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Să se întărească și să se dezvolte 

prietenia frățească de nezdruncinat 

dintre popoarele sovietic și romîn!

Sosirea în Capitală a delegației guvernamentale sovietice i 
care a participat la tratativele sovieto-iugoslave

Pe aeroport, de la stînga la dreapta : tovarășii Gh. Apostol, Petru Groza, Gh. Gheorghlu-DeJ, N. S. Hrușciov,
N. A. Bulganin, A. I. Mikoian.

Foto : DUMITRU F. DUMITRU

★ ★ ★

Mitingul din Piața Victoriei

Cuvintarea
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej

Poporul romîn trăiește clipe de bucurie 
profundă. N. S. Hrușciov, membru in Pre- 
zldiijl Sovietului Suprem al U.R.S.S., prim 
secretar al C.C. S1 P.C.U.S., N. A. Bul
ganin, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și A. I. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., membri ai delegației guverna
mentale a U.R.S.S. care a participat la 
tratativele sovleto-iugoslave, au sosit sîm
bătă după amiază în București.

★
Aeroportul Bănoasa este gata să pri

mească oaspeți. Pretutindeni flutură dra
pelele de stat ale U.R.S.S. și R.P.R. Sint 
așezate placarde 1 purtând inscripții în 
cinstea marii prietenii romîno-sovietlce.

în întîimpinarea membrilor delegației 
sovietice au venit tovarășii : Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, I. Chișinevschi. Chivu Stoic's. 
Al. Moghioroș, general de armată Emil 
Bodnărăș, Miron Constantinescu, P. Bo- 
rilă, C. Pirvulescu, D. Coliu, N. Ceaușes- 
cu, general locotenent Al. Drăghici, J. 
Fazekaș. acad. C. I. Parhon, președintele 
A.R.L.U.S.-ulUi, acad. Traian. Săvulescu, 
președintele Academiei R.P.R., S. Bu- 
ghici, D. Petrescu. Constanța Crăciun. M. 
Dalea, L. Răutu, Sorin Toma, general lo
cotenent L. Sălăjan, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernului, Stelian 
Moraru, președintele Consiliului Centra', 
al Sindicatelor, Lotar Rădăceanu, vice
președinte al Comitetului național pentru 
apărarea păcii, acad. P. Constantinescu- 
Iași, vicepreședinte al Academiei R.P.R., 
Alexa Augustin, Șt, Voitec, M. Roșianu, 
președintele Institutului romîn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, Stela 
Enescu, președinta Comitetului Femeilor 
Democrate. T. lordăchescu, V. Trofin, se
cretar al C.C. al U.T.M., Vasile Cristache, 
prim secretar al Comitetului regional 
București al P.M.R., Ing. Șt. Bălan, pre
ședintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, general locote
nent M. Haupt, comandantul garnizoa
nei București, Florian Dănălache, prim 
secretar al Comitetului orășenesc Bucu 
reștl al P.M.R.

Pe aeroport se aflau tovarășii; Mâtyâs 
Râkosi, prim secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Ungaria 
și Andras Hegediis, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
Antonin Novotny, prim secretar al C.C.

Sosirea în Capitală a tovarășilor Mătyăs Răkosi și Andrăs Hegediis
Sîmbătă dimineața au sosit la București 

într-o vizită prietenească tovarășii Mâtyâs 
Râkosi, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din Un
garia, și Andrăs Hegediis, președintei 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare.

Gara Băneasa este împodobită sărbăto
rește. Sint arborate drapelele de stat ale 
R. P. Ungare șl R. P. R- Pe peron este 
aliniată o gardă de onoare cu muzică și 
drapel.

In întîmplnarea oaspeților au venit to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Gh. Apostol, I. Chișinevschi, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș, general de armată 
Emil Bodnărăș, Miron Constantinescu, 
P. Borllă, S. Bughici, membri al C.C. al 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și Jiri Hendrich, secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia, care 
fac o vizită prietenească în țara noastră

A fost de față M. B. Mitin, membru 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. A par
ticipat de asemenea general colonel F. I 
Golikov.

Delegația a fost întîmpinată la sosire 
de P. S. Dedușkin, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București ți membrii Ambasadei.

Erau de față de asemenea : ambasado 
rii extraordinari și plenipotențiari ai : 
R.P.D. Coreene — Den-Em ; R. P. Unga
re — L. Pataki ; R. P. Bulgaria — S. D. 
Pavlov ; R. Cehoslovace — J. Ședivy . 
R.P.F. Iugoslavia — N. Vujanovic ; R. P. 
Albania — M. Lako; R. P. Chineze — 
Ke Bo-niah, miniștrii plenipotențiari 
și trimiși extraordinari ai : S.U.A. — 
H. Shantz; Franței — P. Francfort ; 
Marii Britanii —- Dermot Francis Mac 
Dermot: Italiei — Francesco Lo Faro; 
însărcinații. cu afaceri ai: Israelului — 
Zev Argaman ; Elveției — A. Parodi ; 
însărcinații cu afaceri ad-interim ai ' 
Turciei — Saffet Urfi Betin ; Finlandei 
— A. Thesleff ; Danemarcei — A. C. K 
Wright ; Argentinei — Jose Medoro Del- 
fino ; Egiptului — Abdel Rahman Ham
za ; R. D. Germane — Erich Simons; 
R. P. Polone — K. Janiszewski ; însărci
natul cu afaceri curente al legației Bel
giei — A. Willot; girantul afacerilor cu
rente al Reprezentanței Politice a Aus
triei — Fr. Kiinzel.

La ora 18,15 avionul pe bordul căruia 
se află delegația guvernamentală sovie
tică aterizează pe aeroport. în ovațiile 
celor prezenți, din avion coboară N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Soviețice, N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice și A. I. Mikoian, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Oaspeții sînt salutați de tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza, Gh. 
Apostol, de membrii Biroului Politic al
C.C.  al P.M.R., de tovarășii Mâtyâs Ră- 
kosi și Andras Hegediis, Antonin Novot
ny și Jiri Hendrich.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej prezintă 
membrilor delegației sovietice pe condu
cătorii partidului și guvernului.

P.M.R., merțbri al guvernului, V. Crista
che, prim-secretar al comitetului regional 
București al P.M.R., ing. Ștefan Bălan, 
președintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei, general locote
nent M, Haupt, comandantul garnizoanei 
București.

Se aflau de față L. Pataki, ambasadorul 
R. P. Ungare la București și membrii Am
basadei.

Oaspeții au fost întîmplnațl de aseme
nea de alți membri al corpului diplo
matic.

A fost de față M. B. Mltln, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

Ora 11. Trenul special se oprește în fața 
peronului. Tovarășii Mâtyâs Râkosi și An- 
drâs Hegediis, însoțiți de tovarășii C. Pîr-

Compania de onoare dă onorul. Coman
dantul companiei prezintă raportul. Fan
fara intonează imnurile de stat ale Uniu
nii Sovietice și Republicii Populare Ro
mine.

Tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bulga
nin, A. I. Mikoian, însoțiți de tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru Groza și 
Gh. Apostol trec în revistă compania de 
onoare.

Un detașament de pionieri oferă oaspe
ților buchete de flori.

Ministrul Afacerilor Externe, S. Bu- 
ghici, prezintă membrilor delegației so
vietice pe șefii misiunilor diplomatice.

Compania de onoare defilează prin fața 
membrilor delegației sovietice. Ea poartă 
drapelul de luptă al diviziei ,.Tudor Vla- 
dimirescu-Debrețin1*, simbol al • frăției de 
arme dintre popoarele sovietice și po
porul romîn, cimentată în luptele pentru 
zdrobirea armatelor hitleriste, după eli
berarea patriei noastre de către glorioasa 
armată sovietică.

Membrii delegației sovietice, însoțiți de 
conducătorii partidului și guvernului, de 
ceilalți oaspeți de peste hotare iau loc în 
automobile și se îndreaptă spre Piața Vic
toriei.

Sosirea membrilor delegației sovietice șl 
a celorlalți oaspeți în Piața Victoriei este 
întîmpinată cu urale nesfîrșite.

La Monumentul Eroilor Sovietici că- 
zuți în lupta pentru eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist este aliniată 
o companie de onoare. Sint intonate 
Imnurile de stat ale U.R.S.S. și R.P.R. 
Apei, în acordurile solemne ale imnului 
eroilor căzuți în lupta pentru libertate, 
membrii delegației guvernamentale sovie
tice depun o coroană de flori la Monu
ment.

Oaspeții, împreună cu conducătorii 
partidului și guvernului, Iau loc în tri
buna din fața Monumentului Eroilor So
vietici.

Mitingul a fost deschis de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Salutul frățesc adre
sat de președintele Consiliului de Miniș
tri ai R.P.R. oaspeților, prilejuiește ovații 
îndelungi și urale.

Aclamat îndelung de participanții la 
miting la cuvîntui N. S. Hrușciov care 
a transmis poporului romîn un cald sa
lut frățesc.

într-o atmosferă de puternică însufle
țire, mitingul ia sfîrșit.

(Agerpres)

vulescu și J. Fazekaș care l-au întîmpl- 
nat la sosirea pe teritoriul țării noastre, 
coboară. Oaspeții sint salutați călduros de 
tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Gh. Apostol și de ceilalți condu
cători al partidului și guvernului.

Comandantul gărzii de onoare prezintă 
raportul. Fanfara intonează Imnurile de 
stat ale R. P. Ungare și R.P.R.

Tovarășii M. Râkosi și A. Hegediis, înso
țiți de tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și dr. 
P. Groza, trec în revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri oferă oaspeților 
flori.

După aceea, oaspeții, însoțiți de condu
cătorii partidului și guvernului, părăsesc 
gara.

(Agerpres)

Tovarăși 1 Oameni al muncii din Bucu
rești I

Avem astăzi marea cinste si bucurie 
de a saluta în Capitala Republicii Popu
lare Romîne pe oaspeții dragi ai poporu
lui nostru, conducători ai gloriosului Par
tid Comunist al Uniunii Sovietice și ai 
Guvernului Sovietic, primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, tovarășul Ni- 
chita Sergheevici Hrușciov (Urale) ; pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Sovietice, tovarășul Nikolai Aiexan- 
drovici Bulganin (Urale); pe. primul vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Uniunii Sovietice, tovarășul Anastas Iva- 
novici Mikoian. (Urale) veniți în tara 
noastră în vizită de prietenie.

Scumpi ’oaspeți 1
In numele cetățenilor Capitalei noastre 

și al poporului romîn vă urăm din toată 
inima bun venit în patria noastră 1 
(Urale).

Totodată salutăm călduros prezenta în 
mijlocul nostru a conducătorului poporu- 
lul-frate maghiar, — prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria, tovarășul Mă- 
tyâs Râkosi (Urale),oe președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, tovarășul Andrăs Hegediis 
(Urale).

Salutăm prezenta în mijlocul nostru a 
primului secretar al Comitetului Centra1 
ai Part’dului Comunist din Cehoslovacia, 
tovarășul Antonin Novotny, si a celor
lalți reprezentant! ai poporului — frate 
cehoslovac (Urale).

c 
tovarășa

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej 1
Dragi tovarăși conducători ai Partidu

lui Muncitoresc Romîn și ai guvernului 
Romîn !

Dragi tovarăși oameni ai muncii din 
CaDitala Romîniei 1

In numele Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice, al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., al 
Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, sîntem 
bucuroși să vă transmitem vouă și prin 
dumneavoastră întregului popor romîn, 
un salut cordial și frățesc I (Aplauze fur
tunoase. prelungite, care se transformă în 
ovații. Urale repetate : Trăiască Uniunea 
Sovietică !).

Conducătorii Republicii Populare Ro
mîne ne-au invitat să vizităm tara dum
neavoastră și exprimăm din suflet mulțu
mirile noastre pentru atenția și ospitali
tatea pe care ne-ați arătat-o Primirea 
caldă și sinceră pe care ați făcut-o dele
gației noastre este o expresie a prieteniei 
de nezdruncinat dintre poporul sovietic 
și poporul romîn.

Putem constata cu mare satisfacție că 
prietenia șl colaborarea strînsă dintre po
poarele sovietic și romîn se dezvoltă și 
se întărește pe zi ce trece, spre binele po
poarelor noastre.

In anii care au trecut după răsturna
rea regimului burghezo-moșieresc în Re
publica Populară Romînă s-au înfăptuit 
uriașe transformări democratice și socia
liste. Oamenii muncii din Romînia, luînd 
puterea în mîinile lor, au ales singura 
cale justă de dezvoltare, calea construirii 
socialismului. Mergînd pe această cale, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, sub steagul marxism-leninismu- 
lui, au obfinut mari succese în dezvolta
rea industriei, agriculturii și culturii, în 
opera de creare și întărire a statului lor 
democrat popular, liber și independent.

Oamenii sovietici se bucură împreună 
cu dumneavoastră de succesele pe care

Sosirea în Capitală a tovarășilor Antonin Novotny și Jiri Hendrich
Sîmbătă după amiază au sosit la Bucu

rești într-o vizită prietenească tovarășii 
Antonin Novotny, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și Jiri Hendrich, secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Aeroportul Băneasa era pavoazat cu 
drapelele de stat ale R. Cehoslovace și 
R.P.R.

Prezenta în Capitala tării noastre a 
tovarășilor Hrușciov, Bulganin și Mi
koian este o mărturie a prieteniei indiso
lubile ce există între Republica Populară 
Romînă și marea Uniune Sovietică, ale 
cărei forțe armate au eliberat de sub ju
gul hitlerist Romînia și care acordă un 
ajutor frățesc poporului romîn în munca 
sa de construire a socialismului si de 
ridicare economico-culturală a patriei 
noastre. (Aplauze prelungite).

In rîndurile lagărului păcii, democra
ției și socialismului, puternic prin unita
tea sa de nezdruncinat, marele popor so
vietic, marele popor chinez, popoarele ță
rilor de democrație populară, unite prin 
teluri și năzuinți comune, aduc o hotă- 
rîtoare contribuție la opera de apărare a 
păcii în întreaga lume, a securității si 
independentei popoarelor. (Aplauze).

Poporul romîn și guvernul Republicii 
Populare Romîne salută cu bucurie și sa
tisfacție rezultatele pozitive ale tratati
velor sovieto-iugoslave șl Declarația gu
vernelor Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia, semnate în numele gu
vernelor lor de tovarășii Bulganin si 
Tito. (Aplauze).

Uniunea Sovietică șl Iugoslavia au 
adus astfel o mare contribuție la cauza 
colaborării între popoare și destinderii 
internaționale, la cauza păcii și socialis
mului. (Aplauze).

Ponorul romîn ca și celelalte popoare 
ale țărilor de democrație populară, ca și 
toate popoarele iubitoare de pace și oa- 

uvintare 
lui N. S. j 

le-ați obținut, ca și de succesele pe care 
le-au obtinut oamenii muncii din toate 
tarile de democrație populară.

In numele poporului sovietic, urăm din 
tot sufletul oamenilor muncii din orașele 
și satele Republicii dumneavoastră, petro
liștilor, constructorilor de mașini, întregii 
clase muncitoare, țărănimii muncitoare, 
intelectualilor, întregului popor romîn, 
noi succese în activitatea creatoare în
dreptată spre înflorirea statului romîn 
liber, pentru obținerea de noi realizări în 
construcția socialistă. (Aplauze furtu
noase prelungite, urale).

Tovarăși 1
Ieri s-a publicat Declarația guvernelor 

Uniunii Sovietice și Iugoslaviei în care 
se face bilanțul tratativelor sovieto-iugo
slave care au avut loc între 27 mai — 
2 iunie. Aceste tratative au fost încunu
nate de rezultate bune și au dus la so
lutionarea problemelor nerezolvate în re
lațiile dintre Uniunea Sovietică și Iugo
slavia. S-a creat o bază solidă, sănătoasă, 
pe care se va dezvolta prietenia și cola
borarea dintre poporul sovietic și cel iu
goslav.

Aceste rezultate au devenit posibile 
mulțumită faptului că ambele delegații 
depunînd eforturile cuvenite au realizat o 
înțelegere reciprocă deplină, atît în pro
blemele referitoare la relațiile între Uniu
nea Sovietică și Iugoslavia, cît și în cele 
mai importante. probleme internaționale.

Deplina normalizare a relațiilor între 
Uniunea Sovietică și Iugoslavia are o 
uriașă importantă nu numai pentru 
U.R.S.S. și Iugoslavia, ci și pentru cele
lalte popoare iubitoare de pace, pentru 
întărirea păcii în lumea întreagă. 
(Aplauze).

încălcarea bunelor relații între Uniu
nea Sovietică și Iugoslavia a convenit 
numai forțelor reactiunii imperialiste, 
dușmanilor păcii.

Tratativele sovieto-iugoslave și rezul-

La sosire oaspeții au fost întâmpinați de 
tovarășii Gh. Apostol, I. Chișinevschi, 
Chivu Stoica, Al. Moghioroș, general de 
armată Emil Bodnărăș, Miron Constanti
nescu, C. Pîrvulescu, Petre Borilă, Simlon 
Bughici, membri al C. C. al P. M. R., 
membri ai guvernului, V. Cristache, 
prim-secretar al comitetului regio
nal București «1 P. M. R., ing. 
Ștefan Bălan, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Capitalei, 

menii muncii’ din toate tarile, sprijină căi. 
duros principiile enunțate în Declarație.

Poporul romîn. care are străvechi legă
turi de prietenie cu poporul iugoslav, sa 
bucură de fiecare pas nou în calea îmbu
nătățirii relațiilor dintre Republica Popu
lară Ro»mfnă și Republica Populară Fede
rativă Iugoslavia. Guvernul Republicii 
Populare Romîne este hotărît să aducă 
contribuția sa continuă la normalizarea 
și dezvoltarea relațiilor de prietenie, 
bună vecinătate și colaborare cu Repu
blica Populară Federativă Iugoslavia. 
(Aplauze).

Poporul nostru harnic muncește neobo
sit pentru a-și face patria mai bogată și 
mai puternică, pentru a asigura victoria’ 
socialismului în patria noastră, pe dru
mul luminos arătat de Marx, Engels, Le
nin, Stalin Poporul romîn este pe de
plin conștient, că prin munca sa el își 
aduce aportul la întărirea lagărului socia
list, la apărarea păcii. (Aplauze).

Scumpi oaspeți! Din partea Partidului, 
din partea Marii Adunări Naționale șl 
din partea Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, din partea oamenilor mun
cii de toate naționalitățile, din partea în
tregului nostru popor vă aducem un fier
binte și frățesc salut! (Urale).

Trăiască în veci prietenia romînc-so- 
vietică I (Urale).

Trăiască prietenia și unitatea de nez
druncinat dintre tarile lagărului păcii și 
socialismului!

Trăiască pacea între popoare! (Urale 
furtunoase).

a
Hrușciov
țațele lor constituie o nouă contribuție 
!a cauza slăbirii încordării internaționale 
și vor avea un rol important în stăvilirea 
forțelor agresiunii, în întărirea păcii în 
lumea întreagă (Aplauze prelungite, 
urale).

Toate popoarele iubitoare de pace au 
întîmpinat cu .mare satisfacție rezultatele 
tratativelor sovieto-iugoslave. Ne expri
măm convingerea că împreună cu po
poarele sovietice rezultatele tratativelor 
sovieto-iugoslave vor fi aprobate de po
porul romîn și de popoarele celorlalte 
țări de democrație populară pentru că 
prietenia și colaborarea țărilor noastre 
cu Iugoslavia corespunde intereselor pă
cii și socialismului. (Aplauze).

Tovarăși! Trebuie să nu slăbim efor
turile noastre în lupta pentru atenuarea 
încordării internaționale, în lupta pentru 
cauza păcii. Datoria popoarelor iubitoare 
de pace este de a-și ascuti vigilenta fată 
de uneltirile agresorilor imperialiști, de 
a-și uni forțele, de a întări unitatea rîn- 
durilor lor.

Apărînd cauza păcii popoarele Uniunii 
Sovietic», Republicii Populare Romîne, 
ale marei Chine, ale tuturor țărilor de 
democrație populară pășesc cu încredere 
înainte spre un viitor luminos, călăuzin- 
du-se după învățătura atotbiruitoare mar- 
xist-leninistă. (Aplauze).

Ingăduiți-mi încă odată, tovarăși, să 
vă urez dvs. prieteni romîni, noi succese 
în lupta pentru înflorirea statului romîn 
democrat popular, în opera de construire 
a socialismului. (Aplauze).

Trăiască poporul romîn ! (Aplauze fur
tunoase, prelungite, care se transformă 
în ovații, urale).

Să se întărească și să se dezvolte prie
tenia frățească de nezdruncinat dintre po
poarele sovietic și romîn ! (Ovații furtu
noase, prelungite. Urale repetate: Trăias
că Uniunea Sovietică, bastionul păcii!). ,

general locotenent M. Haupt, comandan
tul garnizoanei București.

în întîmpinarea oaspeților a venit J. 
Ședivy, ambasadorul R. Cehoslovace la 
București.

Erau prezenți de asemenea alți membri 
al corpului diplomatic.

Oaspeții sint salutați călduros de con
ducători ai partidului și guvernului.

Un grup de pionieri au oferit oaspeților 
buchete de flori. (Agerpres)



Utemiști cu care ne mîndrim

Responsabilul unui magazin „Alimentara"
Cînd soarele scapătă spre asfințit, cînd 

umbra inserării coboayă lin, cu pași .ușori 
de fluture, de pe Străzile Iășulîii >urg 
spre centru torente 1 iiftrefci de oameni. 
Sint cli'pele lor de răgaz pe care și le pe
trec printr-o plimbare lentă pe asfaltul 
centrului. Mulți din ei șe opresc și,, pri
vesc la „mândria lașului” -cum îi mai 
spune panoului cu fotografiile fruntașilor 
din întreprinderile și instituțiile orașului. 
De acolo, de sus, din panou, surîde trecă
torilor un chip parcă prfeă tînăr pentru o 
așa onoare, cu dch’ii vii; privirea jucăușe, 
cu zîmbetui înflorit pe buze. Cîteva cu
vinte, Intr-un stil lapidar, însoțesc foto
grafia. Haim Jean, gestionarul magazinu
lui nr. 20 „Alimentara”, distins ^pentru 
meritele sale în muncă cu „Medalia 
Muncii”. ? - ■

Cine este acest tînăr ? Cum își desfă
șoară el munca? Ca și tine dragă citito
rule, în zorii ail^i cînd te îndrepți spre 
locul de munci la strung, pe schelă, în 
laborator sau spre banca școlii, ; ;își în
dreaptă’și el P&șii "spre‘’•'magazin,‘ "acolo 
trade își desfășoară munca, în comerțul 
nostru de stat.

Iată-1 înainte ca obloanele să fie ,r^ 
cate. Nu e inca ora de deschidere. Totuși 
colectivul magazinului deservit numai de 
tineret și-a început activitatea, în frunte 
cu responsabilul șăur Cu toții cei cinci' 
tineri care formează colectivul de deser
vire al magazinului vin în fiecare zi ceva 
mai devreme. Se aprovizionează ma
gazinul cu pline, se scot din magazie noi 
stocuri de produse. Cînd toate pregătirile 
sînt gata, se string cu toții și începe citi
rea în colectiv a ziarului.

Jar cînd ceasornicul vestește ora de 
începere a liicruluh magazjnul -prinde via
ță. Fiecare consumator este servit cu - a- 
tenție. Se întîmplă cazuri cînd unele pro
duse nu le au în magazin; atunci respon
sabilul nu așteaptă ca să se seziseze în 
condica de reclamații și sugestii, ci el își 
notează în carnetul său: „avem nevoie de 
condimente, orez” etc. și nu uită să ceară 
magaziei să i se aducă de urgență.

Buna deservire a consumatorilor stă în 
atenția întregului colectiv. Membrii ace
stuia duc lupta pentru ca fiecare să fie 
servit cit mai conștiincios și fără să-și 
piardă vremea așteptînd la rfnd. Ajuto
rul tovărășesc în muncă e ceva firesc. Cel 
Care este mai puțin ocupat dă ajutor și 
aceluia care este solicitat de mai mulți 
cumpărători.

Ucenicii vin pregătiți la examen
în dezvoltarea continuă a industriei 

noastre socialiste un loc important îl ocu
pă problema creșterii de muncitori tineri, 
pregătiți multilateral.

Ca urmare, în cadrul Școlii profesio
nale metalurgice nr. 1 din Oradea, ca și 
la celelalte școli profesionale, învățămin- 
tul teoretic și practic a fost organizat în 
așa fel incit elevii fac pe săptămînă trei 
zile învățămînt practic în ateliere și trei 
învățămînt teoretic la cursuri.

Pentru o mai bună pregătire a elevilor, 
în conformitate cu planurile tematice re
zumative, învățămîntul teoretic, de cul
tură tehnică și științifică s-a predat în 
mod organizat, fiecare subiect fiind expus 
cu una sau două săptămîni înainte de șe
dința practică în care își găsește aplica
ția. Astfel elevii la începutul unei lu
crări practice au avut asimilate cunoștin
țele corespunzătoare din tehnologie, ma
tematică, fizică etc.

La învățămîntul practic, fiecare elev 
avea locul său propriu de muncă. înainte 
de a Se începe o lucrare la noi, maistrul 
instructor a făcut întotdeauna un instruc
taj teoretic, constatînd felul în care elevii 
și-au însușit cunoștințele tehnice și com- 
plectîndu-le acum cu noțiuni practice.

De altfel conțroUil reciproc între pro
fesorii de cultură tehnică și maiștrii- in
structori — deosebit de folositor pentru 
îmbinarea teoriei cu practica — s-a făcut 
regulat. Profesorii de cultură tehnică în
treprind săptămânal controlul și îndruma
rea elevilor la locul de muncă, iar maiș
trii asistă la orele teoretice.

Faptul că școala noastră are în planul 
șău de producție fabricarea de mașini- 
unelte ca șepinguri și mașini de găurit, 
pe lîngă folosul material care îl aduce,

Haim Jean a îndrăgit munca încă de pe 
băncile «școlii. După terminarea școlii 
elementare s-a înscris în 1949 la Școala 
profesională comercială din Iași. Era cel 
mai tînăr elev al școlii dar în același timp 
și cel mai harnic școlar. în preajma zilei 
de 7 Noiembrie 1949, Haim Jean a fost 
primit în rândurile U.T.M. De atunci 
a început să se simtă mai puternic, mai 
încrezător în viață. Fasciștii i-au ucis 
multe rude apropiate în groaznicele tre
nuri ale morții de la Podul Iloaiei. Cu 
ochii lui de copil a văzut cum casa în care 
locuiau s-a năruit sub pala ucigătoare a 
bombelor. De aceea el nu poate uita tre
cutul.

Iată-i în școala profesională. Jean a 
simțit din plin grija părintească a parti
dului pe care o poartă deopotrivă tine
rilor romîni cit și celor aparținînd mino
rităților naționale. Pentru munca sa sîr- 
guincioaSă a primit și în anul I și în anul 
II prgmiul I pe școală, iar la absolvire a 
obținut media generală de 9.85 și 9,50 <a pfOTUcSv »• w —w twww

Aproape doi ani a muncit ca vînzător 
la maj multe magazine. Comitetul orga
nizației de bază U. T. M. de la „Alimen
tara’’ Iași a venit la organizația de par
tid manifestîndu-și dorința oa un maga
zin să fie deservit numai de tineret.

Conducerea acestui magazin i-a fost 
încredințată utemistului nostru.

Doi vînzători nu erau utemiști — Emi
lia Popovici și Gagiu Aurel. Haim Jean 
a discutat cu ei, i-a îndrumat să studieze, 
să citească; literatură, a desfășurat cu ei 
6 muncă politică pentru a merita cinstea 
de a deveni utemiști.

Casiera unității e venită mai de curînd. 
’Acum toți ,titemiștii, din magazin o pre
gătesc să devină utemista.

_ Colectivul acesta d_ tineri desfășoară 
și o bogată activitate în afara orelor de 
muncă. De multe ori îi vezi mergînd seara 
împreună la un film, Ja teatru, pe unii 
antrenîndu-se la fotbal iar pe alții repe- 
tind cu însuflețire numerele din progra
mul brigăzii artistice de agitație.

De aceea, acest tînăr harnic a fost 
numit responsabilul magazinului tinere
tului; de aceea utemiștii l-au ales, doi ani 
la rînd, membru în comitetul organizației 
de bază U.T.M., de aceea a fost distins 
cu „Medalia Muncii”.

CONSTANTIN BUCUR

constituie și un puternic stimulent moral 
pentru tineret, arătîndu-i concret cum 
prin însușirea meseriei fiecare poate con
tribui chiar de pe acum la dezvoltarea 
industriei grele, la îndeplinirea cincina
lului înainte de termen.

Tinerii răspund cu drag grijii care li se 
arată.

în fața organizației U.T.M. din școală 
stă acum problema sprijinirii elevilor în 
problemele învățămîntului teoretic și 
practic în prag de examene.

Nu de mult situația elevilor la învă
țătură a fost analizată în cadrul birouri
lor‘U.T.M. pe clase și apoi în cadrul co- 
mitetului de școală. După aceste analize, 
la propunerea comitetului U.T.M., direc
țiunea a luat o serie de hotărîri. ca de 
exemplu sporirea numărului orelor de 
consultații, la care au fost convocați elevii 
corigenți.

Articolele publicate la gazeta de perete 
a școlii au constituit de asemenea un mij 
loc. de îmbunătățire a procesului de învă
țămînt teoretic și practic.

Comitetul U.T.M. pe școală, pentru a 
dezvolta în rîndul elevilor dragostea de 
meserie, a organizat 6 brigăzi de tineret 
în producție cu elevii din anul II și III, 
precum și un post utemist de control în 
cadrul atelierului de producție al școlii.

Brigăzile, fiind îndrumate și controlate 
permanent, și-au îndeplinit planurile de 
producție, iar produsele lor sînt de bună 
calitate.

...Așa se pregătesc elevii școlii noastre 
pentru examenele care încep acum să 
devină muncitori calificați bine pregătiți, 
atît de necesari patriei.

Corespondent 
MARIN STER1AN

p—Cititorii ne scriu——ț
[ Prin autoimpunere ]
( Zilele trecute a fost sărbătoare în) 
[comuna Colonești din raionul Slatina.! 
(S-a inaugurat dispensarul comunal j 
[construit prin autbimipunere. Tineri șij 
[ vîrstnici, țăranii muncitori din acea- 3 
( stă comună au muncit din toată ini-j 
[ma la construirea acestui local. Prin-J 
[ tre acei care au mnnc’t mai cu suflet 3 
(se numără Eleftefie Gheorghe, Marin j 
( Stanca, Ioan Matache și alții.
f Statul democrat-popular a venit din 
( plin în ajutorul țăranilor muncitori. 
(Secția sanitară a sfatului popular re- 
[ gional Pitești s-a îngrijit să înzestreze 
( acest dispensar cu paturi, instalații 
( moderne, diferite aparate necesare. 
(pentru consultații. Țăranii muncitori 
( din comuna Colonești se mîndresc cu 
[.dispenswu lor cel nou.

Steagul brigăzii
[ într-una din zilele trecute, ne-am 
(hotărît să vizităm magazinele din Pi- 
[ tești. Șl după Un drum jiu prea lung, 
( am ajuns în fata magazinului Parfu- 
( merie-Cosmetice unitatea nr. - 5 al 
| O.C.L. Produse, industriale.f U.C.lJ, lll/UU-bCi lllviub 11 1-ctlti •

f Vitrina frumoS amenajată cu etichete1 
( ce’Indicau prețul fiebărai produs," nfe-a ‘
V îtn.rl+ normn co î.v» 511r» fri 1 I[ îndemnat parcă să intrăm înăuntru. 3 
(Atmosferă tinerească și curățenie î 
f exemplară. Aceasta a fost prima im- 3 
I presie. Lîngă ■ o' tăbliță albă pe care 
(scria cu litere mari „Brigada utemlstă; 
f de bună deservire condusă de Vali 
( Minculescu", am zărit un steag roșu. 
[ Era steagul de brigadă fruntașă pe ra< 
f mură de producție obținut în întrece- 
( rea ce a avut loc în cinstea zilei de 
[1 Mai cînd brigada și-a depășit , planul 
( cu 43 la sută. La obținerea acestor re- 
(zultate’a contribuit în mod special 
| atitudinea tovărășească a întregii bri-. 
(gâzi față de cumpărători. Dar ceea ce 
(este mai important este faptul că 
(membrii brigăzii de bună deservire 
( sint hotărîți să nu predea acest steag. 
( De aceea ei depun toate eforturile 

pentru o deservire cît mai rapidă și;
' conștiincioasă a consumatorilor.

Am vizitat și magazinul Alimentara 
nr. 56. Un număr mare de cetățeni aș
teptau să fie serviți. Era un dute-vino 
continuu. Dar nici unul dintre consu
matori nu aștepta prea mult pînă să; 

'fie serviți. Munca conștiincioasă de-, 
• pusă de personalul magazinului a fost • 
răsplătită. De la sfârșitul lunii aprilie; 

' ei dețin steagul roșu de unitate frun-. 
tașă pe întreprindere.

Am plecat lăsînd în urma noastră 
oameni harnici ce lucrau cu mult spor. 
pentru deservirea sutelor de cumpără
tori. Si în alte magazine ale orașului; 
Pitești am înt.îlnit vînzători conștiin-. 
cloși care se străduiesc să satisfacă în 
condiții din ce în ce mai bune certa- 
țele mereu crescânde ale populației.

0 inițiativă bună
Pionierii unității nr. 8 din orașul 

Pitești eu participat activ la acțiunea 
de strîngere a fierului vechi. Pionie-; 
rul Crivăț Dumitru a propus ca și pio
nierii unității lui să pornească această 

■ frumoasă acțiune. El a chemat la în- 
' trecere pe toți pionierii unității. Și re
zultatele au fost dintre cele mai bune. 
Pionierii au strîns peste 1.500 kg. fier; 

'vechi. Printre cei care s-au evidențiat. 
(în mod deosebit se numără și Vasile j 
(Soare, Stan Oțelescu, Ioan Tudose etc. j

Corespondenți j 
( RIZOIU ION și j
\ ROVENȚA NICOLAE ]

Pe urmele materialelor 
nepublicate

Un corespondent voluntar ne-a semna
lat că la cantina Șantierului Naval din 
Turnu Severin se obișnuiește să se retină 
de la muncitori de cîte două și chiar de 
trei ori, banii pentru mesele servite.

în urma cercetărilor făcute de către or
ganele cărora s-a adresat ziarul, a reieșit 
că cele semnalate au fost adevărate. Su
mele de bani reținute pe nedrept au fost 
restituite muncitorilor, iar magazinerul 
Stuparu Gheorghe, care s-a dovedit vi
novat, a fost destituit.

Un concurs de seamă
Organizarea concursului permanent 

pentru citirea literaturii de către tineret 
„Iubiți cartea” este menită să dea un 
puternic avînt muncii de răspândire a 
cărții în masele largi ale tineretului.

Organele și organizațiile U.T.M. din 
regiunea Ploești consideră de aceea ca o 
datorie a lor de cea mai mare însemnă
tate1 mobilizarea tineretului la concurs.

Dentru buna reușită a Concursului, bi
roul comitetului regional U.T.M., imediat 
după apariția Hotărîrii Biroului1 C. C. al 
U.T.M., a trecut la constituirea comisiei 
regionale pentru organizarea și desfășu
rarea concursului de citit literatură „Iu
biți cartea”. In comisie activează tineri 
bibliotecari fruntași ca tovarășa Ene Ele
na de la Rafinăria 1 Ploești, Ioan Maria, 
bibliotecară principală la biblioteca re
gională Ploești, Anghelescu loan, respon
sabilul unui cerc literar, fruntași în pro
ducție ca tovarășii Cojan Maria, Roșculeț 
Alexandru și alții.

Pentru organizarea concursului și spri
jinirea tinerilor participanți, organizațiile 
de bază U.T.M. vor fi îndrumate să orga
nizeze în colaborare cu bibliotecarii, pe 
lîngă fiecare bibliotecă, cîte un cerc de 
citit literatură condus de cîte un profesor 
sau învățător utemist. Cercurile de citit 
vor contribui la dezvoltarea gustului d® 
citit al tinerilor.

în vederea cunoașterii cărților indicate 
în bibliografia concursului, activiștii ute
miști și bibliotecarii vor trebui să le ci
tească, pentru a le putea recomanda citi
torilor.

Un deosebit sprijin vor aduce organiza
țiile de bază U.T.M. din regiunea noastră 
îmbunătățirii muncii bibliotecilor în a- 
ceastă perioadă, prin crearea pe lîngă 
fiecare bibliotecă a cîte unui cerc de 
„prieteni ai cărții”, format din 7-8 ute
miști, care va avea sarcina să ajute 
bibliotecarilor. Pe lîngă popularizarea 
cărților, cercurile de „prieteni ai cărții" se 
vor ocupa îndeaproape de întreținerea 
fondului de cărți al fiecărei biblioteci.

In tot timpul desfășurării concursu
lui organizațiile U.T.M. vor fi îndrumate 
spre a desfășura o intensă muncă politică 
în rîndurile tineretului pentru a atrage

Doresc să obțin printre primii insigna
Am aflat cu nespusă bucurie de orga

nizarea concursului permanent pentru ci
tirea literaturii de către tineret „Iubiți 
cartea”.

O carte bună contribuie la făurirea 
unui caracter cinstit al tânărului, la îm
bogățirea culturii sale, la formarea unui 
om curajos, hotărît. devotat poporului, 
necruțător față de dușmanii celor ce 
muncesc.

Noi avem exemplul minunat al tinere
tului sovietic din rîndul căruia s-au ridi
cat mii de eroi comsomoliști, crescuți în 
spiritul dragostei nemărginite față de pa
trie. în educarea lor un rol deosebit de 
însemnaț 1-e avut literatura înaintată.

Despr® acești eroi povestește la rîndul 
ei literatura sovietică contemporană aju- 
tîndu-ne în viața și lupta noastră. Mi-au 
rămas vii în minte acțiunile eroice ale

„Festivalul filmului polonez”
Astăzi, 5 iunie va avea loc în Capitală 

și în alte 9 orașe ale țării deschiderea 
„Festivalului filmului polonez", organizat 
de Ministerul Culturii și de Institutul ro- 
mîn pentru relațiile culturale cu străină
tatea, cu prilejui împlinirii a 10 ani de la 
înființarea primelor studiouri cinemato
grafice al® Poloniei eliberate de sub jugul 
fascist.

în Capitală, „Festivalul filmului polo
nez" seva desfășura între 5 și 10 iunie la 
cinematograful Patria, unde vor fi pre
zentate următoarele 6 producții noi ale

tot mai mulți > tineri să participe la con
curs. Noi vom organiza consfătuiri perio
dice cu tinerii, unde vor fi prezentate 
scurte referate. Unele referate vor vorbi 
despre condițiile de participare la concurs, 
altele despre scopul iui sau despre condi
țiile de obținere a insignei „Prieten al 
cărții". De asemenea vom organiza la 200 
biblioteci colțuri speciale unde vor fi I 
expuse texte din Hotărîrea Biroului C. C. I 
al U.T.M. cu privire la organizarea con
cursului, insigna acestuia, cărți, foto-mon- 
taje intitulate „literatura în imagini” etc. 
Tot pentru popularizare cu sprijinul 
secției culturale a sfatului popular, vom 
confecționa un număr de 50.000 lozinci 
cu texte extrase din Hotărîrea Biroului 
C.C. al U.T.M. și 30.000 foi volante cu 
scurte chemări adresate tineretului de a 
participa la concurs pentru cucerirea in
signei. Vom mai confecționa de asemenea 
120 panouri pe care vor fi scrise texte 
ale hotărîrii, iar la căminele culturale, 
colțurile roșii și cluburile sindicale, se 
vor afișa liste de cărți ce trebuiesc citite. 
Vom mai confecționa 300 foto-montaje 
intitulate „literatura în imagini”, iar la 
librăriile din regiunea noastră vom orga
niza vitrine și liste cu cărțile prevăzute 
în regulamentul concursului, precum și 
panouri cu textul: „Tineri și tinere, lup
tați să fiți purtători ai insignei „Prieten 
al cărții”.

Odată cu aceste măsuri, noi ne-am fixat 
și planul de popularizare a primelor re
zultate. în acest scop, vom folosi în pri
mul rînd stațiile de radioficare, gazetele 
de perete și vom populariza tinerii care 
au cucerit insigna în gazeta regională 
„Flamura Prahovei”. Vom organiza schim
buri de experiență pe scară locală între 
organizațiile de bază U.T.M. cu scopul de 
a generaliza metodele și inițiativele or
ganizațiilor fruntașe.

Nu vom precupeți nici un efort ca să 
atragem cît mai mulți tineri la acest con
curs, organizînd în acest scop o temeinică 
muncă politică de masă în rîndurile tine
retului.

EUGENIA GRIGORESCU 
secretar al comitetului regional 

U.T.M.-Ploești

„Tinerei gărzi”, tăria de caracter și pa
triotismul tinerilor sovietici. Impunătoare 
și fermă apare figura lui Pavel Corcea- 
ghin, eroul ce și-a pus toată viața și pu
terea sa de muncă în slujba patriei și a 
poporului. De la acești eroi' — asemănă
tori lui Corceaghin — am învățat că viața 
are un scop, că trebuie să luptăm pentru 
înflorirea patriei, pentru binele oameni
lor.

Personal sînt hotărît să citesc cărțile 
recomandate devenind astfel un prieten 
apropiat al cărții, un și mai înflăcărat ci
titor al ei. Mă voi simți fericit dacă voi 
obține printre primii insigna de „Prieten 
al cărții".

GHEORGHE ATANASE 
student în anul II

Facultatea muncitorească-Oradea

studiourilor din R. P. Polonă : „Cei cinci 
din strada Barska'1, după un scenariu de 
Alexander Ford și K. Kozniewski, ,,O 
noapte de amintiri" și „Sub steaua fri- 
giană", ambele filme după un roman în 
două părți ai scriitorului Igor Newerly, 
laureat al Premiului Național, „Urmări
rea", după un scenariu de Jan Rojewski, 
„Pe baricadă", al cărui scenariu este sem
nat de Bohdan Czeszko și „Sfîrșitul unei 
cariere", realizat după un scenariu de 
Tadeusz Konwicki și Kazimierz Sumerski.

(Agerpres)

Dân activitatea 
cercurilor A. V. S. A. P.

★ ★

Expoziția radiofoniștilor
într-o sală din clădirea Comitetului or

ganizatoric orășenesc A.V.S.AP.-Timi- 
șoara s-a deschis recent o expoziție cu- 
prinzînd aparate rad’ofonice construite de 
radiofoniștii și radioamatorii din cadrul 
cercului de radiofonie A.V.S.A.P.-Timi
șoara.

Membrii acestui cerc sînt muncitori, 
studenți, elevi.

La expoziție sînt expuse receptoare în- 
cepînd de le cele cu galena pînă la cele 
mai modeme aparat® cu multe lămpi, re- 
dresoare, diferite alte aparaturi radioteh- 
nlce, electrotehnice, emițătoare etc. -Radio- 
foniștii din Timișoara au confecționat cu 
succes aparate cu sprijinul tovarășului in
giner Dan Constantin (responsabilul cer
cului). Multe din aceste aparate sînt 
construite de muncitori, membri ai 
A.V.S.A.P. de la întreprinderea „Electro
motor" din Timișoara, care au lucrat sub 
îndrumarea tovarășului inginer Ungurea- 
nu Ion. Tot aici sînt expuse aparate con
struite de pionieri, membri ai cercului de 
radiofonie de la Palatul pionierilor.

La expoziție și-au trimis realizările și 
membri ai cercurilor de radiofonie din 
Reșița (elev Iliuță Cornel), din Lugoj 
(Kincs Nicolae) și cei din Caransebeș.

Expoziția e vizitată de numeroși cetă
țeni din Timișoara.

Corespondent 
GHEORGHE JULA

Un concurs de tir
Acum cîteva zile Comitetul organizato

ric raional A.V.S.A.P. Măcin, a organizat 
un concurs de tir cu participarea celor 
mai buni trăgători dintre membrii pregă
tiți de către organizațiile de bază 
A.V.S.A.P.

Deși timpul a fost nefavorabil (vînt pu
ternic) cei peste 100 de participanți au 
depus tot interesul pentru a obține rezul
tate cît mai bune.

Primele 3 locuri au fost ocupate de 
tov. Petcu Diacu, Caramarin Gheorghe și 
Enache Vasile, toți din echipa de tir a 
comunei Jijila, care au fost premiațî cu 
echipament sportiv, cărți literare și di
plome.

Au mai obținut rezultate bune și tova
rășii Țăranu Ion din comuna Văcăreni, 
Paica Tănase, Bălaia Victor. Grigoraș 
PaVel din orașul Măcin și alții. Rezultate 
mulțumitoare au obținut și tinerele con
curente Negreanu Eugenia, Costea Elena 
și Parfenie Elena, toate din orașul Măcin.

Corespondent 
MARCEL PLĂCINTA

Transmîsioniștii din Cluj
Tinerii din orașul Cluj participă cu în

suflețire la cursurile A.V.S.A.P. Peste 150 
elevi de la Școala medie nr. 4, sub con
ducerea profesorilor, gc pregătesc intens 
în cadrul cercului de transmisiuni. Frun
tași în munca de învățătură, elevii Po
pescu I., Dorea V., Stoian Ion și alții do
vedesc multă pricepere în însușirea cu
noștințelor de transmisiune. In curînd, ei 
se vor prezenta la examenul de ciclu.

Nici studenții Institutului Politehnic din 
Cluj nu neglijează pregătirea lor în ca
drul cercurilor A.V.S.A.P. Sub conduce
rea tovarășului inginer Pataki, de curînd, 
studenții au terminat cursurile de specia
litate radio și au dat examen de ciclu I.

Alături de toți fiii patriei noastre ei se 
pregătesc pentru a fi §ata la nevoie să 
apere marile cuceriri ale poporului nostru 
muncitor.

Corespondent 
ANTON MOLDOVAN
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O sută de ani de la nașterea 
lui Dobrogeanu - Gherea

S-au împlinit în luna mai a anului acesta 
o sută de ani de la nașterea lui Dobro- 
geanu Gherea, figură ce ocupă un loc în
semnat în mișcarea literară românească, 
fiind un reprezentant de seamă al criti
cii noastre materialiste și progresiste din 
trecut. Dobrogeanu Gherea a activat atît 
pe tărfmul criticii literare, cît și pe cel 
politic, ca unul din conducătorii partidu
lui social-democrat din țara noastră.

Deși a adus o contribuție la răspîndirea 
ideilor marxiste în țara noastră și în or
ganizarea cercurilor muncitorești, deși a 

. formulat un program imediat de revendi
cări general-democratice al acestor cercuri 
și a fost însuflețitorul ideologic al prime
lor publicații culturale muncitorești de la 
noi, Gherea a adus în sînul partidului 
socialist idei oportuniste, mensevice ce au 
dăunat dezvoltării mișcării muncitorești, 
fiind definitiv zdrobite de-abia la Con
gresul al V-lea al P C.R în 1932

......  Subapreciind dezvoltarea și capacitatea 
‘ de luptă a forțelor revoluționare în țările 
. înapoiate. Gherea a preconizat teoria

1 oportunistă după care cucerirea puterii de 
către proletariatul acestor țări va fi po
sibilă numai după ce socialismul va în
vinge definitiv în occidentul Europei. 
Gherea nu vedea că proletariatul din Ro- 
mînia. deși atunci redus numericește, era 
clasa în dezvoltare, clasa care avea tot 

•>r viitorul înainte. Gherea a susținut con
cepția tactică mic-burgheză a menșevici-

" lor Urmărind să pună proletariatul la re
morca burgheziei, apreciind că burghezia 
este aceea căreia îi revine sarcina de a 
rezolva problema țărănească și de a fi 
hegemon In revoluția burghezo-democra- 
t'că Străin de marxismul revoluționar, 
Gherea, ca și sccial-democrații trădători 
occidentali, considera țărănimea ca un 
element reacționar, nevăzînd capacitățile 
revoluționare ale acesteia, ignorînd ideea 
marxist-leninistă a alianței dintre prole
tariat și țărănime ca o condife principală 
a victoriei revoluției proletare.

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 5 iunie 1955

Conf. univ. G. C. Nicolescu
Toate acestea nu împiedică punerea în 

lumină, a contribuției de mare însemnătate 
adusă de Gherea la dezvoltarea culturii 
poporului nostru, partea valoroasă a ope
rei sale.

In primul rfnd, Dobrogeanu Gherea și 

cei crescuți în jurul lui au combătut cu 
tărie curentul reacționar junimist, pozi
țiile retrograde maiorescene în proble
mele literaturii.

Deși nu s-a situat în mod consecvent pe 
pozițiile criticii marxiste științifice, Ghe
rea are meritul — și aici stă cheia suc
cesului său îri luptă cu Junimea — de 
a fi știut să dezvolte tradițiile progre
siste în materie de artă militantă ale 
scriitorilor noștri patruzecioptiști pe baza 
învățăturilor ce 1 le ofereau ideile demo- 
craților-revoluționarl ruși Belinski. Do
broliubov, Cernîșevski, Pisarev și Herțen. 

pentru a căror activitate însuflețită de 
elan patriotic și idealuri sociale înalte 
a manifestat o mare admirație, ș; de a se 
fi străduit să aplice concepția materialistă 
dialectică la problemele literaturii. Ceea 
ce a dat forță și eficacitate intervenției 
lui Gherea împotriva Junimii, era faptul 
că criticul se situa pe o poziție radical 
opusă acesteia, reprezentînd tendința pro
gresistă populară a literaturii, spre deose
bire de tendința maioresciană, reacționară 
și antipopulară. Apriga polemică Gherea— 
Maiorescu a constituit o expresie a luptei 
între cele două culturi la sfîrșitul secolu
lui XIX în țara noastră.

Această înverșunată dispută, care oglin
dea pe plan ideologic ciocnirile ce înce
peau să se producă din ce în ce mai frec
vent între forțele burgheziei și noua forță 
socială pe cale de organizare în țara noas
tră. proletariatul, este nu numai adevă
rata plecare pe drumul criticii literare a 
lui Gherea, dar chiar punctul central al 
întregii sale activități, care gravitează cu 
ce are ea mai bun în jurul acestui nu
cleu și în cadrul acestui deceniu.

In primul rînd, prin studiile sale, C. Do- 
brogeanu-Gherea a pus — în opoziție cu 
teoriile idealiste-metafizice-estetizante ale 
lui Maiorescu — cel dintîi în lumină la 
noi, conținutul concret social, de clasă, al 
literaturii. Partizan convins al realismului 
în artă, el arată că literatura, ca ori ce 
artă, nu poate fi izolată de mediul în care 
apare, că ea este un produs al societății 
de care e legată prin scriitori. Gherea 
dovedește astfel în mod incontestabil legă
tura profundă a literaturii ca parte com
ponentă a artei, cu realitatea, cu socie
tatea. El arată că, trăind în mijlocul so
cietății, aparținînd unei anumite clase 
sociale, scriitorul primește anumite con
cepții și-și însușește anumite poziții față 
de lume și societate prin prisma cărora 
el oglindește apoi realitatea cu antago
nismele și luptele de clasă în sînul ei. 
„Literatura fiecărei epoci — scria Ghe
rea — exprimă deci modul de a gîndi 
și a simți al acelei epoci". Incetînd să 
mai privească pe scriitor, așa cum se fă
cea pînă atunci, în mod simplist, ca pe 
un înregistrator mecanic, ca pe o oglindă 
sau un aparat fotografic. Gherea subli

niază importanța poziției scriitorului, a 
concepției sale, deci a împrejurărilor so
ciale in care el s-a dezvoltat și care i-au 
condiționat aceste concepții, făcînd mai 
departe legătura dintre ideile estetice- 
morale și politice ale scriitorului și subli
niind importanța lor pentru creația 
literară.

Militînd pentru un caracter profund 
popular, pentru un bogat conținut de idei 
al literaturii, Gherea a propagat princi
piul tendenționismului artei. în mai 
multe din studiile sale, dar mai cu seamă 
în „Tendenționismul ți tezismul în artă“, 
criticul a evidențiat că artistul „va expri
ma, într-un fel ori altul, tendințele epo
cii în care trăiește, ale societății în care 
trăiește. Deci artă fără tendință nici nu 
poate să fie. Artă fără tendință n-a exis
tat, nu există șl nici nu va exista... Ideile 
și tendințele sociale sînt chiar sîngele cald 
și hrănitor care nutrește și face viețuitor 
organismul numit artă".

Aici, Dobrogeanu-Gherea ridică o nouă 
problemă deosebit de interesantă : aceea 
a înrîuririi artei, a rolului ei educativ. 
Literatura este un „product al societății”, 
arată Gherea. în consecință, ea nu numai 
că oglindește viața cu contradicțiile ei, 
dar conține, cuprinse în oglindirea artis
tică a vieții, concepțiile, tendințele, idea
lurile clasei sau grupului social căruia 
scriitorul îi aparține. Literatura, la rîn
dul ei însă, exercită și ea o influență 
asupra societății — ceea ce sporește, arată 
criticul, răspunderea scriitorului și ridică 
problema înrîuririi pe care o poate exer
cita, a idealurilor acestuia, în primul rînd 
a idealurilor lui sociale. în Idealurile so
ciale și arta și mai cu seamă în Artiștii 
cetățeni, Gherea arată cu o mare bogăție 
de informație, în mod strălucit, cum 
toți scriitorii mari ai lumii : Goethe, Schil
ler, Byron. Voltaire, Hugo, Pușkin, 
Tolstoi și mulți alții au fost însuflețiți 
de cele mai înalte idealuri sociale, au 
cintat libertatea omului șj au înfierat 
sclavia lui. Astfel Gherea trage concluzia 
că arta fără tendință nu există și ca atare 
se pune problema nu de a-i imprima o ten
dință oarecare ci de a cere artiștilor să se 
situieze pe poziția celui mai vajnic luptă
tor pentru dreptate și adevăr — clasa 
muncitoare. Trebuie reținut de asemenea 
că într-o perioadă în care teoria „artei 
pentru artă" trebuia riguros combătută, 
Gherea, care dădea o importanță firească 
conținutului, nu ignoră totuși importanța 
formei, a măiestriei artistice și subliniază 
în repetate rînduri că cele mai înalte idea
luri sociale nu pot ajuta unei opere scrise 
fără talent.

Odată stabilit că literatura exercită o 
înrîurire educativă, Gherea punea pro

blema sarcinilor criticii literare. în pro
bleme în care Maiorescu afirma inutili
tatea criticii literare, criticul nostru subli
nia obligația de a analiza operele, de a 
evidenția legătura lor cu viața, apoi întru- 
cît ele pot sau nu să înrîurească conștiința 
omenească și însfîrșit prin ce mijloace ar
tistice se realizează această înrîurire. In 
studiul Asupra criticei metafizice și celei 
științifice, el deosebea critica „judecăto
rească", maioresciană : e bun ; e rău — 
fără niciun argument, de critica pe care 
o socotea potrivită, folositoare și într-un 
anumit fel creatoare, critica de analiză a 
operei. Gherea însuși aplica aceste princi
pii în activitatea lui de. critic și, preocupat 
de legătura indisolubilă între conținut și 
formă, acordînd prioritate conținutului de 
idei al operei literare, încearcă să uzeze 
de o critică științifică pe care se opune 
sentențiozității prețioase și arbitrariului 
maiorescian. Pe această bază se poate 
afirma că adevărata noastră critică începe 
cu Gherea.

Un loc însemnat în activitatea de crea
ție a lui Gherea îl ocupă studiile largi și 
judicioase, deși nici ele lipsite de unele 
erori și confuzii, studii pe care el cel din
tîi le-a consacrat unor mari scriitori ai 
noștri, cum erau Eminescu, Caragiale. 
Coșbuc, Vlahuță, pe atunci încă tineri con
temporani ai criticului, scriitori cărora el 
le-a sezisat imediat, de la primele scri
eri, marea valoare. Ca un militant înflă
cărat al realismului în artă, Gherea a evi. 
dențiat realismul, puternica legătură cu 
poporul a lui Eminescu, Caragiale, Coșbuc, 
Vlahuță. faptul că au redat fenomene so
ciale tipice ale timpului, nemulțumirea și 
chiar revolta față de societate pe care o 
mărturisesc în creația lor și chipul cum 
monstruoasa organizare socială burgheză 
a înrîurit și uneori a întunecat concep
țiile ce au stat la baza unora din scrierile 
lor. Concomitent cu aceasta, el a 
combătut cu fermitate curentele antirea
liste și antipopulare în literatură, natura
lismul, simbolismul etc,, pe care clasele 
exploatatoare le importau din arsenalul 
decadentismului occidental spre a le fo
losi în lupta de mistificare ideologică a 
poporului.

Cu reale merite în critica literară, C. 
Dobrogeanu-Gherea nu putea să rămînă 
totuși neatins nici în practica sa din acest 
domeniu de viciile grave ce-i subminau 
activitatea politică. Marile sale greșeli 
politice se oglindesc de pildă direct în 
îmbrățișarea teoriei junimiste a formeloi 
fără fond. Gherea, aplicînd teoria neo- 
iobăgistă și concepțiile derivate din ea 
asupra operelor lui Caragiale, a'unge să-1 
impute lipsa unui ideal, dat fiind că acesta 
critica cu incisivitate moravurile și con

cepțiile burgheziei în descompunere. De 
asemenea, tot ca o consecință a oportunis
mului său, Gherea nu recunoștea trădarea 
idealurilor progresiste patruzecioptiste de 
către burghezia liberală.

Gherea a făcut o legătură mecanică în. 
raportul cauză-efect dintre bază și supra-< 
structură. Dovedind un punct’ de* vedere' 
schematic In aplicarea materialismului la 
problemele literaturii și neglijind comple
xitatea proceselor sociale, leagă nemijlocit 
fenomenul artistic-literar de cel economic. 
Aceasta l-a făcut să nu vadă consecințele 
propriilor sale afirmații în legătură cu ro
lul literaturii, limitîndu-se a o vedea cal 
o simplă oglindă a luptei de clasă, cel 
mult o „moralizatoare” în efectele ei, dar 
nu o adevărată armă de luptă a proletaria
tului, acordînd astfel concesii teoriei duș-c 
mănoase a „artei pure". Sînt grave lipsuri, 
ale lui nesocotirea acestui aspect și atitu-f 
dinea sa de îngăduință față de operele li
terare cu un conținut străin clasei munci
toare și în general maselor populare ceea, 
ce l-a făcut să manifeste liberalism față de 
unele opere literare și să publice în „Con
temporanul” și lucrări sentimentale mic- 
burgheze, puternic influențate de deca
dentism.

Caracterul dăunător al activității poli 
tice a lui Gherea. lipsurile și confuziile 
sale în problemele estetice, de teorie lite
rară și critică trebuie scoase clar în evi-i 
dență atunci cînd studiem opera lui, e 
cărei parte înaintată și valoroasă își păs! 
trează și azi o deosebită actualitate îr 
lupta noastră pentru crearea unei litera
turi reelist-socialiste. împotriva tuturor 
concepțiilor apolitice, estetizante, puristei 
ostile poporului și artei, monita să înde
părteze pe scriitori de prob'rinele import 
tante ale construcției socialismului.

Valorificarea operei critice a lui C. Do- 
brogeanu-Gherea. care a cunoscut ur 
avînt în anii regimului de democrație- 
populară este o parte componentă a dez 
voltării criticii noastre literare actuale că
reia aplicarea'consecventă a marxism-le- 
ninismului i-a dat o bază de neclintit. Es 
tetica, teoria literaturii și critica noastriț 
literară se dezvoltă astăzi continuu, datoj 
rită reconsiderării moștenirii noastre cui 
turale și datorită tezaurului de neprețui 
adus de cultura sovietică la elaborarea 
problemelor esteticii și criticii literare 
însușirea de către tinerii scriitori și criO 
tici, de către toți tinerij dornici să-și for 
meze o cultură înaltă, a bogatei noastrr 
literaturi clasice, a operelor celor maj bun1 
critici literari ai noștri precum și a teoriet 
estetice marxist-leniniste este o condiții 
esențială a progresului literaturii șf cri
ticii, a ridicării culturale a poporr'u, 
nostru.

i



Oaspeții dragi ai poporului nostru
...Cîndva peste zeci de ani cineva va 

deschide o carte de istorie la timpurile 
care marchează 5 ani în a doua jumătate 
a secolului XX. Și anul 55 va fi însemnat 
și prin luna iunie, ziua a patra.

Istoricul va începe povestind generațiilor 
viitoare despre zorii zilei cînd glasul crai

Aspect de la marele mffthig din Piața Victoriei

nicilor, tiparul gazetelor răspinde® vestea 
care a adus atîta bucurie: conducători 
ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
și ai Guvernului marii puteri socialiste 
vor sosi la București. Bucuria se împletea 
cu nerăbdarea, orele se «curgeau cu greu
tate... 11... 12... de-abia ora 1—

Salut fratelui nostru mai mare
...Din toate colțurile Bucureștiului se 

îndreptau spre Piața Victoriei oameni ai 
muncii — minuitori ai strungurilor, pro
fesori care sînt mîndria științei noastre, 
aprigi fochiții, țărani în straie de sărbă
toare, condeieri vestiți, plămăditori ai pli
nii. veselele mînujtoare ale mărfurilor din 
magazine. Fiecare dorea să salute prin de
legația sovietică marele popor constructor 
el comunismului, fratele nostru mai mare, 
sfătuitor înțelept.

Dar oare numai Bucureștiul a adus sa
lutul său ? Dacă am spune așa ar în
semna să-i supărăm pe muncitorii din 

.Orașul Stalin, pe colectiviștii din Hărman, 
sau pe cei ce smulg pămîntului aurul ne
gru. Căci nu numai sute de mii de oameni 
din București sînț prezenți în Piața Vic
toriei. Au venit în cursul dimineții trenuri 
din toate regiunile țării aducînd delegații 
de oameni ai muncii. Țara întreagă este 
prezentă iar corespondenții din provincie 
ne transmit știri în care se vorbește despre 
oamenii de pe iot cuprinsul patriei care 
strînși în juru, a mii și mii de aparate de 
radio ascultau transmisia radiofonică a 
mitingului din Piața Victoriei.

Dar nu numai oamenii erau în sărbă
toare. Bucureștiul a fost pregătit și el 
pentru ca înfățișarea lui să fie în acord cu 
bucuria din sufletele locuitorilor Capitalei. 
Steaguri fluturau în bătaia vîntului de 
vară. Căci pînă și natura se asocia bucu
riei noastre. După zile de ploaie, vînt și 
un frig neobișnuit pe aceste meleaguri la 
20 de zile înainte de solstițiul de vară, ieri, 
o zi de primăvară în iunie veni să aducă 
sărbătoare și în natură.

Și în timp ce Piața Victoriei devenise o 
imensă mare de oameni, în timp ce de-a 
lungul parcursului se adunaseră mii și mii 
de oameni, la aerogara Băneasa se aștepta 
din clipă în clipă sosirea avionului care 
aducea oaspeții dragi ai poporului nostru.

La aeroport
Ora 18,00. Pe aeroport se găsesc prezenți 

conducătorii partidului și guvernului nos
tru. Alături de ei, au venit în întîmpina- 
rea membrilor delegației guvernamentale 
a U.R.S.S. alți oaspeți scumpi ai poporu
lui nostru — tovarășii Matyas Rakosi, 
prim-secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Ungaria și Andras Hege- 

Sosirea tovarășilor M. Rakosi șl A. Hegediis la gara Băneasa Sosirea tovarășilor Antonin Novotny șl Jiri Hendrich pe aeroportul Băneasa

diis, președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare. Cu puțin timp înainte so
siseră pe calea aerului și tovarășii Antonin 
Novotny, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și Jiri Hendrich. secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Se anunță eosirea avionului. După un 
tur de pistă avionul se oprește. Coboară 
tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bulganin 
și A. I. Mikoian. In întâmpinarea lor vin 
conducătorii partidului și guvernului nos
tru. Se trece în revistă garda de onoare, 
după ce imnurile de stat ale Uniunii So
vietice și R. P. Romîne sînt cîntete de-o 
fanfară militară.

Și nimeni nu va putea uita scena emo
ționantă cînd pionieri și pidniere, îmbu
jorați la față, au oferit mari buchete de 
flori'oaspeților noștri. Tovarășii Hrușciov, 
Bulganin și Mikoian îi sărută cu drag pe 
micuții soli ai tineretului nostru. Viitorul 
le este asigurat acestor copii, ei nu se tem 
de nimic. De strajă fericirii lor stau 
popoarele ce locuiesc pe un teritoriu cu
prins între Elba și Pacific, avînd în frunte 
marea țară sovietică.

Și toate acestea sînt înregistrate de re
porterii cinematografici și fotografici. La 
radio se transmite mereu.

...Coloana de mașini a părăsit aeropor
tul. In automobile deschise membrii de
legației guvernamentale sovietice însoțiți 
de conducători ai partidului și guvernului, 
de ceilalți oaspeți de peste hotare trec 
prin fața miilor de oameni care aclamă cu 
entuziasm. Aplauzele nu mai contenesc.

Solii întregii țări
în marea piață a întâlnirii de neuitat 

n-au fost prezenți doar oamenii muncii 
din Capitală. Au venit ca soli ai dragos
tei calde, ai recunoștinței fierbinți față 
de Uniunea Sovietică de care este pătruns 
întreg poporul nostru muncitor, delegați 
din toată țara : din întreprinderile me 
talurgice ale Ploeștiului, din rafinăriile 
de petrol, din schelele Văii Prahovei, mi
neri din abatajele de la Filipeștil de Pă
dure, constructori de tractoare de la Ora
șul Stalin, țărani muncitori și colectiviști 
din regiunile Ploești și Stalin, textiliști 
și lucrători din industria încălțămintei de 
la Mediaș. Oameni ai muncii nu numai 
de pe toate meleagurile țării, dar și de 
toate profesiile și vîrstele sînt aici. Prin 
mulțimea ce fremăta de bucurie si nerăb
darea așteptării se deosebeau, mîngîiate 
de adierea calmă a drapelelor, cravatele 
pionierești, uniformele albastre ale ele
vilor școlilor profesionale, pitorestile cos
tume populare ale țăranilor muncitori, 
epoleții ofițerilor, ai ceferiștilor, halatele 
albe ale medicilor și lucrătorilor pe tă- 
rîm sanitar.

De la depărtări mari, de la sute de ki
lometri ca și din toate cartierele Capita
lei, oamenii muncii au venit aici minați 
de dorința fierbinte de a întîmpina de- 
legația marilor prieteni sovietici, pentru 
că această prietenie le-a adus în viață 

bucuria de a trăi omenește, perspectiva 
unui viitor luminos, de pace și socialism.

Membrii gospodăriei colective din Bod 
gospodărie fruntașă în regiunea Stalin, 
cuprinși acum în freamătul harnic al 
muncilor agricole de îngrijire a culturi
lor, au trimis pe Mihai Bej an și Mătă- 

făleanu I. să exprime toată dragostea și 
recunoștința lor pentru înaintatele meto
de agrotehnice pe care ni le-au împărtă
șit oamenii sovietici. Alături de ei. pri
vind în lungul șoselei se găseau mănun
chi, tineri și vârstnici din gospodăria co
lectivă ,,Miciurin“, din Stupini, din Hăr
man, din Sînpetru, din Rișnov. De cum 
au aflat, în zori, că tovarășii Hrușciov. 
Bulganin și Mikoian vin să ne viziteze 
■țara au pornit împreună cu muncitori si 
tehnicieni de la „Electroprecizia" din Să- 
cele. cu metalurgiști de la „Steagul Boșu“ 
și constructori de tractoare de la ,.Ernst 
Thălmann", spre București.

într-o parte a pieții se grupaseră mun
citorii de la Complexul C.F.R. „Grivița 
Roșie". împreună, cu aceeași dorință și 
bucurie în suflet, au pornit spre miting 
și tinerii de la Depoul C.F.R. „Chivu 
Stoica". Utemistul Stelian Stoenescu. res
ponsabilul brigăzii de lăcătuși de la sec
ția montaj, privește cu mîndrie tinerii 
din brigada sa. împreună, aflînd dimi
neața vestea sosirii iubiților oaspeți; au 
hotărît să termine în timpul ce le rămâ
nea nînă la plecare întreaga normă a zi
lei. Muncind cu entuziasm ei au depă
șit pînă la amiază cu- 25 la sută norma 
zilnică. Locomotiva 231085 revizuită va 
putea Pleca la vreme în cursă. Tinerii 
de la depoul ..Chivu Stdica" vin să pri
mească prietenii poporului nostru mulțu
miți că și în muncă și-au făcut datoria.

Toată dimineața, trenurile au poposit 
mai pline ca de obicei în gările Capita
lei. Apoi. în timp ce mulțimea se îndrep
ta spre marea întîlnire. s-au retras pe 
rînd în depouri. Aci. mecanicii care au 
străbătut sute de kilometri cu ochiul 
treaz și mîinile pe manete, au predat la 
revizie locomotivele, si-au scuturat hai
nele prăfuite de cărbuni și fum și nerăb
dători ca niște școlari în vacanță s-au 
îndreptat către Piața Victoriei. Iată-1 pe 
mecanicul Mitrea Ion. abia sosit de la 
Galați, pe Constantin Marin, mecanicul 
trenului 8004, sosit dimineața de la Con
stanța, alături de mecanicul Socrate An- 
ghel, de maistrul Gherea Mihai, decorat 
cu „Medalia Muncii", alături de zeci si 
sute de mecanici, fochiști, lăcătuși, revi
zori de la depoul „Chivu Stoica".

Un elev al lui Bikov
Andrei Condratov este strungar la 

„Ernst Thălmann". Nimic deosebit. Dar 
pentru el, hamalul de acum zece ani, 
titlul acesta cuprinde năzuința tinereții. 
A pornit spre uzinele din Orașul Stalin 
cînd acestea, în anii puterii populare, au 
început cu ajutor sovietic să dea patriei 
primele tractoare. Aci pe mașinile sovie
tice. modeme, cu care a fost din plin în

zestrată uzina a deprins meseria. A în
vățat din exemplul inginerilor sovietici 
și de la muncitorii noștri comuniști cum 
să-și iubească concret țara, a învățat de 
la inovatorul sovietic. Bikov, cînd acesta 
a vizitat uzina, tainele tăierii rapide a 
metalelor.

Astăzi numele lui Condratov alături de 
al sutelor și sutelor de fruntași, este cu
noscut și cinstit în acest oraș, al uzinelor 
și al întrecerii socialiste. Hamalul de al
tădată locuiește în cartierul uzinei, în- 
tr-un apartament spațios, merge la tea
tru și concerte, primește oaspeți. El lu
crează în contul anilor cînd fetița sa în 
vîrstă de doi anișori va merge la grădi
niță. Andrei Condratov este în concediu, 
dar a venit aici cu bucuria în suflet, să 
mulțumească pentru viața nouă pe care 
i-au deschis-o oamenii sovietici.

Ca el. pătrunși în suflet de calda recu
noștință către poporul sovietic au venit 
în Piața sărbătoririi și pe străzile alătu
rate 300.000 de oameni ai muncii 
din Capitală și din toate colțurile țării.

începe mitingul
Sute de mij de glasuri scandează: 

„U.R.S.S.", „P.C.U;S.“, răsună chemări 
în cinstea prieteniei veșnice, de nezdrun
cinat dintre poporul romîn și popoarele 
sovietice, a luptei pentru pace între toate 
popoarele lumii. Muncitori de la uzinele 
„23 August", Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roșie", de la uzinele „7 Noiembrie", „Ki- 
rov”, „Matyas Rakosi”, „Clement Gott
wald”, și alte întreprinderi Industriale, 
lucrători din instituțiile de stat, oameni 
ai artei și culturii, își exprimă recunoș
tința și dragostea fierbinte față de marea 
Uniunea Sovietică, eliberatoare și spri
jinitoare a țării noastre pe drumul con
struirii socialismului, manifestă adeziu
nea lor deplină față de politica consec
ventă de pace și prietenie între popoare.

...Vorbește tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
cuvântarea prilejuind ovații prelungite.

Ia apoi cuvântul tovarășul N. S. 
Hrușciov.

Cei prezenți ascultă cu atenție deosebită 
cuvântarea și-și manifestă prin aplauze 
și urale bucuria față de rezultatele pozi
tive ale tratativelor sovieto-iugoslave, 
contribuție de seamă la cauza colaboră
rii între popoare și destinderii internațio
nale, la cauza păcii și socialismului.

Urările adresate de tovarășul Hrușciov 
pentru prietenia romîno-sovietică »înt re
luate cu însuflețire de partlcipanții la 
miting, care exprimă hotărârea poporu
lui nostru de a întări neîncetat această 
prietenie, reazimul victoriilor noastre, 
de a desfășura și pe mai departe lupta 
comună pentru apărarea păcii și întări
rea colaborării între popoare.

Intr-o atmosferă de puternică însufle
țire, mitingul la sfîrșit. Marea piață ră
sună încă multă vreme de voioșie, se în
cing hore. Flecare poartă în suflet amin
tirea unei zile de neuitat, a unei mari 
sărbători.

S. BRAND 
GH. PIETRARU

Trăiască în veci prietenia, 
romîno-sovietică!

CAPITALA PATRIEI noastre a pri
mit cu căldură și dragoste pe oas
peții ei scumpi — membrii delega

ției guvernamentale a U.R.S.S. care a 
participat la tratativele de la Belgrad. 
Sutele de mii de oameni care s-au strîns 
pe străzile Bucureștiului încă cu multe 
ore înainte de sosirea delegației erau fe
riciți și mîndri că printre noi se află 
conducători ai P.C.U.S. și guvernului so
vietic : tovarășul N. S. Hrușciov, membru 
în Prezidiul Sovietului Suprem al
U.R.S.S., prim secretar ai C.C. ai
P.C.U.S., tovarășul N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri a-1 Uniu
nii Sovietice, tovarășul A. I. Mikoian 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice. Vizita la 
București a delegației guvernamentale so
vietice constituie o expresie vie a frăției 
de neclintit care leagă poporul sovietic 
și poporul romîn, o expresie vie a aspi
rațiilor noastre comune de a consolida 
cauza păcii și prieteniei între popoare.

Poporul romîn poartă o profundă recu
noștință Uniunii Sovietice și popoarelor 
ei a căror armată eroică ne-a eliberat de 
sub jugul hitlertst. Datorită victoriei 
U.R.S.S. asupra cotropitorilor fasciști, 
poporul romîn a căpătat posibilitatea să 
răstoarne puterea burgheziei și moșierl- 
mii și să-și olădească sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn o viață li
beră și fericită, să înceapă construirea 
societății socialiste. Cu ajutorul frățesc 
al poporului sovietic, s-a împlinit astfel 
visul celor mai buni fii ai poporului nos
tru care au luptat neînfricat pentru a 
pune capăt mizeriei și asupririi, jafului 
nemilos al puterilor străine. Pentru prima 
oară în istoria sa, România a devenit un 
stat independent în care poporul munci
tor se bucură din plin de rezultatele mun
cii lui pașnice.

înflorește industria și agricultura, se 
dezvoltă cultura, crește nivelul de trai al 
poporului. Romînia de azi își schimbă 
neîncetat chipul, devenind mereu mai 
prosperă.

Clipă de clipă, cu dragoste și recunoș
tință își îndreaptă oamenii muncii din 
patria noastră gîndurile spre Țara Sovie
tică, spre constructorii comunismului. 
Mersul nostru înainte spre socialism ar 
fi de neconceput fără sprijinul frățesc, 
multilateral al U.R.S.S. Tot ceea ce noi 
realizăm poartă pecetea ajutorului sovie
tic. Poporul nostru a simțit și simte în 
viața sa de fiecare zi roadele ajutorului 
oamenilor sovietici. Și tot grație aceluiași 
ajutor, în fața țării noastre se deschid 
perspective uriașe de dezvoltare.

Hotărârea guvernului sovietic de a 
acorda unor state prietene, printre care 
și țara noastră, ajutor tehnico-științific 
și de producție pentru crearea de baze 
științifice experimentale în vederea dez
voltării cercetărilor în domeniul energiei 
atomice în scopuri pașnice, deschide noi 
căi pentru dezvoltarea economiei și cul
turii, pentru întărirea și înflorirea pa
triei.

Odinioară țară înapoiată aservită trus
turilor occidentale, țara noastră va fi 
una din primele țări din lume care va 
utiliza energia atomică în interesul dez
voltării economiei.

Prietenia cu U.R.S.S. este chezășia 
menținerii și consolidării realizărilor 
noastre. Politica fermă a statului sovie
tic a împiedicat amestecul imperialist în 
treburile interne ale poporului nostru.

Statul sovietic a apărat cu hotărâre su
veranitatea Romîniei, dreptul poporului 
nostru de a-și alege forma de viață pe 
care o dorește. Iată de oe poporul romîn 
socotește prietenia cu poporul sovietic 
drept o garanție a libertății, a securității 
și progresului continuu al Republicii 
Populare Romîne. De aceea vom face tot 
ce ne stă în putință pentru a adînci prie
tenia cu marele popor sovietic.

Legăturile noastre cu Uniunea Sovie
tică sînt sincere și se bazează pe deplina 
egalitate. In opoziție cu relațiile de sub
ordonare, de dictat, existente între S.U.A. 
și țările mai mici sau mai slabe depen

Recepția oferită
de Consiliul de Miniștri al R. P. R. 

în cinstea delegației guvernamentale 
a Uniunii Sovietice

Sâmbătă seara Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne a oferit în 
Palatul din Piața Victoriei o recepție în 
cinstea delegației guvernamentale a Uni
unii Sovietice.

La recepție au participat tovarășii: 
N. S. Hrușciov, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., prim-secre
tar al C.C. al P.C.U.S. N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și A. I. Mikoian, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

La recepție au participat de asemenea 
tovarășii • Matyas Rakosi prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Ungaria șl Andras Hegediis, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, 
Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și Jiri Hendrich, secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia.

Din partea romînă au fost prezenți to
varășii : Gh. Gheorghiu-Dej, dr. Petru 
Groza, Gh. Apostol. I. Chișlnevschl, Chivu 
Stoica, Al. Moghioroș, general de armată 
Emil Bodnăraș, Miron Constantinescu, P. 
Borilă, C. Pîrvulescu, D. Caliu, N. Ceau- 
șescu, general-locotenent Al. Drăghicl, 
J. Fazekas, acad. C. I. Parhon președin
tele A.R.L.U.S.-ulul, acad. Traian Săvu- 
lescu, președintele Academiei R.P.R., S. 
Bughicl, D. Petrescu, Constanța Crăciun, 
M. Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., mem
bri ai guvernului, Stelian Moraru, preșe
dintele Consiliului Central al Sindicate
lor. Lotar Rădăceanu, vicepreședinte al 
Comitetului Național pentru Apărarea Pă. 
cii, conducători ai organizațiilor obștești, 
oameni al culturii, științei și artei, gene

dente de ea, relațiile dintre U1R.S.S, și 
țara noastră au la bază principiul’' res
pectului reciproc al independenței, suve
ranității naționale și intereselor fiecărei 
țări. Relațiile romîno-sovietice se dezvol
tă an de an în interesul întăririi păcii, 
în interesul cauzei socialismului.

Prezența la București în aceste zile, 
alături de delegația sovietică, a tovarășu
lui Matyas Rakosi, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria și a tovarășului An
dras Hegediis, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, precum și a pri
mului secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Cehoslovac tovarășul 
Novotny a prilejuit poporului nostru să-și 
exprime încă odată dragostea față de po
poarele țărilor lagărului păcii, democrației 
și socialismului. Prietenia dintre popoarele 
statelor democrate este o uriașă forță care 
acționează în apărarea păcii, în zădărni
cirea planurilor cercurilor agresive. Acea
stă prietenie a căpătat un conținut și mai 
bogat prin semnarea la Varșovia a Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R- P. Albania, R. P, Bul
garia, R. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S. Acest Tratat constituie 
pentru relațiile dintre statele lagărului de
mocrației și socialismului un stadiu cali
tativ nou, o închegare și mai strînsă a 
forțelor lor în vederea apărării păcii și 
securității. Tratatul de la Varșovia — care 
are un caracter strict defensiv — pornește 
de la principiile respectării suveranității 
de stat și a neamestecului în afacerile in
terne în conformitate cu principiile Cartei 
O.N.U. La baza acestui Tratat stă ideea 
nobilă a apărării păcii, a vegherii cu vi
gilență la uneltirile imperialiste.

Poporul nostru este mîndru că țara noa
stră se află printre țările semnatare ale 
Tratatului de ia Varșovia, că face parte 
din țările care au pornit pe drumul isto
ric al socialismului. El știe că existența 
uriașului lagăr democrat care de la Elba 
la Pacific reunește 900 milioane de oameni 
este de natură să împiedice realizarea pla
nurilor de dominație mondială ale cercu
rilor imperialiste occidentale. Poporul 
nostru salută inițiativele politicii de pace 
a U.R-S-S., inițiative care contribuie la 
destinderea situației internaționale și fac 
posibilă reglementarea unor probleme in
ternaționale litigioase.

Poporul și guvernul R-P.R. sprijină cu 
căldură politica externă a Uniunii Sovie
tic^. Oamenii muncii din patria noastră au 
urmărit cu interes vizita delegației guver
namentale sovietice la Belgrad și salută 
rezultatele tratativelor care au luat sfîrsit 
prin semnarea Declarației guvernelor 
U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia. Tratativele 
duse la Belgrad reprezintă o contribuție 
însemnată adusă cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Așa cum a arătat tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej la mitingul oamenilor muncii din 
Capitală: „Poporul romîn, care are stră. 
vechi legături de prietenie cu poporul 
iugoslav, se bucură de . fiecare pas 
nou în calea îmbunătățirii relațiilor 
dintre Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Federativă Iugo
slavia. Guvernul Republicii Populare 
Romîne este hotărît să aducă contri
buția sa continuă la normalizarea și 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, bună 
vecinătate și colaborare cu Republica 
Populară Federativă Iugoslavia”.

Sentimentul de adîncă recunoștință față 
de Uniunea Sovietică, față de gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice și 
față de Guvernul U.R.S.S., animă pe fie
care om al muncii din patria noastră.

Prin membrii delegației guvernamentale 
sovietice tineretul muncitor din R.P.R. 
alături de întregul popor, transmite po
porului sovietic simțămintele noastre de 
profundă prietenie.

Trăiască în veoi prietenia romîno-sovie- 
tică!

rali, șefi ai cultelor, ziariști romînl șl 
străini.

A fost de față M. B. Mitin, membru al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. A parti- 
cipet de asemenea general colonel F. I. 
Golikov

Intre invitați se aflau P. S. Dedușkin, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uni
unii Sovietice la București și membrii Am
basadei.

Erau de față de asemenea: ambasadorii 
extraordinari șj plenipotențiari ai: R.P.D. 
Coreene — Den-Em, R. P. Ungare -» L. 
Pataki, R. P. Bulgaria — S. D. Pavlov, 
R. Cehoslovace — j. Ședivy, R.P.F. Iugo
slavia — N. Vujanovic, R. P. Albania — 
M. Lake, R. P. Chineze — Ke Bo-nian, 
miniștrii plenipotențiari și trimiși extra
ordinari ai: S.U.A. — H. Shantz, Franței 
— P. Francfort, Marii Britanii — Dermot 
Francis Macdermot, , Italiej — Francesco 
Lo Faro, însărcinați! cu afaceri ai: Israe
lului — Zev Argaman, Elveției — A. Pa- 
rodi. însărcinații cu afaceri ad-interim ai: 
Turciei — Saffet tlrfi Betin, Finlandei — 
A. Thesleff, Danemarcei—A. C. K. Wright, 
Argentinei — Jose Medoro Delfino, Egip
tului — Abdel Rahman Hamza, R. D. Gar. 
mane — Erich Simons, R. P. Polone — K. 
Janiszewski, însărcinatul cu afaceri cu
rente al Legației Belgiei — A Willot.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. (Agerpres)
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Ecouri în străinătate ale Declarației guvernelor 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

și Republicii Populare Federative Iugoslavia
R.P.F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 4 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția Tanitig, ziarul ,,Politika“ 
subliniază In numărul său din 3 iunie că 
Declarația comună a guvernelor iugoslav 
și sovietic încheie importantele tratative 
dintre cele două țări. Ziarul subliniază 
că aceste tratative, care s-au desfășurat 
intr-un spirit de înțelegere reciprocă, au 
arătat că metoda tratativelor în condiții 
de egalitate în drepturi este unicul mijloc 
de reglementare a problemelor interna
ționale nerezolvate și de îmbunătățire a 
relațiilor dintre state.

Ziarul menționează că Declarația co
mună reprezintă o contribuție concretă 
la cauza păcii generale și o punere în 
practică a principiilor coexistenței; ea 
creează baza pentru colaborarea între Iu
goslavia și Uniunea Sovietică și pentru 
înlăturarea rămășițelor relațiilor anor
male care au existat în trecut între cele 
două state.

R. D. GERMANA
BERLIN 4 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite : La 3 iunie presa democrată ger
mană a publicat în primele pagin; sub 
titluri mari știri despre semnarea la Bel
grad a Declarației guvernelor Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste și Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia. Zia
rele au publicat textul integral sau o 
amplă expunere a Declarației, subliniind 
că ea cheamă toate națiunile să depună 
eforturi pentru soluționarea tuturor pro
blemelor internaționale pe cale de trata
tive.

Ziarul „Neues Deutschland" subliniază 
de asemenea că cele două delegații spri
jină" cererea Republicii Populare Chineze 
cu privire la eliberarea insulei’ Taivan și 
cu privire la acordarea Republicii Popu
lare Chineze a locului ei legitim în Orga
nizația Națiunilor Unite.

în declarație se relevă de asemenea, 
continuă ziarul, necesitatea soluționării 
problemei germane pe baze democratice 
și în conformitate, cu năzuințele și intere
sele poporului german, precum și cu inte
resele securității generale. în legătură cu 
aceasta, scrie „Neues Deutschland", se 
propune crearea unui sistem general de 
securitate colectivă, precum și un sistem 
de securitate europeană.

Ziarele menționează dorința comună a 
Uniunii Sovietice și Iugoslaviei de a sta
bili relații economice și culturale strînse 
între cele două țări și de a lua măsuri co
mune în vederea folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

R. P. ALBANIA
TIRANA 4 (Agerpres). — A.T.A. trans

mite : Declarația guvernelor Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste și Repu
blicii Populare Federative Iugoslavia, sem
nată la 2 iunie a.c. la Belgrad, este pu
blicată la 3 iunie de toate ziarele alba
neze în primele pagini. Ziarele publică de 
asemenea știri despre semnarea Decla
rației.

GERMANIA OCCIDENTALA
BERLIN 4 (Agerpres). — TASS trans

mite : în știrile publicate în primele pa
gini sub titluri mari, presa vest-berlineză 
expune amănunțit conținutul Declarației' 
guvernelor Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și1 Republicii Populare Federa
tive Iugoslavia.

în subtitlul știrii publicate de ziarul 
„Die Welt", se subliniază că Declarația 
Cere să se acorde Republicii Populare

Solemnitatea înmlnării
MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum s-a mai anunțat, la 3 
îunie în sala Sverdlov din Kremlin s-a 
înmîhat Premiul Internațional Stalin lui 
Dennis Nowell Pritt, militant de seamă pe 
tărim obștesc din Anglia, președintele 
Asociației Internaționale a Juriștilor De- 
mocrați.

în cuvîntul său de deschidere a solem
nității, scriitorul N. S. Tihonov, președin
tele Comitetului Sovietic pentru Apărarea 
Păcii, e spus că oamenii sovietici salută 
în persoana lui Dennis Pritt, președintele

După ce a mulțumit Comitetului pentru 
ciftstea care i-a fost acordată, D. N. Pritt 
a spus : „Consider că această distincție a 
fos.t binemeritată de toți luptătorii activi 
pentru pace și împotriva colonialismului 
care muncesc în țara mea și de toți ju
riștii- progresiști.

Lupta pentru pace se duce în Marea 
Britanfe în condiții speciale. La noi există 
o democrație parlamentară cu un accen
tuat Sistem bipartit și liderii celor două 
partide principale, care se perindă la pu
tere, duc o politică externă bipartită co
mună- Această politică care desparte o 
mare parte a lunyi în două lagăre opuse 
unui celuilalt și care este îndreptată spre

Primul ministru al Indiei Nehru, 
a plecat spre Uniunea Sovietică

PEKIN 4 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

în dimineața zilei de 4 iunie, primul mi
nistru al Indiei, Nehru, însoțit de fiica 
sa, Indira Gandhi, a părăsit orașul Delhi 
plecînd cu avionul spre Uniunea Sovietică 

Ta Invitația guvernului sovietic. El va face 
o primă escală la Poona Si Bombay și va 
părăsi orașul Bombay la 5 iunie, plecînd 
spre Praga. De aici el va pleca în Uniunea 
Sovietică cu un avion sovietic special.

Primul ministru Nehru va sta aproxima
tiv 16 zi Ia în Uniunea Sovietică. La în
toarcere el va vizita R.P. Polonă, Austria, 
Iugoslavia, Italia, Egiptul.

Primul ministru al Indiei a fost condus 
la aeroport de dr. S. Radhakrișnan, vice
președintele Indiei, de membri al guver
nului indian și de reprezentanți diploma
tici străini.
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Chineze locul ce 1 se cuvine în Organiza
ția Națiunilor Unite, reducerea generală 
a armamentelor, interzicerea armei ato
mice și folosirea pașnică a energiei ato
mice și că participanții la tratative se 
pronunță pentru rezolvarea problemei ger
mane în interesul poporului german și al 
securității generale.

Ziarul „Spandauer Volksblatt" scrie că 
această declarație dovedește unitatea de 
păreri a celor două guverne în privința 
măsurilor ulterioare în vederea normali
zării relațiilor și dezvoltării colaborării 
între cele două state.

Toate celelalte ziare relevă de aseme
nea acele pasaje din Declarație în care 
se vorbește despre necesitatea rezolvării 
pașnice a unor probleme internaționale 
cum sînt reducerea armamentelor, inter
zicerea armei atomice și folosirea pașnică 
a energiei atomice, reglementarea demo
cratică pașnică a problemei germane etc.

Toate ziarele vest-berlineze comentează 
rezultatele tratativelor sovieto-iugoslave 
în articolele lor de fond sau redacționale.

ITALIA
ROMA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite : Toate ziarele italiene au publicat 
la loc de frunte știri despre încheierea 
tratativelor sovieto-iugoslave de la Bel
grad.

în afară de corespondențe amănunțite 
în legătură cu ultimele ședințe, ziarul 
„Unita" se ocupă de rezultatele tratative
lor intr-un articol de fond semnat de 
Luigi Longo, secretar generai adjunct al 
Partidului Comunist Italian. în articol se 
subliniază că „acordurile realizate la Bel
grad nu. privesc numai interesele celor 
două țări. Ele privesc interesele generale 
ale cauzei păcii și1 colaborării între po
poare. De aceea, aceste acorduri au o în
semnătate deosebită pentru Italia. Ele 
arată că. în prezent, pe arena internațio
nală și mai ales în apropierea frontierelor 
noastre, se conturează ceva nou în direc
ția întăririi păcii și slăbirii încordării".

La Belgrad și’ la Viena, continuă Longo, 
„politica da pace, coexistență pașnică și 
colaborare internațională a repurtat o 
nouă victorie, iar politica americană de 
împărțire a lumii în blocuri militare ostile, 
politica pregătirilor de război, a suferit 
o nouă înfrîngere. Noi, ca comuniști și 
partizani ai păcii, ca patrioți, nu putem 
să nu fim bucuroși'’.

Ziarul „Paese” scrie că rezultatele tra
tativelor iugoslavo-sovietice nu numai că 
,,prezintă o uriașă însemnătate pentru 
îmbunătățirea relațiilor sovieto-iugoslave, 
dar constituie o contribuție cel puțin tot 
atît de importantă la cauza generală a 
slăbirii încordării internaționale... Stra
tegii războiului rece au primit o lovitură 
puternică".

AUSTRIA
VIENA 4 (Agerpres). — TASS trans

mite : Toate ziarele vieneze din 3 iunie 
au publicat în prima pagină știrea des
pre Declarația guvernelor U.R.S.S. și 
R.P.F.I.

Presa democrată subliniază în comen
tariile sale că guvernele U.R.S.S. și Iugo
slaviei eu elaborat un program comun 
asupra problemelor internaționale de cea 
mai mare importanță. Ziarul „Oesterrei- 
chische Volkstimme‘‘ constată că acordul 
realizat la Belgrad dovedește dorința celor 
două țări de a întări și dezvolta relațiile 
de prietenie.

O serie de ziare, printre care și „Neues 
Oesterreich” scrie că ambasadorii Fran
ței, Marii Britanii și S.U.A. la Bel
grad se vor întîlni în viitorul apropiat cu 
membrii guvernului iugoslav pentru a

Premiului Iaternațional
Comitetului englez pentru apărarea păcii 
— pe toți partizanii păcii din Anglia. în
tregul popor englez iubitor de libertate și 
de pace.

S-a dat citire în limbile rusă și engleză 
hotărîrii Comitetului cu privire la decer
narea Premiului Internațional Stalin lui
D. N. Pritt. în aplauzele furtunoase ale 
asistenței, N. S. Tihonov l-a înmînat lui 
Dennis Pritt diploma și medalia de aur de 
laureat.

Au rostit cuvîntări de salut din partea 
U.R.S.S. E. A. Zeidin, vicepreședinte al 

Cuvîntarea lui D. N. Pritt
sprijinirea „războiului rece", a producției 
de arme termonuclear© și reînarmării 
Germaniei occidentale implică primejdia 
unui al treilea război mondial. Poporul 
englez însă, ca și orice alt popor, este 
din tot sufletul și din toată lnima împo
triva războiului.

în lupta nobilă pentru menținerea și în
tărirea păcii în întreaga lume, la care po
porul sovietic a adus și aduce o contri
buție atît de mare și prețioasă, mai sînt 
o serie de primejdii. în special în proble
mele Germaniei și Taivanului. Dar eu 
cred că împotrivirea tuturor popoarelor 
față d© război, exprimată și îndrumată 
de Consiliul Mondial al Păcii și de parti

Vizita unei delegații de profesori sovietici 
în R. P. F. Iugoslavia

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans, 
mite : O delegație de profesori sovietici 
condusă de Ivan Grifkov, președintele 
Comitetului Central al sindicatului din 
școlile elementare și medii din R.S.F.S.R. 
a făcut o vizită de două săptămîni în Iugo
slavia.

Lucrătorii din învățămîntul sovietic au 
luat parte la cel de al 6-lea Congres al 
sindicatului din școlile elementare și me
dii din Iugoslavia și au făcut totodată o 
călătorie prin . tară. Ei au vizitat orașele 
Opatia, Split, Dubrovnik, Sarajevo, Bel
grad unde s-au interesat de organizarea 
învățămîntului public și au stat de vorbă 
cu colegii iugoslavi.

într-o convorbire cu un corespondent 
al agenției TASS, Ivan Grifkov a spus :

Am fost primiți în Iugoslavia ca oaspeți 
bineveniți, ca prieteni. Călătoria noastră 
a contribuit la cunoașterea reciprocă a 
modului de organizare a activității școli
lor din cele două țări. La Belgrad am vi
zitat școala „Frații Ribar" — după nu

„discuta situația politică creată după în
cheierea tratativelor cu delegația so
vietică".

GRECIA
ATENA 4 (Agerpres,1. — TASS trans

mite : Ziarele ateniene publică în prima 
pagină, sub titluri mari, materiale în le
gătură cu rezultatele tratativelor de la 
Belgrad. Ziarele „Avghi", „E’.ephterla", 
„Katimerini" și „Vima“ publică textul in. 
tegral al Declarației guvernelor U.R.S.S. 
și R.P.F.I. Celelalte ziare expun amănunțit 
textul declarației și citează ample pasaje.

Ziarul rAvghi" publică Declarația sub 
următorul titlu ; „Rezultatele tratativelor 
de la Belgrad au întrecut toate așteptările. 
Cele două țări declară că sînt devotate 
cauzei păcii. Ele sînt pentru dezarmare și 
pentru interzicerea armei atomice. Cele 
două țări au hotărit să dezvolte colabora
rea politică, economică și culturală".

Ziarul „Katimerini" publică materiale 
sub titlul: „Iugoslavia a căzut de acord 
cu Rusia Sovietică asupra unor principii 
importante ale politicii externe".

Toate ziarele scot în evidență „neliniș
tea cercurilor apusene" provocată de De
clarația cu privire la rezultatele tratati
velor pe care conducătorii sovietici le-au 
purtat la Belgrad.

FINLANDA
HELSINKI 4 (Agerpres)— TASS trans

mite : Toate ziarele de dimineață care 
apar la Helsinki au publicat la 3 iunie la 
loc de frunte știri cu privire la semnarea 
la Belgrad a Declarației guvernelor Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste și 
Republicii Populare Federative Iugosla
via. Ziarele menționează că ambele țări 
cer interzicerea armei atomice și regle
mentarea problemei germane în confor
mitate cu interesele poporului german și 
securității generale.

OLANDA
HAGA 4 (Agerpres). — TASS transmite: 

Ziarele olandeze publică Declarația gu
vernelor U.R.S.S. și R.P.F.I. cu privire la 
încheierea cu succes a tratativelor so- 
vieto-iugoslăve.

Este semnificativ faptul că ziarul ,,Het 
Vrije Volk" și-a pus coloanele la dispozi
ția ziaristului francez Michel Gordet atît 
timp cit el scria despre un „eventual eșec" 
al tratativelor, dar a încetat imediat pu
blicarea articolelor atunci cînd a devenit 
limpede că încheierea cu succes a trata
tivelor este iminentă.

TURCIA
ISTAMBUL 4 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarele care apar la Istambul 
publică informații despre încheierea tra
tativelor sovieto-iugoslave. Ziarele ci
tează extrasele din Declarație în care sa 
vorbește despre condamnarea blocurilor 
militare, despre folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice și despre necesitatea 
de a se recunoaște drepturile legitime ale 
Republicii Populare Chineze.

EGIPT
CAIRO 4 (Agerpres). — TASS trans

mite : Știrile cu privire la încheierea tra
tativelor sovieto-iugoslave se află în cen
trul atenției presei egiptene. Ziarele pu
blică la loc de frunte, sub titluri mari, 
expuneri amănunțite ale Declarației gu
vernelor U.R.S.S. și R.P.F.I.

„Al Ahram", „Egyptean Gazette" și alte 
ziare reproduc ample citate din textul 
Declarației. Ziarele publică fotografii ale 
conducătorilor Uniunii Sovietice și Iugo
slaviei.

Stalin lui D. N. Pritt
Asociației Internaționale a Juriștilor De- 
mocrați, scriitorul A. A. Surkov, profeso
rul A. I. Denisov, președintele consiliului 
de conducere al VOKS-ului, profesorul P.
E. Orlovski, rectorul Institutului juridic 
„A. I. Vîșinski" âl Academiei de Științe 
a U.R.S.S., membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., M. A. Bo
drov, tehnician la uzina de rulmenți nr. 1.

Laureatul Premiului Internațional Stalin, 
Dennis Pritt, a rostit O cuvîntare de răs
puns care a fost ascultată cu mult interes.

zanii păcii din fiecare țară, va fi suficient 
de puternică pentru a menține și întări 
pacea.

Datorită eforturilor milioanelor de par
tizani ai păcii, minunata noastră țară, 
Anglia noastră, dealurile ei înverzite, Hu
rtle ei line, satele ei pitorești, minunatele 
ei monumente istorice transformate — din 
cauza politicii greșite, promovate de gu
vernele Angliei în eventuale obiective 
pentru bombele termonucleare — vor ră- 
mîne neatinse, tot așa ca și munții minu
nați, văile Și cîmpiile, fluviile largi și 
lacurile Uniunii Sovietice, mărețele mo
numente istorice ale Uniunii Sovietice. 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

mele eroilor căzuți în lupta împotriva 
fascismului — și școala „Djura Sprutar". 
Vizitarea diferitelor școli din Iugoslavia 
ne-a convins că în ultimii zece ani în 
Iugoslavia a fost îmbunătățit învățămîntul 
public, a fost desăvîrșit în linii mari în
vățămîntul elementar general, a crescut 
numărul elevilor. în prezent se jau mă
suri pentru introducerea învățămîntului 
de opt ani.

Vizita noastră în Iugoslavia, a con
tinuat Ivan Grifkov, a contribuit la crea
rea condițiilor pentru lărgirea legăturilor 
între lucrătorii pe tarîmul învățămîntu
lui din cele două țări. Comunicările făcute 
de profesorii sovietici la congresul iu
goslav despre modul de organizare a în
vățămîntului public în U.R.S.S. au fost 
urmărite cu mare atenție. Delegații la 
congres au primit cu însuflețire invitația 
transmisă de delegația noastră de a tri
mite anul acesta în- U.R.S.S. o delegație 
de profesori iugoslavi.

Plecarea delegației guvernamentale 
a Uniunii Sovietice din Sofia

SOFIA 4 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 4 iunie, delegația guvernamen
tală a Uniunii Sovietice, care s-a aflat la 
Sofia într-o vizită de prietenie, alcătuită 
din tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bul
ganin și A. I. Mikoian, a depus o coroană 
de flori la Mausoleul iui Gheorghi Dimi
trov și la Monumentul ostașilor armatei 
sovietice.

Membrii delegației sovietice au fost în
soțiți de Vîlko Cervenkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria ; Gheorghi Damianov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare ; 
Gheorghi Ciankov, Ralko Damianov, 
vice-președinți ai Consiliului de Miniștri ; 
generalul de armată Ivan Mihailov ; To
dor Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Bul
garia.

Tovarășii N. S. Hrușciov, N. A. Bulganin

In legătură cu convocarea unei conferințe 
a șefilor guvernelor celcr patru puteri

NEW YORK 4 (Agerpres).—TASS trans- aflat că S.U.A., Anglia și Franța lntențio- 
mite: nează să propună Uniunii Sovietice ca

După cum anunță din Washington agen- conferința șefilor guvernelor celor patru 
ția United Press, din surse oficiale s-a puteri să aibă loc la Geneva la 18 iulie.

Greve în Anglia și S.U.A.
LONDRA 4 (Agerpres). — Greva fero

viarilor englezi, membri ai sindicatului 
unit al mecanicilor de locomotive și fo- 
chiștilor continuă de șapte zile. Amploarea 
acestei greve este ilustrată de următoarele 
date: de obicei în Anglia circulă zilnic 
26.000 de trenuri de pasageri și 14.000 de 
trenuri de marfă. în prezent, din cauza 
grevei, pe căile ferate din țară circulă 
numai 4.000 de trenuri de pasageri și 
2.500 de trenuri de marfă. Greva are re- 
percursiuni în primul rînd asupra indus
triei carbonifere, deoarece această ramu
ră nu poate lucra normal dacă nu se ex
pediază cărbunele extras consumatorilor.

Industria metalurgică se află de ase
menea într-o situație grea, deoarece 
transportul auto nu poate asigura apro
vizionarea cu materiile prime necesare.

Cu toate că consecințele grevei se fac 
tot mai simțite în industrie, guvernul și 
patronii refuză cu încăpățînare să satis
facă revendicările feroviarilor privitoare 
la mărirea salariilor.

Agențiile de presă subliniază că situa

Scurte știri
• Cu consimțămîntul guvernului R. P. 

Chineze, guvernul regatului Norvegiei a 
înființat la Șanhai un consulat general.

• In capitala Uzbekistanului au sosit 
Irinel Liciu și Gabriel Popescu, prim-so- 
liști ai Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R., aflați în turneu în Uniunea Sovie
tică.

• Ziarul „Neues Deutschland" anunță 
că în zilele de 1 și 2 iunie a avui loc la 
Berlin cea de a 24-a plenară a Comitetu
lui Central ai Partidului Socialist Unit din 
Germania.

In cadrul plenarei W. Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G. a prezentat un 
raport despre rezultatele Conferinței de la 
Varșovia și despre noile sarcini.

La startul primelor întreceri
Că șî cînd ar fi evut în față un diri

jor a cărui baghetă ridicată cerea tă
cere desăvârșită, sutele de glasuri ale 
spectatorilor ce înțesau tribunele micului 
stadion „Grivița Roșie”, amuțiră. Nu se 
mai auzi nici glasul plin de voioșie al 
cazangiului Oprea Constantin, nici rîsul 
zglobiu, plin de viață, încrezător în vii
tor al micuțului cela pacheș, nerăbdător 
să vadă întrecerea sportivilor. Se făcu 
liniște deplină. Deodată, din mijlocul te
renului, străbătură pină departe, în al
bastrul fără pată al cerului, acordurile 
melodioasa ale unui marș cunoscut, mult 
iubit de tineretul patriei noastre. „Mar
șul sportivilor” de Dunaevschl, anunță pe 
spectatori că trneretul entuziast, sportivii 
Griviței Roșii au pășit în sezonul sportiv 
de vară.

★
Pocnetul pistolului îl aruncă pe cei 5 

tineri din prima serie a probei de 100 m. 
plat, înainte. Iată-1 pe atlețl. Sînt tinerii 
muncitori Zaharla Valerlu de la secția 
montaj, tâmplarul Bălan Nicolae, Șincan 
Alexandru și Buton Virgil de la turnăto
rie fontă. Cinci trupuri vînjoase, bine 
clădite, agere, zvîcnlră pe pista de zgură. 
Tînărui strungar Iancu Nicolae nu mai 
auzea nimic. Nici încurajările muncitori
lor din tribună, nici aplauzele care-i în
soțeau pe sportivi. Trăgea din răsputeri 
pironindu-și privirea spre firul alb ce se 
apropia văzând cu ochii. încă puțin, ti
neri sportivi, mai sint 50 de metri, 30, 20,

Locomotiva (R. P. R.) -
Pe stadionul „Kirov” din Leningrad s-a 

desfășurat la 4 iunie întîlnirea internațio
nală prietenească de fotbal dintre echipa 
selecționată a asociației Locomotiva 
(R.P.R.) și echipa Zenith (Leningrad). Jo-

Cursa ciclistă
PLOVDIV 4 (Agerpres). — Prin telefon 

de la trimisul special al Agenției 
„Agerpres".

Competiția ciclistă Internațională Bu- 
curești-Sofia a continuat sîmbătă cu des
fășurarea etapei a 2-a pe distanța Ga- 
brovo-Plovdlv (175 km.). Cel 30 de cicliști 
care se întrec în această competiție au 
avut de străbătut în această etapă munții 
Balcani prin pasul Șipka. Ca și în prima 
etapă, lupta pentru victorie a fost deose
bit de dîrză, de-a lungul drumului pînă 
la Plovdiv avînd loc o serie de acțiuni 
Interesante.

Clasamentul etapei Gabrovo-Plovdlv 
(175 km.) 1. Iliev (R. P. Bulgaria) a 
parcurs 175 km. în timpul de 5 h. 36’0, 

și A. I. Mikoian, însoțiți de conducătorii 
Partidului Comunist din Bulgaria și ai gu
vernului bulgar au vizitat uzina de apara- 
taj electric „Voroșilov" din Sofia. Munci
torii și muncitoarele au făcut o caldă și 
entuziastă primire delegației guvernamen
tale sovietice.

★
SOFIA 4 (Agerpres). — A.TJ3. trans

mite : La 4 Iunie a părăsit R. P. Bulgaria 
delegația guvernamentală sovietică, care 
s-a aflat la Sofia într-o vizită de priete
nie. Din delegație au făcut parte N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului Sovie
tului Suprem al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, N. A. Bulganin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.RJS.S.

ția economică a țării este îngreunată și 
de greva docherilor din principalele por
turi ale Angliei, grevă care durează de 
12 zile.

★
NEW YORK 4 (Agerpres). — Muncitorii 

de la uzinele „Ford Motor" din Chicago, 
Dearborn și Meruihen au declarat grevă. 
Ei au refuzat să dea ascultare ordinului 
dat de Walter Reuther, președintele C.I.O. 
de a se amina declanșarea grevei pină 
la încheierea tratativelor cu conducerea 
societății. Muncitorii sînt extrem de ne
mulțumiți de atitudinea boss-ilor sindi
cali. Un asemenea conducător sindical 
care a anunțat amînarea încheierii nou
lui contract de muncă a fost huiduit de 
mulțimea care aștepta cu febrilitate re
zultatul negocierilor dintre patroni șl sin
dicat.

în semn de solidaritate cu greviștii, 
muncitorii de la celelalte uzine Ford au 
refuzat să presteze ore suplimentare — 
sistem prin care patronii încearcă să re
cupereze pierderile pricinuite de grevă.

• La clubul maeștrilor artei scenice din 
Moscova a avut loc avanpremiera filmu
lui romînesc „O scrisoare pierdută" după 
piesa lui Ion Luca Caragiale. Filmul a 
stîmit un viu interes în rîndurile actori
lor, regizorilor, criticilor din Moscova care 
au asistat la spectacol.
■» La 3 iunie Pin De-Huai, vicepremier al 

R.P. Chineze, s-a înapoiat la Pekin. După 
cum se știe, după ce a participat la Berlin 
la sărbătorirea celei de a 10-a aniversări 
a eliberării Germaniei, Pîn De-Huai a luat 
parte ca observator al R- P. Chineze la 
conferința de la Varșovia a țărilor euro
pene pentru asigurarea păcii și securității 
în Europa. El a vizitat de asemenea Polo
nia și Uniunea Sovietică.

5 metri. Iancu Nicolae se aruncă cu piep
tul înainte, simți cum se rupe firul de la 
linia de sosire. învinsese.

Cite emoții n-a avuLrtînărul nostru 
sportiv înainte de concurs. Cu atît mai 
mare este însă bucuria unui succes. Și 
succesul înregistrat azi — primul din ca
drul Concursurilor sportive ale tineretului 
— nu este de loc întîmplător. Pînă a 
ajunge la acest 12,8 strungarul Iancu Ni
colae a depus multe eforturi. Zeci de 
starturi, zeci de antrenamente a făcut tî
nărui sportiv.

Mulțimea spectatorilor a admirat apoi 
întrecerile voleibaliștilor, demonstrațiile 
de box ale tinerilor oe activează în secția 
de box a colectivului, curse cicliste de 
urmărire pe pistă șl un meci de fotbal 
între selecționatele sectorului de locomo
tive și vagoane.

*
Aceasta «-a întâmplat cu cîteva zile în 

urmă, pe micul stadion Grivița Roșie din 
cartierul muncitoresc Steaua. Peste 400 de 
sportivi utemiști și tineri muncitori ai 
complexului C.F.R. Grivița Roșie mobili
zați de organizația de bază U.T.M. și co
lectivul sportiv Locomotiva au început 
primele întreceri în cadrul Concursurilor 
sportive desfășurate în cinstea Festivalu
lui. Frumoase au fost întrecerile tineri
lor sportivi. Ele au demonstrat vigoarea 
tinerilor muncitori ceferiști, forța lor ti
nerească, dragostea lor de viață, de pace.

Zenith (Leningrad) 1-0
cui a prilejuit o luptă sportivă foarte 
spectaculoasă care a fost urmărită cu in
teres de zeci de mii de spectatori. Victoria 
a revenit cu scorul de 1—0 fotbaliștilor 
români.

București - Sofia
2. Gheorghlev (R. P. Bulgaria) același 
timp, 3. Dumitrescu (R.P.R.) 5 h.39’05”, 
4. Dimov (R. P. Bulgaria), 5. Bobcev 
(R. P. Bulgaria), 6. Ognenskl (R. P. Bul
garia), 7. Maxim (R.P.R.), 8. Molceanu 
(R.P.R.), 9. Sebe (R.P.R.), 10. Țupa 
(R.P.R.).

Clasamentul general Individual după 
două etape : 1. Dimov (R. P. Bulgaria) 
12 h. 53’14”, 2. Dumitrescu (R.P.R.) 12 
h.53’44”, 3. Molceanu (R.P.R.) 13 h. 
05’23’’, 4. Krîstev (R. P. Bulgaria) 13 h. 
07’54”, 5. Ognenski (R. P. Bulgaria) 6. 
Maxim (R.P.R.), 7. Sebe (R.P.R.) același 
timp.

Astăzi are loc ultima etapă : Plovdlv- 
Sofla (156 km.).

Guvernul R.P.R. a predat f 
spre păstrare guvernului 

R.P. Polone instrumentele 
de ratificare a Tratatului 

încheiat la Varșovia
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite: La 3 iunie, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Române, Marin Florea Ionescu, 
a predat în numele guvernului Republicii 
Populare Romine spre păstrare guvernu
lui Republicii Populare Polone instrumen
tele de ratificare a Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală în
cheiat între Republica Populară Albania, 
Republica Populară Bulgaria, Republica 
Cehoslovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Polonă, Repu
blica Populară Romînă, Republica Popu
lară Ungară și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste în orașul Varșovia la 14 
mai 1955 și ratificat de Marea Adunare 
Națională a R. P. R- la 30 mai 1955.

Protocolul depunerii instrumentelor de 
ratificare a fost semnat de ministrul afa
cerilor externe al Republicii Populare Po
lone — Stanislaw Skrszeszewski și de că
tre ambasadorul Republicii Populare Ro
mine — Marin Florea Ionescu.

Vizita delegatei 
parlamentare suedeze la Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 3 iunie, M. A. Iasnov, preșe
dintele Comitetului Executiv al Sovietu
lui Moscova de deputați ai oamenilor 
muncii a primit delegația parlamentară 
suedeză în frunte cu Gustaf Nilsson, pre
ședintele celei de a doua camere a Riksda- 
gului.

într-o convorbire' care a durat peste o 
oră. deputății Riksdagului s-au interesat 
de desfășurarea lucrărilor de reconstruc
ție a Moscovei, de construcția de locuințe, 
de problemele organizării Sovietului Mos
cova, de activitatea direcțiilor Sovietului, 
precum și de problemele finanțării gos
podăriei orașului. M. A. Iasnov a vorbit 
despre lucrările de amenajare a orașului 
și de construire a locuințelor.

La sfîrșitui convorbirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de caldă prietenie, 
Gustaf Nilsson a mulțumit pentru primi
rea cordială făcută oaspeților la Moscova.

Noi vedem — a spus Gustaf Nilsson — 
că Moscova merge spre un viitor luminos 
și că planul d© reconstrucție a Moscovei 
este tradus în viață.

La primire au fost de față P. I. Leonov* 
E. V. Mironova, vicepreședinți ai Comite
tului Executiv al Sovietului Moscova, și 
B. E. Rodionov, secretarul Comitetului 
Executiv al Sovietului Moscova.

I® primire au fost de față de asemenea 
membrii ambasadei Suediei și corespon
denții suedezi sosiți împreună cu dele
gația.

Tinerii din India 
întimpină Festivalul

DELHI 4 (Agerpres). — China NouS 
transmite: In întreaga Indie au loc în pre
zent alegeri de delegați la cel de al V-lea 
Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților pentru Pace și Prietenie de la Var
șovia.

In cadrul unui festival al tineretului din 
Calcutta, au fost aleși 150 de delegați din 
Bengalul de vest.

Comitetul din statul Bihar pentru pre
gătirea Festivalului a hotărîț să trimită 27 
de delegați la Festivalul de la Varșovia* 
Printre delegați se află tineri care au 
strîns cei maj mare număr de semnături 
■pe Apelul de la Viena.

Informafie
în ziua de 1 iunie a. c. a avu.t l°c 1» 

Palatul Marii Adunări Naționale a R.P.R., 
ședința Grupului național român al Uni
unii Interparlamentare, în cadrul căreia 
a fost prezentată o informare cu pr.vira 
la activitatea desfășurată în ultima pe
rioadă, cîț și cu privire la activitatea de
legației care a participat la reuniunile de 
primăvară ale Uniunii Interparlamentare 
ce au avut loc la Roma în cursu.i lunii 
aprilie a. c.

Totodată s-a relevat și necesitatea în
scrierii de noi membri in Grupul național 
romîn al Uniunii Interparlamentare.

în încheierea ședinței, adunarea gene
rală a dat mandat Comitetului de condu
cere pentru a desemna pe membrii dele
gației care va participa la Conferința 
anuală a Uniunii Interparlamentare, care 
va avea loc între 25—31 august a. c. la 
Helsinki.

(Agerpres)

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet al R.P.R. t 

Traviata (orele 11); Călărețul de aramă (seara): 
Teatrul de Stat de Operetă: Lăsati-mă să cînt (orela 
10,30); Ana Lugojana (seara); Teatrul National r 
„I. L. Caragiale*4 (sala Comedia): Doamna nevă
zută (orele 15); Fata fără zestre (seara); (sala 
Studio): Mielul turbat (orele. 10); Nunta lui Kre- 
cinski (orele 15); Liceenii (seara); Teatrul Armatei 
(sala din Bd. Magheru): Nunta lui Figaro (orei»” 
14); Furtuni de primăvară (seara); (sala din Calea 
13 Septembrie): Avarul (orele 10); Vlaicu Vodă 
(seara); Teatrul Municipal: Cum vă place (orele 10); 
Doamna Calafova (seara); Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. (Giulești): Slugă la doi stăpîni (orele 15)£ 
Chirita în provincie și Piatra din casă (seara); 
Teatrul Tineretului: David Copperfield (orele 10); 
Neisprăvitul (orele 15,30); Drumul soarelui (seaia); 
Ansamblul de Estradă (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Cer cuvîntul; (sala Libertatea): O seară dț 
muzică ușoară; Turneul Teatrului National Iași (sala 
C.C.S. din str. Lipscani nr. 53): Ce naște din pi. 
sică; Circul de Stat: Primăvara la circ (orele 16 și 
seara).

CINEMATOGRAFE: Patria: Festivalul filmului, 
polonez : Cei 5 din str. Barska ; București, Li
bertății : Irnblînzitoarea de tigri ; Republica,
I. C. Frimu, înfrățirea între popoare, 23 Au. 
gust : Neamul Jurbinilor ; Magheru, Victoria : 
Eu și bunicul; Vasile Roaită, Unirea: Mînăstirea 
din Parma; Maxim Gorki: Săgeata zboară în tara 
basmelor, Muzicanții de la Brenia, Unde este Mișa; 
Timpuri Noi: Actualitatea în imagini. Noutățile zi. 
lei, Țapul muzicant, Gimnaștii sovietici la Roma, 
Puiul de vulpe, „Cursa Scînteii" 1955 ; Elena Pavel, 
Filimon Sîrbu: Conștiința; 8 Martie: 2x2-=cîteodată 5; 
Tineretului: Din Argentina în Mexic; Gh. Doja, Lu
mina: Merele de aur; Al. Popov: Cine-și iubește 
nevasta; Cultural: Cei trei mușchetari; C. David: 
Copiii din Hiroshima; Alex. Sahîa: Submarinul 323; 
Flacăra: Contele Mișka; T. Vladimirescu: Ivan cel 
groaznic; Arta: Cîntecul fluviilor; Munca: Doi acri 
de pămînt; Moșilor, Popular: Portul din nord; 
Donca Simo: Mascarada; Rahova: Un vals vienez; 
Aurel Vlaicu: încercarea fidelității; IHe PintiHe: 
Hamlet; M. Eminescu, Boleslaw Bierut: Directorul 
nostru, Pui de șoimi; 1 Mai: Libelula, Pe drumul 
libertății; Volga: Aleksandr Matrosov; 8 Mal: Che
marea destinului; N. Bălcescu: Un om teribil; Gli« 
Coșbuc: Un caz în taiga; Olga Banele: Cel 13.


