dată. Și acest 
altă dată n-a mai sosit. Săptă- 
mîna trecută, nu se știe cum a ve
nit vorba la o lecție de revoluția 
franceză și domnu’ Panaitescu de 
istorie a zis că a fost o „orgie 
a nespălaților". Adică cum ? Și 
l-a întrebat pe Don ce-a vrut să 
zică domnu’ Panaitescu, i-a adus 
aminte de promisiunea de a-i vor
bi despre „revoluția mai mare și 
mai frumoasă" dar Don i-a spus 
să-și vadă mai bine de lecții.

sau Londra. Oare Lila să-l fi 
schimbat așa ? Nu se poate. Cînd 
o vezi cum îl privește de jos în 
sus, deși sînt de aceeași înălțime 
(el vorbește și ea-1 ascultă cu ca
pul tras între umeri) plimbîndu-și 
ochii pe fața lui, n-ai zice că-i 
vrea chiar răul. Și ce-or fi a- 
vînd de vorbit atîta, doamne ? 
Despre viața sexuală ?

Povestlra de
B. Dumitrescu
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De curînd Vlad a găsit la un 

prieten o carte de mitologie. A 
început s-o citească și a dat aco
lo peste legenda lui Castor și 
Pollux. Cum ei, fiii Ledei și ai 
lui Jupiter se iubeau atît de mult 
unul pe altul și cum Jupiter, 
vrînd să-1 facă nemuritor pe Po
llux, și văzînd cît de tare se Iu
besc între ei, i-a urcat pe amin- 
doi în cer. Dac-ar fi fost Don cel 
de odinioară, Vlad i-ar fi povestit 
această legendă, poate el n-o 
știe, dindu-i a înțelege că Vlad 
e Castor și Don e Pollux. Dar 
așa ? Ce fel de Castor și Pollux 
sînt ei dacă V’lad a trebuit să 
afle adevărul nu de la frate-su ci 
de la un străin, din gura lui I- 
frim, cumnatul lui Vandalu 1 
Poate că dacă Ifrim nu scăpa pe 
jos manifestul pe care l-a găsit 
Vlad și i l-a dat înapoi, n-ar fi 
auzit Vlad nici azi acele cuvinte 
despre război, despre fasciști și 
comuniști care l-au făcut să va
dă altfel lucrurile. Poate că I- 
frim l-ar fi socotit și el un co
pil și nu i-ar fi spus nimic des
pre Cauză dacă Vlad nu i-ar fi 
cerut lămuriri în legătură cu cele 
scrise în manifest. Castor și Po
llux, ha 1 Mă rog, nu trebuie ne
apărat să fie amindoi frații niște 
eroi, poate că Don nu e lămurit 
din punct de vedere politic dar

nici așa să se plimbe toată ziua 
bună ziua cu Lila, să cînte la 
violoncel, să nu-i dea voie tatălui 
să citească cu glas tare ziarul 
și să nu vrea să vadă cum su
feră poporul sub asuprirea fas
cistă. Și nici să-i deschizi capul 
nu po(i. că nu te-ascultă să-i zici 
o vorbă. Halal Castor și Pollux I 

Vlad zîmbește. Să știe Don ce 
are el, Vlad in buzunarul de la 
piept i-ar veni rău de frică. Zău. 
Nu-i vorbă că nici Ifrim nu s-ar 
bucura să știe că Vlad n-a dat 
„fluturași!" cu inscripția „Jos 
războiul tîlhăresc anti-sovietic" 
tovarășei Ada. Ei, dar dacă n-a 
găsit-o acasă ce era să facă ? Ce 
era prost să le țină pe toate în 
buzunar ? A lipit vreo cincizeci, 
și restul o să le dea mîine tova
rășei Ada la aceeași adresă. Doar 
n-o să se mute. Cum o fi ară-> 
tînd tovarășa Ada, o fi avînd o- 
chelari ? Vezi, că sînt și unele 
femei, doar citeva, desigur, în 
care poți să ai încredere. Numai 
să nu-1 fi văzut cineva cînd lipea 
fluturași, că e de rău.

Vlad se mai uită odată în urma 
lui, apoi intră în curte și pe ur
mă în casă. Toți stau în jurul 
mesei. Văzîndu-1, mama îl ame
nință cu degetul, tata nici nu ri
dică ochii de pe ziar, moș Achile 
se scobește în dinți, iar Don mes
tecă cu ochii pierduți o bucată 
de pîine. Vlad vrea să se așeze 
la masă dar mama îl pocnește cu 
lingura peste mînă și-l trimite să 
se spele. După ce strecoară pa
chetul cu „fluturași" în sobă, 
Vlad dă cu puțină apă pe mîini 
și se întoarce.

— Of, asta-i spălătură, mai 
rău te-ai mînjit, Ce-ai mai avut 
și cu soba aia în plină vară de 
te-ai umplut de funingine? Na, 
mănîncă că numai necazuri îmi 
faci, zice mama și-i întinde o 
farfurie cu ciorbă de cartofi.

Dacă-I întreabă acum, deodată, 
tata unde a hoinărit ce-o să-i spu
nă ? Trebuie să inventeze repede 
ceva. De pildă să zică că a fost 
la cinema și să-i povestească su
biectul lui „Monte Cristo" pe ca
re l-a auzit de la Vandalu, Ci
neva bate în ușă. Mama zice „in
tră" și în cameră pătrund trei 
inși, un sergent de stradă și doi 
civili, unul mărunt și slab, altul 
înalt și gras care ține o rămu- 
rică în gură. Vorbesc cu tata în
cet, îi arată niște hîrtii și cel

muritoare. Totul tinde să degaje 
suflul impresionant al luptei ma
selor.

Strădania 
spectacol de 
prelua intr-o 
cală neuitata 
emoție și de
tragic a teatrului Mossoviet, se 
cuvine elogiată. Dar (căci există 
un dar), viziunea regizorului Ion 
Olteanu a scăpat din vedere defi
nirea profilului multor personaje 
ce se perindă prin scenă și cr 
cu trăsăturile lor distincte con. 
rează la închegarea ansamblului, 
în spectacolul de la Municipal nu
meroase roluri episodice s-au pier
dut intr-un tot amorf, nediferen
țiat. Dacă tabloul lămuririi solda- 
ților a avut tensiune și relief gra
ție conturării diverselor individua
lități, tabloul muncii voluntare 
sau cel al ședinței extraordinare 
a sovietului dedicată combaterii ti
fosului au fost lipsite tocmai de 
coloritul necesar, doar prea pu
țini din cei care ocupau scena, 
reprezentând siluete vii. Urmări
rea liniilor directoare ale piesei 
nu trebuia să ducă, pe de altă 
parte, la scăderea intensității unor 
momente de mare emoție cure 
constituie punctele de foc ale 
„Uraganului" și îndeosebi a tul
burătorului final.

Concepția regizorală a spectaco
lului de la Teatrul Armatei este 
extrem de interesantă din punct 
de vedere plastic. împreună cu 
pictorița Marga Ene Bogdan, , 
gi zorul Gh. Jora a folosit un t\ 
dru scenic fix (nu egal de suges
tiv in toate scenele) și s-a bizuit 
pe o iscusită utilizare a luminilor 
care dau de fiecare dată o altă 
înfățișare scenei. Raza unui re-lec
tor ni-i descoperă pe cei doi crai
nici care, răsărind din întuneric 
pentru a face legătura dintru ta
blouri, istorisesc spectatorilor de 
azi epopeea marinarilor din flota 
baltică ; o fascicolă tremurătoare 
de lumină îl surprinde pe marina
rul răgușit ucigîndu-l pe Vainonen; 
deznodământul tragic al piesei — 
comisarul purtat pe brațe de to
varășii săi de arme, moure cu un 
ultim îndemn revoluționar pe buze
— este scăldat în culorile alburii 
puțin tulburi ale zorilor de zi. 
Trecerile de la un episod la uitul 
sînt făcute prin ingenioase cortine 
de întuneric. Regizorul a urmărit
— și a reușit în bună măsură — 
prin aceste procedee de teatru 
modern — să dea viață atmosfe
rei eroice și legendare a piese 
forței ei poetice. Sfîrșitul pi 
mului act — marinarii roșii luîn- 
du-și rămas bun de la rude, ne
veste, logodnice și încolonindu se 
pentru a pleca pe front, a fost 
impresionant realizatregiment il 
coboară din scenă și străbate sala 
petrecut de privirile celor rămași-

Aceste merite nu se înalță însă 
pe un fundament prea solid Stă- 
pînit de grija pentru fiecare efect 
și artificiu îndeobște bine gas te, 
regizorul nu a îndrumat pe inter- 
pre.ți spre un joc concentrat, in
teriorizat. El a lăsat ca patosul 
autentic al piesei să se prefacă in 
patetism declamatoriu (cei doi 
crainici >nu stabilesc legătură di
rectă strinsă cu publicul, ei de
clamă cu privirile pierdute unde
va dincolo de sală) ca unele per
sonaje să fie prezentate simplist, 
liniar (cum e cazul căpeteniei a- 
narhiștilor) iar altele oarecum ri
gid, fără o pulsație vie (cum <e 
înțîmplă cu comandantul vasu
lui). Figurația care in prima pa 
te este îndeajuns de expresiva 
(fără a străluci însă cîtuși de pu
țin) își pierde treptat vlaga de
vine tot mai ștearsă, pentru a 
dispare aproape cu totul în cli
pele sfîșietoare ale finalului, toc
mai cînd se cerea cristalizarea u- 
nității și forței regimentului.

Spectacolele cu „Uraganul" și 
„Tragedia optimistă" nu pot fi so
cotite depline biruințe artistice. 
Ele suscită însă interesul iubitori
lor de teatru, invitând la discuție.

MIHAIL LUPU

ce stă și aude ușa deschizîndu-se. 
Iar lasă pleoapele. A venit Don 
care îi spune mamei să se ducă 
la culcare că-i obosită și o asi
gură că-1 va veghea el pe Vlad. 
De-abia se închide ușa că Don 
îl trage de mînă pe Vlad și-i 
spune: Hai nu mai fă pe mortul 
în păpușoi, luptătorule I Vlad ar 
vrea să țină ochii închiși dar nu 
poate, îl pufnește rîsul, nu știe 
de ce. Scoală-te repede și îmbra- 
că-te, îi șoptește la ureche Don. 
Apoi ies amindoi în stradă. Don 
merge pînă la colț și se întoarce. 
Ii zice: — Bagă bine în cap 
ce-ți spun. Te duci în curte la 
moș Achile, vîri mtnâ sub coteț 
și scoți de acolo pachetul cu „flu
turași*. O iei apoi pe. jos pe lîngă 
linia lui 1 și te duci la adresă 
care o știi, la tovarășa Ada. Să 
nu te sperii cînd ai s-o vezi pe 
Lila, așa-i zicem intre noi. Ii 
dai pachetul și te întorci repede. 
Iar miine vorbesc eu cu Ifrim și 
am să-1 învăț eu cum se lucrează 
cu minorii. Eu nu știu curii să mă 
camuflez mai bine și el vine și-mi 
dă totul peste cap. Vrea să facă 
revoluție cu mucoșii. Mai vorbesc 
eu și cu tine mîine despre regu- 
lile elementare ale conspirației. 
*................. ' ' ‘ peste

să fii

scund țipă cu o voce neașteptat de 
groasă: Țoată lumea la perete 
și nu se mișcă nimeni de acolo 
că v-a văzut Aghiuță 1

Pe Vlad îl trec toate sudprilp 
cînd vede cum cei trei încep să 
scotocească în casă metodic, de 
la un colț la altul, nelăsînd nici 
un centimetru necercetat. îi 
privește cu ochii măriți și simte 
că l-a apucat o foame grozavă 
deși de-abia a mîncat. Parcă • ar 
avea în burtă un șoarece care îi 
zgîndăre stomacul. Fără veste 
moș Achile se trezește vorbind, 
se bițîie, dă din gură a bîlbîială 
și ochii îi stau ficși ca la o pă- 
pușe: — Eu sînt străin, nu sînt 
de-aici, lînt vecin. ’* 
foarte bine bucătăria 
Cînd eram lg Viena...

— Du-te-n Viena 
urlă agentul cel gras și-l scoate 
afară pe moș Achile ce tremură 
ca varga. Lui Vlad îi vine să 
leșine și de-abia se ține să nu 
cadă. Deodată sare de la locul 
lui și țipă: Nu, acolo nu, nu e 
voie I Se repede la sobă și dă 
înebunit cu ghetele peste mîinile 
omului ce umblă înăuntru. Ser
gentul vine în fugă, îl ia de mîini. - . . -
și-l cară mai încolo, forjîndu-l să Pleior sPre stajia de tramvai.

Eu cunosc 
germană.

iu’ mă-ta I
Apoi, dîndu-i un bobîrnac 
nas : Hai. marș. într-o oră 
înapoi, adormit în pat I

Vlad sare gardul la moș 
le și-n vreme ce caută sub 
mormăie înfundat: — Așa vorbea 
Pollux cu Castor : minorii, muco- 
șii? Cînd găsește pachetul, o zbu
ghește în întuneric, sărind într-un

Achi- 
coteț

se așeze pe un scaun. Vlad se 
zbate, izbucnește în plîns și-l 
mușcă înciudat pe sergent de mî- 
necă. Agentul în civil scoate din 
sobă niște hîrtii arse la un cap 
și se duce repede în colțul 
opus al camerei. Trecînd pe lîngă 
Vlad, rîde cu gura pînă la urechi: 
— Are creier de import băiatul, 
e hoț, a ascuns „materialul” în 
sobă. Dar cu noi nu merge...

Șeful îi ia hîrtiile din mînă, se 
apropie de lampă și citește : Al
manahul Socec 1939.,. Cum se 
păstrează cartofii iarna fără piv
niță... Două minute de tăcere, a- 
poi o înjurătură și becul parcă 
pîlpîie, se stinge...

Cînd se trezește, Vlad e întins 
pe pat și mama-i ține peste frun
te o cîrpă umedă, rece. Văzîndu-1 
că deschide ochii, îl întreabă : 
Cum îți mai e, băiatule? De fri
că să nu-1 mai întrebe ceva des
pre sobă, despre percheziție. Vlad 
lasă repede pleoapele în jos și 
geme înăbușit, Face așa pe leși- 
natul încă o jumătate de oră. 
Deschide apoi iar ochii și o vede 
pe mama moțălnd lingă pat. Stă Desen de : A. CĂLI STRAT
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talllâfilc nccârni utemist
siEssasasEse

Pe tovarășul Angelescu Vasile, 
secretarul organizației U.T.M. 
din secția strungărie-pompe a 
uzinelor „Timpuri Noi“ din Ca
pitală m-am simțit tentată să-l 
asemuiesc cu un gospodar vred
nic, care-și cunoaște efectivul 
gospodăirei, știe pe cine se poate 
bizui, cum trebuie să-i folosească 
forțele astfel îneît să obțină ma
ximum de rezultate. Și aceasta 
pentru că mi-a vorbit cu multă 
înțelepciune și siguranță de fie
care utemist din secție, de încli
națiile lor și de treburile care le 
sînt încredințate în raport cu pri
ceperea fiecăruia.

Numeric s-ar părea că nu are 
de condus o organizație prea 
mare: doar 56 de utemiști. Dar 
dacă într-o singură secție din 
uzină 56 de tineri luptă deopo
trivă pentru îndeplinirea planu
lui de producție, pentru desăvîr- 
șirea lor profesională și umană, 
înseamnă că aici există un colec
tiv de utemiști care-și merită cu 
prisosință numele.

L-am întrebat cum a reușit 
să-i cunoască pe tineri, să gă
sească locul fiecăruia în această 
luptă colectivă, astfel îneît să a- 
jungă ca organizația lor — în 
îndeplinirea multiplelor sarcini 
ce le are — să se bizuie nu pe 
cîțiva oameni, ci pe întreg co
lectivul de utemiști.

— Dar cum credeți că s-ar 
putea altfel ? mi-a răspuns. Sîn- 
tem toți oameni foarte ocupați. 
Dacă un singur utemist și-ar ne
glija propria-i muncă, ar însem
na ca tovarășul lui să muncească 
dublu. Căruia dintre noi nu i-ar 
fi rușine daca s-ar întîmpla așa ?

Adevărul este că la noi nofiu 
nea de muncă colectivă nu mai 
este o noțiune abstractă. Fiecare 
dintre noi se simte puternic pen
tru că știe că alături de el se 
află un tînăr tot atît de puter
nic, capabil să rezolve ca și el 
orice treabă i-ar fi încredințată. 
Să vă dau un exemplu : de mai 
mulți ani, noi ne-am obișnuit să 
lucrăm în brigăzile de tineret. 
Aproape toți utemiștii sînt înca
drați în aceste brigăzi. Și știți 
că în brigadă nu se poate ca 
unul să muncească și altul nu.

La fel se întîmplă și în munca 
de organizație. De pildă, în or
ganizația noastră toți utemiștii 
învață. 36 dintre ei sînt cuprinși 
în cele două cercuri politice 
U.T.M., 9 își termină învățămîn- 
tul mediu, iar ceilalți sînt înca
drați în învățămîntul de partid. 
Pot să vă dau exemple izolate 
de fruntași l>a învățătură ; dar 
mie mi se pare că nu asta e cel 
mai important ci faptul că am 
reușit să-i convingem pe toți 
utemiștii să învețe, că Ia fiecare 
s-a manifestat dorința, dar nu 
numai dorința ci și ambiția de <a 
căpăta tot mai multe cunoștințe. 
Și poate de aceea cînd Botiș Va
sile ne-a declarat că nu-i mai 
trebuie nici un fel de învățătură, 
că el „le știe pe toate’* ni s-a 
părut straniu, ca o notă falsă în
tr-o orchestră bine pusă la punct. 
De altfel s-a dovedit că Botiș a 
fost un om de nimic. După ce 
s-a plimbat prin mai multe secții, 
a plecat din uzină căutîndu-și 
aiurea un loc unde să trăiască 
fără a face mare lucru...

L-am rugat să-mi spună cum 
se străduiește organizația lor să

antreneze pe utemiști în rezol
varea sarcinilor de organizație, 
avînd în vedere necesitatea de a 
pune în valoare înclinațiile, în
sușirile personale ale fiecăruia.

— O să încep cu un exemplu. 
Cu vreun an și ceva în urmă, 
singurul purtător al insignei 
„Prieten al cărții** din organiza
ția noastră era tov. Ernest Ias
lovici. Asta nu însemna desigur 
că nu citeau literatură și alți ti
neri. Citeau destul de mulți, dar 
nu găsisem un om priceput care 
să le indice cărțile cerute de con
curs, care să-i ajute să se pregă
tească pentru discuția finală. Bi
roul organizației i-a încredințat 
această muncă tov. Iaslovici. N-a 
fost nevoie de prea multă muncă 
de convingere; tovarășul Iaslo
vici e un cititor pasionat, care a

In ajutorul secretarilor 
organizațiilor de bază UTM

știut să popularizeze cărțile pen
tru concurs și poate nu numai 
pe acelea. In această muncă, în 
afara dragostei pentru literatură, 
t(i mai trebuiau însă și calități 
organizatorice. Așa s-a descope
rit că tov. Iaslovici este și un 
bun organizator. Acum el se o- 
cupă de concursul „Iubiți car
tea” pe întreaga uzină. Din mo
tive asemănătoare i s-a încredin
țat tovarășului Ciobanu Marin 
sarcina de a se ocupa de grupul 
de utemiști care fac parte din 
echipa de dansuri, și tovarășului 
Smedoiu Mircea de grupul celor 
care fac parte din cor. Amîndoi 
fac aceste lucruri cu plăcere; 
(in foarte mult la prestigiul for
mațiilor artistice din care fac și 
ei parte.

In organizația noastră există 
însă și un număr de utemiști că
rora le-am încredințat sarcini — 
ca să spun așa — cu caracter 
permanent. In această categorie 
intră responsabilii <--:-e_„— 
U.T.M., organizatorii 
cei care se ocupă de gazeta de 
perete, propagandiștii '... ~
pe lingă aceștia mai există 
colective care-i ajută pe membrii 
biroului organizației de bază. 
Așa avem un colectiv de pro
pagandă, un colectiv sportiv etc. 
Noi am mai încredințat sarcini 
permanente și unei alte grupe 
de utemiști a căror treabă poate 
că vi se va părea mai puțin im
portantă. La chemarea condu
cerii, în uzină s-a instituit un re
gim sever de economii. Toți 
luptăm pentru .realizarea acestor 
economii — fiecare în locul în 
care lucrează. Dar și acest lucru 
trebuie controlat. Și de aceea am 
însărcinat cîtiva utemiști să ur
mărească acest lucru. Astfel u- 
temiștii Sehoiu Lucian, într-un 
schimb și Abrani David în al
tul, se ocupă de stăvilirea risipei 
la curentul electric. Se mai gă
sesc lucrători care părăsesc lu
crul și lasă strungul în stare de 
funcționare, becuri aprinse deși 
nu mai folosesc nimănui. S-ar 
părea că e o treabă măruntă, dar 
nu e așa. Mai pot da și alte 
exemple, cred însă că și acestea 
ajung.

brigăzilor 
grupelor,

etc. Dar
Și

Pot să afirm că la noi toți u- 
temiștii fac o treabă utilă pentru 
organizație. Chiar și acei ute
miști cărora nu le încredințăm 
decît o singură sarcină — învă

țătura. Așa se întîmplă cu cei 
care urmează liceul seral și căro
ra le dăm tot ajutorul în înde
plinirea sarcinilor de producție, 
lăsîndu-le timpul liber pe care-1 
au, să și-l dedice învățăturii.

L-am întrebat pe tov. Angeles
cu dacă în organizația lor s-au 
orientat întotdeauna bine, încre- 
dințînd fiecărui utemist sarcina 
cea mai potrivită.

Ceea ce v-am povestit e sinte
za muncii noastre de ani de zile, 
în urmă cu cinci-șase anî, orga
nizația noastră număra destui 
utemiști doar ca... nume. Ne lo
veam adeseori de Indiferența lor, 
de nepriceperea noastră. Dar în 
acești ani am crescut și noi cei 
care sîntem în birou și utemiștii. 
înainte noi procedam așa : îi ce
ream unui utemist să facă o trea
bă oarecare, dacă n-o făcea folo
seam două „metode**: ori ne su
păram pe el șl pe viitor îl oco
leam, ori îl puneam în discuția 
adunării generale și îl sancțio
nam. Eu personal am greșit în 
felul acesta față de mulți tineri, 
dar de unul îmi voi aminti me
reu, deși întîmplarea s-a petre
cut de mult. Tov. Popescu Florea 
(acum e militar) era locțiitorul 
de secretar. Nu mai avusese o 
muncă de asemenea răspundere 
și de aceea nu dovedea prea 
multă inițiativă. Dacă i se cerea 
însă, făcea orice. Odată l-am 
rugat să facă în locul meu o a- 
numită treabă. Mi-a explicat că 
nu poate și eu n-am vrut să-l 
înțeleg. Și atunci m-am... supă
rat pur și simplu și l-am ocolit 
luni de zile. Chiar dacă el cerea 
în birou să-i dăm vreo însărci
nare, eu refuzam. In felul acesta 
l-am ținut departe de preocupă
rile organizației și aceasta i-a 
dăunat și Iui și nouă. Acum nu 
se mai petrec asemenea copilării. 
Dar drumul pînă la această ma
turizare a fost destul de întorto- 
chiat...

Tovarășul Angelescu Vasile 
îmi fusese recomandat ca unul 
dintre secretarii cei mai„bătrîni“ 
(de pește șapte ani — cu mici 
excepții — este în conducerea 
organizației din uzină) și deci 
un om cu o valoroasă experiență. 
Discuția mi-a dovedit că reco- 
mandația a corespuns realității.

MARIETA VIDRAȘCU

Simpozion
Cu prilejul celei de-a 12-a ani

versări a proclamării R.P.F. Iugo
slavia, vineri după amiază, în 
sala S.R.S.C. din Str. Biserica 
Amzei nr. 5-7 a avut loc un 
simpozion organizat sub auspi
ciile Filialei București a Societă
ții pentru raspindirea științei și 
culturii din R. P. Romină.

Prof. univ. C. 
director general
învățămîntului și Culturii, prof, 
univ. I. Popescu-Zeletin, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, și Victor Bîrlădeanu, 
ziarist, au împărtășit impresii 
din călătoriile întreprinse prin 
R.P.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

lonescu-Bujor, 
în Ministerul

Printre muncitorii fruntași în producție de la fabrica de 
faianță din Turda se află și utemistele Elena Grad și Var
vara Hodisi.

In fotografie: cele două utemiște în timpul lucrului.

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.P.F.

Cu ocazia Zilei Republicii — 
sărbătoarea națională a Repu
blicii Populare Federative Iugo
slavia — Nicola Vujanovici, Am
basadorul R.P.F. Iugoslavia la 
București, a oferit vineri seară o 
recepție în saloanele ambasadei.

La recepție au participat tova
rășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Dumitru 
Coliu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Alexandru Bîrlădeanu,

Iugoslavia
ing. Gherasim Popa, I. G. Mau
rer, miniștri, înalți funcționari de 
stat .oameni de cultură, conducă
tori ai organizațiilor obștești, ge
nerali, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția 
atmosferă

s-a desfășurat într-o 
de caldă prietenie.

(Agerpres)

INFORMAȚI
Academia R. P. Romîne a ți

nut vineri după amiază o ședin
ță comemorativă consacrată ma
relui istoric și arheolog romîn 
Vasile Pîrvan, de la a cărui naș
tere s-au împlinit 75 de ani.

In prezidiu au luat loc acade
micienii St. Milcu, secretar prim 
al Academiei R. P. Romîne, C. 
Moisil, Em. Condurache, A. Oțe
tea și prof. I. Nestor, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne.

La ședință au asistat o nume
roasă asistență și membri ai fa
miliei Pîrvan.

Acad. Em. Condurache, direc
torul Institutului de arheologie 
al Academiei R. P. Romîne, a 
vorbit despre viața, opera și 
gîndirea lui Vasile Pîrvan. Co
municarea prof. I. Nestor a tra
tat despre opera lui Pîrvan în 
domeniul arheologiei comunei 
primiiive, iar prof. Radu Vulpe 
a prezentat comunicarea „Vasile 
Pîrvan, istoric și arheolog al 
antichității greco-romane“.

Comunicările au fost audiate 
cu deosebit interes.

I
R.P. RomîneIn sala Ateneului 

a avut loc vineri seara un recital 
de canto dat de cîntăreața sovie
tică Galina Oleinicenko, solistă a 
Teatrului Mare Academic de Stat 
din Moscova, distinsă cu marele 
premiu la concursul internațional 
de canto de la Toulouse din a- 
cest an.

Programul recitalului a cuprins 
arii și liduri de Seubert, Ceaikov- 
ski, Rahmaninov, r' ■ ” ’
Karsakov, Grieg, 
sini etc,

Artista sovietică 
niată de pianistul 
Walter.

Vocea expresivă, 
reței sovietice, interpretarea 
țață a pieselor din program 
fost mult apreciate de public prin 
îndelungi aplauze.

★
Galina Oleinicenko și-a mai dat 

concursul pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne 
marți și joi interpretlnd rolurile 
principale din Traviata și Rigo
le tio.

Liszt, Rimski 
Gounod, Ros-

a fost acompa- 
sovietic " "

caldă, a

N. G.

cîntă- 
nuan- 

au

Prima consfătuire pe țară a cocs ar ilor

al expoziției. Ea poate fi vizitată zilnic 
între orele 10—20

Din inițiativa filialei regionale 
A.S.I.T. Hunedoara și cu spri
jinul secțiilor metalurgice și 
mine, din cadrul Consiliului Cen
tral A.S.I.T. s-a organizat la 
Hunedoara prima consfătuire pe 
țară cu tema: „îmbunătățirea 
cocsului metalurgic fabricat la 
Hunedoara din cărbuni de Valea 
Jiului și stabilirea tehnologiei 
adecvate pentru folosirea lui în 
furnale".

Consfătuirea și-a început lu
crările ieri 
trei zile.

Participă 
tehnice de

dimineață și va dura

peste 150 de cadre 
specialitate din Hu-EXPOZIȚIA

tineretului iugoslav

(Urmare din pag. l-a)

vinte calde și-i felicită. Pe merit. 
Sînt doar pionerii unei frumoase 
tradiții. Victor Harnic de la Făcui, 
tatea de matematică și fizică — 
București și Octavian Cosma de 
la Facultatea de electrotehnică — 
București sînt cei dintîi premianți 
ai concursului care va aduna, an 
de an, în finale de amploare din 
ce în ce mai mare pe studenții ma
tematicieni și fizicieni din toate 
centrele universitare.

Masa tovărășească în cea din 
urmă seară petrepută împreună, la 
Casa universitarilor, a încheiat 
frumos trei zile și mai frumoase 
de concurs, de emoții, de surprize 
și prietenie; cine crede că mate- 
maticienii sînt oameni închiși și 
taciturni, trebuia să vină acolo, să 
vadă cu ochii...

Acestea sînt faptele. Și pentru 
că ele s-au încheiat cu ,.la rș- 
vedere** rostit de buzele zecilor de, 
concurenți, să încheiem aproxima
tiv la fel, dîndu-ne întîlriire pen
tru anul viitor, la viitoarea finală 
a concursului. Insă cum pînă la 
finală mai este o etapă, parcă tot 
mai bine ar fi să încheiem urînd 
succes viitorilor participant}, pe 
care.1 dorim și mai mulți decît 
inul acesta.

Pe Calea Victoriei, în sala Cen- 
trocoop-ului, s-a deschis ieri la 
prînz o interesantă expoziție, care 
oglindește activitatea tineretului 
din țara vecină și prietenă R.P.F. 
Iugoslavia. Deschisă în ziua ani
versării sărbătorii naționale a va
poarelor frățești din Iugoslavia, ex
poziția reprezintă un bun mijloc 
de a cunoaște tineretul iugoslav.

La deschiderea expoziției au 
participat VirgU Trofin, prim 
secretar al C.C. dl U.T.M., D. 
Bejan, prim secretar al comitetu
lui orășenesc București al U.T.M.. 
activiști, ai C.C. al U.T.M., tineri 
din Capitală, ziariști.

Au fost de față membri 
ambasadei R.P.F. Iugoslavia 
București și reprezentanți 
corpului diplomatic.

Voja Sobajic, consilier al amba
sadei R.P.F. Iugoslavia la Bucu
rești, a vorbit despre activitatea 
pe care o desfășoară tineretul iu
goslav pentru construirea socialis
mului în patria sa.

In numele C.C. al U.T.M., 
C estică Alecu membru al C.C. al 
U.T.M,, a transmis felicitări și 
un salut călduros tineretului iu
goslav cu prilejul sărbătorii na
ționale.

Cînd intri în expoziție, primul 
lucru care îți atrage privirea este 
un panou de fotografii închinai 
luptei tineretului iugoslav, sub 
conducerea Partidului Comunist, 
pentru alungarea ocupanților fas-

ai 
la 
al

ciști, pentru cucerirea unei vieți 
libere. 100.000 de membri ai Uniu
nii Tineretului Comunist și-au văr- 
sat sîngele 
lie, pentru 
tul de a-și 
pitaliști și

Războiul __  ... ___  ,
geri. Tineretul Iugoslaviei și-a a- 
sumat sarcina de a contribui la 
reconstrucția țării, Privesc fotogra
fii luate de pe diverse șantiere, 
unde tineretul iugoslav, cu târnă
copul și roaba, a muncit pentru 
refacerea liniilor de oale ferată, 
pentru ridicarea unor construcții 
industriale. Pe un panou sînt în
scrise cifre care ilustrează din plin 
contribuția tineretului la refacerea 
țării. 1.032.527 de tineri și tinere 
au construit, printre altele, 11 căi 
ferate, 14 construcții industriale 
mari, 15 mari hidrocentrale, 7 o- 
biective de asanare a pământului, 
autostrada Belgrad-Zagreb. Aceas
tă muncă a reprezentat o adevă
rată școală de viață pentru tine
ret. Și, ca urmare, 40.000 de ti
neri s-au încadrat mai tîrziu di
rect în producție, 70.000 de anal- 
fabeți au învățat să scrie și să ci
tească.

Ne continuăm drumul prin ex
poziție și ne oprim în fața altor 
panouri, altor fotografii, care o- 
glindesc — de data aceasta — 
activitatea tineretului iugoslav în 
zilele noastre. Sînt aici fotografii 
de tineri muncitori lucrînd la 
strung sau la furnale. Un chip de 
tînăr muncitor îmi atrage, în mod

în această uriașă bală- 
libertate, pentru drep- 
făuri o viafă fără ca- 
moșieri.
a adus ruine și distru-

special, atenția. Membru al Uniu
nii Tineretului Popular din Iugo
slavia, el învață cu sîrguință să 
mî nu iască mașini modeme de înal
tă tehnicitate.

Activitatea tineretului de la sate 
ocupă un loc special în expoziție. 
Peste tot tineri, băieți și fete, cu 
acel chip pe care ți-l poate da 
numai satisfacția muncii, demons
trează hărnicia lor.

Te oprești în fața fotografiilor 
care i-au surprins pe elevi sau stu- 
denți în timpul ocupațiilor lor co
tidiene. Aplecați asupra cărților. în 
biblioteci sau împreună cu profe
sorii în timpul unor ședințe de 
dezbatere a activității lor. Și aici 
sînt cifre grăitoare: In 1956 exis
tau în Iugoslavia 84 de instituții 
de învățământ superior, ou un nu
măr de peste 70.000 de studenți.

In expoziție se mai găsește un 
panou cu fotografii ce oglindesc 
legăturile internaționale ale Uniu
nii Tineretului Popular din Iugo
slavia. Este prezent aici și un as
pect al prezenței trimișilor tinere
tului iugoslav la Festivalul Mon
dial al Tineretului de la Moscova. 
De asemenea, remarcăm cu satis
facție o imagine înregistrată la ex
poziția pe care q organizat-o Uni
unea Tineretului Muncitor din 
R.P.R. la Belgrad.

Fotografiile ne-au făcut cunoș
tință prin limbajul lor sugestiv, cu 
imagini interesante ale vieții și ac
tivității unui tineret prieten.

R. LUCIAN

nedoara, Valea Jiului, Reșița 
precum și cercetători din cadrul 
institutelor de cercetări în pro
blemele respective.

In prima zi a lucrărilor cons
fătuirii au fost prezentate cinci 
referate științifice în baza căro
ra în următoarele două zile vor 
fi purtate discuții căutîndu-șe 
soluțiile cele mai indicate pen
tru îmbunătățirea calității cocsu- 
lpi de furnale și prin aceasta 
îmbunătățirea calității fontei.

Tov. prof. ing. G. Vanei din 
cadrul Institutului de cercetări 
miniere a susținut referatul: 
„Posibilitatea îmbunătățirii cali
tății cocsului metalurgic 
bune de Valea Jiului 
mai bună preparare a 
lui".

Inginer D. Dobrovici _ 
drul I.P.R.O.M.E.T. a prezentat 
în referatul său unele soluții 
pentru îmbunătățirea șarjelor 
pentru cocsificare; de asemenea 
ing. V. David, din cadrul uzine
lor Cocso-Chimice Hunedoara a 
vorbit despre îmbunătățirea cali
tății cocsului prin perfecționa
rea tehnologiei de fabricare.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tov. Nicolae Catană — direc
tor general al C.S. Hunedoara și 
președinte al comitetului regio
nal A.S.I.T., și prezidată de tov. 
Constantin Negoiță, secretar al 
Consiliului Central A.S.I.T.

CIMPEANU ION

din căr- 
printr-o 

cărbune-

din ca-

In Uniunea Sovietică 
a fost realizat 

cel mai puternic 
radiotelescop din lume
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS transmite: In Uniunea So

vietică a fost realizat cel mai puternic radiotelescop din lume. 
Această știre a fost anunțată la 29 noiembrie in cadrul conferinței 
radioastronomilor de Semion Haikin, doctor in științe fizico-ma- 
tematice.

Lungimea acestui telescop este de 130 metri, iar suprafața to
tală a „radiooglir.zii“ atinge 400 m. pătrați. Pentru a acționa 
această uriașă instalație sînt necesare zeci de puternice electro
motoare și un sistem special de comandă semiautomată. Rezul
tatele observațiilor se înregistrează în mod automat.

Cu ajutorul noului radiotelescop pot fi cercetate fenomenele 
ionosferice, pot fi observate diferite procese care intervin în soare, 
poate fi prevăzută apariția furtunilor magnetice in atmosfera 
terestră, poate fi studiată structura universului.

După cum a declarat unui corespondent al agenției TASS Se
mion Haikin, noul telescop va lărgi considerabil limitele cunoștin
țelor oamenilor asupra universului. El poate recepționa unde de 
radio lungi de numai 3 cm. — de aproximativ de 20 de ori mai 
scurte decit cele captate de radiotelescopul instalat recent la Obser
vatorul din comitatul Chesire (Anglia), considerat ca unul dintre 
cele mai mari din lume. Această particularitate permite mărirea 
considerabilă a poziției observațiilor asupra luminilor astrale situate 
dincolo de limitele vizibilității optice și pătrunderea in interiorul 
universului pe o distantă de sute de milioane de ani lumină.

într-un viitor apropiat — a spus Semion Haikin — vom putea 
recepționa cu marele radiotelescop unde de radio cu o lungime 
și mai mică — pină Ia 1,5 cm.

Prof. Nikolai Basov a declarat corespondentului agenfiei că in 
prezent se construiește un radiotelescop cu amplificator molecular. 
Un asemenea amplificator va permite .ărgirea de aproximativ 50 
de ori a razei de acțiune a radiotelescoapelor. Radiotelescoapele cu 
generatoare moleculare vor constitui începutul cosmochimiei.

Un nou centru 
științific în U. R. S. S.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Ziarul „Pravda" publică sub semnă
tura academicianului M. A. Lavrentiev, un amplu articol intitulat 
„Un nou centru științific în U.R.S.S.". Autorul se ocupă de construi
rea în apropiere de Novosibirsk a unui orășel științific pentru filiala 
siberiana a Academie de Științe a U.R.S.S.

Acad. Lavrentiev arată că pentru construirea orășelului științific 
a fost stabilit un amplasament cu o suprafață totală de 1.100 hec
tare. Acolo urmează să fie construite 13 institute.

Întîlnire oficială 
între parlamentarii romîni 

cei polonezi
Seimului atît din sesiunea curen
tă, cît și din sesiunea preceden
tă. Deputății romîni au pus în
trebări asupra diferitelor proble
me ale activității Seimului R.P. 
Polone.

Oaspeții romîni s-au interesat 
de activitatea comisiilor Seimu
lui, de legăturile deputaților cu 
alegătorii, precum și de relațiile 
Seimului R.P. Polone cu parla
mentele altor țări.

Tovarășul Constantin Pîrvu
lescu a expus pe scurt lormele 
de organizare și metodele de 
activitate ale Marii Adunări Na
ționale, a " Prezidiului și Comisi-. 
ilor Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne. De asemenea to
varășul Constantin Pîrvulscu a 
răspuns la întrebările puse de 
deputați în Seim.

★
VARȘOVIA 29 (Coresponden

tul Agerpres transmite) : La 2G 
noiembrie, Alexandr Zawadski. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, i-a primit la reședința sa 
din Varșovia pe membrii delega
ției Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, în frunte cu C. 
Pîrvulescu, președintele Marii 
Adunări Naționale a R.P.R.

Șl
VARȘOVIA 29. — Corespon

dentul Agerpres transmite: In 
• după-amiaza zilei de 28 noiem
brie, membrii delegației Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. în 
frunte cu tovarășul Constantin 
Pîrvulescu au avut o întîlnire 
oficială cu conducătorii Seimu
lui R.P. Polone. Delegația a fost 
însoțită de Marin Florea lonescu, 
ambasadorul R.P. Romîne în Po
lonia.

La această întîlnire au luat 
parte mareșalul Seimului R. P. 
Polone, Czeslaw Wycecli, vice ma. 
reșalul Seimului, Jerzy Jodlow- 
ski, președinții cluburilor parti
delor politice și președinții comi
siilor Seimului, Mareșalul Seimu
lui, Czeslaw W:cech, a făcut o 
expunere în fața membrilor de
legației Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne asupra activității 
Seimului R.P. Polone

In continuare,, vicemareșalul 
Seimului, J. Jodlowski, a vorbit 
despre organizarea Seimului, 
despre metodele de activitate ale 
Seimului în vederea executării țît 
mai desăvîrșite a celor două 
funcțiuni ale Seimului — ca or
gan superior legislativ și ca or
gan suprem de control. Vorbitorii 
au prezentat deputaților romîni 
date și fapte legate de activitatea

Evenimentele din Ifni
MADRID 29 (Agerpres). — Din 

relatările comunicatelor oficiale 
spaniole, precum și din informa
țiile agențiilor de presă rezultă că 
forțele spaniole nu au recucerit 
toate pozițiile pierdute în urma a- 
tacului partizanilor marocani din 
Ifni. Agenția France Presse a- 
nunță de pildă că postul spaniol 
de la El Henis, situat în centrul 
frontierei răsăritene a zonei Ifni. se 
află încă în mîinile partizanilor 
marocani. De altfel acest lucru 
este confirmat și de un comuni
cat oficial al Ministerului de Răz
boi al Spaniei în oare se adre
sează felicitări „garnizoanelor spa
niole din interiorul posesiunii Ifni 
care continuă să reziste“. Comuni
catul adaugă de asemenea că gar
nizoanele spaniole primesc întă
riri pe calea aerului și pe mare.

ofi-
spa-

Pe de altă parte autoritățile 
ciale marocane au anunțat că , 
niolii continuă să bombardeze 
puncte de pe teritoriul marocan 
situate în apropierea coloniei Jfni.

In ce privește cauzele imediate 
ale răscoalei populației locale din 
Ifni, agenția United Press repro
duce o declarație a guvernatorului 
orașului Agadir, Si Mohammed 
Bouamrani. El a arătat că motivul 
încordării dintre populația locală 
și autoritățile spaniole îl constituie 
măsura ilegală luată de spanioli 
de a cpnstrînge pe locuitorii din 
Ifpi să poarte asupra lor buletine 
de identitate spaniole. Această 
măsură constituie o încălcare a 
obligației pe care și-a asumat-o 
Spania de a suprima orice restric
ție la circulația între Maroc și 
zona Ifni.

Cesiunea Sovietului
Suprem al U.R.S.S,

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
TASS transmite :

La Moscova a _L. . 
blicitătii decretul cu privire la 
convocarea la 19 decembrie 
1957 la Moscova a celei de-a 
9-a sesiuni a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. al celei de-a 
patra legislaturi.

fost dat pu-

Convocarea celui 
de al 13-lea 

Congres ordinar 
al U.T.C.L

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 15 
aprilie 1958 se convoacă la 
Moscova cel de-al 13-lea 
Congres ordinar ul Uniunii 
Tineretului Comunist Leni
nist din U.R.S.S. Congresul 
va examina rapoartele de ac
tivitate ale Comitetului Cen
tral și Comisiei Centrale de 
Revizie al U.T.C.L, și va a- 
lege organele centrale.

Provocările la granița 
Siriei continuă

DAMASC 29 (Agerpres). —* 
TASS transmite: Referindu-se la 
încordarea crescîndă de la fron
tiera siriano-israeliană, un purtă
tor de cuvînt al comandamentului 
militar sirian a declarat reprezen
tanților presei că Israelul continuă 
provocările militare împotriva tru
pelor siriene de-a lungul întregii 
frontiere siriano-israeliene, urmă
rind să atragă unitățile de grăni
ceri sirieni în ciocniri armate. In 
după-amaza de 28 noiembrie un 
detașament înarmat israelian, ocu- 
pînd o poziție la nord de satul 
Kafr-Șali, a deschis focul împotri
va unui pichet de grăniceri sirieni, 
silindu-1 să riposteze Schimbul de 
focuri a continuat aproape o ju
mătate de oră.

MOSCOVA. — La 29 noiembrie, 
Velko Miciunovici, ambasadorul 
Republicii Populare Federative 
iugoslavia, a oferit o rpeepție cu 
prilejul sărbătorii naționale — 
Ziua republicii.

La recepție au luat parte Niko
lai Bulganin, Nikita Hrușciov, 
Anastas Mikoian, miniștri ai 
U.R.S.S. și alte persoane oficiale.

SOFIA. — Cu prilejul aniver
sării. a 80 de ani de la eliberarea 
Bulgariei, Prezidiul Adunării Popu- 
litre a R. P. Bulgaria a decorat 
cu ordinul „Metodiu și Kirll" cl. 
l-a Mausoleul din Plevna al eroi
lor ruși și romîni, Mausoleul ro. 
mirt din Grivița și Muzeul ,,O la. 
șui romîn 1877-1878" din Pordim.

PARIS. — Ziarul ,,L’Humanii e" 
anunță că la 5 decembrie țn su
burbia pariziană lvry va avea loc 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez,. Pe 
ordinea de zi a plenarei figurează 
darea de seamă a delegației P. C. 
Francez care a luat parte la sar. 
bătorirea celei de-a 40-a aniver ări 
a Mării Revoluții Socialiste din 
Octombrie și la consfătuirea re. 
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești. Raportul va fi pre. 
zentat de Jacques Duclos.

HELSINKI. — La 29 noiembrie, 
președintele Republicii Finlanda a 
aprobat componenta guvernului 
format de B. R. von Fandt, direc
torul general al Băncii Finlandeze. 
Noul guvern este extraparlamen
tar, adică membrii săi nu reprezin. 
tă grupurile din parlament. Tn 
noul guvern funcția de prim mi
nistru este asumată de B. R. von 
Fandt : P. Hynnien define porto
foliul ministrului Afacerilor Ex
terne

MONTEVIDEO. — După cum re
latează ziarul brazilian „Imprensa 
Popular", comisia senatorială pen- 
tru Afacerile Externe a Qongre.su. 
lui național al Braziliei a adoptat 
o declarație cu privire la necesita
tea restabilirii urgente a relațiilor 
diplomatice dintre Brazilia, Uniu
nea Sovietică și celelalte țări ale 
lagărului socialist,

MOSQOVĂ. — Pînă la <30 no
iembrie, ora 6 dimineața, cel de-al 
doilea satelit artificial a înconju. 
rat pămîntul de 376 ori Primul 
satelit artificial și racheta sa pur
tătoare au înconjurat în acest răs. 
timp pămîntul respectiv de 851 și 
862 de ori.

De ce râmin în nrmâ S.U. A
in domeniul $tliu(cl?

(Urmare din pag. l-a)

săptămânalul francez „Tribune des 
Nations" ajunge la următoarea în
cheiere : „In S.U.A. unde s^lul 
nu produce nimic și totul se face 
prin întreprinderile particulare, o 
bună parte din credite sînt irosite 
pentru șperțuri, cheltuieli auxi
liare, comisioane ș. a. m. d. Prin 
urmare se prea poate ca S.U,A. 
să fie nevoită să naționalizeze 
unele întreprinderi ca să poată a- 
junge din urmă Uniunea Sovie
tica .

Asemenea recunoașteri își au 
importanța lor, semnificația lor. 
Faptul că însăși propaganda bur
gheză se vede silită să demoneti
zeze vițelul de aur, nu poate fi 
subapreciat.

Desigur, ideologii burgiezi, 
chiar atunci cînd au momente de 
luciditate, refuză să meargă prea 
departe. Ei se feresc să privească 
în față întreg adevărul. Deși re
cunosc uneori, sub presiunea rea
lităților, absurditatea și caracterul 
reacționar al dominației proprietă
ții private, ei se străduiesc (otuși

să lupte pentru menținerea aces
teia. Ei închid ochii în fața con
secințelor pe care le impune fap
tul că limitele regimului capita
list au devenit de mult prea 
strimte pentru noile forțe de pro
ducție. Dar, cu sau fără voia 
propagandei burgheze, viața nu 
poate fi oprită din drumul ei fi
resc. Dezvoltarea istorică a socie
tății nu poate fi oprită în loc. 
Or, viața arată că în lumea im
perialistă s-a ascuțit și se ascute 
continuu contradicția dintre forțele 
de producție și relațiile de pro
ducție. Sub multe raporturi, știin
ța și tehnica contemporană nu 
sînt folosite în interesul progresu
lui social, în interesul întregii o- 
meniri. Capitalismul încătușează 
și frînează dezvoltarea .forțelor 
de producție ale societății.

Zi .de zi iese tot mai mult în 
evidență caracterul anacronic al 
sistemului capitalist, șubrezirea 
lui. Economia mondială capita
listă rămâne șubredă și nestabilă. 
E drept că propaganda oficială 
americană face mare reclamă în 
jurul conjuncturii relativ înalte

care se menține deocamdată în» 
tr-un șir de țări ale lumii capi
taliste. Dar această conjunctură 
a apărut pe o bază lipsită de trăi
nicie ; ea se datorește într-o mă
sură considerabilă cursei înarmă
rilor și altor factori trecători. Eco
nomia capitalistă nu poate însă 
să evite noi și profunde zguduiri 
și crize. Exprimând aceasta, ziarul 
englez „Manchester Guardian' 
scria zilele trecute: „Pe Ungă ce
lelalte îngrijorări, unii americani 
se tem de posibilitatea unui declin 
economic mondial. Ei întrevăd 
indiciile unei repetări a fenome
nelor care au dus la dezastrul din 
1929“.

In antiteză cu imperialismul 
aflat în declin este sistemul so
cialist care cunoaște un avînt 
crescând. Evoluția societății ome
nești demonstrează, în chip viu 
superioritatea socialismului asupra 
capitalismului.

Timp de decenii, propaganda 
burgheză, personalitățile cele mai 
marcante ale țărilor capitaliste 
s-au străduit să calomnieze socia
lismul, să-i prezică prăbușirea.

Dar socialismul s-a dezvoltat 
neîncetat, bazat pe implacabile 
legi de dezvoltare a societății. 
Intr-un răstimp scurt, el a schim
bat fața pământului.

Timp de patruzeci de ani, ideo
logii burgheziei au denigrat Uni
unea Sovietică, dar în cele din 
urmă ei trebuie să recunoască 
propriile racile ale capitalismului. 
Astăzi, în timp ce presa burgheză 
americană căinează — reușind cu 
greu să mai camufleze — ca
racterul retrograd al sistemului 
capitalist, unul din liderii labu
riști, Aneurin Bevan, mărturisește 
că „ceea ce trebuie înscris la 
activul sistemului sovietic este 
faptul că el continuă să fie capa
bil — întocmai ca rachetele cu e- 
taje — de noi explozii de energie. 
Aceasta dovedește că marele elan 
al Revoluției din Octombrie 1917 
nu s-a epuizat încă".

înțr-adevăr, uriașele energii eli
berate de Marele Octombrie sînt 
în creștere. Ele sînt capabile să 
ridice societatea omenească pe 
noi culmi. Viitorul este al socia
lismului.

Qongre.su


O chemare puternică
LA COEXISTENTA PAȘNICA

Convorbirea lui N. S. Hrușciov cu ziariștii americani IV. R. Hearst, F. Connif și R. Considine
Continuind convorbirea și răs- 

punzlnd unei alte întrebări a lui 
V.'. R. Hearst, N. S. Hrușciov a 
spus:

Dv. considcra|i eă nu vă 
convine sistemul socialist și luați 
măsuri pentru consolidarea siste
mului dv. capitalist. Noi luăm 
măsuri pentru întărirea sistemului 
nostru socialist. Aceasta reprezintă 
limbile diferite, tnțelegînd lucru
rile în mod diferit, firește, nu 
vom găsi un limbaj comun cu dv. 
Pentru a ajunge la un oarecare 
limbaj comun o parte sau cealal

Uniunea Sovietică nu va începe
niciodată

Statele Unite ale Americii sînt 
țara capitalistă cea mai dezvolta
tă și cea mai puternică. Cea mai 
puternică țară socialistă este U- 
niunea Sovietică. Să ne îndreptăm 
toate eforijrile spre rezolvarea 
problemelor litigioase nu pe calea 
cursei înarmărilor și stocării de 
materiale militare, ceea ce poate 
duce la un conflict militar, ci să 
ne concentrăm eforturile și mij
loacele în vederea dezvoltării eco
nomiei, ridicării bunăstării po
porului, a culturii sale, adică să 
conviețuim. Oamenii să nu hotă
rască pe calea armelor, ci prin 
rațiune, care sistem le convine 
mai mult. Noi ne situăm pe aces
te poziții. Noi spunem : Societa
tea se dezvoltă pe baza legilor ei 
și iată a venit era cînd capitalis
mul trebuie să cedeze locul so
cialismului, ca sistem social su
perior capitalismului. Aceasta nu 
depinde de mine, comunist, și nu 
depinde nici de dv., capitalist. 
Nu, acesta este un proces istoric 
obiectiv. Marx și Engels au de
monstrat foarte bine acest lucru 
și Lenin l-a dezvoltat și continuat.

Aș vrea să vă spun, d-le Ilearst, 
și prin dv. poporului Statelor U- 
nite ale Americii, că UNIUNEA 
SOVIETICĂ ESTE PENTRU 
PACE ȘI COEXISTENȚA PAȘ
NICA. ȚARA NOASTRĂ NU VA 
ÎNCEPE NICIODATĂ UN RĂZ
BOI DACA NU VA FI ATACATA, 
NOI NU NE GINDIM LA UN 
RĂZBOI NICI ÎMPOTRIVA STA
TELOR UNITE ALE AMERICII, 
NICI ÎMPOTRIVA VREUNEI 
ALTE ȚĂRI, INDIFERENT DA
CĂ ACEASTĂ ȚARĂ ESTE A- 
PROAPE SAU DEPARTE DE 
UNIUNEA SOVIETICĂ, DEOA
RECE ACEST LUCRU ESTE 
CONTRAR SPIRITULUI IDEO
LOGIEI NOASTRE. VREM SA NE 
ÎNTRECEM IN CONSTRUCȚIA 
PAȘNICA, ÎN MUNCĂ CREATOA
RE.

Vreau să vă mai spun, d-le 
Hearst, că în domeniul creării u- 
nor noi tipuri de arme am depă
șit țara dv. Avem acum arma ab
solută, perfecționată din toate 
punctele de vedere și construită 
într-un termen scurt. Spun aceas
ta nu pentru a intimida, aceasta 
nu este necesar, ci pur și simplu 
constat un fapt : oamenii de știin
ță, inginerii, tehnicienii, muncito
rii noștri, au creat cea mai mo
dernă armă. Uniunea Sovietică 
dispune de rachete balistice in
tercontinentale, ea are rachete de 
sisteme diferite cu destinații dife
rite, toate rachetele noastre pot 
fi adaptate pentru a transporta 
încărcături atomice și cu hidrogen. 
ASTFEL, AM DOVEDIT ÎN A- 
CEASTA PROBLEMA SUPERIO- 
RITATEA NOASTRA. Și dacă a- 
cum va începe un război —iar a- 
cesta nu poate fi dezlănțuit decît 
de cercurile agresive din Statele 
Unite ale Americii, deoarece cele
lalte țări nu se vor hotărî să i 
dezlănțuie, acesta va fi un mare 
dezastru pentru popoarele țărilor 
pe ale căror teritorii se află baze 
americane și de pe care S.U.A. in
tenționează să lovească în Uni
unea Sovietică și în celelalte țări 
socialiste. Se înțelege, popoarele 
ale căror guverne au permis — 
peste capul lor — ca pe teritoriile 
statelor lor să se creeze baze mili
tare americane, pot suferi mult. 
Nici aceasta nu este o amenințare. 
Dar dacă S.U.A. au creat baze 
militare și vor să dea de pe aceste 
baze o lovitură Uniunii Sovietice, 
sîntem nevoiți să luăm măsuri de

Nu mai este departe timpul 
cînd din punct de vedere 

economic Uniunea Sovietică 
va fi înaintea S.U.A.

PRINCIPALELE NOASTRE E- 
FORTLRI VOR El ÎNDREPTA
TE SPRE CtȘTIGAREA ÎNTRE
CERII tN DEZVOLTAREA ECO
NOMIEI. In prezent partidul 
și guvernul sovietic î.;i con- 
• 'ntrează atenția asupra avîn- 
tuîui continuu al economiei 
noastre naționale. asupra dez
voltării construcției de locuin
țe, sporirii producției mărfurilor 
de consum popular pentru ca în- 
tr-un termen istoric scurt să <te- 
pășiiu Statele Unite ale Americii. 
tn prezent în S.U.A. desigur ni- 
elul de producție este mai ridi- 
•at decît în Uniunea Sovietică și 
«ceasta este cu totul de înțeles. 

tă trebuie să renunțe la ideologia 
sa — ori noi la a noastră, ori d.v. 
la a dv. Noi nu așteptăm aceasta 
de Ia dv. și dv. probabil nu o aș
teptați de la noi. Ce să mai a- 
daug ? Tocmai aici este nevoie de 
luciditatea minții, de adevăratul 
realism. Trebuie să dăm dovadă 
de o judecată sănătoasă si să 
spunem : ÎN LUME EXISTA 
DOUA SISTEME - SOCIALIST 
ȘI CAPITALIST. SĂ DAM PO
SIBILITATE ISTORIEI SA A- 
LEAGÂ CARE DINTRE ELE 
ESTE MAI BUN.

un război
apărare. Bazele americane se gă
sesc nu pe locuri virane, ci pe te
ritorii cu o populație densă și 
sperăm că popoarele acelor țări, 
în care se află baze militare, vor 
aprecia cu luciditate situația și 
vor înțelege la ce duc blocurile 
militare și, . în primul rind, 
N.A.T.O. Aceasta este o teză.

A doua teză — trebuie să se 
țină seama de faptul că Statele 
Unite ale Americii n-au luptat în 
fond niciodată pe teritoriul lor și 
poporul dv. nu știe ce înseamnă 
războiul. DACA CERCURILE A- 
GRESIVE ALE S.U.A. VOR DEZ- 
LÂNȚUI ACUM UN RĂZBOI, 
ACESTA SE VA DESFĂȘURĂ 
NU NUMAI ÎN EUROPA, ASIA 
Șl AFRICA, CI VA CUPRINDE 
IMEDIAT TERITORIUL STATE
LOR UNITE ALE AMERICII, 
DEOARECE ÎN PREZENT RA
CHETELE BALISTICE INTER- 
CONTINENTALE DAU POSIBI
LITATEA DE A LOVI 0 ȚIN- 
TA ÎN ORICE REGIUNE A 
GLOBULUI PÂMINTESC.

În aceste condiții poporul ame
rican va suferi pierderi uriașe. 
Toate mijloacele — rachetele ba
listice intercontinentale, rachetele 
de pe submarine și alte mijloace 
care există acum vor fi folosite în 
cazul unui conflict militar, 
înțelegi singur, aceasta este logi
ca războiului, logica luptei.

Noi însă vrem să ne întrecem 
nu în problema înarmărilor. Mai 
bine să luăm în considerare si
tuația reală care s-a creat și să 
renunțăm la război ca mijloc de 
rezolvare a problemelor litigioase, 
să instituim controlul cuvenit pen
tru a exclude o agresiune inopi- 
nată din partea unei țări sau al
teia. Să creăm condiții care să 
contribuie la o mai mare încre
dere între popoarele noastre. Să 
facem comerț nu cu mărfuri stra
tegice cum le denumiți d-voastră, 
ci în general cu mărfuri. Dacă 
nu vă convine să faceți co
merț cu Uniunea Sovietică, atunci 
să lichidăm pe cale juridică 
discriminarea care există în co
merțul dintre țările noastre. A- 
ceasta va contribui la încredere. 
Să ..facem schimb de realizări cul
turale și științifice, într-un cuvînt, 
să ne întrecem pe tărîm pașnic.

în prezent în S.U.A. se ațîță o 
adevărată psihoză războinică. 
Forțele reacționare ale cercurilor 
monopoliste din S.U.A. au inter
pretat lansarea satelitului în Uni
unea Sovietică ca o amenințare 
de război împotriva S.U.A. Prin 
zarvă în jurul amenințării de răz
boi din partea Uniunii Sovietice 
se urmărește să se sporească im
pozitele, să se arunce pe umerii 
poporului noi poveri, să se dez
volte și mai mult industria mili
tară, pentru a obține profituri cit 
mai mari. De ce să se facă a- 
ceasta ? în prezent în S.U.A. s-a 
ajuns pînă acolo îneît se vorbește 
în limbajul lui Hitler și Goering. 
„Mai puțin unt, mai multe tu
nuri4^. Mai puțin unt și mai multe 
tunuri înseamnă însă a lovi în 
bugetul muncitorului, funcționaru
lui și în general al omului mun
cii. Pentru ce să se facă aceasta ? 
Uniunea Sovietică nu amenință 
S.U.A., dorim să trăim nu numai 
în pace, ci și în prietenie. Dar a- 
ceasta este treaba dv. și, în pri
mul rînd a guvernului dv. și răs
punderea îi revine Iui. în ceea ce 
ne privește, vom menține forțele 
noastre armate în stare de pregă
tire pentru ca ele să poată res
pinge o agresiune.

Statele Unite ale Americii au pă
șit pe calea dezvoltării industriale 
mult mai devreme decît Rusia. 
Acum insa după Revoluția din Oc
tombrie și după victoria socialis
mului acest decalaj dintre țările 
noastre se micșorează și NU MM 
ESTE DEPARTE TIMPUL CÎND 
DIN PUNCT DE VEDERE ECO
NOMIC UNIUNEA SOVIETICA 
VA FI ÎNAINTEA S.U.A. Șl 
CÎND VOM ASIGURA POPORU
LUI NOSTRU UN NIVEL DE 
TRAI MAI RIDICAT. Și aceasta 
va convinge și mai mult pe toți 
oamenii de superioritatea sistemu
lui socialist asupra sistemului ca
pitalist.

Răspuns unor nedumeriri
R. CONSIDINE ; In S.U.A. a 

provocat o oarecare nedumerire 
termenul „aventurism în politica 
externă** care a fost folosit fați 
de Jukov. Aș dori să întreb ce 
înseamnă în mod concret „aven
turism în politica externă** ?

N. S. HRUȘCIOV : Promovarea 
unei politici externe și interne 
nerealiste — aceasta înseamnă a- 
venturism. Trebuie înțeles așa 
cum este scris.

R. CONSIDINE : Ați avut oare 
în vedere țări concrete, sau crize 
concrete ca de pildă cea din Siria 
sau din Ungaria ?

N. S. HRUȘCIOV : Siria și 
Ungaria nu au nici-o legătură cu 
cazul respectiv. în aceste cazuri 
nu a fost politica unui singur om, 
ci a guvernului sovietic, inclusiv 
tov. Jukov, care s-a situat pe ace
leași poziții.

W. R. HEARST: D-le Hrușciov, 
în interviul 'pe care l-ați acordat 
d-lui Heston de la „New York 
Times**, ați spus că aveți dovezi 
incontestabile că Statele Unite ale 
Americii instigă unele țări la un 
atac armat împotriva Siriei. Spu- 
neți-mi, puteți publica oare în 
prezent aceste dovezi ? Dacă este 
așa, am dori foarte mult să fim 
primii care să obținem aceste do
vezi,

N. S. HRUȘCIOV: Dacă nu 
sînteți în relații proaste cu d-1 
președinte și cu d-1 Dulles, între- 
bați-i pe ei de aceste dovezi, ei 
vă pot spune totul deoarece cu
nosc bine toate împrejurările ace
stei chestiuni. Și noi le cunoaș
tem. Dacă vreți să obțineți origi
nalele acestor documente, dacă le 
vreți ei vi Ie vor da, firește, dacă 
vă bucurați de încrederea lor. 
Noi am obținut aceste informa
ții prin intermediul unor terțe 
persoane.

La timpul potrivit pentru isto
rie vom dezvălui aceste dovezi au

Războiul îl doresc marii 
inonopoliști

N. S. HRUȘCIOV : Atunci cînd 
spunem Statele Unite ale Ameri
cii avem în vedere anumite 
cercuri din țara dv. Dacă esle 
vorba de poporul american, de 
oamenii muncii, despre cea mai 
mare parte a intelectualității, ei 
sînt fără îndoială împotriva răz
boiului. Dacă este vorba de bur
ghezie, o parte însemnată a ei de 
asemenea nu dorește război. Răz
boiul îl doresc marii monopoliști 
care se îmbogățesc de pe urma 
cursei înarmărilor și caută prin 
orice mijloace să ațîțe „războiul 
rece“, iar dacă nu se va pune ca
păt „războiului rece44 el va duce 
mai devreme sau mai tîrziu la un 
război cald. Politica cursei înar
mărilor și „războiului rece’* este 
o politică foarte primejdioasă.

W. R. HEARST: Vreau să spun 
cu toată sinceritatea că din ace
leași considerente pentru care dv. 
nu vreți război, deoarece vă ocu
pați de construcția pașnică, iar 
războiul poate duce la distrugeri, 
din aceleași considerente nimeni 
din S.U.A. nu vrea război. înțe
legem că un război în care să se 
folosească arme atomice și cu hi
drogen aduce distrugeri uriașe. 
Aceasta înțeleg în S.U.A. literal
mente toți : și președintele și 
domnul Dulles și capitaliștii și 
monopoliștii. Dv. singur ați spus 
că nivelul de viață din țara noa
stră este mai ridicat decît la dv., 
în consecință, noi în și mai mare 
măsură nu vrem război deoarece 
pierdem mai mult în acest război. 
Sînt absolut convins că niciun om 
din Statele Unite ale Americii nu 
vrea război. Sînt tot atît de pu
ternic convins de aceasta ca dv. 
atunci cînd spuneți că vreți pace.

N. S. HRUȘCIOV : Atunci ce 
ne împiedică să cădem de a- 
cord asupra lichidării „războiului 
rece“ ? Sâ lichidăm „războiul 
rece** și să obținem destinderea în
cordării internaționale. în locul 
„războiului rece“ să pășim mai bine 
pas cu pas pe calea stabilirii unor 
relații prietenești între statele 
noastre.

După ce a amintit unele pro
puneri concrete pe care le-a făcut 
guvernul sovietic în vederea slă
birii încordării și îmbunătățirii 
relațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
N. S. Hrușciov a spus :

Am spus deja că Uniunea So
vietică ar vrea să aibă relații de 
prietenie cu Statele Unite ale A- 
inericii. Este mai bine să desfă
șurăm întrecerea pașnică și să nu 
ne întrecem în producția mijloa
celor de distrugere. Stabilirea u- 
nor relații de prietenie între ță
rile noastre ar fi un mare pas 
pe calea consolidării păcii între 
toate țările, în menținerea păcii 
în lumea întreagă. Luptăm pentru 
pace și ne îndreptăm toate efortu
rile spre realizarea acestui țel.

Credeți-ne domnilor că noi nu 
dorim decît pace și prietenie. 
Uniunea Sovietică posedă rachete

Războiul poate să fie dezlănțuit 
din cauza psihozei războinice

N. S. HRUȘCIOV : Despre a- 
ceasta trebuie întrebai șeful Sta
tului -Major General deoarece a- 
ceasta nu este atribuția mea. Sta
tul Major General există tocmai 
pentru ca în caz de război să fie 
pregătit să lovească acele centre 
care au o importanță hotărîtoare 
pentru încetarea cît mai grabnică 
a războiului, pentru zdrobirea i- 
namicului.

In această ordine de idei aș vrea 

tentice, vom arăta cum unii oa
meni care dețin posturi înalte în 
S.U.A. săvîrșesc, vorbind despre 
Dumnezeu, fapte care contravin 
conștiinței omului ; ei au ațâțat 
Turcia la război împotriva Siriei. 
Nu vom dezvălui în prezent a- 
ceste date deoarece ar fi nechib
zuit să ne lipsim pentru viitor de 
asemenea materiale. Dar istoria Ie 
va cunoaște cu siguranță. Puteți fi 
convinși de aceasta.

W. R. HEARST: Ei au negat 
aceasta în mod public și în spe
cial Dulles a negat-o intr-o con
vorbire personală cu mine.

N. S. HRUȘCIOV: Am citit de- 
clarațiile lor publice. Dar știu 
bine că ei neagă ceea ce este in
contestabil. Chiar dacă v-am da 
acum aceste materiale, ei din mo
tive lesne de înțeles ar nega. Oa
menii de stat din Turcia cunosc 
de asemenea bine acest lucru, dar 
ei vor nega de asemenea. Dar și 
oamenii de stat americani și turci 
recunosc în sinea lor că le-am 
dezvăluit planurile, că am zădăr
nicit această aventură criminală 
care ar fi putut să se dezlănțuie 
și să provoace omenirii sacrificii 
mari. Sîntem bucuroși că acest 
focar de război pe care imperia
liștii au vrut să-l aprindă, se 
stinge.

R. CONSIDINE : Există oare 
și acum in Siria o situație în
cordată ?

N. S. HRUȘCIOV : încordarea 
n-a fost încă lichidată, dar con
siderăm că ea se reduce, este în 
descreștere. Totul depinde de 
S.U.A., pentru că ele au întreprins 
aceasta și cînd au văzut la ce 
poate duce și-au schimbat planu
rile. Vom fi foarte bucuroși dacă 
încordarea va fi lichidată.

W. R. HEARST: D-le Hrușciov, 
dv. credeți în adevăr că S.U.A. 
vor război ?

balistice intercontinentale cu în
cărcătură cu hidrogen. Am mai 
declarat însă în numele partidului 
nostru și al guvernului Uniunii 
Sovietice, îu numele poporului 
sovietic și acum repet că NU VOM 
TRIMITE NICIODATĂ O ASE
MENEA RACHETA ÎMPOTRIVA 
S.U.A. DACA LA ACEASTA NU 
NE VOR SILI S.U.A. ÎNSELE, 
ÎNCEPÎND UN RĂZBOI ÎMPO
TRIVA NOASTRA DIRECT SAU 
PRIN SATELIȚII LOR. UNIU
NEA SOVIETICA NU VA FO
LOSI NICIODATĂ PRIMA AR- 
MELE, INCLUSIV ARMELE A- 
TOMICĂ Șl CU HIDROGEN, CI 
LE VA PÂSTRA PENTRU A DA 
AGRESORILOR RIPOSTA CO
RESPUNZĂTOARE.

In întrecerea pașnică însă noi 
ne vom strădui să ne asigurăm 
întîietatea. Aici, dacă se poate ex
prima astfel, oamenii sovietici vor 
ataca. Dar acesta va fi un atac în 
care oamenii nu vor pieri, ci, 
dimpotrivă, își vor îmbunătăți 
viața, își vor ridica nivelul eco
nomiei și culturii. Această între
cere va arăta care sistem este mai 
bun. Doresc d-le Hearst să vă fac 
cel puțin neutru în lupta pentru 
pace (rîsete).

W. R. HEARST : Nu sînt răz
boinic și nu am fost niciodată. 
Noi nu sîntem reprezentanții ofi
ciali ai țării noastre. Noi nu sîn
tem decît ziariști, dar vreau să vă 
spun că acceptînd această chema
re la întrecere pe frontul pașnic, 
pe frontul îmbunătățirii vieții oa
menilor, după ce ne vom înapoia 
acasă ne vom strădui să facem ast
fel ca țara noastră să accepte o- 
f ici al această chemare.

F. CONNIF : Caut să citesc 
toate declarațiile dv. îmi amin
tesc că ați citat cuvintele lui Le
nin că trebuie să se facă totul pen
tru a menține în partid pe tova
rășii care s-au abătut temporar de 
la linia partidului dacă în fond 
ei rămîn oameni buni și cinstiți. 
Trebuie să se depună toate efor
turile pentru a readuce pe acești 
oameni pe calea justă. Spuneți, 
nu ar putea oare fi aplicat acest 
punct de vedere față de Jukov ?

N. S. HRUȘCIOV : Mareșalul 
Jukov nu a fost exclus din par
tid. El este membru al Partidului 
nostru comunist. El este un inare 
specialist în domeniul militar și 
sîntem convinși că își va consa
cra forțele și cunoștințele cauzei 
partidului nostru, cauzei poporu
lui. Partidul l-a sancționat, dar l-a 
sancționat cu măsură pentru gre
șelile politice comise pe care el 
însuși le-a recunoscut.

R. CONSIDINE : Ați spus că 
în caz de război bazele america
ne, atît cele din țară cît și cele 
din străinătate, vor fi distruse de 
proiectile balistice intercontinen
tale sovietice. înseamnă oare a- 
ceasta că încă de pe acum ele vi
zează în mod special toate aceste 
obiective ?

să-mi expun considerentele în le
gătură cu declarațiile unor repre
zentanți ai cercurilor militare a- 
mcricane, publicate în presă. S-a 
anunțat că o parte din bombardie
rele americane încărcate cu bombe 
cu hidrogen și cu bombe atomi
ce s-ar afla întotdeauna în zbor 
și ar fi întotdeauna guta de acți
une împotriva Uniunii Sovietice. 
Se afirmă că jumătate din numă
rul avioanelor se află în zbor.

Acesta este un lucru foarte pri
mejdios. Această situație arată cît 
de intens este răspîndită psihoza 
războiului în S.U.A. Cînd avioa
ne cu bombe cu hidrogen se ridică 
în aer, înseamnă că mulți oameni 
se vor găsi în aer la manșele a- 
vioanelor. întotdeauna se poate 
întîmpla să ai o tulburare psihică 
și pilotul poate interpreta cel mai 
mic semnal drept un semnal de ac
țiune și se va îndrepta spre obiec
tivul deasupra căruia i s-a or
donat să zboare. în asemenea con
diții războiul poate începe cu to
tul întâmplător deoarece pe loc 
vor fi întreprinse contraacțiuni.

Oare aceasta nu arată că răz
boiul se poate dezlănțui în acest 
caz în urma unei neînțelegeri în
tâmplătoare sau a tulburării stă
rii psihice normale, ceea ce se 
poate întîmpla cu orice om. Tre
buie exclusă această eventualitate 
îngrozitoare. Se poate întîmpla ca 
atît o parte cît și cealaltă să fie 
împotriva războiului, și totuși răz
boiul să se poată dezlănțui din ca
uza psihozei războinice creată în 
Statele Unite ale Americii.

W. R. HEARST : Aceasta este o 
idee .foarte interesantă. Nu am a- 
uzit asemenea discuții. Eu însumi

Cînd putem vorbi despre secretul 
rachetei intercontinentale

N. S. HRUȘCIOV: Firește, 
dacă vom cădea de acord asupra 
dezarmării. Noi nu ascundem că 
satelitul a fost lansat pe baza ra
chetei balistice intercontinentale 
Dv. înșivă vă dați bine seama ce 
înseamnă dacă vă vom împărtăși 
secretul producției rachetelor ba
listice intercontinentale. Nu știm 
cînd vor face S.U.A. o asemenea 
rachetă — doar nu-i o treabă u- 
șoară. Admit și situația ca Sta
tele Unite ale Americii să nu 
creeze încă vreme foarte îndelun
gată racheta intercontinentală. 
Dar noi putem vorbi despre se
cretul producției acestor rachete 
numai în condițiile cînd ați lichi
da starea de „război rece“ și cînd 
țările noastre se vor întrece ex
clusiv pe tărîm pașnic.

Faptul că Uniunea Sovietică a 
fost prima care a lansat satelitul 
artificial al pămîntului. iar după 
o lună a lansat al doilea satelit 
dovedește multe.

Dacă va fi necesar am putea 
lansa mîine zece, douăzeci de sa
teliți. Pentru aceasta trebuie nu
mai să se schimbe capul rachete
lor balistice intercontinentale, să 
se pună în locul nucleului cu hi
drogen al proiectului aparatajul 
corespunzător și să se lanseze o 
astfel de construcție cu acest a- 
parataj. Iată și satelitul.

Uniunea Sovietică este gala să 
împărtășească Statelor Unite ale 
Americii informații în acest do
meniu, să arate, și nu numai să 
arate, ci împreună cu dv. să înece 
în mare toate rachetele balistice 
pentru a asigura o pace trainică 
și îndelungată între țările noas
tre și, îrt consecință și în lumea 
întreagă. Dar toate acestea cu 
condiția dezarmării, cu condiția 
întrecerii pașnice între statele noa
stre, cu condiția coexistenței paș
nice a tuturor țărilor, indiferent 
de orînduirea lor socială și de 
stat.

W. R. HEARST: Am citit pro
punerea dv. foarte interesantă în 
legătură cu întrecerea în tragerea

„Să nu se bage în apă 
dacă nu cunosc vadul44

N. S. HRUȘCIOV : Da, putea 
fi rezolvată. Dar acolo evenimen
tele s-au desfășurat cam altfel. Im
perialiștii au pus la cale un com
plot împotriva Ungariei Populare. 
Ucigașii fasciști, dintre care o 
mare parte au fost trimiși din 
străinătate, au început să extermi
ne pe oamenii progresiști. Guver
nul Ungariei a cerut guvernului 
Uniunii Sovietice să-1 ajute la în- 
frînarea bandelor contrarevoluțio

„Să cădem de acord cu privire 
la încetarea cursei înarmărilor44

Vreau să revin la problema re
lațiilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
Recent am citit declarația făcută 
de președintele Statelor Unite ale 
Americii, dl. Eisenhower, la Okla- 
homa-City. Unele teze din aceas
tă declarație mi-au plăcut. Vreau 
să vă amintesc cile ceva din de
clarația președintelui. „Țelul către 
care năzuim, a declarat ci, este 
pacea în condițiile echității...** Și 
noi sîntem pentru aceasta. „Acea
stă pace, spune apoi dl. Eisenho
wer, poate să vină pentru țara 
noastră numai în cazul cînd va 
veni pentru toate țările...** Și noi 
sîntem pentru aceasta. Sîntem 
pentru pace nu numai pentru noi 
singuri, ci pentru toate țările, 
pentru întreaga omenire.

în continuare dl. Eisenhower 
spune : „Omenirea speră că
IJ.R.S.S. va colabora cu noi toți 
în realizarea acestui țel...“. D-l 
președinte poate fi convins că din 
partea noastră vor fi depuse toate 
eforturile spre a colabora cu toate 
țările, printre care și cu S.U.A., 
pentru asigurarea păcii. „Nu vom 
fi niciodată agresorul’*, a spus pre
ședintele. Este bine spus. „Nu 
vrem nimic mai mult decît gradul 
cuvenit de securitate, dar nu vom 
accepta nimic mai puțin**, a de
clarat dl. Eisenhower. Uniunea 
Sovietică este de asemenea de a- 

nu sînt militar, dar nu cred ca 
jumătate din avioanele noastre să 
fie în zbor. Iată d-l Considine su
gerează că poate o treime.

N. S. HRUȘCIOV: Chiar dacă 
un singur avion cu o singură 
bombă atomică sau cu hidrogen 
va fi în zbor. în acest caz nu gu
vernul rezolvă problema războiu
lui, ci pilotul. Și aceasta după 
cum vă puteți închipui, este un 
lucru îngrozitor.

W. R. HEARST: Aceasta este o 
idee foarte interesantă.

R. CONSIDINE: D-le Hrușciov. 
în America au produs o impresie 
uriașă sateliții sovietici ai pămîn- 
tului. Aceasta este o realizare cu 
adevărat minunată, de basm. Dar 
în prezent se desfășoară Anul 
Geofizic Internațional in cursul 
căruia se presupune că va fi un 
schimb reciproc de diferite infor
mații. Am dori să vă întrebăm 
dacă Rusia va ajuta America în 
legătură cu lansarea satelitului ?

N. S. HRUȘCIOV ; Cu plăcere.
R. CONSIDINE : Și ar include 

și datele asupra caracterului ace
lei rachete care a lansat acest 
satelit, date despre acel combus
tibil puternic care a fost folosit?

la țintă cu rachete. Aceasta ar fi 
foarte bine cînd noi vom avea a- 
temenea rachete. Să ne întrecem 
și după aceea am putea să le a- 
runcăm.

N. S. HRUȘCIOV : Și noi sin- 
tem pentru aceasta, dar ar fi bine 
să facem cît mai repede ultima 
parte — să le aruncăm (Rîsete).

W. R. HEARST : Dv. așteptați, 
după cît se vede, cu nerăbdare 
să rezolvăm prima parte, să con
struim rachete.

N. S. HRUȘCIOV : Cred că dv. 
tot veți construi în cele din 
urmă racheta intercontinentală cu 
toate că, repet, aceasta nu este o 
treabă ușoară. Statele Unite ale 
Americii dispun de cunoștințele 
necesare și pot construi o aseme
nea rachetă. Dar cînd — nu pot 
să spun.

W. R. HEARST : Am spus a- 
ceasta sub formă de glumă.

N. S. HRUȘCIOV : Americanii 
credeau că noi nu sîntem în stare 
să construim racheta balistică in
tercontinentală și s-au înșelat în 
această privință.

W. R. HEARST : Perfect ade
vărat.

N. S. HRUȘCIOV : Noi nu am 
făcut și nu facem asemenea decla
rații în ceea ce-i privește pc a- 
mericani. Dar faptul rămîne fapt, 
Uniunea Sovietică a îost prima 
care a creat racheta interconti
nentală. înseamnă deci că în a- 
ceasta avem prioritate ceea ce ne 
dă posibilitatea să perfecționăm 
construcția rachetelor, să depășim 
S.U.A. în acest domeniu, să acu
mulăm rezerva necesară de rache
te dacă nu vom ajunge la un a- 
cord asupra dezarmării.

R. CONSIDINE : Domnule 
Hrușciov, relațiile dv. cu Polonia 
și Iugoslavia au fost rezolvate în 
mod satisfăcător și în prezent 
fiecare din aceste țări urmează 
o cale proprie spre socialism. Nu 
credeți oare că pornind tocmai 
de la această premisă și situația 
din Ungaria putea fi rezolvată 
fără folosirea forțelor armate ?

nare și guvernul sovietic, credin
cios obligațiilor sale contractuale, 
credincios principiilor sprijinului 
frățesc al țărilor socialiste, a acor
dat acest ajutor. Și acum Unga
ria socialistă crește și se dezvoltă 
necontenit. Evenimentele din Un
garia trebuie să servească ca o 
lecție forțelor reacțiunii pentru 
ca ele, după cum spune un pro
verb rusesc, „să nu se bage în 
apă dacă nu cunosc vadul**.

cord că trebuie să se manifeste 
grijă față de securitate, dar acea
stă problemă trebuie abordată în 
mod rezonabil, pentru ca această 
năzuință să nu ducă la cursa înar
mărilor, așa cum se întîmplă în 
prezent. Istoria a arătat deja că 
orice cursă a înarmărilor se ter
mină în cele din urmă prinlr-un 
război. De aceea trehuie să se 
pună capăt cursei înarmărilor pen
tru a nu permite provocarea unui 
război și noi credem că domnul 
președinte al S.U.A. nu vrea a- 
ceasta.

„Am crezut întotdeauna, spune 
dl. Eisenhower, că triumful final 
al cinstei și libertății în această 
lume este inevitabil, dar cum a 
remarcat odinioară un american 
înțelept, pentru ca acest inevita
bil să devină realitate este nece
sară o muncă vastă și mari sa
crificii din partea multor oameni4*. 
Aceasta nu este tocmai clar, de
oarece acestor cuvinte li se pot 
da diferite interpretări. Vreau să 
cred însă că ele au fost spuse în 
sensul că președintele dorește să 
activeze în direcția asigurării pă
cii în lumea întreagă. Dacă lucru
rile stau astfel și S.U.A. nu vor 
fi într-adevăr niciodată agresorul, 
așa cum spune dl. Eisenhower, iar 
Uniunea Sovietică bineînțeles că 

nu va fi niciodată agresor, atunci- 
să cădem de acord cu privire la 
încetarea cursei înarmărilor. Dacă 
vom realiza aceasta întreaga ome
nire va răsufla ușurată. Un ase
menea pas ar fi util nu numai 
pentru popoarele țărilor noastre, 
ci și pentru toate popoarele lumii

Aș vrea să transmiteți acest 
punct de vedere al nostru opiniei 
publice din S.U.A. și să-l aduceți 
la cunoștință domnului președinte.

îmi amintesc de convorbirile 
plăcute cu președintele S.U.A., pe 
care le-am avut la Geneva. îmi 
amintesc că atunci cînd dl. Eisen
hower a oferit un prînz în cins
tea delegației noastre el a vorbit 
cu pasiune despre ferma sa și a 
spus, printre altele, că ea are mari 
realizări în ce privește creșterea 
unei rase buDe de vite cornute 
mari prin hibridizare. Mult mai 
bine ar fi să organizăm întrece

Dacă reprezentanfii lumii 
capitaliste ar înțelege ce este 

comunismul, le-ar fi rușine 
să-i defăimeze pe comuniști

N. S. HRUȘCIOV : Partidul co
munist îmi este scump pentru că 
exprimă interesele clasei munci
toare, interesele poporului și nă
zuințele și visele mele despre 
construirea societății noi. Mă 
bucur că după ce am trăit atiția 
ani și am activat vreme îndelun
gată în rîndurile acestui partid, 
pot constata că partidul nostru 
comunist, mergînd pe calea indi
cată de Lenin, a asigurat un ase
menea progres uriaș țării noastre, 
îneît poporul nostru a deschis ca
lea pe care merg numeroase po
poare din alte țări.

Ca toți comuniștii doresc numai 
să asigur tuturor oamenilor o via
ță fericită, ca toți oamenii, indi
ferent de naționalitate, indiferent 
de credință religioasă, indiferent 
de culoarea pielii, să se bucure 
pe deplin de roadele muncii lor. 
Luptăm pentru a acumhla atîtea 
bunuri materiale cît sînt necesare 
pentru ca toți oamenii să fie asi
gurați din belșug și credem că o- 
menirea va obține aceasta. Nu se 
poate spune precis cînd va fi a- 
ceasîa, dar un lucru este clar — 
spre aceasta se îndreaptă omeni
rea.

Mă bucur de acest lucru și în 
ce mă privește fac tot ce-mi stă 
în puteri pentru a contribui la 
acest progres.

Dacă dv., domnii reprezentanți 
ai lumii capitaliste, ați înțelege ce

„Sîntem convinși că toate țările 
trebuie și pot să coexiste pașnic44

Am declarat în repetate rinduri 
că baza neclintită a politicii ex
terne a Uniunii Sovietice, ca și 
a celorlalte țări socialiste, este 
principiul leninist al coexistenței 
pașnice a tuturor țărilor, iudife- 
rent de sistemul lor social, de o- 
rînduirea lor de stat. SÎNTEM 
CONVINȘI CĂ TOATE ȚĂRILE 
TREBUIE ȘI POT SĂ COEXIS
TE IN MOD PAȘNIC. Felul în 
care se va dezvolta fiecare țară 
este o problemă internă a poporu
lui fiecărei țări. Dar atît țările 
socialiste cît și cele capitaliste 
există pe aceeași planetă. între ele 
există legături multilaterale în 
domeniul economiei, culturii, 
transportului etc. Acesțe țări pot 
trăi în pace între ele numai pe 
baza principiilor coexistenței paș
nice, neamestecului reciproc în 
treburile interne.

Uniunea Sovietică nu a ridicat 
și nu va ridica niciodată arma im- 
potriva vreunei alte țări pentru a 
impune poporului acelei țări i- 
deologia sa, sistemul său. A- 
ceasta este în contradicție cu în
săși esența concepției noastre 
marxist-leniniste despre lume. De 
aceea noi spunem sincer că doriui 
să trăim în prietenie cu toate po
poarele și am fi foarte mulțumiți 
dacă am putea stabili relații de 
prietenie cu Statele Unite ale A- 
mericii fără ca aceasta să fie în 
detrimentul relațiilor lor cu alte 
țări. Aceasta ar permite să înain
tăm cu pași literalmente gigantici 
pe calea lichidării „războiului 
rece“ și a stabilirii prieteniei cu 
popoarele tuturor țărilor. Dorim 
să stabilim relații bune de prie
tenie cu Anglia, Franța, Germania 
occidentală, Italia, Japonia, cu 
toate țările cu care nu avem încă 
asemenea relații. Aceasta ar duce 
la asigurarea unei păci trainice 
în întreaga lume.

R. CONSIDINE : Domnule
Hrușciov, ați vorbit despre dum
nezeu. despre suflet, despre depli
na libertate spirituală a omului 
in comunism ; de ce atunci omul 
care crede în dumnezeu și în con
ținutul spiritual interior nu are 
loc în partidul comunist ?

N. S. HRUȘCIOV : Dacă în lim
bajul nostru se întîlnesc expresii 
ca, de pildă, „zău că“, aceasta se 
întîmplă în virtutea obișnuinței. 
Pentru noi o asemenea expresie 
echivalează cu expresia „pe cu
vînt de onoare4*. Considerăm că 
credința în dumnezeu este contra
rie concepției noastre comuniste 
despre lume. Noi însă nu persecu
tăm de loc pe oamenii care au o 
religie deoarece aceasta este o pro
blemă de conștiință a fiecărui om.

W. R. HEARST : Aș dori sâ 
spun, nu sub formă de obiecțiune, 
ci ca o observație, că totuși nicio

rea în acest domeniu decît să ne 
întrecem în stocarea de arme.

Sau să ne întrecem, de pildă, 
în producția de porumb. Am vor
bit mult pc această temă cu spe
cialistul american dl. Garst, și el 
ne-a oferit în dar o mostră din 
porumbul său. Este mult mai plă
cut să vorbești despre porumb, 
decît despre racheta interconti
nentală. Opinia publică și presa 
S.U.A. pot aduce un bun serviciu 
popoarelor dacă vor contribui la 
dezvoltarea întrecerii tocmai în 
această direcție pașnică.

F. CONNIF : Aș dori să întreb, 
deși știu că deobicei conducători
lor comuniști nu le place să vor
bească despre ei înșiși, ce a repre
zentat pentru dv. în cursul între
gii dv. vieți partidul comunist și 
ce este el pentru dv. în prezent 
pe planul sentimentelor perso
nale ?

este comunismul, idealurile nobi
le pentru care luptă comuniștii, 
v-ar fi rușine să-i defăimați pe co
muniști. Mulți nu înțeleg încă țe
lul nobil al comuniștilor. Acest 
țel este de a asigura omului de
plină libertate, de a asigura creș
terea fără precedent a forțelor de 
producție și a avuției obștești, dez
voltarea forțelor materiale și spi
rituale ale popoarelor, înflorirea 
culturii.

Aș dori să mai spun încă cite- 
va cuvinte și poate că cu aceasta 
ar fi timpul să încheiem convor
birea noastră care s-a prelungit. 
La noi există sindicate, eu sin^ 
membru al sindicatului și el tre
buie să mă apere. Mă aflu în 
prezent în situația unui om ex
ploatat de capitaliștii americani. 
( Rîsete ).

Trebuie să spun în încheiere 
următoarele : Noi nu vrem să im
punem nici unui popor ideile 
noastre, prin nici un fel de mij
loace de constrîngere și cu atît 
mai puțin prin război. Concepția 
comunistă despre lume poate fi 
acceptată numai de bunăvoie de 
către oameni. Popoarele fiecărei 
țări trebuie să stabilească ele în
sele calea pe care se vor dezvolta 
Și dacă popoarele nu doresc să 
se dezvolte pe calea socialistă, ni
meni nu poate și nu trebuie să 
le impună cu forja o asemenea 
cale.

dată în istorie nu a existat o civi
lizație, nu a existat o țară mare 
care să nu fi crezut in vreun 
dumnezeu.

N. S. HRUȘCIOV : Țin să pre
cizez că nu a existat niciodată o 
țară în care oamenii să aibă o 
singură religie, să creadă toți in 
dumnezeu. Și la noi sînt oameni 
care cred în dumnezeu. Și n-au 
decît să creadă. A crede sau nu 
în dumnezeu este o chestiune per
sonală a fiecărui om, o chestiune 
de conștiință. Toate acestea nu 
împiedică însă ca oamenii sovie
tici să trăiască în pace și priete
nie.

R. CONSIDINE î Anul trecut 
am fost la Melbourne martorul 
victoriei strălucite a sportivilor 
sovietici la Jocurile Olimpice. A- 
ceasta victorie a fost o surpriză 
pentru mulți, dar in special pen
tru noi. americanii, care sîntem 
obișnuiți ca Statele Unite să în
vingă in astfel de competiții. In 
legătură cu aceasta aș vrea să în
treb dacă nu intenționați să pro
puneți Moscova ca loc pentru or
ganizarea Jocurilor Olimpice, sî 
spunem în 1964, cu atît mai mult 
cu cît la Moscova există vn minu
nat stadion nou ?

N. S. HRUȘCIOV : Ați văzut 
stadionul nostru de la Lujniki ?

F. CONNIF : Da, l-am vizitat 
și acesta este într-adevăr o cons
trucție minunată. Cînd am fost 
aici acum trei ani, pe locul p“t 
care se află acum stadionul S3 
găseau cîteva case mici, vechi și 
nimic mai mult. In prezent aceas
tă regiune are cu totul alt aspect.

N. S. HRUȘCIOV : Da. nume
roasele construcții ale stadionului 
au fost construite în numai un an 
și jumătate și, după părerea spe
cialiștilor noștri, ele sînt cores
punzătoare pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice. Vom fi bucu
roși să primim la noi ca oaspeți 
pe participanții la jocurile olim
pice.

în general trebuie spus că noi 
primim în Uniunea Sovietică 
foarte mulți oaspeți din toate ță
rile globului, inclusiv din S.U.A. 
Porțile noastre sînt ospitalier des
chise tuturor oamenilor de bună 
credință, ceea ce nu se poate spu
ne despre S.U.A.. unde autorități
le americane se tem, după cît se 
pare, să permită intrarea cetățe
nilor sovietici.

w. R. Hears!. F. Connif. R. 
Considine au mulțumit lui N. S. 
Hrușciov pentru posibilitatea ce 
Ii s-a oferit de a sta de vorbă cu 
dînsul.

Text prescurtat
Sublinierile și subtitlurile apar

țin redacției.
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