
Conducătorul 
și călăuzitorul iubit

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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S intern în ajunul unui eve
niment important în via
ța noastră, a tinerilor: 

cel de-al doilea Congres al 
Uniunii Tineretului Muncitor. 
Și în aceste zile, gîndurile 
noastre se îndreaptă pline de 
dragoste și recunoștință spre 
partidul iubit.

Partidul, puterea populară 
au dat tineretului tot ce face 
tinerețea mai frumoasă, mai 
luminoasă, i-au deschis cele 
mai largi perspective de mun
că creatoare și de viață cloco
titoare, plină, Generația noas
tră tînără își poate permite cu 
adevărat cele mai îndrăznețe 
visuri cu siguranța că le va 
înfăptui. In politica înțeleaptă 
a partidului comuniștilor, în 
conducerea de către partid, noi 
vedem chezășia împlinirii nă
zuințelor noastre spre un vii
tor minunat, comunist.

Tineretul patriei noastre a 
simțit și simte mereu grija pă
rintească a partidului comuniș
tilor. Dragostea pentru tineret 
— viitorul țării, ziua ei de 
mîine — este caracteristică 
partidului comuniștilor în toa
te momentele activității sale. 
In focul luptelor revoluționare 
pentru doborîrea odiosului re
gim burghezo-moșicresc din 
Romînia, P.C.R. a creat, curînd 
după înființarea sa, „Uniunea 
Tineretului Comunist“ — orga
nizația revoluționară marxist- 
leninistă a tineretului munci
tor din Romînia, vlăstarul și 
rezerva partidului comunist. 
Educată de partid în spiritul 
combativității revoluționare, al 
luptei pline de abnegație îm
potriva jugului burghezo-mo- 
șieresc, pentru cauza poporului, 
pentru pace, pentru libertatea 
și independența patriei, pentru 
socialism, Uniunea Tineretului 
Comunist a crescut în rîndurile 
sale minunate figuri de viteji. 
Din rîndurile U.T.C.-ului s-au 
ridicat asemenea eroi ca Pavel 
Tcacenco, Lazăr Griinberg, 
Bernat Andrei. Ștefan Plavăț, 
Fiiîmon Sîrbu, losif Clișci, Ni- 
cclae Cristea, Haia Lifșiț, 01- 
ga Bancic, Vasile Roaită și afi
lia alții, care au înscris pagini 
de glorie in istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Cu aceeași dragoste de pă
rinte, cil aceeași dragoste 
comunistă de călăuzitor și 
conducător, crește astăzi par
tidul Uniunea Tineretului Mun
citor, continuatoarea eroicelor 
tradiții ale U. T. C. Ca și 
U.T.C., Uniunea Tineretului 
Muncitor păzește ca lumina 
ochilor principiul conducerii 
de către partid, principiu fun
damental care stă la baza în
tregii sale activități. Acest 
principiu este înscris la loc de 
frunte și in proiectul de statut 
modificat al U.T.M.: „Uniunea 
Tineretului Muncitor iși desfă
șoară întreaga sa activitate 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romin. Comitetul 
Central al U.T.M. este condus 
direct de către Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Roinîn ; comitetele regionale, 
raionale, orășenești și organi
zațiile de bază U.T.M. sînt 
conduse de către organele și 
organizațiile P.M.R. respec
tive".

Conducîndu-ne, partidul co
muniștilor ne dă țeluri înal
te, ne înarmează cu experien
ța revoluționară, ne ferește de 
dibuiri și rătăciri, ne arată clar 
ce avem de făcut. Asemenea 
documente de partid ca rezolu
ția de deosebită însemnătate 
a plenarei C C. al P.M.R. din 
22—24 decembrie 1948 asupra 
activității partidului in rindu- 
rile finere'ului, ca „Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R cu privire la activitatea 
U.T.M.“ din 1954 sau ca recen
ta hotărîre a Biroului Politic 
al C.C. al PM.R, privitoare

la îmbunătățirea muncii poli- 
tico-educative în rîndul stu
denților, călăuzesc tînăra noas
tră generație, ajutînd-o în 
munca ei creatoare, ajutînd-o 
să trăiască o tinerețe adevăra
tă, bogată.

Dragostea și grija partidului 
pentru tînăra noastră genera
ție se manifestă printr-o criti
că curajoasă, comunistă, a lip
surilor, printr-o călire revo
luționară a tineretului în fo
cul luptei și al muncii. Grija 
partidului pentru tineret, pen
tru călirea și educarea lui se 
împletește strîns cu încrederea 
în forțele tinerilor, cu stimula
rea elanului creator și a nese
catei lor energii. Despre aceas
ta vorbește minunat și faptul 
că în statutul P.M.R. se arată 
că „U.T.M. este principala re
zervă a partidului" și faptul că 
pentru prima dată s-a înscris 
în statutul partidului dreptul 
organizațiilor U.T.M. de a dez
bate larg și de a pune în fața 
organizațiilor de partid respec
tive toate problemele muncii 
întreprinderii, stațiunii de ma
șini și tractoare, gospodăriei 
agricole de stat, gospodăriei 
agricole colective, instituției 
etc. în vederea lichidării lipsu
rilor din aceste unități.

Partidul pune în fața tine
retului sarcini mărețe. El ofe
ră organizațiilor U T.M. posi
bilități minunate de a duce 
munca de educare comunistă 
în rîndurile tineretului, de a 
îndeplini cu succes rolul de 
ajutor și rezervă a partidului, 
de a participa activ, cu spirit 
de inițiativă la lupta întregu
lui popor pentru construirea 
socialismului. Partidul ajută 
U.T.M. să elimine șablonul, 
să găsească și să folosească 
forme de muncă mai atrăgă
toare, specific tinerești pentru 
activitatea in rîndurile tineri
lor.

Organizațiile de partid, co
muniștii se apleacă cu grijă la 
problemele tineretului, ii aiută 
pe tineri să-și dezvolte aptitu
dinile. Iată, de pildă, organiza
ția de partid de la uzinele „lo- 
sif Rangheț"-Arad a ajutat cu 
dragoste organizația U.T.M. 
în organizarea a numeroase 
brigăzi. Ea s-a preocupat ca 
în componența brigăzilor să 
intre și muncitori vîrstnicî cu 
o înaltă calificare, s-a preocu
pat să fie repartizați ingineri 
tehnicieni și maiștri, membri 
de partid și din activul fără de 
partid care să sprijine perma
nent brigăzile de tineret, să-i 
ajute pe tineri astfel ca aceștia 
să-și îndeplinească dorința de 
a folosi metode înaintate în 
muncă. Și cită atenție și dra
goste pentru tineret, vădește A 
comitetul raional de partid fi 
„Tudor Vladimirescu“ din Ca- fi 
pitală. Comitetul raional a fi 
analizat o serie de probleme fi 
legate de munca U.T.M., de 
activitatea tineretului ca : edu- Q 
carea comunistă a tinerilor, fi 
calificarea tinerilor, organiza- () 
rea timpului liber etc. Pentru fi 
a se analiza, de pildă, cum fi 
s-a desfășurat munca U.T.M. Q 
de educație comunistă, s-a for- fi 
mat un colectiv alcătuit din fi 
activiști de partid și U T.M. și Q 
alte cadre competente care au fi 
controlat la fața locului, vizi- fi 
tînd cămine, școli, stînd de fi 
vorbă cu tinerii. La activiștii fi 
comitetului raional utemiștii, J 
toți tinerii din raion găsesc fi 
mereu îndrumări și sfaturi fi 
prețioase. fi

In organ’zațiile de partid, 
in comuniști găsesc utemiștii, fi 
organizațiile utemiste un pă- fi 
rinte și un conducător drag, fi 
un prieten și un îndrumător fi 
încercat. Tinerii de la secția fi

inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2223 Marți 26 iunie 1956
M. JJH 'JHHMUUI -im HWLW

Călduroasa primire făcută Președintelui R. P. F.
Iugoslavia, Eosip Broz-Tito, de populația Capitalei

Duminică 24 iunie a sosit în 
București, la invitația Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și 
a Consiliului de Miniștri al 
R.P.R., într-o vizită oficială, ma
reșalul Iosip Broz-Tito, președin
tele R. P. F. Iugoslavia.

Pe clădirea gării Băneasa, în

cear, Manea Mänescu, I. Mineu, 
C. Popescu, M. Popescu, acad. 
M. Ralea, Gh. D. Safer, D. Simu- 
lescu, Marin Stancu, M. Suder, 
C. Teodoru, A. Breitenhofer, Pa
vel Daju, Fl. Dänälache, P. Drä- 
goescu, M. Gavriliuc, general 
maior Ion Gheorghe, T. Iorda-

Cen Ke; R. Cehoslovace M. Voj- 
ta; Statelor Unite ale Americii 
— H. Bartlett Wells; Uniunii 
Sovietice— V. F. Nikolaev; Al
bert Willot, însărcinat cu afaceri 
curente al Belgiei, precum și 
membrii ambasadei R.P.F. Iu
goslavia la București.

Foto AGERFRES

ședinte în vizita pe care o face 
în țara noastră.

Din tren coboară de asemenea 
tovarășii P. Borilă, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, A. Bunaciu, secretarul Pre
zidiului Mării Adunări Naționa
le, Șt. Cleja, locțiitor al minis

trului Afacerilor 
Externe, N. Guină, 
ambasadorul R.P.R. 
în R.P.F. Iugosla
via , precum și N. 
Vujanovici, amba
sadorul R.P.F. Iu
goslavia la Bucu
rești, și locotenent- 
colonelul MilanMi- 
nici, atașat militar, 
care au întîmpi- 
nat pe președintele 
Tito la sosirea pe 
teritoriul romînesc. 

Răsună puternice 
aclamații pentru 
prietenia dintre po
porul romîn și po
poarele Iugoslaviei, 
pentru conducătorii 
iugoslavi.

Conducătorii par
tidului și statului 
nostru strîng căl
duros mina preșe
dintelui Iosip Broz- 
Tito și celorlalți 
oaspeți iugoslavi.
Comandantul com

paniei de onoare, 
aliniate pe peron, 
prezintă raportul 
președintelui R.P.F. 
Iugoslavia.

Se intonează im 
nurile de stat ale 
R.P.F. Iugoslavia 
și R.P.R.

Tovarășul Iosip 
Broz-Tito, președ n- 
teie R.P.F. Iugosla
via și tovarășul

Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri, trec in revistă 
compania de onoare.

Ambasadorul R. P. F. Iugosla
via, N. Vujanovici, și Gr. Preo
teasa, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.P.R., prezintă președin
telui I.B. Tito pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej 
și Chivu Stoica prezintă preșe
dintelui pe membrii C. C. al 
P.M.R. și pe miniștri.

Un grup de pionieri oferă 
oaspeților buchete de flori.

Președintele I.B. Tito și per
soanele care îl însoțesc, împre
ună cu conducătorii partidului și 
guvernului, se îndreaptă spre 
Piața gării Băneasa. In piață, 
cît și pe arterele învecinate, un
de erau instalate megafoane, zeci 
de mii de locuitori ai Bucure- 
știului — muncito"i, funcționari, 
intelectuali, studenți — s-au 
adunat pentru a saluta pe înal- 
ții oaspeți ai poporului romîn.

Tovarășul Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
rostește cuvîntul de bun sosit.

limbile sîrbă șl romînă se putea 
citi urarea : „Bun venit președin
telui R. P. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito !“.

In întîmpinarea președintelui 
R.P.F. Iugoslavia și a persoane
lor care îl însoțesc se aflau în 
gara Băneasa tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
acad. Mihail Sadoveanu, Gh. 
Apostol, general de armată Emil 
Bodnăraș, N. Ceaușescu, I. Chi- 
șinevschi, Miron Constantinescu, 
Al. Drăghici, Al. Moghioroș, D. 
Coliu, L. Răutu, general colonel 
L. Sălăjan, I Cozma, J. Fazekaș, 
vicepreședinții Consiliului de 
Miniștri Al, Bîrlădeanu, S. Bu- 
ghici și Gh. Hossu; Gr. Preo
teasa, ministrul Afacerilor Exter
ne, acad. prof. dr. C.I. Parhon, 
membri ai C.C. al P.MR., mini
ștri, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești : Constanța Crăciun, M. 
Florescu, acad. I. Murgulescu, 
Gherasim Popa, Augustin Alexa, 
N. Bădescu, Șt. Bălan, Gh. Cioa
ră, P. Costache, Gh. Diaconescu, 
C. Doncea, Ion Dumitru, Gh. 
Gaston Marin, F. Gheltz, C. Lon-

chescu, P. Niculescu-Mizil, Ion 
Pas, Petre Lupu, C. Scarlat, B. 
Solomon, Sorin Toma, Ghizela 
Vass, general colonel Iacob Te- 
clu, general locotenent I. Tuto- 
veanu, general locotenent M. 
Haupt, V. Cristache, A. Vlădoiu, 
Pavel Ștefan și alții.

Au fost de față numeroși zia
riști romîni și străini.

La primire au fost prezenți 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București : ambasadorii 
R.P.D. Coreene — Den Em; 
R.D. Germane— W. Eggerath; 
R.P. Ungare — L. Pataki ; R P. 
Bulgaria — S. Pavlov; R.P. Al
bania— M. Lako; R.P. Polone
— J. Izydorczyk; miniștrii Da
nemarcei— Rolf Kiaer; Franței
— Pierre Francfort; Marii Bri
tanii— D.F. Mac Dermot ; Ita
liei— Francesco Lo Faro; In
diei — Rajeshfiwar Dayal; Egip
tului — Hussein Chawki ; Andre 
Parodi, însărcinatul cu afaceri 
al Elveției, însărcinați! cu afa
ceri ad-interim ai Argentinei — 
J. Medoro Delfino; Turciei — 
Mustafa Kayagil; Israelului — 
Yehuda Gideon; R.P. Chineze —

Ora 9. în gara Băneasa. Trenul 
special se oprește în fața pero
nului. Din tren coboară preșe
dintele R.P.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito. Împreună cu președin
tele coboară soția sa, Edvard 
Kardelj, vicepreședintele Vecei 
Executive Federative cu soția, 
Kocea Popovici, secretarul de 
stat pentru Afacerile Externe, cu 
soția, Mialko Todorovici, mem
bru ai Vecei Executive Federa
tive, Iacov Blajevici, președinte
le Vecei Executive a Republicii 
Populare Croația, Ioje Vilfan. 
secretar general al președintelui 
republicii, Djuro Stankovici, se
cretar de stat adjunct pentru 
Afacerile Externe, Anton Vratu- 
șa, șeful de cabinet al vicepreșe
dintelui Vecei Executive Federa
tive, Sloven Smodlak, șeful pro
tocolului președintelui republicii, 
generalul locotenent Miloș Sumo- 
nia, șeful de cabinet a! coman
dantului suprem, Milon Jejel, ad
jutantul principal al președinte
lui, Nikola Ciobelici, director ad
junct al Direcției federale a pla
nificării economice, și celelalte 
persoane care-1 însoțesc pe pre-

Cuvîntarqa tovarășului Chivu Stoica Cuvîntarea tovarășului Iosip Broz-Tito

Fiți bine venit
in patria noastră!

Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
: Poporul romîn întîmpină

astăzi cu sinceră bucurie sosP
: rea în R.P.R. a vicepreședinte-
■ lui Republicii India, Sarva- 
: palii Radhakrishnan. eminent
• om de stat Și cunoscut om de
• știință. In persoana scumpului 
ț nostru oaspete, salutăm din 
: toată inima întregul popor in- 
s di an.
: Vizita d-lui Radhakrishnan
: în țara noastră, se încadrează 
j în călătoria de prietenie pe 
: care vicepreședintele Indiei o
• întreprinde prin țările Europei
• și Africii. După cum este deja
• cunoscut, înainte de a păși pe 
: pămîntul țării noastre, Radha-
• krishnan a vizitat aproape
• două săptămîni Uniunea So-
• vietică. Vizita sa a fost ur-
• mărită cu un viu interes de
• către opinia publică din (ara 
: noastră considerind-o ca pe o
• nouă contribuție la dezvoltarea
• continuă a prieteniei frățești
• dintre India și Uniunea So-
• vietică, ca o contribuție la în-
• tărirea păcii generale și a co- 
J laborării internaționale.
• Alături de întreaga opinie 
j publică mondială, poporul ro-
■ mîn privește cu încredere și
■ bucurie adincire.i relațiilor
■ prietenești de colaborare sov.e-
• to-indiepe, sprijină po'itica ex-
• ternă u celor două state, no. 
i litică indreotată sare asigura-
• rea păcii și prieteniei între 
4 popoare. La baza relaț'ilor din- 
i tre U.R.S.S. și India se află
• cunoscutele cinci principii ale 
i colaborării prietenești și co- 
i existenței pașnice. Aceste arin-
• cipii sini recunoscute in ulti-
• mul timp pe scară tot mat lar-
i gă în relațiile internaționale. 
I De-a lungul ani'or, poporul
• romîn a urmărit cu simpatie
• lupta eroică a poporului in- 
i dian, a celor mai buni fii ai
• s-dt pentru libertate și mdepen- 
i denia națională. După scutu-
• rarea jugului colonialist (1947) 
î și proclamarea Republicii In-
• dia (1950), poporul indian.
• sub conducerea guvernului său,
• in frunte cu eminentul om po-
• litic și de stat — Jawaharlal 
i Nehru — a trecut la dezvolta- 
« rea economică și de stat 
î independentă. Noi am luat cu
• bucurie cunoștință că harni-
• cui și talentatul popor indian 
; a îndeplinit cu succes progra-
• mul de dezvoltare economică
• a țării, adoptat în 1951 pe o 
; perioadă de 5 ani (primul plan
• cincinal) și a pășit cu entu-
■ zlasm In acest an la înfăptui-
f

rea celui de al doilea plan • 
cincinal. •

Contribuția prețioasă pe care * 
guvernul Indiei, în frunte cu * 
primul ministru Nehru, o a- * 
duce cauzei păcii și co.'aboră- • 
rii internaționale, se bucură ’ 
de asemenea de o înaltă apre- * 
ciere din partea poporului * 
nostru. Duclnd o politică de * 
apărare și întărire a păcii, gu- • 
oernul indian a respins încer- * 
cările puterilor imperialiste de * 
a atrage India in blocuri a- * 
gresive de tipul S.E A.T.O. și a * 
jucat un rol însemnat în re- • 
zotvarea unor probleme liti- * 
gioase a’e Asiei, cum au fost * 
de pildă încetarea focului în *, 
Coreea și Indochina.

Poporul romîn urmărește cu : 
mare atenție și simpatie cu : 
cîtd energie își dezvoltă po- • 
porul indian economia și cui- : 
tura sa. El nutrește sentimen- : 
te sincere, pline de admirație ș 
față de uriașa capacitate crea- : 
toare a poporului indian care • 
a făurit cu talent opere nemai- i 
întilnite ale arhitecturii și ar. : 
tei, ale literaturii și muzicii : 
naționale. •

R.P.R. șt India au stabilit ; 
relații diplomatice Acest fapt j 
a deschis perspective colabo- j- 
răr i economice, politice și ț 
cultura'e între țările noastre, ? 
a creat premize’.e unei mai î 
bune cunoașteri reciproce, unei î 
mai strinse colaborări prie- ț 
tenești romino-indiene. O par- î 
te din tezaurul culturii indiene j 
este cunoscut și în țara noas- î 
tră. Diferite cărți ale scriitori- • 
lor indieni au fost traduse în • 
limba romînă, pe ecranele cine- î 
matografelor noastre rulează î 
cu succes filme ale noii cine- î 
matografii indiene. De o mare î 
prețuire și popularitate se bu- î 
cură în rîndurile cititorilor • 
noștri cartea „Descoperirea î 
Indiei", scrisă de către primul • 
ministru al Indiei, J. Nehru. •

Actuala vizită a vicepreșe- î 
d:nte!ui Indiei, Radhakrishnan, • 
va aduce o nouă contribuție ț 
importantă la dezvoltarea con- ț 
tinuă a relațiilor de prietenie ț 
și colaborare între poporul ro- j 
mîn și poporul indian. î

Inttmpinînd cu inima des- * 
chisă, ca pe un adevărat prie- * 
ten pe vicepreședintele In- * 
diei, Sarvapalli Radhakrishnan, * 
noi, tineretul romin, alături de * 
întregul popor, spunem oaspe- * 
telui nostru drag: „Fiți bine *
venit in patria noastră I"

t

Stimate tovarășe președinte,

Stimați și dragi oaspeți,

Permiteți-mi să vă adresez din partea Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, a guvernului Repu
blicii Populare Romine și a poporului romîn un 
călduros salut de bun venit și să vă exprim cu 
acest prilej dvs. și prin dvs. popoarelor Iugo
slaviei sentimentele de sinceră prietenie pe care gu
vernul și poporul romîn le nutresc față de țara 
dvs. și față de conducătorii ei.

Prietenia dintre popoarele noastre are adinei 
rădăcini istorice ; ea s-a făurit, în decursul mi ilor 
secole, in lupta grea dusă împreună pentru liber
tate, independență națională și progres.

Este vie în amintirea poporului nostru lupta plină 
de abnegație și eroism și contribuția de seamă pe 
care, în frunte cu comuniștii iugoslavi, popoarele 
iugoslave, sub conducerea tovarășului Iosip Broz- 
Tito, au adus-o la infrîngerea fascismului cotro
pitor.

Permiteți-mi să amintesc că această tradițională 
prietenie se întărește și mai mult prin faptul că, 
atit în Romînia cît și în Iugoslavia, popoarele 
noastre libere construiesc cu succes socialismul și 
că asigurarea unei păci trainice in lume este un 
scop suprem al politicii externe a țărilor noastre.

Ne bucurăm sincer, tovarășe Tito, de succesele 
pe care popoarele Iugoslaviei le obțin atit in făuri
rea noii societăți socialiste cît și în politica exter
nă a țării lor.

Guvernul Republicii Populare Romîne a salutat 
cu satisfacție restabilirea relațiilor frățești dintre 
Iugoslavia, Uniunea Sovietică și țările de demo
crație populară, ca o contribuție ^deosebită la des
tinderea încordării internaționale, la menținerea 
păcii intre popoare și la întărirea cauzei socia
lismului în lume.

★

Astăzi, cînd urmările nefastei întreruperi a 
legăturilor dintre popoarele noastre sînt înlăturate, 
mari și rodnice perspective se deschid dezvoltării 
colaborării pe toate tărîmurile între Republica 
Populară Romînă și Republica Populară Federativă 
Iugoslavia.

Guvernul romîn privește vizita dvs. și a colabo
ratorilor dvs. ca o expresie a dorinței reciproce de 
a dezvolta legăturile frățești între țările noastre și 
colaborarea dintre ele pe tărîm internațional.

Sîntem convinși că convorbirile dvs. și ale celor
lalți conducători iugoslavi cu conducătorii guver
nului Republicii Populare Romîne și ai Partidului 
Muncitoresc Romîn, oglindind principiile care stau 
la baza relațiilor dintre țările noastre, năzuințele 
și interesele lor comune, respectul reciproc și ata
șamentul comun la cauza păcii și socialismului vor 
reuși pe deplin și vor constitui o contribuție de 
mare însemnătate în dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor romîno-iugoslave.

Este neîndoielnic că relațiile bune, cordiale în
tre țările noastre și cu toate celelalte țări iubi
toare de pace constituie un aport prețios la în
tărirea colaborării dintre popoare, la micșorarea 
incordării ’n relațiile internaționale, la întărirea 
păcii în lume.

Guvernul și poporul romîn vă primesc, stimate 
și scumpe tovarășe președinte, pe dvs. și pe cola
boratorii dvs. apropiați, ca buni și dragi prieteni.

Să trăiască în veci prietenia de nezdruncinat în're 
poporul romîn și popoarele Iugoslaviei 1

★
Cuvîntarea președintelui Consiliului de Mi

niștri al R.P.R. a fost viu aplaudată.
Primit cu puternice aplauze, ia cuvîntul pre

ședintele Iosip Broz-Tito.
Cuvîntarea tovarășului Tito a prilejuit în re

petate rinduri din partea zecilor de mii de oa
meni ai muncii prezenți, manifestări de caldă 
prietenie față de poporul frate iugoslav.

★ ★

Dragi tovarăși și tovarășe,

Cetățeni și cetățene ale Bucurețtiului,

Vă mulțumesc sincer, în numele meu și în nu
mele întregii delegații, pentru primirea cordială pe 
care mi-ați făcut-o în Capitala dvs.

Saluturile dvs. îmi amintesc de primirea caldă 
care ni s-a făcut și cu ocazia trecerii spre Uniu
nea Sovietică, de asemenea aș vrea să amintesc 
primirea măreață pe care ne-ați făcut-o în anul 
1947 cînd am fost in vizită aici ; și aceasta care 
ni se face acum, din nou, încă de la frontieră. în 
primirea și saluturile dvs. noi vedem expresia sen
timentelor pe care poporul vostru le nutrește față 
de popoarele Iugoslaviei și expresia dorinței unor 
relații de bună vecinătate și prietenie între țările 
noastre. Vreau să vă încredințez că popoarele Iu
goslaviei nutresc aceleași sentimente și aceleași 
dorințe față de poporul romîn și țara sa.

Tovarășii mei și cu mine am acceptat bucuros 
invitația Prezidiului Marii Adunări Naționale și a 
guvernului dvs. de a vizita frumoasa dvs. țară. 
Ne pare rău că nu avem posibilitatea de a rămîne 
mai multe zile în mijlocul dvs. dar sperăm că și 
în acest scurt timp vom avea ocazia să vedem 
cîteva dintre realizările voastre, să ne întîlnim în
deaproape cu oamenii și să stăm de vorbă cu con
ducătorii voștri. De altfel, de acum înainte vom 
avea posibilitatea să ne vedem, să stăm mai mult 
de vorbă și să ne cunoaștem mai îndeaproape.

Țările noastre sînt vecine. In trecut noi niciodată 
nu am dus războaie unii împotriva celorlalți și 
de multe ori am luptat împreună pentru indepen
dență și drepturile naționale. Astăzi și dvs. și noi 
construim socialismul și putem spune că există 
toate condițiile pentru o colaborare strînsă și multi
laterală. O astfel de colaborare a și existat imediat 
după război iar greaua perturbare care a urmat 
apoi n-a fost provocată din vina nici unui popor. 
Noi venim în țara dvs. cu dorința sinceră din par
tea noastră de a contribui ca acest trecut recent să 
fie complect înlăturat și dat uitării! In interesul 
popoarelor noastre și în interesul păcii. Noi spe
răm că în această privință nu vor fi piedici, fiindcă,

★ ★

spre satisfacția noastră reciprocă, relațiile dintre 
țările noastre s-au îmbunătățit simțitor în cursul 
ultimilor ani și mai ales după declarația de la 
Belgrad.

Relațiile noastre se află acum pe făgașul lărgirii 
și dezvoltării continue și eu sînt convins că șede
rea noastră aici ne va oferi ocazia de a face un 
schimb de păreri cu conducătorii voștri, cu privire 
la bazele viitoare ale relațiilor între țările noastre 
și între popoarele noastre, relații nu numai de 
bună vecinătate, ci și de prietenie. Se înțelege de 
la sine că atit popoarele Iugoslaviei cît și poporul 
romîn sînt interesate în dezvoltarea pașnică a 
situației internaționale. Atît popoarele Iugoslaviei 
cît și poporul romîn sînt adine interesate ca dez
voltarea țărilor lor să fie înlesnită prin atenuarea 
continuă a încordării internaționale și prin împie
dicarea reluării „războiului rece“, care a provocat 
pagube uriașe popoarelor. Eu cred că țările noas
tre își vor da contribuția și vor face tot ce le este 
cu putință pentru a asigura perspectiva de dezvol
tare pașnică a lumii. In legătură cu aceasta vreau 
să accentuez importanța documentelor pe care 
le-am semnat la Moscova cu guvernul U.R.S.S. 
și cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Noi 
sîntem convinși că aceste documente constituie un 
aport substanțial la cauza păcii și a colaborării 
internaționale, iar spiritul în care sînt elaborate 
poate servi ca inspirație pentru noi acte asemănă
toare de înțelegere și colaborare.

Aș vrea să subliniez încă odată, că deși șede
rea noastră în mijlocul vostru este foarte scurtă, 
eu sînt adînc convins că atît din partea noastră 
cît și din partea conducătorilor voștri se va face 
totul ca și această scurtă ședere să dea mari re
zultate pentru întărirea prieteniei și colaborării în
tre popoarele noastre.

Vă mulțumesc sincer, încă odată, în numele meu 
șî în numele tovarășilor mei, pentru primirea 
cordială.

Trăiască colaborarea între Republica Populară 
Federativă Iugoslavia și Republica Populară Ro
mînă I

Trăiască Republica Populară Romînă 1
Trăiască pacea i-n lumea întreagă I

★

Oaspeți la Congresul U.T.M.

Președintele Tito ia loc apoi în
tr-o mașină deschisă împreună

cu tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej 
și acad. Mihail Sadoveanu. Pe în-

tregul traseu străbătut spre reșe
dința ce a fost rezervată înalților

oaspeți, zeci de mii de locuitori 
ai Bucureștiului au făcut o căl

duroasă primire conducătorilor 
poporului iugoslav, manifestînd

îr-delung pentru prietenia dintre 
popoarele noastre.

(Agerpres)

Luni la amiază a sosit în Ca
pitală delegația Comsomolului, 
care va participa la lucrările 
Congresului al II-lea al U.T.M. 
Din delegație fac pa'rte Gheorgne 
Șatunov, membru în Biroul Co
mitetului Central al Comsomo
lului și Anton Konstantinov, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Comsomolului din R.S.S. 
Moldovenească. Tn întîmpinarea 
oaspeților au venit tovarășii Cor
nel Fulger, prim secretar al CC. 
al U.T.M., Cornelia Mateescu, se
cretar al C.C. al U.T.M., Vlad 
Cornel, membru în Biroul C.C. al 
U.T.M., Alecu Costică, Radu 
Constantin, membri ai C.C. al 
U.T.M., activiști și tineri din Ca
pitală.

Un redactor al ziaruluj nostru 
s-a adresat conducătorului dele
gației care a declarat:

„în primele minute ale vizitei 
noastre pe pămîntul Republicii 
Populare Romîne frățești, vrem 
să transmitem prin ziarul „Scîn- 
teia tineretului“ un fierbinte și 
frățesc salut minunatului tineret 
romîn și detașamentului său de 
frunte — Uniunea Tineretului 
Muncitor — din partea tinerilor 
și tinerelor Uniunii Sovietice“.

G. Șatunov, conducătorul delega
ției U.T.C.L., membru al Biroului

C.C. al U.T.C.L.
★

Au mai sosit de asemenea, de
legații ale organizațiilor de ti
neret din R. P. Albania și R.P.D. 
Coreeană.



Lucrările Congresulu'i Scriitorilor din R.P.R.

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romin
Scriitorii din Republica Populară Romînă, întru

niți in primul lor Congres, mulțumesc din adincul 
inimii Partidului Muncitoresc Romîn ți Comitetului 
său Central pentru tot ceea ce au făcut și fac în 
vederea înfloririi continue a literaturii romlne.

Congresul a constatat cu bucurie că drumul pe 
care s-a dezvoltat literatura noastră nouă a asi
gurat succesele mari ale creației noastre. Este clar 
că operele literare cu care se mindrește poporul 
nostru au fost cu putință prin îndrumarea atentă, 
necontenită și prin grija părintească purtată de 
partid literaturii și fiecărui scriitor în parte. Parti
dul a pus preocuparea față de creația literară In 
rîndul marilor sale preocupări pentru transformările 
istorice ale vieții din țara noastră. Partidul ne-a a- 
jutat să pătrundem mai adine în esența vieții po
porului nostru și să realizăm o literatură de înaltă 
valoare artistică pusă in slujba poporului. Viața cea 
nouă a poporului a dat aripi inspirației și fanteziei 
creatoare, a descătușat toate energiile care vor să 
slujească adevărului. Numai astfel s-a putut crea o 
atît de strînsă coeziune ideologică în frontul nos
tru literar, numai astfel s-au putut aduna într-un 
singur mănunchi toate talentele, scriitori din toate

generațiile, reprezentanții poporului romîn și ai tu
turor naționalităților conlocuitoare din R.P.R.

Noi, scriitorii, ne exprimăm sentimentele de pro
fundă mulțumire și dragoste și ne însușim pe de
plin nobiiele sarcini pe care Comitetul Central al 
P.M.R. ni le-a pus în față în salutul adresat Con
gresului.

Călăuzindu-ne după sfaturile înțelepte ale parti
dului noi mergem înainte prin eforturi susținute și 
prin dezbateri creatoare dezvoltînd varietatea genu
rilor literare, a stilurilor și curentelor în cadrul rea
lismului socialist, înlăturînd lipsurile și greșelile 
activității noastre, pentru îmbogățirea tezaurului 
literaturii noastre cu noi opere care să zugrăvească 
munca minunată a poporului și să-l însuflețească 
in făurirea socialismului.

Trăiască prietenul scriitorilor, conducătorul luptei 
pentru fericirea poporului nostru — Partidul Mun
citoresc Romîn I

Trăiască literatura legată de cauza poporului, lite
ratura omului nou dintr-o țară nouă și încrezătoare 
în viitorul ei I

CONGRESUL SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA POPULARA 

ROMINA

Ing. VIRGIL SEBEȘAN de la 
uzinele „23 August' din Capitală.

ea Congres al Uniunii Tineretului

LUPAȘCU VERONICA, rectifi
catoare, responsabila brigăzii de 
tineret nr. 1 de la fabrica de rul
menți din Bîrlad.

Muncitor

Rezoluția Congresului Scriitorilor din R.P.R.
In cei doisprezece ani, care au 

trecut de la eliberarea patriei, 
poporul nostru a dobîndit, sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, Însemnate victorii în 
toate domeniile vieții și a devenit 
un factor de seamă în lagărul 
mondial al socialismului.

Primul Congres al Scriitorilor 
din R.P.R. constată cu bucurie, 

. că în cadrul acestor succese, lite
ratura a realizat îzbînzi însem
nate. Continuînd și dezvoltînd 
marile și glorioasele tradiții rea
liste ale literaturii noastre, scrii
torii și-au făcut din marea cauză 
a slujirii poporului muncitor și a 
construirii socialismului o cauză 
de onoare. Au fost create — în 
cele mai felurite genuri — nu
meroase opere care sînt o contri. 
buție de seamă în tezaurul cul
turii patriei.

Prin însușirea realismului so
cialist, atît în literatura romînă, 
cît și în literatura naționalităților 
conlocuitoare, s-au creat opere 
care oglindesc veridic multe din 
aspectele luptei poporului în a- 
ceastă epocă de făurire a unei 
noi vieți Tot mai mult eroul 
principal al literaturii noastre 
devine poporul, omul nou, con
structor al socialismului.

Toate aceste succese, obținute 
în. lupta împotriva ideologiei bur. 
gheze și a teoriilor estetizante, 
n-ar fj fost cu putință fără îndru
marea neîntreruptă și grija plină 
de dragoste a partidului.

Succesele literaturii noastre 
sînt cu atît mai însemnate, cu 
cît am avut de dus la capăt sar
cini de creație cu totul noi.

De mare folos ne-a fost și ne 
es‘e valorificarea experienței 
bogate a scriitorilor sovietici, 
deschizători de drum pentru li
teratura realismului socialist.

Prin cîștigarea libertății poli
tice și sociale de către poporul 
nostru, avem azi o literatură cu 
adevărat liberă, în care scriitorii 
de toate generațiile își dezvoltă 
multilateral înclinațiile artistice, 
puțind astfel servi cauza po
porului cu toate puterile lor crea
toare.

Congresul constată că pe Iîngă 
toate realizările, munca scriito
rilor mai prezintă încă lipsuri 
serioase. Astfel, literatura nu re
flectă îndeajuns prefacerile re. 
voluționare prin care trecem, 
schimbările profunde ce se petrec 
în sufletul omului nou, construc
tor al socialismului, atitudinea 
lui morală deosebită, problema
tica inedită a vieții contempo
rane care-1 frămîntă și căreia 
izbutește să-i răspundă intr-un 
spirit nou. Aspectele noi ale vie
ții. conflictele dramatice între nou 
și vechi, problemele de mare ac
tualitate, nu . sînt reflectate cu 
destulă putere în creația literară. 
Chipul omului înaintat, care mun
cește cu eroism și abnegație ia 
construirea patriei noastre socia
liste, nu e încă înfățișat în în
treaga lui bogăție.

Mai apar cărți plate, cenușii, 
schematice, care sărăcesc realita
tea și nu răspund cerințelor le
gitime ale cititorilor. Cu toate 
progresele realizate în ultima 
vreme, critica literară nu sprijină 
cu destulă fermitate literatura, nu 
luptă îndeajuns pentru orientarea 
ei justă, nu dezbate cu destulă 
îndrăzneală problemele estetice 
ale realismului socialist și ale 
întregii mișcări artistice contem. 
porane.

In etapa actuală a dezvoltării 
literaturii noastre, se ridică pen
tru scriitorii din R.P.R. noi și 
mari sarcini de răspundere. Rolul 
deosebit al literaturii în educarea 
maselor muncitoare în spiritul 
socialismului, pentru lichidarea 
rămășițelor capitalismului în con
știința oamenilor, crește conside
rabil. Pentru a putea fi cu ade
vărat scriitori ai epocii socialiste, 
trebuie să oglindim, așa cum ne 
îndeamnă Comitetul Central în 
salutul său, cu o și mai mare ex
presivitate, tabloul vieții noastre, 
atît de amplu și de bogat. Mărețe 
sînt sarcinile stabilite de Con
gresul al Il-lea al partidului, in 
domeniul dezvoltării construcției 
socialiste, transformării socia
liste a agriculturii, înfloririi cul
turii, ridicării neîntrerupte a ni-

veluluî de trai, întăririi puterii 
democrate. Aceste sarcini însufle
țesc î.n muncă muncitorii, țăranii 
și intelectualii patriei noastre, iar 
pentru noi, scriitorii, ele sînt nese. 
cate și luminoase Izvoare de in
spirație. A izbuti ca prin mijloa
cele specifice ale literaturii, într-o 
expresie originală, de o înaltă ți
nută artistică, să milităm -pentru 
îndeplinirea acestor sarcini, este 
o datorie de onoare față de popor.

Scriitorii sînt chemați să pă
trundă mai adînc în inima oame
nilor muncii, să cunoască și să 
reflecte multilateral și profund 
gîndurile și sentimentele oame
nilor, care, luptînd cu greutăți și 
neajunsuri, înfruntînd natura, 
schimbă și înfrumusețează neîn
cetat fața patriei.

Scriitorii trebuie să trăiască 
cu intensitate problemele vieții 
contemporane, să participe în 
med creator la lupta pentru con
struirea unei lumi noi, să cu
noască îndeaproape și amănun
țit oamenii și faptele lor. Pă
trunși de spirit de partid, scrii
torii au îndatorirea de a pre
zenta în imagini artistice adevă
rul vieții în toată plenitudinea 
lui, de pe înaintatele poziții de 
luptă ale clasei muncitoare. De 
pe aceste poziții, ei sînt datori 
să combată fără nici o îngă
duință tendințele negativiste, de 
denigrare a realității, și de mi
nimalizare sceptică a realizărilor 
poporului, cît și tendințele de 
poleire a realității, de ascundere 
a lipsurilor și contradicțiilor.

In lumina sfaturilor cuprinse 
în salutul Comitetului Central de 
vine și mai limpede pentru toți 
scriitorii, că nu se pot duce la 
îndeplinire aceste sarcini de mare 
răspundere, fără ridicarea conți 
nuă a nivelului măiestriei artis
tice. Nu poate fi de folos poporu
lui literatura plată, plictisitoare, 
inexpresivă. Opera de artă oglin 
dește într-un chip propriu, spe
cific, realitatea și ea nu trebuie 
să fie o simplă ilustrare a unor 
idei generale, ci să facă să tră
iască o mare bogăție ideologică, 
în fapte și oameni vii, puternic 
individualizați. Avem datoria să 
încurajăm cu toată căldura afir
marea cît mai viguroasă a unui 
număr de personalități artistice 
distincte, cultivarea atentă și per 
severentă a unei mari varietăți 
de curente, stiluri și genuri lite
rare și promovarea artei. în toată 
diversitatea ei de pe platforma 
realismului socialist, împotriva 
oricărei îngustimi dogmatice, O 
grijă excepțională trebuie să a- 
vem pentru păstrarea și îmbogă
țirea tezaurului scump a! limbii 
noastre literare.

Trebuie să facem cît mai mult 
loc imaginației creatoare, sensi
bilității, originalității în trata
rea aspectelor celor mai diverse 
ale vieții din jurul nostru.

In activitatea noastră literară 
să avem mereu în față sarcinile 
puse de partid oamenilor muncii 
și să ne călăuzim după învăță
tura partidului.

Să apărăm ca lumina ochilor 
puritatea ideologică a literaturii. 
Congresul scriitorilor condamnă 
cu asprime abaterile de la prin
cipiile marxism-leninismului în 
problemele artei, tendințele libe
raliste și concesiile făcute ideolo
giei burgheze. Totodată, scriito
rii își afirmă hotărirea de a 
lupta de pe pozițiile marxism- 
leninismului, împotriva dogma
tismului, a îngustimii de vederi, 
ca și împotriva oricăror încer
cări de a înlocui, în dezbaterea 
problemelor literare, lupta des
chisă de opinii, argumentarea 
principială, prin sentințe scolas
tice și alte asemenea metode, 
străine scriitorilor devotați lup
tei poporului.

Criticii noștri au datoria să 
promoveze o critică combativă 
care să studieze cu dragoste și 
să analizeze principial mult mai 
atent operele literare apărute, să 
susțină cu tărie tot ce e nou și 
înaintat în ele, să descopere și 
să combată cu fermitate tendin
țele de ascundere a lipsurilor de 
care suferă creația literară în 
ceea ce privește conținutul de idei 
și măiestria artistică.

Criticii trebuie să aprofundeze 
și să dezvolte principiile esteticii 
marxist-leniniste, să ajute scrii
torilor să valorifice experiența li
teraturii mondiale contemporane, 
să folosească din ea tot ce con
stituie o realizare prețioasă a 
spiritului uman și să dea o aten
ție deosebită operei de preluare, 
în spirit critic, a moștenirii noa
stre literare.

împlinirea acestor sarcini va 
depinde în mare măsură de acti
vitatea Uniunii Scriitorilor și a 
conducerii sale. Astfel, în noul 
comitet va trebui să fie dezvol
tată colaborarea principială în 
spirit colectiv și analiza proble
melor fundamentale ale litera
turii, asigurindu-se astfel ca 
Uniunea Scriitorilor să fie cu a- 
devărat forul de conducere al 
vieții literare. Noul comitet are 
sarcina de seamă de a stimula, 
pe toate căile, spiritul dezbateri
lor creatoare în secțiile de crea
ție. filialele și organele de presp 
ale Uniunii. Ocupîndu-se mult 
mai îndeaproape ae nevoile ma
teriale și spirituale ale scriitori
lor, comitetul are datoria să 
lupte împotriva metodelor de tu
telare măruntă și administrativă 
a creației, cît și împotriva spiri
tului de grup, a „bisericuțelor“ 
literare, a relațiilor neprincipiale 
și netovărășești între scriitori.

O grijă deosebită va trebui sa 
fie acordată dezvoltării litera 
turii naționalităților conlocui
toare. Parte integrantă a culturii 
socialiste din R.P.R literatura na
ționalităților conlocuitoare a dat 
pînă acum opere remarcabile — 
rezultat al politicii leniniste a 
P.M.R. în problema națională 
Scriitorii maghiari, germani, sîrbi 
au în față probleme de creație 
asemănătoare cu cele pe care le 
rezolvă scriitorii romîni. dar au 
și unele probleme specifice. Prin 
acțiuni adecvate conducerea U- 
niunii Scriitorilor va trebui să 
ajute scriitorilor naționalităților 
conlocuitoare să rezolve aceste 
probleme și să valorifice tradi
țiile culturilor naționale respec 
tive, pentru a putea ciștiga noi 
succese pe drumul realismului 
socialist.

Tineretul este schimbul nostru 
de mline. De aceea, Uniunea 
Scriitorilor trebuie să aibă o gri
jă continuă pentru dezvoltarea 
tinerelor talente literare, ca Ș> 
pentru educarea ' lor in spiritul 
ideologiei marxist-leniniste.

Viața literară cere ca Uniunea 
Scriitorilor să se ocupe cu mult 
mai mare atenție de îndrumarea 
ideologică a publicațiilor ei, a- 
vînd grijă să împiedice aluneca
rea lor pe panta spiritului de 
grup. Publicațiile Uniunii Scrii
torilor trebuie să alcătuiască un 
tot unic și combativ, in lupta 
pentru ridicarea continuă a ni
velului ideologic și artistic al li
teraturii.

Noua literatură a R.P.R. face 
parte integrantă din literatura 
progresistă universală Ea nu se 
poate dezvolta decit într-o legă
tură cît mai strînsă cu tot ce este 
înaintat în literatura întregii lu
mi. Este de datoria noii condu
ceri a Uniunii Scriitorilor să dez
volte multilateral legăturile noa
stre cu reprezentanții marii lite
raturii a Uniunii Sovietice, cu 
scriitorii din țările de democra
ție populară și cu toți scriitorii 
progresiști din lumea întreagă.

Congresul împuternicește con
ducerea Uniunii Scriitorilor să 
studieze cu cea mai mare atenție 
toate propunerile și criticile fă
cute în cadrul dezbaterilor și să 
ia măsurile corespunzătoare.

Incheindu-și lucrările, Congre
sul exprimă, în numele tuturor 
scriitorilor, adîncă recunoștință 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
Comitetului său Central, pentru 
grija și îndrumarea continuă a- 
cordată Congresul asigură po
porul muncitor și partidul că 
scriitorii nu se vor da înlături 
de la nici un efort pentru a dez
volta tezaurul cultural a) patriei 
noastre, a fi astfel demni de e- 
poca marilor înfăptuiri, de epoca 
de construire a socialismului, de 
epoca victoriei nemuritoarelor 
idei ale marxism-leninismului.

La sediul Comitetului Femeilor 
Democrate din R.P.R. a avut loc 
luni la amiază o întîlnire între 
membrele delegației Federației 
Asociațiilor de Femei din R.P.F. 
Iugoslavia și membre ale corni- 
siimr de i'emei din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Stela Enescu.

Tov. Lidja lovanovici, condu
cătoarea delegației femeilor iu-
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Informații
goslave a mulțumit pentru căldu
roasa primire făcută și a răspuns 
întrebărilor puse de participante 
la întîlnire

★
Luni 25 iunie Direcția presei 

din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Uniunea Ziariștilor din 
R.P.R, au oferit un prînz în cin
stea ziariștilor iugoslavi sosiți 
în țara noastră cu prilejul vizitei 
președintelui R.P.F. Iugoslavia, 
I. Broz-Tito.

Au participat redactori șefi ai

ziarelor și publicațiilor centrale 
și alți ziariști romîni, corespon
denți permanenți ai presei străine 
la București, precum și trimișii 
speciali ai ziarelor și posturilor 
de radio din străinătate care se 
află la București cu același 
prilej.

Au fost de asemenea de față 
și atașați de presă ai unor mi
siuni diplomatice acreditate la 
București.

(Agerpres)

GHEORGHE RIZEA este unul 
dintre muncitorii de frunte ai com
binatului din noul oraș Victoria, 
regiunea Stalin.

ABDULA UMIRAN secretara 
organizației de bază U.T.M. din 
G.A.C. satul Grăniceru, raionul 
Negru Vodă.

N*A FOST CARNAVAL DAR
— Alo, alo — raionul U.T.M. 

„Gh. Gheorghiu-Dej" ? Vă rugăm 
să ne spuneai dacă se mai (ine 
carnavalul tineretului.

— Nu, tovarășe, am consultat 
buletinul meteorologic, se prevăd 
averse de ploaie după masă. 11 
amlnăm, dar avem reuniune to
vărășească seara la Clubul ICAS 
și Ministerul C.F.R. — răspunde 
o voce amabilă la întrebare.

Toată ziua de sîmbătă au zbîr- 
nîit telefoanele la comitetul raio
nal U.T.M. pentru a cere lămu
riri cu privire la carnavalul din 
acea seară.

Cu multe zile înainte tinerii a- 
flaseră de carnaval și se pregă
teau cu înfrigurare. Măști, costu
me, serpentine, o grădină de vară 
—■ reprezenta pentru tineret o 
mare atracție.

Dar... s-au deschis băierile ceru
lui și plouă, plouă întruna. Bule
tinul meteorologic consultat, pre
văzător, a cerut amînarea carna
valului. Așa s-a transformat car
navalul într-o reuniune tovără
șească în cinstea celui de al Il-lea 
Congres al U.T.M.

Scena clubului de la I.C.A.S. 
cunoaște o mare animație. Tov. 
Grigore Dumitru din colectivul 
brigăzii artistice de agitație de la 
I.C.A.S. este in seara aceasta 
prezentatorul programului. De-a- 
bia a anunțat programul reuniu
nii și tinerii au început să vină 
pe scenă pentru a se înscrie la 
diferite concursuri: soliști de cîn- 
tece populare și muzică ușoară, 
la concursul de dans, cea mai 
bună glumă a serii etc.

Concursul soliștilor vocali s-a 
bucurat de un mare succes. Inchi- 
pui(i-vă sute de tineri ascultînd 
atenți. Nu se poate spune că nu 
sînt cunoscători ai muzicii. După 
exclamații și aplauze, ei, specta
torii, au decis cine a clntat cel 
mai bine, cine merită premiul.

Carmen Micloș, funcționară la 
F.C. „Gh. Gheorghiu-Dej" a da
tat cunoscutul cîntec francez 
„Băsmăluța", Alexandru Mari
nescu a clntat cîntecul popular 
romînesc „Coboară mîndră, co
boară". Amîndoi au fost viu a- 
plaudați și bisați.

Ligia Dumitrescu n-a avut prea

« * «

mare succes cu romanța „Pocnind 
din bici". A greșit tonul. Trebuie 
să mai repeți, i-a spus o prietenă, 
ca s-o încurajeze.

Cîntăreții amatori au improvi
zat un bogat și frumos program 
de muzică ușoară și romlnească- 
Premiile au fost importante... O 
muzicuță și o trompetă primilor 
cîștigători și... calde mulțumiri 
celorlalți participanți la concurs

Iată că este chemat pe scenă 
tovarășul Gheorghe Cristea. De 
ce ? Este cîștigătorul concursului 
pentru cea mai bună glumă

Bucuros, cu premiul în mină, 
tovarășul vrea să coboare de pe 
scenă, dar din sală se aud strigă
te : să-l vedem, să-l vedem ! în
cet și curios, tovarășul desface 
hirtia de celofan care învelește 
elegant pachetul și privirilor le 
apare o cursă pentru șoareci cu 
un mic șoricel alb înăuntru. Acum 
rlsete și animații.

Timpul trece repede, mai ales 
cînd este plăcut. Concursurile 
s-au terminat și tineretul dan
sează mai departe vesel.

KUHTA DARIA

Via(a multilaterală a grupei studențești
Hotărîrea Biroului Politic al 

C.C al P.M.R. cu privire la unele 
măsuri de îmbunătățire a muncii 
politico-educative în rîndul stu
denților a fost primită și în fa
cultatea noastră cu aceeași bucu
rie ca în toate institutele de în- 
vățămînt superior din țară. Des
pre schimbările în bine pe care 
ea le aduce activității tinerilor 
s-ar putea vorbi foarte mult, 
deoarece prevederile ei sînt mul
tilaterale. Mă opresc însă asupra 
problemei care se leagă cel mai 
mult de activitatea mea de orga
nizator de grupă și anume — ac
tivitatea în grupa de studenți.

In mod firesc, studenții grupei 
alcătuiesc un colectiv unitar, cu 
preocupări comune; el oferă posi
bilitatea unei activități utile tu
turor și corespunzătoare preferin
țelor fiecăruia. Totuși. în orga
nizarea de pînă acum a grupei 
studenților era ceva artificial, care 
îngreuna în mare măsură îndepli

nirea rolului acesteia. Nenumă
ratele apeluri, făcute în toate 
modurile, la colaborare în cadrul 
triunghiului de conducere, nu pu 
teau avea rezultate practice, de 
oarece de multe ori sarcini mă
runte se suprapuneau, fiind ne
glijate chestiuni esențiale, de 
educație comunistă care ar fi tre 
buit rezolvate tocmai aici, în ca 
drul grupei. Organizația U.T.M. 
îmi încredința sarcini organiza
torice pe tărîm cultural sau spor
tiv pe care trebuia să le îndepli
nesc repede, ceea ce făcea să mă 
ocup în timpul predării cursurilor 
de alcătuirea diferitelor liste și 
situații și să pierd idei prețioase: 
responsabilul sindical, tovarășul 
Nicolae Spălățelu, își limita din 
această cauză activitatea la înca
sarea cotizațiilor. întreaga muncă 
educativă a tovarășei Virginia 
Plopeanu, responsabila profesio
nală, se rezuma la copierea și ci
tirea în fața grupei a articolelor

de ziar. Toate problemele mai 
grele, legate de munca, de preo
cupările, de succesele și bucuria 
oamenilor, în esență munca edu 
cativă, nu le rezolva nimeni. In 
schimb, fiecare dintre noi progra
ma cîte un număr de ședințe în 
care să rezolve problemele sale 
curente. Studenții, sătui de discu
tarea acelorași probleme, partici
pau pasiv: citeau ziare, își făceau 
conspecte etc.

De aceea, consider atît de bine 
venită schimbarea făcută, care va 
permite fiecărui student să înde
plinească o sarcină obștească, 
care să-l pasioneze și să contri
buie la maturizarea lui politică și 
la educarea comunistă a colegi
lor săi.

SEBASTIAN GIONEA 
organizatorul grupei 312, 

anul III, 
Facultatea de horticultura 

Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" ț

Două noi recorduri ale R. P. R.
Peste 5000 de spectatori, ama

tori ai sportului atletic din Nea- 
pole, au asistat duminică pe sta
dionul Vomero din localitate la 
întîlnirea triunghiulară de atletism 
dintre reprezentativele feminine 
ale R. Cehoslovace, R.P.R. și Ita
liei. Sportivele din țara noastră 
au avut o comportare bună, în 
special la probele de aruncări, 
reușind să stabilească două noi 
recorduri de valoare. Astfel, în 
proba de aruncarea greutății Ana 
Roth s-a clasat pe primul loc cu 
rezultatul de 14,44 m. — nou re

cord republican, iar la aruncarea 
discului maestra sportului Lia Ma- 
noliu a realizat un nou record cu 
46,70 m. Confirmînd forma bună 
pe care a arătat-o în ultimul timp 
recordmana țării noastre la să
ritura în înălțime, lolanda Balaș, 
a obținut un rezultat valoros tre- 
cînd ștacheta înălțată la 1,70 m. 
performanță cu care s-a clasat pe 
primul loc.

Clasamentul final pe țări este ur
mătorul : R. Cehoslovacă—R.P.R. 
53—39; R. Cehoslovacă—Italia 
51—41 ; Italia—R.P.R. 50—43.

Jocurile baschetbaliștilor chinezi
In continuarea turneului pe 

care-l întreprind în (ara noastră 
echipele reprezentative masculine 
și feminine de baschet ale R.P. 
Chineze au susținut noi intîlniri 
duminică seara pe terenul instalat 
în Mcinta stadionului Republicii. 
Meciul între reprezentativa femi
nină a R.P. Chineze și selecționa

ta asociației Energia a fost cîș- 
tigat de baschetbalistele romîne 
cu scorul de 67—54 (34—29). In- 
tîlnirea dintre selecționata aso
ciației Dinamo și reprezentativa 
R.P. Chineze a îtiat sfîrșit cu re
zultatul de 58—48 (29—26) în fa
voarea sportivilor dinamoviști.

Atleții romîni la Sofia

Ștafeta combinată
Mii de oameni înșirați de-a lun

gul traseului pe unde treceau 
sportivii in cadrul ștafetei combi
nate „Circuitul Munca" au avut 
prilejul să urmărească întreceri 
dinamice, la care au participat 
.numeroși sportivi de frunte ai 
țării, printre care N. Liga, Ion 
Baboie, H. Răcescu. L.Zanom, Gh. 
Cociuban, Florica Dumitru, V. 
Pop. Dinu Cristea și alții. Pre
zența la start a sportivilor care 
au reprezentat 8 asociații (Loco
motiva. Dinamo, Energia I și II, 
Recolta. FI. Roșie, Știința și Pro
gresul) a asigurat competiției 
un plus de spectaculozitate.

Firește că au existat și unele 
deficiențe — scuzabile de altfel 
— ținînd seama că este prima 
competiție de acest gen organi
zată de ziarul Munca. Ne referim 
în primul rînd la faptul că. după 
părerea noastră, nu este bine ca 
cicliștii să predea ștafeta imediat, 
motocicliștilor, așa cum s-a pro
cedat duminică. Sînt două schim
buri rapide care răpesc posibili
tatea spectatorilor, ca și arbitri
lor, să urmărească cu atenție a-

TOMA ANGHELINI este mi
ner fruntaș la mina Asău, raio
nul Comănești. Brigada sa depă
șește zilnic norma cu 25-30 la sută.

Conducătorul—, 
și călăuzitorul iubit

(urmare din pag. 1)
șarjă din Combinatul metalur
gic Reși(a îl îndrăgesc și-l sti
mează foarte mult pe comunis
tul Ion Urban, ajutor de mais
tru. El a calificat două brigăzi 
de tineret, a muncit luni de 
zile învățîndu-i pe tineri tot 
ce știe el — începînd cu calcu
lele matematice și terminînd 
cu cele mai mici amănunte în 
mînuirea mașinilor. Atenția, 
sprijinul primit de tînărul lă
cătuș Mircea Chivu de la uzi
nele „1 Mai"-Ploești, din par
tea membrilor de partid și mai 
ales din partea comunistului 
Matei Eftimie, care l-a ajutat 
să definitiveze și să facă pro
bele la prima sa inovație i-au 
dat acestuia aripi și acum lu
crează intens la o altă ino
vație.

Nu există domeniu în care 
tineretul să nu simtă căldura 
dragostei și grijii partidului, a 
comuniștilor.

Trebuie ca organizațiile 
U.T M., utemiștii. să ceară și 
să folosească din plin spriji
nul și îndrumarea organizații
lor de partid. Aceasta nu în
seamnă desigur ca organiza
țiile U.T.M. să vină în fața or
ganizațiilor de partid cu ches
tiuni minore, mărunte pe care 
le pot rezolva ele insele prin 
forțele, capacitatea și inițiativa 
lor E necesar ca organizațiile 
U. T. M. să ceară ajutorul 
organizațiilor de partid mai 
ales in orientarea muncii, în 
’nțelegerea obiectivelor mun
cii, în rezolvarea acelor pro
bleme mari și dificile 
care nu au suficientă 
riență și pregătire.

Organizațiile U.T.M 
trebuie să folosească 
dreptul acordat de partid de a 
dezbate larg și a pune în fața 
organizațiilor de partid toate 
problemele muncii în locurile 
de producție respective, în ve
derea lichidării lipsurilor.

Organizațiile U.T M. trebuie 
să învețe din metodele de 
muncă ale organizațiilor de 
partid, din experiența muncii 
de partid, adaptîndu-h creator 
la specificul tineretului.

Conduși și călăuziți de par
tid, utemiștii, întregul nostru 
tineret, se unesc mereu mai 
strîns în jurul P M.R. și al Co
mitetului său Central, hotărîți

să-și consacre toate forțele 
cauzei construirii socialismului 
în patria noastră. Cel de-al 
Il-lea Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor va duce 
fără îndoială la întărirea acti
vității U.T.M., la un nou avint 
al muncii tinerei generații, 
sub conducerea partidului, pen
tru înfăptuirea sarcinilor mă
rețe trasate de Congresul ai 
Il-lea al P.M.R., pentru creș
terea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost al 
produselor, pentru transforma
rea socialistă a agriculturii.

Cuvintele poetului către par
tid nu sînt numai cuvintele 
poetului. Ele s’nt cuvintele, 
sînt gîndurile întregului popor, 
ale întregului nostru tineret:

Azi cînd ne crești

Bem crezul tău ca

Turnînd nădejde,

a fi atot- 
stăpîni 

flăcări în 
plămîni 
dragoste, 

mîndrie,
In munca dezrobită pe vecie. 

Conducătorule-nțelept, con- 
du-ne 1 

Noi zi de zi trăim cîte-o mi
nune 

Vijelios noi te urmăm și cu 
uimire 

Spre noua și frățeasca rin- 
duire.

pentru 
expe-

pot și 
activ

„Circuitul Munca“
cest schimb. Mult mai indicat ar 
fi. de pildă, dacă cicliștii ar 
schimba cu crosiștii — băieți sau 
fete. Pe de altă parte, credem că 
este bine ca, pe viitor, traseul 
competiției să treacă și pe unele 
din arterele principale ale capi
talei. unde de obicei dimineața 
este multă animație.

Iată acum clasamentul prime
lor trei asociații participante la 
ștafeta combinată organizată de 
ziarul Munca :

1. Dinamo 1 h. 51 : 49 mln . 2. 
Locomotiva I h. 55: 48 min ; 3. 
Energia I, 1 h. 56 : 50 min.

Clasamentul primilor concurenți 
clasați în cele 7 probe este ur
mătorul : marș — N Liga ( FI 
Roșie), ciclism — L Zanoni (Di- 
namo), moto — Gh. Stolerii, ca
iac — O Rădulescu (Dnarno) 
înot — Gh. Cociuban (Dnamo). 
cros fete — A. Rădulescu (Di
namo), cros bărbați — V. Pop 
(Dinamo).

Echipa asociației Flamura Ro
șie a ciștigat Cupa de marș ofe
rită de ziarul Munca.

Inaugurarsa unor șantiere 
ale tineretului

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru).

In piața veche a orașului Ga
lați duminică dimineața s-au 
adunat sute de tineri pentru a 
lua parte la festivitatea deschi
derii șantierului de înfrumusețare 
a orașului.

Din partea C.C. al U.T.M. to
varășul Paraschiv Benescu, a de
clarat deschis șantierul național 
al tineretului. Vorbitorul a felici
tat pe cei aproape 300 brigadieri, 
primii care au sosit pe acest șan
tier, urî-ndu-le totodată spor la 
munca de înfrumusețare a bătrî- 
nului oraș Galați.

Tovarășul Barbu Radovici, loc
țiitor al ministrului construcțiilor 
a vorbit despre condițiile de mun
că și de viață ale tinerilor pe 
șantier, despre largile posibilități 
pe care le au brigadierii să se 
califice în diferite meserii. Briga
dierii s-au angajat să îndreptă
țească încrederea ce le-a fost a- 
cordată.

După terminarea festivității, ti
nerii au asistat la un program ar
tistic, au dansat, iar după amiază 
au făcut o excursie cu vaporul pe 
Dunăre.

★

Duminică a luat sfîrșit la Sofia 
cea de a doua ediție a campiona
telor internaționale de atletism 
ale R.P. Bulgaria la care au par
ticipat sportivi din R. Cehoslova
că, R.D. Germană, R.P. Ungară, 
R.P. Polonă, R.P.R., Turcia, 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Bulga
ria. Atleții romîni au avut din nou 
o comportare foarte bună reușind 
să ocupe primul loc la alte trei 
probe. In cursa de 110 m. gar
duri, maestrul sportului Ion Opriș 
a terminat primul cu timpul de 
I4”8/10, iar proba de 200 m. plat

Danemarca —
Sîmbătă și duminică s-a dispu

tat la Copenhaga întîlnirea inter
națională de tir dintre echipele 
reprezentative ale Danemarcei și 
R.P.R. Trăgătorii romîni au de
monstrat din nou înalta lor clasă 
internațională cucerind o frumoa
să victorie cu rezultatul de 4-0.

Iată cîștigătorii probelor des
fășurate: Armă liberă-culcat:
H. Herșcovici (R.P.R.) 399 puncte;

a revenit reprezentantului țării 
noastre Ion Wiesenmayer cu 
22”3/l m. Un rezultat bun a ob
ținut de asemenea Ion Soter, cla
sat pe primul loc la săritura în 
înălțime cu 2,00 m.

Alte rezultate : ciocan : Maca 
(R. Cehoslovacă) 60,32 m.; lun
gime: Prohaska (R. Cehoslovacii) 
7,22 m.; triplu salt: Gurgușinov 
(R.P. Bulgaria) 15,62 m. (nou re
cord); prăjină : Wazny (R.P. Po
lonă) 4,30 m.; disc: Klics (R.P 
Ungară) 49,99 m.

R. P. R.: 0—4
genunchi: I. Sîrbu (R.P.R.) 393 
puncte; picioare: H. Herșcovici 
(R.P.R.) 382 puncte; 3x40: H. 
Herșcovici (R.P.R.) 1169 puncte.

De la Copenhaga sportivii ro
mîni au plecat la Helsinki unde 
vor lua parte în zilele de 28 și 29 
iunie la întrecerile organizate cu 
prilejul serbărilor sportive ale 
Finlandei.

>
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:
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• Campionatul ciclist de se- 
mifond al R.P.R. disputat du
minică pe șoseaua București- 
Urziceni s-a încheiat cu vic
toria maestrului sportului C. 
Dumitrescu care a parcurs 80 
de km. contra cronometrului 
în 2h03’10”.

® La 24 iunie s-a disputat 
la Copenhaga întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echi
pele Danemarcei și Norvegiei.

Fotbaliștii norvegieni, vii
torii adversari ai echipei 
R.P.R., au făcut un joc foar
te bun, cîștigînd cu 3-2 (2-0).
• Repriza a doua a întîlnirii 

internaționale de fotbal din
tre echipele selecționate se
cunde ale R.P.R. și Norve
giei va fi transmisă de la

........ -t
Ploești pe posturile noastr. 
de radio cu începere din ju- : 
rul orei 18,55. Transmisia se * 
va face pe programul I.

o Joi 28 iunie de pe sta- • 
dionul „23 August" în jurul • 
orei 18 se va transmite în • 
întregime pe posturile noas- • 
tre de radio (programul I) • 
desfășurarea jocului dintre • 
echipele reprezentative de • 
fotbal ale R.P.R. și Norve- • 
giei. •

• Timp de trei zile s-a des- * 
fășurat la Brno, întîlnirea in- * 
ternațională de natație, polo * 
și sărituri dintre reprezentat;- * 
vele R. Cehoslovace și R.P R * 
La înot sportivii cehoslovaci • 
au terminat învingători cu 239 * 
—172 puncte.

t

Valea Jiului este astăzi unul 
dintre cele mai mari șantiere ale 
țării.

Aici, în străvechiul bazin car
bonifer au venit Gheorghe Bera 
de pe șantierele Bumbești-Live- 
zeni și Salva Vișeu, loan Balo
tă și alții de pe șantierele uzine
lor „23 August“ și al fabricii de 
confecții din Capitală, Lucia Ma- 
rica de pe șantierul Cerna Jiu; 
sute de tineri brigadieri din re
giunile Ploeșii, Craiova, T:mi- 
șoara și Hunedoara, dornici să 
înscrie pe șantierul național din 
Valea Jiului o nouă pagină glo
rioasă în istoria marilor acțiuni 
ale tineretului, o pagină care 
poartă scrisă în cap. ziua de 24 
iunie anul 1956, data deschiderii 
festive a șantierului.

La adunarea care a avut loc 
duminică, tov. Gheorghe Pop a 
adus brigadierilor salutul C.C. 
al U.T.M., urîndu-le succes în 
îndeplinirea sarcinii nobile de a 
construi locuințe pentru harnicii 
mineri ai Văii Jiului. în numele 
conducerii Ministerului Construc
țiilor, tinerii și tinerele de pe 
șantier au fost salutați de ing. 
Vasile Bumbăcea, locțiitor al mi
nistrului Construcțiilor.
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Vizita președintelui Iosip Broz-Tito în țara noastră
Convorbirile romîno-iugoslave

în ziua de 24 iunie la ora 18, au început în clădirea Consiliului 
de Miniștri, convorbirile romîno-iugoslave cu ocazia vizitei pre
ședintelui R.P.F. Iugoslavia îosip Broz-Tito în R.P.R.

Au participat din partea romină : Gh. Gheorghiu-Dej, prim secre
tar al C.C. al P.M.R., membru al Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R., Chivu Stoica, președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.R., Emil Bodnăraș, prim vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Petre Borilă, prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Al. Moghioroș, prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gr. Preoteasa, ministrul Afacerilor Externe al R.P.R.; iar 
din partea iugoslavă, în afară de președintele R.P.F. Iugoslavia, 
I. Broz-Tito, au participat: Edvard Kardelj, vicepreședinte al Vecei 
Executive Federative, Kocea Popovici, secretar de stat pentru Afa
cerile Externe, Mialko Todorovici, membru al Vecei Executive Fe

derative, și lakov Blajevici, președintele Vecei Executive a Repu
blicii Populare Croația și membru în Vecea Executivă Federativă.

La convorbiri au asistat din partea romînă: Avram Bunaciu, 
secretarul Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R., Ștefan 
Cleja, locțiitor al ministrului Afacerilor Externe, Nicolae Guină, 
ambasadorul R.P.R. în R.P.F. Iugoslavia, iar din partea iugo
slavă: Nikola Vujanovici, ambasadorul R.P.F. Iugoslavia în R.P.R., 
Ioje Vilîan, secretar general al președintelui R.P.F. Iugoslavia, 
Anton Vratușa, șef de cabinet al vicepreședintelui Vecei Executive 
Federative.

A avut loc un schimb de vederi asupra problemelor Internațio
nale de interes comun și asupra relațiilor reciproce.

Convorbirile s-au desfășurat într-un spirit de cordialitate, since
ritate și înțelegere reciprocă.

La placa comemorativă a ostașilor romîni

Recepția de la Consiliul de Miniștri 
in cinstea președintelui R. P. F. Iugoslavia, 

tovarășul Iosip Broz-Tito

La ora 11, președintele Iosip 
Broz-Tito și persoanele care îl 
însoțesc în vizita pe care o face 
în țara noastră au depus o co
roană de flori Ia placa comemo
rativă așezată pe locul unde se 
va ridica Monumentul ostașilor 
romîni căzuți în lupta împotriva 
fascismului.

Pe platoul din fața Academiei 
Militare se aflau în așteptarea 
oaspeților tovarășii: Gh. Apostol, 
general de armată E. Bodnăraș, 
N. Ceaușescu, I. Chișinevschij 
Miron Constantinescu, Al. Dră- 
ghici, D. Coliu, L.Răutu. gene- 
ral-colonel L. Sălăjan, I. Cozma, 
J. Fazecaș, Al. Bîrlădeanu, S. 
Bughici, Gh. Hossu, Grigore

Oaspeții iugoslavi în regiunea Ploești
PLOEȘTI 25 (de la\ trimisul 

special Agerpres). — Luni dimi
neață, președintele Republicii 
Populare Federative. Iugoslavia, 
Iosip Broz-Tito, cu soția, Edvard 
Kardelj, vicepreședintele’ Vecei 
Executive Federative, cu soția, 
Kocea Popovici. secretarul de stat 
pentru Afacerile Externe, cu so
ția, Mialko Todorovici, membru 
al Vecei Executive Federative, 
lakov Blajevici, președintele Ve
cei Executive a Republicii Popu
lare Croația și celelalte persoane 
care îl însoțesc pe președinte în 
vizita pe care o face în țara 
noastră, au făcut o vizită în ora
șul și regiunea Ploești. în cursul 
vizitei, înalții oaspeți au fost în
soțiți de tovarășii Gh Gheorghiu- 
Dej, Ghivu Stoica. P. Borilă. Gr. 
Preoteasa. N. Guină, ambasado
rul R.P.R. în R.P.F. Iugoslavia, 
precum și de N. Vujanovici. am
basadorul R.P.F. Iugoslavia la 
București și locotenent colonelul 
Milan Minici, atașat militar.

La ora 10, coloana de mașini 
pornește de la reședința re
zervată președintelui Tito și în
soțitorilor săi te timpul vizitei 
lor în R.P.R.

In prima mașină, deschisă, iau 
loc tovarășii Iosip Broz-Tito și 
Gh. Gheorghiu-Dej, în cea de a 
doua tovarășii Edvard Kardelj și 
Chivu Stoica.

Mașinile străbat autostrada 
București-Ploîști. Pe tot traseul, 
în comunele aflate de-a lungul 
șoselei, din automobilele întîlnite 
în drum, mii de oameni flutură 
batiste, aplaudă, adresează căl
duroase semne de salut conducă
torilor poporului iugoslav și con
ducătorilor noștri.

LA PALATUL PIONIERILOR

In cursul după amiezii de 
duminică lovanka Broz, Pepița 
Kardelj, Lepa Popovici, îm
preuna cu Maia Vujanovici, 
însoțite de Ecaterina Chivu, 
Stela Moghioroș, Ecaterina 
Borilă, Ecaterina Preoteasa și 
Sara Guină au făcut o vizită 
la Palatul Pionierilor.

Oaspeții iugoslavi au fost 
primiți cu mare bucurie de 
pionieri. lovanka Broz și cele
lalte tovarășe iugoslave au 
stat de vorbă cu copiii, s-au 

Preoteasa, acad. prof. C. 1. Par- 
hon, miniștri și membri ai C.C. 
al P.M.R., conducători ai organi
zațiilor obștești, generali și ofi
țeri superiori ai Forțelor Armate 
ale R.P.R., reprezentanți ai pre
sei romîne și străine.

Pe străzile din împrejurimi și 
în Piața Academiei Militare se 
afla un mare număr de cetățeni 
ai capitalei veniți să salute pe 
conducătorii popoarelor Iugosla
viei.

Președintele I. Broz-Tito so
sește într-o mașină deschisă în
soțit de tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej și acad. Mihail Sadoveanu. 
Din celelalte mașini coboară to
varășii Edvard Kardelj, Kocea

De-a lungul autostrăzii flutură 
înfrățite steaguri romînești și 
iugoslave. Au fost ridicate pan
carte pe care, în limbile romînă și 
sîrbă erau scrise cuvinte de 
salut adresate conducătorilor țării 
vecine și prietene.

La kilometrul 39,300, la hotarul 
dintre regiunile Ploești și Bucu
rești, oaspeții însoțiți de conducă
tori ai partidului și guvernului, 
au fost intîmpinați de tovarășii 
Dumitru Balalia, prim secretar 
al comitetului regional Ploești. al 
P.M.R., Gheorghe Stan, președin
tele sfatului popular regional 
Ploești și de alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat și de 
partid, precum șl de numeroși oa
meni ai muncii, fruntași în pro
ducție de la uzinele „1 Mai“, de 
la rafinăriile din Ploești,

Adresîndu-se tovarășului Tito 
și celorlalți oaspeți iugoslavi, tov. 
D. Balalia, prim secretar al co
mitetului regional Ploești al 
P.M.R., a spus:

„Dragi tovarăși, te numele co
mitetului regional de partid și în 
numele oamenilor muncii din re
giunea și orașul Ploești, salutăm 
cu bucurie prezența tovarășului 
Iosip Broz-Tito și a delegației 
R.P.F. Iugoslavia în regiunea Plo
ești și vă spunem un călduros 
„Bine ați venit 1“

Prin dv., iubite tovarășe 
Tito, oamenii muncii din re
giunea noastră transmit eroicului 
popor iugoslav salutări frățești, 
urîndu-i prosperitate și noi suc
cese în construirea socialismului. 
Sîntem siguri că vizita, dv. în țara 
noastră este expresia voinței de 
nezdruncinat a popoarelor Iugo
slaviei și a poporului romîn, de 
a construi o viață nouă, socialistă.

interesat de activitatea lor în 
cercurile de activitate ale Pa
latului Pionierilor, s-au foto
grafiat împreună cu ei. Copiii 
le-au oferit cravate de pionieri 
și au executat apoi în cinstea 
lor mai multe cîntece.

Tot în cursul după amiezii 
oaspeții au făcut o plimbare 
în frumosul parc de Cultură și 
Odihnă de pe malul lacului 
Herăstrău.

în fotografie: lovanka Broz 
în mijlocul pionierilor.

Popovici și ceilalți membri’ ai 
delegației’ guvernamentale a 
R.P.F. Iugoslavia. N. Vujanovici, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia la 
București și membrii Ambasadei, 
precum și tovarășii Chivu Stoi
ca, P. Borilă și Al. Moghioroș.

Tovarășul I. Broz-Tito îm
preună cu tovarășul Chivu Stoi
ca primesc raportul șefului găr
zii de onoare aliniată pe platou. 
Fanfara intonează imnurile de 
stat ale R.P.R. și R.P.F. Iugosla
via. Apoi, președintele I. B-Tito, 
însoțit de tovarășul Chivu Stoica, 
trec în revistă compania de 
onoare.

Tovarășul I. B. Tito se în
dreaptă spre placa comemorativă

Avem plăcerea să vă putem a- 
răta unele din realizările noastre 
în condițiile regimului democrat 
popular și perspectivele mari ale 
oamenilor muncii din regiunea 
Ploești.

Trăiască prietenia frățească în
tre poporul romîn și popoarele 
Iugoslaviei“.

Potrivit vechiului obicei romî- 
nesc, tov. Gh. Stan, președintele 
Sfatului popular al regiunii Plo
ești, a oferit președintelui Tito și 
celorlalți oaspeți pîine și sare. 
Pionierii au înmînat oaspeților 
buchete de flori.

Răspunzînd celor veniți te în- 
tîmpinare tovarășul Iosip Broz- 
Tito a spus : „Mulțumesc în nu
mele delegației și al meu personal 
pentru- calda primire făcută aici. 
Vă aducem salutul popoarelor 
Iugoslaviei care nutresc față de 
poporul romfa, simpatie și cele 
mai bune dorințe de colaborare. 
Urez poporului romîn și în spe
cial oamenilor muncii din regiu
nea Ploești mult succes în munca 
creatoare pentru un viitor fericit

Trăiască prietenia dintre po
porul romîn și poporul iugoslav 1“

Convoiul de mașini se îndreap
tă apoi încet spre Ploești, cunos
cutul centru al industriei petroli
fere romînești.

Zeci de mii de ploeșteni au fă
cut conducătorilor poporului 
iugoslav o entuziastă primire. 
De-a lungul străzilor pe unde au 
trecut mașinile, precum și de la 
ferestre și din balcoane, mii și 
mii de oameni aclamă cu căldură 
pe președintele Tito, aruncă flori 
spre mașinile oficiale.

Tovarășul Iosip Broz-Tito și ce
lelalte persoane care-1 însoțesc 
răspund cu prietenie saluturilor 
călduroase ale populației.

Străbătînd Ploeștiul, mașinile 
se îndreaptă spre Boldești unde 
se află una dintre cele mai vechi 
schele ale industriei petrolifere ro
mînești.

La sosire, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Ion Dumi
tru, ministrul Industriei Petrolu
lui, Florea Ghiuță, directorul sche
lei, Alexandru Ștefan, secretarul 
comitetului de partid, de nu
meroși ingineri, tehnicieni și 
muncitori fruntași.

Vizitînd schela Boldești, preșe
dintele Iosip Broz-Tito și persoa
nele care-1 însoțesc, ascultă cu in
teres explicațiile date de ingine
rul șef al extracției, Andrei Nicov. 
Forajul schelei Boldești a început 
în anul 1907. Țiței s-a scos însă 
aici, pentru prima dată abia în 
anul 1929 După cîțiva ani de ex
ploatare prădalnică, capitaliștii 
romîni și străini, proprietarii sche
lei, considerind schela secătuită, 
au încetat orice operație de ex
tracție. In anul 1950, datorită me
todelor înaintate de foraj, specia
liștii noștri au descoperit noi și 
bogate resurse de petrol. Astăzi 
schela Boldești este fruntașă pe 
țară.

Tovarășul Iosip Broz-Tito s-a 
interesat îndeaproape de proble
mele extracției țițeiului și de con
dițiile tehnice de muncă.

In continuare, înalții oaspeți au 
vizitat sonda în foraj nr. 755. To
varășul Iosip Broz-Tito și persoa
nele care-1 însoțesc s-au urcat pe 
platforma sondei unde au ascul
tat cu interes explicațiile date de 
specialiști.

La ora 13, președintele Tito și 
ceilalți oaspeți aii sosit la uzinele 

și depune o coroană de ga
roafe roșii și gladiole albe. Dele
gația guvernamentală a R.P.F. 
Iugoslavia păstrează un moment 
de reculegere în memoria eroilor 
romîni.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Președintele I. B. Tito și ce
lelalte persoane oficiale se în
dreaptă spre mașini. Mulțimea 
adunată în piață îi înconjoară, a- 
clamînd îndelung pentru prietenia 
frățească dintre popoarele Iugo
slaviei și poporul romîn. Tovară
șul Tito răspunde, făcînd semne 
prietenești. Convoiul de mașini 
părăsește încet Piața Academiei 
Militare.

de utilaj petrolifer „1 Mat“ unde 
au fost întîmpinați de inginerul 
Lucian Teodorescu, directorul în
treprinderii, inginerul șef Divo 
loan, Ion Miricescu, secretarul co
mitetului de partid al uzinei și 
de un grup de muncitori fruntași. 
Tovarășii Iosip Broz-Tito și Gh. 
Gheorghiu-Dej coboară din auto
mobilul deschis în aplauzele entu
ziaste ale muncitorilor.

In cuvîntul de bun sosit, direc
torul întreprinderii Lucian Teodo
rescu a spus printre altele : „Co
lectivul uzinei noastre este mîn- 
dru de vizita pe care ne-o fac 
inalții oaspeți, conducători ai gu
vernului și soli ai vitezelor popoa
re ale Iugoslaviei prietene“.

Răspunzînd, președintele Tito a 
mulțumit în numele său și al în
tregii delegații iugoslave pentru 
cuvintele calde ce le-au fost adre
sate. El și-a exprimat satisfac
ția de a vizita această între
prindere care are un rol important 
în construirea socialismului în 
țara noastră. In încheiere preșe
dintele Tito a urat colectivului de 
la uzinele „1 Mai“ mult succes 
în muncă.

Oaspeții iugoslavi, împreună cu 
conducătorii partidului și guver
nului care-i însoțesc, au vizitat 
apoi mai multe secții ale uzinei, 
în secția mecanică 1, oaspeții au 
urmărit cu interes procesul de 
producție al utilajului greu. Pre
ședintele Tito s-a interesat în
deaproape de fabricarea sapelor cu 
role și a urmărit apoi cu atenție fe
lul ta care se fabrică turboburul. 
El a pus numeroase întrebări con
ducătorilor întreprinderii în legă
tură cu utilajul care se realizează 
în această secție, remarcînd cali
tatea lui superioară. In secția ca- 
zangerie, tovarășul Chivu Stoica, 
a dat tovarășului Tito explicații ta 
legătură cu utilajul care se fabri
că aici.

Oaspeții au Vizitat apoi secția 
de mecanică 3. Intr-o secție a uzi
nei unde lucrează mai multe femei 
la strunguri, tovarășa lovanka 
Broz s-a interesat de calificarea 
acestor muncitoare. Tovarășul E. 
Kardelj, exprîmîndu-șî interesul 
față de realizările colectivului de 
muncă al uzinei, a spus că este 
păcat că timpul limitat al vizitei 
nu îngăduie delegației să cunoas
că mai amănunțit activitatea uzi
nei. Tovarășele lovanka Broz, Pe
pita Kardelj și Lepa Popovici au 
primit în dar, în amintirea vizi
tei făcută în uzină, cusături na
ționale. In atelierul de asam
blare, tovarășul Chivu Stoica a 
arătat oaspeților iugoslavi locul 
unde a lucrat ca nituitor ta anii 
1926-1928.

Pretutindeni, în secțiile prin 
care trec, oamenii muncii ovațio
nează pe tovarășul Tito și pe 
ceilalți oaspeți, pe conducătorii 
partidului și guvernului și mani
festează pentru prietenia dintre 
cele două popoare unite ta țelul 
comun al construcției socialismu
lui și al apărării păcii.

Oaspeții iugoslavi vizitează a- 
poi clubul și cantina uzinei. In 
bucătăria cantinei, tovarășul Tito 
gustă din mîncarea pregătită pen
tru prînzul muncitorilor și func
ționarilor uzinei.

în numele colectivului uzinei, 
teg. Lucian Teodorescu a oferit 
oaspeților o sondă machetă cu 
unitate de pompaj. Mulțumind, 
președintele Tito a spus ca aceas-

Duminică seara, Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale și Consi
liul de Miniștri al R.P.R. a ofe
rit o mare recepție la Palatul 
Consiliului de Miniștri, în cin
stea președintelui Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz-Tito.

La recepție au luat parte pre
ședintele Iosip Broz-Tito, cu so
ția, Edvard Kardelj, vicepreșe
dintele Vecei Executive Federa
tive, cu soția, Kocea Popovici, 
secretarul de stat pentru Aface
rile Externe, cu soția, Mialko 
Todorovici, membru al Vecei E- 
xecutive Federative, Iacov Blaje- 

tă machetă îi va aminti de vizita 
făcută la uzinele „1 Mai“.

în unalele oamenilor muncii, 
coloana de automobile părăsește 
uzinele „1 Mai“. Din nou răsună 
urale pe străzile Ploeștiului. Oas
peții se îndreaptă spre rafinăria 
nr. 1, răspunzînd cu căldură acla
mațiilor ce le sînt adresate.

La intrarea în rafinăria nr. 1, Ia 
ora 14,15, un mare număr de oa
meni ai muncii întîmpină căldu
ros pe oaspeții iugoslavi și pe 
conducătorii partidului și guver
nului care-i însoțesc. Sînt de față 
tovarășii Ion Dumitru, ministrul 
Industriei Petrolului, Manea Io- 
nescu, directorul rafinăriei, Hara- 
lambie Rădulescu, inginer șef, 
Ion Constantinescu, secretarul co
mitetului de partid al întreprin
derii și Roman Sterian, președin
tele comitetului de întreprindere.

în numele colectivului rafină
riei, tov. Manea Ionescu, direc
torul întreprinderii, rostește un 
cuvînt de salut, ta care spune 
printre altele: „Colectivul de 
muncă al rafinăriei noastre, însu
flețit de oele mai bune și fră
țești sentimente față de popoa
rele iugoslave și conducătorii lor, 
vă întîmpină cu dragoste tovă
rășească și vă spune bine ați 
venit“.

Adresîndu-se muncitorilor, in
ginerilor, tehnicienilor și func
ționarilor rafinăriei, președintele 
Tito a mulțumit te numele în
tregii delegații iugoslave și al 
său personal pentru primirea fă
cută. El și-a exprimat satisfacția 
ce o are vizitînd rafinăria șl 
constatînd importanța produselor 
sale pentru progresul patriei 
socialiste. „Din cele ce am vă
zut pînă acum în țara voastră — 
a spus președintele Tito — ne-am 
putut convinge că oamenii mun
cii merg cu pași repezi spre mă
rețul lor viitor“. Președintele Tito 
și-a încheiat cuvîntul de răspuns 
făcînd urări pentru întărirea prie
teniei romîno-iugoslave.

Oaspeții au vizitat apoi cîteva 
secții ale rafinăriei, acordînd o 
atenție deosebită secțiilor de 
distilație și de gaze lichefiate.

Directorul întreprinderii a ofe
rit la încheierea vizitei în dar, 
oaspeților iugoslavi, mostre din 
produsele petrolifere prelucrate în 
rafinărie și o machetă de insta
lație petroliferă.

La pleeare, oaspeților iugo
slavi li s-a făcut o caldă mani
festație de simpatie.

Coloana de automobile acope
rite dt flori s-a îndreptat apoi spre 
Snagov, unde oaspeții au luat 
masa. 

vicî, președintele Vecei Executive 
a Republicii Populare Croația, și 
celelalte persoane care-1 însoțesc 
pe președinte în vizita pe care o 
face în țara noastră.

La recepție au participat: Gh. 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
acad. Mihail Sadoveanu, Gh. A- 
postol, general de armată Emil 
Bodnăraș, P. Borilă, N. Ceaușes
cu, I. Chișinevschi, Miron Con
stantinescu, Al. Drăghicî, Al. 
Moghioroș, D. Coliu, L. Răutu, 
general-colonel L. Sălăjan, I. 
Cozma, J. Fazekaș, vicepreședin
ții Consiliului de Miniștri Al.

Toastul rostit de tovarășul 
Chivu Stoica

Dragă tovarășe Tito,
Dragi oaspeți,
Dați-mi voie să vă exprim sentimentul de bucu

rie și de caldă prietenie cu care guvernul și po
porul romîn salută vizita dvs. în Republica Popu
lară Romînă.

Sîntem convinși că această vizită, convorbirile 
prietenești și sincere îndreptate spre întărirea co
laborării multilaterale dintre R.P.R. și R.P.F. Iu
goslavia sînt o dovadă că relațiile de prietenie 
frățească dintre popoarele noastre au intrat într-o 
nouă etapă a dezvoltării lor rodnice.

Noi vom face totul pentru a întări și dezvolta 
legăturile trainice, colaborarea sinceră, prietenia de 
nezdruncinat între R.P.R. și R.P.F. Iugoslavia ; 
popoarele noastre au numeroase tradiții comune, 
sînt unite prin sîngele vărsat în îndelungate lupte 
comune pentru independența națională și libertate. 
Această prietenie este astăzi cimentată prin cele 
mai înalte țeluri pe care le-au avut vreodată în 
zbuciumata lor istorie: făurirea unei societăți 
socialiste și menținerea pentru totdeauna a păcii 
între popoare.

Ridic paharul în cinstea dvs., scumpe tovarășe 
Tito, și vă doresc din inimă multă sănătate în ac
tivitatea dvs., urez deplin succes guvernului și 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia pentru dezvol
tarea și înflorirea patriei dvs., pentru pace și so
cialism.

In sănătatea soției dvs., tovarășa lovanka Broz. 
în sănătatea tovarășilor Kardelj și Popovici și a 
soțiilor lor, a tovarășilor Todorovici și Blajevici 
și a tuturor oaspeților noștri dragi.

Să trăiască ta veci prietenia frățească dintre 
poporul romîn și popoarele Iugoslaviei I

Toastul rostit de tovarășul 
Iosip Broz-Tito

Dragă tovarășe președinte.
Dragi tovarășe și tovarăși, doamnelor și dom

nilor,
Mulțumesc înainte de toate pentru cuvintele cal

de rostite în cursul toastului tovarășului președinte. 
Vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi 
populației din București și poporului din Romînia, 
pentru primirea deosebit de caldă și cordială, care 
ni s-a făcut pretutindeni pe unde am trecut. Gestu
rile prietenești pe care le-am întîlnit la fiecare pas 
arată că poporul romîn nutrește aceleași sentimen
te față de popoarele iugoslave pe care le nutresc 
popoarele iugoslave față de poporul romin.

Noi am venit aici pentru ca împreună cu con
ducătorii Romîniei să punem o piatră la marea 
clădire a omenirii — clădirea păcii.

Vizita noastră are — din motive lesne de în
țeles — scopul ca normalizarea la care s-a ajuns 
de curînd să capete forme noi și mai puternice 
— nu numai ca normalizare de relații între stat 
s[ stat ci și ca colaborare prietenească între două 
țări ale căror popoare au stat timp de veacuri unul 
lîngă altul.

Cele ce vom obține noi aici în convorbirile cu 
conducătorii romîni nu va fi numai spre folosul 
țărilor noastre ci și în folosul întăririi păcii în 
lume, în generah

Aș vrea să fie clar fiecăruia că după o aseme
nea catastrofă ca aceea prin care am trecut în 
ultimul război — astăzi în muncă asiduă la con
struirea socialismului, poporul nostru — și cred 
și poporul romîn — nu are nici un fel de gînduri 
ascunse și alte dorințe în afară de a munci în 
pace și de a construi viața sa mai bună, de a 
contribui la întărirea păcii în lume.

Ridic acest pahar pentru fericirea și înflorirea 
Romîniei, vecine și prietene, pentru colaborarea 
strînsă și pentru prietenia între poporul romîn și 
popoarele Iugoslaviei, pentru victoria păcii în 
lume.

Spectacol de gală la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R.

Luni seara la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P.R. a avut loc un 
spectacol de gală dat în cins
tea președintelui Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia, tova
rășul Iosip Broz-Tito.

La intrarea în sală, asistența a 
făcut o călduroasă manifestație 
de simpatie tovarășului Iosip 
Broz-Tito și membrilor delegației 
guvernamentale iugoslave, pre
cum și conducătorilor partidului 
și guvernului nostru.

In loja centrală și te celelalte 
loji au luat loc președintele lo- 
sip Broz-Tito, cu soția, Edvard 
Kardelj, vicepreședintele Vecei 
Executive Federative, cu soția, 
Kocea Popovici, secretarul de 
stat pentru Afacerile Externe, cu 
soția, Mialko Todorovici, mem
bru al Vecei Executive Federa
tive, lakov Blajevici, președintele 
Vecej Executive a Republicii 
Populare Croația, și celelalte per
soane care-1 însoțesc pe preșe
dinte în vizita pe care o face în 

Bîrlădeanu, S. Bughici și Gh. 
Hossu, Gr. Preoteasa, ministrul 
Afacerilor Externe, acad. prof. 
dr. C. I. Parhon, acad. prof. 
Traian Săvulescu, N. Guină, am
basadorul R.P.R. în R.P.F. Iugo
slavia, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre arma
te, ziariști romîni și străini, frun
tași în producție din întreprinde
rile Capitalei.

Au fost prezenți șefii misiuni- 

țara noastră. N. Vujanovici, am
basadorul R. P. F. Iugoslavia 
la București, precum și tovarășii 
Gh. Gheorghiu Dej, Chivu Stoica, 
acad. Mihail Sadoveanu. Gh. 
Apostol, general de armată Emil 
Bodnăraș, P. Borilă, N. Ceau
șescu, I. Chișinevschi, Miron 
Constantinescu, Al. Drăghici, Al. 
Moghioroș, L. Răutu, generai co
lonel L. Sălăjan, I. Cozma. J. 
Fazekaș, vicepreședinții Consi
liului de Miniștri, Al Bîrlădeanu, 
S. Bughici și Gh. Hossu, Gr. 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe, acad. prof. C. 1. Par
hon, Nicolae Guină. ambasadorul 
R.P R. în R.P.F. Iugoslavia cu 
soțiile.

Au asistat membri ai C.C. al 
P.M.R., miniștri, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori ai forțelor ar
mate ale R.P.R., ziariști romîni 
și străini, muncitori fruntași în 
producție. 

lor diplomatice acreditați la 
București.

La sosirea la recepție, preșe
dintele Iosip Broz-Tito și persoa
nele care-1 însoțesc au fost în
delung aplaudate.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. F. Iugoslavia și 
R. P. R.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Tovarășii Chivu Stoica și Io
sip Broz-Tito au toastat pentru 
continua întărire a colaborării 
și prieteniei între poporul ro
mîn și popoarele Iugoslaviei.

Au luat parte membri aî cor
pului diplomatic.

înainte de începerea spectaco
lului au fost intonafe imnurile de 
stat ale R.P.F. Iugoslavia și 
R.P.R

La spectacol și.au dat con
cursul fruntași ai scenelor din 
Capitală: artiști emeriți, lau- 
reați al Premiului de Stat, An
samblul de cîntece și dansuri al 
C.C.S., Orchestra de muzică popu
lară „Barbu Lăutaru“, Corul de 
copii Radio.

Președintele Iosip Broz-Tito și 
Iovanka Broz, Edvard Kardelj și 
Pepița Kardelj au trimis pe scenă 
flori interpreților.

Spectacolul de gală s-a bucu
rat de un mare succes. Asistența 
a aplaudat îndelung pe interj 
prețî.

(Agerpres)
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Parada aeriană de la Tușino

Impunătoare demonstrație a succeselor
■ industriei aeronautice a U.R.S.S.

și a măiestriei aviatorilor sovietici
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 24 iunie pe 
aerodromul din Tușino de lingă 
Moscova a avut loc o Daradă ae
riană, organizată ,în cinstea săr
bătorii tradiționale — Ziua Flotei 
Aeriene a U.R.S.S.

La sărbătoarea aviației din 
U.R.S.S. au sosit numeroși oa
speți străini — delegații militare 
aviatice. Delegația Afganistanului 
este condusă de colonelul Abdul 
Rezak, Bulgariei — de general-lo
cotenent Zahariev Zahari, Ceho
slovaciei — de general-locotenent 
de aviație Vesaglo, ,R. P. Chi. 
neze — general-colonei Lu La-lou. 
Republicii Populare Democrate 
Coreene de general-locotenent 
Van Len, Egiptului — de vice- 
mareșalul de aviație Sidki Mah- 
mud, ministru adjunct de război, 
Elveției — de colonei de divizie 
Etienne Primeau, comandant a.) 
forțelor militare aeriene. Franței
— de generalul de aviație Bail- 
ley, comandantul statului major 
a! forțelor militare aeriene, Repu
blicii Democrate Germane — de 
general-niaior Heintz Zern, Re
publicii India — de comandorul 
de aviație D. Singh, Marii Bri
tanii — de ministrul aviației N. 
Birch, Republicii Populare Mon
gole — de locotenent-colonel To- 
gociin Samdan, Norvegiei — de 
general-locotenent Motzfeld, co
mandant al forțelor militare ae
riene, Poloniei — de general- 
maior Basilii Kadazanowicz, Si
riei — de locotenent-colonel Ra. 
șid Kelyami, Statelor Unite ale 
Americii — de generalul Nathan 
Twining, comandantul suprem al 
forțelor militare aeriene. Suediei
— de general-maior Niels Gustav 
Ramstroem, Turciei — de gene
ralul de aviație Uchaner, coman
dantul forțelor militare aeriene, 
Republicii Democrate Vietnam — 
de generalul-maior Van Tien 
Dung, Ungariei — de generalul-

maior Madaras Ferenc, delegația 
Uniunii Birmane — T. Klift, șe
ful adjunct a! statului major și 
comandantul forțelor militare ae
riene, precum și ale altor țări.

In cinstea deschiderii parăzii 
aeriene a fost intonat Imnul de 
Stat al Uniunii Sovietice, au fost 
trase salve de artilerie.

Parada aeriană care a avut loc 
pe aerodromul din Tușino s-a 
desfășurat în trei etape mari. 
Parada a fost deschisă de un 
grup de avioane-port.drapel. Pe 
avionul comandantului flutura 
drapelul de stat al U.R.S.S. Cele
lalte avioane purtau drapele ale 
forfelor armate aeriene ale celor 
16 republici unionale, o pancartă 
cu lozinca „Slavă poporului So
vietic".

Pe aerodrom au răsunat aplau
ze, care s-au intensificat tran- 
sformindu-se in ovații atunci cînd 
pe cerul albastru a apărut in
scripția precisă „Slavă P.C.U.S.“.

Inscripția a fost formată de 76 
de avioane „Iak-18“. Avioanele 
erau conduse de piloți sportivi. 
Ei au demonstrat o înaltă teh
nică a pilotajului, priceperea de 
a ține distanța și intervalele. 
Aproape 200 de sportivi aviatici 
au participat la prima parte a 
parăzii. Ei au demonstrat o înal
tă măiestrie, o școală minunată.

în partea, a doua a parăzii 
și-au demonstrat realizările pi- 
loții militari. Ca un fulger ar
gintiu s-a înălțat avionul de vi
nătoare cu reacție construit de 
cunoscutul constructor de avioane 
Mikoian. Avionul a fost condus 
de maiorul Valentin Lapșin. Avio
nul lui se înălța pe „un munte 
aerian", se învirtea în jurul axei 
longitudinale, se înălța în aer in 
formă de spirală.

Un grup de patru avioane de 
vinătoare cu reacție care zburau 
In formație de „romb" a execu
tat pe fondul cerului albastru

figuri complexe. CurînU după 
aceea a apărut un grup de cinci 
avioane de luptă care au execu
tat bucle ale lui Nesterov. Ele au 
zburat tot timpul alături ațin, 
gîndu-se aproape cu aripile. Un 
număr interesant al programului 
l-a format pilotajul în direcții 
opuse a două unități de avioane 
de vinătoare cu reacție. Ele se 
apropiau unul de celălalt zburînd 
cu o mare viteză. Un grup de 
nouă avioane au zburat in mare 
viteză deasupra aerodromului în 
formație de triunghi.

Partea treia a parăzii era ca 
de obicei consacrată măiestriei 
parașutiștilor și unităților aero
purtate. După lansarea a șase 
parașutiști, asistența a admirat 
o figură interesantă executată de 
sportivii Gavanin, Isanin și An- 
tiup'n. Deschizînd parașutele e: 
au început să coboare, ca apoi 
desprinztndu.se de ele și-au con
tinuat co'oorîrea fără parașute. 
Peste citeva clipe au apărut din 
nou cupolele colorate ale parașu
telor de rezervă și sportivii au 
aterizat.

O priveliște interesantă a 
oferit-o aterizarea în masă a 
zeci de helicoptere. Răminind ne
mișcate citva timp in aer, ele au 
aterizat vertical. Dintr-un grup 
de helicoptere au ieșit parașu
tiști. Din alte helicoptere au apă
rut mașini, artileriș'tii și-au scos 
piese de artilerie și mitraliere 
antiaeriene. Peste citeva clipe o 
coloană de mașini purtînd uni
tăți aeropurtate, automobile cu 
tunuri și mitraliere purtind dra
pele roșii au defilat pe aerodrom.

_ Deși în tot timpul parăzii 
timpul era posomorit și ploua 
mărunt, iar norii se lăsaseră dea
supra cîmpului uriaș, aceasta nu 
a împiedicat desfășurarea ser
bării aeriene în cadrul căreia a 
fost demonstrat curajul și mă
iestria aviatorilor.

Marea recepție oferită de mareșalul G. K. Jukov 
cu prilejul Zilei Flotei Aeriene a U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 24 iunie, după 
parada aeriană de pe aerodromul 
Tușino, mareșalul Uniunii Sovie
tice G. K. Jukov, ministrul Apă
rării al U.R.S.S.. a oferit o mare 
recepție în cinstea Zilei Flotei 
Aeriene a U.R.S.S.

Intr-un șir neîntrerupt sosesc 
mașinile la grădina de vară a 
Casei Centrale a Armatei Sovie
tice „M. V. Frunze“. Invitații se 
îndreaptă de-a lungul aleilor um
broase spre centrul grădinii, unde 
sînt salutați călduros de mareșa
lul Uniunii Sovietice G. K. Ju
kov, de mareșalul Uniunii Sovie
tice V. D. Sokolovski și de P. F. 
JitraHov. nrim-mareșal de aviație 
al U.R.S.S.

Oaspeții sosesc continuu. Prin
tre ei se află șefii delegațiilor mi
litare aeriene străine invitate la 
sărbafori-ea Zilei Flotei Aeriene 
a UR.S.S.

Printre participantii la recepție 
sînt șefii ambasadelor și legații
lor de Ia Moscova, atașatii mili
tari și ai aerului, generali și ofi
țeri, membri ai delegațiilor mili
tare aeriene străine invitate la 
sărbătorirea Zilei Flotei Aeriene a 
U R.S.S.. numeroși reprezentanți 
ai presei și posturile de radio so
vietice și străine.

Oaspeții se plimbă pe aleile 
parcului, se odihnesc la umbra 
copacilor. Ici colo se pot observa 
grupuri discutînd cu animație. Se 
aud glume și rîsete.

Pe neașteptate începe să cadă o 
ploaie torențială. Oaspeții pără
sesc aleile parcului și caută adă
post în saloanele Casei Centrale a 
Armatei Sovietice. Aici oaspeții 
întîlnesc pe N A. Bulganin. N. S. 
Hrușciov, L. M. Kaganovici, G.

M. Malenkov, A. \. Mikoian, V. 
M. Molotov, M. G.‘ Pervuhin, M. 
Z. Saburov, L. I. Brejnev, E. A. 
Furțeva, care au sosit la recepție.

Oaspeții sînt invitați în sala 
Steagurilor Roșii, viu iluminată, 
cu mesele1 aranjate sărbătorește.

In sală se face liniște. Mareșa
lul Uniunii Sovietice G. K. Jukov 
se adresează celor prezenți, ros
tind o cuvîntare în care se spune 
printre altele :

Anul acesta la parada noastră 
aeriană asistă reprezentanți a 28 
de state. Salut cordial pe stimații 
oaspeți prezenți aici și urez în 
numele forțelor armate sovietice 
să vă vedem și în viitor ca oas
peți ai noștri doriți.

Astfel de întîlniri deschid calea 
spre dezvoltarea contactelor între 
oamenii politici și militari.

La recepția noastră participă 
numeroși militari, printre care re
prezentanți ai tuturor marilor pu
teri.

Cred că voi exprima părerea ma
jorității dacă voi spune că și mi
litarii trebuie să trăiască în con
formitate cu interesele poporului 
și să-și îndrepte activitatea spre 
încetarea cursei înarmărilor, care 
constituie o povară grea pentru 
ponor, pentru bugetul țării. Noi, 
militarii, trebuie să ținem seama 
de faptul că în zilele noastre ar
mamentele și mijloacele tehnice 
de luptă înregistrează o dezvolta
re dinamică. Armele și tehnica de 
astăzi vor fi mîine învechite, iar 
fondurile poporului cheltuite pen
tru fabricarea lor vor fi cheltuite 
în zadar. Sînt de părere că mili
tarii nu pot să nu se intereseze 
de condițiile de viață ale poporu
lui lor și sînt obligați să contri
buie activ la rezolvarea problemei

dezarmării, la stabilirea unei păci 
trainice intre popoare și unei în
crederi depline între state.

Ridic paharul și toastez pentru 
stimații noștri oaspeți, pentru 
participantii la parada aeriană, 
pentru toți cei prezenți aici, pen
tru prietenia popoarelor 1

★
...Ploaia a încetat. De afară 

vine aer răcoros și proaspăt. Ni- 
kita Sergheevici Hrușciov propu
ne generalului Twining și celor
lalți oaspeți să facă o plimbare 
prin parc.

După o scurtă plimbare pe lac, 
conducătorii partidului și ai gu
vernului își continuă plimbarea 
prin parc și apoi se așează pe 
fotolii împletite la umbra copaci
lor stufoși.

Intre conducătorii sovietici, di
plomații străini, conducătorii de- 
delegațiilor continuă convorbirile 
neoficiale. N. A. Bulganin și N. 
S. Hrușciov toastează. Se rostesc 
cuvinte de salut pentru prietenia 
dintre popoare, pentru popoarele 
Marii Britanii, S.U.A., Franței, 
pentru militarii din aceste țări.

Recepția a luat sfîrșit.
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, 

L. M. Kaganovici, G. M. Malen
kov, A. I. Mikoian, V. M Molo- 
tov, M. G. Pervuhin și M. Z. Sa
burov își iau în mod cordial ră
mas bun de la invitați. Se fac 
urări reciproce de sănătate.

Mareșalul G. K. Jukov conduce 
pe participanții la recepție, care 
îi mulțumesc pentru ospitalitate.

Recepția consacrată Zilei Flotei 
Aeriene a U.R.S.S. — sărbătoare 
a poporului sovietic — a decurs 
într-o atmosferă foarte cordială 
și călduroasă.

Comunicatul comun cu privire la tratativele

DAMASC 25 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul co
mun cu privire la tratativele so- 
vieto-siriene :

La invitația guvernului Repu
blicii Siria, între 22 și 25 iunie 
1956 s-a aflat la Damasc D. T. 
Șepilov, ministrul Afacerilor Ex
terne al UR.S.S. In timpul aces
tei vizite au avut loc tratative so- 
vieto-siriene.

Din partea sovietică la tratative 
au participat D. T. Șepilov, minis
trul Afacerilor Externe al U R.S.S.. 
S. S. Nemcina, ambasadorul 
U.R.S.S. în Siria. G. T. Zaițev, 
șeful secției pentru țările Orien
tului Apropiat și Mijlociu din 
Minis*erul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Din partea siriană la tratative 
au participat primul ministru 
Sabri Al-Asali. ministrul Afaceri
lor Externe, Salah Ed-Din, și se
cretarul general al Ministerului 
Afacerilor Externe. Salah Ed-Din 
Tarazi.

„Scìntela tineretului“
Pag. 4-a 26 iunie 1956

sovieto-siriene
Tratativele s-au desfășurat cu 

încunoștiințarea și în prezența 
excelenței sale Șukri Al-Kuatli, 
președintele Republicii Siria. In 
cadrul tratativelor, care au avut 
loc într-o atmosferă de cordialita
te și prietenie, s-a făcut un larg 
schimb de păreri asupra proble
melor relațiilor sovieto-siriene și 
asupra unei serii de importante 
probleme internaționale care in
teresează cele două țări.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție existența unei unități 
de vederi în problemele care au 
fost discutate în cadrul tratative
lor și afirmă că dezvoltarea bune
lor relații care există in prezent 
între U.R.S.S. și Siria va duce la 
întărirea prieteniei trainice dintre 
cele două părți și va constitui o 
contribuție eficace la cauza întă
ririi păcii și securității interna
ționale.

Părțile și-au exprimat dorința 
de a continua dezvoltarea colabo
rării economice și au recunoscut 
ca fiind utilă încheierea unui a- 
cord de colaborare culturală între 
U.R.S.S. și Siria.

In cadrul tratativelor, cele două 
părți au subliniat încă odată că

relațiile de prietenie dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Siria 
se bazează pe principiile Cartei 
Organizației Națiunilor Unite și 
pe cunoscutele principii ale co
existenței pașnice aprobate de 
conferința de la Bandung, după 
care se călăuzesc de pe acum 
multe state ale lumii în relațiile 
lor internaționale. Ele îsi afirmă 
năzuința fermă de a continua co
laborarea în interesul întăririi pă
cii generale, fiind convinse că a- 
ceste eforturi cît și eforturile ce
lorlalte state însuflețite de dorin
ța de pace, vor contribui la slă
birea continuă a încordării inter
naționale și la consolidarea păcii 
generale.

D. T. Șepilov, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a trans
mis în numele Iui K. E. Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., lui Șukri 
A. Kuatli, președintele Republicii 
Siria, invitația de a vizita Uniu
nea Sovietică la o dată care îi va 
conveni, ca oaspete al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Președintele Șukri Al-Kuatli a 
primit cu recunoștință această 
invitație.

Majestatea Sa Șahinșahul Iranului 
a sosit la Moscova

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 iunie, ora 
17,50 (ora Moscovei), au sosit la 
Moscova, la invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
a lui K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. personal, majestatea sa 
Șahinșahul Iranului Mohammed 
Reza Pehlevi și majestatea sa 
Șahinșahul Soraya.

La aeroport, oaspeții din Iran 
au fost întîmpinați de K. E. Voro
șilov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. cu 
soția, N. A. Bulganin, A. I. Mi
koian, M. G. Pervuhin, G. K. 
Jukov și de alți oameni de stat 
ai U.R.S.S.. Au fost de asemenea 
prezenți șefi ai ambasadelor și 
misiunilor acreditați în U.R.S.S., 
ziariști sovietici și străini,

Pe aeroportul central pavoazat 
cu drapelele de stat ale Iranului 
și UR.S.S. a fost aliniată o gardă 
de onoare și au fost executate im
nurile de stat ale Iranului și 
U.R.S.S.

Au rostit cuvîntări K. E. Voro
șilov și Șahinșahul Iranului.

In cuvîntarea sa, K. E. Voro
șilov a spus printre altele:

Prima vizită in Uniunea Sovie
tică a șefului statului Iranului 
are loc într-un moment istoric im
portant. Datorită eforturilor stă
ruitoare ale statelor iubitoare de 
pace au fost obținute anumite 
succese în slăbirea încordării in
ternaționale. se dezvoltă colabo
rarea pașnică între diferite țări.

Vizita D-voaslră în Uniunea 
Sovietică vă va da posibilitate 
să vă convingeți că Guvernul So
vietic și popoarele țării noastre 
doresc în mod sincer ca relațiile 
dintre statele noastre să fie cU 
adevărat relații de bună vecină
tate și prietenie.

Statul sovietic respectă inde
pendența și suveranitatea Iranu
lui, se situează strict pe poziția 
neamestecului în treburile interne 
a'e statului iranian, dorește să 
trăiască cu acesta în pace și să 
colaboreze în interesul celor două 
țări ale noastre.

Sîntem convinși că dacă am
bele țări năzuiesc spre pace și se
curitate și dacă ele doresc să-și

întemeieze relațiile pe cunoscutele 
principii aprobate de conferința 
de la Bandung a țărilor Asiei și 
Africii, ele pot să trăiască ca ve
cini buni și ca prieteni — a în
cheiat K. E. Voroșilov.

In cuvîntarea sa de răspuns 
mâjestatea sa Șahinșahul Iranu
lui a spus printre altele :

Eu sînt întru totul de acord cu 
Excelenta sa că în opera de îm
bunătățire a relațiilor dintre sta
te, contactele între conducătorii 
de state au o mare importanță. 
Și astăzi cînd popoarele întregii 
lumi năzuiesc să asigure pacea, li
niștea pe pămînt, fiecare om la 
rîndul său are datoria de a-și în
drepta eforturile în această di
recție.

Excelenta sa președintele să fie 
convins că dacă guvernul Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste 
care are o putere atît de mare și 
o populație at t de mare, nutrește 
spre pace cu Iranul pe bază de 
respect reciproc, Iranul, care este 
un stat mai mic năzuiește tocmai 
spre o astfel de prietenie cu sta
tul Dv.

Opinia publică iugoslavă ia cunoștință 
cu satisfacție de mersul tratativelor 

romîno-iugoslave
BELGRAD 25 (Agerpres). —• 

Trimisul special al Agerpres 
transmite:

Prin emisiunile radiofonice și 
din ziare, populația orașelor și 
satelor celor șase republici ale 
Iugoslaviei ia cunoștință cu sa
tisfacție de mersul tratativelor 
dintre conducătorii R.P.F. Iugo
slavia și R.P.R.

Atmosfera sinceră și. priete
nească în care au decurs pînă a- 
cum aceste tratative îndreptățeș
te convingerea unanimă că „dis
cuțiile de la București vor crea 
baze solide pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colabo
rare între cele două slate vecine“ 
(„Dnievnic-Novisad“).

Perspectivele favorabile care se 
deschid relațiilor dintre cele două 
popoare sînt considerate la Bel
grad ca un factor important c;re 
va contribui la dezvoltarea am 
belor țări. In discuțiile asupra 
formelor și posibilităților de cola
borare care vor fi folosite în vii
tor de cele două popoare, unite 
prin granițe și țeluri comune, ce 
tățenii Belgradului scot în evi
dență de cele mai multe or, nu 
numai rădăcinile istorice ale tra
diționalei prietenii romlno-iugo 
slave, ci și că această prietenie 
este acum cimentată, așa cum 
spunea președintele Tito la sosi
rea sa la Bucureș'i, de faptul că 
„alit popoarele iugoslave cît și 
poporul romîn sînt adine intere
sate ca dezvoltarea țărilor lor să 
fie înlesnită prin atenuarea con
tinuă a încordării internaționa'e 
și prin împiedicarea reluării „răz
boiului rece“ care a provocat pa
gube uriașe popoarelor“.

Ca și pentru oamenii muncii 
din R.P.R., pentru popoarele Iu
goslaviei, destinderea internațio
nală, asigurarea păcii în acea
stă parte a Europei și crearea 
condițiilor de stabilire a unor re
lații internaționale normale, în
seamnă posibilitatea de a se con
sacra construcției pașnice, dez
voltării industriei, agriculturii și 
vieții culturale, ridicării nivelu
lui de trai.

Exprimînd dorința poporului 
iugoslav de a-și canaliza toate 
eforturile spre aceste mărețe țe
luri pașnice, Brane Nedelkovici, 
președintele Consiliului muncito
resc al uzinei de mașini agricole 
„Zmai“ din Belgrad, a declarat 
într-o convorbire cu coresponden
tul agenției Agerpres că tocmr 
căile de conlucrare pe tărîm po 
litic. economic și cultural desc'rd 
o eră nouă, favorabilă atît Iu. 
goslaviei cît și Romîniei și ce 
lorlalie țări de democrație popu
lară.

In general, din discuțiile avute 
cu muncitorii de la această uzină, 
care produc acum și unele ms 
sini pentru export în U.R.S.S. și 
proiectează să exporte mașini 
agricole și în R.P.R., s-a desprins 
dorința fierbinte ca „popoarele 
lumii să fie unite din toate 
punctele de vedere“.

Sînt sigur — a declarat co
respondentului Agerpres, lăcătu
șul Iovan Todorovici, președintele 
sindicatului de la „Zmai“. că în 
tre clasa muncitoare d:n R.P R. 
și cea din Iugoslavia nu pot exis
ta neînțelegeri deoarece ele

măresc același scop în viață: 
construirea sooialismului.

Inginerul Werner, care cunoa
ște dealtfel Romînia, a arătat și 
el că stabilirea unor relații co
merciale normale cu R.P.R. nu 
pot decît să fie de folos acestei 
uzine tinere în continuă dezvol
tare.

Sesiunea Scupșcinei 
Populare Federative 

a Iugoslaviei
BELGRAD 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 25 iunie s-a 
deschis sesiunea Scupșcinei Popu
lare Federative a Iugoslaviei. La 
ora 11 dimineața au avut loc șe
dințele separate ale Vecei Federa
tive și Vecei producători’or din 
cadrul cărora a fost aprobată or
dinea de zi.

Vecea Federativă va examina 
proiectele de lege cu privire la or
ganele Ministerului Afacerilor In
terne, cu privire la întreprinderile 
și instituțiile poligrafice și cu 
privire la proclamarea zilei de 4 
iulie „Ziua luptătorilor“. Vecea 
producătorilor va examina proiec
tul de lege cu privire la întreprin
derile și instituțiile poligrafice.

In cadrul sesiunii va avea loc 
o ședință comună a camerelor 
la care un reprezentant ăl Vecei 
Executive Federative va prezenta 
un raport despre dezvoltarea eco
nomiei naționale a Iugoslaviei pe 
primele patru luni ale anului cu-

ur-1 rent.

„Se întărește prietenia frățească dintre popoarele

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda“ publică sub ti
tlul „Se întărește prietenia fră
țească dintre popoarele romîn și 
sovietic“ un amplu interviu acor
dat unui corespondent al acestui 
ziar de către F. R. Kozlov, con
ducătorul delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., care a vizi
tat recent țara noastră la invita
ția Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.

In interviul său F. R. Kozlov. 
subliniază că pretutindeni pe 
unde a fost în Romînia dele
gația parlamentară sovietică s-a

romîn și sovietic
Interviul acordat 

de K R. Kozlov unui 
corespondent al „Pravdei“

bucurat de o primire deosebit de 
cordială.

F. R. Kozlov relevă, citînd nu
meroase exemple, că delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. s-a 
putut convinge de uriașa am
ploare a muncii constructive des
fășurată de poporul romîn, de 
însemnatele lui succese în dezvol
tarea industriei, agriculturii, în

ridicarea nivelului de trai, în 
domeniul cultural.

In Romînia, a spus F. R. Koz
lov, am văzut multe lucruri bune, 
dar impresia cea mai îmbucură
toare și de neuitat ne-au făcut-o 
oamenii, cadrele. Una din cele 
mai importante cuceriri a orîn- 
duirii democrat-populare din Ro
mînia constă în aceea că în re
publică în toate domeniile activi
tății de partid, de stat, economi
ce și culturale s-au format cadre 
proprii, cu experiență, competen
ță, profund atașate ideilor mar- 
xist-leniniste și care au o fermă 
încredere în triumful socialis
mului.

Spectacolele „Teatrului Național“ din București 
s-au bucurat de un succes deosebit

PARIS 25. Corespondentul spe
cial Agerpres transmite: In ca
drul rubricilor consacrate celui 
de al treilea festival internațio
nal de artă dramatică care se 
desfășoară in prezent la Paris, 
criticii dramatici ai principale
lor ziare franceze acordă o aten
ție deosebită spectacolelor pre
zentate de ansamblul Teatrului 
Național ,J. L. Caragiale" din 
București. Ziarele subliniază în 
unanimitate că spectacolele pre
zentate de ansamblul ,,Teatrului 
Național" din București s-au 
bucurat de un succes deosebit.

Sub semnătura lui Robert 
Kemp, ziarul „Le Monde" pu
blică o amplă cronică consacrată 
spectacolului „O scrisoare pier
dută" care a avut loc în seară de 
22 iunie. Ziarul amintește că a- 
ceastă piesă este cunoscută pu
blicului francez, care a putut-o 
viziona în toamna anului trecut

pe scena unui teatru parizian, 
Theatre de Poche. Robert Kemp 
subliniază că „O scrisoare pier
dută" este „o comedie foarte 
bună, plină de umor și de spirit 
satiric care amintește de come
diile lui Aristofan".

Exprimtndu-și regretul pentru 
faptul că nu cunoaște limba ro- 
mtnă, semnatarul cronicii scrie că 
.această piesă veselă a fost bine 
jucată. Trebuie să-l felicităm atît 
pe dl. Sică Alexandrescu cit și 
pe toți membrii ansamblului. De 
asemenea trebuie subliniată per
fecțiunea clasică a decorurilor 
care au reușit să redea foarte 
bine atmosfera perioadei 1880“.

Sub semnătura lui Gaston Joly, 
ziarul ,.1’Aurore" publică un ar
ticol în care aduce de asemenea 
elogii spectacolului „O scrisoare 
pierdută".

Ziarul „L’Humanite“ relevă 
marele succes repurtat de între-

gul ansamblu al Teatrului Națio
nal din București. După ce amin, 
tește tema piesei „O scrisoare 
pierdută" ziarul scrie că această 
comedie poate fi asemănată cu 
piesele dramaturgului francez 
Labîche prin comicul personagii
lor, și neprevăzutul situațiilor.

în continuare ziarul aduce elo
gii interpretării artistice subli
niind că fiecare actor își cu. 
noștea la perfecție rolul, utilizind 
toate resursele artistice de care 
dispunea.

Dr. Sarvapalli Radhakrishnan
Născut la 5 septembrie 1888 în satul Sarvapalli (statul And- A 

hra) Radhakrishnan a străbătut o măreață cale de patriot in- A 
dian, luptător de seamă împotriva colonialismului, pentru o In- A 
die liberă și independentă. Făcindu-și studiile la colegiul din A 
Madras, Sarvapalli Radhakrishnan arată o înclinație deosebită A 

pentru munca științifico-didactică, atrăgîndu-și astfel atenția Q 
conducerii universității. La absolvirea colegiului el rămtne ca A 
profesor la catedra de filozofie din Madras, A

Așa începe activitatea științifico-didactică a lui S. Radha- A 
krishnan. In 1918, el lucrează ca profesor de filozofie la Uniyer- A 
sitatea Misore, una dintre cele mai mari din India. Mai tlrziu A 
este numit prorector al Universității Andhra, creată în provin- A 
cia sa natală. In anul 1921 Radhakrishnan este numit conducă- A 
torul catedrei de filozofie de la Universitatea din Calcutta, cel A 
mai mare for de învățămint din (ară. A

Incepind din anul 1926, Radhakrishnan a fost invitat să țină A 
lecții de filozofa în străinătate. Astfel, el a ținut prelegeri la A 
Universitatea din Oxford (Anglia), Universitatea din Chicago A 
(S.U.A.) și Universitatea din Ciunțin (China). A

Radhakrishnan a fost ales membru al Academiei de Științe A 
britanice și este doctor honoris causa în literatură al Universi- A 
tăților din Andhra. Agra, Allahabad, Paina, Laknau și doctor A 
honoris causa în drept al Universităților din Benares, Calcutta, A 
Londra. A

Radhakrishnan este de asemenea autorul unor lucrări filo- A 
zofice cunoscute și apreciate în întreaga lume. El a desfășurat A 

a o îndelungată activitate publicistică publiclnd importante stu- A 
A dii: „Filozofia lui Rabindranath Tagore", „Filozofia indiană", A 
A „Concepția indiană asupra vieții", „India și China" și o serie A 
A de alte lucrări. A
A Sfera de activitate a lui Radhakrishnan nu se limitează la A 
A activitatea științifico-didactică.. Deși Radhakrishnan nu este A 
A membru al vreunui partid politic, el a participat și participă în A 
A permanență în mod activ la viața socială și politică a țării. El A 
A a fost un bun prieten al marelui ‘învățător al poporului indian, A 
A Mahatma Gandhi, și s-a bucurat întotdeauna de stima conducă- ) 
A tarilor mișcării de eliberare națională din India. In 1946 el a fost A 
A ales membru al Adunării Constituante a Indiei, iar în martie- Q 
A aprilie 1947 a luat parte la conferința interasiatică de la Delhi, A 
A în calitate de reprezentant al Indiei. In 1949, Radhakrishnan a A 
A fost ales președintele Comitetului Executiv al U.N.E.S.C.O. în A 
A același an el a fost numit ambasadorul Indiei în Uniunea So- A 
A vietică, contribuind în acest post la stabilirea înțelegerii reci- A 
A proce și la întărirea relațiilor de prietenie dintre popoarele in- A 
A dian și sovietic. El a ocupat acest post pînă în anul 1952, cînd <? 
A a fost ales vicepreședinte al Republicii India. x
A în postul de vicepreședinte al marelui stat indian, Radha- x 
A krishnan desfășoară o muncă uriașă, care corespunde intereselor x 
A vitale ale poporului indian și cauzei nobile a întăririi păcii. x
A S. Radhakrishnan este partizanul coexistenței pașnice a state- x 
A lor cu sisteme sociale diferite, partizan al colaborării internațio- x 
A nale în interesul păcii și progresului. Vizita vicepreședintelui Re- x 
A publicii India în Uniunea Sovietică, cît și vizita sa în R.P.R., x 
A constituie o contribuție la cauza întăririi politicii de coexistență x 
A pașnică. 0

Declarația ministrului plenipotențiar 
al Republicii India la București, făcută 

la posturile noastre de radio
Cu prilejul vizitei pe care o 

face în țara noastră vicepreședin
tele Republicii India, dr. S. Rad
hakrishnan, dl. Rajeshwar Dayal, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Republicii India 
in R.P.R. a făcu: Radiodifuziunii 
romîne următoarea declarație care 
a fost transmisă la posturile dc 
radio, la 25 iunie ora 19,30.

Vizita în Romînia a vice-pre- 
ședinte'.ui Indiei, dr. S. Radha
krishnan, constituie un pas im
portant pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre R.P.R. și Republica 
India. Cu toate că schimbul de 
misiuni diplomatice între țările 
noastre nu a avut loc decît re
cent, legăturile noastre s-au dez
voltat într-un spirit de armonie 
și de prietenie. Sînt foarte multe 
lucruri comune între istoria și 
cultura dv. și a noastră, cu toate 
că, din punct de vedere geogra
fic țările noastre sînt foarte de
părtate una de cealaltă. 'Astăzi 
ambele țări sînt angajate intr-o 
sarcină paralelă, dv. în construi
rea unei societăți, iar noi în India 
in ridicarea poporului nostru din 
starea de înapoiere din trecut și 
n crearea unei ordini sociale ba
zată pe libertate, dreptate și ega
litate. In eforturile noastre noi 
urmăm tradițiile noastre proprii 
și folosim însușirile naționale.

Pe plan internațional noi cău
tăm să promovăm înțelegere și 
colaborare cu toate țările și să 
întărim pacea în '.urne. In a- 
ceastă eră atomică, nu există o 
altă alternativă decît coexistența 
pașnică activă, bazată pe cele 
cinci principii ale coexistenței. In 
lumea in care trăim, noi nu ne 
putem izola; interdependența se 
îmbină cu independența. Noi cre
dem că și voi sînteți devotați 
cauzei păcii și bunei înțelegeri 
intre popoare și .în această pri
vință noi ne aflăm de asemenea 
pe un teren comun.

Noi am pus baze solide pentru 
relațiile noastre economice și re
lațiile în domeniul cultural. Re
centa expoziție de artă plastică 
și viitoarea vizită a unei dele
gații culturale reprezentative vor 
face cunoscute publicului romîn 
unele dintre cele mai bune pro
ducții în domeniul muzicii și al 
dansului.

Vizita vicepreședintelui Rad
hakrishnan și convorbirile cu con
ducătorii dv. în acest moment vor 
întări mult înțelegerea reciorccă 
și prietenia și vor așeza relațiile 
noastre pe o bază mai solidă.

Prietenia este o plantă care 
trebuie îngrijită, iar vizita vice
președintelui va constitui un sti
mulent puternic ca ea să crească.

Vizita dr. S. Radhakrishnan
KIEV 25 (Agerpres).— TASS

P e s
MOSCOVA. — Comitelui Cen

tral al P.C.U.S. și Consiliul de 
Minișlri al U.R.S.S. anunță cu a- 
dîncă durere că la 24 iunie 1956 
a încetat din viață după o boală 
grea tovarășul Lihaclov Ivan 
Alekseevici, ministrul Transpor
tului Auto și al Șoselelor al 
R.S.F.S.R., membru supleant a! 
C.C. al P.C.U.S., deputat în So
vietul Suprem al U.R.S.S., emi
nent organizator al industriei de 
automobile și al transportului 
auto din U.R.S.S.

MOSCOVA. — La Moscova a 
încetat din viață în vîrstă de 82 
de ani compozitorul Reinhold 
Glier, artist al poporului al 
U.R.S.S. Defunctul a fost un

cu rt
eminent reprezentant al cul'urii 
muzicale — compozitor — diri
jor. pedagog.

BERLIN. — La 25 iunie a so
sit la Berlin la invitația Guver
nului R. D. Germane, emirul Seif 
Ul-lslam Muhammed El-Badr, 
prințul moștenitor al Yemenului.

PRAGA. — Guvernul Cehoslo
vaciei a recunoscut independența 
și suveranitatea Marocului și Tu
nisiei.

VARȘOVIA. — Secretarul ge
neral al O.N.U., Dag Hammarsk- 
joeld, este așteptat la 28 iunie la 
Varșovia în cadrul unei vizite o- 
ficiale, la invitația ministrului de 
externe al R.P. Polone, Adam Ra- 
packi.

Gamal Abdel Nasser 
ales președinte 

al Republicii Egipt

CAIRO 25 (Agerpres). — In- 
,tr-un comunicat oficial, pub'icat 
la 25 iunie la Cairo, se face cu
noscut că în plebiscitul pentru 
alegerea președinlelui Republicii 
Egipt, Gamal Abdel Nasser, a 
obținut 5.496.S65 de voturi, adi
că 99 la sută din totalul votu
rilor exprimate. împotriva lui 
Nasser au votat 2.857 persoane.

In plebiscitul pentru aprobarea 
noii constituții a Egiptului s au 
obținut 5.488.225 voturi pentru și 
10.046 voturi contra.

Toate ziarele din 25 iunie au 
publicat sub titluri marj știrea 
alegerii lui Gamal Abdel Nas
ser în postul de președinte al 
Egiptului.

★
Cu prilejul aprobării prin votul 

întregului popor a constituției Re
publicii Egipt și cu prilejul ale
gerii lui Gamal Abdel Nasser ca 
președinte al republicii, K. Vo
roșilov și N. Bulganin i-au trimis 
o telegramă de felicitare.

transmite: Deși vremea a fost 
nefavorabilă, sute de oameni ai 
muncii din Kiev au venit la ae
rodrom să-1 înlîmp-ine pe dl. S. 
Radhakrishnan. Pe aerodrom se 
aflau D. S. Korotcenko, preșe
dintele Prezidiului Șovielului Su
prem al R.S.S. Ucrainene, N. T. 
Kalcenko, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.S. Ucrai
nene, A. N. Zlenko, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, L. F. Palamar- 
ciuk, ministrul Afacerilor Exter 
ne al R.S.S. Ucrainene, deputați 
ai Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și ai Sovietului Suprem al R S.S. 
Ucrainene, ocmeni de știință și 
cultură, ziariști.

Pe aerodrom era aliniată o 
gardă de onoare a trupelor din 
districtul Kiev.

In numele Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Ucraine
ne, al guvernului R.S.S. Ucrai-

la Kiev
nene și al poporului ucrainean, 
oaspeții au fost salutați de D. 
S. Korotcenko.

Răspunzînd la salut, vicepreșe
dintele Indiei a spus prin re al
tele : Sintem foarte bucuroși că 
ne aflăm în capitala Ucrainei, 
despre care am auzit atît de 
multe. Aș dori să vă asigur, dom
nule președinte, că poporul in
dian este pătruns de bunăvoință 
față de popoarele Uniunii Sovie
tice. împărtășesc întru totul sen
timentele dv. și doresc ca prie
tenia indo-sovietică să fie dura- 
bilă.

In după-âmiaza zilei de 24 
iunie, dl. S. Radhakrishnan l-a 
vizitat pe D. S. Korotcenko. A- 
poi oaspeții indieni au vizitat 
Muzeul de stat de artă uc-ai- 
neană, iar seara au asistat la 
prezentarea operei „Bal Mascat“, 
de Verdi, la Teatrul Academic de 
Stat de Operă și Balet „T. G. 
Șevcenko“.

Sos'rea în fard a unui grup 
de parlamentari brazilieni

La invitația Marii Adunări Na
ționale, luni la am ază a sosit în 
Capitală un grup de deputați în 
Parlamentul Braziliei format din 
Jeronymo Dixhuit Rosado Ma a, 
Gelulio Barbosa de Maura, Esta- 
cio Gonțalves Souto Maior cu 
soția, Lycurgo Leite Filho și 
Rachid Saldanha Derzi.

La sosire, Jeronymo Dixhuit 
Rosado Maia a declarat că, cu 
toată călătoria obositoare, depu
tății brazilieni sînt nerăbdători să 
cunoască mai îndeaproape țara 
noastră și prefacerile prin care 
trece ea.

După amiază, oaspeții au fă
cut o vizită la Prezidiul Marii 
Adunări Naționale.

Au fost de față acad. Mihail

Sadoveanu și M. Mujic, vicepre
ședinții prezidiului Marii Adunări 
Naționale, A. Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Tiță Florea, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, acad. I. 
Murgulescu, Gh. Florescu, V. Iliu, 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, l.i- 
gia .Macovei. Emil Popa și Ma- 
tei Socor, deputați în Marea 
Adunare Națională.

Oaspeții și-au exprimat do
rința ca vizita lor în țara noa
stră să contribuie la dezvolta
rea legăturilor economice și cul
turale dintre R.P.R. și Brazi
lia.

Vizita s-a desfășurat Intr □ 
atmosferă cordială.

(Agerpres)
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