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întreținerea

Membrii G.A.C. din comu 
na Pecineaga, raionul Macin, 
regiunea Dobrogea sînt în în
trecere pentru realizarea an

gajamentelor luate în vede
rea obținerii unor recolte cit 
mai mari. Pentru aceasta ei 
au transportat cantități mari 
de îngrășăminte chimice și 
organice ia cimp. Semănatul 
tuturor culturilor de primă
vară s-a făcut la timp și la 
un nivel agrotehnic ridicat și 
plantele prășitoare au răsărit 
in bune condiții.

Colectiviștii din Pecineaga 
știu că executarea lucrărilor 
de întreținere la timp și de 
cea mai bună calitate asigură 
însemnate sporuri de 
tă. De aceea ei dau o 
atenție acestor lucrări.

Pînă în prezent au 
nat prașila I la sfecla de za
hăr pe 100 ha, iar prașila a 
Il-a pe 30 ha. De asemenea 
întreaga suprafață cu sfeclă 
s-a prăfuit contra dăunători
lor cu hexatox și aldrin. O 
mare atenție se dă culturilor 
de sfeclă pentru a se asigura 
100.000—120.000 plante recol- 
tabile la hectar. Lucrarea de 
rărit a sfeclei s-a efectuat pe 
35 ha și continuă cu intensi
tate pe celelalte suprafețe.

Ați început lucrările de în
treținere la porumb (1.000 
ha) și la floarea-soarelui (300 
ha). S-a dat cu sapa rotativă 
pe toată suprafața, prașila I 
executîndu-se pe 300 ha la 
floarea soarelui, iar la po
rumb pe 210 ha.

în vederea depășirii angaja
mentelor luate, de a spori 
producția la porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, co
lectiviștii au amenajat 300 ha 
pentru a fi irigate prin brazde 
și aspersiune.

De asemenea s-au prășit 40 
ha cartofi, 30 ha roșii, ardei, 
vinete. La vița de vie pe 30 
ha au dat sapele I și a II-aiar 
stropitul contra manei s-a 
efectuat pe toată suprafața.

Lucrările de întreținere s-au 
terminat și la cele 15 ha li
vadă de pomi fructiferi.

Un prețios ajutor l-au pri
mit colectiviștii de la tînărul 
inginer agronom Vasile 
tea. Urmind indicațiile 
colectiviștii au efectuat 
crările agricole la un 
nivel agrotehnic. Fruntași în 
executarea lucrărilor de în
treținere la timp și de cea 
mai bună calitate sînt comu
niștii : Tudor Tudor, Ștefan 
Tudor, Vasile Mocanu, pre
cum și utemiștii Vasile Dră- 
gan, Florica Mocanu, 
Nenciu,

Pin- 
sale, 

lu- 
inalt

Ioana
Constantin Șoarice.

VICTOR ALEXE
inginer agronom

------------•------------
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In întreaga țară au iost împă
durite în terenuri forestie-e și de
gradate peste 46.600 hectare, 
depășindu-se planul 
3.000 hectare. Cele 
rezultate în acțiunea 
durire le-au obținut
din regiunile Suceava, Dobrogea 
și Bacău.

O atenție deosebită s-a 
dat anul acesta extinderii 
tării salcimilor, plopilor 
hibrizi și altor arbori care
repede și au o valoare econo
mică ridicată.

In dezvoltarea și refacerea pa
trimoniului silvic o contribuție 
prețioasă au adus oamenii mun
cii, în deosebi tinerii, care, prin 
muncă patriotică, au împădurit 
în acest an peste 9.500 hectare. 
Economiile realizate pe această 
cale se ridică Ia peste 14.500.000

torî calificați, specialiști prelucrarea lemnului, veniți de la diferite unități din țară, erau totuși prea puțini pentru a-î introduce in tainele meseriei, intr-un timp cit mai scurt, pe tinerii muncitori nou

tinerelului
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FRUNTAȘI IN ÎNTRECEREA

In regiunea
■v, întrecerea 

profesii pentru 
de „cel mai bun“ 
meseria în care 1 
crează 
peste 33.000 oameni 
ai muncii. La Uzi
nele „Steagul Roșu* 
de pildă, mai mult 
de 1.800 construc
tori de autocamioa
ne se întrec pentru 
acest 
buind 
rile lor 
tățirea 
calității 
La turnătorie

de cel mai bun topî- 
tor a fost cîștigat de 
1. Ludovic, care prin* 
tr-o elaborare mai 
atentă a fontei a 
turnat piese de ca
litate superioară si 
a redus rebuturile cu 
50 la sută. Echipa 
lui a prelungit dura
ta de funcționare a 
cuptorului de la 3 la 
5 luni. Mircea D.'ep- 
tu, care a lucrat sub 
procentul admis de 
rebuturi și a dat 
piese pentru auto
camion de calitcte 
superioară, deține de

Citifi
Pagina a ll-a :
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In urmă cu un an, cind a intrat în producție Combinatul pentru industrializarea lemnului din Tg. Jiu. la conducerea acestuia soseau sute de scrisori din partea tinerilor de prin satele vecine. Cu mici deosebiri, conținutul lor (ta: ..Cînd am aflat că se construiește combinatul, am pus mina pe timăcop și lopată și am devenit constructori. A- cum vrem să lucrăm în combinatul la ridicarea căruia am pus și noi umărul... Nu sîntem calificați, scriau dorim însă să pregătim și si la combinat".Mulți dintre ocupaseră ani bănitul, alții erau țapinari din exploatările forestiere sau țărani muncitori din satele raionului Tg. Jiu. Și iată că o- dată cu deschiderea combinatului. o adevărată creație a tehnicii moderne, 1.500 de oameni, în general tineri, au pășit pentru prima oară pragul unui asemenea combinat.Cu acești oameni, cu entuziasmul lor, cu dorința fierbinte de a se califica, de a învăța o meserie și-a început activitatea combinatul nostru. Cei o sută și ceva de munci-

în fața comitetului U.T.M.— și el la început de activitate — stătea o sarcină deosebit de importantă și de grea : găsirea unor forme

de producție ale tineretului in care, alături de tineri, au fost încadrați în fiecare brigadă și cîte 4-5 muncitori vîrstnici cu o înaltă calificare. Aceștia, pe lingă experiența pe care au transmis-o tinerilor zilnic, în producție, s-au ocupat și de calificarea și apoi de ridicarea calificării a 1-2 tineri muncitori. După cîtva timp, în urma unei adunări generale în care s-a dis-
ei, învățăm, să ne lucrăm și noi Tribuna experienței înaintate în ridicarea 

calificării profesionale a tinerilor

prin care să sprijine calificarea și apoi ridicarea continuă a calificării tineretului.Cu ce trebuia să începem ? Tovarășul Emest Perja, secretarul organizației de partid, - care lucrase la construcțiacombinatului de la primelesăpături, ne-a sfătuit să trecem la organizarea tinerilor în brigăzi de producție. s,Colectivul brigăzii — ne spunea tovarășul secretar— poate să ajute pe fiecare tinăr in parte in ridicarea calificării sale, dezvoltă spiritul de răspundere. întrajutorarea*. Așa s-au născut primele 60 de brigăzi
Mașini agricole

trimise unităților socialiste
din agricultura

Constructorii 
mașini agricole 
mis în primele 
din acest an unităților 
socialiste din agricul
tură peste 5000 se
mănători universale și 
de porumb, 2180 
combine cerealiere, 
400 cositori, 1120 tă
vălugi inelare și ne
tezi, .150 sape rotati

de 
au tri- 
4 luni

ve pentru întreținerea 
diferitelor culturi etc. 
Pentru lucrările de în
treținere în vii, unită
țile socialiste din a- 
gricultură au primit, 
de asemenea, în a- 
ceastă perioadă 2.350 
aparate carosabile și 
portabile pentru stro
pit.

La o serie de. pro- 
printre care

aparate de stropit- în 
vii, constructorii de 
combine, semănători, 
mașini și-au depășit 
simțitor sarcinile de 
produefie, trimițînd în 
această perioadă me
canizatorilor mai mul
te mașini și utilaje a- 
gricole decif au avut 
planificat.

(Agerpres)

cutat despre activitatea brigăzilor, măsura aceasta a fost completată, la propunerea u- temiștilor, cu repartizarea pe lîngă fiecare brigadă a cîte unui inginer sau maistru, care să ajute permanent pe tineri în îmbogățirea cunoștințelor tehnico-profesionale.. Ca're au fost primele rezultate ale acestor măsuri? Tinerii din brigăzile de producție acumulînd din ce în ce mai multe cunoștințe tehnico- profesionale. ridieîndu-și calificarea, au început să lucreze mereu mai bine, să obțină rezultate din ce în ce mai bune.Vorbind însă în general, treburile în cadrul Fabricii de placaj nu mergeau încă bine. Planul se îndeplinea cu greu- iar calitatea produselor suferea, deși fabrica dispunea de un utilaj dintre cele mai moderne.Realitatea era că mulți tineri deși se calificaseră într-o anumită meserie, aveau cunoștințe profesionale limitate,

nu cunoșteau incă suficient mașinile, procesele tehnolog;- ce. Totuși, ciudățenia era că unii începuseră să vinture i- deea că odată ce s-au calificat și știu să mînuiască mașinile de ce mai trebuie să învețe ? Alții spuneau așa : eu am urmat un curs de ridicare a calificării, ce să mai învăț ?Comitetul U.T.M. a inițiat dezbaterea largă a problemei ridicării calificării profesionale a .tinerilor în cadrul unor adunări generale. Cu acest prilej, în cadrul acestor adunări s-a discutat pe larg de ce e necesar ca fiecare tînăr să învețe continuu, să-și îmbogățească cunoștințele profesionale, să devină cu adevărat un muncitor specialist în meseria aleasă, și s-au stabilit măsurile necesare pentru a-i aju'a pe tineri. Printre altele s-a stabilit ca fiecare responsabil să pună în discuția brigăzilor de producție problema ridicării calificării tinerilor. Dar nu numai atît. S-a dezbătut chiar răspunderea pe care trebuie să o dovedească fiecare tînăr față de ridicarea propriei sale calificări. în ultimă instanță aceasta e o răspundere politică căci de ridicarea calificării tinerilor depinde în mare măsură bunul mers al produc- țiej, îndeplinirea sarcinilor care stau în fața combinatului. Astfel. într-o adunare ge-
GRIGORE STANCIULESCU 

secretarul comitetului U.T.M. 
Combinatul de industrializare 

a lemnului Tg. Jiu

(Continuare in pag. a 3-a)
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Ă 10.000-a 
TONĂ FONTĂ

u

Miercuri, la nale noi din siderurgic fost 10.000-a tonă fontă peste plan de la începutul a- nului. Acest succes este rezultatul extinderii întrecerii furnaliștilor pentru creșterea indicilor de utilizare a agregatelor. în luna mai, de exemplu, s-a realizat cu 83 kg. fontă mai mult pe m.c. volum util de furnal decît sarcina planificată și s-a obținut o îmbunătățire a calității fontei. în aceeași perioadă, declasatele au fost reduse cu peste 90 la sută.

secția fur- Combinatul Hunedoara a elaborată cea de-a

Senzaționala biografie
a unui student
in anul... opt

(Agerpres)

(Agerpres)
Șoferul colective!

Foto : O. ARCADIE

de calitate 
superioarăPetroliștii din regiunea Argeș continuă întrecerea socialistă, avînd ca obiectiv principal livrarea de cantități tot mai mari de țiței de calitate superioară. Petroliștii din sectoarele Băbeni și Valea Caselor au predat rafinăriilor, de la începutul anului, și pînă acum, numai țiței curat. în acest scop, în sectorul Băbeni s-au montat instalații de tratare a țițeiului cu dezemulsio- nant. Țițeiul extras, curățit de impurități; este trimis direct la rafinării, fără o altă tratare.Datorită măsurilor luate petroliștii din regiunea5 Argeș au trimis rafinăriilor în primele luni ale anului cantități sporite de țiței de calitate superioară peste sarcinile de plan.

Peisoj nou in orașul Galați
Foto : „CASA SCiNTEII

Am dorit din suflet să stau de 
vorbă cu Jireghie, însă nu s-a pu
tut ; studentul se afla în excursie 
cu anul său. Cînd au aflat că ci
neva îl caută pa Jireghie la fa
cultate și nu-l găsește din motive 
înîr-adevăr obiective, 
lui s-au amuzat copios, 
nu se mai întîmplase.

Dădeam să plec, fără 
pravă, în hazul tuturor și spre ne
cazul meu, cînd cineva 
gerat un interviu cu 
„documentele" lui 
Dumitru Jireghie. 
Așa s-a născut in
terviul de mai jos :

— Numele ?
— Jurnalul grupei în 

seșfe Jireghie.
— Poate „în care este Jire

ghie"...
— Rămîn la formularea mea. E 

mai exactă.
— Așa de multe absențe are l
— Sînt de ordinul zecilor. Și 

motivate și (mai ales) nemofivafe.
Deodată, discuția ne-a fost în

treruptă de un rîs jumătate ironic, 
jumătate superior.

— Dar dumneavoastră cine sîn- 
feți l

— Foaia matricolă a studentu
lui Jireghie. Eu să-ți dau fapte I 
Ascultă numai. înscris în anul I la 
Institutul politehnic din Timișoa
ra în 1953—54; în același an uni- 
verjfar — exmatriculat. Reprimit, 
tot în anul I și tot la Timișoara ; 
1954—55 —promovat. Anul II; a- 
celași institut, în Î955—56— ex
matriculat. Anul II bis: 1956—?57 
de data aceasta la București — In
stitutul politehnic, Facultatea de 
ingineri economiști — promovat. 
Anul III : 1957—58, aceeași fa
cultate dar.„ repetent. Anul III 
bis, 1958—59 : același institut, 
dar la Facultatea de electronică 
și — fatalitatel — exmatriculat. 
Anul III bis... cu repetiție, 1959— 
60: promovat, însă la... Faculta
tea de transporturi.

Dacă mai învață ceva anato
mie, ceva arfe plastice, puțină ar
hitectură, Jireghie îl întrece pe 
Leonardo da Vinci; trebuie să re
cunoaștem că ilustrului umanist 
i-a scăpat economia de ramură... 
Insfîrșit,' .I960—61, în care ne a- 
flăm — anul IV, Precizez că în 
iarnă, din 3, examene a luat unul

asistenții
Așa ceva

nici o is-

mi-a su-

care lip-
a-

a- 
Ji-

să

singur. $i pe lîngă faptele astea 
uluitoare dumneata notai indignat 
citeva zeci de absenței

Stau într-un dulap plin de .do
sare, cu loi matricole și docu
mente, dar asemenea lucruri n-am 
mai pomenit. Ce fel de student e 
Jireghie ? Criticile colegilor -u-l 
scot din apatie, mustrările cadre
lor didactice nici alît, de învățat 
nu învață... Nu sînt o'e speciali
tate, dar îmi închipui cam ce fel 

de inginer va fi — 
^aca va l'I — hre- L I I I IU ghie, care și-a in-

I Illy cepuf studiile la o
Br> I W I facultate, le-a conti

nui . la alfa și vrea 
să le termine la o a treia I

— Aș avea și eu ceva de 
dăugat...

— 11
— Sînt mustrarea severă cu 

vertismenf pe care a primit-o 
reghie în acest semestru...

— Mă mir cum ai tupeul
vorbești, sări din nou foaia ma
tricolă. Ești banală, draga mea. 
Ba-na-lăl N-a mai primit una la 
fel anul trecutl De-alde voi nu-l 
mai impresionează pe Jireghie...

A fost exmatriculat, repetent, a 
trecut prin fel de fel de „încer
cări", de fiecare dată i s-a mai 
acordat încredere, „pentru ultima 
oara'* și de fiecare dată a înșe
lat-o. Cînd vine la secretariat 
să-și ia sancțiunile, mustrările, a- 
vertismentele, el intră 
parcă ar fi tost chemat 
licitări I

Au mai luat cuvîntul corespon
dența purtată de facultate cu ta
tăl studentului în cauză (părintele 
a cerut facultății date exacte des
pre fiul său și situația sa profe
sională, deoarece lucrurile spuse 
de el acasă „sînt incomplete și 
par neverosimile" după expresia 
din scrisoare), apoi o reclamafie 
înaintată facultății de un cetățean 
cu care Jireghie S-a purtat în așa 
fel îneît s-a făcut pasibil de dare 
in judecată etc. etc.

în fața faptelor uimitoare rela
tate de documente, am rămas o 
clipă uluit. îmi venea să le cer 
dovezi scrise... Dîndu-mi însă la 
tirhp seama cu cine vorbesc, am

I. BUCHERU
(Continuare în pag. a 3-a)

însă de 
pentru fe

SUCEAVA. — La filiala regio
nală Suceava a Casei agronomu
lui s-a deschis un nou curs urmat 
de șefi de echipă și _ brigadieri 
constructori din gospodăriile co
lective din raioanele Botoșani, Să- 
veni și Dorohoi. Cursanfilor, li se 
predau lecții despre sistematiza
rea și amplasarea construcțiilor în 
gospodăriile colective.

De la începutul anului și pînă 
acum la Casa agronomului au a- 
vut loc 24 de asemenea cursuri 
care au fost urmate de aproape 
1.000 de cadre din gospodării co
lective, întovărășiri agricole, gos
podării de stat și stațiuni de ma
șini și tractoare.

R E î A R A
Intr-o seară cînd 

tractoristul Ion 
Troie s-a întors de 
la însămînțări, a 
băgat de seamă că 
nevasta cam priveș
te îndelung în gol, 
așa cum face omul 
cind plănuiește ce
va.

— Ce-i cu tine Ni- 
ca ?

Ca-ntotdeauna, fe
meia a început să-i 
povestească. în ca
litate de secretară a

organizației U.T.M., fusese in
vitată să participe la o ședință 
a comuniștilor din gospodărie. 
S-a discutat acolo despre toa
te cite trebuie făcute pentru 
ca gospodăria colectivă din 
comuna Slăvuța să devină 
mai puternică, în stare să

facă mai fericită viața colec
tiviștilor. Printre altele, s-a 
stabilit să se cumpere de ur
gență incă 60 de juninci, să 
se planteze 10 hectare cu vie, 
să se amenajeze un eleșteu 
pentru pește. Antonica poves
tea cu admirație cit de înflă
cărați vorbeau Ilie Irimia, Va
sile Năsturică, Ion Avram și 
alți colectiviști. își amintea 
că ei fuseseră primii care, 
cu ani în urmă, răspîndi- 
seră în Slăvuța gîndul bun 
al întemeierii unei gospodării 
colective. Așadar, își spunea 
ea, tot ei, comuniștii sînt a- 
ceia care își alungă odihna 
cînd e vorba de consolidarea 
gospodăriei colective.

Părăsind îngîndurarea, An
tonica Troie i-a mărturisi: 
bărbatului:

— Vezi tu, vreau ca împre-

ună cu utemiștii 
ceva bun pentru 
noastră, să muncim 
mai' bine.

Ion Troie nu e omul care se 
impresionează ușor. Dar cu
vintele soției l-au făcut să se 
simtă în clipele acelea ca a- 
tunci cînd se pregătea să-i 
spună pentru prima dată c-o 
iubește. Nu e minunat să 
constați că tovarășa ta de 
viață vrea ca munca et și a tuturor tinerilor în mijlocul 
cărora lucrează să dea mereu 
roade mai bune ? Și i-a îm
părtășit părerile lui.

La citeva zile, Antonica a 
stat de vorbă cu secretarul de 
partid și cu Ion Ciucă, pre
ședintele gospodăriei colecti
ve. La puțină vreme, prin sat 
s-a auzit că pe „Coasta goală" 
se vor planta pomi fructi-

să facem 
colectiva 

mai mult,

feri și că bătrîna surpătură 
din marginea satului o să-și 
schimbe numele. Alături de 
Antonica Troie au venit Con
stantin Năsturică, Ion Rădu- 
lescu, Ecaterina Sirbu și mulți 
alți utemiști. Colectiviști cu 
deprinderi anume au întocmit 
planul livezii. S-au săpat gro
pile. Merii, prunii, caișii și ci
reșii, 2.500 la număr, au fost 
aduși din pepinierele cele mai 
apropiate. De pe malurile A- 
maradiei s-au tăiat tutorii de 
care urma să se lege fiecare 
pom: 2.500 de bucăți. „Coasta 
goală" s-a umplut de veselie. 
Antonica
eu ea 
neri și zilele acelea o mare rie. își închipuiau 
goală" așa cum va arăta pe-

Troie și împreună 
toți colectiviștii ti- 
virstnici au avut în 

bucu- 
„Coasta

ste cîțiva ani, cînd de aici, 
din locul acesta acum sterp, 
vor coborî la gospodăria co
lectivă coșurile cu mere, cu 
prune, cu caise sau cireșe.

într-o dimineață însorită de 
primăvară, am urcat spre 
,-Coasta goală". Am întîlnit aici, 
pe cîțiva din tinerii care lu
craseră la plantatul pomilor. 
Printre ei, era și Antonica 
Troie. Veniseră să se bucure 
de roadele muncii lor. Pomi- 
șorii tineri înmugureau. Ti
nerii aveau în priviri minu
nata satisfacție a omului aflat 
în fața unei împliniri la care 
a contribuit cu pasiune, a o- 
mului care știe să se bucure 
din toată inima.

LUCIAN ZATTI

1



IN PRAGUL
MA TU RITA ȚII
Succes, prieteni!

£a fiecare început de an școlar, 
cînd văd copiii de toate vîr- 
stele inundînd trotuoarele, ve

seli și gălăgioși, unii alergi nd zbur
dalnici, alții duși de mină de părinți, 
reînvie din adîncul amintirilor mele 
imaginea copilașului negricios, care 
acum cincizeci de ani pășea, pentru 
prima oară, pragul școlii. Pășea acest 
prag plîngind și cerînd să rămină 
și mămica lui în clasă, și chiar în 
bancă, lingă el. Cel care acum cinci
zeci de ani a încercat această expe
riență, a trecut de atunci prin nume
roase încercări. Totuși, confruntînd 
experiențele ulterioare cu prima ex
periență, aceasta rămîne, în judecata 
lui, cea mai grea. Ea însemna o ru
pere bruscă, dacă nu brutală, de un 
anume fel de vîrstă și preocupări, 
intrarea într-o lume nouă, necunos
cută.

Către sfîrșitul primăverii, în pe
rioada examenelor, o altă imagine 
își face loc la suprafață în fiecare 
an: aceea a unui tînăr firav dar a- 
proape om, cu privirea arzîndă și 
gravă, vibrînd în toate fibrele fiin-

Acad. prof.
Miron Nicolescu

ței lui, în așteptarea trecerii ultimu
lui prag al școlii medii. Desigur, un 
prag destul de greu, dincolo de care 
treceai în viața adevărată, în rîndul 
oamenilor cu adevărat maturi. To
tul era în clipele acelea o întrecere 
nu atît cu examinatorii săi, ci mult 
mai mult cu el însuși.

Reamintesc aceste lucruri tinerilor 
mei cititori, candidații de azi la exa
menul de maturitate, nu numai din 
dorința unui fost elev al școlii me
dii (et in Arcadia ego 1) de a parti
cipa cu experiența lui la încercarea 
de acum a tinerilor lui tovarăși, ci 
și mai ales cu scopul de-a le atrage 
atenția asupra importantei verificări 
la care vor fi supuși.

Examenul de maturitate este tre
cerea de la adolescență spre tinere
țea în proces de maturizare, este ve
rificarea gravă și profundă a tot ce 
ți-a dăruit școala în cei 11 ani. Prin 
el, elevul care-și poartă în acea zi

cu mîndrie dar și cu nostalgie pen
tru ultima oară uniforma albastră, 
se supune el însuși unei serioase ve
rificări. Este un examen de cinste, 
de la care nu poate lipsi nici un 
elev conștient. Este un examen la 
care, tinere prieten, trebuie, să te 
prezinți cu toată răspunderea și se
riozitatea, sigur pe cunoștințele acu
mulate în timpul școlii. Pentru că 
nu dai un simplu examen în fața pro
fesorilor tăi. E un examen în fața 
vieții, la care nu poți să nu fii pre
zent și pe care trebuie să-l treci cu 
cinste. Absolvindu-1, societatea noa
stră socialistă te primește în rîndul 
său ca pe un om matur, ca pe un ce
tățean de nădejde.

Sînt convins că tinerii clasei a 
Xl-a se vor prezenta în totaliiatea 
lor la examenul de maturitate și cit 
mai bine pregătiți. Le urez tuturor 
succes. Poate că pe unii din ei îi vom întîlni, la toamnă, în sălile fa
cultății de fizico-matematice. Ii aș
teptăm cu brațele deschise, și eu și 
toți colegii mei de la această facul
tate. Succes, prieteni 1

IOANA OPRESCU, 
elevă în clasa a Xl-a, 

Școala medie nr. 32 București

L E V I F

FLORIN COMAN, 
elev în clasa a Xl-a, 

Școala medie nr. 32 București

RU NT A Ș

MiHAI OPRIȘ,
elev in clasa o Xl-a C 
Școala medie nr. 1 Sibiu

GECRGICA LUNGU, 
elevă în clasa a Xi-a A, 

Școala medie nr. 1 Sibiu

Muncă ordonată, 
după pianMai există încă o părere greșită, conform căreia pentru examenul de maturitate, trebuie să te pregătești doar lâ cele opt materii care se cer la examen. Se cunosc însă cazuri cînd o materie „fără importanță" se răzbună și o corijență te împiedică să intri in examen, chiar dacă âi pregătit atît de bine „cele opt materii".Noi dorim să devenim cadre bine pregătite, așa cum are nevoie patria noastră; cie aceea trebuie să profităm de tot ceea ce ne oferă școala și să urmărim o pregătire temeinică și multilaterală. Eu am căutat să mă călăuzesc după acest principiu. Pentru a reuși, am învățat să lucrez ordonat, după plan. In programul meu zilnic acord două, trei. Ore pregătirii lecțiilor pentru a doua zi, pregătire mult ușurată prin â- tenția la ore.Consider că este bine să nu te limitezi la manual și notițe ci să citești diferite cărți, publicații și reviste de la biblioteca școlii sau alte biblioteci. însușirii unor discipline, ca socialismul științifie și e- conomia politică le acord cea mai mare atenție deoarece a- ceste materii mă ajută să înțeleg mai bine, mai profund și celelalte discipline, să înțeleg explicația științifică a u- nor fenomene din natură și societate despre care am învățat la orele de clasă. în plus, împreună cu alți colegi fruntași la învățătură, la inițiativa biroului U.T.M. al clasei ne ocupăm de colegii rămași in urmă. Angajamentul nostru este să nu avem nici un corijent sau repetent în clasă, pentru ca toți elevii să se prezinte la examenul de maturitate.MAN'CAȘ ALEXANDRU clasa a Xl-a F., 

Școala medie nr. 13 
„Mihai Viteazu'-București

Se apropie examenul de 
maturitate

Foto : V. CONSTANTINESCU

STANCA CIORTAN, 
elevă în clasa a Xl-a C, 

Școala medie nr. 2 Ploiești

CONSTANTIN NIȚĂ, 
elev în clasa a Xl-a C, 

Școala medie nr. 2 Ploiești

Pri școlile orașului Ploiești

Pregătirile

seraliștilor

Care este stadiul pregătirilor pentru examenul de maturitate ? Iată întrebarea cu care am pășit peste pragul Școlilor medii -E L. Caragiale- și ..A. Toma- din Ploiești Pențru început citeva din numeroasele răspunsuri pe care le-am primit :Gabriela Nicolae și Ecate- rina Ghinea — eleve în clasa a Xl-a C., Școala medie „A. Toma" : Pentru majoritatea elevilor examenul de maturitate a fost o preocupare încă din clasa a X-a. Evident, anul acesta preocuparea a sporit.Aspazia Vasiliu — directoarea Școlii medii „I. L. Caragiale" : Consiliul pedagogic

a discutat în ședința sa de la începutul lunii mai munca cu clasele a Xl-a in perioada a- ceasta și a luat unele măsuri concrete. Ara avut în vedere ca tovarășii profesori să res-
prinsă in programa de invâ- țămînt. în cadrul „erei directorului" am discutat foarte mult cu elevii claselor a Xl-a despre examenul de maturitate și despre orientarea profesională.Gheorghe Drugea — elev clasa Xl-a B, Școala medie „I. L. Caragiale" : Mă pregătesc intens pentru examenul de maturitate. Și cum un rezultat bun se poate obține

numai datorită unei riguroase organizări. eu acord o mare atenție regimului zilnic de studiu îmi rezerv as*’e în mod proporțional, timp S- pentru lecțiile de fiecare
teriez ia ? -.ecteie la care vtx 
da examen. ♦într-adevăr, pregătirea pentru examenul de maturitate este la era actuală principala preocupare a elevilor claselor a Xl-a din Ploiești, ca și din întreaga țară. Discuțiile între elevi, subiectul orelor de dirigenție. articolele de la gazeta de perete, temele adunărilor generale U.T.M. au

In Școala medie serală de pe lingă Uzinele „Grigore Preoteasa" se simte, în aceste zile, la elevii din clasele a 
Xl-a, apropierea unui moment deosebit de important; examenul de maturitate. Tinerii elevi muncitori din aceste clase se apleacă cu mai multă rîvnă asupra manualelor școlare și notițelor, își rezervă mai mult timp pentru studiul individual. Pînă și cei mai puțin activi în anii școlari pre- cedftnți au fost cuprinși deodată de „febra" caracteristică sesiuriilor de examene.Pregătirea pentru examenul de maturitate constituie problema nr. 1 atît a elevilor cît și a direcțiunii școlii și a cadrelor didactice. De la tovarășul Dumitru Cojoc, directorul școlii,' am aflat că, de fapt, pregătirea pentru examenul de maturitate a început încă din semestrul I și ea s-a concretizat în inițierea de meditații la matematică, fizică, chimie, istoria literaturii ro- mtne, Ia care au participat majoritatea elevilor dintr-a Xl-a, precum Șî în sporirea preocupării profesorilor pentru îmbunătățirea continuă a metodelor de predare. Din semestrul al II-lea, ne spune tovarășul director, pregătirea în vederea examenului de maturitate se face organizat. A luat ființă un curs special de pregătire care se ține, la propunerea elevilor, duminica dimineața, pentru istoria literaturii romîne și matematică, și vinerea, din două în două săp- tămîni, pentru fizică și chimie.Organizarea încă din luna februarie a acestui curs special de pregătire, care își desfășoară activitatea pe baza bibliografiei pentru examenul de maturitate, este un lucru foarte bun. Se vede, în acest fapt, dorința și strădania Școlii

medii serale „Grigore Preoteasa* ca elevii ei să se prezinte în fața comisiei examinatoare cu un nivel de Cunoștințe cît mâi ridicat. Majoritatea elevilor înțeleg, lâ rîndul lor, să se folosească de acest sprijin al școlii șî frecventează cu regularitate cursul. Mai sînt din păcate și elevi care absentează. De ce oare, de pildă, nu vine de loc la cursuri Ionescu Tudor, electrician la I.I.M.F., deși știe că nu e prea strălucit pregătit ? De asemenea, pentru care motiv comitetul U.T.M. de la „Frigocom" l-a reținut într-o duminică pe Ionescu Alexandru la o acțiune la care nu era neapărat nevoie să participe, împiedicîndu-1 astfel să vină la cursul de pregătire ?In încheiere am vrea să a- rătăm că, în vederea examenului de maturitate, la Școala medie „Grigore Preoteasa", în afara cursului de pregătire de care am amintit, s-au mai organizat și altfel de acțiuni. Astfel, pentru a se aprofunda mai mult de către elevi caracteristicile literaturii romî- ne actuale, realizată după metoda realismului socialist, s-a organizat un simpozion pe tema : „Figuri de eroi comuniști* la care a fost invitat să vorbească un critic literar. Se proiectează, de asemenea, un simpozion literar la care să fie invitați mai mulți scriitori, începînd cu 5 iunie, pregătirea se va intensifica prin alocarea unui mai mare număr de ore și prin cuprinderea și a celorlalte obiecte care se cer la examene.Toate acestea ne îndreptățesc să sperăm că tinerii mun- citori-elevi de la Școala medie serală de pe lîngă Uzinele „Grigore Preoteasa" vor trece cu pași siguri pragul maturității.
AUREL GEORGESCU

Ce vom fi î O discuție a viitorilor absolvenți ai Școlii medii nr. 2 din Ploiești, cu tovarășa diri
gintă Virginia Ionescu Foto s N. STELORIAN

același obiect: examenul de maturitate.Am asistat la clasa a Xl-a A a atolii medii ..A. Toma" o oră de dirigenție cu e=a : _Ce să fim*. Nu s-a variat, dec: direct despre e- căru: elev a fost amintităpregătirea pentru examenul de maturitate ca treaptă absolut necesară pentru o calificare superioară. Din discuții a reieșit seriozitatea cu care privesc elevii munca de învățătură. în mare parte aceasta s-a datorat și muncii politice susținute dusă de organizația U.T.M. a Școlii medii „A. Toma". Organizația U.T.M. și-a propus ca întreaga activitate politică ce o desfășoară cu elevii claselor a Xl-a să aibă ca obiectiv dezvoltarea responsabilității elevilor de a se pregăti cu cea mai mare seriozitate pentru ultima etapă a anilor de școală — examenul de maturitate. iCazuri asemănătoare am mai întîlnit și la alte clase a Xl-a de la cele două școli pe care le-am vizitat. Dar nu la toate. Colectivul clasei a Xl-a D Școala medie „A. Toma" nu este deloc închegat. Biroul U.T.M. al clasei nu duce o muncă susținută, activitatea profesională nu este analizată cu seriozitate și, normal, rezultatele la învățătură sînt slabe.Deși, în general, clasa Xl-a A — reală de la Școala medie „I. L. Caragiale" este o clasă bună, în sensul că numărul de corigenți nu este mare, atitudinea colectivului, și ce este mai grav, chiar a unor membri din birou este pasivă față de apropiatul examen de maturitate. Atitudinea „fiecare se pregătește singur", cum îl taie capul, că doar îl interesează

personal rezultatul examenului — așa cum s-a exprimat unul din elevii clasei — este cît se poate de dăunătoare, în clasă elevii slabi nu sînt ajutați, iar secretarul U.TJă. însuși găsește scuze și motive. De altfel biroul U.T.M. și în general colectivul clasei nu ia poziție față de unele practici învechite. La ora de istorie la care am asistat e- levii suflau, nu luau notițe etc. Toată această situație se impune grabnic analizată. E- xamenul de maturitate trebuie să fie o preocupare colectivă. Colectivul trebuie să dezvolte lă fiecare elev conștiința datoriei de a se pregăti temeinic pentru examenul de maturitate. Trebuie ajutați efectiv cei rămași în urmă la învățătură. Condiții — la care se referă mulți dintre elevii clasei — există. Ar putea constitui ca exemplu de organizare a pregătirii examenului de maturitate chiar clasa alăturată, a Xl-a B reală, unde biroul U.T.M. cei-înd sfatul dirigintei a analizat situația la învățătură a fiecărui elev, au fost studiate condițiile de studiu de acasă, frecvența și au fost luate măsuri concrete printre care și organizarea întrajutorării.Pînă la examenul’ de maturitate mai este puțină vreme. Este bine ca în această perioadă atenția birourilor U.T.M. să se îndrepte asupra acestui eveniment major din viața de elev. Trebuie acordată o mare atenție pregătirii lecțiilor curente precum și recapitulării. în perioada de la sfîrșitul anului școlar, rezervată special pregătirii examenului de maturitate, a- tenția organizației trebuie să fie ațintită asupra fiecărui elev în parte astfel ca rezultatele muncii să fie maxime.
AL. I. VLADIMIR

La Institutul Politehnic 

din Galati

„Ziua porților 

deschise"

Era la sfîrșitul primului tri
mestru. Cel mai slab procent 
de promovare era la clasa a 
Xl-a E. Biroul organizației d§ 
bază U.T.M. al clasei a orga
nizat atunci o adunare gene
rală U.T.M. în care s-a anali
zat serios activitatea fiecărui 
utemist și elev. Era vorba 
doar de elevi ai ultimei cla
se, care, in acest an, încheiau 
o etapă importantă de viață : 
școala medie. Elevii delăsă
tori, indisciplinați au fost as
pru criticați în adunarea ge
nerală. Alți elevi, dintre cei 
buni, au primit sarcina con
cretă de a sprijini pe cei ră
mași în urmă la învățătură.

In trimestul II procentul de 
promovați a crescut. Se mai 
înregistrau însă cazuri de 
chiul și indisciplină. îndru
mat de organizația de partid a 
școlii, ținînd permanent le
gătura cu tovarășa dirigintă, 
cu sprijinul comitetului U.T.M. 
pe școală, biroul Organizației 
U.T.M. de clasă și-a intensifi
cat munca de antrenare a tu

MIM POLITICA IN SPRIJINUL 
PREGĂTIRII PENTRU M

turor elevilor la învățătură. 
Adunarea generală U.T.M. în 
cadrul căreia s-a discutat cu 
toată răspunderea despre obli
gația fiecărui elev de a învăța 
in permanență, de a se pregăti 
să încheie anii de școală cu 
cele mai bune rezultate, a a- 
vut rezultatul așteptat. Ea a 
contribuit la dezvoltarea con
științei politice a elevilor toc
mai pentru faptul că nu a dis
cutat o situație statistică a 
notelor, ci a analizat munca 
fiecărui utemist și elev în lu
mina marilor îndatoriri pe 
care le au. Adunarea gene
rală a contribuit la dezvolta
rea opiniei colectivului, care 
este astăzi mai puternică ca 
orieînd. Iată deci cum, propu- 
nîndu-și să clarifice elevilor 
scopul muncii lor, organizația 
U.T.M. a clasei a reușit să de
termine majoritatea elevilor

să muncească cu convingere, 
cu răspundere.

La clasa a Xl-a A situația la 
învățătură în pragul maturi
tății este bună. Peste 20 de 
elevi din clasă au note bune și 
foarte bune. Datorită faptului 
că s-a desfășurat o susținută 
muncă politică, mulți elevi din 
clasă au obținut note mult 
mai bune la obiectele la care 
pînă în acest trimestru au a- 
vut note mici. Așa sînt Dul- 
gheru Angela, Iliescu Dumitru, 
Ionescu Venera.

Experiența pozitivă a aces
tor clase a fost transmisă tu
turor claselor a Xl-a din 
școală, pentru ca și în acestea 
birourile U.T.M. să-și orien
teze întreaga muncă politică 
spre obținerea celor mai bune 
rezultate la examenul de ma
turitate. Clasa a Xl-a C ne 
dă însă mult de lucru și a-

cum. Aici mai sînt elevi care, 
deși au fost aspru criticați, 
continuă să manifeste superfi
cialitate in studiu, sînt indis
ciplinați. Comitetul U.T.M. a 
hotărît să acorde o atenție 
deosebită acestei clase. Postul 
utemist de control a fost în
drumat să organizeze un raid 
in clasa a Xt-a C. Un membru 
al comitetului U.T.M. se ocu
pă, împreună cu biroul U.T.M. 
al clasei, de organizarea unei 
adunări generale U.T.M. des
chise în care să se discute fe
lul cum se pregătesc elevii 
pentru examenul de maturi
tate. In același timp, se va a- 
dopta și un plan de măsuri 
pentru perioada pînă la înche
ierea anului școlar.

De curînd, s-a organizat o 
consfătuire cu elevii claselor 
a Xl-a în care s-au dezbătut 
sarcinile ce stau în fața ele

vilor în vederea examenului 
de maturitate. Discuția în
cepută în consfătuire va fi 
continuată în clase, în cadrul 
adunărilor generale U.T.M. 
deschise din luna aceasta. De 
asemenea, comitetul U.T.M. 
și-a propus să intensifice acti
vitatea postului utemist de 
control, fixîndu-i ca obiectiv 
principal învățătura și disci
plina la clasele a Xl-a, pre
gătirea claselor a Xl-a pen
tru examenul de maturitate. 
Gazeta de perete, stația de 
amplificare a școlii au și ele 
în planurile de muncă susți
nerea pregătirilor pentru exa
menul de maturitate. Preocu
parea pentru bunul mers al 
muncii de învățătură în clase
le a Xl-a constituie pentru 
organizația U.T.M. din școală 
problema numărul unu. Vrem 
ca toți elevii claselor a Xl-a 
să se prezinte la examenul de 
maturitate cu succes.

MARCEL STATE 
secretarul comitetului U.T.M.

— Școala medie nr. 3 Pitești

...Astăzi sînt oaspeți ai Institutului Politehnic Galați peste 300 de viitori absolvenți ai școlilor medii din Brăila. La institut au vizitat laboratoarele, bibliotecile și sălile de curs. Cu mult interes au studiat elevii exponatele din laboratorul de mașini navale, ascul- tînd cu atenție explicațiile care li s-au dat. In laboratorul de electrotehnică au urmărit desfășurarea lucrărilor practice ale studenților la numeroasele mașini și aparate noi și moderne, au cercetat îndelung aparatele și bogatul material didactic din laboratoarele de tehnologie pentru industria alimentară.Apoi, cei peste 300 de absolvenți au fost invitați să ia masa împreună cu studenții in frumoasa și moderna cantină a institutului.După masă, s-au în* tîlnit în sala de festivități. Aici au ascultat cu mult interes expunerea profesorului Alexandru Popovici despre profilul și condițiile de studiu din institut. Formația artistică a institutului a oferit în cinstea tinerilor oaspeți de la școlile medii din Brăila un reușit program muzical interpretat cu mult talent de studenții institutului.Foarte mulți elevi au plecat din institut cu hotărîrea de a reveni în toamnă, la examenul de admitere. Pînă atunci însă se pregătesc cu sîrguință pentru examenul de maturitate.După vizita viitorilor absolvenți ai școlilor medii din Brăila, conducerea institutului se pregătește să o primească pe cea a elevilor din clasele a Xl-a de la școlile medii din Tecuci. Apoi vor veni absolvenții școlilor medii din Focșani — Panciu, Tul- cea, Buzău...Inițiativa institutului este lăudabilă.
Prof. L X. CHIȚU
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și medalii

PE SCURT

71. CU O

industriale

ce fiecare vețeClub de 
conțină pen- 
semifinalele 
campionilor 

Echipa

mași- in in- O-Og'.a

Sportivi decor ați 
cu ordineMiercuri la amiază a avut 

loc la Consiliul de Stat al 
R.P. Romîne solemnitatea în- mînătii unor decorații.La solemnitate au participat tovarășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Aurel Duma, președintele U.C.F.S.Pentru merite deosebite în pregătirea sportivă și pentru rezultatele obținute la campionatul mondial de handbal masculin, precum și la finalele Cupei campionilor europeni la handbal feminin s-a conferit Ordinul Muncii clasa a Il-a și a HJ-a jucătorilor din lotul R.P. Romîne și componentelor echipei Știința- București, antrenorilor lotu-

rilor și unor activiști sportivi.De asemenea, pentru merite deosebite în pregătirea sportivă și pentru rezultatele obținute la campionatele mondiale de tenis de masă, ce au avut loc la " 1961, a fost Muncii clasa lor Georgeta Alexandru, și Grdinui Muncii clasa a IlI-a antrenorilor lotului. S-a mai conferit Medalia Muncii unor sportivi și antrenori fruntași.Tovarășul Ștefan Voitec a felicitat pe cei decorați, urîn- du-le noi succese în activitatea viitoare.în numele celor decorați, sportivul Virgil Hnat a mulțumit pentru înaltele distincții primite. A apărut un nou număr al gazetei

Pentru soluționarea
pe cale pașnică

a problemei laoțiene
Importantele propuneri ale U. R. S. S.

la Conferința de la Geneva
GENEVA 17 (Agerpres). —

La 16 mai după pauză, la șe- 
luat 
mi- 

Externe al 
CEN I, mi- 
Externe al

dința de la Geneva au 
cuvintul lordul HOME, 
nistrul Afacerilor 
Marii Britanii, șt 
nistrul Afacerilor 
R.P. Chineze.

• într-un meci restanță, contînd pentru campionatul categoriei A la fotbal, miercuri s-au întîlnit la Bacău echipele Dinamo- Bacău și U.T. Arad. Victoria a revenit formației gazde cu scorul de 2-0 (0-0). Ambele goluri au fost înscrise de Gram.
• Astăzi se des

fășoară la Cluj în
tâlnirea de tenis de 
masă dintre echi
pele C.S.M. Cluj și 
Racing 
France 
tru 
„Cupei 
europeni", 
franceză a sosit la

Cluj fiind alcătuită 
din Baroh, Duboui- 
lie și Haguenauer. 
Acesta din urmă a 
fost în nenumărate 
rînduri selecționat 
în echipa reprezen
tativă a Franței. El 
a participat la 18 
campionate ale lu
mii jucînd în 1953 și la „mondialele" 
de la București. în 
acest meci echipa 
C.S.M. Cluj va uti
liza următoarea for
mație : Radu Negu- 
lescu, Gheorghe Co- 
bîrzan și Adalbert 
Rethi. în caz 
de victorie, echipa 
C.S.M. Cluj va în
tâlni în finală e- 
chipa Lokomotiv 
Leipzig.

• Sîmbătă șt du
minică stadionul Ti
neretului din Capi
tală va găzdui con
cursul republican 
de primăvară în ca
drul 
volua 
atleți 
acest 
rit de atletism vor 
putea urmări din 
nou pe recordmana 
mondială Iolanda 
Balaș, Constantin 
Grecescu, Lia Ma- 
noliu, Zoltan Va- 
moș, Al. Bizim, Flo- 
rica Grecescu și 
alții. Sîmbătă con
cursul începe la ora 
16, iar duminici 
primele întreceri stnt programate de 
la ora 8,45.

Primirea la Marea 
Adunare Națională 

a deputatului francez, 
Francis Leenhardt

Ridicarea calificării
neîntrerupt!

ce a amintii că acum 
in aceeași sală a fost a- 

a’â Fctări-ea de a se respec- 
■ eran 'atea, -detjandenfa, u- 

■megritaiea teritorială a 
Home a spus că ames- 

în treburile acestei țări 
prin faptul că baza 

acord intern este .. șu- 
ec’.-’C s-0 *ăce*e adevă- 

ae actuale situafii 
.să se stu-

Președintele Marii Adun Naționale a R. P. Romi Ștefan Voitec, a prii miercuri dapă-aznlazâ pe Francis Leenhardt, deput președintele Comitetului permanent francez pentru tîrgiiri și manifestări economice în străinătate.A fost de față Mihai Ciobanu. președintele Camerei de Comerț a R. P. Romîne.
A asistat Pierre Paul Bouffanais. ministrul Franței la București.

Aspectele internafionale ale 
problemei laofiene, a continuat 
Cen I, constau în crearea condi
țiilor internaționale necesare pen
tru ca poporul laoțian să poată 
într-adevăr să-și înfăptuiască nă
zuințele fără vreun amestec din 
afară.

Trebuie să fie asigurat dreptul 
poporului laoțian de a-și soluțio
na singur problemele, nici un stat 
străin nu trebuie să recurgă la 
forță sau amenințare cu forța îm
potriva Laosului, nici un stat nu 
trebuie să-și folosească ajutorul 
ca un mijloc pentru încălcarea 
neutralității Laosului și pentru i- 
mixtiune în treburile sale inter
ne. Personalul militar din S.U.A. 
și din alte țări, care, cu sprijinul 
S.U.A. comite o intervenție împo
triva Laosului, trebuie să fie e- 
vacuat, rămășițele trupelor 
mindaniste din Laos trebuie 
fie dezarmate și expulzate 
Laos.

Blocul militar agresiv din 
de sud-est, a spus Cen l,
stituie principalul instrument de 
ca-e se folosesc Statele Unite 
pentru a atenta la suveranitate, 
a se amesteca în treburile inter
ne și a provoca dezordine in ță
rile Asiei de sud-est. Acest bloc 
c'ovoacă o situaț'e încordată nu 
rrumai în Laos, ei și in întreaga 
regrune a Asiei de sud-est. Nu
mai prin lichidarea acestui bloc. 

m>at Cen I, se va putea a-
s gura și întări pacea și securita
tea in Asia de sud-eșt.

ar fi dorit ei, cit pentru dl au ascultat de o voință stră* ină.

du-se < crete din

go
ii 

din

Asi* 
con-
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GENEVA 17 (Agerpres). în ședința de dimineață
Decada dramaturgiei 

originaleIn cadrul Decadei dramaturgiei originale au loc în fiecare zi noi spectacole ale teatrelor din Capitală și din alte orașe ale țării. De la 11 mai, cînd a început Decada, juriul a asistat la spectacolele a 12 colective teatrale, din cele 22 participante la a- ceastă manifestare.Miercuri dimineața a venit rîndul Teatruluicare a prezentat in riului, in sala Matei piesa „Passacaglia- de Fopovici. Seara, juriul cursului a asistat în C.C.S., sa „Explozie întîrziată" Paul Everac, în interpretarea , colectivului Teatrului german de Stat din Timișoara.

Cocteil cu ocazia organizării h București 
a expoziției industriile francezeCamera de Comerț a Romîne a oferit miercuri ra. fa saloanele restaurantului Athenee Palace, un cocteil cu ocazia organizării la București a expoziției franceze.Au luat parte lescu. ministrulMunicipal, fața ju- Millo, Titus con- sala la spectacolul cu pie- de
fi Prevederilor So-

Gogu Râdu- Comerțului, Bujor Aimășan. ministrul Minelor și Energiei Eleet~.ee. Voinea Marinescu, ministrul Sănătâ*ciale. Mihai Ciobanu, președintele Camerei de Comerț a R.P. Romîne, membri ai conducerii unor ministere economice, conducători ai unor instituții centrale, oameni

Au pa ae asemenea,d-niî Fr Leenhardt. deputat. p—, ițele Comitetului permanent francez pentru tirguri $: manifestări economice fa străinătate. Pierre Bonis, directa adjunct în același comitet. reprezentanți ai firmelor participante la expoziția industrială franceză.Erau prezenți Pierre Pa.il Bouffanais, ministrul Franței la București și membri ai Legației.

materiei pnin^ teria-lelor auxiliar xprietățitehnologice și normare tehnică), organizarea locului de muncă, noțiuni de electrotehnică și termotehnică și altele.La început, cursul se desfășura cam monoton. Veneau lectorii — tineri ingineri — expuneau lecția, uneori pe nerăsuflate, și plecau. Aceasta s-a petrecut pînă într-o zi cînd tînăra ingineră Domnica Voicu a anunțat tinerilor care participau la unul dintre cursuri că în ziua aceea va avea loc un seminar. S-a constatat atunci că tinerii își însușiseră prea puțin cunpștin-(Agerpres)

□

I

In noua secție de rafinărie 
continuă a Fabricii de ule 
Filimon Sirbu’ din Cap talo. 
se face controlul de calitate 
a uleiului la una din fazee 

de râfinare

Senzaționala 
biografie a unui 

student în anul... opt
(Urmare din pag. I-a)

$alut«t și am plecat, neștiind de 
ce să mă mir mai întîi: de faptul 
că niște hîrfii au putut si vorbea
scă sau de taptul că mai există 
sfudenfi ca Dumitru Jireghiel

Nedumerit, pus în încurcătură 
de „personalitatea complexă" a 
eroului, am încercat să completez 
mărturiile documentelor cu fapte 
aflate de la oameni care-l cunosc. 
Ce tace totuși Jireghie, cu ce se 
ocupă in timpul îndelungatei lui 
studenții 1 Răspunsul este de-a 
dreptul senzațional : nu tace ni
mic. Pur și simplu nimic. Alții în
vață — el nu. Colegii lucrează la 
proiecte, el se conservi. Vin exa
menele I Ei și ? Parei in ierni 
n-au venit 1 Vin și frec. . Bine, 
dar poate pierde anul I Ei șl 1 A 
mai pierdut și... l-a repetat. Nici 
O nenorocire. Exmatriculat ? Nici 
de asta nu se sperie, pentru ci 
și aiei există două posibilități ; să 
fie reprimit (deci in ordine I) sau 
să nu tie reprimit și atunci por
nește spre alt institut. Ar mai avea 
pentru anii IV și V Brașovul, la
șul, Clujul.... Jireghie este imper
turbabil, grelele încercări prin 
Care a trecut l-au călit. Pentru el 
nimic nu mai e grav acum.

Nici măcar faptul că ocupă un 
loc în Institutul politehnic pe care 
a dovedit că nu-l merită ; locul 
unui student adevărat,, conștiin
cios, așa cum trebuie să lie un 
viitor inginer.

Cei de-acasi li dau bani pen
tru cămin și cantină. Cu alte cu
vinte, el a devenit un parazit care 
trăiește pe spinarea părinților și 
care și-a ales studenția așa, ca să 
aibă și el o ocupație, de lormă. 
In rest știe el să-și trăiască viața.

E aproape de necrezut că un 
ttnăr poate trăi în acest lei, cu o 
asemenea concepție, lipsit pînă 
într-atîta de conștiință. E de ne
crezut și, totuși, trebuie să mă 
credeți. Dumitru Jireghie există cu 
toate repetențiile, exmatriculările, 
chiulurile, peregrinările.

Este foarte adevărat, faptele lui 
sînt străine de comportarea imen
sei majorități a studenților, atitu
dinea lui contrastează puternic cu 
a acelora care raportează după 
fiecare sesiune procentaje din ce 
în ce mai mari de integraliști și 
note mari. Dar Dumitru Jireghie 
există cu faptele, atitudinea lui. 
Nu merită el mai multă atenție 
din partea conducerii facultății? 
Sau dacă s-a bucurat de sufici
entă atenție, sau de prea multă 
atenție (citește : îngăduință) nu 
trebuia umplut pînă acum golul 
ce-l va reprezenta Jireghie in pro
moția lui ?

ir

— în seria programelor de
dicate celor nouă simfonii 
beethoveniene. Filarmonica de 
stat „George Enescu" a în
scris de data aceasta simfo
niile a Vl-a și a VIII-a. Cînd 
a fost cîntată prima oară Sim
fonia a Vl-a „Pastorala" ?

— Simfonia beethoveniană a 
naturii s-a făcut auzită în
tâia oară, în decembrie 1808.

— Este după cum ne su
gerează numele, o lucrare 
descriptivă. Dar subtitlul ne 
spune prea puțin despre con
ținutul muzical.— De data aceasta „Titanul" 
a fost mai generos decît altă
dată în ceea ce privește dez
văluirea substanței progra
matice care i-a alimentat ima
ginația creatoare. In capul 
fiecărei părți a Simfoniei, el 
a înscris un mic „program" 
ce extinde și adincește sensul 
subtilului. în partea întâia, 
acest program se referă la 
sentimentele frumoase, învio
rătoare, pline de viață, pe 
care le încercăm cînd sosim 
la țară — este o muzică proas
pătă, transparentă și lumi
noasă, ca o zi caldă, înmires
mată de flori de cîmp ; partea 
a doua sugerează o meditație 
romantică pe marginea unui 
pîrîu ce-și leagănă agale 
unda; partea a treia (un 
scherzo) redă, după cum in
dică programul, veselia să
tenilor in zi de sărbătoare ; 
partea a patra zugrăvește dez
lănțuirea forțelor naturii —

furtuna, vijelia; iar finalul 
cintă bucuria oamenilor în 
mijlocul unui peisaj însorit.

— Observ că Simfonia „Pas
toral are cinci părți și nu 
patru'. Este o excepție ?

— Da ! Ultima parte se lea
gă insă nemijlocit, se cintă in 
continuarea părții precedente, 
fără nici o pauză.

— Ce orchestrație folosește

un mare auș pe ..Urmați exemplu Gheorghe Rusesc ridicarea califică] cal.tatea produselor cu 6 sută*. Dar parcă numai și-a ridicat calificarea i nîpd rezultate bune in producție ? Eleonora Popescu, Ion Tudor și Costică Călugă- ru au devenit în scurt timp fruntași ai fabricii.Experiența acumulată Fabrica de placaj a combinatului privind ridicarea calificării tineretului ne-a fost de mare folos. Pe baza acestei experiențe conducerea, combinatului, comitetul sindicatului împreună cu comitetul U.T.M. a stabilit măsuri care să ducă la organizarea mai temeinică a ridicării calificării tineretului din combinat, folosind forme noi, variate, urmărind conținutul celor ce se predau la aceste cursuri, urmărind antrenarea fiecărui tânăr într-o formă de ridicare a calificării. La Fabrica de cherestea, de pildă, se află acum în plină desfășurare un nou curs de îmbogățire a cunoștințelor profesionale. la care s-au înscris peste 200 de tineri. Cercul A.S.I.T. în colaborare cu cabinetul tehnic a organizat un ciclu de 12 conferințe pentru tinerii maiștri și ingineri, axat pe cele mai importante probleme ale producției. De asemenea, organizația U.T.M. de la Fabrica de cherestea a organizat de curînd un concurs pe tema „Să ne cunoaștem meseria de sortator de cherestea", care a demonstrat încă o du'ă cît de variate sînt formele care pot fi inițiate pentru ridicarea calificării tineretului. Și toate acestea în scopul de a-i ajuta pe tineri să înțeleagă că ridicarea calificării profesionale este un proces continuu, neîntrerupt.

a Conferinței in problema Lao- sului, care. s-a deschis la 17 mai ora 11.00 (ora locală), sub președinția lui Home, ministrul Afacerilor Externe al Angliei. primul a hiat cuvintul Dean Rusk, secretarul de stat al S.U.A.El a lăsat să se înțeleagă că fără reprezentanții grupului Boun Oum-Nosavan nu poate fi luată nici o hotărire. însă, dup* cum se știe, aceștia au refuzat rință și si participe la confe- nu atît pentru că așa

GENEVA 17 (Agerpres). - 
Ședința din după-amiaza zilei 
de miercuri a Conferinței de 
la Geneva a fost prezidată de 
A. A. Gromîko. Primul a luat 
cuvintul Quinim Folsena, mi
nistrul Afacerilor Externet 
șeful delegației guvernului re
gal al Laosului. în numele gu
vernului regal condus de prin
țul Suvanna Fumma, a spus 
reprezentantul Laosului, ne 
exprimăm năzuința noastră 
spre pace și neutralitate.

Guvernul Suvanna Fumma 
a proclamat o politică de pace 
și neutralitate, care corespun
de năzuințelor poporului și 
prevederilor acordurilor sem
nate acum șapte ani, Quinim 
Folsena a subliniat 
deosebit 
tinuă și funcțiile 
trolează 
toriului. _ 
întreg poporul, 
Neo Lao Haksat. Sînt împo
trivă numai cei care au dez
lănțuit un război fratricid 
interesul unor alte state.

Noi am putea elibera 
rebeli întregul teritoriu al 
rii. a subliniat Folsena. 
călăuziți de năzuința de pace, 
noi am acceptat să încetăm operațiunile militare la che
marea copreședinților Confe
rinței de la Geneva.

Quinim Folsena a expus tn 
continuare programul politie 
al guvernului regal.

Folsena ți-a exprimat spe
ranța că actualele tratative 
tripartite de la Na Mon vOr 
duce la rezolvarea probleme
lor interne, la triumful politici* de unitate națională, la 
alegeri care vor permite, în 
cele din urmă, să se constituie 
în țară organe eu adevărat 
democratice.

Apoi a luat cuvintul A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

m rnod 
că acest guvern eo rias lăzi să-ți exercite
constituționale, con- 
o mare parte a teri- El este sprijinit de 

inclusiv defn
de 
td- 

Dar,

la

ci și 
privi-

răsună în „Pastorala" 
cintecul unor păsări : 
ghetoarea (flaut), pitpalacul 
(oboi) și cucul (clarineții), că
tre încheierea părții a doua.

— S-ar putea spune deci 
că Beethoven și-a propus să 
reproducă aidoma natura 7

— Nu trebuie să înțelegem 
Simfonia Vl-a ca o muzică 
ilustrativă, ca un... film mu-

Wagner „apoteoza dansului". 
Spre deosebire de aceasta, pe
nultima simfonie are un ca
racter miniatural, amintindu- 
ne de factura lucrărilor be- 
ethoveniene de tinerețe, tim
purii. Este alcătuită din patru 
părți : o mișcare viguroasă, 
strălucitoare după care 
mează un fel de scherzo.

— Nu o parte lentă 7.

VIIISimfoniile VI 
de Ludivig van Beethoven

compozitorul în „Pastorala" ?
— In prima și a doua par

te avem de-a face cu o for
mație restrînsă de tip haydn- 
ian: cintă doi flauți, oboi, clari- 
neți, fagoți, corni și grupul 
coardelor — cărora în mișca
rea următoare li se adaugă 
două trompete. Partea a pa
tra — cea mai amplu orches
trată — face in plus apel la 
o picolă (flautul mic), doi 
tromboni și doi timpani.

Animată de geniala pană 
beethoveniană, această for
mație orchestrală sună 'cînd 
diafan și fraged, ca în partea 
întîi, de pildă. — cînd ma
siv, puternic — ca în par
tea. a patra, în care „Titanul 
simfoniei- creează momente 
de o excepțională forță suges
tivă. Dar nu numai furtuna, 
fulgerele, trăsnetele par că

zical descriptiv. De ce-ar fi 
necesar ca arta sunetelor să 
imite servil fenomenele încon
jurătoare, să le ilustreze în
tocmai ?

Schițînd conținutul progra
matic al fiecărei părți a Sim
foniei, Beethoven a avut grijă 
să confirme impresia pe care 
ne-0 lasă de altfel muzica. Cu 
toată prezența unor episoade 
figurative, de felul celor a- 
mintite (cintecul păsărilor, 
furtuna), ea se arată a fi mai 
degrabă o redare a sentimen
telor -trezite în sufletul nostru 
de natură decît o lucrare ilus
trativă, înfățișînd pur și sim
plu fenomenele exterioare.

— Ce ne spuneți despre 
Simfonia a VIII-a ?

— Datează din toamna anu
lui 1812, fițnd vecină cu Sim
fonia a Vil-a denumită de

ur-

lipdin

Cuvîntarea lui A. A Gromîko

— Nu. Mișcarea lentă 
sește în mod excepțional, 
această simfonie fiind înlo
cuită cu un allegretto scher- 
zando, o mișcare vioaie ju
căușă, străbătută de accente 
de umor savuros.

— Parcă a VIII-a fusese de
numită „Umoristica".— Da, de Romain Rolland.

— Urmează un Menuet.
— Genul nu mai fusese fo

losit de Beethoven în Sim
fonie de multă vreme, de cînd 
scrisese prima sa lucrare de 
acest gen (1800).

— După acest Menuet, clasic 
în toată factura lui, avînd un 
trio — secțiunea centrală — 
plin de savoare cimpenească, 
în care dialoghează mai ales 
suflătorii (corn, clarinet), ur
mează un feeric final, de

Ne-am întrunit, a spus A. A. Gromîko, pentru ca prin eforturi comune să găsim soluția problemei laoțiene, să înăbușim focarul periculos de război care a fost creat în regiunea La-osului și cate amenință să se extindă pînă departe, dincolo de frontierele lui.Dacă nu ar fi existat amestecul în treburile interne ale Laosului. care s-a transformat în organizarea unei rebeliuni împotriva guvernului legal al acestei țări, condus de prințul Suvanna Fumma, dacă nu ar fi existat sprijinul direct acordat rebelilor de către S.U.A., a relevat A. A. Gromîko, în Laos nu ar fi vorbit armele, și prin urmare nu s-ar fi ivit necesitatea încetării focului și nici a convocării unei conferințe internaționale pentru reglementarea situației din a- ceastă țară. Acestea sînt faptele.în legătură cu declarația făcută aici de dl. Rusk, care a spus că guvernul S.U.A. tot nu este satisfăcut de modul în care se prezintă încetarea focului în Laos, a continuat A. A. Gromîko, se pune în mod firesc întrebarea: nu cumva S.U.A. sînt nemulțumite de încetarea focului din Laos? Altfel cum se poate explica faptul că, în loc să se ocupe de problema fundamentală a conferinței — asigurarea independenței și neutralității Laosului — reprezentanții S.U.A. continuă să vorbească despre încetarea focului din Laos.

atunci Geneva fost în- țară a

mare dezvoltare componistică. 
El e presărat mai la 
pagină de izbucniri 
cioase, neprevăzute, de 
tentic efect umoristic.

— Faptul că Simfoniile a 
Vl-a și a VIII-a se cintă mai 
rar decît altele 
ca un indiciu că 
puțin valoroase, 
...geniale ?

— Genialitatea 
dele de comparație’. S-ar putea 
spune oare că simfonia a Il-a 
sau a IV-a pe care le-ai ascul
tat în concertele trecute 
ți-au pus în mișcare toate 
brele sensibilității, că ele 
stăteau cu cinste alături 
celebrele simfonii „Eroica" 
a „Destinului" ?

— Nicidecum ! Le-am urmă
rit îneîntat, cu sentimentul că 
descoper minunate podoabe 
de artă muzicală.

— Ne rămine deci datoria 
de a adinei, de a cunoaște la 
fel de bine toate „muzele 
beethoveniene". Simfoniile cu 
număr par — cu soț : II, IV, 
VI, VIII sînt doar surorile 
bune ale celor ce poartă nu
merele III, V, VII, IX! Unele 
relevă îndeosebi latura lirică, 
poetică, a sensibilității beetho
veniene, celelalte pe cea eroi
că, năvalnică, a cutezătorului 
compozitor alcătuind laolaltă 
un moment nepieritor de artă 
care va incinta întotdeauna și 
deopotrivă sufletele oameni
lor. de pretutindeni.

EUGEN PR1COPE
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Guvernul sovietic, a spus A. A. Gromîko, consideră că succesul acestei conferințe depinde în primul rînd de recunoașterea de către partici- panții la conferință a necesității dezvoltării Laosului ca stat independent și netru și de ajungerea Ia o înțelegere asupra respectării neutralității Laosului.Guvernul sovietic este convins că în prezent s au creat condiții favorabile pentru soluționarea pe cale pașnică a problemei laoțiene. în favoarea acestei concluzii există numeroase argumente.Participanții la conferință, a declarat A. A. Gromîko au o bază bună pentru elaborarea unor hotărîri reciproc acceptabile — acordurile de la Geneva din anul 1954. Viața a demonstrat că cînd hotărîrile de la cu privire la Laos au deplinite, în această fost paceîn ce privește reglementarea problemei laoțiene, avem de-a face Cu două grupuri de probleme, și anume grupul problemelor internaționale și grupul problemelor interne.Se înțelege de la sine, a subliniat reprezentantul sovietic, că toate problemele interne și în special cele ca formarea unui guvern de unitate națională, efectuarea unor alegeri libere și democratice, reorganizarea armatei naționale — sînt întrutotul numai de competența laoțienilor înșiși.Există șj un alt grup de probleme, cele internaționale, legate de recunoașterea și respectarea suveranității naționale a Laosului, de crearea unor condiții internaționale care să permită Laosului să-și construiască o viață proprie în conformitate cu interesele naționale și tradițiile poporului său. Conferința este chemată să tocmai acest grup bleme.După părerea ____________sovietic se impune în primul rind necesitatea ca conferința noastră să adopte o declarație specială cu privire la neutralitatea Laosului,Propunem, a declarat reprezentantul U.R.S.S., ca în declarație să fie consemnate, pe de o parte, obligația Laosului de a duce o politică de neutralitate, de a nu participa la blocuri militare, de a nu admite crearea de baze militare străine pe teritoriul său etc., iar pe de altă parte, obligațiile participanților la conferință de a respecta neutralitatea Laosului, independența și integritatea lui teritorială, de a nu întreprinde nici un fel de acțiuni care să afecteze direct sau indirect suveranitatea lui sau care să poată duce la încălcarea păcii interne în această țară. Este important de asemenea să se prevadă ca nici un stat să nu impună condiții politice a- tunci cînd va acorda Laosului ajutor de orice fel.Guvernul sovietic, a în continuare A. A. Gromîko, consideră util ca declarația să cuprindă un. artjcol care să prevadă măsuri pentru înlăturarea primejdiei ca independența și neutralitatea Laosului să fie încălcate.

noastră soluționeze de pro-guvernului

spus

In această ordine de idei, a declarat ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., nu putem să trfecem sub tăcere faptul că după încheierea a- cordufilor de la Geneva din 1954 s-au încheiat tratate și acorduri care sînt în contradicție directă cu independența și statutul de neutralitate al Laosului. Tovarășul Ceh t, locțiitor al premierului Consiliului de Stat și. ministru al Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze, a arătat pe bună dreptate în cuvîntarea sa convingătoare și plină de conținut că nu mâi poate fi tolerată includerea Laosului în sfera dă acțiune a tratatuluj S.E.A.T.O.De asemenea, după părerea delegației sovietice, ar fi indicat ca la conferință să fie elaborat și semnat un acord cu privire la retragerea de pe teritoriul Laosului a trupelor străine și a personalului străin, precum și cu privire la încetarea livrărilor militare în această țară, cu excepția cantității de armament clasic absolut necesară apărării țării; Delegația sovietică prezintă de asemenea proiectul unui astfel de acord.Proiectul sovietic prevede evacuarea de pe teritoriul Laosului în curs de 30 de zile de la semnarea acordului, a tuturor unităților militare străine, a misiunilor militar^ a tuturor consilierilor și Instructorilor militari, precum și a tuturor persoanelor civile străine care au legătură cu livrarea, deservirea, păstrarea și folosirea tehnicii militare. Proiectul de acord conține prevederi care interzic categoric intrarea și pe viitor în Laos a oricăror unități militare străine și a personalului militar străin.în legătură cu aceasta, a subliniat A. A. Gromîko, trebuie acordată atenție problemei bandelor ciankaișiste din Laos.Proiectul sovietic de acord prevede ca simultan cu retragerea imediată a personalului militar străin să înceteze introducerea în Laos a oricărui fel de armament, muniții și materiale de război. Proiectul face o rezervă asupra unei anumite cantități de armament clasic, absolut necesară apărării Laosului.Proiectul sovietic de- acord cuprinde principalele prevederi asupra împuternicirilor Comisiei internaționale de supraveghere și control și asupra modului în va lucra.Guvernul sovietic spre examinare conferinței proiectele următoarelor două documente : Primul document este intitulat „Declarația cu privire la neutralitatea Laosului", al doilea — „Acordul cu privire la retragerea de pe teritoriul Laosului a trupelor străine și a personalului mill* tar străin și cu privire la împuternicirile Comisiei internaționale".A. A. Gromîko a subliniat că, pregătind aceste documente, partea sovietică s-a ■ străduit să țină seama de părerea celorlalte state interesate și să oglindească cît mai deplin eu putință dezideratele lor.
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Convorbirile 
de la Na MonNA MON 17 (Agerpres). <- Reprezentanții guvernului regal laoțian condus de Suvanna Fumma, ai partidului Neo Lao Haksat și ai guvernului Fumi- Nosavan-Boun Oum au căzut de acord în cursul ședinței de miercuri a conferinței politi- co-militare de la Na Mon să discute în primul rînd problema formării unui guvern provizoriu de coaliție și să treacă neîntârziat la un schimb de pțreri asupra problemelor practice legate de aceasta.
Pentru facilitarea tratativelor in problema creării unui guvern provizoriu de coaliție in Laos, delegația Partidului Neo Lao Haksat a propus să se examineze următoarele probleme : principiile și bazele formării guvernului provizoriu de coaliție al Laosuiui; metodele și procedura în vederea formării acestui guvern; componența guvernului provizoriu de coaliție; funcțiile guvernului provizoriu de coaliție ; programul guvernului provizoriu de coaliție.Delegația guvernului regal laoțian s-a declarat de acord cu aceste propuneri.Reprezentanții guvernului Fumi Nosavan-Boun Oum au declarat că vor remite aceste propuneri părții Ier pentru a fi studiate.S-a stabilit ședință ca următoarea să aibă loc Ia 19 mai.

Hotărirea guvernului legal congolez 
pentru convocarea parlamentuluiSTANLEYVILLE 17 (Ager- pres). —■ Agenția Associated Press anunță că Antoine Gi- zenga, șeful guvernului legal al Republicii Congo, a trimis Secretariatului general al O.N.U. un mesaj în care face cunoscută hotărirea sa de a convoca parlamentul congolez Ia Kamina (nordul Katangăi). Gizenga a precizat condițiile în care urmează să aibă Ioc ședințele parlamentului.

— In jurul localității Kamina, pe o rază de 100 km. să se creeze o zonă neutră.— Securitatea și organizarea telecomunicațiilor să fie asigurată de trupe O.N.U. formate din contingente din Ghana, Sudan, Guineea, Togo, India, Republica Mali și R.A.U.— Nici un soldat congolez să nu pătrundă în această zonă unde nu se admit decît parlamentari.
Hotărârile

Consiliului de Securitate
trebuie îndeplinite TNEW YORK 17 (Agerpres). — TASS transmite : V. A. Zorin, reprezentantul permanent al U.R.S.S. de pe lîngă OțN.U., a adresat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare în care cere să i se comunice măsurile concrete, întreprinse pentru aducerea la îndeplinire a rezoluției adoptate la 21 februarie de Consiliul de Securitate cu privire la situația din Republica Congo.în scrisoare se arată printre altele că reprezentanța U.R.S.S. pe lîngă O.N.U. ar dori să obțină informații oficiale referitoare la îndeplinirea de fapt a punctului din rezoluție în care Consiliul de Securitate cere energic „să fie luate măsuri în vederea

libertăfii
iasă afară din aufo- 
rasișfii le fineau uși- 
20 de cetățeni ame-

libertate 
a jucat o

„Sfinte 
burgheză 
nouă festă, extrem de 
violentă unor cetățeni 
pașnici din Statele U- 
nite, care au avut cu
rajul să se încreadă 
in ea chiar și pentru 
pufin timp. Un grup 
de cetăfeni onorabili 
americani, albi și ne
gri, dorind să contri
buie pe măsura pu
terii lor la risipirea 
boalei rasiste ce ațiță 
atîtea spirite în Sta
tele Unite, organizafi 
în asociafia „Călătorii 
libertății" și-au jfișt 
libertatea șă se urce 

autobus cu care să călăto- 
prin regiunile cele mai in- 
de molima rasistă. Ce do-

înfr-un 
rească 
fecfafe 
reau ? Să explice că rasismul nu 
are nici un femei, că negrii ca și 
albii au același drept omenesc de 
a trăi, că orice discriminare ra
sială este inumană și ca atare tre
buie condamnată. Gîndeau „călă
torii libertăfii" că lucrurile se vor 
desfășura firesc, că vor putea că
lători in deplină libertate prin o- 
rașele și satele Statelor Unite. 
Poate că prin minte le-au trecut 
gînduri negre despre eventuale 
represiuni din partea elementelor 
rasiste, dar s-au împăcat cu gîn- 
dul că totuși trebuie să existe in 
S.U.A. ceva autorități care să a- 
pere „libertatea".

Dar cele petrecute au luat o 
turnură mai mult chiar decît dra
matică. Abia pornifi, cei 20 de 
temerari au constatat că în spa
tele lor întreaga șosea era ocu
pată de mașini pline cu rasiști. O 
zarvă ca de iad, insulte, bite agi
tate in aer i-au însoțit primii ki
lometri. Cu fiecare kilometru par
curs turbarea rasiștilor creștea. 
Pietrele curgeau una după alta, 
lovind atît în autobus, cit și în 
„libertatea" americană. La un mo
ment dat asupra autobusului a 
fost aruncată o bombă incendiară. 
Autobusul s-a umplut de un fum 
negru, îngrozitor, iar huliganii a- 
flați în jurul autobusului, învîrtind 
o horă drăcească — ca pe vre
muri canibalii ce urmau să devo
reze un om — urlau din răspu
teri :— Heil Hitler I Sieg Heil f

„Călătorii 
au reușit să 
bus, întrucît 
le. Toți cei 
ricani au fost bătuți odios, unul 
după altul, încît în cele din ur
mă au trebuit să fie internați în 
spital. James Peck, unul dintre cei 
ce-au avut posibilitatea să guste 
încă odată „libertatea" americană, 
a declarat unui corespondent al 
agenției U.P.I., următoarele : ,,ln 
Alabama cîinii sînt tratați mai bine 
decît am fost tratați noi. A fost 
un spectacol inuman și necivili
zat". Peck, atunci cînd relata a- 
ceste cuvinte avea fața plină de 
cicatrice, iar capul era învelit,cu 
un bandaj, în urma rănilor primite.

Bine, dar ce făcea politia ame
ricană în acest timp l — ar putea 
să se întrebe oricine. Dispăruse 
oare fără urme, incit ar fi fost ne
voie de un nou Sherlock Holmes 
ca s-o găsească, s-o aducă la fața 
locului pentru a-i proteja pe „că
lătorii libertății" de rasiștii dez- 
lănțuiți l Poliția nu dispăruse, nu. 
Se afla chiar la locul dramatice
lor întîmplări. Soția profesorului 
Walter Bergman de Ia universi
tatea Michigan a relatat că ea a 
cerut unui polițist aflat chiar lîn
gă autobus să ia apărarea victi
melor bătăușilor rasiști. Acesta, 
stîlp al „libertății" americane a 
rostit însă indiferent, ca și cînd ar 
fi asistat la spectacolul nevinovat 
oferit de joaca a doi copii, o re
plică ce se vroia filozofică.

— Nu văd nimic, și dacă nu 
văd nimic, nu pot să fac nimic. 
Cit de inteligent și spiritual a fost 
acest polițist american I Dar re
plica individului în uniforma po
liției americane la cererea de a 
nu permite ca niște oameni ono
rabili ce se pronunță împotriva 
rasismului să fie molestați, are re
zonanțe mai ample. 1n același fel 
procedează și mai marii acestui 
polițist, a căror ierarhie suie pînă 
la Casa Albă.

Nu văd nimic, și dacă nu văd 
nimic nu pot să facă nimic.

Cit cinism poate cuprinde o a- 
semenea formulă, cît de mult de
mască ea adevărata față a „liber
tății" americane.

retragerii și evacuării imediate din Congo a întregului personal militar și paramilitar belgian și al altor state, precum și a consilierilor politici care nu fac parte din administrația comandamentului Organizației Națiunilor Unite, precum și a tuturor soldaților mercenari".Reprezentanța U.R.S.S. cere de asemenea să i se aducă la cunoștință măsurile care au fost luate pentru înfăptuirea anchetei imediate și nepărtinitoare, prevăzute în rezoluție asupra împrejurărilor morții lui Patrice Lumumba și a tovarășilor săi de luptă și pentru pedepsirea celor vinovați de aceste crime și în special să informeze cînd intenționează să treacă la înfăptuirea sarcinilor sale Comisia specială creată, potrivit hotărîrii Adunării Generâle a O.N.U., pentru efectuarea a- cestei anchete.în scrisoare se atrage, de asemenea, atenția asupra punctului din rezoluție în care este exprimată cererea imperioasă a Consiliului de Securitate de a se convoca parlamentul congolez.
Pentru eliberarea 

lui Glezos!PRAGA 17 (Agerpres). —• CETEKA transmite : Secretariatul General al Organizației Internaționale a Ziariștilor a dat publicității o declarație în care cere punerea în libertate a patriotului grec, ziaristul Manolis Glezos.La 31 ipai. se spune în declarația O.I.Z., se împlinesc 20 de ani de cînd Manolis Glezos a smuls drapelul nazist de pe Acropole din A- tena, ceea ce a Simbolizat faptul că libertatea și democrația nu pot fi înăbușite.Organizația Internațională a Ziariștilor cheamă pe toți membrii săi ca la aniversarea actului eroic al lui Glezos să protesteze pe lîngă regele Greciei; ministrul Justiției și partidele politice și să ceară restabilirea dreptății.
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lovitura de stat 
Coreea de Sud

il reacfiunii sud-coreene sprijinite 
de cercurile imperialiste
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SEUL 17 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la 16 mai, un grup de ofițeri superiori sud-coreeni au înfăptuit o lovitură de stat militară cu obiective vădit reacționare.Corespondentul ziarului ,,Pravda" relatează că lovitura de stat reprezintă un complot al reacțiunii pus la cale după venirea la putere a guvernului Tian Men, care nu a fost în stare după evenimentele din aprilie anul trecut, să paralizeze lupta populației sud-coreene și prin activitatea sa a accentuat criza politică și economică din Coreea de sud.Agenția France Presse relatează că această lovitură de stat „întărește punctul de vedere cu privire la amestecul american în treburile altor state, amestec care urmărește să impună popoarelor guverne împotriva voinței lor". Ziarul francez „Le Monde" scrie în legătură cu lovitura de stat din Coreea de sud că „deoarece armata sud-coreeană se află în strînsă dependență de americani, este greu de presupus că complotiștii ar fi putut să pregătească lovitura de stat în sfere militare înalte fără ca acest lucru să fie cunoscut de americani și că ar fi putut

să treacă la acțiune fără con- simțămîntul acestora".
SEUL 17 (Agerpres). — 

Agenția Reuter transmite: 
După lovitura militară din 16 
mai, trupele sud-coreene 
început 
poziții 
situată
Soldații sapă șanțuri antitanc, 
tranșee și cuiburi pentru mi- 
traliori.

Comandantul armatei I-a 
sud-coreene, generalul-locote- 
nent Han Lim Li, care deține 
controlul tuturor diviziilor 
combatante din țară, a ordo
nat la 17 mai soldaților săi să 
păstreze neutralitatea politică.

Această declarație a gene
ralului, publicată într-un ziar din Seul, este considerată ca 
un indiciu că el se disociază 
de generalul Tian Do Hen și 
izolează junta militară de 
majoritatea armatei sud-co
reene fără a acționa, ce-i 
drept, împotriva ei.

Junta militară care a 
mat la 16 mai pe membrii 
binetului lui Tian 
iasă din ascunzișuri 
nunțe de bună voie 
rile lor, a arestat 5 
printre care și pe 
Afacerilor Externe
Hen.

ou
să ocupe la 17 mai 

defensive pe șoseaua 
la nord-est de Seul.

so- 
ca
să 

re
Men și să 
la postu- 
miniștri, 

ministrul
Tiun Ir
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Automobilele blindate înzestrate cu mitraliere patrulează necontenit pe străzile orașului Alger 
unde situația se menține încordată.

In ajunul tratativelor franco-algerienePARIS 17 (Agerpres). —■ Au mai rămas doar două zile pînă la deschiderea tratativelor de la Evian dintre guvernul francez și guvernul provizoriu al Republicii Algeria.După cum anunță agenția France Presse, generalul de Gaulle și .primul ministru Michel Debre au ținut o ședință cu membrii delegației franceze la conferință.Tot agenția France Presse relatează că, sîmbătă 20 mai la ora 15 (ora locală) trei elicoptere și două vedete rapide vor aduce pe malul francez al micii localități Evian, si-

tuatâ Ia granița franco-elve- țiană delegația algeriană, avînd în frunte pe Krim Bellkassem, vicepreședinte și ministru de externe al guvernului provizoriu.In prezent, după cum anunță agenția France Presse, în „Hotelul Parcului", unde se vor desfășura tratativele, pregătirile au fost terminate.După cum reiese din comentariile observatorilor, tratativele care vor începe sîmbătă la Evian ar putea fi lungi și anevoioase dacă guvernul francez nu va adopta de la început o poziție mai rezona-

bilă' care; să ducă • în scurt timp la reglementarea problemei algeriene.Ca și în preajma datei de 7 aprilie, fixată inițial pentru începerea tratativelor franco- algeriene. cercurile ultracolo- nialiste din Franța și Algeria se pregătesc , pentru o acțiune de forță pentru a împiedica desfășurarea tratativelor.Opinia publică franceză care luptă de luni de zile pentru a impune începerea tratativelor de la Evian își intensifică acțiunile pentru a asigura succesul acestor tratative.

Tragedia copiilor algerieni
Zguduitoarele dezvăluiri ale unei ziariste italieneZiarul „UNITA" publică sub semnătura ziaristei Maria Macciocchi, un amplu reportaj în care autoarea, care a vizitat recent u- nul din centrele de refugiați algerieni din Tunisia, descrie pe baza celor povestite de acești refugiați, torturile Ia care este supusă populația algeriană de către parașutiști si soldați din legiunea străină.„Am vizitat — scrie autoarea — baraca in carecuiește Fatma. mama a trei copii al căror tată a fost torturat și ucis de parașutiști. Am văzut pe trupurile copiilor algerieni semnele oribile ale torturilor la care au fost supuși de către parașutLști. Iată-1 pe Mustafa, un băiat de 15 ani, căruia talebul (învățătorul) îi descoperă brațele pînă Ia coate. Ambele antebrațe sînt negre foarte subțiri.

lo-

Schingiuitorii i-au ținut mîinile deasupra unei lămpi de petrol aprinse pentru a-I face să spună unde sînt ascunși partizanii. Micul Mustafa povestește cum a fost distrus satul său din regiunea Tarf, cum parașutiștii au ucis în chip bestial 7 luptători ai Frontului de eliberare națională, sfîșiin- du-i de vii și arun- cîndu-le carnea la cîini, bucată cu bucată. Mustafa a văzut femei însărcinate cu pintecul sfirtecat... Iată-1 și pe Aii, un băiețaș care a fost torturat cu curent electric: soldații i-au legat electrozii de nas și urechi".Descriind în continuare groaza care stăruie încă în rin- durile copiilor algerieni, refugiați în Tunisia, după cele trăite și văzute pe pămintul algerian pîrjolit de războiul colonialist, autoarea arată că mulți din-

tre copii și-au pierdut parțial sau complet facultățile mintale. „Iată o copilă de 7 ani numită Djamila, scrie Maria Macciocchi. Desenează pe o foaie de hirtie, o familie care stă in jurul unei mese — mama, tatăl și 6 copii. învățătoarea ne explică că fetița desenează zilnic același lucru speranța că-i readuce la viață cei dragi care cu toții. Alți nici măcar cunosc pă- Invățătarii
in 
va 
pe 
aupierit copii nu-șî rinții.îmi spun că multi dintre copii, sub obsesia războiului, desenează numai tancuri, soldați, a- vioane. bombe, parașutiști omorind algerieni. Dacă aud zgomotul unui a- vion se stinctiv sau fug iar alții de groază cer învățătorului să Ie dea o pușcă să se a- pere“.

ascund în- sub bănci din școală, înebuniți

1
MB twvxj».

Ca să aibă unde dormi...
Condițiile grele de locuit ale studenților vest-germaniIntr-o corespondență dinBonn publicată de ziarul „Avânți" sînt descrise condițiile grele de locuit ale studenților din Germania occidentală. „Recent, se spune în corespondență, la Kiel studenții au organizat o demonstrație impresionantă în semn de protest împotriva

lipsei de locuințe pentru studenți, împotriva jafului căruia îi sînt supuși aceștia de către proprietarii de imobile. Autoritățile refuză să ia în considerare revendicările studenților nu numai din motive de „economii bugetare", ci mai ales din motive politice.
11 „sfaturi**

I itâ că in urmă cu cîte
va zile, Ottawa și alte 
orașe canadiene au fost 

zguduite ae urletul strident 
e. rimelor care anunțau un -site nacăear*. Imediat mi- Biștri. funcționari superiori ptirernamenMU ș» o-ftjeri su
periori ai armatei au părăsit 
capitala cu un tren special, 
îndreptîndu-se spre un adă
post special amenajat pentru 
instalarea cartierului general. 
Odată cu ei au dat năvală 
spre adăposturi mii de repre
zentanți ai autorităților fede
rale și provinciale, precum și 
ai consiliilor municipale. 
Spectacolul era în plină des
fășurare. El se numea „exer
ciții atomice Toxin-1961".

Dar populația ? Ce făcea 
ea ? Ea trebuie să privească 
spectacolul. Pentru orice 
eventualitate, posturile de 
radio transmiteau un apel în 
care cetățenii erau sfătuiți 
„să nu se sperie și să nu 
intre în panică". Totodată în 
loc de program cetățenilor 
le-a fost pusă în mină o bro
șură intitulată „Cele unspre
zece sfaturi pentru a rămîne în piață* a cărei prefață era 
semnată de însuși primul ministru al Canadei.

Toate acestea atestă din plin politica de înarmare, de 
menținere și intensificare a

de din
El este îndemnat 

In 
atomice" 
material 
canadian 
serviciul

ineficaceisteriei războinice dusă 
cercurile conducătoare
Canada. Pentru ducerea 
la îndeplinire a planurilor 
belicoase inițiate m Canada, 
tineretului i se rezervă un loc 
important,
să se înroleze în armată, 
ajunul „exercițiilor 
în presă apăruse un 
adresat tineretului 
în care se spunea că
militar „deschide în fața tine
retului noi posibilități". Da. 
se deschid noi posibilități 
pentru tineret, prima și cea 
mai sigură fiind aceea de a-și 
pierde viața. Tineretul cana
dian însă, ca și restul popu
lației, își dă seama că în ca
zul unui război atomic nu-l 
vor ajuta să rămînă în viață 
nici măcar cele unsprezece 
sfaturi cu toate că sînt pre
fațate de primul ministru. De 
aceea, tinerii canadieni iubi
tori de pace și-au manifestat 
energic hotărirea de a acționa 
împotriva isteriei războinice.

ION D. GOIA

în rîndul autorităților există teama că satele universitare — a căror construcție o reclamă studenții — ar putea deveni centre de agitație politică.Ziarul arată că în capitala Germaniei federale, la Bonn, problema locuințelor pentru studenți este deosebit de acută. Studenților li se cere drept chirie pentru o cămăruță 150 de mărci, adică salariul pe o săptămînă al unui muncitor calificat. La Koln, din cauza chiriilor mari, studenții trebuie să-și caute locuințe în satele din apropiere, fiind ne- voiți uneori să parcurgă zilnic 40 de km pentru a veni la cursuri. O statistică arată că la Koln 45 la sută din studenți locuiesc 'în afara orașului.„In alte centre universitare, scrie ziarul „Avânți", studenții, pe lîngă plata chiriei trebuie să accepte anumite condiții impuse de proprietari. Unora, de pildă, li se cere să lase liberă camera simbăta după-amiază și duminica, altora Ii se cere „să dea o mină de ajutor la diferite corvezi". Această situație gravă, conclude ziarul, se repercuta în mod negativ asupra studiului și ii obligă pe mulți să renunțe Ia studii".
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In noua clădire a facultății 
de construcții de mașini- 
unelte din Karl Marx Stadt 
(R.D. Germană). Un grup de 
studenți ia cursurile prac

tice.

MOSCOVA. Nikita Hruș- ciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. și președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., s-a întors la 17 mai Ia Moscova, din călătoria făcută in Armenia și Gruzia, unde a participat la festivitățile consacrate împlinirii a 40 de ani

de la instaurarea puterii sovietice și de la constituirea partidelor comuniste din-aceste republici transcaucaziene.

De l« „imperiul incașilor" 
la actualul „imperiul 
Prado" au trecut mai 

bine de cinci secole. 500 de 
ani în viața unei țări este o 
vîrstă respectabilă. Ea înseam
nă un lung șir de lupte grele 
a multor generații pentru o 
viață liberă, mai bună. Și to
tuși...

Transformările petrecute 
n-au prea schimbat însă viața 
populației. Dimpotrivă. Pe 
scurt transformările petrecut? 
vot fi rezumate în felul urmă
tor: dacă imperiul incașilor 
de-acum 6 secole se numea 
Tahuantinsuyo (in limba inca
șă : „stăpîni pe cele patru 
zări“) — astăzi același imperiu 
se numește Peru. Cam asta 
ar fi!

Dacă imperiul incașilor nu
măra 32 milioane de locuitori, 
astăzi Peru numără abia 10 
milioane. Dacă imperiul inca
șilor a fost nimicit la începu
tul secolului al XVI-lea de 
către bandele avide de jaf ele 
conchistadorului spaniol Fran
cisco Pizzaro, „imperiul Pra
do" este o creație ■ conchista
dorilor moderni — imperia
liștii americani. Și în sfîrșit, 
dacă cei 32 milioane de in
cași erau nevoiți să suporte 
dominația mai multor șefi de 
trib, astăzi cei 10 milioane de 
pevuvieni ctu ttn singur pre- 
ședințe - Manuel Prado, aflat 
în slujba concernelor ameri-

Președintelui Perului îi plac 
două lucruri. In primul rînd 
să posede el și familia sa o 
avere cit mai fabuloasă, care 
de pe acum este atît de însem
nată încît tocmai de aceea 
Peru a primit denumirea de 
„imperiul Prado". Și în al doi
lea rînd să fie considerat după 
cum el însuși se numește „cel mai bun prieten al Statelor Unite". întreaga activitate pe 
care o desfășoară, Manuel Pra
do are în vedere tocmai reali
zarea acestor obiective, care 
stau la baza politicii sale.

Descendent al unei familii 
de mari latifundiari, Prado 
conduce Peru în conformitate, 
cu interesele acelora pe care-i 
reprezintă. De aceea în țară 
sînt menținute rînduielile se
mifeudale. Două treimi din 
pămînturile arabile din Peru 
aparțin unui număr de 918 
moșieri, iar 70 la sută din a- 
ceste pămînturi se află în stă- 
pinirea a 30 de familii și a 
cîtprva concerne străine, recte 
americane.

In ceea ce-i privește pe „cei 
mai buni prieteni", președin
tele Prado nu i-a uitat și nu-i 
uită niciodată. El se strădu
iește în chipul cel mai zelos să 
demonstreze acest lucru. Cum? 
Iată cîteva mostre.

memorabile. Datorită rezidu- rilor provenite din producția întreprinderilor ei metalurgice de pe moșia Paria, care îi aparține a fost distrusă vegetația și semănăturile din împrejurimi, pe o rază de zeci de kilometri. Bineînțeles au urmat protestele vehemente ale țăranilor care și-au văzut existența foarte serios amenin-

vaste loturi de pămînt. In a- cest moment în regiune a izbucnit o adevărată răscoală a țăranilor. Președintele Prado nu putea să fie decît alături de societatea americană. El a trimis imediat la fața locului trupe de polițiști bine înarmați, care au înăbușit răscoala cu gloanțe. Trei țărani au sînge- n-afost uciși. înăbușirea roasă a răscoalei țăranilor

- R“. Au fost inventați și „in- tervenționiști" înarmați precum și alte numeroase baliverne de cea mai joasă teapă.Ridicola născocire, care poartă cale de o poștă pecetea ,.made în S.U.A.". a fost însă pentru președintele Prado motivul cele mai bun pentru a-și arăta zelul față de apărarea intereselor americane. El a a-
De la imperiul incașilor

99 imperiul Prado“

cane. Compania americană „Ser
ro de Pasco Copper 
Corporation" a fost o- biectul, într-un trecut nu prea îndepărtat, unor evenimente

țață. Americanii au făcut imediat un gest, „mărinimos". Fă- cînd o „favoare" țăranilor au achiziționat la un preț derizoriu pămînturile lor ca „ne- fiind bune la nimic". Nu însă și pentru americani. Aceștia au instalat imediat utilaje pentru filtrarea rezidurilor și au început să crească pe aceste pămînturi animale.^ Compania americană s-a văzut astfel în posesia unor noi și importante surse de profituri. A- facerea aceasta a mers atît de bine, încît companiei americane nu i-au mai ajuns pămînturile achiziționate și a început să pună mîna pe alte

rămas fără ecou în țară. In fața creșterii indignării maselor populare, autoritățile pe- ruviene au fost nevoite să caute o justificare a acestei represiuni. Ea a fost fabricată la iuțeală cu ajutorul „experimentalilor" prieteni americani, maeștri neîntrecuți în gogoși răsuflate. Astfel a fost născocită legenda apărută în presa reacționară peruviană despre un „comitet leninist" care chipurile, transmitea prin intermediul unui oarecare „comitet de acțiune" instrucțiuni „tovarășilor 4 — Z și 7

nulat în regiunea respectivă toate garanțiile constituționale. Compania „Serro de Pasco Copper Corporation- are pentru ce să-i mulțumească.
Dar nu numai susnumita 

companie americană be
neficiază de atenția au

torităților peruviene. Nouăzeci 
la sută din petrolul peruvian 
este controlat de compania a- 
mericană „International Petroleum Company" — o filială a 
trustului „Standard Oii". în
treaga industrie minieră a 
Perului, se află în mîinile so
cietăților străine, în fruntea 
cărora se găsește compania a-

mericană „Susem Peru", In 
ciuda faptului că un articol 
din constituția țării interzice 
constituirea de forțe armate 
fără aprobarea Congresului 
național, compania „Susern Peru" și-a organizat o poliție 
proprie. E cel mai sigur astfel 
să-ți aperi profiturile.

Manuel Prado utilizează toa
te mijloacele pentru a fi pe 
placul Statelor Unite. El a 
mers pînă acolo încît a elabo
rat o „doctrină" care îi poartă 
numele și prin care propune 
contopirea Organizației State
lor Americane (O.S.A.) cu blo
cul agresiv N.A.T.O.

Poziția pe care se situează 
Manuel Prado este bine plăti
tă de 'către Washington. Toc
mai pentru că președintele Pe
rului a avut inițiativa convo
cării conferinței de la San 
Jose a O-S.A., care urmărea să 
se amestece în treburile inter
ne ale Cubei, Prado a primit 
din partea S.U.A. un credit de 
75 milioane de dolari. Iar la 
sfirșitul anului 1960, imediat 
după primirea unui nou cre
dit de 96 milioane de dolari, 
guvernul Prado a rupt rela
țiile diplomatice cu guvernul 
Fidel Castro. Așa se și expli
că rolul de marionetă a S.U.A. al președintelui Perului.Revoluția cubană și măsurile luate de guvernul Fidel Castro pentru întărirea independenței și îmbunătățirea nivelului de viață

al poporului cuban au stîrnit un puternic ecou în Peru. Masele populare din Peru exploatate nemilos și nevoite să trăiască într-o cruntă mizerie s-au ridicat la o luptă organizată împotriva regimului de teroare instaurat în țară. Măsurile luate de autoritățile pe- ruviene ca interzicerea Partidului Comunist și a altor organizații democratice, nu au dus decît la întețirea acestei lupte. Grevele muncitorilor din provincia Lambayeque, a celor de la fabricile de zahăr din Cayalti și Cartavio, a muncitorilor din industria textilă aparținînd societății „Pan- American", faptul că la 100 de mile de Lima (capitala țării) peste 1000 de țărani indieni'au pătruns pe pămînturile marilor latifundiari cerînd efectuarea unei reforme agrare, demonstrațiile studenților u- niversității din Lima — toate acestea arată o evidentă creștere a activității maselor populare în Peru. Lupta maselor pentru libertăți democratice, pentru naționalizarea industriei petrolifere și reforma agrară, crește zi de zi în Peru. Falimentul lui Prado și al „imperiului" său de jaf și a- suprire se întrezărește tot mai mult, la orizont...

BUDAPESTA. — La 17 mai a sosit la Budapesta, la invitația ministrului Industriei Ușoare a R. P. Ungare, Nagy Jozsefne, o delegație romină condusă de Alexandru Senco- vici, ministrul Industriei U- șoare al R, P. Romine.Delegația va vizita Tirgul industrial care se deschide la 19 mai Ia Budapesta, precum și o serie de întreprinderi ale Ministerului re din R. P. Industriei Ușoa- Ungară.
in cadrul celui Festival interna-CANNES.de-al 14-lea țional al filmului de la Cannes, în ziua de 16 prezentat filmul „Darclee". mai a fost rominesc

CîntăreațaSTALINABAD.romină Eva Trenka, solistă a Operei de Stat din Cluj, a interpretat Ia, 16 mai Ia Stalina- bad rolul Violetei din opera „Traviata" de Verdi.După cum a declarat unui corespondent ai agenției TASS Gafar Valomat-Zade, regizor șef al Teatrului de Operă și Balet din R.S.S. Tadjikă, spectatorii din Stalinabad au fost captivați de vocea puternică și frumoasă a talentatei artiste romîne.

LUCIAN ROLEA

MINSK. La 16 mai, Maria Voloșescu, solistă a Teatrului de Operă și Balet al R.P.R., artistă emerită, și-a inceput turneul în Uniunea Sovietică prin interpretarea rolului Tos- ca pe scena Operei din Minsk. Artista romină a interpretat excelent acest rol dificil.Maria Voloșescu va interpreta, de asemenea, in Uniunea Sovietică rolurile Aidei și Desdemonei.
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