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Muncitoarea Victoria Leahiu de 
(a secția Alba a G.A.S. Roșia- 

București recoltînd dovlecei 
fotot AGERPRES

•-T
In întîmpinarea 

celui de-al 11-lea Festival 
al tineretului 

din orașul București [
Cel de-al doilea festival al tine

retului din orașul București, care 
va avea loc anul acesta, este în
chinat aniversării a 15 ani de la 
eliberarea patriei noastre și celui 
de-al Vll-lea Festival Mondial 
Tineretului și Studenților de 
Y iena.

Festivalurile desfășurate în 
ganizațiile de bază V.T-M.,

al 
la

or
ca 

primă etapă a festivalului orășe
nesc, au avut drept rezultat antre
narea utemiștilor și tinerilor la o 
muncă susținută pentru obținerea 
unor importante realizări în pro
ducție, în munca voluntară, 
în activitatea cultural-artistică și 
sportivă. In cadrul acestor festi
valuri s-au ținut numeroase con
ferințe cu teme economice și teh
nice legate de problemele de pro
ducție specifice fiecărei întreprin
deri, concursuri „Cine știe cîști- 
gă“ pe profesii.

Pentru educarea patriotică a ti
neretului s-au organizat numeroase 
vizite colective la muzee și expo
ziții, la locuri istorice și pitorești 
din împrejurimile Capitalei și din 
țară. La Colțurile festivalului și 
colțurile U.T.C., tinerii au audiat 
conferințe despre lupta Partidului 
Comunist Român și despre eroii 
uteciști, s-au întîlnit cu pârtiei- 
panți la festivalurile mondiale ale 
tineretului și studenților și cu stu
denții străini care învață în țara 
noastră.

Peste 88.000 de tineri munci
tori, intelectuali, studenți și elevi, 
încadrați în cele 2.300 de brigăzi 
utemiste de muncă patriotică au 
adus o contribuție prețioasă la 
lucrările ce se desfășoară pe șan
tierele de construcții ale Capita
lei, la strîngerea fierului vechi, 
curățirea și înfrumusețarea parcu
rilor și grădinilor etc.

Intre 26 mai și 20 iunie se va 
desfășura etapa raională a festiva
lului tineretului din București, In 
acest timp vor avea loc numeroase 
manifestări 
sportive.

Sarcina principală 
a tineretului de la sate

întreținerea culturilor
Raidul nostru

Culturile însămînțate în timpul 
agrotehnic optim și avantajate de 
ploile care au căzut în ultima vre
me, au răsărit și se dezvoltă repede 
și frumos. Odată cu dezvoltarea 
lot însă — și în multe cazuri mai 
repede ca ele •— se dezvoltă și bu
ruienile. Or este știut că buruie
nile nu numai că consumă aceeași 
hrană necesară culturilor dar, prin 
faptul că ele cresc mai repede, 
înăbușă și împiedică dezvoltarea 
plantelor cultivate.

Pentru a urmări în ce măsură 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare raionale, consiliile de con
ducere ale G.A.C. și întovărășirilor 
agricole precum și organizațiile de 
bază U.T.M. se preocupă de execu
tarea acestor lucrări la termenele 
stabilite, am întreprins zilele trei 
cute un raid în raionul Ploești,

Exemplul 
colectiviștilor 
trebuie urmat

1

încă din primele zile, de la 
săritul plantelor colectiviștii 
comunele Romînețti și Petroșani au 
început lucrările de întreținere a 
culturilor, terminîndu-le la terme
nul stabilit. Mai mult, colectiviștii 
din Romînești au executat chiar 
și cea de a doua prașilă pe o su
prafață de 28 hectare cu sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui. Anul a- 
cesta aportul utemiștilor, al tineri
lor colectiviști la aceste lucrări 
este mai mare față de alți ani. An
gajamentele pe care și le-au luat 
sînt privite cu multă răspundere. 
Tinerii colectiviști din Romînești 
au plivit buruienile de pe o su
prafață de aproape 50 hectare dii» 
cele 98 însămînțate,

ra- 
din

Tărăgănări 
nejustificate

raionul Ploești deși au exis
tat posibilități, în unele locuri s-a 
început cu întîrziere lucrările de 
întreținerea culturilor. Unii tova
răși de la sfatul popular raional 
ca și unii ingineri și tehnicieni a- 
gricoli nu urmăresc stadiul de dez
voltare a plantelor, nu eșalonează 
în mod organizat lucrările de în
treținere necesare fiecărei culturi, 
fapt care a dus, în multe locuri la 
rămînerea în urmă a prașilei la 
floarea-soarelui, la cartofi și la 
sfecla de zahăr. Astfel din cele 
2.605 hectare cît reprezintă supra
fața destinată acestor trei culturi 
a fost efectuată pînă la data de 13 
mai prima prașilă doar pe 480 hec
tare, iar din 37.714 hectare eu po
rumb, tot pînă la aceeași dată, nu
mai pe 1.190 hectare-

Această situație se datorește și 
faptului că în raionul Ploești exem
plul și experiența pozitivă a colec
tiviștilor nu este făcută cunoscuta 
în rîndurile membrilor întovără
șirilor agricole și celor din secto
rul individual. Organizațiile U.T.M. 
din aceste comune n-au întreprins 
nimic în acest sens. Tehnicienii și 
inginerii agronomi n-au explicat ță
ranilor muncitori importanța efec
tuării acestor lucrări la timp. Așa, 
de pildă, în vreme ce colectiviștii 
din Petroșani au terminat primele 
lucrări de întreținere la culturile 
prășitoace, membrii celor două în- 

cultural-artistice și tovărășia! agricole din aceeași loca
litate, precum și țăranii muncitori 
cu gospodării individuale efectua- 

(Agerpres) seră pînă la data de 13 mai prăși-

In

a eliberării patriei
a XV-a aniversări

Ce creează

Joi 21 mai 1959

tinerii compozitori 
în cinstea celei de

Două sate 
electrificate 

înainte 
de termenul 

stabilit

Marea sărbătoare a aniversa
rii eliberării noastre prile. 
juiește intensificarea activității 
creatoare a artiștilor, este 
prilejul zămislirii unor lucrări 
deosebite care să reflecte ma
rile semnificații ale zilei de 23 
August.

Publicăm declarațiile făcute 
de cîțiva dintre tinerii noștri 
compozitori unui redactor al 
ziarului nostru în legătură cu 
lucrările ce le pregătesc în cin
stea lui 23 August.

Pionierii și școlarii din comuna Chitila-București răspund cu entuziasm chemării de a strînge plante 
medicinale, lată în fotografia noastră un grup f]e pionieri la cules mușețel.

Foto: GR. PREPELIȚA

Dumitru Bughici:

tul pe suprafața de abia 15 ha. din 
cele 521 existente.

Vinovați de aceasta stare de lu
cruri se fac tovarășii Dumitru 
Ivan, agentul agricol și Vasile Căli- 
noiu, secretarul sfatului popular 
din comuna Petroșani, precum și 
cei doi secretari ai organizației de 
bază U.T.M. — Marin Vasilescu și 
Marin Udrea — care în mod ne
justificat tărăgănează luarea unor 
măsuri în vederea mobilizării tine
retului la lucrările de întreținere a 
culturilor. Situații asemănătoare 
sînt și în comuna Bărcănești- 
Iată și un alt exemplu mai edifica
tor. In timp ce colectiviștii din 
satul Romînești au executat și cea 
de a doua prașilă la floarea-soa
relui și sfecla de zahăr, membrii 
întovărășirii agricole din Bărca- 
nești abia au executat prima prași
lă pe suprafața de 30 hectare din 
cele 377 ha. Utemista Paula Sme- 
ianu, inginer agronom și Niculi- 
na Barbu, instructor al comitetului 
raional U.T.M., pe considerentul că 
mai este timp, nu se preocupă de 
aceste probleme care sînt la ordi
nea zilei. Față de această stare de 
lucruri este necesar ca sfaturile 
populare comunale, organizațiile de 
Bază U.T.M. din comunele respec
tive să ia măsuri urgente în ve
derea efectuării la timp a lucrări
lor de întreținerea culturilor.

Țăranii muncitori din satele 
Iaz și Ciuta din comuna Obreja 
raionul Caransebeș au hotărît 
cu cîtăva vreme în urmă intr-o 
adunare populară să contribuie 
cu toții la electrificarea satelor 
lor. Utemiștii din organizațiile 
celor doua sate s-au angajat 
să presteze în acest sens cîteva 
mii de ore muncă 
Lucrările de electrificare 
început în luna 
miștii și tinerii 
sate, alături de 
au contribuit la
stîlpilor, la săparea gropilor și 
apoi la plantatul stîlpilor.

Electricienii Tudor Mîțu
Ion lancu de
sebeș au dat un mare ajutor 
la executarea instalațiilor elec
trice.

Și deputății sfatului popular 
comunal au îndrumat și spriji
nit în permanență lucrările de 
electrificare.

Datorită participării entu
ziaste a utemiștilor și a tineri
lor din comună, lucrările de 
electrificare au fost terminate 
înainte de termenul stabilit.

voluntară. 
ou 

aprilie. Ute- 
din cele două 
toți locuitorii 

transportatul

J’
la I.G.C. Caran-

Z. ANTON 
electrician

La primirea carnetului
de

Zi de confirmare a noilor ute- 
miști. Sediul Comitetului raional 
U.T.M. „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Capitală e plin de glasurile tineri
lor. Prin fața membrilor biroului 
raional se perindă băieți și fete, 
muncitori și elevi, cei care nu de 
mult au cerut și au fost primiți de 
către organizațiile de bază în rîn- 
durile Uniunii Tineretului Munci
tor,

...Victor Rizea, elev în anul I al 
Școlii profesionale de construcții, 
a deschis binișor ușa și a rămas 
în prag neștiind ce să facă mai de
parte. La invitațiile repetate se 
așează pe scaun și parcă odată cu 
acest act își recapătă și siguranța 
de sine.

— De 
U.T.M. ? 
membrii

Parcă poți răspunde

ce dorești să 
îl întreabă 

biroului.

intri 
unul

in
din

Parcă poți răspunde în cîteva 
cuvinte la această întrebare ? — 
par a spune ochii limpezi ai lui 
Victor. Iată, părinții mei nu mai 
sînt pălmași ci întovărășiți.N. PUIU

Noi locuințe pentru oamenii muncii 
din

Constructorii de locuințe ridică 
anul acesta în orașul Cluj 700 de 
apartamente. Pînă acum au și dat 
în folosință 100 de apartamente. 
In prezent ei lucrează la construc
ția a 17 blocuri noi, urmînd ca în 
curînd să se deschidă încă 7 șan
tiere. Numai pe strada Horia se 
vor construi 6 blocuri cu 229 a- 
partamente, iar în Piața Mihai 
Viteaza 2 blocuri cu 110 aparta
mente.

In vederea reducerii prațului de

Cluj
cost al construcțiilor se folosesc 
materiale de construcție ușoare ca 
argila expandată și cărămizi sili- 
co-calcaroase. Oamenii muncii ro- 
mîni și maghiari din localitate 
sprijină acțiunea de ieftinire a 
construcțiilor executînd prin mun
că voluntară diferite lucrări. Un 
mare număr de ore de muncă vo
luntară au efectuat pînă acum bri
găzile utemiste de muncă patrio-, 
tică.

Utemista Ana Peter, din secția 
tineretului a fabricii de încălță
minte „lanoș Herbak" din Cluj, 
ajută cu multă dragoste pe ele
vele lolanda Asztalos ți Eva Er- 
nyei de la școala profesională 
să învețe cît mai bine meseria.

Foto : N. STELORI AN

(Agerpres).

utemist • • •

<De ee unt țtiLțuti
La fabrica „<D&r&banțuLa

Pînă nu de mult, la fabrica de 
postav „Dorobanțul4* din Ploești, 
despre inovatori se vorbea ca des
pre o raritate. Era un eveniment 
deosebit cînd la cabinetul tehnic 
se prezenta o inovație sau rațio
nalizare. De exemplu, în tot tri
mestrul I al anului acesta nu s-au 
înregistrat mai mult de 4-5 propu
neri de inovații.

In scopul îmbunătățirii acestei 
situații, cu vreo 2-3 luni în urmă, 
cabinetul tehnic, comitetul U.T.M., 
comitetul de întreprindere au ho- 
tarît să stimuleze participarea ti
nerilor în mișcarea de inovații or- 
ganizînd un concurs de inovații. In 
acest scop, s-au stabilit datele con
cursului, în secții și sectoare, la 
intrarea în întreprindere au fost 
afișate liste cu temele către care 
muncitorii trebuiau să-și îndrepte 
atenția, s-au organizat conferințe 
tehnice pe probleme de specialitate, 
consultații.

Vestea organizării concursului 
de inovații, a măsurilor luate 
pentru dezvoltarea acestei mișcări, 
a fost primită cu bucurie de către 
tinerii muncitori. Dovadă este și 
faptul că pînă la 16 mai, de exem*.

piu, s-au înregistrat un număr de 
15 propuneri de inovații dintre 
care 11 făcute de tineri.

Deși față de primele luni ale a- 
nului se simte un vădit progres, 
totuși față de numărul mare de 
tineri care lucrează aici — circa 
700 — numărul propunerilor de 
inovații este încă foarte mic.

Care sînt cauzele ?
In primul rînd trebuie arătat ca 

măsurile care au fost luate în 
6copul dezvoltării mișcării de ino
vații s-au oprit la jumătatea 
drumului. Dacă tinerii dovedesc 
interes pentru a crea inovații, dis
pozitive, realizarea acestora, apli
carea lot în practică se rezolvă 
aici încă foarte greu. Și acest lu
cru se datorește faptului că în fa
brică nu există un atelier de pro
totipuri, iar atelierul mecanic care 
în mod normal ar trebui să se 
ocupe de realizarea prototipurilor, 
tărăgănează luni și luni de zile rea
lizarea lor. Din această cauză ino
vațiile nu se pot experimenta, nu 
se pot aplica în producție, inova
torii nu pot fi recompensați, sti
mulați.

încă din inul trecut, aici au ră

mas 7 inovații — unele dintre ele 
destul de importante — care nu 
pot fi rezolvate deoarece atelierul 
mecanic nu a executat prototipu
rile. Aceasta deși, conform dispo
zițiilor conducerii fabricii, ele tre
buiau să fie gata pînă la 20 apri
lie. Așa se face că deși fabrica dis
pune de un fond lunar de 9.000 
lei, special pentru realizarea proto
tipurilor, pentru stimularea inova
torilor, din păcate acest fond ră- 
mîne nefolosit. De exemplu, în 
primul trimestru al anului, acest 
fond a rămas nefolosit, în timp ce 
propunerile de inovații continuă să 
fie nerezolvate.

Cum să participe tinerii la miș
carea de inovații, cum să fie sti
mulați în realizarea de inovații și 
raționalizări cînd ei nu au sigu
ranța că propunerile lor vor fi 
luate în considerație, realizate și 
aplicate în producție ? Numai de 
dragul ca propunerile lor să zacă 
în diferite sertare ale cabinetului 
tehnic, tinerii nu realizează ino
vații.

Comitetul U.T.M. de la fabrica 
„Dorobanțul0 din Ploești are < 
vină serioasă pentru această situa

ție. Deși, împreună cu cabinetul 
tehnic a luat unele măsuri pentru 
dezvoltarea mișcării de inovații, nu 
a dus aceste măsuri pînă la capăt. 
El nu s-a îngrijit de rezolvarea 
propunerilor de inovații, lucru 
principal care ar fi stimulat lărgi
rea numărului tinerilor inovatori 
din fabrică. Același lucru se poate 
spune și despre conducerea fabri
cii care nu a sprijinit cabinetul 
tehnic pînă la capăt în rezolvarea 
propunerilor de inovații, în reali
zarea și aplicarea acestora în pro
ducție.

Comitetul U.T.M-, cabinetul teh
nic, -direcțiunea fabricii trebuie sa 
înțeleagă că principalul stimulent 
în dezvoltarea largă a mișcării de 
inovații îl constituie tocmai rezol
varea și aplicarea în producție a 
propunerilor tinerilor. Iată de ce 
este necesar să se ia de urgență 
toate măsurile care să asigure re
zolvarea imediată a tuturor propu
nerilor de inovații, aplicarea lor 
în producție și recompensarea ino
vatorilor.

C. BANCILA

Am terminat pînă în pre
zent un imn pe versuri de VI. 
Colin intitulat „în noaptea de 
August". Am mai compus, de 
asemenea, în ultimul timp o 
serie de cîntece de masă prin
tre care un cîntec pentru ce
feriști pe versuri de I. Socol 
precum și un cîntec pentru 
ziua eliberării pe versuri de 
Vlaicu Bîma. Continuînd ci
clul de poeme dedicate luptă
torilor comuniști care au căzut 
în lupta dusă de poporul nos
tru sub conducerea partidului' 
pentru eliberarea țării scriu 
acum un „Poem eroic" închi
nat memoriei lui Filimon 
Sîrbu.

fruntașă în producție. „Puteți 
încredințați tovarăși că voi fi 
bună utemistă".

Rînd pe rînd prin fața membri
lor biroului raional trec tineri di
feriți ca înfățișare și îndeletniciri 
dar pe oare îi unește aceeași do
rință de a deveni membri ai orga
nizației revoluționare de tineret, 
care au găsit în scopul și activita
tea Uniunii Tineretului Muncitor, 
posibilitatea de a-și realiza pro
priul lor ideal de viață, acela de a 
deveni luptători devotați cauzei 
construirii socialismului. Aici sînt 
întîmpinați cu căldură și atenție, 
întrebările și discuțiile se nasc 
simplu și firesc. Printre acestea se 
strecoară și observații critice, ele 
sînt ascultate cu luare aminte. 
Constantin Conțiu este un băiat 
vrednic atît la Institutul de higie- 
nă unde muncește cît și în familie. 
Trece prin viață cu ochii larg des
chiși, îl interesează problemele po
liticii internaționale, cuceririle 
științei și tehnicii, literatura și 
arta. A cerut să devină utemist, 
pentru că este hotărît să-și închi
ne întreaga viață cauzei partidului 
și știe că în rîndurile organizației 
noastre va putea s-o facă. Dar — 
deși poate părea curios — acest 
băiat serios se poartă îmbrăcat cam 
fistichiu, iar părul nu și l-a mai 
tuns dfc multă vreme.

— îmi dau seama
trebuit să mă prezint așa în fața 
biroului raional, într-un moment 
atît de important pentru viața 
mea — spune el.

Membrii biroului i-au arătat că 
nu în asta constă greșeala lui, ex- 
plicîndu-i că de fapt el a cedat 
gustului mic burghez într-o chesti
une deloc „măruntă și neesențială" 
cum o prezintă el. Un tînăr ea el 
nu poate copia fără discernămînt 
îmbrăcămintea și comportările ce- 
lor care n-au preocupări profunde 
în viață. Iar un utemist are dato- 

,Gh. Gheorghiu-Dej". Merge pe al r*a sa lupte împotriva concepțiilor 
, _ . _ . ‘ de multă . burgheze, sub orice formă s-ar ma-

i a vă
zut că chestiunea nu e atît de sim
plă.

în activitatea biroului raional, 
confirmarea noilor utemiști ocupă 
un loc însemnat. Zeci și sute de ti
neri care lărgesc continuu rîndu
rile organizației noastre vin în 
fața biroului, luînd cunoștință și 
în felul acesta de cerințele Uniunii 
Tineretului Muncitor față de mem
brii săi. Ei sînt întîmpinați cu 
grijă tovărășească dar și cu exigen
ța cuvenită, ajutați să înțeleagă 
bine care vor fi îndatoririle lor 
viitoare, îndrumați să-și corecteze 
anumite comportări străine utemiș
tilor. Acest lucru l-au înțeles 
membrii biroului raional U.T.M. 
„Gh. Gheorghiu-Dej".

pionier fiind, am luptat după pu
terile mele, alături de ei pentru 
întovărășire... Peste cîțiva ani, eu 
Victor Rizea, dulgher, voi lucra pe 
unul din șantierele de eare-i plină 
țara noastră. De ce vreau să devin 
utemist ? Păi e limpede 1 Organi
zația noastră luptă pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pentru 
construirea socialismului în țara 
noastră și eu... asta vreau să fac.

— Vreau să fiu un tovarăș bun 
— încredințează el biroul raional. 
Angajamentul ar putea părea naiv. 
Pentru el „a fi un tovarăș bun" 
înseamnă însă a fi curajos și cin
stit, a-ți iubi cu înflăcărare patria, 
partidul, a lupta pentru viața 
nouă pe care o construim. In cu
vinte nemeșteșugite, dar sincere, 
Victor arată că acesta e idealul 
către care tinde.

Biroul raional confirmă în una
nimitate hotărîrea adunării gene
rale de a-1 primi pe Victor Rizea 
în rînduriile U.T.M. De la școala 
profesională a venit un grup în
treg de viitori constructori, băieți 
buni la învățătură și la practică 
pe șantiere, care cunosc scopul or
ganizației, care știu ce 
de la membrii săi.

...Ruxandra Popescu e o fetișca
nă subțirică și scundă 
să-i mai vezi cravata purpurie la 
gît. Dar cînd o auzi vorbind îți 
dai seama de maturitatea la care 
a ajuns, de faptul că știe unde îi 
este locul în societatea noastră 
nouă. în organizația de pionieri, a 
învățat că Uniunea Tineretului 
Muncitor, luptă pentru înfăptuirea 
politicii partidului, împotriva tu
turor dușmanilor socialismului.

— Voi merge acolo unde îmi va 
cere organizația — spune ea. 
Acum sînt elevă, dar de acum, în 
viață, voi pune mereu interesele 
generale înaintea intereselor mele 
personale. Nu voi da înapoi în 
fața greutăților...

...Maria Dragomir a învățat de 
mică să prețuiască munca ; în fa
milia ei toți muncesc. Acum este 
lucrătoare la Fabrica de confecții r. ■ • - - - 
17-lea an și participă <’ ’ "____ o___ ,__________________
vreme la acțiunile organizației De el’e. Constantin Conțiu
PA rlorpctp ca intro m I 1 M r Tn ' ’

Pînă nu de mult vopsitorul 
Ionel Goliarov, timplarul Nico- 
lae Gheorghiu sau trasatorul Ion 
Atanasiu plecau după terminarea 
lucrului acasă, mergeau apoi la 
cinematograf, se plimbau. De la 
o vreme însă tovarășii lor de 
muncă îi observă, aproape în 
fiecare zi, după orele de produc
ție, cu o carte ori un caiet în 
mînă îndreptîndu-se grăbiți spre 
colțul roșu din cadrul sectoru
lui I al Șantierului Naval Galați. 
Ei, împreună cu alți tineri mun
citori ca sudorul Gheorghe Me- 
reuță, lăcătușul Gheorghe Bur- 
cea, tapițerul Dumitru Răzme- 
riță — în total peste 40 de ti
neri din șantier — urmează 
cursurile speciale de pregătire în 
vederea examenului de admitere 
în clasa a VlIl-a a învățămîntu- 
lui mediu.

Comitetul de partid, conduce
rea șantierului acordă o deose
bită atenție acestor tineri mun
citori . pregătirii lor temeinice. 
Cursurile de pregătire se țin de 
patru ori pe săptămînă chiar în 
incinta șantierului. Tinerii mun
citori care urmează aceste cursuri 
au la dispoziție tot ce le trebuie : 
săli de cursuri, material didactic 
necesar, lucrează în schimburi

cere

: te

U.T.M.

aștepți

fi 
o

că n-ar fi

ce dorește să intre în U.T.M. ? în 
U.T.M. sânt cei mai buni tineri din 
fabrică, organizația îi ajută să în
țeleagă mai bine vremurile în care 
trăim, să se desăyîrșească ca oa
meni, să învețe. Și apoi „tata este 
membru de partid, sora de aseme
nea, mă voi strădui și eu, și 
U.T.M.-ul mă va ajuta, să merit 
încrederea de a deveni membru de 
partid"...

Cînd s-a cerut părerea membri
lor biroului raional și-a plimbat 
neliniștită ochii pe la fiecare, apoi 
a răsuflat ușurată și a ascultat cu 
atenție recomandările tovarășilor : 
să învețe, să fie activă, să devină

pregătire
care să le permită o frecvență 
regulată. Profesori asemenea lui 
Gheorghe Enăchescu, Iuliu Bă
lan, Nicolae Spirescu și alții, cu 
o bună pregătire profesională și 
pedagogică, se străduiesc ca ti
nerii muncitori să-și însușească 
într-un timp scurt cunoștințe 
cît .mai temeinice-

Datorită unei bune organizări 
a cursurilor de pregătire, cu
noștințelor temeinice ce se pre
dau aici, se înscriu zi de zi tot 
mai mulți tineri. Din acest mo
tiv, acum se studiază problema 
înființării unui nou curs de pre
gătire.

Ilotărîrea partidului și guver
nului cu privire la îmbunătăți
rea învățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală și 
superior a stimulat dorința mul
tora dintre tinerii constructori de 
nave muncitori de a învăța fără 
a ieși din producție, de a se 
pregăti pentru a deveni cadre cu 
o înaltă calificare necesare ope
rei de construire <a socialismului. 
Pînă acum peste 150 de tineri 
muncitori, fruntași în producție 
și în activitatea obștească, au fost 
recrutați pentru a urma școala 
medie.

Laurenjiu Profefa:
In primul rînd lucrez la o 

cantată pentru cor și acompa
niament orchestral, pe versu
rile poetului Eugen Frunză, 
legată de istoria luptelor po
porului nostru și a rolului pe 
care l-a avut ziua de 23 Au
gust în istoria țării noastre.

De asemenea în ultimul timp 
am mai scris în cinstea lui 
23 August o serie de cîntece 
de masă printre care „Cîntec 
vesel de brigadă" și cîntecul 
„Trenulețul prieteniei". Cu 
acestea îmi propun să dau ti
neretului nostru cîntece de o 
factură cît mai accesibilă.

Radu Paladi:
In cinstea lui 23 August lu

crez un oratoriu pentru 
recitatori, soliști, cor și 
chestră după un libret
Eugen Jebeleanu, care \a re
flecta rolul pe care l-a avut 
ziua de 23 August în istoria 
țării noastre.

or- 
de

Dumitru Capoianu:
Lucrez, să spun așa, pe mai 

multe șantiere.
In primul rînd lucrez îm. 

preună cu I. Popescu-Gopo la 
un film care va fi turnat în 
cinstea lui 23 August.

In al doilea rînd am pre
gătit pentru Ansamblul Minis 
terului Forțelor Armate două 
cîntece de masă, iar în al trei- 

la 
fi o

lea rînd mă gîndesc 
crearea unui balet care va 
satiră antimonarhică.

Theodor Grigoriu:
Am mai multe compoziții în 

lucru. Scriu în primul rînd 
muzica unui film intitulat „Va
lurile Dunării*" în regia lui 
L. Ciulei dedicat aniver
sării eliberării țării, filmul re- 
flectînd unul din momentele 
lui 23 August.

Lucrez de asemenea un poem 
orchestral intitulat „Vis cos- 
mic“, o odă închinată cuceri, 
torilor Cosmosului în frunte 
eu primii deschizători ai ba
rierelor universului — savanții 
sovietici.

M. VIDRAȘCU

La S.M.T. Budești din regiunea București se schimbă articolele la 
gazeta postului utemist de control

Foto: S. VIOREL
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Cuvîntul de ordine 
al sesiunii:
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wSă ne prezentăm la toate examenele!M

Sesiunea de colocvii și examene a început la Institutul de petrol, 
gaze și geologie din București. înfotografie: studenta Doina Makiu
răspunde problemelor din bilet: 
a regimului de lucru la forajul

ea 
cu

demonstrează modul de stabilire 
turbină.

Foto: S. VIOREL

Cum reușesc
să fiu „integralist"

Unii studenți, printre 
unii colegi ai mei, cred

care și și guvernul pentru studenții noștri, 
că ami- pentru continua îmbunătățire ă cu- 

nind un examen dintr-o sesiune in noștințelor noastre de viață și în
alta își creează — cum spun ei — vățăturâ. Tocmai de aceea eu mă 
o serioasă rezervă de timp și șe 
vor pregăti mai bine pentru bă
tălia examenelor, O asemenea 
concepție despre pregătirea exame
nelor este profund greșită. 0 ase
menea atitudine cu totul reproba
bilă nu este născută decît din le
nevie, din comoditate ; în mod 
practic aceștia nu știu să-și valo
rifice timpul de studiu, nu înțeleg 
să-și îndeplinească obligațiile stu
dențești.

Experiența vieții mele studen
țești imi permite să afirm că prin- 
tr-o sistematizare judicioasa a 
timpului de studiu în decursul în
tregului semestru, este imposibil să 
nu obții rezultate pe deplin satis
făcătoare in sesiunile de examene, 
este imposibil să nu te prezinți la 
toate examenele din sesiune. Toc
mai de aceea aș vrea să împărtă
șesc colegilor cite, ceva din expe
riența muncii mele de student in 
vederea pregătirii examenelor.

Esențial mi se pare în primul 
rînd faptul ca în cursul anului să 
participi cu regularitate la cursuri 
și seminarii. Participînd în mod 
activ la prelegeri și seminarii, pe 
lingă că iau notițe, am posibilita
tea ca unele probleme să-mi fie pe 
loc elucidate. Tocmai de aceea cei 
care au lipsit de Ia cursuri bazin- 
du-se pe cursurile litografiate sau 
pe notițele împrumutate de la alții 
au procedat cum nu se poate mai 
dăunător. De asemenea, în proce
sul pregătirii seminariilor, studiind 
atent și profund materialul biblio
grafic indicat, caut întotdeauna să 
pătrund esența problemelor. Con
sult dă obicei în afara materialului 
indicat și unele lucrări de specia
litate care contribuie efectiv la 
îmbogățirea cunoștințelor predate. 
Oricare seminar reprezintă ast
fel pentru mine un mijloc eficace 
de sintetizare a materiei, de pre
gătire, încă din cursul semestru
lui. a examftnelor.

Eu sint secretarul biroului U.T.M. 
facultate; în această calitate 
suficiente treburi. De la veni, 
mea in facultate mi-am insu- 
Insă și aplic consecvent indi- 

de partid și

gîndpsc mereu cum să-mi fructific 
măi bine timpul, să înlătur din ac
tivitatea mea timpii morți, pentru 
a mă putea pregăti astfel Incit 
după absolvire sa pot apăra cum 
se cuvine. pe frontul justiției, inte
resele poporului nostru muncitor, 
cuceririle sale revoluționare pe 
drumul construirii vieții noastre 
noi.

Invățînd cu perseverență, cu pa
siune, consacrîndu-mi timpul nu
mai studiului și activității obștești, 
reușesc să mă prezint în fiecare 
sesiune la toate examenele și să 
obțin rezultate bune. Acesta este 
„secretul" datorită căruia am reu
șit ca niciodată să nu-mi amîn 
examenele și să obțin întotdeauna 
numai calificative bune.

VASILE N1COLCIOIU 
student anul III la Facultatea 

de științe juridice, 
1. Cuza" IașiUniversitatea „Al.

pe 
am 
rea 
șit
cațiile organizației 
ale organizația U.T.M., sfaturile 
tovarășilor profesori în privința 
planificării și folosirii judicioase a 
timpului liber, pentru a îmbina ar
monios activitatea profesională cu 
cea obștească. Procedînd în felul 
acesta îmi rămtne suficient timp 
și pentru destindere, pentru re- 
creere. De obicei nu-ini scapă nici 
un film nou sosit tn Iași, nici un 
concert, spectacol de teatru sau de 
operă. Cum pot atunci unii stu
denți să motiveze că n.aîi timp ? 
Aici cred că e vorba de seriozi
tatea cu care fiecare student 
pregătește pentru specialitatea 
leasă, de Concepțiile după care 
conduc ei pe drumul pe care 
l-au ales. Pe mine nici o clipă nu 
mă părăsește ideea că sînt student 
în facultate datorită clasei munci
toare și întregului popor munci
tor, că trebuie să răsplătim grija 
deosebită pe care o are partidul

se
a 
se 
5'

Succes!
în institutele de învățămint 

superior au început zilele exame
nelor.

Voi, studenții vă prezentați în- 
cepind de astăzi în fața exami natoritor. Răspunsurile la examene 
oglindesc munca voastră dintr-un an de învățătură, oglindesc 
străduințele dascălilor voștri pentru a vă ajuta să urcați tot 
mai sus pe culmile înalte ale științei și culturii. Nu priviți
examenul ca un scop în sine. Priviți mai departe de nota pe 
care profesorul o trece in car netul vostru de student după 
examinare. înțelegeți semnificația examenului ca o verifi
care a modului în care v-ați îndeplinit sarcinile care vă re
vin pe tărîmul pregătirii profesionale și politice pentru a deveni 
constructori de nădejde ai societății socialiste, specialiști cu o 
calificare superioară în meseria voastră viitoare.

La cea de a doua Conferință Națională a U.A.S.R., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej vă adresa un îndemn : „Trebuie să vă 
pregătiți temeinic pentru profesiunea aleasă, pentru minunata 
activitate constructivă ce vă așteaptă în fiecare coiț al țării, unde 
veți avea pe deplin posibilitatea să vă afirmați talentul, energia, 
entuziasmul și întreaga capacitate în munca și lupta pentru vic
toria socialismului, pentru binele și fericirea poporului, pentru 
înflorirea patriei noastre dragi, pentru pace în lume".

Trebuie să considerați îndeplinirea acestei sarcini ca o chestiune 
de onoare, să vă dăruiți muncii și învățăturii, cu pasiune, cu 
entuziasm. Aveți toate condițiile create pentru a vă ridica la nive
lul cerințelor epocii noastre socialiste. Vă bucurați de grija nemăr
ginită a întregului nostru popor, a partidului, a guvernului. Trăiți 
în condiții minunate, jnvățați in condiții nemaiîntilnite in trecut. 
Trebuie să răspundeți prin strădaniile voastre acestei griji părin

Prof. univ. Ștefan Bălan
Adjunct al ministrului Invătămîntu lui și Culturii

tești care se manifestă față de 
voi. Trebuie să învățați cu perse
verență, cu spirit de răspundere, 
pentru a deveni intelectuali de 

nădejde, un puternic detașament de constructoii ai vieții noi — 
dovedind astfel recunoștința voastră profundă față de partid și 
popor, devotamentul față de cauza socialismului. Cadrele didactice 
sînt mereu alături de voi, vă dau cu dărnicie din cunoștințele 
însușite de ei cu trudă, vă îndrumă să munciți creator, să faceți 
din anii de facultate ani de ucenicie științifică.

Organizațiile U.T.M. și Asociațiile studenților, conduse zi de zi 
de organizațiile de partid, vă ajută să vă ridicați la înțelegerea 
politică a sarcinilor pe care Ie aveți de îndeplinit.

Învățați, însușiți-vă cunoștințe trainice I Rezultatele la exa
mene să fie o manifestare concretă a înaltei conștiințe de care 
sînteți animați voi, studenții, viitori slujitori ai științei și culturii.

Sesiunea de examene este o perioadă de eforturi deosebite. Tre
buie să munciți ordonat, disciplinat, să folosiți la maximum fie
care clipă, să vă intensificați eforturile. Participați |a consultații, 
la meditații, urmăriți îndeplinirea planurilor voastre individuale 
de muncă, cereți ajutorul cadrelor didactice. Creați în jurul celor 
care nu se pregătesc, a delăsătorilor și chiulangiilor, a superfi
cialilor, o opinie puternică de reprobare, ajutindu-i totodată să se 
Integreze în ritmul vostru de muncă, susținut, perseverent. Acei 
care vor dovedi că nu înțeleg să-și îndeplinească sarcinile de stu- 
denți, cu tot ajutorul primit, nu au ce căuta in rîndurile voastre.

Luptați pentru ca lozinca „Cit mai bine pregătiți la toate exa
menele 1“ să devină o realitate.

Așteptăm cu încredere bilanțul examenelor voastre. Vă dorim 
rezultate strălucite I Succes I

De ce nu trebuie să amîni
încep examenele. Toate efortu

rile sînt concentrate pentru buna 
lor reușită. Este o sesiune hotărî
toare de care depinde succesul ac
tivității desfășurată în întregul an 
universitar.

Anul universitar trecut, primul 
an cînd a început să prindă viață 
noul regulament de examene, a 
prilejuit surprize. Unii studenți au 
interpretat greșit înlesnirile ce 
le-au fost create pentru a-și eșa
lona examenele în trei sesiuni. 
Aceștia, incepînd încă din prima 
sesiune — din ianuarie — și-au a- 
mînat examenele. în vară, tentați 
de perspectiva -unei noi sesiuni, 
unii studenți și-au aminat din 
nou examenele. Iar in toamnă a- 
ceștia se aflau in situația de a 
pregăti 4—5 examene — o sarci
nă care muitora le depășea posi
bilitățile. Efortul depus in zile și 
nopți de învățătură, cu cîteva zile 
înainte de examene, nu poate în
locui efortul bine dozat pe par
cursul unui an de învățămint.

Din experiența aceasta am în
vățat cu toții și in primul rînd 
studenții.

Sesiunea de examene din ianua
rie (anul acesta) a marcat un pro
gres. Sub conducerea 
de partid din institut, 
dactice, organizația 
asociațiile studenților,
baza activității lor munca politico- 

(educativă cu fiecare student pen- 
I tru a-l determina să muncească 
I continuu, organizat, să-și discipli

neze eforturile. Procentul celor care

Ing. Simion Pop
Rectorul Institutului de căi ferate 

„Gheorghe Gheorghiu-Dei" — București

organizației 
cadrele di- 
U.T.M. și 
au pus la

s-au prezentat la examene — 82 la 
sută — este un succes, iar pro- 
movații — 85 la sută din aceștia 
— dovedesc că majoritatea stu
denților s-au prezentat la examene 
nu întîmpiător, pentru a-și încer
ca norocul, ci după o temeinică 
pregătire.

Aceasta ne-a îndemnat să inten
sificăm munca educativă cu fie
care student și în afara orelor de 
curs, urmărind, cum învață, dacă 
se prezintă la seminarii, consul
tații și meditații.

Majoritatea studenților s-au 
dezobișnuit să mai creadă că sim 
păsuiți, că li ăe iartă absențele, că 
se acceptă să întîrzie un proiect, 
in ultima perioadă fiecare stu
dent, din cei ce veneau nepregătiți 
la consultații și meditații sau lip
seau, din cei care absentau de la 
cursuri și seminarii, a fost chemat 
fie la decanat sau rectorat, fie la 
secretarul organizației de partid, 
sau la secretarul organizației 
U.T.M. Discuțiile individuale cu 
acești studenți au dat rezultate. La 
aceasta se adaugă corespondența 
noastră permanentă cu părinții a- 
celor studenți care dovedesc delă
sare în muncă, indisciplină, și co. 
respondența cu întreprinderile de 
unde vin unii dintre studenți. Con
statăm cu bucurie că sîntem puși 
din ce în ce mai rar în situația de

aa face asemenea convocări, de

Grupa se prezintă
în întregime

Pentru studenții 
(care formează o 
pă) de la Facultatea 
canică din Galați sesiunea care 
începe pune probleme complica
te nu numai prin varietatea ma
teriilor de examene și colocvii, 
ci și prin necesitatea unei rea
bilitări. Grupa, cu o frecvență 
slabă anul trecut, cu o situație 
grea la învățătură (în sesiunea 
de vară a anului trecut din 13 
studenți numai cinci au promo
vat toate examenele) a depus 
anul acesta eforturi deosebite 
pentru a îndrepta lipsurile exis- 

.tente.
Rezultatele sesiunii din iarnă, 

mai bune, nu i-au satisfăcut pe 
uterrtiștii grupei. Incepînd din 
primele zile ale semestrului II 
organizația U.T.M. și asociația 
studenților, cu ajutorul decana
tului, au depus eforturi susținu
te și au desfășurat pe un front 
larg lupta împotriva rămînerii 
în urmă la învățătură, a absen
țelor nemotivate, a restanțelor. 
Critica combativă manifesta
tă față de acel ce nu-și făceau 
datoria s-a complectat cu ajuto
rul tovărășesc acordat celor ră
mași în urmă la învățătură. La 
munca studenților s a adăugat 
ajutorul conducerii institutului.

Dar hotărîtoare în eliminarea 
lipsurilor și pregătirea sesiunii 
în bune condițiuni a fost pozi
ția colectivului grupei în care 
domnește tin spirit tovărășesc, 
de ajutor reciproc, lată de că 
studentul Ludovic Toma care a 
fost multă vreme bolnav și ră
măsese mult în urmă se poate 
prezenta la toate examenele din 
sesiunea aceasta. Colegii l-au 
ajutat să-și complecteze notițe
le. să aprofundeze materia ale 
cărei cursuri le pierduse.

Opinia energică a grupei de 
studenți împotriva repetenției și 
rămînerii în urmă, a restanțelor 
și absențelor nemotivate, 1 s-a 
manifestat cu deosebită tărie în 
timpul ședințelor ce au urmat

din anul II 
singură gru- 

i de me-

Conferinței pe țară a U.A.S.R. 
Utemistul Emanoil Constanti- 
nescu repetă anul II. Dar el a 
privit cu superficialitate și ne
glijență 
primul 
mărate absențe nemotivate. El 
a fost aspru criticat și sanc
ționat.
să-și revizuiască întreaga lui a- 
titudine față de învățătură. As
tăzi Emanoil Constantinescu se 
numără printre studenții buni si 
grupei, cu o situație clară : lu
crările de casă predate la timp, 
frecvența regulată, o pregătire 
substanțială pentru

O caracteristi
că a pregătirii 
acestei sesiuni 
este justa pla
nificare a timpu
lui. Studenții 
grupei au învă
țat cu atenție în 
timpul anului, 
și-au complectat 
notițele, au re
zolvat în colectiv 
problemele difi
cile și neînțele
se. Astfel în pra
gul sesiunii ei 
cunosc materia 
cerută la exa
men. Cele cîteva 
zile din sesiu
ne le rămîn pen. 
tru sistematiza
rea materiilor. 
Studenți frun
tași ca Constan
tin Bașchir, or- 
ganizatorul 
U.T.M. al grupei 
Gheorghe Răs- 
meriță, Ovid Po
pescu (delegatul 
asociației pen

tru anul II), 
Vasile Tasciuc, 
Mihai Stan, i-au 
ajutat pe colegii

această situație: în 
semestru a avut nenu-

Aceasta l-a determinat

examene.

lor în însușirea unei metode de 
învățătură rațională.

Activitatea acestui colectiv 
închegat, totdeauna împreună — 
la învățătură, la sport, la munca 
patriotică a dat rezultate. Toți 
studenții (cu excepția a doi1 stu
denți care din motive obiective 
au lăsat pentru la toamnă exa
menul de matematici) se vor 
prezenta la- toate examenele se
siunii, cu certitudinea că vor 
reuși. Au muncit mult, au luptat 
împotriva superficialității și ne
glijenței, s-au ajutat considerind 
pregătirea profesională ca o sar
cină din cele mai importante.

MARIANA CELAO

adresa părinților ori întreprinderi
lor asemenea scrisori despre care 
aminteam.

Nu anticipăm rezultatele, avem 
însă indicii că sesiunea se va des
fășura bine. Cercul preocupărilor 
studenților s-a restrîns: examenele 
în primul rind I Mulți studenți au 
materia pregătită pentru examene. 
Se desfășoară o puternică muncă 
de agitație pentru ca la sfirșitul a- 
cestel sesiuni numărul integraliș- 
tilor să crească. Dar... din nefe
ricire există și acest dar. Mai 
sînt studenți care cred in posibi
litatea studiului în asalt, superfi
cialii n-au dispărut Aceștia își pun 
speranța în sesiunea din toamnă, 
alții sînt nehotârîți, nu știu ce să 
facă, să dea un examen, două — 
cele mai ușoare — și pe cele grele 
să le lase la toamnă ?

Și unora și altora, 
cîteva rînduri, un sfat, 
de la un vechi proverb
nu lăsa pe mîine ce poți face azi. 
Tradus — pentru studenți — ar 
însemna : fă totul la timpul potri
vit 1 Examenele și colocviile au o 
eșalonare logică, științifică, există 
o anumită legătură între materii, 
unele ajută înțelegerea altora, ma
teriile mai ușoare sînt îmbinate cu 
altele mai grele. Unii studenți ho
tărăsc cu multă ușurință să lase 
deoparte această planificare, soco
tesc prea mult

le adresez
Aș porni 

rommesc :

șansele și neșan-

sele ce le au la un examen sau 
altul, fac tot felul de calcule, și se 
gindesc prea 
jul de a lăsa 
examenelor.

Vine • 1
mini de practică, cu zilele de odih
nă. Studentul rupe legătura cu 
institutul, cu cadrele didactice, 
pierde deprinderea de a studia zil
nic. Tentațiile verii — de ce n-am 
recunoaște-o — sînt mari. E firesc, 
După un an de muncă, trebuie și 
odihnă, reconfortare. Și restanțfe- 
rii uită să se gindeascâ vara că 
îi așteaptă o grea încercare : se
siunea de examene din septem
brie. Unii uită să învețe, uită pla
nul, angajamentul, și-și amintesc 
de ele în septembrie. Atunci consta-' 
tă că nu pot răzbi in cîteva zile să 
învețe sute și sute de pagini. în
cep să învețe timorați, cu gîndul 
că nu mai au nici o scăpare, că 
orice examen pierdut înseamnă re- 
petenție. Rezultatul? Lupta pentru 
notă, pentru un promovat obținut 
cu orice preț — superficialitate.

Să ne gindim la aceste lucruri 
astăzi, cînd începe sesiunea de 
examene din vară. Să ne gîndim 
că vacanța trebuie să însemne va-: 
canță, că sesiunea din toamnă tre
buie să servească pentru a corecta 
unele greșeli, că studenții trebuie 
să înceapă anul următor reconfor
tați intelectual și fizic. Nu în 
toamnă „numărăm noi bobocii" — 
promovații — ci vara. Se poate a- 
ceasta, este un lucru pe deplin 
realizabil.

puțin la dezavanta- 
pentru toamnă greul

cu cele șase săptă-

Lucrările practice în laborator ajută la cimentarea cunoștințelor 
teoretice. Înfotografie: aspect dintr-unul din laboratoarele l.M.F.-Cluj. 

Foto: S. NICULESCU

La toate, dar și 
la un nivel superior!

din primul se-Poate, rezultatele din primul se
mestru i-ar fi putut mulțumi pe 
studenții anului III din Institutul 
de Medicină-Timișoara ; din cei 165 
de studenți ai anului numai 6 nu 
s-au prezentat la examene, iar trei 
au rămas corijenți. Dar nu pro
centul a interesat în primul rînd 
biroul U.T.M.,al apului, ci, rezulta
tele calitatfve. Faptul că nlulți stu
denți au obținut medii de 5 și 6 
era un indiciu că rezultatele — 
chiar dacă procentul promovați'or 
luat global era bun — sînt nesa
tisfăcătoare. Ele dovedeau că în an 
sînt studenți care nu se gîndesc 
decît la 'promovare, la notă, fără 
să se întrebe cit de trainice sînt 
cunoștințele însușite, dacă după un 
5 smuls cu mare greutate, poți 
declara că ți ai făcut datoria.

Biroul U.T.M. al anului și-a 
propus să facă din aceasta proble
ma nr. 1 a activității organizației 
U.T.M. de an și a asociației stu
denților, să stimuleze în colectivul 
de studenți o discuție largă despre 
ceea ce înseamnă să-ți îndeplinești 
obligațiile de student la nivelul 
cerințelor actuale.

S-au organizat astfel adunări ge
nerale U.T.M. deschise, la nivelul

Examenele sînt
o chestiune „personala ‘ ?

de examene din ia-Sesiunea 
nuarie i-a găsit complect nepregă
tiți pe mulți din studenții gru
pei 152 din anul II al Facultății 
de agricultură din Cluj Nici în 
timpul semestrului aceștia nu au 
învățat. Grupa 152 este și în 
momentul de față cea mai slabă 
grupă a anului II.

Peste puțin timp se deschide 
sesiunea de examene din vară, 
sesiune cu examene numeroase și 
grele. Grupa va avea de susți
nut 5 examene. Au învățat stu
denții din experiența tristă a 
semestrului trecut ? Recenta a- 
dunăre generală U.T.M. des
chisă, organizată cu studenții

se
in-

unii

anului II al Facultății de agri
cultură pentru a discuta modul 
in care se pregătesc pentru 
siune, a dat răspuns acestei 
trebări.

Adunarea a demonstrat că
studenți sînt încă nepregătiți, 
deși sesiunea de examene bate la 
ușă. Studentul Augustin Bliț pro
pune să se prelungească sesiunea 
de examene, studentul Nicolae 
Moldoveanu,în numele colegilor 
săi, a cerut aminarea colocviului 
la disciplina mecanizarea agricul
turii pentru sesiunea din toam
nă. Alții au cerut sd li se apro
be să studieze în sălile de lec
tură toată noaptea. Nu dovedește 

aceasta lipsă de 
pregătire ?

Măsuri ? Mă
suri
n-au fost 
Studenții grupei 
promit.

Dacă-și 
respecta sau 
promisiunea

concrete 
luate.

Doar cîteva zile îi mai despart pe studenții anului IV ai Facultății de agricultură din Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu" de examenul de ameliorații agrosilvice. In sala de lectură a căminuluii s*'rdiul 

materiei este în toi. Foto : N. STELORIAN

vor 
nu 

o 
va dovedi sesiu
nea de examene. 
Dar pini atunci 
ce garanție poa
te avea biroul 
U.T.M. al anului 
II, organizatorul 
U.T.M. al grupei 
152, studenții 
buni ai acestei 
grupe că studen
ții care în sesiu
nea trecută și-au 
aminat exame
nele sau nu 
le-au promovat, 
se vor prezenta 
acum bine pre
gătiți la toate 
examenele ? De 
ce nU-i contro
lează, de ce nu-i 
ajută ? Din de
zinteres, din ne-

înțelegerea sarcinilor ce le re
vin. Organizatorul U.T.M. al 
grupei nu știe precis cum își 
împarte fiecare student timpul, 
nu controlează dacă studenții se 
pregătesc, cit au citit la o ma
terie, cit le-a mai rămas de ci- 
Iii, Motivul invocat de organiza
tor este lamentabil : „Nu-i con
trolez, nu știu precis în ce sta
diu de pregătire se află, dacă se 
prezintă sau nu la examene 
deoarece... eu nu mă amestec în 
chestiunile personale ale fiecă- 
ruia“. Această concepție s-a 
transmis, de la organizatorul 
U.T.M., la întregul colectiv al 
grupei.

Problema pregătirii profesio
nale poate fi socotită o chestiune 
personală a fiecăruia pe care și-o 
îndeplinește după hunul plac ? 
Studenții au obligația de a în
văța, iar utemiștii trebuie să fie 
în frunte, dînd pildă de conștiin
ciozitate în îndeplinirea sarcinilor 
Colectivul răspunde de fiecare 
membru al său ; are răspunderea 
politică și morală de a nu lăsa 
pe nici un student să uite obli
gațiile pe care le are-

Promisiunile nu pot fi luate 
ca un indiciu sigur că toți stu
denții grupei se vor prezenta la 
examen. Trebuie control, îndru
mare, trebuie luate măsuri con
crete de ajutorare. Împreună cu 
cadrele didactice, biroul U.T.M. 
al anului trebuie sa discute in
dividual cu acești studenți, a- 
cum, pentru ca măsurile ce vor 
fi luate să fie utile, iar grupa să 
fie ajutată să nu reediteze recor
dul din sesiunea trecută.

Grupa 152 poate și trebuie să 
se prezinte ou tot efectivul său 
la examene.

anului, adunări de grupe. La ordi
nea zilei: lupta împotriva medio
crității, a superficialității.

Colectivul studenților fruntași 
s-a străduit să le arate acelora 
care au obținut note sir be că 
activitatea lor profesională trebuie 
să aibă o valoare calitativă, 
că nota cinci este egală cu un 
rebut. Faptul că în aceste dezba
teri s-a apelat cu insistență la 
capacitatea de înțelegere a obli
gațiilor de student, la responsabi
litatea pe care și-a asumat-o fie
care din eî cînd s-a hotărît să îm
brățișeze profesiunea de medic, la 
conștiința studenților — a determi
nat pe fiecare din cei discutați să 
judece întreaga lor activitate prin 
această prizmă.

Discuțiile legate de îmbunătăți
rea calitativă a muncii profesionale 
au avut efect pozitiv în anul III. 
Fiecare student s-a simțit mobili
zat să-și ajute colegii rămași în 
urmă cu învățătura pentru a se ri
dica la nivelul studenților bine 
pregătiți.

Studenții au fost ajutați îndeo
sebi să depășească metodele școlă
rești de muncă — limitarea la no
tițe și cursuri — să-și lărgească 
preocupările lor profesionale, să 
apeleze la materialul bibliografic, 
să urmărească ce apare nou în do
meniul specialității lor. Pe această 
linie concursul profesional organi
zat la micro-biologie a fost de un 
real folos, stimulînd preocuparea 
studenților să studieze un material 
bogat, variat, ceea ce a dus la 
buna lor pregătire pentru examen. 
Păcat-că asemenea concursuri n-au 
fost mai numeroase și la alte ma
terii pe care studenții le studiază 
în acest an universitar.

Obiectivul propus s-a realizat. în 
an s-a încetățenit o atmosferă de 
studiu. Se muncește calm, studenții 
nu sînt înspăimîntați de ideea că 
în curînd au primul examen. Majo
ritatea lor au parcurs materia la 
care vor da examen, alții o revăd 
pentru a doua oară. Se așteaptă 
rezultate — subliniem — calitativ 
bune. Nu se poate altfel; studenții 
anului 111 au învățat tot timpul 
călăuziți de gîndul că învățătura 
lor este închinată '■unui țel precis. 
Nu nota la examen, nu promovarea 
în orice fel a fost țelul lor, ci stu
diul temeinic pentru a-și însuși o 
înaltă pregătire profesională, in
dispensabilă unui viitor medic 
care trebuie să stea de strajă să
nătății harnicului nostru popor 
muncitor, constructor al socialis
mului.

F. BORZ

Măsuri eficace
Intr-o ședință a anului III • 

Facultății de medicină generală a 
l.M.F.-Cluj s-a făcut o analiză apro
fundată a activității profesionale.

Aurel Tirică, repetent și chiu
langiu a fost criticat cu asprime. 
Studenții au arătat că purtările co
legilor lor Dumitru Rotta, Victor 
Pătrășcoiu, Cornel Bran, Romeo 
Arsene, Doina Racoltă, indiscipli- 
nați și chiulangii sînt incompati
bili cu titlul de student.

1 nlăturarea răuvoitorilor,
chiulangiilor, atenția sporită 
cor dată pregătirii materiilor 
examen, planificarea timpului 
controlul ‘ ..............

DOINA FAGADARU

fi 
a- 

de 
. . .

îndeplinirii planurilor 
individuale, întăresc convingerea 
noastră în succesul studenților u- 
nului III la examene.

MUGUR IURF*- 
sti'dn ’t



Cu privire la îmbunătățirea 
muncii în cadrul

V izitele tovarășului

concursului „Iubiți cartea44
Țoi En Ghen

INFORMAT II

In Palatul culturii din PloeȘți 
s-a deschis zilele acestea expozi
ția „U.R.S.S. în plin avînt al .con
struirii comunismului", organizată 
de A.R.L.U.S, cu spriijnul Acade
miei de Științe a U.R.S.S. și al 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mîne.

Expoziția, care a fost deschisă 
și în numeroase alte orașe ale 
țării, cuprinde pe lingă machetele 
în mărime naturală ale sateliților 
artificiali ai Pămîntului lansați de 
Uniunea Sovietică și diferite gra
fice, fotografii și materiale docu
mentare ilustrînd uriașele succese 
ale economiei și științei sovietice.

In primele două zile de la des
chidere, expoziția a fost vizitată de 
peste 13.000 de oameni ai muncii 
din industrie și agricultură.

*
Miercuri la amiază a avut loc 

la București semnarea Convenției 
de colaborare în domeniul radio
difuziunii și televiziunii între Co
mitetul de Radiodifuziune și Tele
viziune de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romîne și Di
recția de Radio-Informații de pe 
lingă Ministerul tnvățămîntului și 
Culturii al R. P. Bulgaria.

★
Recent, în orașul Ploești s-a 

inaugurat o nouă fabrică de pline 
cu o capacitate de producție de 20 
tone de ptirte în 24 de ore. Fabrica 
este înzestrată cu utilaje și insta
lații moderne, fapt care asigură o 
calitate superioară pîinli și creea
ză condiții bune de lucru pentru 
muncitori,

Pe lingă fabrică funcționează un 
laborator utilat cu toată aparatura 
necesară analizelor atît la făină, 
maia și aluat, cît și la plinea coap
tă. De asemenea fabrica dispune 
de un grup social.

•r

pe membrii delegației militare a 
R.P. Chineze, manifestînd pentru 
prietenia dintre popoarele celor 
două țări, pentru frăția de arme 
romîno-chineză.

★
Miercuri dimineața, un grup 

membri ai delegației militare

Vizitele tovarășului mareșal 
Pîn De-huai

Mareșalul Pîn De-huai, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist. Chinez, locțiitor 
al premierului Consiliului de Stat 
și ministrul Acătării al R.P. Chi
neze, și o parte din delegația mi
litară a R.P. Chineze au făcut 
miercuri dimineața o vizită la 
Academia Militară Generală.

împreună cu membrii delegației 
au Venit generalul locotenent Floca 
Arhip, adjunct al ministrului For
țelor Armate, precum și locotenent 
colonelul Mei Iun-și, atașatul mi
litar al R.P. Chineze în R.P. Ro
mînă.

Oaspeții au discutat cu condu
cătorii Academiei și membri ai 
corpului didactic despre organiza
rea și funcționarea învățămîntului 
superior militar în țara noastră. 
Ei au vizitat apoi săli de cursuri, 
cabinete tehnice, săli de documen
tare militară etc.

Mareșalul Pîn De-huai a arătat 
conducătorilor Academiei că apre
ciază în mod deosebit organizarea 
și metodele didactice folosite în 
învățămîntul militar și politic al 
Academiei și a împărtășit din me
todele folosite în învățămîntul mi
litar superior din R.P. Chineză. El 
a subliniat însemnătatea schimbu
lui de experiență între armatele și 
instituțiile de . învățămînp militar 
din țările lagărului socialismului.

In semn de prietenie, mareșalul 
Pîn De-huai a oferit în dar Aca
demiei Militare Generale un steag

După vizitele făcute tn regiuneia 
Stalin, tovarășul Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, și persoanele care îl înso- 
țese, s-au înapoiat miercuri în 
Capitală.

In drum spre București oaspeții 
coreeni au vizitat Muzeul Dof- 
tana.

Tovarășul Țoi En Ghen a făcut, 
de asemenea, o vizită la schela 
Băicoi, unde a fost întîmpinat de 
tovarășii D. Balalia, membru al 
C;C. al P.M.R., prim-secreitar al 
Comitetului regional Ploești al 
P.M.R., Gh. • Stan, președintele

Comitetului executiv al Sfatului 
popular al regiunii; Ploești, Al. 
Grozea, directorul schelei, Gh. 
Pîrvulescu, secretarul comitetului 
de partid, Ion Știr, președintele 
comitetului de întreprindere, de 
numeroși muncitori petroliști.

Oaspeții coreeni au vizitat o 
mare instalație de foraj în func
țiune, producție a uzinedor romî- 
nești de utilaj petrolifer, și o son
dă în extracție. Tovarășul Țoi En 
Ghen s-a interesat de metodele 
folosite de muncitorii noștri petro
liști în extracția petrolului și de 
tehnologia prelucrării țițeiului.

(Agerpres)

— Direcfia Difuzării Cărții va 
edita materiale de popularizare 
a concursului, iar pe plan local 
comisiile concursului, folosind 
posibilitățile existente, vor inten
sifica munca de popularizare a 
concursului în rîndul tineretului.

— In publicațiile de tineret, în

Această listă de cărți va fi fo
losită numai în cazul cînd în 
biblioteci lipsesc unele cărți din 
listele obligatorii, in această si
tuație fiecare comisie a concursu
lui „Iubiți cartea" are posibilita
tea să înlocuiască un număr de 
cel mult 3 lucrări din listele obli- , _ ,
gatorii cu același număr de cărți presă și la unele emisiuni radio- 
cuprinse în lista provizorie.

Comisiile concursului vor popu
lariza în rîndul tineretului listele 
de cărți obligatorii, complectate 
pe plan local cu lucrările din 
lista provizorie (dacă este nece
sar).

Comisia centrală a concursului
,Jubiți cartea" va publica perio
dic, în ziarul „Scînteia tineretu
lui" și în „Călăuza bibliotecaru
lui", cărțile noi care vor com
plecta lista de cărți provizorie.

— Comisiile de concurs regio
nale, raionale și orășenești vor 
fi sprijinite în complectarea liste
lor de cărți la alegere prin reco
mandări de cărți care vor fi fă
cute de către publicația „Cărți 
noi" editată de Direcția Difu
zării Cărții.

Bibliografia obligatorie a concursului

De la inițierea concursului 
permanent de tineret pentru citi
rea literaturii ,dubiți cartea" și 
pină în prezent s-au obținut 
unele rezultate pozitive in munca 
cu cartea in riadul tineretului. 
Comisiile concursului, sprijinite 
îndeaproape de organele și orga
nizațiile U.T.M., au organizat șe
zători literare, recenzii și au fo
losit o serie de mijloace de popu
larizare a concursului, printre 
care afișe, panouri și emisiuni 
prin stațiile de radioamplificare. 
Datorită acțiunilor întreprinse, 
peste 650.000 de , tineri s-au în
scris la concurs, iar peste 150.000 
tineri au devenit purtători ai in
signei de „Prieten al cărții".

In vederea îmbunătățirii con
tigue a munci cu cartea in rîn- 
dul tineretului ,Comisia centrală 
a concursului „Iubiți cartea" a 
luat următoarele măsuri s

—• Fiecare din cele trei liste 
obligatorii de cărți va avea de 
acum înainte prevăzute 8 lucrări.

— Pe lînga listele de cărți o- 
bligatorii și la alegere se va crea 
o nouă listă, intitulată „LiBta de 
cărți provizorie", care va fi îm
bogățita de Comisia centrala a 
concursului pe parcurs cu noi lu
crări din literatura politică și be
letristică.

LISTA A,

fonice se vor publica și transmite 
periodic aspecte din desfășurarea 
concursului.

— Uniunea Scriitorilor din 
R. P. Romină și Direcția Difu
zării Cărții vor trimite cu regu
laritate scriitori și poeți în regiu
nile țării pentru a populariza mai 
mult cartea în rîndul tineretului 
și pentru a organiza cu partici
pant» Ia concursul „Iubiți car
tea" manifestări culturale pe li
nia muncii cu cartea.

— Comisiile concursului vor 
acorda o atenție mai mare activi
tății cu cartea în rîndul tineretu
lui, organizînd acțiuni variate, 
cum ar fi: șezători literare, con
cursuri pe teme literare, recen
zii, simpozioane, acțiuni de difu
zare a cărții etc.

„Iubiți cartea
Vera — Bărbăție. ‘

Lenin V. I. — Sarcinile Uniunilor Tineretului. 
Gorki Maxim — Mama.
Ostrovski Nicolai — Așa s-a călit oțelul. 
Eminescu Mihail — Poezii.
Sadoveanu Mihail — Neamul Șoimăreștilor. 
Arghezi Tudor — „1907“ ; Peisaje.
Beniuc Mihai — Poezii.
Dumhriu Petru—■-'Pasarea furtunii.

LISTA B.

Lenin V. I. — Sarcinile Uniunilor Tineretului. 
Ostrovski Nicolai — Așa s-a călit oțelul. 
Solohov Mihail — Pămînt desțelenit.
Coșbuc George — Poezii.
Creangă Ion —. Amintiri din copilărie. 
Sadoveanu Mihau — Alitrea Cocor.
Galan V. Em. — Bărăgan. 
Popovici Titus — Setea.

LISTA C.

8. Ketlinskaia ___ _____
9. Kosmodemianskaia L. — Povestiri despre Zoia-jT

și Șura.
10. Ovecikin Valentin — O primăvară buclucașă.
11. Gureev G. A. — Despre credința în dumne

zeu. De vorbă cu credincioșii și necredincioșii. 
Rebreanu Liviu . Răscoala. 
Sahia Alexandru — Uzina vie. 
Petrescu Camil — Un om între oameni. . 
Arghezi Tudor — Cîntarea omului. 
Beniuc Mihai — Un ceas mai devreme; Călă
tori prin constelații.

Teodorescu Cicerone — Un cîntec din ulița 
noastră; Maiakovski (tălmăciri).
Banuș Maria — Poezii. 
Dragomir Mihu — Pe drumuri nesfîrșite; 
Odă pămîntului meu.

Jebeleanu Eugen — Sfîrșitul Hiroșimei. 
Andrițoiu Alexandru — Porțile de aur. 
Tăutu Nicolae — Cînd au plecat cocorii 
Deșliu Dan — Poezii.
Tulbure Victor — Laudă patriei; Poet și ostaș. 
Brad Ion — Cu timpul meu.
Alfred Margul Sperber — Versuri alese.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18. 
■ 19.

Lenin V. I. — Sarcinile Uniunilor Tineretului. 
Solohov Mihail — Pe Donul liniștit.
Eminescu Mihail — Poezii.
Caragiale 1. L. — Momente și schițe.
Arghezi Tudor — Versuri alese.
Preda Marin — Moromeții.
Popovici Titus — Străinul.
Nagy Istvan — La cea mai înaltă tensiune 

(Ed. II).

LISTA DE CĂRȚI PROVIZORIE

Tolstoi Lev — Război ți pace.
Gogol N. V. — Taras Bulba.
Ostrovski Nicolai — Așa s-a călit oțelul
Fadeev Alexandr — Tînăra Gardă; Infrîngerea. 
Polevoi Boris — Povestea unui om adevărat. 
Tvardovski Alexandr — Vasili Tiorchin (tăl
măcire de Cicerone Teodorescu).

Leonov Leonid — Pădurea rusească.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26-
27. Szemler Ferenc — Versuri alese.
28. Nagy Istvan — Poeții oltenilor. .■ _
29. Petrescu Cezar — Întunecare. ”
30. Stancu Zaharia — Rădăcinile sînt amare; 

Desculț, fp
31. Pas Ion -^-Lanțuri.

(Agerpres) (Agerpres)

IN CAPITALA

A crescut înalt orzul la G.A.C. „Filimon Sîrbu" din raionul 
Drăgănești-Olt.

Generalul-colonel Iacob Teclit, 
șeful Academiei Militare Generale 
a oferit membrilor delegației un 
album cu imagini din activitatea 
Instituției și insigne ale Acade
miei.
înainte de plecare, mareșalul Pîn 

De-huai și membrii delegației au 
semnat în cartea de onoare a A- 
cademiei Militare Generale.

în timpul vizitei ofițerii elevi 
ai Aoademiei au salutat călduros

de
__  . __ „ .. a 

R. P. Chineze, condus de generalul 
colonel Seao Hua, locțiitor al șe
fului Direcției superioare politice 
a Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, a făcut o vizită la una 
din unitățile diviziei mecanizate 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin". îm
preună cu membrii delegației a 
venit în unitate generalul maior 
Mihai Burcă, adjunct ai ministrului 
Forțelor Armate ale R.P.R.

La sosire în unitate, delegația a 
fost întîmpinată de generalul 
maior Marcu Stan, comandantul 
Regiunii Militare, colonelul Gri- 
gore Răduică, precum și de ofițeri 
superiori din comandamentul marii 
unități mecanizate.

In clubul unității, oaspeții au 
ascultat cu viu interes expunerea 
făcută de colonelul Ion Lucan des
pre lupta diviziei „Tudor Vladimi
rescu Debrețin", împreună cu ce
lelalte mari unități ale armatei ro- 
mîne, alături de Armata Sovietică, 
pentru zdrobirea trupelor hitleriste 
și eliberarea teritoriului patriei 
noastre, al Ungariei si Cehoslova
ciei. Membrii delegației au vizitat 
apoi unitatea, interesîndu-se înde
aproape de condițiile de trai și 
muncă ale militarilor, s au întreți
nut cu ofițeri, sergenți și soldați, 
adresîndu-le cuvinte calde de salut 
din partea mareșalului Pîn De- 
huai și a tuturor militarilor din 
Armata Populară Chineză de Eli
berare.

Generalul colonel Seao Hua a 
înmînat ofițerilor romîni daruri.

La rîndul său, generalul maior 
Marcu Stan a înmînat oaspeților 
daruri din partea militarilor ro
mîni.

A luat sîîrșit consfătuirea miniștrilor 
care conduc transporturile feroviare 

și rutiere din țările socialiste Două mari concursuri internaționale
31. Pas Ion
32. Vaida A. G. — Clocote.
33. Dumitriu Petru — Cronică de familie.
34. Suto Andraș — Rătăcirile lui Soiomon.
35. Szabo Gyula — Neamul Gondoșilor.
36. Zincă Haralamb — Jurnal de front. 

Fulga Laurențiu — Eroica. 
Ghilia Alecu Ivan — Cuscrii. 
Mihale Aurel — Nopți înfrigurate. 
Beniuc Mihai — în Valea Cucului. 
Demetrius Lucia — Cei de mîine. 
Davidoglu Mihail — Cetatea de foc. 
Mirodan Alexandru — Ziarțștii. 
Baranga Aurel — Recolte de aur. 
Lovinescu Horia — Citadela sfărîmată.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

i?

R

Miercuri seara a avut loc la 
Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor semnarea protoco
lului celoi de-a IV-a Consfătuiri 
a miniștrilor care conduc trans
porturile feroviare și rutiere din 
țările socialiste.

Protocolul a fost semrtat de to
varășii : D. Dimitrov, ministru 
(R. P. Bulgaria), F- Vlasak, mi
nistru (R. Cehoslovacă), Lu Țian- 
cian, ministru adjunct (R. P. 
Chineză), Kim Hve lr, ministru 
(R.P.D. Coreeană), E. Kramer, 
ministru (R. D. Germană), D- 
Damdinjav, ministru (R. P. Mon-

al unei fiice a poporului coreean’’
Acțiunea filmului regizat de 

Cen San In pe baza scenariului 
lui Han San Una, începe pe o 
insulă din sudul Coreei. Unbătrin 
țăran este chinuit de un jandarm 
fi un perceptor. Dar el n-are tu 
ce să-fi plătească impozitele, să
răcia U sugrumă. „Au ești chiar 
atit de sărac, îi urlă-n față per
ceptorul ; dacă nu plătești dările 
iți iau coliba fi toate lucrurile 
dinăuntru sau iți vinzi fala !“ 
Neavînd încotro, bătrinul țăran 
trebuie să se despartă de iubita 
lui fiică, En Sun, vînzînd-o ca 
sclavă. Intr-o dimineață negu
roasă, un jalnic convoi de fele, 
fete bune de măritat fi copile 
care de-abia au împlinit zece 
ani, sînt duse în port fi îmbar
cate pe un vapor care le va 
purta spre un oraș din nord, la 
o mare fabrică textilă.

Era în anii nenorociți ai ocu
pației japoneze. En Sun (Li Den- 
Suk) fi tovarășele ei au fost ză
vorite în fabrica unui mare ca
pitalist nipon, ca intr-o închi
soare. Munceau pină se prăbu
șeau de oboseală. Apoi erau în
chise in niște hambare unde dor
meau pe dușumele intr-o mizerie 
îngrozitoare, mereu erau pedep

mîna
pîn-

site, bătute sau diate pe 
polițiștilor japonezi, care 
deau pe la uși. Toate visurile lor 
tinerești se loveau de gratiile în
chisorii lor în care se sfirșeau cu 
zile. Cînd au vria să ajute o fe
tiță, abia mai înaltă de-o șchioa
pă pe care munca de ocnă din 
fabrică o ucidea, să fugă, au 
fost bătute, iar fetița a fost 
omorită în chinuri. Așa trăiau 
pradă suferințelor fără de mar
gini, pradă torturilor fizice și 
morale, cînd, deodată, a răsărit

feste. Degeaba încercau zbirii ja
ponezi să dezbine pe muncitoare, 
să-și cîștige unelte în rîndurile lor. 
Lupta se ascuțea pe zi ce trecea 
și ea a culminat cu acțiunile 
din preajma dezrobirii Coreei 
de Nord de către Armata Sovie
tică eliberatoare. Oamenii patro
nului au încercat atunci o ul
timă mîrșăvie, au vrut să fure 
din magaziile fabricii marile 
cantități de țesături depozitate 
acolo, dar muncitoarele avind în 
frunte pe En Sun, căreia lupta im-

golă), R. Ștrzelecki, ministru 
(R. P. Polonă), D. Simulescu, 
ministru (R. P. Romînă), 1. Kos- 
sa, ministru, (R- P. Ungară), 
B. P. Bescev, ministru (U1R.S.S.) 
și Nguyen Huu Mai, locțiitor ăl 
ministrului (R. D. Vietnam).

Tov. D. Simulescu, ministrul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor din R. P. Romînă, a mulțu
mit călduros participanților pentru 
aportul lor la buna desfășurare a 
lucrărilor consfătuirii, și a subli
niat contribuția acestei consfătuiri 
la dezvoltarea colaborării dintre 
țările socialiste în domeniul trans
porturilor.

In numele participanților la 
consfătuire tov. E. Kramer, minis
trul Transporturilor din R. D. 
Germană, a mulțumit conducerii 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor pentru buna or
ganizare a consfăturii și pentru, 
ospitalitatea cu care aceștia au 
fost întîmpinați pretutindeni.

înainte să aibă loc anual în cursul 
lunii mai.

La .întreceri participă echipe re
prezentative ale R. D. Germane. 
R. P. Polone, R. Cehoslovace ș> 
R. P. Romîne.

Printre formațiile participante 
____  . se remarcă prezența echipei 

organizată în'cinstea istoricei vic- R. Cehoslovace care, deși îțivmșă 
torii asupra fascismului, german. 
Actuala ediție este prima care «e 
organizează urmînd ca de acum

Bucureștiul găzduiește în aceste 
zile două importante competiții 
sportive internaționale. „Cupa Vic
toriei" la rugbi și turneul interna
țional de volei dotat cu „Cupa 
Dinanțo".

„Cupa Victpriei" la rugbi și-a 
început desfășurarea marți si este

surprinzător în prima confruntare 
cu R. P. 
totuși că

Polonă (9 6). se anunță 
ar fi una din cele mai

„Cupa R« P* la fotbal

Peirolui eiimmat de câae S.S.M. Baia Mare

de la 
acum 
Parcă 

răz-

se 
in- 
act

filmuluiCronica

O scenă din film

în viața lor soarele speranței. 
Comuniștii au aprins acest soare 
pe firmamentul vieții lor lipsite 
de lumină. Comuniștii le-au în
vățat pe tinerele muncitoare pu- 

' i so-terea demnității umane, forța 
lidarității de clasă.

Și lucrurile au prins să 
schimbe in fabrica bogatului 
dustriaș japonez. La orice 
samavolnic, la orice mizerie pro
vocată de administrație, munci
toarele răspundeau cu hotărire, 
făceau greve, răspindeau mani-

potriva exploatării îi deschisese 
mult ochii, au împiedicat je
fuirea averii poporului.

O viață nouă a început apoi, 
odată cu instaurarea orînduirii 
democrat-populare în Coreea de 
Nord pentru En Sun și surorile 
ei de luptă și muncă. Ca 
noapte la zi se deosebea 
tiaiul ei de cel de ieri, 
altfel răsuna și cîntecul 
boaielor în halele țesătoriei, ieri 
cîntau a jale, azi cîntau un cin- 
tec de bucurie, cîntecul întrece-

rilor socialiste în care En ' Sun 
era fruntașă. Fericirea acestei 
fete harnice și inimoase a de
venit apoi deplină cînd s-a că
sătorit cu bărbatul iubit, Tia 
Seb, (Te Sik).

Dar imperialiștii nu vedeau cu 
ochi buni viața nouă a poporului 
din nordul Coreei, viața din care 
se împărtășea din plin și En 
Sun. Imperialiștii americani și 
ticăloasele lor slugi lisinmaniste 
trec paralela 38 și năvălesc în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, vrind să aducă înapoi 
vremurile sclaviei și ale silniciei. 
Tot poporul se ridică însă ca un 
singur om și sub conducerea 
partidului, cu ajutorul volunta
rilor chinezi luptă împotriva 
invaziei imperialiste. Cînd ame
ricanii și lisînmaniștii ocupă ora
șul în care era fabrica, En Sun 
și tovarășele ei demontează ma
șinile pe care le transportă de
parte în spatele frontului și apoi 
construiesc o fabrică subterană 
unde produc țesături pentru 
front. Vn ingenios montaj cine
matografic ne descrie legătura 
sufletească indistruotibilă care 
unește pe En Sun și soțul ei în 
ciuda depărtării care-i desparte, 
arătindu-ne cum muncește ea la 
războiul de țesut, cum luptă el 
pe front, eforturile lor fiind în
chinate deopotrivă victoriei. In- 
tr-o situație grea de luptă, pen
tru a reduce la tăcere o mitra
lieră dușmană care împiedica 
înaintarea Unității sale, Tia Seb 
astupă cu trupul său ambrazura 
cazematei inamice, reeditind sub
limul gest eroic al lui Alexandru 
Matrosov.

Tirziu află En Sun despre sa
crificiul eroic al soțului ei dar 
suferința îi călește ți mai mult 
devotamentul față de cauza po
porului. Ea reușește să organi
zeze și mai bine munca la răz
boaiele de țesut. Filmul se în
cheie ca un imn de cinste adus 
acestei femei simple dar plină 
de avînt eroic —- demnă repre
zentantă a femeilor din R. P. D. 
Coreeană — care de la sclava 
de ieri s-a ridicat pină la onoa
rea de a fi o muncitoare liberă, 
constructoare a vieții noi socia
liste.

B. DUMITRES6U

*) ,,Drumul ei“ — o producție 
a studiourilor din R.P.D. Co
reeană.

redutabile formații ale turneului. 
Tînăra formație poloneza se re
marcă de asemenea prin marea ei 
putere de luptă și excelenta condi
ție fizică in timp ce formația R.D. 
Germane prin jocul în forță, atle
tic și precizia in mlnuirea balonu
lui. Formația țării noastre, simți
tor întinerită* s-a orezeîitat la,, 
startul întrecerii după o serioi-să 
pregătire. In prima intîlnire jucă
torii noștri au repurtai victoria cu 
scorul de 21—6 in fața reprezen
tativei R. D. Germane.

Meciurile următoare vor avea 
loc în cursul zilei de azi pe sta
dionul „Dinamo" opunînd urmă
toarele echipe : R. P. Romînă —• 
R. P. Polonă și R. Cehoslovacă— 
R. D. Germană,

★
Turneul internațional de volei 

dotat cu „Cupa Dinamo" — ce .are 
loc în incinta velodromului Di
namo — este organizat în cinstea 
celei de a 11-a aniversări a clubu
lui sportiv „Dinamo" (înființat la 
14 mai 1948). La turneul feminin 
participă echipele Gwardia-Varșo-- 
via, Dinamo-Berlin. Dinamo- 
Moscova și Dinamo-București, iar 
în turneul masculin 9 echipe îm
părțite în trei serii. Primele trei 
clasate își vor disputa finala pen
tru locurile 1-3, cele clasate pe 
locurile II, în serii pentru locurile 
4-6 iar ultimele pentru locurile 7-9.

Cele două mari competiții spor* 
tive cate se desfășoară în aceste 
zile în Capitală vor prilejui fără 
îndoială o nouă afirmare a dezvol
tării sportului în țățile socialiste 
contribuind totodată la strîngerea 
legăturilor prietenești dintre spori - 
tivii acestor țări.

E. PITULESCU

Miercuri s-au desfășurat sfertu- realizate de Vasile Angliei (32’) 
~ " și Szakacs 11 în minutele 52 și 83. 

Golul echipei C.C.A. a fost mar
cat de Alexandrescu (89’).

La Focșani, echipa bucureșteană 
Progresul a eliminat cu 2-1 (0-1) 
pe Dinamo Bacău prin punctele în
scrise de Pereț și Giosan (auto
gol), iar la Arad Rapid a dispus 
cu 3-0 (1-0) de Aurul Brad. Cele 
trei goluri ale bucureștenilor au 
fost marcate de Copil, Neamțu și 
Georgescu.

In sfîrșlt, la Orașul Stalin, frun
tașa clasamentului campionatului, 
Petrolul, a jucat în compania echi
pei C.S.M. Baia Mare. Spre sur
prinderea generală, fotbaliștii din 
Baia Mare, care activează în divi
zia B, au obținut victoria cu sco
rul de 1-0 prin punctul înscris de 
centrul atacant Horia, în minutul 
49. 1

In urma acestor întîlniri s-au 
calificat pentru semifinale echi
pele : Dinamo București, Progre
sul București, Rapid București și 
C.S M. Baia Mare.

rile de finală ale „Cupei R.P.R." 
la fotbal. In Capitală pe stadionul 
Republicii, echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 3-1 
(1-0) pe C.C.A. Fotbaliștii dinamo- 
viști au practicat un joc foarte 
spectaculos și eficace, la capătul 
căruia au obținut calificarea pen
tru semifinalele competiției. Punc
tele echipei dinamoviste au fost 

-----•-----

Sesiunea Consfătuirii miniștrilor în cadrul 
Organizației de colaborare în domeniul 

căilor ferate
Intre 14 și 20 tnai 1959 a avut 

loc în capitala Republicii Popu
lare Romine —- București — se
siunea a IV-a a Consfătuirii mi
niștrilor din cadruil Organizației 
de colaborare în domeniul căilor 
ferate a țărilor socialiste.

Au luat parte la sesiune dele
gațiile căilor ferate și transportu
lui rutier ale Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslovace, 
Republicii Populare Chineze, Re
publicii Populare Democrate Co
reene, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Polone, 
Republicii Populare Romîne, Re
publicii Populare Ungare, Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
Republicii Democrate Vietnam.

La sesiune a asistat un repre
zentant al Comisiei Permanente 
pentru colaborarea economică și 
tehnico-științifică în domeniul 
transporturilor a C.A.E.R.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat sub președinția tov. D. Si- 

. mulescu, ministrul . Transporturi
lor și Telecomunicațiilor al Repu
blicii Populare Romîne.

In cadrul sesiunii au test luate 
o serie de hotărîri importante 
pentru dezvoltarea în continuare 
a transporturilor feroviare și auto

din țările socialiste, precum și 
pentru extinderea traficului inter
național și a colaborării tehnico- 
științifice între aceBte țări.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de prietenie 
și de înțelegere reciprocă. Hotări- 
rlle ei au fost luate cu acordul 
unanim al delegațiilor.

îndeplinirea cu succes a hotă- 
rtrilor luate de sesiune
stitui un nou aport In acțiunea de 
dezvoltare economică și culturală 
a țărilor socialiste și de consoli
dare a colaborării frățești între 
ale.

va con-

★
Miercuri seara a avut loc o 

reuniune in cinstea participanților 
la cea de-a IV-a Consfătuire a 
miniștrilor care conduc transpor
turile feroviare și rutiere din țările 
socialiste.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Finanțelor Comitetului 
de Stat al Planificării și alții.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice ale țărilor participan
te la consfătuire și membri ai a- 
cestor misiuni.

(Agerpres)

Oleko Dundic i — Patria, Bucu
rești, Gh. Doja, Libertății ; O ;l«/- 
bă importantă — Republica, Lumi
na Flacăna ; Favoritul 13 — Ma- 
gheru, I. C. Frimu; Lădy Hamilton 
— V. Alecsandrl, înfrățirea între 
popoare, 1 Mai; Spioana din Hong- 
Kong — Central ; Marinarul în
drăgostit — 13 Septembrie ; Sub 
cerul pustiurilor antice — Maxim 
Gorki ; Moulin Rouge — Victoria; 
Program de filme documentare și 
de desene animale — Timpuri Noi, 
Alex. Popov ; Misiune specială — 
Tineretului ; Cei 44—8 Martie ; 
Orașul liber — Grivița ; Burghe
zul gentilom — Vasile Roaită, 
T. Vladimirescu; Ivan cel Groaz
nic (seria I-a) ~ Cultural, Olga

— 8 Mal; Stea-
— Unirea, 23 Au-

Bancic ; Nauris
guri pe turnuri .— .. 
gust; De partea cealaltă — Volga. 
Munca. B. Delavrancea ; Răsfăța
tul — C. David ; Grădinarul spa
niol — Alcx. Siahia ; In întâmpi
narea fericirii — Arta ; Capcana 
lupilor — Miorița, Clubul C.F.R. 
„Grivița Roșie" ; Zmeul de la ca
pătul lumii — Donca Simo ; Min
gea — Popular ; Voluntarii — Ilie 
Pintilie ; Tatăl meu actorul — 
M. Eminescu ; Noile aventuri ale 
motanului încălțat — N. Bălcescu; 
Amigo — G. Coșbuc ; Me'ba — 
Aurel Vlaicu ; Intre noi părinții — 
G. Bacovia, 16 Februarie; Ivan 
cel Groaznic (seria II-a) — Dru
mul Serii,

Fază din meciul Dinamo- Moscova — Dinamo-Berlin
Foto : V. BAGEAC



Lucrările Conferinței 
de la Geneva a miniștrilor

Afacerilor Externe
deGENEVA 20 (Agerpres). — gura metodă justă este aceea a 

Corespondență specială: Ședința examinării pe baza interdependen- 
de miercuri, 20 mal, a Conferinței 
miniștrilor de Externe s-a deschis 
ca de obicei la ora 15,30 (ora Ge
nevei) sub președinția lui Couve 
de Murville, ministrul Afacerilor 
Externe al Franței.

Primul a luat cuvîntul Chris
tian Herter, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A. In dis
cursul său, Herter a încercat să 
aducă noi argumente în favoarea 
planului occidental.

Declarația lui Chr. Herter că 
dorește să reducă divergențele și 
să obțină, o apropiere a punctelor 
de vedere a fost dezmințită în 
mod deosebit de evident în acea 
parte a cuvîntării sale în care s-a 
ocupat de problema Berlinului. El 
însuși a confirmat fără echivoc că 
partea din planul puterilor occi
dentale care se referă la proble
ma Berlinului urmărește într-a- 
devăr scopul de a răpi Republicii 
Democrate Germane capitala ei și 
de a extinde regimul de ocupație 
asupra întregului Berlin. Șeful 
delegației S.U.A. a afirmat că, 
deși Berlinul este înconjurat de 
teritoriul Republicii Democrate 
Germane, el nu s-ar afla pe teri
toriul Republicii Democrate Ger
mane și nu ar constitui o parte a 
acestui teritoriu.

Herter a contestat pur și sim
plu dreptul poporului german de 
a rezolva singur sarcina națională 
a reunificării Germaniei. El a 
contestat și dreptul germanilor de 
a rezolva ’singuri problema ținerii 
alegerilor. Herter a declarat că în 
Benin și în întreaga Germanie se 
pot ține alegeri libere numai sub 
supravegherea celor patru puteri, 
sau sub un alt control străin.

Vorbind despre proiectul sovie
tic al Tratatului de pace, Herter 
a repetat afirmația absolut nefon
dată că acest proiect ar fi tot o 
„propunere globală**, deși, în rea
litate, propunerea sovietică este 
consacrată unei singure probleme 
—reglementarea pașnică cu Ger
mania. Trecînd sub tăcere analiza 
făcută de delegația sovietică a- 
supra obiecțiunilor reprezentanți
lor puterilor occidentale împotriva 
proiectului sovietic al Tratatului 
de pace, Herter a spus că la 
18 mai el a prezentat deja 
considerentele delegației americane 
în legătură cu proiectul Tratatului 
de pace și că afirmă din nou că 
acest proiect este inacceptabil pen
tru guvernul S.U.A. Nu mai tre
buie să mai aducem în discuție 
ideea Tratatului de pace cu o Ger
manie împărțită, a declarat Herter.

In continuare Chr. Herter a re
petat vechile sale afirmații că sin-

—e—

MOSCOVA. — In după.amiaza 
zilei de 20 mai N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., s-a întilnit la 
Kremlin cu Muhammed Daud, pri
mul ministru al Afganistanului, cu 
care a avut o convorbire.

HANOI. — La 20 mai s-a deschis 
la Hanoi cea de-a zecea sesiune 
a Adunării Naționale a Republicii 
Democrate Vietnam. Pe ordinea de 
zi a sesiunii sînt înscrise următoa- 
rele probleme principale : planul 
de stat pe anul 1959 ; bugetul pe 
anul 1959 ; politica . în domeniul 
transformării socialiste a agricul
turii și proiectul de lege asupra 
căsătoriei și familiei.

MOSCOVA. - N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit la 20 mai in 
cabinetul său de lucru din Kremlin 
o delegație a Federației mondiale 
a oamenilor de știință.

HAVANA. — Agențiile de presă 
transmit că în urma apariției re
centului decret de reformă agrară 
în Cuba, președintele republicii, 
Manuel Urrutia, a numit pe primul 
ministru, Fidel Castro, în funcția 
de președinte al „Institutului na
țional pentru reforma agrară", iar 
Antonio Nunez Jimenez, unul din 
conducătorii armatei cubane, a 
fost numit directorul executiv al 
acestui institut.

PARIS. — Ziarul „L’Humanlti" 
anunță că in insula Reunion (de
partament de peste mări al Fran
ței) a fost creat Partidul Comu
nist din Reunion. Prim-secretar al 
Partidului Comunist din Reunion 
a fost ales Paul Vergesse.

ROMA. — După cum relatează 
agenția de presă italiană Ansa, la 
19 mai a început din nou să erupă, 
după o perioadă îndelungată de 
stagnare, vulcanul Stromboli. Din 
cauza puternicei explozii, numeroa
se case din împrejurimi au avut 
de suferit de pe urma lavei, arun
cată de erupție. Totodată culturile 
agricole au fost distruse pe su
prafețe însemnate

PARIS. — La Paris s-a anunțat 
crearea ,,Federației franceze împo
triva armei atomice-, alcătuită din 
fruntașii de seamă ai vieții publice 
care au semnat anul trecut apelul 
către participanta la Conferința de 
la Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. 
Printre aceștia sînt Albert Camus, 
Franțois Mauriac, Albert Schweit
zer și alții.

ANKARA. - La 19 mai. în Turcia 
se aniversează 40 de ani de cînd 
Kemal Ataturk a sosit la Samsun 
și a luat conducerea mișcării de 
eliberare națională. Această zi este 
marcată în fiecare an ca sărbătoa
rea tineretului și a sportului. In 
dimineața zilei de 19 mai. pe sta
dionul „19 Mai" a avut loc o pa
radă sportivă Au fost de față pre
ședintele Turciei, Bayar, președin
tele Medjilisului. Koraltan. primul, 
ministru Menderes. miniștri, depu- 
tați în Medjilis, reprezentanți ai 
înaltu ui comandament militar al 
Turciei. Au fost de față, de aseme
nea. șefii misiunilor diplomatice, 
membri ai corpului diplomatic, ata
șați militari ai unor state străine.

De peste hotare

țe-i a unui întreg șir de probleme 
complicate și eterogene, cuprinse 
în „planul global" al celor trei pu
teri, deși în realitate, după cum a 
mai arătat delegația sovietică, a- 
ceastă legare într-un singur nod 
a unui număr mare de probleme 
nu duce decît la impas.

în apărarea „metodei globale" 
a luat apoi cuvîntul Selwyn Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al An
gliei.

Trecînd cu vederea situația care 
există de fapt, S. Lloyd a negat 
existența a două state germane de 
sine stătătoare. Această negare a 
realității i-a trebuit lui S. Lloyd 
pentru a dovedi că Tratatul de 
pace cu Germania ar putea fi în
cheiat numai după reunificarea ei, 
așa cum prevede planul occidental 
care amină pe termen nelimitat în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

In continuare, S. Lloyd a insis
tat din nou asupra tezei că răs
punderea pentru reunificarea Ger
maniei ar reveni celor patru pu
teri.

Selwyn Lloyd a căutat să dove
dească că punctul privitor la crea
rea unui comitet intergerman, 
punct care există în planul celor 
trei puteri, ar însemna într-o oare
care măsură recunoașterea dreptu
lui germanilor de a rezolva ei în
șiși propriile lor probleme. Șeful 
delegației engleze a ocolit însă 
faptul că potrivit planului occi
dental problema creării Comitetu
lui pe întreaga Germanie trebuie 
să fie rezolvată nu de guvernele 
R.D.G. și R.F.G., ci de cele patru 
puteri.

După cuvîntarea lui Selwyn 
Lloyd, a luat cuvîntul A. A. Gro- 
mînko, care a făcut o serie de ob. 
servații în legătură cu declarațiile 
făcute la 19 și 20 mai de șefii 
delegațiilor celor trei puteri occi
dentale.

El a subliniat din nou însemnă
tatea pozitivă a faptului că Chr. 
Herter, S. Lloyd și Couve de 
Murville s-au referit în cuvîntări- 
le lor la unele fapte concrete, in
clusiv la problemele cuprinse în 
proiectul sovietic al Tratatului de 
pace cu Germania. A. A. Gromîko 
a arătat că singurul mijloc pentru 
găsirea posibilităților de apropiere 
a pozițiilor este discutarea concre
tă a problemelor.

Referindu-se la proiectul sovie
tic de Tratat de pace cu Germa
nia, A. A- Gromîko a arătat că a- 
cesta permite să se pună capăt 
urmărilor celui de-al doilea război 
mondial și că adoptarea sa va re
duce actuala tensiune în Europa 
și în întreaga lume. Proiectul so
vietic, a subliniat apoi ministrul 
de Externe al U.R.S.S., consti
tuie o importantă barieră în calea 
remilitarizării și a înarmării a- 
tomice a Bundeswehrului. In ace
lași timp, proiectul sovietic con
stituie o bază pentru apropierea 
celor două state germane pe pla
nul relațiilor culturale și econo
mice și va contribui nemijlocit la 
unificarea Germaniei. Totodată, 
proiectul sovietic va aduce solu
ționarea problemei Berlinului și

Conferința care se desfășoară 
în prezent pe malul Lemanului 
este dominată de discuțiile pe 
marginea celor două documente 
aflate pe masa conferinței.

Care sînt aceste documente ?
In primul rînd este vorba de 

propunerile pe care le-a făcut 
Uniunea Sovietică pentru înche
ierea Tratatului de pace cu Ger
mania și pentru normalizarea si. 
tuației din Berlinul occidental. 
Propunerile sovietice, aduse în 
discuția conferinței de către 
A. A. Gromîko, se caracterizează 
prin realismul lor profund, prin 
înțelegerea cauzelor care determi
nă prezenta situație din Germa
nia. Propunerile sovietice sînt 
limpezi și pornesc de la recu
noașterea actualelor stări de lu
cruri. A încheia Tratatul de pace 
cu Germania și a pune capăt si
tuației primejdioase ce există în 
Berlinul apusean înseamnă nu 
numai a crea condițiile rezolvării 
problemei germane în ansamblu, 
ci și a crea o bază trainică pen
tru pacea în Europa și în lumea 
întreagă. Tocmai aceasta deter
mină interesul și căldura cu care 
propunerile sovietice au fost pri
mite atît în Germania, cît și 
peste hotarele ei, de către toți 
acei oameni care sînt interesați 
sincer în consolidarea păcii.

Al doilea document îl consti- 
tue propunerile occidentale — 
faimosul „package — deal" (plan 
pachet). Chiar la cea mai suma
ră examinare a acestor propu
neri, atrage atenția faptul că 
cele 3*2 paragrafe ale planului 
„în patru etape** amestecă într-un 
singur ghem probleme ca secu
ritatea europeană, dezarmarea 
generală și reunificarea Germa 
niei.

Criteriul valorii 
propunerilor * 
realismul lor

Autorii planului occidental 
nu pornesc de la evaluarea 
realistă a posibilităților exis
tente pentru fiecare proble
mă de a fi rezolvată în 
condițiile stadiului actual al re
lațiilor internaționale. Astfel, în 
centrul propunerilor lor, occiden
talii au pus problema reunifică- 
rii Germaniei. Dar ei nu țin sea
ma de faptul că cele două state

lichidarea situației anormale 
astăzi.

Șeful delegației sovietice a 
supus unei analize și critici mi
nuțioase obiecțiile reprezentanților 
puterilor occidentale în legătură 
cu unelei prevederi ale proiectului 
sovietic al Tratatului de pace și 
a arătat lipsa de temei a acestor 
obiecții. El a declarat în același 
timp că dacă delegațiile puterilor 
occidentale propun o altă for
mulare a unor articole din tratat, 
delegația sovietică este dispusă 
să examineze aceste formulări și 
să găsească soluții care să mear
gă atit în întîinpinarea dorințelor 
U.R.S.S., cit și în întîmpinarea 
dorințelor puterilor occidentale.

In încheiere A. A. Gromîko a 
subliniat încă odată că, după pă
rerea delegației sovietice, sarcina 
principală a conferinței nu este de 
a-și concentra atenția asupra di
vergențelor, ci de a căuta posibi
lități pentru apropierea pozițiilor.

Mi se pare, a declarat el că dacă 
toți vor împărtăși acest punct de 
vedere, Conferința miniștrilor A- 
facerilor Externe va putea face o 
treabă utilă, ceea cei îi va atrage 
mulțumiri din partea țărilor noas
tre și a altor țări.

După cuvîntarea lui A. A. Gro
mîko ședința a luat sfîrșit.

Următoarea ședință va avea 
loc la 21 mal.

Recent a avut loc la Essen (R.F. Germană) o mare demonstrație 
pentru rezolvarea pașnică a problemei germane. Imaginea de mai 
sus prezintă un aspect al demonstrației. Pe placardă se poate 
citi: „In locul unei politici războinice pentru Berlin, un Tratat 

de pace“.

Un însemnat succes 
al listei comune de stînga în Italia

ROMA 20 (Agerpres). — Re
cent au avut loc alegeri pentru 
Consiliul regional din Valea 
Aosta (Italia de nord). Alegerile 
au însemnat un succes deosebit al 
listei comune de stînga care a 
reunit pe comuniști, socialiști, so- 
cial-democrați care s-au desprins 
de partidul lui Saragat, precum și

,f[)ae.kaq,e-d.ea^
un pian destulul adtÎMi

de

mai

bur-

germane au parcurs o cale de 
aproximativ 10 ani de dezvoltare 
independentă și că reunificarea 
nu poate fi un act mecanic, im
pus poporului german de către 
marile puteri. REUNIFICAREA 
TREBUIE SA FIE OPERA IN 
PRIMUL RIND A GERMANI
LOR ÎNȘIȘI. Marile puteri au 
datoria să creeze condițiile pen
tru o viitoare reunificare. Or, 
în direcția aceasta cel mai efi
cient aport ar putea fi pregăti
rea și încheierea Tratatului 
pace cu Germania. Aceasta este 
sarcina nr. 1, sarcina cea mai 
urgentă a momentului.

Abordînd problema Berlinului, 
puterile occidentale văd rezolva, 
rea ei pe calea unor alegeri tu
telate de către marile puteri, 
„alegeri** ce ar trebui bineînțeles 
să se desfășoare după chipul și 
asemănarea „democrației'' 
gheze. In afara faptului că pro
blema alegerilor — fie că este 
vorba de Berlin, fie că este vor
ba de întreaga Germanie — tre
buie să fie hotărâtă de înșiși 
germanii, atrage atenția faptul 
că puterile ocoidentale nici nu își 
pun problema lichidării actuale
lor stări de lucruri primejdioase 
pentru pacea lumii din Berlinul 
apusean. După cum arăta A. A. 
Gromîko, esența propunerilor a- 
pusene în problema Berlinului 
constă nu numaii în a consolida 
regimul de ocupație din Berlinul 
occidental, ci și în a-1 extinde a- 
supra întregului Berlin. „Puteri
le occidentale ar dori nici mai 
mult nici mai puțin decît să 
smulgă Republicii Democrate 
Germane capitala sa și să pună 
întregul oraș sub controlul 
străin**.

Examinînd „etapele" planului 
occidental observi că la un mo
ment dat este prevăzută crearea 
unui „comitet mixt** pentru în
treaga Germanie. Despre acest 

■ „comitet" se vorbește în Occident 
ca și cînd ar fi o teribilă... con-

A.

In orașul 
Conferinței
GENEVA. — La 19 mai, A.

Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a oferit un 
dineu in cinstea lui S. Lloyd, mi
nistrul Afacerilor Externe al Marii 
Britanii.

La dineu au participat membrii 
delegației engleze J. Laski, A, 
Rumbold, P. Hancock.

Din partea sovietică la dineu au 
participat V. A. Zorin, I. A. Ma
lik, M- G. Pervuhin, A. A. Smir
nov, A, A. Soldatov și V. M. 
Hvostov.

GENEVA. — La 20 mai A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a dat la reșe
dința delegației U.R.S.S. un dejun 
în cinstea lui Couve de Murville, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței. La dejun au participat 
membrii delegațiilor U.R.S.S. și 
Franței la Conferința de la Ge
neva.

GENEVA. — La 20 mai delega
ția sovietică la Conferința miniș
trilor Afacerilor Externe a fost vi
zitată de reprezentanții unor orga
nizații de intelectuali vestgermani. 
Ei au transmis delegației sovietice 
mesajele adresate de organizațiile 
lor Conferinței miniștrilor Aface
rilor Externe prin care partici- 
panții la conferință sînt rugați in
sistent să depună eforturi pentru 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

Cu acest prilej au fost de aseme
nea transmise mesajele adoptate 
la întîlnirile între intelectualii din 
R. F. Germană și R. D. Germană, 
prin care se cere încheierea cît 
mai grabnică a Tratatului de pace 
cu Germania.

pe membrii partidului „Union 
Valdoten", partid influent în rân
durile locuitorilor de limba fran
ceză din această regiune. Lista for
țelor de stingă a obținut 29.205 
voturi — 51,9 la sută din numărul 
total al voturilor și 25 din cele 
35 de locuri în Consiliul regional.

cesie. Oare așa stau lucrurile ? 
Comitetul este conceput să se ba
zeze pe reprezentarea inegală a 
celor două state germane; Ger
mania occidentală ar trebui să 
fie reprezentată de 25 persoane 
în timp ce Republica Democrată 
Germană ar avea doar... 10 re
prezentanți.

Se pare că în unele capitale oc
cidentale nu s-a înțeles nici pînă 
în momentul de față că discri
minările față de Republica Demo
crată Germană sînt lipsite de 
orice viitor, că numai soluții care 
se întemeiază pe recunoașterea 
drepturilor și intereselor egale 
ale celor două state germane au 
șanse de a fi traduse în viață.

Problema nr. 1 - 
Tratatul de pace 

cu Germania
Este semnificativ că problema 

Tratatului de pace cu Germania 
— problema.țea mai urgentă — 
-este pusă de puterile occidentale 
pe ultimul plan, adică în cea de 
a. patra etapă, adică peste ani și 
ani... Tratatului de pace cu 
Germania, autorii occidentali ai 
,,planului-pachet“ i-au rezervat 
doar o formulare fugitivă.

Puterile occidentale încercînd 
să justifice amînarea încheierii , 
Tratatului de pace cu Germania 
afirmă că R. D. Germană și R. F. 
Germană nu ar putea să repre
zinte nici fiecare în parte, nici 
fmpreună. Germania. In primul 
rînd nu poți fi de acord cu teza 
că existența a două state germa
ne poate fi un motiv pentru a 
refuza poporului german un tra
tat de pace. Se mai naște 
însă o întrebare. Guvernul a- 
merican afirmă că poate încheia 
tratatul de . pace numai cu o 
Germanie unită. Dar de ce gu
vernul S.U.A. nu a așteptat 
pînă la crearea statului german

F. M. T. D. se pronunță 
pentru încheierea 

Tratatului de pace 
cu Germania

BUDAPESTA 20 (Agerpres). 
— M.T.I. transmite: Federația 
Mondială a Tineretului Demo
crat a publicat o declarație 
semnată de reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret din 26 
de țări. In această declarație 
se spune, între altele : „Expri- 
mînd voința celor 85 de mi
lioane de tineri din 97 de țări 
ale căror organizații sînt afi
liate la Federația Mondială a 
Tineretului Democrat, prezi
diul acestei Federații urează 
Conferinței de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe 
să pregătească terenul pentru 
rezolvarea problemelor impor
tante de care depinde soarta 
păcii: Tratatul de pace cu 
Germania și lichidarea regi
mului de ocupație în Berlinul 
Occidental. In timpul Confe
rinței de la Geneva în multe 
țări vor fi organizate mitin
guri internaționale în care ti
neretul va cere rezolvarea pro
blemelor care-i amenință vii
torul. Tineretul întregii lumi 
își exprimă speranța că actuala 
Conferință de la Geneva va 
pregăti întîlnirea șefilor de 
guverne ai marilor puteri".

O delegație 
a „Uniunii studenților 
liberali" din Germania 

occidentală 
va participa la Festival

BONN 20 (Agerpras). — A- 
dunarea delegaților „Uniunii 
studenților liberali** din Ger
mania occidentală a adoptat 
hotărîrea de a trimite o dele
gație oficială la Fstivalul Mon
dial al Tineretului și Studen
ților de la Viena. Adunarea a 
însărcinat conducerea Uniunii 
să intensifice legăturile cu or
ganizațiile studențești și de 
tineret din țările lagărului so
cialist.

Festivitatea 
încheierii lucrărilor 
Congresului ILT-L.G.

BERLIN 20 (Agerpres). — 
Tineretul din orașul Rostock 
a sărbătorit intr-un cadru so
lemn încheierea lucrărilor Con
gresului al VIdea al Uniunii 
Tineretului Liber German. Fes
tivitatea s-a desfășurat sub lo
zinca luptei pentru încheie
rea unui Tratat de pace cu 
Germania, pentru o viață fe
ricită a tinerei generații. La 
serbarea tineretului au asistat 
W. Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Socialist U- 
nit din Germania, precum și 
activiști cu munci de conduce
re ai PS.U.G. și ai Uniunii Ti
neretului Liber German.

La Rostock au avut loc în
tâlniri ale tineretului la care 
au participat tineri și tinere 
din cele două state germane-

Sute de tineri și tinere s-au 
adunat în portul Rostock pentru 
a conduce vasul „Wilhelm 
Pieck“ care navighează sub pa
vilionul „Marea Baltică tre
buie să devină o mare a păcii“. 
Echipajul vasului duce cu el 
invitația adresată organizații
lor de tineret din Polonia, Re
publicile Sovietice Baltice, Fin
landa și Suedia de a participa 
la tradiționala Săptămână a 
păcii din bazinul Mării Bal
tice.

unit și a considerat posibil să 
încheie cu guvernul uneia din 
statele germane, și anume cu gu
vernul R. F. Germane, acorduri 
primejdioase cum sînt cele pri
vind înarmarea Bundeswehrului 
cu arma atomică și rachete și 
crearea de instalații atomice și 
pentru rachete pe teritoriul R. F. 
Germane ?

Propunerile occidentale ameste
că probleme diferite. „Unele teze 
și idei lucide cuprinse în plan 
— cum spunea ministrul de ex
terne sovietic Gromîko — sînt 
înecate într-un amalgam de con
diții cu totul inacceptabile care 
determină aspectul general al 
«planului global»". Dacă unele 
prevederi și idei aflate în planul 
celor trei puteri occidentale vor 
fi examinate de sine stătător ele 
merită a fi discutate. Este vorba 
de declarația celor patru puteri 
cu privire la reglementarea prin 
mijloace pașnice a tuturor liti
giilor internaționale și neacorda- 
rea de ajutor agresorului, unele 
probleme ale dezarmării, stabili
rea unei zone de limitare a ar
mamentelor. Dar aceasta presu
pune ca „pachetul" pe care oc- 

■ cidentalii l-au adus la Geneva să 
; fie desfăcut cu curaj și luciditate.

Opinia publică 
cere tratative 

nu dictat de tipul 
„pachetului^

Opinia publică și-a exprimat 
dezamăgirea față de poziția cu 
care Occidentul s-a prezentat la 
Geneva, și sub influența opiniei 
publice presa apuseană a mani
festat față de această poziție o 
răceală ce nu-i este caracteristi
că în asemenea împrejurări.. Nu. 
meroase ziare britanice, mai ales, 
au avut remarci aspre la adresa 
atitudinii diplomației apusene. 
Influentul, ziar britanic „Sunday-

0 delegație de partid 
și guvernamentală a U.R.S.S,, 

în frunte cu tovarășul Hrușciov, 
va vizita R. P. Albania

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Pravda" anunță 
că recent a avut Ioc un schimb 
de telegrame între N. S. Hrușciov 
pe de o parte, Enver Hodja și 
Mehmet Shehu, pe de altă parte.

In telegrama sa N. S. Hrușciov 
arată că anul trecut C. C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au primit cu adîncă 
mulțumire invitația de a trimite in 
1958 o delegație sovietică de 
partid și guvernamentală în R. P. 
Albania. Datorită împrejurărilor, 
pe baza unei înțelegeri reciproce, 
vizita delegației sovietice a fost 
amînată pentru anul 1959.

Exprimînd încă o dată mulțu
miri sincere pentru invitație C.C. 
al Partidului Muncii din Albania 
și guvernului Republicii Populare 
Albania, C.C. al P.C.U.S. anunță 
că o delegație de partid și guver
namentală a U.R.S.S., în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov, ar 
putea să viziteze Albania în pe
rioada 25 mai-6 iunie a.c., dacă 
această dată este acceptabilă. In 
telegrama de răspuns a Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 
din Albania și Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Alba

Lu crârile Congresului 
scriitorilor sovietici

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cel de-al trei
lea Congres al scriitorilor din 
U.R.S.S. își continuă lucrările. 
Delegații la congres — prozatori, 
dramaturgi, poeți, critici literari 
discută cu competență și în amă
nunt despre sarcinile arzătoare 
ale literaturii sovietice în lum’na 
hotărârilor istorice ale Congresu
lui al XXI-lea al P.C.U.S.

Ședința d<n dimineața zilei de

Times" a publicat un articol în 
care spunea că „înțelegerea po
ziției occidentale la Conferința 
miniștrilor de externe nu a fost 
sprijinită de prezentarea planu
lui pachet. Aceasta înseamnă că 
s-a făcut oferta de a se accepta 
totul sau nimic și că se va refuza 
discutarea separată a elementelor 
constitutive". Ziarul britanic ca
racterizează o asemenea poziție 
ca fiind „TOTAL GREȘITA" și 
arată că „conferința a fost con
vocată pentru tratative și nu pen
tru vreun dictat și NU POT A- 
VEA LOC TRATATIVE IN 
BAZA PACHETULUI DECTT 
DACA ACESTA VĂ FI DESFĂ
CUT ȘI CONȚINUTUL SAU 
ANALIZAT BUCATA CU BU
CATA". Corespondentul de la 
Geneva al ziarului „New York 
Herald Tribune" vorbea de im
presia pe care a creat-o planul 
pachet că „este destinat doar ar
hivei și nu a fost întocmit pentru 
a face obiectul unor tratative se
rioase". In ceea ce privește zia
rul, francez „Le Monde", un edi
torial al său se exprima dezamă
git despre poziția occidentală.: 
„Ar fi trebuit idei simple. Nu a- 
ceasta este însă situația cu pla
nul a cărui complexitate consti
tuie de la început un element 
teribil de neîncurajator".

Reacția negativă a opiniei pu
blice mondiale față de atitudinea 
occidentală atrage puternic aten
ția multor cercuri din apus. In 
privința aceasta, ziarul „New 
York Herald Tribune" presupune 
că este posibilă în zilele urmă
toare abordarea independentă a 
diferitelor aspecte ale problemei 
germane. Se vorbește mai ales 
de discutarea separată a proble
mei Berlinului pentru realizarea 
unui „acord temporar". Aseme
nea știri, care au fost difuzate 
și de alte ziare și, agenții de 
presă occidentale, au provocat 
furia în rândul politicienilor vest
germani, care cer la Geneva o 
linie rigidă, nerealistă, corespun
zătoare planurilor lor revanșarde.

Puterile occidentale trebuie să 
asculte cuvîntul opiniei publice 
mondiale. Este nevoie să se re
nunțe la balastul acestui „pa
chet" și să se accepte unanim 
căutarea căilor celor mai simple 
și mai directe spre rezolvarea 
problemei germane.

EUGENIU OBREA 

nia adresată lui N. S. Hrușciov, 
se arată că telegrama prin care 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice a in
format că o delegație de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, condusă de N. S. Hrușciov, 
va vizita R. P. Albania, a fost 
primită cu o deosebită bucurie.

Poporul albanez, Partidul Mun
cii și guvernul R. P. Albania, se 
spune în telegramă, mulțumesc din 
toată inima pentru această cinste 
foarte mare. Vizita delegației 
Partidului comunist și guvernului 
Uniunii Sovietice, condusă de 
N. S. Hrușciov, va constitui un 
eveniment memorabil în istoria po
porului albanez, va fi o mare săr
bătoare națională și va aduce o 
contribuție foarte importantă la în
tărirea prieteniei veșnice care 
unește poporul albanez cu marea 
Uniune Sovietică, scumpa lui prie
tenă și eliberatoare.

Enver Hodja și Mehmet Shehu 
își exprimă deplinul acord ca dele
gația de partid și guvernamentală 
sovietică să viziteze R. P. Albania 
între 25 mai și 6 iunie și eventual 
să mai rămînă încă cîteva zile.

20 mai a fost prezidată de 
G. Musrepov.

Scriitorul estonian I. Semper a 
subliniat că congresul republican 
al oamenilor de litere din Estonia 
s-a desfășurat sub semnul unei 
înalte principialități și coeziuni. 
Problemele partinității literaturii, 
ale măiestriei artistice se află în 
centrul atenției scriitorilor esto
nieni.

Sprijinind părerea unora dintre 
vorbitori, scriitorul a arătat că 
este imperios necesar să se orga
nizeze o editură pe întreaga uniu
ne pentru literaturile naționale 
care să contribuie la transforma
rea celor mai bune opere ale lite
raturii multinaționale sovietice 
într-un bun al unui cerc larg de 
cititori.

Scriitorul M. Rîlski (R. S. S. 
Ucraineană) a vorbit despre tra
dițiile literaturii clasice care oferă 
multe exemple de dragoste fier
binte pentru om. Vorbitorul s-a 
referit la unele probleme ale teo
riei, ale metodelor de sintetizare 
a observațiilor de către scriitor și 
a avertizat împotriva interpretării 
simpliste a cererii de a se crea 
tipuri tipice în situații tipice. Zu
grăvind ceea ce este general, tipic, 
nu trebuie aruncate peste bord 
arta, lirismul, trăsăturile indivi
duale unice în felul lor.

In viața noastră de astăzi, a 
spus în cuvîntarea sa M. Tursun- 
Zade (Tadjikistan), nu este loc pen
tru mediocritate, pentru cărți șter
se și terne. Vorbitorul a arătat că 
materialul de viață permite scrii
torilor să creeze chipul omului cu 
„O" mare. Așa este, de pildă, 
chipul eroului, din „Soarta unui 
om" de Șolohov.

Activitatea partidului nostru co
munist oferă o . pildă ideală a gri
jii față de om, a subliniat 
M. Tursun-Zade. Literatura sovie
tică și-a dedicat cele tnai bune 
opere oamenilor de partid. Această 
temă rămîne pe primul plan și 
astăzi, deoarece ea are un rol de 
frunte în lupta pentru fericirea 
omului.

Literatura noastră este privită 
cu interes de toți cititorii din lu
me, a .spus M. Tursun Zade, întru- 
cît ei vor să știe cum este oglin
dită la noi calea spre comunism a 
popoarelor țări noastre.

In cuvîntarea sa A. Ceakovski 
(R.S.F.S.R.) a analizat procesele 
care au loc în rândul intelectuali
tății din țările capitaliste. El a 
subliniat că printre scriitorii din 
aceste țări există mulțî oameni 
cinstiți și talentați care slujesc în 
mod conștient cu pana lor cauza 
înnoirii lumii, participă la lupta 
pentru un viitor mai bun al ome
nirii. Noi, scriitorii sovietici, a 
spus A. Ceakovski, avem, ca și 
poporul căruia îi aparținem, o filo
zofie optimistă. Avem încredere în 
om, în forțele sale, în perspica
citatea sa. De aceea sîntem con
vinși că și scriitorii pe care i-am

In curînd șantierele navale 
din U.RS2S. vor furniza socie
tăților de navigație nave cu 
turbină de prim rang cu o 
capacitate da încărcare de 
13.400 tone, nave petrolifere 
de mare capacitate pentru 
25.000 tone etc.

In fotografie t cargobotul 
„Leninski Komsomol" cu un 
deplasament de 22.100 tone, în 
momentul lansării.

Săptămîna 
culturii romînești 
în R. S. S. Letonă

f

RIGA 20 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 19 mai, la Teatrul 
Academic de Dramă din Riga a 
fost prezentată în premieră piesa 
„Take, Ianke și Cadîr" de Victor 
Ion Popa. Punerea în scenă a ace
stui spectacol coincide cu Săptămî-, 
na culturii romînești, care se des
fășoară în Letonia. Spectacolul se 
dă cu un prolog despre România 
și poporul ei, scris în mod special 
pentru premieră de poetul leton 
Alfred Kruklis.

Pentru Săptămîna culturii romî
nești, teatrele din Riga și Daugav
pils au pregătit piesa „Rețeta feri
cirii" de Aurel Baranga, care se va 
prezenta în limbile rusă și letonă. 
Pe scena teatrelor din Letonia se 
joacă piesele „Nota zero la pur
tare", de Octavian Sava și Virgil 
Stoenescu, „Citadela sfărîmată" de 
Horia Lovinescu, „Trei generații™ 
de Lucia Demetrius și „Titanic 
vals" de Tudor Mușatescu.

putea numi șovăielnici vor găsi 
calea de urmat, care va fi calea 
dreaptă a păcii și prieteniei.

Apoi a luat cuvîntul scriitorul 
german E. Schrittmattern (R. D. 
Germană) care a adus congresu
lui salutul scriitorilor din țara sa.

Fluviul care se îndreaptă spre 
mare, revărsîndu-și apele, a spus 
scriitorul leton Vizbul Berțe, nu 
se teme nici de bancurile de ni
sip, nici de praguri. Literatura 
noastră sovietică în continuă dez
voltare trebuie să fie întotdeauna 
alături de oameni, să fie apro
piată de epoca ei. Vrem să ne ve-i 
dem cărțile nu numai în rafturile 
librăriilor. Vrem ca ele să intre 
în viață, să pătrundă în popor și 
să rămînă acolo ca o parte a lu
mii lui spirituale. Berțe a vorbit 
amănunțit despre problema zugră
virii caracterelor în romane, nu
vele și schițe.

Apoi a luat cuvîntul I. Skala 
(Cehoslovacia).

N. Mesiațev, secretar al C. - 
al U.T.C.L. din U.R.S.S., a trans
mis participanților la congres un 
salut înflăcărat din partea tinere
tului sovietic. Tineretul nostru, a 
spus el, are o adîncă stimă față 
de scriitori. El iubește cu ardoare 
literatura sovietică pentru că în 
operele ei cele mai bune tineretul 
găsește reflectarea idealurilor sale 
comuniste. Împreună cu poporul 
său, tineretul sovietic luptă pen
tru construirea societății noi co
muniste. Este de dorit, a spus 
vorbitorul, ca în operele literare 
să-și găsească oglindirea faptele 
eroice ale tineretului nostru, ca 
scriitorii sovietici să ajute prin 
operele lor la creșterea spirituală 
a tineretului. Avem nevoie de 
opere ai căror eroi să devină stin
dardul generației noastre, să che
me înainte spre noi orizonturi și 
fapte-

Vorbind despre necesitatea edu
cării tinerilor scriitori, Mesiațev, 
a spus că C.C, al U.T.C.L. împăr-^ 
tășește întrutotul punctul de ve>„^ 
dere expus în raportul lui A. A. 
Surkov cu privire la desfășurarea 
muncii în comun cu tinerii scrii
tori. Este de dorit ca organizațiile 
scriitoricești să trimită pentru a- 
ceastă muncă pe scriitorii cu cea 
mai mare experiență.

In ședința de dimineață au lu-at 
cuvîntul de asemenea M. Dudin, 
Vera lnber și V. Ermilov.

La sfîrșitul ședinței s-a dat ci
tire telegramelor și scrisorilor de 
salut primite pe adresa congresu-f 
lui din partea unui mare număr de 
cititori și organizații din Uniunea 
Sovietică. In aceste telegrame și 
scrisori sînt exprimate urări de 
succes. S-au primit mesaje de 
salut din partea Academiei de 
Științe a U.R.S.S., a Academiei de 
Artă a U.R.S.S., a unor teatre și 
edituri din Moscova.
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