
Brigada de tineret, condusă de 
ifrim Georgeta, de la filatura 
„Dacia“ din Capitală, este feli
citată de tov. Goia Ana, preșe
dinta comitetului de întreprinde

re pentru realizărjle obținute

» unea 
lî nevilor 
pentru distrugerea 
GlNDACULUI 
DE COLORADO 
com in uă

In regiunile Baia Mare, 
Oradea, Cluj și Timișoara o 
preocupare actuală importan
tă a pionierilor, elevilor și ti
nerilor săteni este depistarea 
focarelor și distrugerea gin- 
dacilor de Colorado, al căror 
atac a fost semnalat în cul
turile de cartofi din aceste 
regiuni. Citeva gospodării de 
stat din regiunea Timișoara 
au primit un ajutor deosebit 
in această acțiune din partea 
elevilor din brigăzile de mun
că voluntară de pe lingă ace
ste gospodării.

In regiunea Oradea mobili
zarea tineretului a luat în ul
tima vreme un avînt deose
bit. Scopul principal : efectua
rea controlului periodic al tu
turor culturilor de cartofi, ro
șii etc. Pină acum la aceste 
lucrări au participat in în
treaga regiune peste 40.000 de 
tineri organizați in 1561 bri
găzi și echipe. Numai in ulti
ma săptămînă numărul tine
rilor care au ajutat organele 
agricole la depistarea și dis
trugerea acestui dăunător pe
riculos se ridică la aproape 
19.000. Fruntașe în mobilizare 
și volum de lucrări executate 
sint raioanele Aleșd și Beluș.

In ultima vreme au fost 
semnalate focare de gindaci 
de Colorado și in regiunile 
Hunedoara și Craiova. Din 
Hunedoara ne-a sosit vestea 
că organizațiile de bază 
U.T.M. sătești din toate ra
ioanele regiunii mobilizează 
tinerii la efectuarea controlu
lui tuturor culturilor predis
puse atacului. Au fost create 
pină acum 190 echipe de ti
neri. S-a luat, de asemenea, 
inițiativa ca fiecare organiza
ție de bază U.T.M. să ia sub 
îngrijirea sa un lot de cartofi 
pe care să execute, sub Îndru
marea tehnicienilor, controale 
repetate pînă la distrugerea 
dăunătorilor.

UTEMIȘTI, TINERI ȘI TI
NERE DE LA SATE ȘI ORA
ȘE, PIONIERI Șl ȘCOLARI, 
ELEVI Șl STUDENȚI I CON
SIDERAȚI CA O ÎNALTA 
ÎNDATORIRE PATRIOTICA 
ÎNROLAREA VOASTRA IN 
ECHIPELE DE DEPISTARE 
ȘI DISTRUGERE A GINDA- 
CULUI DE COLORADO I

Proletari din toate țările, unifi-vă !
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O FORMA DE CALIFICARE 
A TINERETULUI 
eficace și atrăgătoare

Comitetul • organizației U.T.M. 
de la uzina „Electroputere" are 
sarcina, ca oricare organizație 
U.T.M., să se ocupe de calificarea 
profesională a tinerilor muncitori. 
Căile pentru îndeplinirea acestei 
sarcini sînt multiple. Cursurile de 
minim tehnic, cabinetul tehnic, 
conferințele, au o importantă 
esențială, dar nu sînt singurele 
mijloace pentru calificarea tine
retului. Plenara a IlI-a a C.C. al 
U.T.M. a cerut să se înfăptuiască 
educarea tineretului, pregătirea 
sa profesională prin forme tine- 
rești, atrăgătoare.

— Ce ar fi să organizăm un 
concurs ..Cine știe — cîștigă“ pe 
tema „Să ne cunoaștem mese- 

I ria“ ? — a apărut ideia în comi
tetul U.T.M.

...Citeva zile mai tîrziu au în
ceput pregătirile. Pentru primul 
concurs, cu tema „Să ne cunoaș
tem meseria de bobinator“, a fost 
indicată nu numai bibliografia. 
Mobilizați de comitetul U.T.M, pe 
uzină, o serie de ingineri tineri 
au organizat un ciclu de 8 lecții 
la locul de muncă. Lecțiile {inute 
de inginerii Constantin Tresc'.iin, 
Viorica Dimulescu și Ion Voicu 
au atras nu mai puțin de 200 de 
participanta care s-au și înscris 
la concurs.

In ziua __  ___ _ _
umplut pină la refuz. Și, deși con
cursul a fost oreranizat Ho rr>mi. 
tetul U.T.M., au venit ca specta
tori și citeva sute de muncitori 
vîrstnici.

Metronomul a început să bată 
mareînd secundele. Gongul a su
nat de trei ori, iar 10 concurenti 
au urcat pe scenă. Printre ei am 
remarcat tineri muncitori ca To
ma Voinea, Constantin Preda, 
Lucreți.a Fota, Tudor Pădeanu, 
Chiva Dănciulea, Gheorghe Fe- 
cioru.

Primele întrebări sînt puse ute- 
mistului Voinea Toma. Pentru a 
nu pierde nici un punct el trebuie 
să dea cel pu(in 25 răspunsuri 
concrete din cele 30 posibile.

Poate că premiile acordate ute- 
miștilor cîștigătorj nu au atras 
atît de mult atenția ca însuși 
concursul, întrecerea pentru a cu
noaște cit mai mult și mai exact 
problemele profesiei pe care ti
nerii o exercită.

Ca urmare, la comitetul U.T.M. 
al uzinelor „Electroputere“ au ve
nit din partea organizațiilor 
U.T.M. de secții o serie de pro
puneri cu privire la organizarea 
unor noi concursuri, cu tema cu
noașterii meseriilor de strungar, 
frezor, turnător, montator etc.

Faptele dovedesc că această 
plăcută și educativă formă de 
îmbogățire a cunoștințelor profe
sionale vine nu numai în spriji-

Concursurile 
„Să ne cunoaștem 

profesia“

organizării instructive, utile
________ J 

în sprijinul producției, 

către tineret, al luptei pentru ri
dicarea productivității muncii. 
Forfota care are loc între două 

la cabinetul tehnic, 
la bibliotecă, dove-

concursului sala s-a

nul C. u.uuu.uvc, UlllC
a timpului liber al tineretului ci 
totodată în sprijinul producției, 
al însușirii tehnicii înaintate de 
către tineret, al luptei pentru ri
dicarea productivității muncii. 
F ;' ' ‘ '
concursuri,

. la librărie, _ _______ ,_ . -
dește interesul crescut al tinere
tului pentru lecturi de speciali
tate, pentru ridicarea nivelului 
calificării profesionale.

Această inițiativă poate fi ridi
cată la un nivel și mai înalt prin

acțiuni ala organizației U.T.M. și 
cercului A.S.I.T. S-ar putea or
ganiza, de pildă, concursuri pen
tru rezolvarea temelor de inovații, 
s-ar putea organiza recenzii la 
cărțile tehnice, studiul științific 
al posibilităților de economisire 
a metalului da către brigăzile 
complexe etc.

Interesul tinerilor a găsit eccul 
cuvenit în rîndul membrilor co
mitetului U.T.M. pe uzină, în rin
dul colectivului de ingineri și teh
nicieni, la cabinetul tehnic ca și 
la conducerea uzinei. La viitorul 
concurs în fața microfonului 
apare tinerii strungari.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteil 
neretului“ ]

Craiova

vor

Ii-
pentru regi unsa

in aceste zile cînd unitățile 
armatei sovietice staționate pe 
teritoriul R.P. Romine se pregă
tesc să se înapoieze în patrie po
trivit propunerii guvernului Uni
unii Sovietice coordonată cu gu
vernul Republicii Populare Ro- 
mîne și aprobată de Comitetul 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, în regiunea Galați au 
loc numeroase manifestări închi
nate prieteniei romîno-sovietice.

Un mare număr de oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului, intelectuali, 
gospodine, tineri, precum și mili
tari romini din această garnizoa
nă. au participat joi seara la în- 
tîlnirea prietenească de rămas 
bun cu ostașii și ofițerii sovietici 
care urmează să se înapoieze în 
patrie.

Sala cinematografului „Mihail 
Eminescu", unde a avut loc întîl- 
nirea, era pavoazată sărbătorește 
cu drapelele de stat ale U.R.S.S. 
și R.P. Romîne.

După intonarea 
stat ale U.R.S.S. 
luat cuvîntul mai 
panți la intîlnire, _ ____
șat aspecte multiple ale colaboră
rii frățești dintre popoarele ro- 
mîn și sovietic, ale prieteniei ce 

I unește ostașii țărilor socialiste în 
lupta lor comună pentru apărarea 
păcii, a viitorului luminos al pa
triilor lor. După ce a exprimat 
bucuria oamenilor muncii că țara 
noastră face parte din puternicul 
lagăr al socialismului, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, tov. Pavel 
Popescu, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Galați al 
P.M.R., a spus: „Poporul nostru 
nutrește calde sentimente de 
prietenie poporului sovietic șl ar
matei sale. Încă din primele cline 
cînd trupele sovietice au pășit 
pe pămintul nostru, în luptă îm
potriva cotropitorilor fasciști, 
populația Galațiului, oraș cu stră
vechi tradiții muncitorești revo
luționare, le-a făcut o primire en
tuziastă, care oglindea dragostea 
lor față de primul stat socialist

imnurilor de 
și R.P.R. au 
mul}! partici- 
care au înfăți-

CAIDK MANIFESTAR 
ale indestructibilei prietenii 
ROMÎNO - SOVIETICE

■À

lit au putut să se dezvolte pen
tru că ne leagă aceleași idealuri 
și ne unește dorința fierbinte de 
a asigur« popoarelor noastre 
pacea.

llotăririie adoptate de consfă
tuirea Comitetului Politic Consul
tativ al țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a spus 
vorbitorul, constituie un nou 1- 
port la cauza păcii generale și 
slăbirii încordării in relațiile in
ternaționale. După actul nobil și 
profund uman al Uniunii Sovie
tice înfăptuit prin încetarea uni
laterală a experiențelor cu arma 
nucleară și cu hidrogen, opinia 
publică mondială a cunoscut ast
fel noi dovezi despre inițiativa de 
pace a țărilor socialiste: redu
cerea forțelor armate ale țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia cu 419.000 oameni, 
retragerea trupelor sovietice de 
pe teritoriul unor state europene.

In numele militarilor romîni, 
generalul maior Gheorghe Lefter 
a subliniat în cuvintul său că 
frăția de arme romîno-sovietică, 
care s-a cimentat în focul lupte
lor comune pentru nimicirea 
hoardelor hitleriste, s-a întărit și 
mai mult în acești ani, datorită 
schimburilor de experiență și 
însușirii de către militarii noștri 
a unor cunoștințe valoroase pri
vind tehnica militară sovietică 
înaintată.

Exprimind sentimentele de recu
noștință pe care muncitorii din 
întreprinderile industriale le nu
tresc față de marea Uniune So
vietică, muncitorul Ion Barbăn- 
deal, de la uzinele siderurgice 
"Mcolae Criste;>‘‘ - de—
pre dezvoltarea întreprinderii in 
care lucrează. „Noi am simțit 
din plin și la tot pasul ajutorul 
frățesc a! Uniunii Sovietice. U- 
zina noastră a avut asigurată 
materia primă din U.R.S.S., a 
primit un sprijin multilateral 
ceea ce a contribuit la transfor
marea ei intr-o întreprindere mo
dernă producătoare de tablă sub
țire. Asemenea exemple se pot 
da din numeroase întreprinderi 
ale orașului Galați. Orașul Galați 
este astăzi lin adevărat port al 
prieteniei, colaborării și relațiilor 
socialiste ce s-au cimentat între 
poporul romîn și poporul sovie 
tic. Aci vin din U.R.S.S. trenuri 
întregi încărcate cu diferite 
mărfuri și materii prime necesa
re industriei noastre. Astăzi cînd 
ostașii sovietici se întorc în pa
trie, noi asigurăm poporul sovie
tic, guvernul său și gloriosul 
Partid Comunist al U.R.S.S. că 
vom întări și pe mai departe 
prietenia frățească ce s-a stator-

nicit in lupta comună pentru pace 
și socialism.

Participanții Ia Intîlnire s-au în
treținut îndelung cu militarii so
vietici, rostind cuvinte de priete
nie și exprimîndu-și hotărîrea de 
a întări și adînci prietenia și co
laborarea dintre popoarele ro- 
min și sovietic.

La sfîrșitul întîlnirii un grup 
de pionieri a oferit militarilor 
sovietici buchete de flori.

O echipă artistică a armatei 
sovietice și ansamblul de estra
dă al ermatei din București au 
prezentat un bogat program de

cîntece și dansuri romîneștl și 
sovietice.

De asemenea la Galați, condu
cerea fabricii I.P.R.O.F.I.L. Du
nărea, al cărei colectiv s-a bucu
rat din plin de ajutorul sovietic, 
a oferit o masă tovărășească în 
cinste« militarilor unei unități a 
armatei sovietice.

Directorul întreprinderii, N. 
Hristodorescu, secretarul organi
zației de partid din întreprinde
re, Dumitru Dodan și căpitanul 
sovietic Kurmanov au toastat

(Continuare in pag. 4-a)Pentru înfrumusețarea
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de odihnă 
ieșeni

făjenilor orașului nostru s-au în
tărit prin cunoașterea reciprocă și 
datorită atitudinii frățești pe ca
re au arătat-o ostașii sovietici".

In continuare, vorbitorul « în
fățișat aspecte- ale ajutorului e- 
conomic multilateral dat poporu
lui nostru de Uniunea Sovietică.

In numele militarilor sovietici 
a luat aP°i cuvintul locotenent- 
colonel N. M. Korneev. Salutînd 
pe participanții la intîlnire, vor
bitorul a spus printre altele: 
„Ne-am adunat în această seară 
de sărbătoare — seara prieten.ei 
romino-sovietice — pentru a vă 
mulțumi din toată inima pentru 
tnarea dv. ospitalitate, pentru 
sprijinul pe care 1-ați dat milita
rilor sovietici în îndeplinirea în
datoririlor lor patriotice interna
ționaliste. Ostașii sovietici pre
țuiesc nemăsurat de mult priete
nia ce s-a cimentat intre popoare
le romîn și sovietic. Această 
prietenie, relațiile ce s-au ștab'.-

6000 de tineri brăileni au efec
tuat 20.000 ore muncă voluntară 
amenajind parcurile Hristo-Bolev 
și Filimon Sîrbu, faleza Dunării, 
însemnate porțiuni ale bulevardu
lui Karl Marx. Cel mai mare nu
măr de tineri care au participat 
pină acum la muncile voluntare 
u fost de la Fabrica de confecții, 
atelierele narale „Viiiorul“, I.M.D., 
fabrica „7 Noiembrie“, organiza
ția U.T.M. din cartierul Kosciușko, 
școlile profesionale de ucenici și 
altele.

•fr in Brăila se construiește acum 
o scară ornamentală care ușurează 
accesul dintre oraș și port. O im
portantă contribuție și-au adus 
aici tinerii de la l.M.D, și in spe
cial cei din brigada de tinerel a 
lui Nicolae Boldeanu.

■fr Sute de tineri au muncit să 
transforme curtea Uzinelor Meta
lurgice „Progresul“ intr-o frumoa
să grădină. La plantarea celor 
2000 trandafiri, 2000 pomi orna
mentali, 300 arbuști, 60 brazi și 
900.000 fire de flori, precum și la 
văruirea pomilor au muncit cu 
deosebită sirguință Eleonora Po
pescu, Silvia Cojocaru. l’etrica 
Popa, Tudorița Țapu și Natalița 
Sava.

•p în comuna Valea Cinepii ti
nerii dovedesc un interes deosebit 
pentru înfrumusețarea ulițelor. De 
curînd, un mare număr de tineri, 
printre care Oprea lordăchescu, 
Irina Vasile, Alexandru Florea și 
alții au nivelat și au reparat în
semnate porțiuni de șosea. Sfătu- 
indu-se între ei tinerii din Valea 
Cinepii au hotărît să ajute și pe 
bătrîni, săpînd șanțuri pentru 
scurgerea apei în apropierea lo
cuințelor acestora.

•N Numeroși tineri din Baldo- 
vinești printre care Sofia Stanclu, 
Tudor Ștefan și Nicolae Toma au 
amenajat frumoase spații verzi în 
curtea gospodăriei colective și a 
sfatului popular.

patriei!
Un nou loc

pentru
Auzisem că după-amiază, la 

Ciric va avea loc un miting. M-am 
îndreptat intr-acolo. Pădurea, va
lea Civicului erau pline de ani
mația cîtorva mii de oameni ti- 
ll-o ri țl virstnici. Autocainionnela 
aduceau continuu alți și alți ie
șeni. Fiecare venise cu un hvrleț, 
o lopată, o greblă, un tîrnăcop.

Valea Civicului era împinzită 
de țăruși care delimitau zeci de 
parcele. La ora 17 au sosit con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat.

Mitingul de deschidere a ma
relui șantier nu a ținut mult. Apoi 
miile de oameni s-au apucat de 
treabă. Un număr de 17 unități 
mari — fabrica „Țesătura“, Fabri
ca de penicilină, Direcția regio
nală C.F.R., „Textila Roșie“ etc. 
și-au curățat pînă seara parcelele 
lor. Supravegheau și îndrumau 
lucrările specialiști ai sfatului 
popular orășenesc.

Ce se face de fapt aici ? Lacul 
Ciric și malurile sale se transfor
mă intr-un plăcut loc de odihnă 
pentru ieșeni. La 1 august aici se 
vor termina un ștrand și un parc 
așa cum nu a avut lașul încă nici
odată. Dar aceasta este numai una 
din multiplele acțiuni pe care le 
vor întreprinde organele locule cu 
sprijinul muncii voluntare a tine
retului, pentru înfrumusețarea ora
șului. Taluzarea Bahluiului a în
ceput și ea de curînd. Plantarea 
de trandafiri pe marginea străzi
lor principale este în curs. Tine
retul orașului Iași, plin de entu
ziasm, își aduce aportul la înfăp
tuirea tuturor acestor obiective. 
Edificatoare in acest sens sînt bri
găzile patriotice constituite în a- 
cest scop, brigăzi care cuprind mai 
mult de 5.000 de utemiști și tineri 
din întreprinderile, instituțiile 
școlile și institutele de învățămînt 
superior ale orașului lași. Acțiu
nea de înfrumusețare a orașului I 
Iași este o preocupare permanentă 
a tinerilor ieșeni-

I

apatriotic al mișcării muncitorești de- 
monstrînd că cei mai devotați și înflăcă
rați fii ai patriei au fost și sînt oamenii 
muncii și în primul rînd comuniștii.

în condițiile asupririi burghezo- moșie
rești adevăratul patriotism s-a reflectat 
în mod strălucit în întreaga activitate a 
partidului nostru care a pus în centrul 
acțiunilor sale lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului, pentru o 
patrie liberă, socialistă, independentă. 
Comuniștii au fost aceia care exprimînd 
năzuințele seculare ale poporului au 
trezit și au ridicat masele la luptă și 
care neprecupețind nici un efort, jertfin- 
du-și de foarte multe ori și viața și-au 
închinat întreaga lor activitate cauzei 
nobile a slujirii patriei și poporului.

Tocmai această luptă a maselor munci
toare, sub conducerea comuniștilor, a 
dus la făurirea regimului democrat-popu
lar, patria socialistă a tuturor celor ce 
muncesc.

Prin eliberarea națională și socială a 
țării noastre și trecerea la construirea 
socialismului, patriotismul a căpătat un 
conținut nou, s-a îmbogățit pe baza noii 
realități sociale.
. „După ce proletariatul a luat în mîinile 
sale puterea politică și a proclamat Re
publica , Pdpulară Romînă — spune tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej — dragostea 
de patrie a oamenilor muncii a căpătat 
un sens profund și un conținut bogat. 
Lupta pentru apărarea patriei înseamnă 
astăzi lupta pentru apărarea libertăților 
cucerite de popor, lupta pentru constru
irea socialismului".

Condus cu înțelepciune de P.M.R. și 
ajutat frățește de marea Uniune Sovietică 
poporul romîn, datorită luptei sale isto
rice, trăiește azi într-o țară liberă și 
independentă în care toate bogățiile îi 
aparțin și în care i s-au deschis minunate 
perspective pe drumul creșterii neconte
nite a nivelului de trai material și cul
tural.

De aceea patriotismul oamenilor mun
cii din țara noastră include în sine, în 
primul rînd, dragostea fierbinte față de 
realitatea noastră sociajistă, care cores
punde aspirațiilor lor, față de succesele 
istorice uriașe obținute în construirea 
socialismului, față de regimul democrat- 
popular, dragostea și atașamentul fată 
de Partidul,Muncitoresc Romîn al cărui

I. REBEDEU
(Continuare în pag. 3-a)

observăm! burghezia a fost aceea care 
de teamanaselor a trădat revoluția de 
la 1848, pus „patria“ la dispoziția 
hohenzoldlor iar mai tîrziu a vîndut-o 
imperialisilui străin ; ea „în interesele 
patriei" dispus împușcarea a peste 
11.000 dârani în 1907 și a răspuns de 
cele mai uite ori cu gloanțe și teroare 
muncitori care-și cereau dreptul la o 
viață omsască.

Adevări patrioți și apărători ai inte
reselor re ale patriei au fost întotdeau
na de-a igul istoriei oamenii muncii, 
masele pilare. Răscoalele lui Doja, 
Floria, (ia și Crișan sau cea a țăra
nilor din07, lupta lui Nicolae Bălcescu 
și a poților de la 1848, eroismul 
ostașilor aîni în 1877 sau lupta pentru 
zdrobirerascismului, grevele muncito
rești saicțiunile îndreptate împotriva 
războiulintisovietic, abnegația proleta
riatului dus de Partidul Comunist, 
sniritnl -1

din punct 
vedere istoric îi 
aparține cu toa
te bogățiile lui 

ciiid și luptînd 
secole de-a rindul pentru o viață mai 
bună s-a format ca atare cu particulari
tățile proprii limbii, culturii și obiceiu
rilor sale. Pentru omul muncii cuvîntul 
patrie este legat indisolubil de aceste 
elemente dar în deosebi de lupta pen
tru apărarea independenții țării, pentru 
răsturnarea asupritorilor, pentru elibera
rea de exploatare, pentru descătușarea 
economică și politică a poporului împilat.

Clasele reacționare însă cochetează 
mult cu cuvintele „patrie“ și „patriotism", 
încă Marx arăta că patriotismul burghe
ziei de exemplu a degenerat în pură 
prefăcătorie de cînd activitatea ei a că
pătat ' un caracter cosmopolit. Lenin

Un simplu joc sau o viitoare 
vocație ?

și pe care mun- 1._ __ 1
Dragostea de patrie a fost întotdeau

na unul din sentimentele cele mai înalte 
care a însuflețit poporul muncitor în 
muncă și în luptă pentru apărarea inde
pendenții țării, pentru o viață mai bună. 
Avînd în vedere tocmai marea forță a 
patriotismului poporului, clasele reac
ționare au încercat permanent și prin 
cele mai diverse mijloace să denatureze 
semnificația reală a noțiunii de patrie și 
patriotism. Pornind de la identificarea 
noțiunii de „patrie" cu orînduirea capi
talistă, burghezia s-a străduit să canali
zeze sentimentele patriotice ale poporu
lui în propriul său folos.

Burghezia în deosebi s-a străduit mult 
să prezinte naționalismul și propriile ei 
interese de clasă, drept patriotism, drept 
expresia năzuințelor generale ale întregii 
națiuni. Mai mult, unii ideologi burghezi 
au încercat să convingă că patriotismul 
a fost „declanșat" numai de evenimente 
istorice în care rolul principal l-a avut 
burghezia, că burghezia ă avut „mono
polul“ patriotismului.

Spre deosebire de aceste concepții 
reacționare complect contrarii realității, 
marxism-leninismul a dezvăluit pentru 
prima dată adevărata esență, caracterul 
istoric și de clasă al noțiunilor de patrie 
și patriotism.

Marxism-leninismul arată că în proce
sul activității desfășurate pe linia produ
cerii bunurilor materiale și a creării și 
dezvoltării culturii spirituale, în focul 
luptelor împotriva împilatorilor străini și 
asupritorilor autohtoni, apare treptat în 
conștiința maselor populare sentimentul 
legăturii, al dragostei față de teritoriul 
pe care s-au născut și trăiesc, față de 
limba, tradițiile și obiceiurile naționale, 
față de poporul din care fac parte.

Dar istoria arată în mod convingător 
că noțiunile de patrie și patriotism au 
avut un conținut diferit în perioade isto
rice diferite și la clase sociale diferite. 
Avînd un caracter concret istoric, dragos
tea de patrie s-a îmbogățit permanent

din punctul de vedere al conținutului pe 
baza luptei popoarelor pentru o viață li
beră și independentă și pe măsura creș
terii conștiinței maselor. Cuvintele patrie 
și patriotism au o semnificație radical 
deosebită pentru masele de oameni ai 
muncii și pentru clasele exploatatoare. 
Asta deoarece prin conținutul noțiunilor 
de patrie și patriotism se exprimă atitu- 

Forța
spiritul sacrificiu al comuniștilor

însuflețltoire
A PATRIOTISMJLUI

dinea diverselor clase 
existentă, prin prizma

față de realitatea 
intereselor lor so

ciale fundamentale. Și cum clasele sociale 
au interese opuse în societățile bazate pe 
exploatare însemnă că și sensul „dragoste 
de patrie" este opus. Pentru clasele 
reacționare „patria" este sinonimă cu 
ordinea socială bazată pe exploatare, cu 
privilegiile economice și politice pe care 
și le-au asigurat și pe care le apără re
primind masele exploatate, iar „patrio
tismul" lor este legat exclusiv de apăra
rea acestei ordini nedrepte împotriva 
luptei poporului pentru un viitor mai 
bun. Pentru clasele exploatatoare patrio
tismul este un pretext pentru ducerea 
unei politici de jaf și înrobire, de anexi
uni teritoriale, de dezlănțuire de răz
boaie de agresiune.

Pentru poporul muncitor patria fa

SOCIAUST
In ajutorul 

propagandistului ufemlsf

sublinia că burghezia jonglează cu ideea 
de patrie dar „cînd chestiunea atinge 
profiturile sale de clasă, burghezia vinde 
patria și intră în afaceri comerciale îm
potriva poporului său cu orice străin". 
Cu altă ocazie Lenin scria că „... burghe
zia trădează interesele libertății, patriei, 
limbii și națiunii atunci cînd în fața ci 
se ridică proletariatul revoluțiopar“.

Justețea acestor indicații ale marxism-

în

lupta îiriva capitalismului sînt exem
ple grăs care vorbesc despre înaltul 
sens și ținut patriotic al acțiunilor 
poporulostru muncitor.

Apariroletariatului ca o clasă con- 
sccventiluționară a ridicat patriotis
mul peiaptă calitativ nouă, îndeosebi 
prin accă legînd în mod indisolubil 
dragoste patrie de necesitatea trans- 
formărioluționare a societății, parti
dul pnjatului a arătat- calea acestei 

' transfoi dezvăluind astfel adevăratele 
sarcini otice ale poporului, adevăra
tul palm.

Reali și experiența istorică a infir-

tinerilor ieșeni.

Ce fac -tinerii 
din raionul Brăila

tn Brăila continuă muncile 
luntare pentru înfrumusețarea 
orașului, Pînă în prezent aproape

vo-

La Institutul politehnic dn 
Capitală au început pregătirile 
pentru proiectele de diplomă ale 
absolvenților.

In fotografie: N. Lupu, ab
solvent al Facultății electronice 
și telecomunicații lucrează la ve- 
riiicarea prototipului de mașini 
de tip analogic. Este proiectul 
lui de diplomă
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Anul Nou 1944 a trecut 
pragul închisorii 
aducînd odată cu 
din urmă zile ale 
poetului sovietic 
Djalil. La porțile 
sale veghea 
bocanci și mundir“. 
dul de piatră, cîteva ca
iete de versuri și o prie
tenie neobișnuită erau cei 
din urmă tovarăși pe 
care poetul îi avea în 
preajma sa. In „sacul de 
piatră“ al închisorii Moa
bit ofițerul sovietic Musa 
Djalil își înfrunta moar
tea. In timpul luptelor 
din 1942 Musa Djalil, 
grav rănit pe frontul 
Volhovului, a fost luat 
prizonier de către arma
tele fasciste. Un an mai 
tîrziu poetul era condam
nat la moarte pentru ac
tivitatea politică depusă 
în rîndul prizonierilor cu 
care se afla în lagăr. Hit- 
leriștii l-au încarcerat în 
închisoarea Moabit. Timp 
de aproape 12 luni Musa 
Djalil și-a așteptat moar
tea. O aștepta combă- 
tînd-o cu cea din urmă 
armă pe care o avea la 
dispoziție: condeiul său.

Poetul care se adresa
se primei generații de 
comsamoliști ridicați după 
Marea Revoluție Sociali
stă din Octombrie cu ver
surile :
„In rinduri vă văd

cu pufoaice sure 
Cu talii înalte 

cuprlnse-n centuri. 
Asemenea sînteți

c-o ’naltă pădure 
Ce cîntă spre vînturi

din sute de guri“ 
și-a adunat în „caietele 
de la Moabit“ cele din 
urmă cîntece ale sale. In 
măsura în care noțiunile 
„raport“ și „liric“ pot fi 
asociate, poeziile scrise 
în închisoarea Moabit re
prezintă raportul liric pe 
care poetul comunist

Moabit 
el cele 

vieții 
Musa 

celulei 
„moartea-n 

' " Zi-

Mus* Djalil 1-* prezen
tat în fața patriei sale cu 
privire la comportarea pe 
care a avut-o în fața ce
lui mai crunt dușman al 
omului: fascismul.

Au rămas destule mo
numente literare închina
te istoriei celui de-al doi
lea război mondial. A a- 
părut și supremul reportaj 
realizat de Julius Fucik, 
„Reportaj cu ștreangul 
de gît“. Caietele de la 
Moabit se Înscriu în ace
leași coordonate. Și fără 
îndoială cel mai apropiat 
de Musa Djalil este co
munistul ceh Julius Fu
cik.

Ceea ce ar putea carac
teriza ultimele creații ale 
poetului Musa Djalil sînt 
dialogul permanent pe 
care eroul liric îl poartă 
cu patria sa îndepărtată 
și disputa cu moartea, 
care se vrea tot mai a- 
propiată și mai amenin
țătoare.
„Viața mi-a fost o cîn- 

tare curată
Moartea-mi 

un cîntec 
de luptă 

va fi“.
O undă de 

discretă, fină, 
poza elogiilor 
feră „i 
Moabit“ 
autenticități 
Melancolia lui Musa Dja-

melancolie 
lipsită de 

facile con- 
,caietelor de la 

atributul unei 
viguroase.

PLECARE
Fîntmile adîncului mE «er

Sub zece orizonturi răsturnate,

Unde cu umărul proptești tui CȚt-

Și stropii frunții ard de nestemate.

litate vie, renăscută în- 
tr-una din celulele „sa
cului de piatră", al închi
sorii Moabit,

Versurile:
„Cîți prieteni

Mi

Pe

Nu

s-au dus

obraji am

dragi in 
luptă 

pe totdea
una... 

numai la
crimi...

le-atingeți, pe nici- 
una". 

găsesc ecoul firesc în 
închinată rîului

EVAZIONISMULUI IN CREAȚIA Spre inima pămîntului
Cel mai adine,
Cel mai de jos.Baia-

unor tineri scriitori Munți dubli: între cer și inima pămîntului. 
La mijloc: case de mineri și castanii.
Cîndva, copiii făceau primii pași 
Călcînd pe umbra mormîntului, 
Prea fragezi încă, începeau să-și numere anii.
Brățările Măriei Therezia pe unde-or fi risipite ? 
Caprele cimitirului
S-au cățărat aici pînă pe stîncă. 
Apa Săsarului,
Tulburată de mîlul de plumb 
Ca o mamă bătrână 
Tot plînge, deseîntă, se cîntă
Ce pot înțelege copiii — iezi , 

în lumină caldă ?
Destinul lor a izbucnit în ierburi și flori, 
Iederă Ia pridvorul oaselor noi 
Care sveltele turnuri își scaldă 
In soarele — uriașă lampă de mineri în zori.

Miner bâtrîn
(Călăuzei noastre) 

Aproape o jumătate de veac 
A tot coborît, a tot suit:
Putea ajunge în centrul planetei 
Unde toate grijile tac,
Ori în lună, să-i deschidă vinele de aur 
Cu pikhamerul lui îndârjit.
In bolovanii plumbului scos putea să-i încuie 
Pe toți stăpinii, cu trupul numai de țărână, obez. 
Din aramă ar fi putut înălța 
Fiecărui miner o statuie,
Din aur, o statuie propriului crez. 
Burghiul privirilor s-a tot lovit de stînci, 
De sfinxul rocilor tenebroase.
Ochii, strînși de durerea luminii, văd acum 
Dincolo de toate, prin orizonturi adînci, 
Ca niște raze x, ne-mpiedicate de oase. 
întrebat, zidul negru
Cu voce de copil îi răspunde 
Patriarhului minelor, acestui bunic. 
Filoanele — fulgere-nchegate — 
Au pentru el rezonanțe afunde, 
Geodele — lanuri ciudate — i-au dat în floare 

și-n spic.
înțelepciunea lui cutreeră mina,
Proptește stîncile, ferește tinerețea de moarte. 
Sus, unde cîntă lumina, l-așteaptă hodina,-<___
Dar de dogoarea adîncurilor, cine-1 

mai poate desparte ?

Orizontul tineretului

M. FLORIAN

a“

Iși _ 
poezia 
Dvina :
„Spune-mi tu, Dvină, 

unde să găsesc 
Puteri, ca drumul tău 

să-l răsucesc 
Și-nvăluit de-al apelor 

șuvoi 
Să mă-ntorc în pa- 

trie-n-apoi". 
In poezia sa de dra

goste, Musa Djalil păs
trează alături de purita
tea adolescenților ceva 
din comentariul sfătos, 
uneori hîtru, al unui om 
care-și deapănă propriile

Profesiuneade credință a unui poet
comunist

Iii cuprinde ceva din me
ditația luptătorului care 
s-a simțit învingător, 
ceva din nostalgia poetu
lui care a cuprins în el 
cîntecul pe care — poa
te — niciodată tovarășii 
săi nu-1 vor auzi.

Fiecare vers poate de
veni „ultimul ce-1 scriu“. 
Fiecare noapte petrecută 
la Moabit repetă cu in
sistență același tablou 
obsedant :
„Liniște în celulă.

Sus veghează
Luna trista, plină ca un 

ban.
Condamnatul șade și vi

sează
Cum va crește fiul lui 

orfan“...
Singurătatea, sau prie

tenia împărțită cu un sin
gur om, au lăsat urme 
adînci în sufletul poetu
lui. Totuși, patria și prie
tenii poetului devin o rea-

Cărți noi
(Ediție îngrijită de 
înainte de Tudor Ar- 

i ghezi — ediția a 11-a revăzută).
pentru toți".
312 pag. — 4,30 lei

M. EMINESCU : Poezii— 
Perpessicius. Cu un cuvînt

ALEXANDRU MACEDONSKI: Poezii, 
grijită și studiu introductiv de Mihu 

i „Biblioteca pentru toți“.
j 212 pag. — 4 lei
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E.S.P.L.A.

(Edijie în- 
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E.S.P.L.A.
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Mai multă
exigență
fată de

PE
Cu ajutorai discului, cei mai 

valoroși interpreți își dau întâl
nire oricînd în apropierea iubito
rilor de muzică, cîntînd piesele 
preferate. Alături de orchestrele 
simfonice, de trupe de operă aflăm 
astfel, bineînțeles și orchestre de 
muzică ușoară și tarafuri... „la do
miciliu“. împreună cu radio-ul, 
discurile au cîștigat pentru muzică 
numeroși iubitori care și-au lăr. 
git cunoștințele, și-au înălțat 
exigența ; împreună cu radio-ul, 
discul este în vremea noastră un 
mijloc însemnat de difuzare a mu. 
zicii țn masele largi. Tocmai acea- 
sta explică atenția acordată dez
voltării producției de discuri. Și, 
într-adevăr, în ultimii ani produc
ția de discuri romînești a cunoscut 
un mare avînt. I.I.S. „Electrecord“, 
fabrica de discuri de patefoane, 
a căpătat un rol important în ac
țiunea de dezvoltare a culturii 
muzicale a maselor. Activitatea 
Susținută a „Electrecordului“ a 
determinat apariția unei serii de 
fiiscuri cu lucrări reprezentative

sale amintiri. Versurile 
sale de dragoste fie că 
reiau tema din poemul 
lui Gorki „Fata și moar
tea“, fie că se apleacă 
asupra chemării „așteap- 
tă-mă“ atît de des repe
tată în timpul războiului, 
impresionează prin sim
plitatea și prospețimea 
lor.

Dăruirea și jertfa de
vin una din componentele 
principale ale poeziei lui 
Musa Djalil.
„Vor fi la masa noastră 

locuri goale; 
Cîțiva prieteni, sigur, nu 

vor fi".
Un leit-motiv apare sub 

cele mai variate forme 
în întreaga poezie de idei 
a lui Musa Djalil. Armo
nios și lucid versul „Să 
nu fii trist că ne-ndrep- 
tăm spre moarte“ depune 
mărturie despre vitejia 
eroului care luptă pentru 
cauza dreaptă a patriei 
sale socialiste, pentru 
idealurile de libertate ale 
întregii omeniri. Volumul 
lui Musa Djalil distins cu 
premiul „Lenin" 
minunată 
credință a 
munist.

i“ este o 
profesiune de 
unui poet co-

• Musa 
tarea eroică' 
Rusă

Djalil — „Cîn-
Cartea

Apariția în ultima vreme a unor opere 
de mare vigoare artistică, în care pal
pită cu intensitate actualitatea, ne dă 
un îndreptățit sentiment de încredere 
fermă în progresul literaturii noastre. 
Ne bucură constatarea că printre autorii 
acestor opere se află și tineri scriitori 
ca Titus Popovici, Francisc Munteanu, 
Teodor Mazilu, Dumitru Mircea, Al. Mi- 
rodan, Aurel Rău și alții, pasionați de 
contemporaneitate, prezenți și activi în 
problemele zilei. în afara realității ac
tuale opera artistică se naște de cele 
mai multe ori hibridă, iar scriitorul riscă 
să devină oficiantul unei arte văduvite 
de vuetul tonic al epocii construcției 
socialiste. Din păcate, mai există unii 
tineri scriitori care — așa cum semnala 
„Scînteia“ din 7 iunie 1958 — se mul. 
țumesc să plutească în reverii, „să con
temple pasiv viața și incă în aspectele 
ei periferice, uitînd de răspunderea ci
vică ce revine artistului, menit prin 
natura vocației sale să ia parte la lupta 
socială“.

Este regretabil că tocmai printre unii 
tineri scriitori, care ar trebui prin en
tuziasmul și atașamentul propriu tinere
tului nostrfi să fie pătrunși de ideea 
caracterului partinic al literaturii, se 
manifestă atitudini evazioniste, de apoli
tism, ermetism și formalism.

Tineretul din țara noastră așteaptă de 
la scriitori, și mai ales de la tinerii 
scriitori, opere viguroase, realiste, în 
care să regăsească efortul, sentimentele 
și aspirațiile sale, lupta întregului popor 
pentru construirea socialismului. Dar ce 
găsesc uneori cititorii în paginile revis
telor ? Iată cîteva exemple. Doina Sală- 
jan publică adesea poezii lipsite de o 
problematică majoră, viciate de un ero
tism penibil (vezi ciclul „Cîntece de 
seară“ — Tribuna nr. 8/1958). în „Bă
trânii îndrăgostiți“ ca și în alte poezii 
din ciclul „Cîntece de seară“ întîlnim o 
concepție stranie despre sentimentul cu
rat al dragostei. Poeta versifică dorința 
de a „mușca“, pomenește de o inexplica
bilă „otravă între dinți“ cerșind „ru
guri“, „straie bizare“ și fioruri „ușurati
ce“. îndrăgostiții se vor „uitați de lume“, 
se înfioară „de singurătate și frică“, 
manifestând atitudini de erotism neuras
tenic. Tineretul nostru care prețuiește 
acea poezie de dragoste care îi insuflă 
sentimente demne și curate, caracteristice 
vieții avîntate' a zilelor noastre, respinge 
cu indignare asemenea producții ce în
cearcă să strecoare simțăminte morbide 
S' Uluite poezn ale lui T’et'r'£ aroica sur
prind prin asocieri de cuvinte neaștep
tate, care ar putea îneînta pe unii. Dar 
chiar aceștia privind mai adine vor des
coperi o doză respectabilă de artificiali
tate, lipsă de idei, o pastișă nereușită la 
poezia decadentă din trecut, de tipul : 
„La țărmul mării, culcată ca o vioară 
prelungă, poate o ramură albastră / 
desfrunzită de privirile mele. Aici /. pe 
nisipul încins asemenea inimii / care 
te-a dorit frunză în cea mai curată 
mișcare / a luminii, trecind peste tine /,

Scenă din spectacolul cu piesa „Tragedia optimistă“ de Vs. Viș- 
nevski, prezentat în turneul de la București de Teatrul Național 

din Craiova

răsuflarea mea sau adierea mării care 
te-a recunoscut, / de 2000 de ani iubind 
amfora adusă in porturile ei“. („La țăr
mul mării“ -I- Steaua nr. 2/1958).

în cealaltă extremă găsești versuri voit 
prozaice, lipsite de orice urmă de emo
ție, de problematică socială. „Mergem 
pe cîmp dupi-amiază /, hoinărind sau 
poate cu țintă, / contemplăm iarba, tri
foiul bine crescut, / ascultăm pitpalacul, 
vreo altă ființă blajină“. (Apa a săpat 
lărgindu-și malurile). Petre Stoica, de 
altfel ca și alți tineri poeți pentru care 
realitatea vieții noastre rămine încă o 
mare necunoscută, se preocupă într-atît 
de imagistică îneît nu observă zădărnicia 
poeziei sale de notație strict subiectivă 
care nu interesează pe nimeni. Sub ilu
zia de ioc întemeiată că stăpînește ade
vărata artă, poetul își îngăduie bizarul 
și uscăciunea cuvintelor împerechiate 
„prin surpriză“ și nu-și dă seama de 
ceea ce e evident cu toate cheltuielile de 
argumentație imagistică : mare parte 
din versurile sale nu devin poezie.

Gonind orbiți după aparentele strălu
ciri ale originalității cu orice preț, unii 
tineri scriitori publică poezii și schițe 
răsucite și contursionate într-o dezordine 
alarmantă a sintaxei, adevărate șarade 
care par la prima vedere a fi destinate 
revistelor de rebusuri. Ei caută insistent 
și în mod steril noul în formule peri
mate, anacronice, poezia încetînd de a 
mai comunic» ceva pe înțelesul publicu
lui larg de cititori. Asemenea poeți 
adolescenți mimează inadmisibile tristeți, 
melancolii bclnave, evadări în lumi cu
prinse de decreptitudine și dezechilibru 
spiritual, mărturisind fără jenă lipsa 
unui ideal revoluționar de viață. George 
Radu Chirovici, de pildă, în loc, să-și 
îndemne „corabia poem“ să plutească în 
lumea noastri vie, socialistă, o îndreaptă 
spre „continentul celor Douăzeci de Ani“ 
ai săi, contiient sărac în sine care nu 
poate satisface dorința de fapte mari a 
tinerilor noștri. Așteptînd plecarea coră
biei, poetului i se pare că-i „singurul 
om ce nu doarme pe aceste locuri“ și-și 
vrea nava priveghiată de „steaua din 
cumpăna ceriilui“ : „Cheia de boltă a 
tuturor constelațiilor eternă ca însăți 
curgerea siderală / Va veghea corabia in 
sfițierea spațiilor (!) / Steaua din cum
păna cerului steaua polară“. Totul e 
scos din tiranul nostru, și proiectat ast
fel pe o universalitate eternă și... ab
stractă. Citind aceste rinduri ne aducem 
aminte, că, îzînd de același motiv poe- 
J«’a, Mu&nJdnhih”Fdaca° 
treaga sa viață și creație se orientează 
după ideile comunismului : „Steaua po
lară pe cer, departe, / în scurgerea 
timpului nu ere moarte, / Statornic arde 
in orice seari / Capăt de osie, steaua 
polară /, Stelie, lumile, roiuri astrale, 
Se-nvîrt în jirul osiei sale / ...Arde o 
stea între mitele stele / Arde pe ceruri 
ți pe drapel /, Capăt de osie — roșia 
Stea — I Osa trece prin inima mea“.

Formele antipoetice, acuta 
emotivă, ineistența ideilor și a preocu. 
pârilor geneoase revoluționare sînt pro
prii și altorpoezii. Valeriu Gorunescu a 
publicat de pildă un sonet care lasă 
impresia uni compuneri de cuvinte în
grămădite p rime date: „O, dix sept 
ans 1 Nu est serioasă / spunea Rimbaud, 
această virst blondă / Mă mistuia che
marea vagalndă f, cînd am plecat în 
luna mai de,casă / ca să găsesc poema 
mapamondă Se revarsă gîrla furioasă /, 
Buzăul parei. Ei și ce ? Nu-mi pasă, / 
spuneam scitul nădejdea cea mai 
rondă“... etc

Există și î proză o formă, ce-i drept 
voalată, de sziune. Unii tineri proza
tori încearcă) modalitate epică încăr
cată cu simluri cețoase. Iată patru 
schițe ale u:i tînăr debutant, posesor 
al unui tale incontestabil „Drumul“, 
„Idilă“, „Coțul“ și „Căldura“ de Sorin 
Titel. în prii schiță, de pildă, se pe
trece o încerre de viol și o bătaie, iar 
în ultima o abă alunecă pe o prună 
putredă și mre. Citindu-le, te întrebi 
cu justificatăedumerire, cum e cu pu
tință ca un fir scriitor de talent, care 
abia a trecuca vîrstă pragul a două 
decenii, să i străin de ceea ce zbu
ciumă și preipă tineretul acestei țări, 
cum e cu pută să n-asculte imperativul 
actualității și abordeze asemenea teme
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sărăcie

muzica ușoara
DISCURI

ale muzicii simfonice, de cameră, 
corale, ușoare romînești. Este 
drept că cele de muzică simfoni
că și de cameră sînt încă puțin 
numeroase față de avîntul muzicii 
noastre, dar atîtea cîte au apărut 
ele au avut darul să contribuie 
la propagarea artei noastre muzi
cale atît în țară cît și peste ho
tare.

în acest articol vrem să zăbo
vim însă asupra problemelor mu
zicii ușoare de pe discurile „Elec- 
trecord". Privind catalogul de în
registrări observăm o netă și po
zitivă predominare a muzicii ro
mînești în ceea ce privește numă
rul de „titluri“ înregistrate. Mu
zica străină apare și ea, cum este 
firesc, în catalogul întreprinderii, 
dar în proporții mai modeste, ce
ea ce este iarăși firesc la o insti
tuție creată cu un mărturisit scop 
educativ și urmărind încurajarea 
și promovarea compozitorilor noș
tri, propagarea creației noastre 
populare. în lumina acestui »cop 
însă apare cît se poate de nefi-

resc ca tirajele unor discuri stră
ine să fie exagerat de mari și ca 
discernământul critic în alegerea 
pieselor și prezentarea lor să fie 
exagerat de mic. Te poți întreba 
cum cadrează cu un criteriu ar
tistic, bine orientat ideologic, di
fuzarea în tiraj de mai multe zeci 
de mii de discuri a unui mambo 
care asurzește adeseori pe mulți 
trecători în fața diverselor agenții 
„Pronosport“. „Voga“ unor aseme
nea piese a fost determinată, la 
prima vedere, de apariția lor în 
filme sau în repertoriul unor cîn- 
tăreți de talent care le-au lansat 
precum și de difuzarea lor susți
nută la Radio. Acestei „mode“ i-a 
plătit tribut și „Electrecordul“ în- 
registrîndu-le pe discuri în mii și 
mii de exemplare. Dacă analizezi, 
cît de cît serios, această situație 
nu este greu să-ți dai seama că 
această acțiune a avut un criteriu 
exclusiv comercial făcînd din disc 
un purtător de cuvînt al unor gus
turi mic burgheze, cosmopolite 
(nu mai vorbim de faptul că re

țelele de difuzare a discurilor se 
grăbesc să comande mii de exem
plare ale unor discuri de muzică 
străină pentru a le „pompa“, dar 
nu se grăbesc de fel să comande 
discuri cu muzică simfonică sau 
de cameră romînească, chiar dacă 
acestea sînt epuizate în librării și 
se cer de către public). în loc să 
ducă o politică culturală justă și 
să combată prin discurile sale, 
prin calitățile reale ale creației 
difuzate, gusturile înapoiate, „E- 
lectrecord“ se lasă „intimidat“ de 
„presiunea“ lor și presează și el... 
discuri. Pentru că și la „Eiectre- 
cord“ alte criterii nu tocmai jus
te o iau probabil înaintea celui 
artistic-educativ.

între discul vulgar și discul cu 
adevărat popular trebuie să facem 
o deosebire esențială. Unul pre
supune un ascultător care nu vrea 
să-și ridice gustul și îi dă acestui 
ascultător lucrări de nivelul cel 
mai coborît, altul presupune un 
ascultător care vrea să-și dezvolte 
cerințele artistice și îl ajută pe 
acesta în efortul său. Cele mai 
valoroase discuri ale „Electrecord- 
ului“, purtătoare de creații semna
te de Ion Vasilescu, Gherase Den- 
drino, Nicolae Kirculescu, Henry 
Mălineanu, Radu Șerban, Mișu 
Iancu ș.a. sînt tocmai cu adevărat 
populare prin faptul că la ei bu
nul gust se ține de mină cu ta
lentul și măiestria. De asemenea, 
din repertoriul universal de mu
zică ușoară, lucrări ca cele in
cluse în repertoriul lot de cîntă-

reți Mark Bernes, Paul Robe- 
son, >s Montând ș.a. se înscriu 
pe a«și linie și nu putem decît 
regre faptul că „Electrecord“ 
nu ast în măsură să pună la 
dispoa publicului aceste crea
ții și interpretarea originală.

Daături de aceste creații va- 
loroa.și, evident, nu am putut 
numii creatorii de piese reu
șite) stă în repertoriu înregis
trări e nu-i fac cinste și nici 
nu p<runca o lumină favorabilă 
asupriuzicii noastre cînd apar 
— sutichetă „Electrecord“ — 
peste are. Ne referim, de pildă, 
la o ă ca „Georgia“ în tălmă
cirea-.anei Matei (o cîntăreață 
cu ce posibilități în muzica 
ușoartnde — și cu ajutorul 
unor iedee tehnice speciale — 
se ere „atmosferă“ (demnă de 
filme! „femei fatale“, „gangs
teri“ I. Asemenea „atmosferă“ 
are șiboney“ în interpretarea 
pseudităreței Liana Antonova. 
Cînteeste în limba franceză 
dar iireta îl cîntă nu numai 
cu unent străin dar și cu o 
dicțiuoarte slabă. Cuvintele 
nu seileg și nu există decît... 
„atmo“.

întpăr te poți întreba : de 
ce e < în limbă străină, cu o 
dicțiuiproastă, oamenii nepu- 
tind ige textul ? Oare numai 
muzicrită a fi cunoscută ? De 
ce nutraduc cuvintele ? Răs- 
punsuj : pentru „atmosferă“. 
Aceastmosferă“ cosmopolită se 
ascund, vălul „autenticității“

și pirite,

incă. 

jucăuși

Vulturii tinereții
Se string
Ca-ntr-un ©ere luminos.
Ultimul orizont,

morbide dintr-o lume ciudată, periferică 
cînd e martor la transformări și evenimente revoiujiunare rara preceumi r în
trebarea sună grav și se adresează deci
siv fiecăruia dintre tinerii scriitori care 
continuă netulburați să zornăie cuvinte 
într-un joc gratuit și inutil. Să fie re- 
ceptacol viu și sensibil al frămîntărilor, 
al luptei și izbînzilor acestor zile, el 
însuși luptător activ pentru triumful 
ideilor comunismului — iată sensul nobil 
al existenței adevăratului scriitor al vre
murilor noastre. Tinerii scriitori obosiți 
de reverii, plictisiți prematur de viață, 
amatori de exhibiționism literar, „în- 
șirînd Ia vorbe goale“, să-și amintească 
de opera înflăcărată a scriitorilor comu
niști Maiakovski, N. Ostrovski, Fucik, 
Sahia. Să-și amintească de marele 
nostru poet Mihail Eminescu, care 
în permanență, a fost stăpînit de 
febrila neliniște a creației folositoare ci
titorilor, de ideea utilității și menirii 
artei. Să nu uităm că întrebîndu-se cu 
modestie : „Putut-am eu cu lira străbate 
sau trezi / Nu secolul ca alții — un ceas 
măcar, o zi ?...“, marele Eminescu iro
niza în același timp pe poetastrul ce nu 
știa decît •

„Pe valurile vremii ca boabele de 
spumă

Să-nșire-ale lui vorbe, să »pue verzi 
și-uscate

Cum luna se ivește, cum vîntu-n codru 
bate“

Tinerii noștri muncitori, țărani mun
citori, intelectuali așteaptă și cer aces
tor tineri scriitori ca și altora să re
nunțe la atitudinile evazioniste și să-și 
valorifice talentul într-o literatură vi
guroasă care să cînte faptele lor mărețe 
în lupta pentru construirea socialismului, 
pentru o viață minunată a poporului 
muncitor.

TEȘU MILCOVEANU

Ochii în piatră cutează, 
Mușchii se zbat, 
Inima cintă.
Cu regele minereului 
Cel mai bogat
Ne-am luat la trintă.

— Acum, furișatule-n noapte, 
Care pe care
Intre stăpini și supus ? 
Stau martori, sub noi, 
Lavele clocotitoare 
Și emoția iubitelor, sus.

Ultimul cer construit,
Cel mai adine,
Cel mai de jos.
La înălțimea lui 
In văzduhuri se strîng 
Vulturii-n zbor majestuos.

Cosà de miner
Sub geam, la geam, surâd petunii, 
Zvelți iriși, dalii mari, mușcate, 
Cu pruncii mulți și cu lăstunii 
Și flori de mină-amestecate. 
In cuhnie spuzesc tăciunii.
Pendula din bătrini tot bate, 
Grav, ceasurile așteptate...
Femei s-aud spunind: „Adu-ni-i, 
Și azi, ca ieri, cu sănătate, 
Lămpaș din tainițele lumii !" 
...Zbucnesc copiii și lăstunii 
Cînd tata-n poartă iarăși bate 
Și florile se-nclină toate
Sub geam, la geam, bujori, petunii, 
Zvelți iriși, dalii mari, mușcate...

ÎNTOARCERE
Astrul zilei, fierbintele, 
Joacă urieșește pe stînci.
Mi-am lăsat în adincuri cuvintele 
Să se-noarce de sensuri adinei.

O expoziție 
DE DEBUT

■J

TIA PELTZ

<>
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(„atmosfera se strică dacă se cîn
tă o piesă engleză în romînește ; 
în schimb nu se întîmplă nimic, 
din acest punct de vedere, cînd, 
la un restaurant Luki Marinescu 
interpretează piese americane... în 
limba germană).

Ce este această dubioasă „at
mosferă“ ? Nimic altceva decît o 
concesie făcută exotismului cosmo
polit, o poartă de infiltrare a gus
turilor decadente. Este regretabil 
că unii soliști valoroși se scălăm
băie în felul acesta nedemn.

Dar aceste lipsuri nu se referă 
numai la discurile cu muzică de 
peste hotare. Pe discuri apar și 
o serie de piese romînești plate. 
Desigur că nu poți avea pretenția 
ca, la o producție de peste 100 de 
titluri de muzică ușoară pe an, 
să găsești numai piese de nivel 
foarte înalt. Dar există o anumită 
exigență pe care, uneori, nu o în
tîlnim la „Electrecord“. Se impri
mă pe discuri piese care au murit 
chiar înainte de a se naște. De 
exemplu: „Nu sînt cuvinte“ (com
pozitor C. Brăescu); „Nu-s stelele 
de vină“ (T. Popajț „Te voi iubi 
neîncetat“ (A. Schor).

Am vrea să mai ridicăm pro
blema lipsei de exigență la texte. 
Din piesele difuzate de „Electre
cord“ aflăm că „Mambo joacă be
duinii și pinguinii“ că „Chico a 
cerut un pantalon de bumbac“ etc. 
etc. Stupiditatea textelor este e- 
galată doar de platitudinea mu- 
rioii.

Ne aducem aminte de faptul eă

bucățile preferate ale marilor in- 
terpreți (cîntecul „Cinci minute“ 
din filmul sovietic 
carnaval“, de pildă), 
de calitățile 1 ___
îneîntat și prin textele respective. 
Fiecare bucată de acest fel are o 
idee, reprezintă o mică scenă 
din viață. Comoditatea manifesta
tă prea des de textierii noștri și 
lipsa de exigență față de ei nu 
trebuie să dăinuie.

Iată cîteva aspecte ale prezenței 
muzicii ușoare pe discuri. Mai 
sînt și altele : ale absenței. „E- 
lectrecord“ nu are suficientă ope
rativitate în „lansarea“ celor mai 
noi melodii valoroase relevate în 
spectacole. De asemenea „Electre
cordul“ nu acordă suficientă în
semnătate genurilor distractive de 
cântece pentru tineret și, în gene
ral, cîntecului tineresc. Succesele 
obținute de corurile tinerilor cîntă- 
reți romîni peste hotare nu se 
oglindesc în catalogul „Electre
cord“ care nu editează suficientă 
muzică de mase, patriotică, bună. 
O mai strînsă colaborare între „E- 
lectrecord“ și Uniunea Compozito
rilor poate contribui cu mult la 
lichidarea acestor greșeli.

Toate aceste aspecte nu sînt 
noi. Ar fi trebuit de mult ca, în 
presă, criticii muzicali să Ie atace. 
Rămine o datorie de viitor ca 
discul să intre în preocupările 
constante ale criticilor și ziarelor 
spre a fi ajutat să-și împlinească 
rostul înalt educativ.

MIRCEA ANDREI

„Gheorghiță“

Lucrările reunite In sala din str. Brezoianu 
marchează expoziția personală de debut a tine
rei pictorițe și graficiene Tia Peltz. Artista fă. 
cindu-se remarcată în special pe tărlmul ilustra
ției de carte și a desenelor cu caracter publicis. 
tic, este firesc ca elementul preponderent al pri
mei expoziții să-l constituie lucrările din această 
categorie.

Remarcăm in cadrul expoziției ilustrațiile în 
cărbune la romanele „Calea Văcărești" și „Foc 
in hanul cu tei" de 1. Peltz. Desenele pline de 
viață, constitue în majoritatea cazurilor, lucrări 
cu un caracter dramatic, pe care le străbate pe 
alocuri și o undă de patetism. (Se remarcă în 
special portretul mamei și îmbrățișarea dintre 
mamă și fiu din seria „Foc în hanul cu tei"). 
Datorită multiplelor calități pe care le eviden
țiază, considerăm seria ilustrațiilor de carte drept 
elementele cele mai reprezentative, prin prisma 
cărora se pot formula criterii de apreciere cu pri
vire la maturitatea artistică și talentul Tiei Peltz.

Șarja este valorificată la un nivel ridicat, în 
special în portretele „foștilor" din galeria intitu
lată „Pretexte de satiră". Tipurile vechii lumi 
capitaliste sînt aici caracterizate de o mentalitate 
sau un simțămlnt dominant: tembelism nobilar, 
ipocrizie pioso-filantropică, amabilitate puhav- 

libidinoasă, „dărnicie" cămătă- 
rească.

Grafica de șevalet și cele cîteva 
tablouri în ulei expuse stau încă 
sub semnul căutărilor.

Ansamblul expoziției relevă o 
consecventă orientare realistă care 
oferă elemente grăitoare pentru a 
prevedea dezvoltarea pe linie as. 
cendentă a artistei, ferind-o de a. 
lunecarea pe panta primejdioasă 
a formalismului care a pătruns 
perfid în opera unora dintre ti
nerii artiști plastici.

Turul de orizont al ______
expuse de Tia Peltz dovedesc însă 
că artista nu s-a apropiat sufi
cient de filoanele puternice de ins
pirație ale realității contemporane. 
Dacă lucrările infățișind școlarul 
și fetița din Boteni, deși nu relevă 
o deosebită adincire a conținutu
lui tematic, sînt spirituale, vioaie, 
portretele celor două fetițe, dintr-o 
casă de copii sini caricaturizate 
in mod supărător, dpvedind opaci, 
tate in fața semnificației temei. 
Doream să vedem două figuri 
strălucind de bucuria copilăriei, 
două figuri inteligente, senine in 
mijlocul cărora să ilumineze pri- 
virile iscoditoare, gata să se ui
mească in fața suprinzătoarelor 
descoperiri zilnice. Lucrările însă 
ne-au decepționat.

Amplificindu.și eforturile artis
tice pe linia reflectării cu precă
dere a temelor sociale ale actua
lității, desfășurlndu-și mijloacele 
realiste de expresie și adincind 
meșteșugul specific graficei de șe
valet șl picturii, Tia Peltz se poa
te afirma tn continuare ca o re
prezentanta de nădejde a tinerei 
generații de artiști plastici.

„Noapte de 
~ , dincolo 

muzicale ne-au

a pătruns

lucrărilor

M. H.
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CONCURSUL NOSTRU

determinat pe noi,

— cele mai dure- 
menite să fie sen
tine! prietenii sin-

HAIDUCU ALEXANDRU 
ȘERBAN GHEORGHE 

studenți anul V.
Fac. de zootehnie Timișoara

iniratâriior fie (on$tlin(â “99
Fiecare tînăr poate avea o 

prietenă pe care o iubește. In 
multe cazuri ei trăiesc la depăr
tare unul de altul, datorită îm
prejurărilor, de pildă, in cazul 
nostru — datorită studiilor. Oare 
cite speranțe n-au încolțit în ini
ma tinăruiui student de la 
1. S. E. P. de-a lungul anilor ? 
Cite succese nu datorește ei a- 
cestei iubiri sincere? Numai din- 
sul ar putea răspunde. Cu toate 
acestea, în momentele cele mai 
grele, a scris — poate cu strin- 
gere de inimă 
roase cuvinte, 
tința lichidării 
cere.

Iată ce ne-a 
să scriem ziarului nostru părerile 
în legătură cu problemele de 
conștiință, pe care le ridică ca
zul pus in discuție cititorilor.

Am citit despre fapta murdară 
a tinăruiui șofer Tîmplaru Con
stantin.

Oare acest tinăr s-a întrebat 
vreodată care este scopul vieții 
sale ? Unde vrea să meargă pe 
acest drum rușinos, murdar ? Pă
rinții săi au căutat vreodată să-l 
îndrepte ? Organizația U.T.M. 
cum s-a lăsat influențată de o- 
blăduirea față de acest tinăr a 
tov. director Enache ? Oare mem
brii comitetului U.T.M. au făcut 
ceva ca să-1 schimbe ? Au încer
cat ei să-i arate caiea pe care tre
buie s-o urmeze ? Au luptat pen
tru aceasta ? în calitate de ute- 
miști cerem ca la aceste întrebări 
Să răspundă organizația U.T.M. 
din întreprinderea unde a lucrat 
C. Tîmplaru.

Conducătorul unei întreprinderi 
trebuie să fie exemplu de corn-

portare în muncă și in viața par
ticulară. Ori, ce fel de exemplu 
dă tov. Petre Enache ? Un om 
care se solidarizează cu aseme
nea bestii înseamnă că e de a- 
cord cu faptele acestora. Atunci 
cum își îndeplinește dînsul răs
punderea pe care o are ca îndru
mător în muncă și viață a oa
menilor ce lucrează în întreprin
derea pe care o conduce ?

Pe această tînără — Dina — 
o cunoaștem numai din relatările 
ziarului.

Dina iubea pe tînărul student 
de la I.S.E.P.... Era aproape de 
realizarea celui mai frumos vis. 
Dar norii intunecoși ai întîmpiă- 
rii petrecute au învăluit totul. A 
rămas singură, fără ajutor, toc
mai atunci cînd ea simțea nevoia 
unuj sprijin.

Viața nu are numai urcușuri, 
nu calci întotdeauna numai pe 
lauri. Sînt uneori și momente 
grele de trecut care pentru a îi 
înfruntate și biruite cer muită tă
rie sufletească. într-o asemenea 
depresiune sufletească se găsește 
Dina și sprijinul i-a fost respins 
din partea aceluia pe care-1 con
sidera cel mai apropiat, speranța 
fericirii ei. Desigur că aceasta a 
fost de fapt cea mai puternică și 
dureroasă lovitură pe care a pri
mit-o.

Vina Dinei e greu de găsit sau 
chiar de presupus. Ea s-a încre
zut într-un om pe care nu l-a cu
noscut pînă în seara aceea... S-a 
lăsat prea ușor convinsă de sin
ceritatea aparentă a șoferului 
„foarte amabil“, care în schimb 
făcea totul pentru realizarea sco
pului său josnic. Credem că ea 
nu este cu nimic vinovată.

Tînărul de la l.S.E.P. poate a 
luat o hotărîre pripită, in momen
te de depresiune sufletească. Dar 
dacă aceasta a fost sentința defi
nitivă, atunci iubirea față de Dina 
a fost o iubire falsă, neadevărată, 
o flacără ce s-a stins la prima 
adiere de vînt.

Dina a dovedit că l-a iubit pe 
acest tînăr...

Oare prin ce a dovedit acest 
tînăr că o iubește pe Dina ? Prin 
atitudinea sa a demonștrat toc
mai contrariul răspunzind curățe
niei și sincerității prin sentința 
cea mai crudă: despărțirea de 
fata care a văzut in el singurul 
om ce-i putea împlini fericirea.

Viața nu poate fi luată în joacă.

Carnet cotidian

DECADA PRIETENIEI
lin bilanț. El consemnează ma

nifestările din cadrul Decadei 
culturii republicilor sovietice bal
tice. tn fond insă, bilanțul acesta 
pe care l-am ascultat în cadrul u- 
nei conferințe de presă, s-a născut 
din sentimentele de dragoste și 
recunoștință ale unui întreg popor, 
tn limbajul sobru al cifrelor, 
acad. prof. P. Constantinescu lași, 
relata marele succes pe care l-a 
înregistrat Decada republicilor so
vietice baltice. 4.000 de serbări au 
cinstit prietenia noastră cu po
poarele frățești sovietice. La aces
te serbări au participat sute de 
mii de oameni ai muncii. Lor tre
buie să le adăugăm nenumărații rariul parcurs 
vizitatori ai celor 33 expoziții des
chise in București și în provincie.

precum fi zecile de mii de specta
tori ce au asistat la reprezentațiile 
artiștilor din țările baltice. Au 
fost rostite multe cifre. N-am 
reușit să le notez pe toate. Sensul 
lor profund este însă unul singur: 
profunzimea simțămintelor de 
prietenie pe care poporul nostru 
le nutrește față de oamenii sovie
tici și minunata lor patrie.

Am avut prilejul să ascultăm în 
continuare impresiile pe care oas
peții noștri le-au acumulat cu pri
lejul vizitei pe care au făcut-o pe 
pămîntul patriei noastre. Alexan
dru Ansberg, ministrul Culturii al 
R.S.S. Estone a reconstituit itine- 

în Romînia. Dis
tinsul oaspete își manifesta bucu
ria sinceră pentru cele văzute aici. 
De la „Casa Scinteii“ — „minunat 
combinat poligrafic“ — pînă la 
uzinele „Electr o putere“ din Craio
va și teatrul din Timișoara, 
Alexandru Ansberg a înfățișai în 
culori vii, entuziast, locurile vizi
tate, povestind că pretutindeni a 
avut posibilitatea contactului cu 
cele mai largi pături populare și 
că acestea au manifestat o since-

Vizitele delegației parlamentare
D.a Germane

TIMIȘOARA 13 (De la tri
misul special Agerpres).

Vineri dimineață a sosit la Ti
mișoara delegația parlamentară 
a R. D. Germane, în frunte cu 
GeraldJ Gotting, vicepreședinte al 
Camerei Populare. Delegația este 
însoțită de Fi-lip Geltz, membru 
în Prezidiul Marii Adunări Na
ționale, și Heiriz Lippol'd, secre
tar al Ambasadei R. D. Germa
ne la București.

Pe aeroportul orașului împo
dobit cu drapelele de stat ale 
R. D. Germane și R. P. Romîne, 
oaspeții au fost întâmpinați de 
conducători ai organelor locale 
de stat și de partid, de deputați 
precum și de numeroși locuitori 
romîni și germani.

In cursul dimineții membrii 
delegației s-au întâlnit cu nume
roși cetățeni în. cadrul unui însu
flețit miting care a avut loc în 
sala „Maxim Gorki“. A luat cu
vîntul Ștefan Romoșan, vicepre
ședinte al sfatului popular regio
nal, care a spus între altei: Po
porul nostru urmărește cu viu 
interes și profundă simpatie în
făptuirile R. D. Germane în con
strucția socialistă. Aceste înfăp
tuiri constituie o strălucită măr
turie a justeței drumului pe care 
clasa muncitoare și întregul po
por din R. D. Germană au por
nit Și Pe care înaintează cu a- 
vînt, sub steagul marxism-leni- 
nismului, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia. Poporul nostru salută și a- 
probă întrutotul eforturile pe care 
le depun Partidul Socialist U- 
nit din Germania și guvernul 
R. D. Germane pentru apărarea 
păcii și unificarea Germaniei și 
sprijină planul pentru crearea u- 
nei zone denuclearizate în cen
trul Europei.

Vorbitorul a subliniat că R. P. 
Romînă și R. D. Germană sînt 
legate de o prietenie trainică, 
razată pe faptul că ta ambele 
țări puterea aparține muncitori-

lor și țăranilor și că ele fac 
parte din puternicul lagăr socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

In cuvîntul său Johann Szek- 
ler, directorul Teatrului German 
de Stat din Timișoara, a subli
niat că tn anii regimului demo
crat-popular înțeleaptă politică 
națională a P.M.R. a pus capăt 
dezbinării între naționalitățile 
conlocuitoare din țara noastră. 
Toți cetățenii țării, independent 
de limba lor maternă, de națio
nalitatea lor, a arătat vorbitorul
— sînt fii egali în drepturi ai 
patriei lor comune.

Au vorbit apoi Angela Nicu- 
lescu, directoarea fabricii de tex
tile „Teba“ și muncitorul fruntaș 
Ștefan Kovacs.

Primit cu aplauze puternice de 
participanții la miting, a luat 
apoi cuvîntul Gerald Gotting, 
conducătorul delegației parla
mentare a R. D. Germane. După 
ce a subliniat însemnătatea vi
zitei delegației Camerei Populare 
a R. D. Germane în R. P. Ro- 
mînă, vorbitorul a trecut în re
vistă transformările profunde 
care au avut loc în R. D. Ger
mană după înfrângerea fascis
mului de către Armata Sovietică, 
a relevat viața nouă pe care o 
trăiesc oamenii muncii din R. D. 
Germană.

Gerald Gotting a subliniat că 
singura cale posibilă pentru uni
ficarea pașnică a Germaniei este 
crearea unei federații a celor 
două state germane, idee care 
găsește un ecou tot mai larg și 
în rîndurile oamenilor muncii din 
Germania occidentală.

Noi urmărim cu bucurie suc
cesele oamenilor muncii de toate 
naționalitățile din R. P. Romînă
— a spus în continuare vorbito
rul — și le considerăm ca pe 
propriile noastre succese, ne 
bucurăm că populația muncitoare 
germană din Romînia contribuie 
cu însuflețire la măreața operă 
de construire ia socialismului.

3 0 0 0 0

(Urmare din pag. I a)

rol conducător în stat este condiție esen
țială a înfăptuirii viitorului fericit al 
patriei noastre.

Spre deosebire de perioada dominației 
burgheziei cînd patriotismul oamenilor 
muncii se exprima în deosebi în lupta 
împotriva regimului nedrept existent, în 
ura față de exploatare și' exploatatori, în 
fermitatea și spiritul de sacrificiu mani
festat în lupta pentru eliberare, în con
dițiile de astăzi el are un conținut mai 
profund transformîndu-se într-o adevărată 
forță motrice care antrenează marea ma
joritate a poporului nostru și contribuie 
din plin la mersul nostru victorios spre 
socialism. Izvorul acestei noi forțe a 
patriotismului socialist, se află tocmai în 
transformările revoluționare radicale care 
au survenit în patria noastră în anii re
gimului democrat-popular. Aceste trans
formări, făcînd poporul stăpîn pe soarta 
sa, descătușează forța și inițiativa maselor, 
duc Ia apariția unor sentimente noi și în 
primul rînd a sentimentului dragostei 
față de noua realitate socială, de noua 
patrig socialistă, la apariția noii atitudini 
față de muncă, la atitudinea socialistă 
față de bunul obștesc. Tocmai patrio
tismul socialist este acea forță puternică 
care însuflețește masele la munca eroică 
a construcției socialiste și care ne explică 
uriașele realizări obținute în economie 
și cultură.

A fi patriot înseamnă a iubi cu în
flăcărare regimul democrat-popular, a-ți 
dărui toate forțele întăririi sale și cauzei 
Victoriei socialismului, a iubi P.M.R., con-

Foii.

țele sau studentul care după absolvire 
pleacă să muncească la țară, tînărul 
muncitor care se califică la locul de 
muncă sau ajută pe cei rămași în urmă, 
omul cinstit care sesizează lipsurile cu 
scopul îndreptării lor sau demască acțiu
nile dușmănoase — toți aceștia, milioane 
de oameni simpli, dovedesc un înalt sen
timent patriotic, o puternică dragoste de 
patrie, de popor și de viitorul său.

Acest caracter larg de masă face din 
patriotismul socialist o asemenea forță 
care este capabilă să contribuie din plin 
la îndeplinirea sarcinilor importante ale 
construirii socialismului.

Patriotismul socialist este puternic prin 
aceea că el are drept bază teoretică 
nemuritoarea învățătură marxist-leninistă. 
însemnătatea ideologiei marxist-leniniste 
constă în aceea că oferă luptătorului 
pentru socialism o concepție științifică 
asupra lumii, îl înarmează cu cunoașterea 
legilor dezvoltării sociale, îi dă perspec
tiva clară a mersului înainte al societății, 
îi dă încrederea în succesul luptei pen
tru socialism. Tăria, rolul activ și eficiența 
practică a patriotismului socialist depinde 
de lupta pentru educarea marxist-leni
nistă a oamenilor muncii, de gradul de 
însușire a acestei ideologii, de fermitatea 
și intransigența față de ideologia burgheză, 
și revizionistă, de lupta permanentă îm
potriva rămășițelor capitalismului în 
conștiința oamenilor. De aceea, inten
sificarea luptei pentru însușirea ideo
logiei marxist-leniniste și apărarea purității 
ei este o condiție importantă a creșterii 
forței patriotismului socialist.

Patriotismul socialist, avînd drept esen
ță dragostea față de realizările și succe
sele obținute în lupta pentru socialism 
include în sine ca o parte integrantă și 
dragostea față de tot ceea ce a creat mal
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A«fiind incompatibil cu naționalismul și șo

vinismul, partidul educă masele în spiri
tul luptei împotriva oricăror manifestări 
de naționalism sub orice formă ar apare 
ele, pentru demascarea la timp a oricăror 
încercări de a semăna vrajbă între dife
ritele naționalități cu scopul slăbirii re
gimului democrat-popular. însemnătatea 
acestei lupte este determinată și de fap
tul că în țara noastră continuă să existe 
clase exploatatoare iar în lume există 
lagărul capitalist care încearcă să otră
vească conștiința maselor cu idei națio- 
nalist-șovine. în ciuda acestor încercări 
tot mai mult se întărește prietenia dintre 
poporul romîn și celelalte naționalități 
conlocuitoare, tot mai mult se manifestă 
forța patriotismului socialist al tuturor 
oamenilor muncii din țara

Patriotismul socialist 
esența și trăsăturile sale 
caracterul său profund 
reprezintă o forță nouă,

noastră.
prin originea, 
specifice, prin 
și multilateral 
de neînvins, 

care acționînd în mod transformator asu
pra realității prin intermediul activității 
practice a oamenilor eliberați de exploa
tare duce la făurirea și întărirea patriei 
noastre socialiste, la înfăptuirea scopului 
final — construirea socialismului și co
munismului.

Totodată adevărata dragoste de patrie 
și popor nu este posibilă fără respectul 
și dragostea față de alte popoare. Nu poți 
să iubești lupta pentru o viață liberă a 
propriului popor fără să nu respecți și 
să-ți manifești simpatia față de lupta 
altor popoare pentru același țel. Un ade
vărat patriot este în același timp un ade
vărat internaționalist. Această legătură 
indisolubilă dintre patriotismul socialist 
și internaționalismul proletar decurge în 
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ale

și internaționalismul proletar decurge 
mod firesc din unitatea strînsă dini 
sarcinile naționale și internaționale ;

ră și puternică prietenie față dt 
solii poporului sovietic. „Am sim
țit că aceste sentimente pornese 
din adincul inimii“ — sublinia 
vorbitorul.

V. Kalpini, ministru adjunct al 
Culturii din R.S.S. Letonă, remar
ca că decada a avut un caracter 
larg popular, că ea a stat in aten
ția maselor largi. V. Kalpini a e- 
vocat serbarea din Vinga unde 
sute de oameni au dovedit un e- 
vident interes pentru cunoașterea 
republicilor sovietice baltice. Din 
cuvîntul oaspetelui am desprins că 
un interes similar există în rîndul 
locuitorilor republicilor sovietice 
baltice pentru [ara noastră. Deca
da a 
fiilor de pînă acum și la o mai 
bună 
roase 
pună în scenă noi piese rominești. 
Colective de artiști amatori solici
tă în proporții mărite cîntece și 
dansuri populare rominești. Tine- 
rii muzicieni așteaptă cu multă 
nerăbdare concursul internațional 
„George Enescu“.

Maestrul emerit al artei din 
R.S.S. Lituaniană, V. Peciura a 
complectat imaginea amplului pro
ces de popularizare al țării noa
stre ce se efectuează in republi
cile sovietice baltice. El a arătat 
că ansamblul lituanian care ne vi
zitează țara își va include in re
pertoriul său cîntece și dansuri 
rominești, spre a le face cunoscute 
popoarelor sovietice baltice.

Concluzia se impune singură 
chiar și după notațiile fugare ale 
reporterului. Decada republicilor 
sovietice baltice a reprezentat o 
manifestare caldă a prieteniei noa
stre cu Uniunea Sovietică.

contribuit la lărgirea reia-

cunoaștere reciprocă. Nume- 
teatre letone se pregătesc să

<

în ultimul timp, burghezia imperialistă 
și agentura sa din mișcarea muncitorea
scă — revizionismul — și-au concentrat 
tirul artileriei lor ideologice tocmai îm
potriva ideii internaționalismului prole
tar cu scopul dezbinării mișcării 
muncitorești internaționale în general, 
a unității lagărului socialist în special. 
Vînturînd diverse lozinci naționaliste ca 
aceea a „comunismului național“ sau a 
„hegemoniei“ unui stat sau altul în lagărul 
socialist, ideologia burgheză și revi
zionismul urmăresc dezbinarea sistemului 
mondial al socialismului, subminarea le
găturilor strînse de prietenie ale țărilor 
socialiste cu marea Uniune Sovietică și 
prin aceasta implicit lichidarea cuceriri
lor socialiste din țările care s-au eliberat 
de sub jugul capitalismului. Revizuirea 
esenței principiului internaționalismului 
proletar, reducerea lui de către revizio
niști la „coexistența pașnică“ între țările 
socialiste, ignorarea deosebirii calitative 
dintre relațiile de tip nou dintre țările 
lagărului socialist ce au ca fundament 
internaționalismul proletar și relațiile din 
sînul lagărului imperialist bazate pe prin
cipiul forței și profitului, înseamnă o de
naturare grosolană a realității și o devie
re esențială de la interesele reale ale cla
sei muncitoare, ale mișcării comuniste.

P.M.R. ca și celelalte partide comuniste 
și muncitorești din țările socialiste dau 
riposta cuvenită tuturor acelora care în 
dorința absurdă de a opri mersul po
poarelor spre socialism încearcă să opună 
patriotismul socialist internaționalismului 
proletar. Oamenii muncii din țara noa
stră își exprimă hotărîrea fermă de a ac
ționa în mod consecvent pe baza măre
țelor idei ale internaționalismului prole
tar, verificate din plin de practica isto
rică, de a apăra și dezvolta necontenit 
legăturile frățești dintre țările socialiste, 
de a întări și mai mult prietenia cu 
Uniunea Sovietică.

Ei se călăuzesc după învățătura mar
xist-leninistă care subliniază strînsa legă
tură dintre patriotismul socialist și inter
naționalismul proletar arătînd că continua 
întărire a unității țărilor socialiste, cola
borarea dintre ele corespunde intereselor 
naționale ale fiecărei țări socialiste în 
parte, reprezintă chezășia sigură a inde
pendenței tuturor statelor socialiste 
inclusiv a țării noastre.

Forța patriotismului socialist crește și 
se întărește permanent pe măsura înain
tării noastre spre socialism.

Tineretul nostru ca și întregul popor 
muncitor a dat și dă dovadă de un înalt 
patriotism în lupta pentru construcția 
socialistă. Partidul cere organizației noa
stre de tineret să intensifice munca de 
educare a tineretului în spiritul patrio
tismului socialist, să folosească mijloace 
variate care să dezvolte în conștiința ti
neretului simțul de răspundere în înde
plinirea sarcinilor ce-i stau în față, stima 
față de trecutul revoluționar, devota
mentul față de patria socialistă, hotărî
rea de a munci fără precupețire pentru 
viitorul nostru socialist. Tineretul trebuie 
să cunoască trecutul glorios al poporului 
nostru, să prețuiască figurile înaintate 
ale istoriei patriei noastre, lupta eroică 
dusă de partid pentru eliberarea socială 
și națională a poporului, tradițiile glo
rioase ale luptei U.T.C. Prin cercuri și 
conferințe, discuții, ca și prin acțiuni 
practice de felul aceleia ca tinerii să ia 
sub îngrijire monumentele istorice con
tribuim la educația tinerei generații în 
spirit patriotic. Dar educația patriotică 
se face în primul rînd în procesul mun
cii, deoarece tocmai prin atitudinea față 
de muncă, prin interesul și răspunderea 
cu care tinerii privesc problemele activi
tății lor practice, se exprimă patriotismul 
lor. De aceea organizațiile U.T.M. tre
buie să ajute pe fiecare tînăr să 
un fruntaș în muncă, deoarece 
primul rînd aceasta înseamnă a 
triot. Organizațiile U.T.M. educă 
tul în spiritul patriotismului socialist ini
țiind acțiuni de muncă voluntară patrio
tică, mobilizând tineretul la lupta pentru 
înfrumusețarea orașelor și satelor țării, a 
întreprinderilor și instituțiilor. Ele luptă 
și trebuie să lupte cu și mai multă ho
tărîre pentru dezvoltarea vigilenței revo
luționare a tinerilor, pentru întărirea ho- 
tărîrii acestora, de a nu precupeți ni
mic în vederea înfloririi patriei noastre 
socialiste, în vederea apărării ei împotri
va oricărui dușman.

E. O.

Primirea delegației 
republicilor sovietice 
baltice la Ministerul 

Invățămsnîului 
și Culturii

Vineri dimineață, membrii de
legației de oameni de cultură din 
republicile sovietice baltice, care 
ne vizitează țara, în frunte cu 
Alexandru Ansberg, ministrul 
Culturii al R.S.S. Estone, au fost 
primiți de conducerea Ministeru
lui Invățămîntului și Culturii.

La întrevederea care a avut 
loc au participat acad. Atanase 
Joja, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul învăță- 
mîntului și Culturii, Constanța 
Crăciun, C. Prisnea și prof. ing. 
Șt. Bălan, locțiitori ai ministru
lui Invățămîntului și Culturii, 
precum și Eugen Rodan, secretar 
al A.R.L.U.S.-ului. In cursul în
trevederii oaspeții sovietici și-au 
împărtășit impresii din vizita fă
cută în țara noastră și au expri
mat mulțumiri pentru organiza
rea Decadei republicilor sovietice 
baltice în R.P. Romînă.

A PATRIOTISMULUI
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ducătorul încercat al poporului nostru, 
a-ți însuși și a lupta pentru înfăptuirea 
liniei sale generale, a munci cu abnegație 
pentru traducerea în viață a sarcinilor 
concrete puse în fața poporului de cons
trucția socialistă, a urî cu putere dușma
nii înrăiți ai poporului și a nu precupeți 
nimic pentru anihilarea la timp a acțiu
nilor dușmănoase, a iubi și a sprijini cu 
hotărîre tot ceea ce este nou și în dez
voltare și a lupta cu fermitate împotriva 
a tot ceea ce este vechi, perimat, retro
grad. A fi patriot, înseamnă să trăiești 
din plin împreună cu întregul popor 
bucuria oricărui succes al luptei noastre, 
să iubești cu aceeași intensitate pe toți 
oamenii muncii din țara noastră indife
rent de naționalitate, să fii gata să-ți dai 
chiar și viața pentru apărarea cuceririlor 
istorice ale poporului muncitor.

Forța patriotismului socialist constă în 
aceea că el are un puternic caracter 
conștient. Luptătorul pentru socialism 
este conștient că munca și eforturile sale 
sînt o importantă contribuție patriotică 
la dezvoltarea țării și are conștiința clară 
a sensului adevărat al patriotismului fiind 
astfel ferit de mașinațiunile patriotarde 
ale elementelor reacționare.

Patriotismul socialist este puternic prin 
aceea că el are un larg caracter de masă, 
dezvăluindu-și forța și sensul său creator 
în orice moment al muncii și luptei po
porului nostru. El nu poate fi redus doar 
la acțiunile și faptele patriotice deosebite, 
care ies din comun ci se manifestă în 
toată activitatea creatoare a maselor, în 
munca eroică de zi cu zi a milioanelor 
de constructori ai socialismului. Munci
torul care depășește norma, contribuie 
la creșterea productivității muncii, reali
zează economii sau face o inovație, ță
ranul care a pășit pe drumul agriculturii 
socialiste sau contribuie la aprovizionarea 
orașelor prin contractări și achiziții, 
colectivistul care muncește cu abnegație 
pentru creșterea productivității și pro
ducției agricole sau demască acțiunile 
dușmanului de clasă de la sate, militarul 
care-și însușește bine tehnica militară 
sau își duce cu abnegație la bun sfârșit 
misiunea, învățătorul care transmite lu
mina culturii în mintea oamenilor, ingi
nerul care a realizat o nouă mașină, ele
vul care își însușește temeinio cunoștin-

bun poporul nostru de-a lungul secolelor, 
față de lupta istorică pentru eliberarea 
socială și națională, față de trecutul 
glorios al partidului, față de tradițiile 
progresiste ale trecutului, față de perso
nalitățile istorice legate de aspirațiile 
maselor și care și-au dedicat activitatea 
lor slujirii cauzei poporului. Mai mult 
Numai în condițiile democrației populare 
s-au putut înlătura denaturările groso
lane ta prezentarea trecutului făcute 
conștient de ideologii burghezi și pentru 
prima dată tradițiile înaintate ale trecu
tului și-au găsit adevărata lor prețuire. 
A fi patriot înseamnă a prețui și a iubi 
lupta eroică a poporului nostru pentru 
libertate, figurile înaintate ale trecutului 
istoric care și-au închinat viața slujirii 
poporului.

Poporul muncitor preia, păstrează cu 
sfințenie și dezvoltă pe o treaptă calitativ 
nouă aceste tradiții înaintate ale trecu
tului.

Spre deosebire de patriotismul burghez 
care ta esență se manifestă în forma 
naționalismului, patriotismul socialist este 
în totală opoziție cu naționalismul, îmbi- 
nîndu-se într-o unitate desăvîrșiță cu in
ternaționalismul socialist. Revoluția de- 
mocrat-populară a transformat Romînia 
în patria tuturor oamenilor muncii care 
trăiesc și muncesc pe teritoriul Republicii 
Populare Romîne. Asigurînd drepturi 
egale tuturor cetățenilor indiferent de 
naționalitate, aplicînd cu fermitate poli
tica națională leninistă, Partidul Munci
toresc Romîn a realizat o unitate de 
nezdruncinat a întregului popor munci
tor în lupta pentru socialism. De aceea 
oamenii muncii : romînii ca și maghiarii, 
germanii ca și sîrbii, ucrainenii, ca și 
evreii care trăiesc în prietenie în țara 
noastră privesc cu aceeași dragoste și 
devotament realizările socialiste, luptă cu 
aceeași abnegație pentru înflorirea patriei 
comune și manifestă aceeași fermitate în 
apărarea realității socialiste, a patriei so
cialiste în fața oricăror uneltiri din inte
rior sau din afară. Patriotismul socialist

clasei muncitoare. Mai mult, clasa mun
citoare dintr-o anumită țară nu-și poate 
îndeplini sarcinile sale patriotice decît 
bazîndu-se pe solidaritatea și ajutorul 
proletariatului internațional. Lenin spu
nea de aceea: „Muncitorii răzlețiți nu 
înseamnă nimic, muncitorii uniți — 
înseamnă totul“. însăși condițiile de exis
tență și de luptă ale proletariatului în 
capitalism îl împing cu necesitate spre 
solidaritate internațională.

Pentru clasa muncitoare a fost, este și 
va fi mereu clar că a fi patriot, a-ți iubi 
patria înseamnă să iubești și să te solida
rizezi cu lupta oamenilor muncii de pre
tutindeni, să lupți pentru unitatea inter
națională a celor ce muncesc deoarece 
această unitate și solidaritate întărește 
lupta națională a proletariatului dintr-o 
anumită țară, îi ușurează înfăptuirea sar
cinilor sale patriotice. Patriotismul 
nostru este legat strîns în primul 
rînd de dragostea față de Uniunea Sovie
tică care ne-a ajutat frățește în constru
irea socialismului, față de lagărul socia
list și unitatea sa ca o condiție hotărî- 
toare a mersului nostru înainte spre so
cialism.

Astăzi, cînd socialismul a devenit un 
sistem mondial, internaționalismul prole
tar a căpătat un conținut nou prin apa
riția noului tip de relații internaționale 
între statele socialiste, relații de colabo
rare frățească și ajutor reciproc în toate 
domeniile. Unitatea lagărului socialist în 
frunte cu U.R.S.S. are la bază faptul că 
toate țările socialiste sînt legate prin sco
pul comun — construirea socialismului 
și comunismului iar relațiile frățești și 
ajutorul reciproc constituie un factor de 
cea mai mare importanță pentru accele
rarea mersului înainte al fiecărei țări în 
parte. De aceea în condițiile actuale, cri
teriul principal al internaționalismului 
proletar îl constituie atitudinea față de 
lagărul socialist și unitatea sa.
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oj La 13 iunie a.c., președintele 
3 Prezidiului Marii Adunări Națio- 
3 nale a Republicii Populare Ro- 
« mine, Ion Gheorghe Maurer, a 
3 primit pe dl. Dag R. Bryn, tri- 
3 mis extraordinar și ministru ple
ce nipoțențiar al Norvegiei în Re- 
3 publica Populară Romînă, care 
3 și-a prezentat scrisorile de acre- 
o? ditare.
3 La solemnitate au participat 
3 Avram Bunaciu, ministrul Aface- 
o< rilor Externe, Gheorghe Stoica, 
3 secretarul Prezidiului Marii Adu- 
oț nări Naționale, Traian Micu, di- 
o, rector în Ministerul Afacerilor 

Externe, Ion Moruzi, directorul 
Protocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ion Vrabie, di- 
rectorul Cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Ministrul Norvegiei 
soțit de d-ra M. L. 
secretară arhivistă.

Inmînînd scrisorile 
tare, dl- Dag R. Bryn 
mat convingerea că 
sprijinul Prezidiului i___ ___
nări Naționale și al guvernului 
Republicii Populare Romîne pen
tru dezvoltarea relațiilor cordiale 
dintre cele două popoare.

In răspunsul său, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale Ion Gheorghe Maurer ară- 
tînd că Prezidiul /Marii Adunări' 
Naționale și Guvernul Republicii 
Populare Romîne urmăresc dez
voltarea continuă a bunelor rela
ții dintre Romînia și Norvegia, în 
interesul ambelor popoare, a asi
gurat pe ministrul Norvegiei că 
se va bucura de înțelegere și 
întregul sprijin în activitatea sa 
îndreptată spre acest scop.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Ion 
Gheorghe Maurer a avut o con
vorbire cordială ... ___
Norvegiei, Dag R. Bryn.

(Ager preș)
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Un nou exemplu de grijă 
părintească pentru soarta “™ WRfW

In legătură cu

Convocarea consfătuirii 
experților pentru studierea 

mijloacelor de înregistrare 
a exploziilor nucleare

Cu privire
la Conferinfa 
la nivel înalt

creației muzicienilor sovietici Mare miting

I
 MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite Memorandumul 

din 13 iunie al guvernului sovietic adresat guvernului S.U.A.

La 13 iunie A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe L. E. Thompson, ambasadorul S.U.A., și 
i-a remis Memorandumul guvernului sovietic în legătură cu scri
soarea din 10 iunie adresată de D. Eisenhower, președintele 
S.U.A. lui N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Dăm mai jos textul Memorandumului guvernului sovietic și 
scrisoarea lui D. Eisenhower adresată lui N. S. Hrușciov.

Memorandumul guvernului sovietic
din 13 iunie adresat guvernului S. U. A.

Guvernul sovietic constată cu 
satisfacție că punctele de vedere 
ale guvernului sovietic coincid 
cu cele al guvernului S.U.A. în 
ceea ce privește convocarea con
sfătuirii experților pentru studie
rea mijloacelor de înregistrare a 
exploziilor nucleare într-un timp 
apropiat și în ceea ce privește 
terminarea activității experților in 
decurs de 3—4 săptămîni de la 
începerea lucrărilor consfătuirii. 
Guvernul sovietic este de acord 
ca ( 
înceapă ______ . ___ .„
Geneva.

După cum a mai anunțat, GU
VERNUL SOVIETIC PORNEȘ
TE DE LA PREMIZA CA LU
CRĂRILE EXPERȚILOR VOR 
FI TERMINATE IN TIMPUL 
CEL MAI SCURT ȘI CA IN UR
MA ACESTORA SE VA AJUN
GE LA UN ACORD ASUPRA 
ÎNCETĂRII EXPERIENȚELOR 
CU ARMA NUCLEARA DE CĂ
TRE TOATE PUTERILE CARE 
DISPUN DE ACEASTA ARMA.

Se ia notă de răspunsul pozi
tiv al guvernului Statelor Unite 
ale Americii ca la consfătuirea 
menționată să ia parte experți 
din S.U.A., MAREA BRITANIE 
și FRANȚA, pe de o parte, și ex- 
perți din U.R.S.S., CEHOSLOVA
CIA și POLONIA, pe de altă 
parte și deci SE POATE CONSI
DERA CA S-A AJUNS LA UN 
ACORD ASUPRA PROBLEMEI 
PRIVIND COMPONENTA CON
SFĂTUIRII EXPERȚILOR.

In ce privește participarea la 
lucrările consfătuirii experților 
a altor țări, guvernul sovietic își 
exprimă regretul că în actualul 
stadiu ai tratativelor nu s-a ajuns 
la un acord ca experții Indiei să 
participe chiar de la începutul lu
crărilor consfătuirii.

Prin prezenta se comunică că 
din partea Uniunii Sovietice vor 
participa la consfătuire următorii 
experți:

E. K. FEODOROV, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S.;

N. N. SEMIONOV academi
cian;

I. E. TAMM, academician.
M. A. SADOVSKL membru co

respondent al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.;

O. I. LEIPUNSKI, profesor,

doctor în științe fizico-matema-
tice;

I. P. PASECINIK, colaborator 
științific al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.;

K. E. GUPKIN, colaborator 
științific al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.;

S. K. TARAPKIN, șeful secției 
pentru organizații internaționale

Scrisoarea lui D. Eisenhower, președintele
apăsfiucrrăraiiexipaeri^iuiies^'iacătre N. S. Hrușciov, președintele

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

și membru al Colegiului Minis
terului Afacerilor Externa al 
U.R.S.S.

In legătură cu considerentele 
asupra unor probleme organiza
torice referitoare la ținerea con
sfătuirii, expuse de dl. Thomp
son, ambasadorul S.U.A. la Mos
cova, în cadrul unei convorbiri 
cu A. A. Gromîko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., gu
vernul sovietic nu obiectează ca 
secretariatul O.N.U. să fie atras 
la deservirea tehnică a consfă
tuirii experților și ședințele să 
fie consemnate în procese-verba- 
le. Se exprimă de asemenea a- 
cordul cu considerentul formulat 
de partea americană ca ambele 
părți să contribuie în mod egal 
la cheltuielile implicate de aceas
tă consfătuire.

Moscova 13 iunie 1958.
(Sublinierile aparțin redacției)

■

Stimate d-le președinte.

dinAm primit scrisoarea dv.
30 mai și sînt bucuros să con
stat că ați acceptat propunerea 
mea ca experții tehnici să se în- 
tîlnească 
bilitățile 
lor unui 
vire la 
nucleare.
tea fi întreprinse fără să se an
ticipeze asupra hotărîrii definiti
ve cu privire la interdependența 
dintre încetarea experiențelor 
nucleare și alte măsuri mai im
portante în domeniul dezarmării, 
pe care le-am propus.

Propun ca aceste tratative să 
înceapă la 1 iulie sau în jurul 
acestei date la Geneva. Deși sîn- 
tem recunoscători pentru propu
nerea dv. ca aceste tratative să 
se țină la Moscova, credem că 
din punctul nostru de vedere Ge
neva ar fi preferabilă și consi
derăm că aceasta ar fi acceptabil 
pentru dv. Guvernul elvețian și-a 
exprimat consimțămîntul.

In ceea ce privește participan- 
ții, propun ca cel puțin în faza 
inițială să aplicăm principiul for
mulat în scrisoarea dv. din 9 mai 
1958 în care spuneți : „Guver
nul sovietic este de acord ca cete 
două părți să numească experți". 
După cum se menționează în scri
soarea mea din 24 mai 1958, 
partea noastră la aceste tratative 
va cuprinde experți din partea 
Statelor Unite, Regatului Unit, 
Franței și. poate, din partea altor 
țări care dispun de specialiști 
cu cunoștințe temeinice în dome
niul înregistrării experiențelor 
nucleare. Constatăm că nu ri
dicați nici un fel de obiecțiuni

pentru a studia posi- 
înregistrării încălcări- 

eventual acord cu pri- 
încetarea 'experiențelor 
Aceste tratative ar pu-

împotriva acestui lucru. Nu 
biectăm în ceea ce privește 
clU’derea din partea dv. a unor 
experți din Cehoslovacia și Polo
nia. Nu obiectăm împotriva par
ticipării mai tîrziu la tratative a 
unor experți din țări ce nu sînt 
legate nici de o parte nici de cea
laltă, dacă în cadrul tratativelor 
se va ajunge la un acord asupra 
necesității sau utilității acestui 
lucru din punct de vedere al o 
biectivelor tehnice ale tratative
lor.

Este posibil ca experții să poa
tă întocmi în decurs de 3 sau 4 
săptămîni raportul definitiv, asa 
cum o presupuneți. Totuși, mi se 
pare că înțelegerea noastră tre
buie să fie suficient de flexibilă 
pentru a admite un timp ceva 
mai lung, dacă aceasta va fi ne
cesar pentru rezolvarea unor pro
bleme tehnice complexe aferente.

Propun ca măsurile ulterioare 
legate de consfătuire să fie în
făptuite pe căi diplomatice obiș
nuite.

Al dv. sincer,

o- 
in-

DWIGHT D. EISENHOWER

10 iunie 1958.

Soarta rezervată copiilor 
americani

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
Intr-un raport prezentat Congresu
lui american, James Mitchell, mi
nistrul Muncii, a arătat că o an
chetă întreprinsă de minister a 
scos la iveală faptul că IN STA
TELE UNITE PESTE 11.000 DE 
COPII SINT FOLOSIȚI LA 
MUNCI NEPERMISE. 5.477 din 
aceștia au fost găsiți muncind în 
mod ilegal la ferme, în timp ce 
5.867 erau folosiți la alte munci 
tot în mod ilegal. Din copiii între-

buințați la ferme 1.097 erau în 
vîrstă de 4—9 ani. Aproape 4.000 
din copiii folosiți în mod ilegal 
dintre care unii sub 14 ani, erau 
puși la munci clasificate drept 
„riscante“.

Raportul arată că 
CARE EXPLOATAU 
CESTOR COPII NU 
TEAU NICI MĂCAR 
MINIMAL 
LEGE.

FIRMELE 
MUNCA A- 

LE PLĂ- 
SALARIUL 

SPECIFICAT DE

Calde manifestări ale indestructibilei 
prietenii ROMÏMO-SOVIETICÉ

(Urmare din pag. l-a) 

pentru prietenia veșnică dintre 
popoarele romîn și sovietic.

Intîlnirile prietenești organiza
te între oamenii muncii gălățeni, 
militarii forțelor noastre armate 
și ostași și ofițeri sovietici

prietenie care însuflețesc 
poarele noastre.

★
Seara la Casa ofițerilor din lo

calitate garnizoana militară a 
orașului Galați a oferit o masă 
tovărășească in cinstea ostașilor 
și ofițerilor sovietici și a fami
liilor lor.

în aceeași zi la Brăila a avut 
ioc o însuflețită intilnire priete
nească intre femeile muncitoare 
din oraș și soții ale militarilor 
sovietici.

Au luat cuvîntul Elena Agaf- 
ten, președinta comitetului orășe
nesc al femeilor din Brăila Tu
dora Dogărescu, secretară a comi
tetului orășenesc Brăila al P.M.R., 
prof. Irma Merches și muncitoa
rea Stana Dumitrescu de la În
treprinderea Metalurgică Dună
reană.

In cuvinte pline de căldură ele 
au arătat că femeile din orașul 
Brăila nutresc calde sentimente 
de dragoste față de poporul so-

___ . , . 1 ex*
primă sentimentele profunde de ,—- po-

vietic. Aceste sentimente — a 
spus Tudora Dogărescu — sînt 
o expresie a dragostei fierbinți 
și a recunoștinței pe 
porul nostru o poartă 
Sovietice eliberatoare.
din Brăila vor munci mereu mai 
bine in fabrici, uzine, în școli, in 
așezăminte de cultură și în că
minele familiilor lor, mergînd 
neabătut pe drumul indicat d.e 
partid, urmînd exemplul înaintat 
al oamenilor sovietici, construc
tori ai comunismului.

In numele femeilor sovietice, 
Ada Alexeevna Davidenko a mul
țumit femeilor din Brăila pentru 
calda manifestație de prietenie. 
„Tot ce am văzut in patria dv. 
ospitalieră, a spus vorbitoarea, 
va rămîne neșters în amintirea 
noastră. Despre succesele poporu
lui romîn dobindite în anii de 
democrație populară, despre har
nicele femei muncitoare din Ro- 
mînia vom povesti femeilor so- 
vietice și prietenia noastră o sa 
se dezvolte necontenit 
noi dorim prietenie, 
pentru totdeauna“.

Femeile din Brăila 
ofițerilor sovietici.

care po- 
Uniunii 
Femeile

pentru că 
prietenie

și soțiile 
___  ____ participante 

la această întilnire, și-au oferit 
reciproc daruri și buchete de 
flori.

(Agerpres)

întrevederile lui A. A. Gromîko
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 13 iunie, 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. s-a întîlnit 
cu reprezentanții diplomatici ai 
Ungariei, Republicii Democrate 
Vietnam, Republicii Populare De
mocrate Coreene, Republicii 
Populare Mongole, Poloniei, Ceho
slovaciei, Albaniei, Bulgariei, Re
publicii Democrate Germane, Chi
nei, Romîniei, Iugoslaviei, Indiei 
și Suediei, acreditați în U.R.S.S. 
In cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme privind o con
ferință cu participare^ șefilor de 
guverne.

*
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 13 iunie, 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a primit 
pe L. Thompson, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S.

In cadrul convorbirii au fost a- 
bordate probleme privind o con
ferință cu participarea șefilor de 
guverne.

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 13 iunie, 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a invitat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. pe Sir Patrick Reilly, 
basadorul Marii Britanii 
U.R.S.S.

In cadruț convorbirii au 
abordate problemele privind

am- 
în

fost 
o 

conferință cu participarea șefilor 
de guverne.

★
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 13 iunie 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., a primit 
pe M. Dejean, ambasadorul Fran
ței în U.R.S.S.

In cadrul convorbirii au fost 
abordate problemele privind o 
conferință cu participarea șefilor 
de guverne.

------ 9——

In memoria 
ostașilor romîni 
PRAGA 13. — Corespondentul 

Agerpres transmite: In semn de 
omagiu pentru ostașii romîni, 
care au căzut în luptele pentru 
eliberarea regiunii Banska Bis- 
trica, Consiliuil național al regi
unii Banska Bistrica a hotărît 
ca în cunoscuta localitate Zvolen 
de lîngă orașul Banska Bistrica, 
să fie înălțat un monument pen
tru cinstirea memoriei ostașilor 
romîni. Construit în întregime 
din marmură, monumentul are 
forma unui mare bloc dreptun
ghiular așezat pe un postament.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite textul scrisorii 
adoptate la Adunarea generală a compozitorilor și muzicienilor 
din Moscova, consacrată discutării hotărîrii din 28.V.1958 a C.C. 
ai P.C.U.S. „CU PRIVIRE LA IN DREPTAREA GREȘELILOR IN 
APRECIEREA OPERELOR „MAREA PRIETENIE“, „BOGDAN 
HMELNIȚKI" ȘI „DIN TOATA INIMA",

Către Comitetul Central
Comunist al Uniunii

Compozitorii și criticii muzicali 
din orașul Moscova au primit cu 
un sentiment de sinceră emoție și 
profundă recunoștință hotărîrea 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
„Cu privire la îndreptarea greșe
lilor în aprecierea operelor „Ma
rea Prietenie“, „Bogdan Hmel
nițki“ și „Din toată inima".

Prin această hotărîre Partidul 
Comunist a dat din nou un 
exemplu de grijă părintească pen
tru arta noastră muzicală, un 
exemplu de grijă părintească pen
tru soarta creației muzicienilor so
vietici.

De-a lungul întregii istorii a 
muzicii sovietice ideile însufleți- 
toare ale marelui partid constituie 
temelia de nezdruncinat a dezvol
tării ei cu succes, a creșterii ei 
ideologice și artistice. ÎNTOT
DEAUNA PARTIDUL COMU
NIST A FOST ȘI VA FI PEN- 
TRU NOI UN PRIETEN CRE
DINCIOS, UN CRITIC EXI
GENT, UN MENTOR PLIN DE 
GRIJĂ ȘI ÎNȚELEPT. Un rol 
de neprețuit în dezvoltarea crea
ției muzicale din ultimii 10 ani 
l-au avut principiile ideologice și 
estetice profund progresiste puse 
la baza Hotărîrii din 10 februarie 
1948 a C.C. al partidului nostru, 
în acest document de partid a 
fost trasată singura cale justă a 
progresului muzicii sovietice —t 
calea realismului socialist și a ca
racterului popular, calea respec
tării neabătute a tradițiilor muzicii 
clasice si creației populare, calea 
adevărului, frumuseții și înaltei 
principialități.

Urmînd această cale glorioasă, 
arta noastră muzicală a obținut 
mari succese de creație, recu
noscute pe larg în țara noastră și 
peste hotare.

în cei zece ani, care au trecut 
din februarie 1948, compozitorii 
sovietici au creat multe opere 
remarcabile care au îmbogățit 
cultura muzicală mondială. Au în
florit pe larg culturile muzicale 
naționale în republicile unionale 
și autonome. S-a ridicat o mare 
pleiadă de tineri compozitori ta- 
lentați. Toate aceste succese au 
constituit o întruchipare vie a tri
umfului deplin al principiilor rea
liste, proclamate de partidul 
nostru.

Fiind preocupat de soarta vii
toare a culturii noastre muzicale 
și sprijinindu-se pe principiile le
niniste de conducere a artei, Co 
mitetul . Central al partidului a

EVENIMENTELE DIN FRANTA
Guvernul De Gaulle 

a început pregătirea proiectului 
noii constitu(ii

PARIS 13 (Agerpres). — Gu
vernul De Gaulle a început să 
pregătească proiectul noii consti
tuții care va fi supus" unui re
ferendum în toamna acestui an.

După cum cred observatorii, la 
baza acestui proiect au fost puse 
următoarele prevederi: Parlamen
tul va fi format din două camere 
dintre care cea inferioară va fi 
aleasă prin alegeri directe. Alege
rile pentru camera superioară vor 
fi indirecte. La ele vor participa 
reprezentanți ai uniunilor econo
mice, profesionale, culturale și ai 
altora, precum și reprezentanți ai 
teritoriilor de peste mări.

Potrivit noii constituții, preșe
dintele Republicii va avea drep
turi foarte largi. El va avea ro
lul de arbitru în diferendele din
tre guvern și Adunarea Naționa
lă, destituind pe președintele 
Consiliului de Miniștri sau dizol- 
vind Adunarea Națională și fixind 
noi alegeri. Președintele Consi
liului de Miniștri va fi numit de 
președinte, guvernul nu va trebui 
să ceară Adunării Naționale con
firmarea împuternicirilor sale. 
Președintelui i se va da de ase
menea, dreptul de a numi și des
titui pe miniștri. Așadar, GU
VERNUL NU VA FI SUPUS 
CONTROLULUI ADUNĂRII NA- 
ȚIONALE. Observatorii ziarelor 
subliniază LATURILE PERICU
LOASE ALE ACESTEI ÎNGRĂ
DIRI A DREPTURILOR PAR
LAMENTULUI. ■

Ziarele acordă astăzi cea mai 
mare atenție intensificării activi
tății elementelor reacționare. 
DEOCAMDATĂ NIMIC' NU A- 
RATA CA GUVERNUL AR CAU- 
TA SA OBȚINĂ IEȘIREA MILI
TARILOR DIN AȘAZISELE 
„COMITETE ALE ȘALVARII 
PUBLICE“.

Cuvînfarea lui De Gaulle

De Gaulle a recunoscut greaua 
situație economică a Franței ce
rînd să se asigure succesul îm
prumutului național lansat în pre
zent în Franța.

I ★
PARIS 13 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Le Monde“, 
la Marsilia a avut loc ședința 
comitetului fascist al „salvării 
publice“ la care au asistat doi re
prezentanți ai „comitetului sal
vării publice“ din Alger. Comite
tul din Marsilia a difuzat mani
feste în care se cere, printre al
tele, punerea Partidului Comunist 
Francez în afara legii.

Zilnic în întreaga fără 
iau ființă noi comitete 
de apărare republicană

PARIS 13. Corespondentul A- 
gerpres transmite : în întreaga 
Franță continuă să ia ființă zil
nic noi comitete de apărare repu
blicană. în ultimele zile au fost 
constituite în departamentul Var 
24 comitete de apărare republica
nă, în departamentul Loire — 35, 
în Vaucluse — 22 etc.

La Angers, unde 
congresul partidului 
care s-a încheiat cu 
fascist, oamenii muncii 
zat în fața Camerei de
oraș o uriașă demonstrație anti
fascistă.

La această demonstrație au par
ticipat membrii partidelor comu
nist, socialist, Tadical M.R.P., Uni
unii Socialiste de stingă, precum

a avut loc 
poujadist 

un miting 
au organi- 
muncă din

dl Partidului 
Sovietice
totodată necesar ca a-considerat 

numite greșeli în aprecierea acti
vității mai multor compozitori de 
seamă și în caracterizarea anumi
tor opere sovietice să fie îndrep
tate direct și deschis.

Fiecare dintre noi a primit cu 
mare însuflețire și bucurie această 
hotărîre nobilă a partidului. Res
tabilind întrutotul adevărul isto
ric, înlăturînd ceea ce era greșit și 
exagerat, legat de perioada cultu
lui personalității, partidul nostru

Scrisoarea adoptată la Aduna
rea generală a compozitorilor 
ți muzicienilor din Moscova 
consacrată discutării hotărîrii 
C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la 
îndreptarea greșelilor în apre
cierea operelor „Marea Priete
nie", „Bogdan Hmelnițki“ și 

„Din toată inima".

a asigurat implicit toate posibili
tățile pentru dezvoltarea continuă 
cu și mai mult succes a creației 
noastre muzicale.

Noua hotărîre a partidului în 
problemele muzicii ne amintește 
încă odată necesitatea de a se 
îmbina mai str'ms creația cu viața 
poporului muncitor, de a se ma
nifesta mai multă îndrăzneală în 
căutarea formelor celor mai ex
presive celor mai atractive în re
flectarea artistică a oamenilor

noștri. ACEASTA HOTAR1RE 
NE CHEAMĂ DIN NOU LA 
LUPTA INTRANSIGENTA AT1T 
ÎMPOTRIVA ESTETISMULUI 
MODERNIST, A ÎNCHISTĂRII 
SUBIECTIVISTE Șl COMPLI
CĂRII INTENȚIONATE A AR
TEI MUZICALE, CIT ȘI ÎMPO
TRIVA PLAT1TUDINEI, A ST1N- 
GACIEI Șl SIMPLISMULUI.

Mai trebuie să muncim mult 
pentru ca muzica sovietică de 
toate genurile — de la operă și 
simfonie pînă la cîntec și marș -- 
să devină și mai expresivă și mai 
plină de conținut, să dobîndească 
o și mai mare perfecțiune artisti
că, pentru ca arta muzicală să 
îndeplinească un rol educativ mai 
activ în viața spirituală a maselor 
populare.

Făgăduim să ne strîngem și mai 
mult rîndurile pe baza principia
lității comuniste și a realismului 
socialist. Fiecare dintre noi 
va, depune toate eforturile, întrea
ga sa pricepere și experiență pen
tru a cînta și mai grăitor, cu și 
mai mare însuflețire mărețele 
fapte eroice ale poporului nostru 
constructor, pentru a spori și mai 
mult bogățiile spirituale ale țării 
noastre. In munca creatoare perse
verentă, într-o legătură strînsă in
destructibilă cu poporul, înaripați 
de mărețele idei ale partidului, 
compozitorii sovietici vor crea 
multe lucrări noi perfecte din 
punctul de vedere al conținutului 
de idei și din punct de vedere ar
tistic, care să întruchipeze în mod 
veridic actualitatea 
reața noastră epocă.

Trăiască Partidul 
Uniunii Sovietice și 
Comitet Central 1

Să trăiască și să 
spre bucuria întregului popor so
vietic arta noastră socialistă în
suflețită de ideile nepieritoare 
ale lui Lenin 1

(Sublinierile aparțin redacției)

sludenfesc
la Bangkok

După cum anunță ziarele 
tailandeze, la 12 iunie a avut 
loc la Bangkok un mare mi
ting al studenților în semn de 
protest împotriva majorării de 
către guvern a taxelor șco
lare în instituțiile de învăță- 
mint superior și în școlile 
țării.

Participanții la miting au 
protestat de asemenea împo
triva politicii cursei înarmări
lor, impuse Tailandei de către 
Statele Unite care are drept 
urmare reducerea alocațiilor 
guvernului pentru nevoile în- 
vățămîntului și prevederilor 
sociale.

ln cinstea Congresului
P. C. Cehoslovac

Tinerii muncitori, membri ai 
Uniunii Tineretului Cehoslovac 
au obținut succese remarca
bile în întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului al Xl-lea 
al P.C. -------
Pînă la 12 iunie ei 
economiei 
150 de milioane de coroane 
economii. Cele mai bune re
zultate au obținut tinerii mun
citori din regiunea Ostrava 
care au economisit pînă acum 
peste 48 milioane coroane,

din Cehoslovacia, 
au dat 

pestenaționale

noastră, mă-

Comunist al 
gloriosul său

se întărească

À

Pentru legături
prietenești

națio-La invitația Asociației 
nale a studenților din Statele 
Unite, de aproximativ o lună 
se află în S.U.A. o delegație a 
redactorilor ziarelor studențești 
și de tineret din U.RS.S. 
Membrii delegației au făcut o 
călătorie prin țară. Ei au vi
zitat Neio York, Chicago, 
Boston, Washington, San Fran
cisco și alte orașe. Ei s-au în- 
tilnit cu reprezentanți ai stu- 
dențimii americane, cu profe
sori și conferențiari ai institu
țiilor de învățămînt superior 
din S.U.A. și personalități po
litice americane.

Cea mai mare navă 
sovietică

MOSCOVA 13 (Agerpres).
La unul din șantierele navale ale 
orașului ucrainean Nikolaev se 
construiește cea mai mare navă 
sovietică „Sovetskaia Ucraina“ —• 
motonava oceanică cu două elice și 
mai multe coverte avînd un de
plasament de 44.000 de tone cu 
zonă de navigație nelimitată.

--- e.
Un pas necesar

PARIS 13 (Agerpres). — Ge
neralul De Gaulle a rostit vineri 
seara o euvîntare la posturile de 
radio și televiziune franceze. Pri
ma parte a cuvîntării a fost con
sacrată criticii sistemului parla
mentar.

In legătură cu politica externă 
a Franței. De Gaulle a susținut că 
Franța va trebui să-și ocupe locul 
propriu în cadrul lumii occidenta
le și să ducă o acțiune care să fie 
a ei proprie.

și membrii sindicatelor afiliate la 
Confederația Generală a Muncii ,și 
Force Ouvrière.

La Carcassonne și Strasbourg au 
avut de asemenea loc mitinguri 
antifasciste.

Subliniind importanța continuă
rii și intensificării mișcării pentru 
formarea comitetelor de' apărare 
republicană, ziarul „L’Humanité“ 
scrie în numărul său din 13 iu
nie că activitatea fasciștilor poate 
fi zădărnicită numai prin acțiu
nile unite ale întregului popor. 
„.L’Humanité“ arată că formarea 
de noi și multiple comitete de 
apărare republicană în întreaga 
țară va zădărnici planurile rebe
lilor de a împînzi Franța cu o 
rețea de comitete ale salvării pu
blice.

Mișcarea poujadistă 
a hotărît dizolvarea 

grupului său 
parlamentar

PARIS 13 (Agerpres). — Agen
ția Reuter anunță că congresul 
mișcării poujadiste convocat la 
Angers a hotărît dizolvarea gru
pului său parlamentar și se pregă
tește să activeze în cadrul unui 
comitet de salvare publică al 
Franței metropolitane. Observato
rii politici din capitala Franței 
subliniază că ACEASTĂ HOTA- 
R1RE FACE PARTE DIN CAM
PANIA PORNITA DE CERCU
RILE DE EXTREMA DREAPTA 
IN VEDEREA CREĂRII ȘI ÎN
TĂRIRII REȚELEI DE COMI
TETE DE SALVARE PUBLICA 
IN ÎNTREAGA ȚARA.

★
PARIS 13 (Agerpres). — La 

13 iunie în Algeria au fost con
fiscate ziarele „L’Humanité“ și 
„Liberation". Motivele confiscării 
acestor ziare nu sint cunoscute.
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La Arhus 
au defilat 
pancartă pe care stă scris: „■ uivsip nueriatea aut timp cit 
o aveți“. Ei au demonstrat astfel împotriva înarmării ato-

(Danemarca) tine ri îmbrăcați în uniforme germane 
în parcul „Libert ății" purtind în spate această 

: ..Folosiți libertatea atit timp cît 

mice a Bun deswehruiui

LONDRA 13 (Agerpres). — 
Vineri după-amiază au avut loc 
în Camera Comunelor dezbateri 
asupra comerțului est-vest. Came-*
ra Comunelor a aprobat o moțiune 
laburistă cerînd limitarea doar la 
arme și muniții a embargoului 
impus de țările occidentale asupra 
relațiilor comerciale cu țările so
cialiste.

PALMIRO TOGLIATTI: 
„Unifafea comuniștilor 

și socialiștilor 
este o necesitate"

ROMA 13 (Agerpres). — După 
cum anunță ziarul „Unita“, în cu- 
vîntarea ținută la plenara C.C. a 
Partidului Comunist Italian, Pal- 
miro Togliatti a subliniat că ma
rele succes al comuniștilor la ale
gerile parlamentare a dezmințit 
afirmațiile propagandei burgheze 
despre o pretinsă criză a Partidu
lui Comunist Italian.

SITUAȚIA ACTUALĂ, a spus 
Togliatti, CERE ACȚIUNI POLI
TICE ȘI DE MASA, CERE UNI
TATEA FORȚELOR DEMO
CRATICE, UNITATE, CARE NU 
SE POATE LIMITA LA RELA
ȚIILE DINTRE NOI ȘI SOCIA
LIȘTI. Fără îndoială că relațiile 
cu socialiștii constituie partea cea 
mai importantă, dar ele trebuie 
lărgite și amplificate.

In partea de încheiere a cuvîn- 
tării sale Togliatti a arătat că 
situația internațională care s-a 
creat impune unitatea strînsă 
dintre țările lagărului socialist și 
întreaga mișcare muncitorească 
internațională, întrucît viața in
ternațională se caracterizează în 
prezent prin cea mai adincă cri
ză a sistemului imperialist.

Togliatti a condamnat atît ideo
logia cît și poziția politică adop
tată de Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Cil PR IT Slfuație încordată * Autoritățile 1. HU britanice invită cefăfenil englezi 
să nu-șl părăsească locuințele

TREAGA INSULA CIPRU. AU- 
TORITAȚILE BRITANICE au 
menținut interdicția de a circula 
pe străzi după lăsarea serii Ia 
Nicosia și Famagusta și AU IN
VITAT. prin apeluri făcute la ra
dio, PE CETĂȚENII ENGLEZI 
CARE LOCUIESC IN CIPRU SA 
NU-ȘI PARASEASCA LOCUIN
ȚELE.

NICOSIA 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția France 
Presse în cursul incidentelor sîn- 
geroase care au avut loc la Ge- 
unveli, la nord de Nicosia, în 
seara zilei de 12 iunie au fost 
ucise 5 persoane și rănite grav 
alte opt persoane.

SITUAȚIA CONTINUA SA 
RAMINA ÎNCORDATA IN IN-

S. U. A. și An gli a
au elaborat un plan de intervenție 

armata în Lihan
LONDRA 13 (Agerpres). —In 

prima pagină a ziarului „News 
Chronicle“ a apărut sub semnă
tura lui David Willis un articol 
în care se arată că ANGLIA ȘI 
STATELE UNITE AU ELABO
RAT ACUM TREI SAPTAMINI 
UN PLAN DE INTERVENȚIE 
ARMATA IN LIBAN care ar ur
ma să fie înfăptuit dacă situația 
din Liban nu se va schimba în 
curînd in sensul dorit de ele. 
Potrivit acestui plan flota a 6-a 
americană urmează să debarce la 
Beirut un detașament de 3.000 
de marinari.

Parașutiști, atît americani cît 
și englezi, ar urma să ocupe par
tea sudică a țării. In acest scop,

în Lihan
declară Willis, vor fi folosite re
zervele strategice engleze de pe 
insula Cipru, aducerea parașutiș- 
tilor englezi pe insula Cipru fiind 
dictată nu de agravarea situației 

cum s-a anunțat ofi- 
pregătirea în vederea 

planurilor de interven- 
in Liban.

★
BEIRUT 13 (Agerpres). — Du

pă cum anunță ziarele libaneze, 
guvernul Irakului a cerut să se 
convoace de urgență la Ankara 
sau Teheran o sesiune a Consiliu
lui pactului de la Bagdad, pentru 
a studia situația politică în Orien
tul Apropiat în legătură - cu eve
nimentele din Liban.

pe insulă, 
cial, ci dé 
înfăptuirii 
ție armată
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