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Cea de-a treia zi a vizitei

Noi succese 
pe graficul întrecerii

In G.A.C. din regiunea 
Suceava

ZILEI Avansuri 
bănești pentru 

zile muncă

Viteze de foraj 
sporite

Petroliștii întîmpină ziua lor 
cu noi succese în producție. Ca 
urmare a dezvoltării întrecerii 
pentru forarea rapidă și econo
mică a sondelor, muncitorii din 
sectorul de foraj au săpat în a- 
cest an peste plan mai mult de 
80 de sonde-

Numărul mare de sonde fo
rate în plus se datorește în 
bună măsură faptului că în a- 
ceastă perioadă sondorii au să- 

I pat cu turbina aproape jumă
tate din întregul volum de fo
raj, viteza de lucru planificată 
fiind depășită cu 9 la sută- 
Totodată, în opt luni sondorii 
au reușit, ca prin reducerea 
prețului de cost pe metrul fo
rat, să obțină economii față de 
deviz în valoare de 17 800 000 
lei.

(Agerpres)Fruntașii
Îndeplinirea sarcinilor de 

plan, scurtarea timpului de 
execuție ca și sporirea econo
miilor au constituit și pe luna 
septembrie pentru toți munci
torii sectorului III producție 
Țintea obiective importante 
în întrecerea socialistă.

In fruntea întrecerii se află 
echipa de dulgheri condusă de 
comunistul Bădăran Dumitru. 
Echipa și-a îndeplinit în mod 
ritmic planul și a realizat a- 
proape 9 000 lei economii la 
cablurile de sîrmă pentru son
dă, material lemnos etc. S-au 
evidențiat în mod deosebit ti
nerii Șerban Dumitru, Petre- 
scu Marin și Spiridon Traian.

De multă apreciere și tot 
atîta stimă se bucură și echi
pa de electricieni condusă de 
tînărul Frățilă Răducanu. In- 
tr-o ședință de producție echi
pa s-a angajat să lucreze 6 zile 
pe lună cu material economisit. 
Angajamentul a fost îndepli
nit și depășit.

Schela Boldești. Un peisaj obișnuit de pe Valea Prahovei
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Din primele luni ale anu
lui, gospodăriile agricole co
lective din regiunea Suceava 
au realizat însemnate venituri 
bănești prin valorificarea pro
duselor vegetale și animale. 
Aceste venituri! au fost folo
site pentru dezvoltarea mai 
departe a averii obștești, în
deosebi a creșterii animalelor, 
precum și pentru repartizare 
lunar sau trimestrial de avan
suri colectiviștilor. Gospodă
riile colective din comunele 
Săveni, Vlăsinești, Mihălășeni 
și altele, care au dezvoltat a- 
vutul obștesc și și-au sporit 
astfel veniturile, au împărțit 
avansuri bănești în fiecare 
lună.

Valoarea totală a avansuri
lor date colectiviștilor de gos
podăriile colective din regiune 
pentru zilele-muncă făcute în 
primele 8 luni ale anului de
pășește 50 milioane lei. în a- 
fara acestora, gospodăriile co
lective au repartizat și avan
suri în natură din culturile 
recoltate pînă acum.

(Agerpres)

pe care o face în Indonezia to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu. Mănescu, a fost consa
crată vizitării marelui șantier 
al hidrocentralei de la Djati- 
luhur, unul din principalele 
obiective ale planului de opt 
ani al Indoneziei.

împreună cu înalții oaspeți 
romîni, la Djatiluhur a sosit 
președintele ăr. Sukarno, pre
cum și Ahem Eringradja, mi
nistrul muncii, Kadarusman, 
ministru al procuraturii, Ich- 
san, secretar de stat, genera
lul de brigadă Ibrahim Adjie, 
comandantul teritorial al Ja- 
wei de vest, Mashude, guver
natorul Jawei de vest, și 
persoane oficiale.

De la Djakarta pînă la 
viul Tjitarum, unul din 
cinci mari fluvii ale insulei 
Jawa, pe care se construiește 
marea hidrocentrală, sînt 120 
de km. Drumul străbate locuri 
și localități de o deosebită 
frumusețe. Convoiul de mașini 
a trecut printre plantații de 
cauciuc și păduri de tek, prin
tre bananieri și cocotieri.

Cel mai frumos, cel mai 
impresionant aspect al călăto
riei a fost însă entuziasmul 
zecilor și zecilor de mii 
oameni care de-a lungul 
tregului drum de 120 de 
și mai ales în localitățile 
portante, i-au așteptat pe 
speții romîni și i-au salutat 
cu însuflețire, au dansat și 
cîntat. Pretutindeni fluturau 
stegulețe ale Republicii Popu*Pregătiri pentru

alte

fiu- 
cele

de 
în- 

km, 
im- 
oa-

RADU JILÄVEANU 
controlor tehnic

Metode înaintate, 
economii mari
La schela de extracție Bă- 

beni se aplică cu succes me
tode înaintate de lucru. Lu- 
crînd astfel, rezultatele în pro
ducție sînt și ele mai mari. 
Așa de exemplu datorită spo
ririi producției de țiței și a 
productivității muncii, petro
liștii au realizat economii pe
ste plan în valoare de 983 000 
lei.

Printre fruntași în aplicarea 
metodelor de înaltă productivi
tate și în realizarea de econo
mii se numără și Ion Mihai, 
Ion Mircea, Gheorghe Schiopu.

P c
• Petroliștii sche

lei Boldești au rea
lizat pînă în pre
zent 5 420 000 lei e- 
conomii la prețul 
de cost și au dat 
beneficii peste plan 
în valoare de 
7 740 000 lei.

• Sondorii între
prinderii de foraj 
Craiova au săpat de 
la începutul anu
lui și pînă acum 
111 sonde. Numai

SCURT
pe 9 luni din acest 
an ei au depășit nu
mărul sondelor fo
rate în anul 1961.

• în schelele pe
troliere din regiu
nea Ploiești s-au 
luat recent măsuri 
pentru reducerea la 
maximum a pierde
rilor de țiței. La 
Boldești, Cîmpina 
și Băicoi s-au făcut 
etanșările necesare 
la instalațiile de

extracție, au fost 
montate supape la 
toate rezervoarele 
de mare capacitate 
din parcuri și de
pozite. De aseme
nea, la sonde s-au 
luat măsuri pentru 
prelungirea timpu
lui de funcționare 
între două inter
venții și pentru 
scurtarea duratei a- 
cestora.

sezonul de iarnă
ta uzinele constructoare de uti

laj petrolier din Ploiești, Tîrgoviște 
și Cîmpina 
tiri pentru 
crările de 
instalațiilor 
nat au fost terminate. Au fost de 
asemenea, reparate și revizuite 
ușile și geamurile halelor. In ma
joritatea secțiilor s-au efectuat lu
crări de izolare termică a conduc
telor de aburi și apă, care alimen
tează mașinile, și au fost înlocuite 
piesele uzate, Acum se verifică și

se fac intense pregă- 
sezonul de Iarnă. Lu- 
reparare și revizuire a 
de încălzire și Humi-

se pun la punct cazanele de S- 
buri și stafiile de pompare a apei, 
iar la unele utilaje se fac reparajii 
generale.

In același timp, uzinele «e •- 
provizionează cu materii prime și 
materiale care să asigura desfă
șurarea fără întrerupere la proce
sului de produc|ie pe timpul Iernii, 
Iar cantinele, 
vaturi, fructe 
carne,

cu legume, zarza- 
și preparate din

(Agerpres)

7.800 de tone de furaje au realizai pînă acum colectiviștii din comuna Smulfi, raionul Bujoru. Ei și-au asigurat mal mult decît îșl 
planificaseră și asta înseamnă că animalele gospodăriei vor avea hrană din belșug.

FotoAGERPRES

lare Romîne, alături de ste- 
gulețele alb-roșii ale Indone
ziei. Zeci de mii de indone
zieni au ținut să-i întimpine 
pe solii poporului prieten ro
mân și atunci cînd aceștia s-au 
înapoiat de la Djatiluhur la 
Djakarta.

„SaJiabat“ — prietenie ; Mer- 
deka — libertate erau cuvin
tele care răsunau cel mai pu
ternic în aclamațiile de salut 
ale populației. „Merdeka“ a 
fost lozinca de luptă a poporu
lui indonezian în timpul înde
lungatei robii coloniale, „Mer
deka“ este astăzi expresia 
bucuriei de a trăi în libertate 
și totodată salutul care se a- 
dresează oaspeților dragi, prie
tenilor.

Pe șantierul marelui baraj, 
conducătorii statului romin au

fost primiți de Sargito Sar- 
wond, secretar general al Mi
nisterului Lucrărilor Publice, 
care le-a dat ample explicații 
asupra caracteristicilor con
strucției. Această mare lucra
re are o însemnătate deosebită 
pentru economia Indoneziei, 
pentru dezvoltarea bazei sale 
energetice. Hidrocentrala va 
juca un rol important în viața 
populației din insula Jawa, 
pe care trăiesc aproape două 
treimi din populația țării. A- 
cest complex energetic, prevă
zut să intre în funcțiune în 
următorii trei ani, va produce 
150 000 de kW energie electri
că. Împreună cu centralele 
electrice existente și cu cele 
aflate în construcție, Jawa de

vest va dispune într-un viitor 
apropiat de 459 000 kW ener
gie electrică. Prin darea în fo
losință a complexului hidroe
nergetic se vor putea iriga cu 
ajutorul apelor îmblânzite ale 
fluviului Tjitarum, 240 000 de 
hectare pe care se va cultiva 
orez. Potrivit calculelor, acea
sta va permite să se sporească 
producția de orez cu 624 000 de 
tone. Aceasta va fi o contri
buție serioasă la rezolvarea 
problemei satisfacerii cerințe
lor de orez ale pieții interne. 
Totodată, 3 milioane de metri 
cubi de apă potabilă vor fi 
destinați îmbunătățirii aprovi
zionării cu apă a Djakartei și 
altor orașe din împrejurimi. 
Pe malul lacului de acumu-

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, tniretinîndu-se cu președintele dr. Sukarno la sosirea în Djakarta.

(Telefoto î AGERPRES)

Un bloc-turn cu 10 etaje
SUte 65 lamilil de 

oameni ai muncii din 
orașul Constanta s-au 
mutat zilele acestea în 
noul bloc-turn cu 10 e- 
taje construit Înainte

de termen In cvarta
lul de pe locul iostei 
gări de călători din 
localitate. De la Înce
putul anului, construc
torii dobrogeni au

dat în folosință ta 
Constanta, Medgidia, 
Tulcea, Mangalia și în 
alte orașe peste 700 de 
apartamente.

(Agerpres)

Premierea unor biblioteci fruntașe
Prima etapă a concursului bienal „Biblioteca în slujba construc

ției socialismului* a cuprins 370 de biblioteci raionale, comunale și 
sătești din regiunea Crișana. In acest timp au fost citite peste un 
milion de cărți, numărul cititorilor crescînd cu 112 000 față de în
tregul an 1961.

Pentru rezultatele în răspîridirea cărții la sate, recent au fost pre
miate colectivele bibliotecilor fruntașe din Beiuș, Hidișel, Valea lui 
Mihai, Sîntana, Cadea și altele,

(Agerpres)

Dispensar modern la Craiova

Promoții noi 
de muncitori 
constructori

La întreprinderea de construc
ții siderurgice din Hunedoara au 
absolvit zilele acestea școala de 
calificare 150 de muncitori elec
tricieni. în întreprindere s-au pre
gătit în total anul acesta 700 de 
constructori. Aceștia au plecat să 
lucreze pe marile șantiere indus
triale de la Hunedoara și Calan.

Alți 1 000 de constructori ur
mează să-și primească diplomele 
de calificare pînă la sfîrșiful anu
lui. Mulfi dintre muncitorii califi
cați în ultimii ani studiază în în- 
vătămîntul superior pentru a de
veni ingineri.

ta Craiova H fost dat în folo
sință un dispensar modern care 
deservește locuitorii din cartierul 
Lascăr Catargi. Noua unitate sa

nitară este prevăzută cu cabinete 
separate pentru adulti și copii.

Acesta este cel de-al 3-lea dis
pensar clădit la Craiova în ulti
mul timp.

(Agerpres)

Noi unități
ale cooperației

de consum

ins amint arilor - us ritm mai rapid !
rate de porumb; să nu punem sub braz
dă decît sămânță de calitate cu buletin 
roșu; să însămânțăm la adâncimea de 
6-7 centimetri și să tăvălugim după 
aceea pentru a elimina golurile de aer, 
mai ales în terenul arat proaspăt; să 
terminăm însămînțările în 10—12 zile.

Întors la brigadă am procedat așa. Am 
cerut sprijinul comuniștilor și, împreună 
cu grupa U.T.M., am organizat o conREPEDE,DAR SI BINE !

dl

RECOLTA ÎN HAMBARE — 

SĂMÎNȚA SUB BRAZDĂ!■
W rigada noastră lucrează pe 
Sr ogoarele gospodăriei colec- 
y tive „Drumul socialismului“ 
i din Aricești-Rahtivani. Toți 
H sîntem de aici, din comună, 
II ori din împrejurimi. Cunoa

ștem bine pămînturile și oa
menii pentru că lucrăm aici de patru ani 
consecutiv. Acum, ne bucurăm pentru că 
suprafețele gospodăriei în care lucrăm 
s-au mărit. A- 

ceasta pentru că 
membrii gos
podăriei colec
tive din Nede- 
lea și-au unit 
pămînturile cu 
cei din Ari
cești. Așadar, 
în această toa
mnă, noi cei 10 membrii ai brigăzii — 
toți tineri — vom avea mult de lucru. 
Se înțelege, că sarcina noastră de pro
ducție cea mai de seamă este terminarea 
însămînțărilor în timpul optim și la 
un înalt nivel agrotehnic. Pentru 
această campanie avem de rea
lizat 2 807 hectare arătură normală. Pe 
915 hectare vom însămînța grîu. Am 
pornit la treabă bine pregătiți. Înainte 
de 25 septembrie, cînd s-a declanșat cam
pania de însămînțări, la stațiune a avut 
loc o ședință cu șefii de brigadă. Iată 
cîteva din indicațiile care le-am primit 
și pe care brigada noastră le respectă 
întocmai: să începem semănatul în te
renul pe care am făcut arături din vară 
și să efectuăm concomitent arături, să 
grăpăm și să discuim terenurile elibe

sfătuire. S-au adus la cunoștința fiecă
rui tractorist sarcinile și dispozițiile pri
mite. Fiecare știe ce are de făcut. Patru 
dintre tractoriști pregătesc cele 400 de 
hectare care vor fi însămânțate după 
porumb, iar restul însămânțează pe te
renul pregătit dinainte. Pe semănători 
lucrează colectiviști tineri cu care s-a 
făcut instructaj amănunțit, in fiecare zi, 
șeful de brigadă, împreună cu Ion Cris- 
tescu, inginerul agronom al colectivei, 
controlează calitatea lucrărilor fiecărui 
tractorist. La brigadă se ține evidența 
calității și se afișează zilnic numele 
fruntașilor. In numai patru zile am se
mănat 20 de hectare cu secară masă 
verde, 27 de hectare cu orz, 45 de hec
tare cu grîu și am pregătit aproape 100 
de hectare de teren eliberat de porumb.

Pentru o bună mărunțire a pământu
lui am făcut două discuiri perpendicu
lare. Fiecare tractorist folosește la 
însămânțat viteza a treia, mică, a 
tractorului pentru ca semințele să se 
împrăștie uniform și, în același timp, 
pentru a încadra lucrarea în timpul op
tim. Înainte de a începe semănatul pe 
o tarla, jalonăm terenul și tragem o 
brazdă de control. Semănăm la adânci

mea de 7 cen- 
• timetri, ' agre

gatele fiind u- 
niform reglate. 
Imediat după 
ce am semă
nat, tăvălugim. 
In terenul pe 
care îl însă
mânțăm după

porumb, facem o arătură la 18-20 cm. 
iar pentru a nu ieși bolovani mari lu
crăm cu discuitorul.

Sînt reguli de la care nu ne. abatem. 
Recentul control făcut de' tovarăși din 
conducerea stațiunii la primele lucrări, 
ne-a bucurat. Am primit numai califi
cative bune. Au fost evidențiați pînă 
acum comunistul Stan Movilă și ute- 
miștii Ion Vrînceanu și Marin Mihăilă. 
Toți membrii brigăzii se străduiesc să 
lucreze bine pentru ca să menținem tit
lul de brigadă fruntașă pe stațiune, pe 
care l-am cîștigat în campania de vară.

DUMITRU STOICA 
șef de brigadă, 

DUMITRU ENE 
organizatorul grupei U.T.M. din brigada 
I de la S.M.T. Buda, regiunea Ploiești

întunericul nopții mai stăruia 
cînd în răspîntie se adunase a- 
proape tot satul. Colectiviștii au 
luat obiceiul de a-și da aici întîl- 
nire pentru a pleca împreună, 
acolo unde ei înșiși stabilesc, cu 
o zi înainte, să lucreze. Ei știu 
că timpul pentru recoltarea cul
turilor de toamnă trebuie folo
sit din plin, pentru a permite 
tractoarelor să tragă brazdă nouă 
recoltei viitoare. Așa au recol
tat colectiviștii din comuna Tîm- 
boești, satul Obrejița, raionul 
Rm. Sărat, în timpul stabilit, sfe
cla de zahăr. Acum se recoltea
ză ultimele suprafețe cultivate 
cu porumb și se eliberează te
renul de coceni, în vederea pre
gătirii Iui pentru a putea fi în- 
sămînțat la timp, cu grîu. E- 
chipa comunistului Dumitru Ra- 
covițeanu a cules porumbul și a 
tăiat cocenii de pe 4 ha într-o 
singură zi, depășind cu mult 
norma stabilită.

Nedezmințindu-și hărnicia, co
lectiviștii au trecut cu toate for
țele Ia însămînțatul griului. Me
canizatorii de la S.M.T. Sihlea, 
care lucrează pe tarlalele gospo
dăriei noastre — tși încheie 
scrisoarea colectivistul CON.

STANTIN GEORGESCU - au 
însămînțat, într-o singură zi, 21 
de ha cu grîu.

Colectiviștii de la G.A.C. „28 
Martie“ din comuna Brabova, 
raionul Craiova, au terminat, zi
lele trecute, recoltatul porumbu
lui de pe toate cele 300 de ha

Din scrisorile 
corespondenților 

voluntari

— ne scrie colectivistul CON
STANTIN PĂSĂRICĂ. Ei au 
înlesnit tractoriștilor din briga
da nr. 23 de la S.M.T. Cîrcea să 
vină cu cîteva zile mai devreme 
să înceapă pregătirea terenului 
în vederea însămînțării lui cu 
grîu. Tractoriștii Radu Zdrăv- 
culescu, Ion Samoilă și ceilalți 
tineri din această brigadă de 
mecanizatori, execută arături de 
cea mai bună calitate. Se impu
ne însă urgentarea însămînțări- 
lor, deoarece este un mare de
calaj între acestea și pregătirea 
terenului, iar timpul o înaintat.

Despre măsurile luate de că
tre colectiviștii de la G.A.C. 
„Partizanul roșu“ din comuna 
Independența, raionul Galați, 
pentru ca lucrările agricole din 
această toamnă să se desfășoare 
în cel mai scurt timp și în con
dițiile cele mai bune, colectivis
tul IONEL BARAC, ne scrie: 
Censiliul de conducere al gospo
dăriei a întocmit un plan pri
vind campania de însămînțări, în 
care a fost prevăzută fiecare lu
crare în parte, indicîndu-se tot
odată termenul de executare a 
ei, viteza zilnică de lucru, cine 
răspunde de fiecare lucrare în 
parte etc.

Acest plan a fost prelucrat 
cu membrii tuturor brigăzilor de 
cîmp și s-a trecut îndată la în
făptuirea lui. Din suprafața de 
700 de ha, cît au colectiviștii în 
plan să însămînțeze, au fost pre
gătite pînă mai acum cîteva zile 
500 de ha de teren. Această su
prafață a fost arată adînc, dis
cuită și grăpată. O bună parte 
din suprafața cultivată cu po-

N. COTIGĂ

(Continuare In pag. a lll-a)

în regiunea lași

în ultimul timp, în satele 
regiunii. Iași au fost date în 
folosință 20 de noi unități ale 
cooperației de consum, în ma
joritate magazine universale. 
Din anul 1955 și pînă acum, 
s-au construit peste 270 astfel 
de unități.

în primele 8 luni din acest 
an, volumul mărfurilor vîndu- 
te prin unitățile cooperației 
de consum din regiune a fost 
cu aproximativ 8 milioane lei 
mai mare decît în întreg anul 
1956.

(Agerpres)



0 bază temeinică pentru dezbaterile adunării• •

ilele acestea, la 
Școala medie nr. 1 
„Nicolae Bălcescu“ 
din Pitești, va avea 
loc un eveniment 
important în viața 
organizației 

clasele se 
generale 
alegeri.
important

U.T.M. 
vor desfășura 
de dări de

fn toate 
adunările 
seamă și

Un rol 
fășurare a acestor 
dările de seamă. Acestea trebuie 
să dezbată cu maturitate și spi
rit de răspundere cele mai im
portante probleme legate de pre
gătirea politică a elevilor, de re
zultatele pe care ei le obțin la 
învățătură, indicînd, în același 
timp, principalele direcții în care 
trebuie îmbunătățită activitatea 
organizațiilor U.T.M, Pentru ca 
dările de seamă să fie cît mai 
bogate în fapte, să cuprindă în
treaga activitate desfășurată de 
organizațiile U.T.M., sub îndru
marea organizațiilor de partid, să 
arate concret realizările și lipsu
rile, comitetul U.T.M. al școlii a 
luat măsuri ca acestea să fie în
tocmite din timp. S-au format co
lective largi din care fac parte 
membri ai birourilor U.T.M., or
ganizatori de grupe U.T.M., elevi 
fruntași Ia învățătură și în activi
tatea obștească. Tovarășii din a- 
ceste colective au discutat în
delung cu diriginfii, cu proteso-, 
rii, cu numeroși uiemiști, cerîndu- 
le să-și spună părerea asupra 
aspectelor ce trebuie înserate în 
dările de seamă. Această docu
mentare i-a ajutat să întocmească 
dări de seamă analitice, care să 
constituie o temeinică bază de 
discuții pentru utemiști.

în buna des- 
adunări îl au

a învăța foarte bine. Or, faptul 
că peste 80 la sută din numărul 
total al elevilor școlii au promo
vat anul școlar trecut cu note în
tre 7 și 10, dovedește că prin 
întreaga activitate politico-educa- 
tivă, organizația U.T.M. a 
tribuit la creșterea simțului 
răspundere al elevilor față 
învățătură. In dările 
ale tuturor organizațiilor 
acest aspect al muncii polifico- 
educative ocupă un loc însemnat.

Darea de seamă ce va fi pre
zentată în adunarea generală a or
ganizației U.T.M. de an a claselor 
a X-a, de pildă, arată că în anul 
școlar trecut în toate cele 6 clase 
a X-a (pe atunci a IX-a) întreaga 
activitate polifico-educativă a fost 
strîns legată de sarcinile de pre
gătire teoretică și practică a ele
vilor, de îmbunătățire permanen
tă a situației la învățăfură. Acti
vitatea elevilor s-a desfășurat sub 
semnul hotărîrii „nici o notă sub 
7“, hotărîre pe care utemiștii au 
luat-o încă în adunarea de ale
geri de la început de an școlar. 
Aceasta a avut un puternic carac
ter stimulativ. întregul colectiv al 
clasei, îndrumat de organizația 
U.T.M. și de diriginți, a urmărit 
cum se realizează această hotă
rîre. Articolele apărute la gazeta 
de perete, legătura permanentă

cori
de 
de 

de seamă 
U.T.M.

cu părinții, grupele de învățătură, 
toate acestea, se arată în darea 
de seamă, au susținut 
inițiativa colectivului 
au contribuit la obținerea 
rezultate 
îndoială, 
analizînd 
folosi și

lată însă că utemiștii din orga
nizația U.T.M. a claselor a Xl-a 
nu se pot lăuda cu o situație a-

continuu 
și, firește, 

unor 
bune la învățăfură. Fără 
utemiștii claselor a X-a, 
această experiență, o vor 
în acest an școlar.

fuație s-a reflectat în rezultatele 
mediocre obținute la învățătură 
de elevi din aceste clase. Colec
tivul care a alcătuit darea de sea
mă a organizației U.T.M. a clase
lor a Xl-a trebuie să mai revină 
asupra acestui capitol al dării de 
seamă, să analizeze mai profund 
cauzele care au dus la rezulta
tele mediocre. Este foarte impor
tant ca fiecare elev, care a avut 
asemenea rezultate la învățătură, 
să fie analizat, să afle din darea

Pregătiri în vederea adunărilor generale 
de dări de seamă și alegeri la Școala 

medie nr. 1 din Pitești

semănătoare. La clasele a Xl-a E 
(organizator lanculescu Radu) și a 
Xl-a F (organizator Bibireață Emi- 
lian) — se arată în darea de sea
mă pregătită pentru alegeri — 
organizațiile U.T.M. s-au preocu
pat într-o mai mică măsură să 
creeze în colectivele de elevi o 
atmosferă de seriozitate în muncă 
și învățătură, o atitudine plină 
de răspundere fafă de pregătirea 
fiecărui elev, să creeze o opinie 
combativă, exigentă fafă de orice 
manifestări negative. Această si-

de seamă că atitudinea sa este 
dezaprobată și, totodată, căile 
pe care trebuie să le urmeze 
pentru a se îndrepta. Ridicînd 
astfel de probleme, care în cursul 
anului școlar trecut i-au preocupat 
pe utemiști, darea de seamă va 
constitui o puternică bază de dis. 
cuții în adunarea generală de a- 
legeri.

Citind mai departe darea de 
seamă pregătită pentru a- 
dunarea generală a orga

nizației U.T.M. de an a claselor a

Xl-a sesizăm o seamă de genera
lități. Organizația U.T.M. de an — 
se spune în darea de seamă — 
s-a ocupat îndeaproape de mun
ca de educație comunistă a ele
vilor, folosind diverse forme acce
sibile vîrstei acestora. S-a acordat 
atenție organizării învățămîntului 
politic, informărilor politice, s-a 
îmbogățit conținutul adunărilor 
generale, unde s-au dezbătut pro
bleme strîns legate de învățătură, 
disciplină și conduită școlară. De
sigur, toate acestea constituie 
obiective importante ale activită
ții politice a organizației U.T.M. 
de an și se cer evidențiate în 
darea de seamă. Dar nu la modul 
general.

Se știe 
organizație 
U.T.M. nu 
deauna la

doar că în această 
adunările generale 

se desfășurau înfot- 
un nivel corespunzător. 

Utemiștii nu erau consultati întot
deauna asupra problemelor care 
figurau pe ordinea de zi a adu
nărilor, nu erau atrași la pregă
tirea acestora. De multe ori, în 
aceste adunări se discutau numai 
chestiuni 
du-se problemele 
activității

Firește, 
flectat în 
atitudinea
Deneanu Gheorghe nu-și îndepli-

organizatorice, neglijîn- 
concrete ale 

de zi cu zi din clasă.
toate acestea s-au re- 

comportarea elevilor, în 
lor fată de învățătură.

ctivitatea organizațiilor 
U.T.M. din școli poate fi 
apreciată prin prizma rezul

tatelor obținute de elevi în înde
plinirea îndatoririlor patriotice de

Un nou complex școlar
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru.) Odată cu 
deschiderea noului an școlar 
1962—1963 în orașul Baia 
Mare a fost dat în folosință 
noul complex al Școlii tehni
ce financiare compus din 8 
săli de clasă, cantină proprie, 
internat cu 154 de locuri, dor
mitoare confortabile, și cele
lalte anexe necesare. Comple
xul va asigura cele mai bune 
condiții de viață și de studiu 
viitoarelor cadre economice 
pentru întreprinderile și in
stituțiile regiunilor Maramu
reș și Crișana. Prin darea în 
folosință a noului complex, 
capacitatea de școlarizare a 
Școlii tehnice financiare s-a 
dublat. P R I

dinȘcoala medie nr. 2 
Gherla.

împreună cu directorul 
Iii, am străbătut coridoarele 
și clasele în care dăinuie o 
ordine și curățenie exemplară.

Am intrat în clasa a VIII-a, 
despre ale cărei rezultate la 
învățătură și purtare se spu
seseră lucruri frumoase. „Exi- 
gențelg noastre își găsesc în 
aceasta clasă ecoul dorit* — 
mi-a spus dirigintele. Iată-1 pe 
elevul Bindea Constantin. Din 
primele zile ale anului el a 
început să învețe cu seriozita
te, așa că în catalog, pe file
le proaspete, s-au așternut 
primele lui note: 10 la mate
matică, 10 la istorie, 10 la lim
ba romînă. Dar utemistul Bin
dea Constantin nu e singurul

șco

I
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nea sarcinile de organizație, Mari- 
nescu Luminița avea o ținută ne
corespunzătoare, Chirilă Ion ve
nea mereu cu lecțiile nepregătite. 
Și exemplele ar mai putea con
tinua. Considerăm că aceste pro
bleme trebuie neapărat să fie cu
prinse în darea de seamă, în lo
cul frazelor generale. Numai ast
fel utemiștii, la adunarea de ale
geri, vor găsi în darea de sea
mă un ghid, vor înțelege mai 
bine spre ce probleme trebuie 
să-și îndrepte atenția în cadrul 
discuțiilor și în activitatea de vii
tor.

Pînă la alegeri mai sînt nu
mai citeva zile. In acest 
timp, comitetul U.T.M. al 

Școlii medii nr. 1 „Nicolae Băl
cescu" din Pitești va trebui să ia 
legătura cu utemiștii din colecti
vele de întocmire a dărilor de 
seamă, să discute asupra fiecărei 
dări de seamă, să îndrume aceste 
colective în* vederea îmbunătățirii 
conținutului lor, în așa fel încît a- 
cesfea să constituie baza unor 
dezbateri vii în adunările gene
rale, dezbateri care să ducă la 
hotărîri cuprinzătoare și chibzuite.

Adrian vasilescu
Foto ; N. STELORIAN

In laboratorul Școlii medii nr. 3 Mihai Viteazul din Ploiești

PAGINA ELEVULUI

Discuție asupra dării de seamă care va fi prezentată la adunarea ge
nerală U.T.M. de alegeri.

Valorificarea
experienței pozitive

Foto : S. NICULESCUELE N O T E 21Z©t 21

elev bun din această clasă. 
Tot atît de bine învață, de 
pildă, Mic Ioan, Sînmihăianu 
Emil și mulți alții. Mîine-poi- 
mîine, ei vor fi profesori buni, 
muncitori cu o înaltă califica
re, tehnicieni, ingineri, sau 
medici străluciți.

Elevii din clasa a X-a A au 
pornit și ei anul acesta cu 
mult elan în munca de învă
țătură. Tiberiu Costea, diri
gintele clasei, răsfoiește atent 
catalogul, se consultă cu cei
lalți profesori după care ne ci
tează numele elevilor buni, în 
ale căror carnete de note au 
poposit primii 9 și 10 : Bin- 
dea Bafta, Dușceag Mircea, 
Rusu Ioan, Mîrza Mariana, 
Suciu Felifica și alții. Note 
mari, roade ale sîrguinței la

învățătură au primit numeroși 
alți elevi.

Și în clasa a VUI-a D există 
numeroși elevi buni ca Merea 
Sidonia, secretara U.T.M. pe 
clasă, Sima Elisabeta, Popan- 
dron Doina, Vlad Angela și al
ții. în schimb, sînt și o serie 
de elevi care nu răspund cu 
cinste sarcinilor ce le revin, 
se mențin pe linia mediocrită
ții. Exemple de acest fel se 
pot da și de la clasele a Xl-a 
unde mai sînt elevi care nu 
se pregătesc. Ej trebuie să 
treacă cit mai grabnic la o 
muncă serioasă și susținută. 
Notele proaste din carnetele 
lor de elevi să fie înlocuite cu 
note bune, rezultate ale unei 
noi atitudini față de muncă.

OCTAVIAN GEORGESCU

satirică
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Eram la Școala 
medie de muzică și 
arte plastice din Ti
mișoara. De-abia 
făcusem cîțiva pași 
pe coridoare și a- 
tenția ne-a fost a- 
trasă de un grup de 
elevi care discutau 
cu aprindere în fața 
unei gazete de pe
rete.

— Vite-o pe Dra- 
gomir Ana ! Și pe 
Chirilă Angela! — 
se auzeau exclama
ții.

— Le cunoști du
pă coafura extrava
gantă!

— Ce-or să spună 
acum ?

Undeva, în spate
le lor, cele două, 
ca și altele ce erau 
vizate în noul nu
măr al gazetei sati
rice a postului ute
mist de control, tă
ceau. Ce-ar fi avut 
de spus ? Greu de 
ghicit, dar se vedea 
că n-or să mai re
pete folosirea „mo
dernelor“ coafuri.

Alături de grupul

de elevi amintit, ne 
privește din ramă 
eleva Constantin 
Geta. In urma ei, 
ca după o cometă, 
rămîne o coadă lun
gă de... sîmburi, a- 
runcați pe coridoa
rele școlii.

...A apărut al doi
lea număr al gaze
tei satirice a postu
lui utemist de con
trol din acest an. 
Primele manifestări 
de neglijență față 
de avutul obștesc, 
delăsare la învăță
tură au fost puse cu 
promptitudine în a- 
tenția colectivului. 
Din primele zile 
colectivul gazetei 
satirice a postului 
utemist de control 
a pornit la treabă. 
Jurma Gheorghe 
din clasa a Xl-a B 
e cunoscut de toți 
ca fiind sufletul ga
zetei satirice.

— Dacă e ceva 
urgent — ne spune 
el — scoatem o edi
ție specială, în afa-

ra edițiilor săptă
mânale.

Cîltea Ștefan, Tul. 
can Dorit, Rodonici 
Ionel, Triff Norbert 
sînt alți 
tre cei 
membri 
postului 
control.

Dar nu numai a- 
ceste aspecte nega
tive sînt scoase în 
relief de gazetă. 
Din gazetă aflăm și 
despre concertele 
date de elevi, de 
expozițiile organi
zate etc.

— Pentru a-i 
mări prestigiul, ne 
spune tov. Bainschi 
Borislav, secretarul 
comitetului U.T.M. 
pe școală, am luat 
hotărîrea ca abate
rile sesizate de ga
zeta satirică să fie 
discutate în organi
zațiile pe clasă, lu- 
îndu-se măsuri con
crete de lichidare a 
lor.

cîțiva dira
mai activi 
ai gazetei 

utemist de

CORNEL 
VLĂDOREANU
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Cea mai mare atenție fa ore. Aceasta asigură succesul la învățăfură
Foto : N. STELORIAN

La școală și în atelier
E o lecție neobișnuit de vie, de antrenantă. 

Nici n-ai crede că e ultima oră din zi, atît 
de vioi și de activi sînt cei peste 25 de elevi 
ai anului I — cocători de la Școala profesio
nală de ucenici de pe lingă Fabrica de ci
ment Turda. Intr-una din primele bănci, 
elevul Nicolae Sălăjan se străduiește să dea 
cele mai bune răspunsuri la morfologie. 
Profesoara îi apreciază siguranța cu care 
vorbește, corectitudinea exprimării. Apoi, la 
predare, Sălăjan e numai „ochi și urechi"; 
pe figura sa e întipărită dorința de a ști, de 
a pătrunde cît mai adine tainele care i se 
dezvăluie. Cu o zi înainte același elev, cu 
aceeași profundă atenție participa la lecția 
practică în atelierul de cocătorie al școlii.

— Noi, elevii anului I, ne spune Nicolae Să
lăjan, facem practica în atelierele școlii. In

anii următori, respectiv în anii II și III, in
struirea noastră practică are loc direct în 
producție.

— Pentru anul viitor, ne spune tovarășul 
inginer Alexandru Rusu, directorul școlii, 
sînt prevăzute noi laboratoare și o sală mare 
de proiectare.

Toate acestea sînt foarte necesare, mai cu 
seamă, acum, cînd școala noastră și-a schim
bat oarecum profilul, prin înființarea a două 
clase de școală tehnică. Maiștrii cu o înaltă 
calificare îndrumă în mod permanent prac
tica elevilor; cadre competente de speciali
tate, în genere cadre inginerești, asigură o 
instruire teoretică temeinică, legată strîns de 
cunoștințele practice. Îmbinarea dintre teo
rie și practică este bine sudată.

M. FILIMON

— Pregătirile care se fac 
în vederea alegerilor U.T.M. 
din școala noastră au în cen
trul lor, ca problemă princi
pală, învățătura — spunea 
tov. prof. Constantin Popes- 
cu, secretarul comitetului 
U.T.M. al Școlii medii nr. 22 
„Gh, Șincai“ din Capitală, în
tr-o discuție pe care am a- 
vut-o zilele acestea.

în tot ceea ce facem acum 
în această direcție, a continuat 
el, folosim din plin experiența 
anului trecut.

La începutul noului an șco
lar, organizația U.T.M. din 
școală a luat. în colaborare cu 
conducerea școlii și'cu tovarășii 
profesori diriginți, o serie de 
măsuri care să ducă la pre
venirea lipsurilor din anul 
trecut, la obținerea unor re
zultate mai bune. încă din 
primele zile au fost reorga
nizate grupele de învățătură . ...-- ----- -----------  ---
(după același principiu ca și terii. Asemenea caiete au fost 

expuse pentru a fi văzute de 
toți elevii școlii. Au fost ex
puse, de asemenea, și caiete 
bune de notițe pentru a 
luate drept exemplu.

Organizarea rațională 
grupelor de întrajutorare 
învățătură și urmărirea 5 
deaproape a activității lor au 
contribuit, de asemenea, la 
îndreptarea situației multor 
elevi, la obținerea unor bune 
rezultate. S-au alcătuit grupe 
de învățătură de cîte trei e- 
levi: unul bun, unul medio
cru, unul slab, ținînd seama 
ca toți acești elevi să locuias
că în apropiere, spre a se pu
tea aduna la unul dintre ei 
să învețe. De fapt, în cadrul 
unei asemenea grupe un sin
gur elev (cel mai slab) tre
buia să primească ajutorul, 
deoarece elevul mediocru 
fiind, de cele mai multe ori, 
elev cu posibilități de învă
țătură, dar leneș, pus în si
tuația de a da și el ajutor al
tui coleg, era în primul rînd 
el însuși stimulat să învețe 
temeinic. Modul acesta de 
organizare a dat rezultate 
foarte bune ; de aceea, în a- 
nul școlar care a început de 
curînd el a fost extins.

— în nenumăratele discu
ții pe care le-am avut anul 
trecut cu elevii utemiști și 
neutemiști, atît în fața birou
rilor de an, în fața comitetu-

portant ca elevii să învețe 
temeinic încă din primele zile 
de școală și să continue a- 
cest lucru cu perseverență. 
Cu acest prilej s-a luat hotă- 
rîrea : „Nici un elev utemist 
corijent sau repetent*.

Este bine știut că atunci 
cînd elevul nu este atent în 
clasă și nu-și ia notițe în mod 
ordonat pentru fiecare disci
plină pe cîte un caiet sepa
rat nu poate obține decît re
zultate slabe. Constatîndu-se 
că și în această școală unul 
din izvoarele lipsurilor pleca 
de aici, organizația U.T.M. a 
inițiat controlul periodic al 
caietelor de notițe. Cu acest 
prilej au fost descoperite ca
iete așa-zise „universale“, ca 
cel al elevului Mușat Miron 
din clasa a Xl-a B care, în
tr-o zi, de exemplu, pe o sin
gură pagină, luase „notițe“ nu 
mai puțin decît la cinci ma-

în anul trecut); La primele 
adunări generale pe ani s-a 
dezbătut tema „învățătura — 
datorie de onoare“, subliniin- 
du-se puternic cît este de im-
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După orele de școală, în bibliotecă

lui U.T.M., cît și în adunările 
generale — ne-a spus eleva 
Ghimig Angela din clasa a 
Xl-a F, membru al comite
tului U.T.M. pe școală, am 
căutat să-i facem pe colegii 
noștri să înțeleagă importan
ța socială a muncii școlare.

Ne-am străduit să creăm o 
opinie de masă împotriva a- 
celor elevi care nu făceau 
cinste școlii, neîndeplinin- 
du-și datoriile pe care le a- 
veau. Și satisfacția rezultate
lor bune obținute n-a fost 
mică. Clasa a Xl-a G, de e- 
xemplu, era una dintre cele 
mai slabe clase din școală. 
Printre cei mai răi elevi ai 
clasei se afla Chiriță Anghel. 
în primul trimestru el era 
căzut la aproape toate obiec
tele și aceasta nu pentru că 
n-avea posibilități de învăță
tură, ci pentru că nu se ocupa 
de școală. în urma unei adu
nări plenare pe școală, unde, 
alături de alți elevi ca el, a 
fost tras la răspundere în 
fața întregii școli pentru re
zultatele muncii sale, Chiriță 
s-a schimbat radical. Este 
deajuns să amintesc că la 
sfîrșitul anului n-a fost că
zut la nici o materie, că a 
luat examenul de maturitate 
din prima sesiune.

De la început de an școlar 
s-a trecut la generalizarea a- 
cestei experiențe. în cadrul 
comitetului U.T.M. s-a hotărît 
ca birourile de an să fie în
drumate să facă un control 
mai atent și săptămînal al re
zultatelor obținute de elevi la 
învățătură, să țină mai strîns 
legătura cu profesorii-diri- 
ginți, cu părinții elevilor. De 
asemenea, s-a hotărît ca unii 
părinți să fie invitați, în con
tinuare, la adunările generale 
ale elevilor, să fie invitați 
muncitori fruntași care să le 
vorbească elevilor despre 
succesele din producție., de
spre cerințele producției etc.

Dezbaterile largi ce vor 
avea loc în cadrul alegerilor 
organelor conducătoare U.T.M. 
vor prilejui, desigur, stabili
rea unor măsuri și mai efica
ce menite să ducă la obține
rea în acest an a unor rezul
tate la învățătură mai bune 
decît în anul trecut.

GH. ȘOVU

Ajutor susținut 
școlilor de mecanici agricoli

n noul an școlar 
< are a început la 
15 septembrie, în 
celé 7 școli profe
sionale de meca
nici agricoli de pe 
lingă stațiunile de

mașini și tractoare din regiu-
nea Mureș-Autonomă Maghia
ră, sînt înscriși peste 1800 de 
elevi. Dintre aceștia 850 sînt 
elevi în anul I.

Faptul că școlile de meca
nici agricoli au fost organizate 
pe lingă S.M.T.-uri crează 
condiții favorabile pentru în
vățătură și instruirea practică 
a elevilor.

Școala de mecanici agricoli 
din Dumbrăvioara, de pe lingă 
S.M.T. Tg. Mureș, cea mai 
mare școală de acest fel din 
regiune, are în acest an peste 
500 de elevi. Școala dispune 
de o clădire corespunzătoare, 
de internat și săli de clasă spa
țioase, de un atelier de lăcă- 
tușerie bine dotat, bucătărie, 
sală de mese, etc.

Din prima zi de școală, cei 
280 de elevi din anul I au în
ceput învățătura. Sub îndru
marea profesorilor și maiștri
lor, după ce au fost repartizați 
pe clase, ei au făcut cunoștin
ță cu programul școlii, au 
primit cărți și rechizite în

care și-au notat primele lec
ții, au vizitat atelierul de lă- 
cătușerie unde vor face prac
tică, au primit explicații pri
vind munca în atelier, folosi
rea trusei cu unelte, protecția 
muncii etc.

Aceeași grijă pentru începe
rea în bune condiții a nou
lui an de învățătură am întîl- 
nit și la școala de mecanici 
agricoli de pe lingă S.M.T, 
Sărmaș. Școala din Sărmaș 
dispune de o clădire bună, de 
atelier de lăcătușerie, de dor
mitoare, canti
nă, săli de cla
să etc. Și aici 
ca și la Dum
brăvioara în
vățătura a în
ceput încă din 
primele zile. E- 
levilor li s-au distribuit cărți, 
rechizite școlare.

La clădirea principală a 
școlii de mecanici agricoli din 
Sărmaș s-au executat repara
ții capitale. Se apropie de 
sfârșit și lucrările de amena
jare a atelierului mecanic. Da
torită măsurilor luate, elevii 
au putut fi cazați în condiții 
corespunzătoare.

In general, atît la Dumbră
vioara, la Sărmaș cit și la 
școala de mecanici agricoli

din Reghin, conducerile școli
lor s-au străduit să asigure 
condiții optime pentru începe
rea noului an școlar. Din pă
cate unele școli, și mai ales cea 
din Reghin, nu au primit în 
toate problemele sprijinul ne
cesar din partea sfatului popu
lar și a consiliului agricol. 
Din această cauză chiar de la 
începutul anului școlar s-au 
ivit unele greutăți. Acestea 
se referă în primul rînd la

Raid prin cîteva școli de mecanici agricoli 
din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

școala de mecanici agricoli de 
pe lingă S.M.T.-Reghin.

Această școală are în pre
zent 200 de elevi. 120 de elevi 
din anul II sînt în practică, 
iar cei 80 de elevi din anul l 
au început învățătura în 
școală. Dar din primele zile 
de școală au început și pri
mele greutăți.

Clădirile destinate cazării 
elevilor și desfășurării proce

sului de învățământ sînt dis
persate în mai multe părți ale 
orașului, fapt care, firește, dă 
naștere la pierdere de timp 
cu deplasările, creează nea
junsuri în activitatea școlii. 
Există posibilitatea ca școala 
să funcționeze în clădiri gru
pate, la distanțe mici una de 
cealaltă. Măsurile în această 
direcție trebuie luate urgent, 
și în primul rînd se impune 

transferul ace
stor clădiri că
tre școală. Con
siliul agricol 
raional și Sfa
tul popular o- 
rășenesc Reghin 
pot să rezolve 

operativ această situație. A- 
semenea probleme sînt și 
la alte școli. Deși la Dum
brăvioara cei 280 de elevi din 
anul I sînt cazați în bune con
diții, problema internatului 
n-a fost rezolvată.

în clădirea școlii există în
căperile necesare pentru lărgi
rea internatului. Acestea în
să nu au fost încă amenajate, 
deși a fost timp suficient. Este 
adevărat că această situațit

nu a provocat pînă acum nea
junsuri. Dar, curînd, se vor 
întoarce din practică elevii 
anului II și III, așa că rezol
varea ei nu mai suferă nici 
o amânare.

în acest an s-a depus o 
muncă importantă pentru a- 
sigurarea școlarizării în bune 
condiții a viitorilor mecanici 
agricoli. Au fost alocate în 
acest scop importante sume 
de bani. Este necesar însă ca 
consiliul agricol regional, con
siliile agricole raionale, orga
nizațiile U.T.M., conducerile 
S.M.T., să se ocupe cu toată 
răspunderea de rezolvarea 
problemelor care s-au mai ivit 
(și pe care, în parte, le-am 
arătat), să ajute mai mult șco
lile profesionale de mecanici 
agricoli pentru asigurarea 
condițiilor necesare bunei des
fășurări a procesului de învă
țământ.

ȘT. NECANIȚCHI 
corespondentul ziarului 
„Scînteia tineretului“ 

pentru regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară
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Bilanț
cosmonautic

de prof. unir. dr. Câlin Popovici

Se împlinesc astăzi 5 ani de la lansarea primului satelit arti
ficial al pământului; 5 ani de la inaugurarea „erei cosmice“. 
Așa după cum, acum aproape 5 veacuri, descoperirea Americii 
de către Cristofor Columb a inaugurat epoca marilor descoperiri 
geografice cu explorarea treptată a întregii noastre planete și 
cunoașterea celor mai îndepărtate și inospitaliere regiuni ale Pă
mîntului, tot așa lansarea în Uniunea Sovietică a primului satelit 
artificial, a însemnat începutul explorării Cosmosului de către 
om și prima realizare practică a cosmonauticii ca tehnică.

Lansarea la 4 octombrie 1957 a satelitului „Sputnik I“ de 84 
kg și cu orbita între 277 și 950 km a însemnat întruchiparea 
concretă a unui vis milenar al omenirii.

Era nouă deschisă omenirii de geniul oamenilor de știință și 
tehnicienilor sovietici se desfășoară intr-un ritm extrem de ra
pid și după un plan bine pus la punct. Istoria celor 5 ani de 
„eră cosmică“ a dovedit din plin faptul că numai o țară socia
listă poate întreprinde în cele mai bune condiții o operă atît de 
vastă, cerînd o sforțare științifică, tehnică și industrială pe un 
front extrem de larg, o colaborare strînsă între cele mai diferite 
ramuri de activitate ale societății. Lansările de rachete geofizice 
și sateliți artificiali, a fost o expresie a scopurilor de colaborare 
științifică pașnică a Anului Geofizic Internațional și a colabo
rării geofizice internaționale.

S.U.A. a deviat repede de la aceste scopuri pur științifice 
pentru a da întîietate unor sateliți militari de provocare și spio
naj. S.U.A. a inițiat chiar o serie de experiențe antiștiințifice în 
spațiul cosmic făcînd imposibil chiar cîtva timp zborul 
unor cosmonauți. Rămînerea în urmă a S.U.A. în cucerirea Cos
mosului se explică nu numai prin întâietatea dată în ultimul 
timp proiectelor militare ci și prin haosul și contradicțiile lumii 
capitaliste, care nu-și poate planifica activitatea în vederea 
unui scop atît de măreț și de vast.

Ceea ce a caracterizat și caracterizează efortul cosmic sovietic 
este o planificare judicioasă, pe etape, o viziune clară a țelului 
urmărit, o armonioasă colaborare a tuturor factorilor care con
tribuie la traducerea în viață a acestor mărețe realizări.

Astfel, după lansarea primului satelit artificial, a urmat reali
zarea primei planete artificiale a Soarelui (2 I 1959), trimiterea 
primului corp de pe Pămînt pe Lună (12 IX 1959), fotografierea 
părții opuse nouă a Lunii (4 X 1959), realizarea primelor nave 
satelit (15 V 1960) cu punerea la punct a tehnicii reîntoarcerii 
și a recuperării instrumentelor și ființelor vii aflate pe bordul 
lor. Studiul științific amănunțit al spațiului cosmic înconjurător 
(raze cosmice, radiații, gazul interplanetar, micrometeoriți etc) 
a fost completat cu studii de biologie și medicină cosmică, pre
gătind zborul omului în Cosmos.

După seria celor cinci nave cosmice de explorare și pregătire, 
la 12 aprilie 1961, Iuri Gagarin a realizat pentru prima oară 
în istoria omenirii zborul cosmic al omului, deocamdată la înăl
țimi între 181 și 327 km, timp de 108 minute pentru ca la 6 
august 1961 G. Titov să realizeze zborul cosmic de 25 de ore, 
iar la 11-12 august a.c. A. Nikolaev și P. Popovici să încununeze 
aceste realizări prin primul zbor cosmic în grup pe o durată de 
timp comparabilă cu aceea a zborului dus-întors pînă la Lună 
(4, respectiv 3 zile, 2 500 000 km parcurși și respectiv 2 000 000 
km). In sfârșit cei 9 sateliți din seria „Cosmos“ lansați în ultima 
vreme au în vedere în special explorarea posibilității zborurilor 
cosmice mai îndepărtate, dincolo de centurile de radiații ale 
pământului.

Zborul cosmonauților sovietici a dovedit posibilitatea omului 
de a lucra, conduce nava, efectua cercetări științifice în con
dițiile unei imponderabilități prelungite, iar puterea și precizia 
lansărilor sovietice au dovedit că se poate realiza tehnica „în
tâlnirii în Cosmos“, că se pot construi „stațiile releu interplane
tare” de pe care să-și ia zborul navele cosmice spre alte 
planete.

Linia acțiunilor sovietice pentru cucerirea pașnică a spațiului 
cosmic este astfel cît se poate de clară: realizarea prin fiecare 
lansare a unor progrese științifice menite să ducă la efectuarea 
în deplină siguranță a zborurilor cosmice îndepărtate.

Caracterul științific, pașnic al programului sovietic de cerce
tare a Cosmosului a fost mereu subliniat de conducătorii statului 
sovietic care au arătat că realizările în domeniul explorării cos
mice ca și Cosmosul însuși sînt un bun al întregii omeniri, și de 
aceea rezultatele cunoașterii Cosmosului trebuie să fie un bun al 
tuturor oamenilor care locuiesc pe planeta noastră.

Pe linia deschisă la 4 octombrie 1957 vor urma, așa după cum 
a declarat acad. A. Blagonravov, zboruri de explorare cu depu
nerea unor aparate automate pe Lună pentru cercetarea condi
țiilor fizice pe satelitul nostru înainte de debarcarea oamenilor, 
iar după aceea debarcarea oamenilor.

Desigur că sateliții „Cosmos" vor lămuri mai bine proiectul zo
nelor de radiație și vor căuta calea de ocolire a lor. Acești sate
liți vor lămuri și pericolul radiațiilor în urma exploziilor solare 
și ne vor da posibilitatea să evităm astfel de radiații aproape tot 
la fel de periculoase ca acele din prima formă de radiație a Pă
mîntului. Este de așteptat că noile traiectorii de ieșire din zonele 
de radiații ca și încercarea metodelor de protecție împotriva ra
diațiilor pe trasee lungi vor fi încercate mai întâi cu animale, 
efectuîndu-se zboruri cu aparate și animale în jurul Lunii, cu 
revenirea pe pămînt. După ce toate aceste etape vor fi parcurse 
cu succes, va fi rîndul omului pentru a călători în jurul Lunii, și 
apoi cu debarcare pe lună și reîntoarcere.

Sărbătorind astăzi aniversarea a jumătate de deceniu de „eră 
cosmică“, omenirea privește cu încredere în viitor avînd certitu
dinea că în epoca noastră, epoca unui grandios progres științific, 
cele mai înaripate visuri ale omenirii — zborul spre alte planete 
— vor prinde curînd viață.
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Pe stadionul Republicii s-a 
disputat miercuri întîlnirea 
internațională de fotbal dintre 
echipele Progresul București 
și Gwardia Varșovia. Fotba
liștii romîni au terminat în
vingători cu scorul de 3—1 
(1—1). Scorul a fost deschis 
de Copil în minutul 12. Cu 
trei minute înainte de înche
ierea primei reprize, oaspeții 
au egalat prin Woznick, care a 
șutat de la aproximativ 30 m. 
După pauză, fotbaliștii romîni 
au avut inițiativa, mareînd 
prin Olaru și Copil.

★
Echipa de fotbal Petrolul a 

debutat cu o frumoasă vic
torie în „Cupa orașelor tîr-

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, 
Avram Bunaciu, 

a ministrului S. U. A. 
București

BAL
la Plo- 
echipa 
Brno, 

primul

Primirea la Palatul R. P. Romîne 
a delegației Adunării de Stat a R. P. Ungare

guri“, învingînd Ieri 
iești cu 4—0 (2—0)
cehoslovacă Spartak 
Ploieștenii au înscris 
punct în minutul 6 prin Dri- 
dea. în minutul 37, Badea a 
marcat cel de-al doilea gol. 
La reluare, Petrolul a conti
nuat să controleze jocul, în
scriind prin — 
Badea 
loc la

ș A
Miercuri dimineața au con

tinuat partidele întrerupte din 
cea de-a 5-a rundă a Olimpia
dei de șah. S.U.A. a cîștigat 
cu 21/2—IV2 puncte întîlnirea 
cu echipa R. P. Romîne. Cam
pionul romîn Victor Ciocîltea 
a obținut o victorie de presti
giu în fața marelui maestru

H
internațional Fischer, într-o 
partidă siciliană, Ciocîltea a 
jucat cu albele și la întreru
pere avea un ușor avantaj, pe 
care l-a realizat la reluare în 
urma unei serioase 
Fischer a cedat la 
69-a.

Miercuri la amiază delegația 
Adunării de Stat a R. P. Un
gare, în frunte cu tovarășa 
Vass Istvânne, vicepreședinte 
al Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, a fost primită la Pa
latul Republicii Populare Ro
mîne de tovarășii Gheorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Ștefan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

La întrevederea, care a de
curs într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au participat Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con_ 
siliului de Stat, Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

A fost de față Jeno Kuți, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

(69’). 
Brno.

Tabarcea (58’) și 
Returul va avea FE SCURT

analize, 
mutarea

★
meci retur, contind pentru 

la
în

„Cupa campionilor europeni'' 
fotbal, echipa Ț.D.N.A. Sofia a în
vins miercuri la Belgrad cu 4—1 
(1—0) pe Partizan Belgrad. Echipa 
bulgară va juca în optimi cu 
Anderlecht.

(Agerpres)

O Intre 9 și 14 octombrie, sala 
sporturilor de la Floreasca va 
găzdui un interesant turneu inter
național masculin de handbal in 7. 
La turneu vor participa echipele 
Dukla Praga, T.S.K.A. Moscova, 
Honved Budapesta, Ț.D.N.A. So
fia și Steaua București.

• Federafia franceză de rugbi 
a Început selecția în vederea in- 
tîlnirii pe care echipa reprezen-

tativă o va susține la 
brie la București cu selecționata 
R. P. Romine. Antrenorii au intro
dus in lot. printre alții, 4 tineri 
jucători: Fitte, Arino, Puyo și 
Raiat, care sau remarcat in 
cursul acestui sezon. Lotul defini
tiv, care va cuprinde 40 de jucă
tori, va fi completat pină la 15 
octombrie.

il noiem-

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a oferit miercuri seara 
o recepție la Palatul Marii A- 
dunări Naționale în cinstea 
delegației Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, în frunte cu to
varășa Vass Istvânne, vice
președinte al Adunării de Stat 
a R. P. Ungare.

Au luat parte Alexandru 
Moghioroș, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, re
prezentanți ai conducerii Mi-

nisterului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali, ziariști.

Au participat Jen6 
ambasadorul R.
R. P. Romînă 
ambasadei.

în timpul
rostit toasturi Ștefan Voitec și 
Vass Istvânne.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

P. Ungare 
și membri

Kuti, 
în 
ai

recepției au

desfășurat în
de caldă prie-

(Agerpres)

tra-

la amiază, Avram 
vicepreședinte al 

de Stat al R.P. 
primit într-o vizi- 

pe trimisul 
ministrul ple- 
Statelor Unite 
la București,

Miercuri 
Bunaciu, 
Consiliului 
Romîne, a 
tă protocolară 
extraordinar și 
nipotențiar al 
ale Americii 
William A. Crawford.

Agregate moderne 
ia complexul 

de la Gălăuțaș
Complexul de industrializare 

lemnului din Gălăuțaș a fost do
tat cu noi agregate moderne. între 
altele, a intrat în producție un 
nou uscător de mare capacitate 
pentru uscarea furnirului derulat, 

derulor eu o capacitate de 18 
pe zi.

un 
mc

Secția de centrale telefonice aufomate a întreprinderii „Electromagnetica” din Capitală. Tinerele 
muncitoare Elena losif, Eufrosina Georgescu și Ecaferina Vireanu lucrează la sudura cablului pan

glicii de mătase de la instalația centralelor telefonice.
Fofo : AG'ERPRES

(Agerpres)

Octav Băncilă: 1907
ctav Băncilă, acest 
artist viguros fi 
original, a mărtu
risit prin întreaga 
sa operă atașamen
tul față de popor, 
față de lupta sa. 

Octav Băncilă oglindește în o- 
pera sa frămîntările epocii în 
care a trăit, lupta proletariatului 
fi a țărănimii împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc. Artistul 
a găsit corespondentul plastic al 
marilor teme care i-au captivat 
puterea creatoare într-o pictură 
bărbătească, de viziune monu
mentală, în culoarea vibrantă și 
patetică, in cele mai bune dintre 
lucrările sale, pictorul a angajat 
o poziție de clasă precisă, ală
turi de muncitorii conștienți și 
de țăranii răsculați.

Cronica evenimentelor 
gice din 1907, rezervă lucrărilor 
lui Băncilă un loc special. 
Permanența temei răscoalei în 
opera pictorului creează un în
treg ciclu de tablouri. In „înain
te de 1907" Băncilă pictează o 
figură alegorică, un bătrîn deznă-(Agerpres)

Ote șt s© meserie ciștigaAu îmbunătățit
calitatea minereului
în urmă cu două luni, con

ducerea minei Nepomiceni, 
raionul Vatra Bornei, 
ființat o brigadă 
efectueze 
ționare a

a în- 
căre să 

operația de selec- 
carbonatului de 

sterilul vizibil. înțelegînd pe 
deplin răspunderea pe care o 
au față de îmbunătățirea ca
lității minereului, membrii a- 
cestei brigăzi printre care ti
nerii mineri Petru Mureșan, 
Emil Dogaru, loan Partaș și 
alții, au reușit, printr-o mun
că conștiincioasă să reducă la 
minimum cantitatea de steril 
vizibil din minereul extras.

Rezultatele muncii lor se o- 
glindesc în faptul că, pe mină, 
calitatea minereului de man- 
gan a crescut. Reducerea ste
rilului vizibil a contribuit la 
evitarea unor operații tehnice, 
ceea ce a adus lunar între- 

• prinderii economii în valoare 
de 5 000 lei.

MIHAI FUNDUIANU
miner

(colectiviștilor
*

de cîmp loan Ene 
i-a recomandat lu
crările „Sămînța și 
semănatul“, „Cum 
putem obține 5 000 
kg porumb la hec
tar pe teren neiri
gat“ și altele.

Datorită muncii 
desfășurată de bi
bliotecară, numărul 
cititorilor și cel al 
cărților citite crește 
continuu. Printre 
cititorii fruntași se 
numără colectiviștii 
Elena lobb, Andrei 
Kașpar, Ana Fio- 

rea, Gh. Percec și 
alții.

organizat lecturi în 
grup.

In șirul manifes
tărilor culturale or
ganizate pe tema 
contribuției pe care 
și-o poate aduce 
fiecare colectivist 
la întărirea econo- 
mico-organizatorică 
a G.A.C. se înscrie 
și jurnalul vorbit: 
„Cartea agrozooteh
nică în sprijinul 
producției“ la care 
și-a dat concursul 
și brigadierul Ghe
orghe Bîndiu.

Pentru a îndru- 1 ma lectura colecti
viștilor, Ana Mar
kus a întocmit pla-

Biblioteca din co
muna Cata, raionul 
Rupea, sprijină ac
tiv colectiviștii în 
dorința lor de a-și 
lărgi orizontul cu
noștințelor agrozoo
tehnice, acțiune la 
care își aduce o în
semnată contribuție 
tovarășa Ana Mar- 
kus, bibliotecară. ,

Așa, de exemplu, 
pentru îngrijitorii 
de animale ai gos
podăriei colective ea 
a întocmit liste bi
bliografice cu cele 
rriai recente lucrări 
de specialitate pe 
care le-a recoman
dat colectiviștilor și
pe care le-a afișat nuri de lectură pen- 
la locul lor de mun- tru cititori. Așa, de 
că. De asemenea, a pildă, brigadierului

CONSTANTIN 
CATRINA 

corespondent 
voluntar

Vedere exterioară a Fabricii de antibiotice din lași
Foto : AG'ERPRES

La ultima „joie a tineretu
lui” care s-a ținut la clubul 
Uzinei „Industria Sîrmei” din 
Cîmpia Turzii s-a organizat 
un interesant concurs cu te
ma: „Calitatea produselor, fac
torii ce o influențează și cum 
poate fi ea îmbunătățită”.

La concurs au participat ti
nerii din secțiile bare trase și 
trăgătoria de oțel tare.

Tematica a fost pregătită 
din timp, de asemenea, au fost 
fixați pentru fiecare secție 
responsabili care să-i ajute pe 
tineri în aprofundarea anu
mitor probleme teoretice mai 
dificile (la secția bare trase 
s-a ocupat de tineri tovarășul 
inginer Cîmpeanu Virgil din 
cadrul sectorului de tratamen
te termice iar de cei de la 
trăgătoria de oțel tare, mai
strul Șuvaina Nicolae). Selec
ționarea concurenților s-a fă
cut din rîndul celor mai har
nici trefilatori. Cît privește 
rolul 
tor” 
rului Sîrbu 
ciului C.T.C.

Concursul 
mult succes, 
cele 36 de întrebări puse 
fost sigure și detaliate, 
de la bare trase au totalizat

295 puncte iar cei de la tră
gătoria de oțel tare 285, dove
dind astfel buna pregătire 
profesională a tinerilor din 
ambele secții.

Individual, pe primele 
locuri s-au clasat tinerii Roșea 
Emil — secția bare trase — 
și Rusu Vaier de la trăgăto
ria de oțel tare, care au răs
puns foarte bine la toate în
trebările. S-au mai evidențiat 
trefilatorii Mihășan Vaier, 
Marcu Pascu, Emceanu Ion, 
Buteanu Ion și Suciu Vasile. 
Toți tinerii participanți la 
concurs au fost premiați.

A. BRÎNZAN 
inginer

Cămin pentru elevi

„profesorului examina- 
a fost încredințat ingine- 

Gh., șeful s&rvi- 
pe uzină, 
s-a bucurat 
răspunsurile

de 
la 
au 

Cei

Printre noile blocuri date de 
curînd în folosință în orașul 
Suceava se află și clădirea că
minului Școlii pedagogice 
„A. S. Makarenko". Cei 325 de 
tineri, care locuiesc la acest 
cămin, au la dispoziție camere 
spațioase dotate cu mobilier 
modern, o sală de mese ele
gantă, spălătorie și alte de
pendințe.

A. COȘARCĂ 
elevă

Recolta în hambare
sămînța sub brazdă 1

(XJrmare din pag. I)

Delegația Comisiei pentru 
industrie și comerț a Camerei 
deptuaților din Italia, care ne 
vizitează țara, a fost primită 
miercuri dimineața la Palatul 
Marii Adunări Naționale de 
membrii Comisiei economico- 
financiare. Parlamentarii ita
lieni au fost salutați de prof. 
Manea Mănescu, președintele 
acestei comisii.

În cursul dimineții depută
ții italieni au vizitat Uzinele 
metalurgice „23 August“ și 
Complexul de industrializare 
a lemnului Militari, iar după 
amiază unele cartiere ale Ca
pitalei.

★
de miniaturi din 
sub conducerea lui

Teatrul
Leningrad,
Arkadi Raikin, artist al po
porului ai R.S.F.S. Ruse, a

prezentat miercuri seara la 
Constanța primul spectacol în 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde în țara noastră. Pu
blicul constănțean a răsplătit 
cu aplauze îndelungi pe ar. 
tiștii teatrului sovietic, care 
în spectacolul intitulat „Pa
gini alese“ au făcut dovada 
înaltei lor ținute artistice.

Scenetele „Șablonismul“, 
„Mită”, „Metodă“ și „E de 
neconceput“, „Cîntecul celiba
tarului“ etc. au fost apreciate 
călduros de spectatori pentru 
conținutul lor bogat în idei, 
pentru umorul și înalta măie
strie interpretativă.

Actorilor sovietici le-au fost 
oferite flori.

Artiștii leningrădeni vor 
mai prezenta în zilele urmă
toare pentru publicul constăn- 
țean încă patru spectacole.

a“

La invitația Societății fran
ceze de endocrinologie, 
miercuri dimineața a plecat 
la Paris o delegație a Societă
ții de endocrinologie pentru a 
participa la Conferința asupra 
insuficienței paratiroid&i.

Din delegație fac parte 
conf. dr. Marcela Pitiș și dr. 
Ion Negoescu, director adjunct 
al Institutului de Endocrino
logie.

★
seara s-a înapoiat 
delegația condusă

Miercuri 
din Italia 
de acad. Ilie Murgulescu, mi
nistrul învățămîntului, vice
președinte al Academiei R. P. 
Romîne, care a participat la 
cea de-a 13-a Reuniune a Co
mitetului internațional de ter
modinamică și cinetică elec- 
trochimică.

(Agesp.reș)

rumb pentru boabe a și fost re
coltată și arată. Colectiviștii din 
comuna Independența au pregă
tit totodată întreaga cantitate 
de sămînță. Ei s-au angajat ca 
pînă la 15 octombrie să termi
ne de însămânțat toată suprafa
ța planificată. Mecanizatorii Ște
fan Alecu, Mihalache Pândele, 
Dumitru Tudorache și alții, spri
jină munca entuziastă a colecti
viștilor, executînd arătură de 
bună calitate, depășindu-și zilnic 
planul.

Măsuri asemănătoare au luat 
și colectiviștii din G.A.C. „Pro
gresul“ din comuna Făcăieni ne 
scrie colectivistul CONSTANTIN 
FRÎNCU. Mobilizați de organiza
ția de partid, ei au pregătit din 
vreme campania însămînțărilor 
de toamnă. Pentru a asigura o 
producție bogată de grîu în anul 
viitor, harnicii colectiviști de 
aici, după ce au eliberat terenul 
de ciocani de porumb, au trans
portat pe teren cantitatea de 
1260 tone de gunoi de grajd 
care a și fost încorporat în sol, 
prin executarea de arături adinei 
pe o suprafață de 720 de hec
tare. Totodată ei au selecționat 
cantitatea de 300 de tone de «ă- 
mînță de grîu, secară și orz de 
toamnă, au confecționat un nu
măr de 12 tăvăluguri, 24 grape 
de mărăcini și au reparat 42 că
ruțe.

Lucrînd organizat, și ajutați 
de. .tractoriștii din brigăzii« ds

tractoare nr. 8 și 9 de la S.M.T. 
Făcăieni, colectiviștii de aici au 
reușit ca în numai două zile să 
însămînțeze suprafața de 180 hec
tare. Toate forțele colectiviști
lor sînt mobilizate acum pe 
frontul campaniei agricole de 
toamnă pentru executarea însă- 
mințărilor în timpul optim.

dăjduit și solitar. Un studiu pen
tru tablou precizează intenția 
pictorului. Avem în față un 
personaj de baladă eroică, Ca o 
conștiință a generațiilor împie
trite în secole de durere și pă- 
strîndu-și, în secole, demnitatea. 
Tabloul este o expunere de mo
tive care, așa cum se întâmplă și 
în scrierile epice, justifică inten
sitatea conflictului. Centrul în
tregului ciclu rămîne desigur, 
tabloul „1907“ *, cea mai cunos
cută și una dintre cele mai pu
ternice realizări ale pictorului. 
Revolta însăși, sub chipul țăra
nului răsculat — figură albă de
tașată pe un peisaj simbolic — 
pășește peste cîmpuri arse. Miș
carea este grandioasă, pictorul 
își vede personajul la modul mo
numental. Artistul nu solicită pri
vitorului nici mila, nici îndura
rea, nici blestemul, ci adeziunea 
și participarea totală la cauza 
dreaptă a țăranilor. Culoarea 
susține tensiunea dramatică a 
scenei. Roșul incendiului trece în 
vînătul înspăimântător al unui 
cer de furtună pe care veștmîn- 
tul alb al țăranului se profilea
ză cu tragică pregnanță.

Pensula pictorului pledează cu 
elocvența tribunului popular pen
tru dreptul omului la afirmarea 
demnității sale. Revolta este 
dreaptă și jertfa — plină de mă
reție. Tabloul se ridică astfel la 
semnificația de imagine plastică 
sintetică a răscoalelor țărănești 
de la 1907.

Deznodămîntul răscoalei este 
înfățișat într-o scrie de tablouri. 
Printre ele „Recunoașterea“ si 
„Inmormîntarea“ sînt compoziții 
vaste, în care este prezent un 
autentic sentiment de durere.

Atașamentul lui Băncilă față 
de frămîntările poporului este o 
participare directă, prin artă la 
răscoală, o înțelegere reală a 
sensurilor dezvoltării sociale.

Tematica socială se împletește 
cu o măiestrie plastică foarte in
dividualizată, de mare forță. Toc
mai prin unitatea sa, ciclul lui 
Băncilă se integrează antologiei 
artistice 1907, alături de operele 
lui Caragiale, Luchian, Arghezi, 
Baba.

MARIANA CELAC
*) Tabloul „1907“ se află la Ga

leria Națională a Muzeului de 
'Artă al R.P.R. in sala Andreescu 
— Luchian—Băncilă. '
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SINCERÀ prietenie
■ oii/ poporului romîn 

au străbătut astăzi 
drumul de peste o 
sută de kilometri 
dintre Djakarta și

■ Djatiluhur Era un 
neîntrerupt culoar 

viu care broda multicolor șoseaua 
sub umbrarele cocofierilor la 
marginea pădurilor, pe lîngă co
voarele de orez sau livezile de 
banane. Culoarul acesta era for
mat de mii, de zeci de mii, poa
te chiar de o sută de mii de oa
meni. Și toți fluturau steagurile 
celor două popoare prietene, 
rosteau — între urale și urări de 
bun venit — unul și același cu- 
vînt : „Merdeka I Merdeka 1“ (Li
bertate).

„Libertate", — ce sublim sună 
cuvlntul acesta pe buzele poporu
lui indonezian I Rostit secole de-a 
rîndul cu o nepotolită sete, stri
gat în fața morfii de către sutele 
de mii de indonezieni care au 
cutezat să se ridice împotriva ju
gului colonial, sau cîntat în cea
surile de victorie dintre neîntre
ruptul șir de lupte pentru liber
tate, cuvîntul acesta suna acum 
sărbătorește, plin de speranțe în 
viitor, cuprinzînd în el tot ceea ce 
inima unui popor prieten voia să 
transmită înalfilor trimiși ai po
porului romîn.

„Merdeka“, „Merdeka". Mai 
răscolitor decît cuvîntul iubire, 
sinonim cu cuvîntul patrie și la 
fel de duios ca și cuvîntul mamă, 
acest cuvînf ne însoțește pretu
tindeni. Călătorim spre ceea ce e 
rod al acestui cuvînt. Djatiluhur, 
simbol al Indoneziei eliberate de 
sub jugul colonialismului, simbol 
al muncii creatoare, al dorinței 
de pace și de construcție pașnică 
atît de adînc năzuită de poporul

Călduroase manifestări de prietenie 
făcute solilor poporului romîn

(Urmare din pag. I) 

lare se va amenaja un mare 
și frumos centru turistic.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer s-au interesat îndea
proape despre diversele aspec
te ale construcției și i-au in
format pe specialiștii indone
zieni despre marile construc
ții hidroenergetice din Romî- 
nia și despre proiectele privind 
amenajarea Dunării.

PE SCURT ja PE SCURT
TAȘKENT. — în dimineața 

zilei de 3 octombrie, N. S. 
Hrușciov a sosit la Tașkent, 
capitala Uzbekistanului.

N. S. Hrușciov a vizitat In
stitutul unional de cercetări 
științifice în domeniul culturii 
bumbacului, care se află lingă 
Tașkent, unde s-a întreținut 
cu oameni de știință.

MOSCOVA. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Ieri la aeroportul Vnukovo 
din Moscova mii de pasageri 
au salutat noul avion turbo
reactor „TU-124“, care și-a 

FRANȚA :

Moțiune de neîncredere 
în guvernul Pompidou

indonezian. Uriaș baraj de reți
nere a apelor și stăvilire a inun
dațiilor din Jawa vestică, vast plan 
de irigare aflat în faza de execu
ție, puternică hidrocentrală meni
tă să aducă lumină în casele lo
cuitorilor.

Fluturau pretutindeni pe fondul 
luxuriantei vegetații tropicale tri
colorul nostru și steagul alb-roșu 
al Indoneziei, albul simbolizînd 
puritatea sufletească a acestui 
popor, roșu — culoarea sîngelui, 
vitalitatea și dragostea de viață 
a indonezienilor. Simțim căldura 
primirii, bucuria cu care pretu
tindeni sînt întîmpinați tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer.

Djatiluhur e pentru Indonezia 
de azi un simbol. Verticalele sale 
de beton, lacul de acumulare 
care a și început să-și adune ape
le acoperind pînă la coroane ar
borii viguroși de la tropice, pri
mele 60 000 de tone de orez re
coltate de pe cele dinții ogoare 
irigate cu apa stăvilită înseamnă 
viitorul. Aici apa înseamnă pline. 
Fără apă nu crește orezul și ore
zul e pîinea indonezianului. Fără 
apă nu pot trăi peștii și peștele 
e un aliment de bază în hrana in
donezianului. Stăm sub un umbrar 
de bambus acoperit cu paie de 
orez și cu frunze de palmier un
deva pe trupul barajului în con
strucție și ascultam explicațiile pe 
care un inginer le da tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer. In jur domnea 
forfota muncii, se auzeau sirene 
guturale. Jn dreapta se vedeau a- 
pele tulburi ale lacului de acumu
lare, în stingă castelul de echi
libru sub care se vor instala șase 
turbine de cîte 25 000 kW fiecare. 
In față avem macheta viitoarelor 
construcții la a căror transformare

zx £

In Indonezia 

Referindu-se la experiența 
constructorilor de hidrocentra
le din R. P. Romînă, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
subliniat că ar fi folositor dacă 
specialiști indonezieni ar vizi
ta țara noastră.

La rugămintea unui repor
ter al radiodifuziunii indone
ziene, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a apreciat im
portanța lucrării și munca

luat startul în prima lui 
cursă.

„TU-124" a parcurs ieri dis
tanța Moscova—Talin în 90 
de minute.

HELSINKI — La 3 octom
brie a plecat din Helsinki în 
Uniunea Sovietică la odihnă 
președintele Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, cu 
soția. Președintele face acea
stă călătorie care va dura 
două săptămîni în urma invi
tației președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

în realitate concretă asistam. _ Pe 
ogoarele întinse care astăzi dau 
numai o cultură de orez pe an, 
se vor putea strînge în țară In
tr-un singur anotimp — vara — 
două recolte. Apa aceasta dirijată 
de mîna omului pe ogoarele în
setate, va permite să se sporească 
producfia de orez cu 624 000 de 
tone. Djatiluhur este doar începu
tul. El e startul spre viitor. E 
școala constructorilor. E poate, în 
limbaj metaforic, cea de a doua 
silabă a cuvîntului „Merdeka“ și 
poporul indonezian o va spune, 
fără îndoială, și pe cea de a treia.

După terminarea prezentării 
construcjiei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej îi pune secretaru
lui general al Departamentului 
lucrărilor publice și energetice 
cîteva întrebări. Se interesează 
îndeaproape de mersul lucrărilor, 
de proiect, cere lămuriri în fața 
machetelor, le vorbește celor din 
jur despre Bicaz.

Imensa majoritate a constructo
rilor Djatiluhurului sînt tineri. îi 
vedem pretutindeni, pe schelele 
șantierului mînuind mașini sau lu- 
crînd cu brațele. Atmosfera gene
rală este sinteza acestor două ele
mente : bucuria pe care o dă sen
timentul prieteniei și exuberanța 
tinerească a indonezienilor. Trăim 
momente emoționante, pline de 
adîncă semnificație. Ele devin și 
mai emoționante pe drum, la în
toarcere cînd, din nou, culoarul 
viu al bucuriei ne strigă ceea 
ce înseamnă pentru Indonezia 
începutul spre un viitor pe care 
poporul său și-l dorește cît mai 
plin de lumină : „Merdeka I Mer
deka 1“.

IOAN GRIGORESCU

Djakarta, 3 octombrie 1962

harnicilor constructori indone
zieni, exprimîndu-și totodată 
satisfacția pentru explicațiile 
amănunțite pe care le-a pri
mit.

în cinstea oaspeților, la clu
bul șantierului, o orchestră 
jawaneză a cîntat numeroase 
melodii, multe cunoscute iubi
torilor de muzică din țara 
noastră.

în cursul după-amiezii, oa
speții români s-au întors la 
Djakarta.

BERLIN La Berlin au 
luat sfîrșit lucrările Consiliu
lui Administrativ al Organi
zației Internaționale de Ra
diodifuziune și televiziune.

La lucrările Consiliului 
Administrativ a luat parte Ion 
Pas, președintele Consiliului 
Administrativ al Organizației 
Internaționale de Radiodifu
ziune și televiziune (O.I.R.T.) 
și președinte al Comitetului 
de Radiodifuziune și televizi
une al R. P. Romîne.

HAVANA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum 
a anunțat Ministerul Forțelor 
Armate Revoluționare din 
Cuba, în ultimele zile patru 
avioane militare și trei nave 
de război ale S.U.A. au încăl
cat spațiul aerian și apele te
ritoriale ale republicii.

Vasul cubanez „Playa Gi- 
ron” a fost supus, de aseme
nea, unor provocări din par
tea avioanelor; americane.

In curînd pe traseele aeriene 
ale lumii va apare încă un gi
gant cu aripi—avionul sovietic 
„IL-62”, Viteza de zbor 900 
km pe oră. Nava aeriană este 
extrem de confortabilă și poa
te lua la bord 182 pasageri.

ALGERIA: Interviul
Iui Mohammed Khemisti 

acordat ziarului 
„Izvestia“

MOSCOVA 3 (Agerpres). —> 
TASS transrhite: într-un in
terviu acordat coresponden
tului din Alger al ziarului 
„Izvestia”, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Al
geria, Mohammed Khemisti a 
transmis oamenilor sovietici 
„cele mai calde sentimente de 
mulțumire”. „în toți anii de 
luptă am știut că marele po
por sovietic este de partea 
noastră” — a spus el.

Mohammed Khemisti a de
clarat în continuare: în pre
zent studiem cu o atenție 
uriașă experiență sovietică de 
construire a noii societăți. Pot 
spune cu certitudine că cola-* 
borareal prietenească dintre 
Uniunea Sovietică și Republi
ca Algeria se va dezvolta și 
întări. Eu și președintele Con
siliului de Miniștri, Ahmed 
Ben Bella, sîntem profund 
emoționați de cuvintele calde 
din mesajul președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov”,

Situațiai dan Yemen
SANAA 3 (Agerpres). •— în 

lYemen continuă demonstrațiile 
populare în sprijinul noului gu
vern.

Postul de radio din Sanaa a- 
nunță că la 1 octombrie cu pri
lejul proclamării Republicii Ara
be Yemen, la Sanaa, capitala 
țării, ți în alte orașe, zeci de 
mii de oameni au manifestat pe 
străzi. Postul de radio citat a 
transmis o lungă enumerare a 
mesajelor de salut primite de 
la orașe și sate, precum și de 
la șeicii triburilor din întreaga 
țară pe adresa șefului guvernu
lui — colonelul Abdallah Sallal 
— în caro se declară sprijinul 
acordat noului regim.

Luînd cuvîntul la un miting 
popular care s-a ținut Ia Sanaa, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Yemenului, Abdallah 
Sallal, a declarat că „politica 
externă a Yemenului se bazează 
în primul rînd pe colaborarea 
cu toate statele care respectă

Puternica grevă a feroviarilor englezi
LONDRA 3 (Agerpres). — 

După cum anunță coresponden
ții din Londra ai agențiilor de 
presă, în noaptea de 2 spre 3 oc
tombrie a început în Anglia 
greva de 24 de ore a celor pes
te 350 000 de feroviari englezi. 
Greva a fosț declarată în semn 
de protest împotriva hotărîrii 
guvernului Macmillan cu privire 
la o așa-zisă „reorganizare“ a 
căilor ferate, care atrage după 
sine concedierea a zeci de mii de 
muncitori feroviari. După cum 
relatează agenția United Press 
Internațional prin aplicarea aces
tei hotărîri au fost concediați 
pînă în prezent peste 18 000 de 
feroviari.

Corespondentul din Londra al 
agenției France Presse, mențio
nează că, de fapt, greva a început 
cu mult înainte de miezul nop
ții. încă în după amiaza zilei de 
2 octombrie autoritățile ferovia
re au anunțat anularea trenurilor 
care urmau să se oprească la sta
țiile finale după ora 12 noap
tea.

Greva feroviarilor englezi se 
bucură de un larg sprijin din 
partea muncitorilor de la me
trourile marilor orașe engleze, 
precum și din partea muncitori
lor de la serviciile de autobuze.

Agenția Reuter anunță că gre
va a paralizat complet transpor
turile feroviare. Din cauza gre
vei de solidaritate a muncitori
lor de la metroul din Londra, 
circa un milion de pasageri obiș- 
nuiți ai metroului au fost nevoiți 
să aleagă un alt mijloc de trans
port. Pentru că autobuzele nu 
au putut transporta toți pasage
rii, zeci de mii de londonezi au 
plecat la slujbă pe jos. Aceasta 

independența Republicii Yemen“. 
Ei a adăugat 3 „Nu vom permite 
nimănui să se amestece în tre
burile noastre interne“.

Șeful guvernului yemenit a 
declarat că pe planul politicii 
interne, guvernul va acționa 
pentru ștergerea moștenirii lăsate 
de vechiul regim reacționar ți 
pentru reconstrucția țării.

După cum anunță postul de 
radio din Yemen, actualul guvern 
este un guvern de tranziție. Vor 
fi organizate alegeri generale 
pentru prima Cameră a Repre
zentanților din istoria Yemenu
lui. *

Potrivit știrilor sosite din Sa
naa, ambasadorului Arabiei San
di te în Yemen i s-a pus în ve
dere că trebuie să părăsească Ye
menul din cauza „tonului emi
siunilor postului de radio din A- 
rabia Saudită“. Concomitent, în
sărcinatul cu afaceri al Yemenu
lui în Arabia Saudită a fost re- i 
chemat de guvernul Yemenului. •

Succesul unsmblului
„Rapsodia, Rumina“ în S. U. A.

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
Ansamblul romînesc de cîn- 
tece și dansuri „Rapsodia Ro
mînă“ își continuă turneul în 
Statele Unite. Referindu-se la 
spectacolele prezentate în ora
șul Seattle, ziarul „Tlie Seattle 
Times“ a publicat sub titlul 
„Debutul romînilor în Ameri
ca reprezintă un succes răsu
nător“ un articol în care scrie 
printre altele :

„Ansamblul folcloric „Rap
sodia Romînă“ din București 
și-a făcut debutul printr-un 
spectacol prezentat la Tîrgul 
internațional din orașul Seat
tle. Spectatorii din acest oraș 
au văzut dansatori și muzici
eni folclorici din mai multe 
țări, dar romînii i-au întrecut 
pe toți. Ionel Budișteanu și 
orchestra „Barba Lăutaru“ au 
făcut posibilă această diferen
ță. Ei au punctat programul 
cu un ritm extraordinar, ne
egalat de alte ansambluri. RO- 
M1NII AU PREZENTAT CEL 
MAI ORIGINAL ȘI MAI 
ATRACTIV SPECTACOL VĂ
ZUT LA SEATTLE.

a aglomerat și mai mult traficul 
rutier și pe străzile Londrei s-au 
produs blocaje ale circulației, 
așa încît pînă și acei care se a- 
flau în autobuze au fost nevoiți 
să coboare și să-și continue dru
mul pe jos. Din cauza lipsei mij
loacelor de transport hotelurile 
au fost supraaglomerate. Direc
torul celui mai mare hotel din 
Londra, „Waldorf“, a declarat 
unui corespondent că și-a culcat 
clienții pînă și în băi și pe fo
tolii. La Londra 429 000 de co
pii nu au putut pleca Ia școală. 
Mii de întreprinderi, relatează 
Reuter, și-au închis porțile.

Această grevă a feroviarilor, 
care se datorește politicii antiso
ciale a guvernului conservator și 
care a produs prejudicii mari e- 
conomiei engleze, a fost cea mai 
mare grevă din ultimii 36 de ani.

Propaganda occidentală face un deosebit tapaj pe 
tema „reconcilierii" Bonn-Paris.

I (Ziarele)

„Reconcilierea” Bonn-Paris în versiune vest-germană
Desen de V, VASILIU

„Senzația serii a constituit-o 
prezentarea de către întregul 
ansamblu a dansului numit 
„Călușarii". A fost o expunere 
de strălucire teatrală, un spec
tacol fără comparație. Alte 
dansuri de o excepțională fru
musețe și compoziție ritmică 
— scrie ziarul în continuare — 
au inclus minunatul final 
„Nunta de pe Someș", „Dansul 
fetelor din Caprina" și „Hol
dele aurii". In ce privește or
chestra condusă de Ionel Bu
dișteanu, ziarul subliniază că 
„cei opt violoniști au interpre
tat „Hora Staccato“ cu o uni
tate și o măiestrie artistică ui
mitoare. In dialogul țambale
lor, Ilie Alecu și Nicolae Du
mitru au obținut o furtună de 
aplauze pentru dexteritatea lor 
în timp ce Damian Luca, la 
nai, a demonstrat o tehnică 
desăvîrșită în executarea doi
nelor, horelor și sîrbelor".

S. U. A.:
rasiștilor

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Oxford, orașul universitar din Mis- 
ssissippi, scena sîngeroaselor tul
burări rasiste din ultimele zile, 
face impresia unui oraș asediat, 
relatează corespondentul agenției 
Associated Press. Pe străzi patru
lează trupe cu baioneta la armă 
care controlează automobilele și 
percheziționează pe trecători, cău- 
tînd arme. Se știe că la îndemnu
rile căpeteniilor rasiste, . primul 
rind al generalului Edwin Walker, 
lider al organizației reacționare 
„John Birch Sociefy", au venit la 
Oxford numeroși „voluntari" din 
alte state federale care au atacat 
pe agenfii federali însoțitori ai 
studentului negru Meredith. Numă
rul persoanelor arestate pînă în 
prezent în legătură cu aceste acte 
de agresiune se ridică la circa 200. 
Asupra unui individ, arestat îm
preună cu fiul său, a fost găsit un 
adevărat arsenal de arme : o ca
rabină, două puști de vînăfoare, 
o sabie și două pumnale. împre
jurimile universității fac o impresie 
jalnică ; pretutindeni se văd ur
mele vandalismeior rasiste : auto-

Vizita lui LI. Brejnsv 
in Iugoslavia

GORNI MILANOVAȚ 3 (A- 
gerpres). — După cum anunță 
TASS, la 2 octombrie L. I. 
Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și persoanele 
care îl însoțesc, I. Broz-Tito, 
președintele R.P.F. Iugosla
via, și alți conducători ai 
Iugoslaviei, precum și re
prezentanți ai organelor locale 
ale puterii, ai organizațiilor 
politice și obștești, peste 25 000 
de locuitori din orașul Gorni 
Milanovaț și din împrejurimi 
au participat la ceremonia 
reînhumării rămășițelor pă- 
mîntești ale celor 408 soldați, 
sergenți și ofițeri sovietici că- 
zuți pe aceste meleaguri în 
luptele din toamna anului 
1944.

Cu acest prilej L. I. Brejney 
și I. Broz-Tito au rostit cu- 
vîntări.

Dezmățul 
continuă

mobile arse, piese de mobilă di
struse, dărîmături, resturi de sticle 
și alte obiecte aruncate asupra a- 
genfilor federali.

Meredith, găzduit în localul uni
versității, trebuie să fie și în con
tinuare păzit cu strășnicie. Dormi
torul său este puternic iluminat 
cu reflectoare în timpul nopții. 
La primele cursuri la care a parti
cipat Meredith a fost însoțit de a- 
genfi federali și urmat de un jeep 
militar. Paul Johnson, guvernatorul 
adjunct al statului Mississippi, a 
declarat că Meredith nu va putea 
urma cursurile fără o escortă po
lițienească, dar a refuzat să pună 
la dispoziție forje polițienești în 
acest scop. Noaptea trecută a a- 
vut loc o nouă manifestație ostilă 
în fafa dormitorului lui Meredith, 
unde circa 50 de huligani au ars 
efigia lui Meredith. Trupele au 
împrăștiat pe rasiști dar nu au e- 
iectuat nici o arestare.

Referindu-se la implicațiile ca
zului Meredith, „New York Times” 
scrie că „politica externă curentă 
a Statelor Unite a fost afectată în 
aproape toate domeniile de eve
nimentele din Mississippi. Reacjia 
majorităfii covîrșitoare a poporului 
american trebuie să fie un senti
ment de fristefe ca urmare a pre
judiciilor provocate de aceste eve
nimente bunului nume al Statelor 
Unite în lume și în special în noile 
jări care răsar în Asia și Africa".

Lansarea 
unui cosmonaut 

american
NEW YORK 3 (Agerpres). 

La 3 octombrie, ora 14,15, Sta
tele Unite au lansat pe orbită 
de pe poligonul lor de rachete 
de la Cap Camaveral nava 
cosmică „Sigma-7” cu cosmo
nautul Walter Schirra.

NEW YORK 3 (Agerpres). 
Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, după efectuarea a 
șase rotații cosmonautul Wal
ter Schirra a amenizat în O- 
ceainul Pacific, în regiunea 
insulelor Midway.

★
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 3 octom
brie la Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a fost fă
cută următoarea declarație lui 
J. McSweeney consilier — mi
nistru plenipotențiar al S.U.A. 
la Moscova :

în legătură cu nota din 2 
octombrie a.c. a Departamen
tului de Stat, în care se anun
ță apropiata lansare în S.U.A. 
a navei cosmice avînd la bord 
un om, Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a fost îm
puternicit să declare că Uni
unea Sovietică nu va între
prinde, bineînțeles, nici un 
fel de acțiuni, care ar putea 
crea dificultăți zborului cos
monautului american.

Urăm cosmonautului Schir
ra succes în zborul său și ate
rizarea în bune condiții.

PARIS 3 (Agerpres). — TASS 
transmite : In seara zilei de 2 oc
tombrie, după reluarea ședinței 
parlamentului, un grup de depu
tati ai Adunării Naționale au de
pus o moțiune de neîncredere în 
guvernul Pompidou. Această moți
une a fost sprijinită ds cinci gru
pări parlamentare — comuniști, 
socialiști, membrii partidului M.R.P., 
membrii grupului „concilierea de
mocratică" și ai centrului național 
al republicanilor și țăranilor inde
pendenți — care reprezintă a- 
proximativ 250 de deputali ai A- 
dunării Naționale.

Moțiunea de neîncredere a fost 
depusă în legătură cu faptul că

La închiderea ediției

Intervenția reprezentantei li. P. R. 
in Comitetul nr. 3 al 0. II. II.

NEW YORK 3. (Trimisul spe
cial Agerpres C. Răducanu). — 
Paralel cu dezbaterea generală 
care se desfășoară în ședințele ple
nare ale Adunării, a început din 
plin activitatea unora dintre cele 
șapte comitete ale Organizației 
Națiunilor Unite. Comitetul al 
3-lea, pentru problemele so
ciale, umanitare și culturale, a 
dezbătut ca prim punct al ordi- 
nei sale de zi măsurile pe care 
urmează să le adopte Organiza
ția Națiunilor Unite în legătură 
cu recentul cutremur din Iran.

Reprezentanta R. P. Romîne, 
Dina Cocea-Brediceanu, a trans
mis delegatului Iranului compa

guvernul a sprijinit propunerea 
președintelui de Gaulle cu pri
vire la modificarea pe calea refe
rendumului a actualei constituții a 
Franței.

însemnătatea acestei moțiuni 
depășește cadrul parlamentului : 
observatori politici din Paris sînt 
unanimi asupra faptului că, luînd 
atitudine împotriva guvernului 
Pompidou, deputății care au depus 
moțiunea de neîncredere demon
strează prin aceasta protestul lor 
împotriva acțiunilor președintelui 
de Gaulle ca autor al proiectului 
antidemocratic de reformă a con
stituției.

siunea poporului romîn pentru 
dureroasele pierderi suferite de 
poporul iranian, și a arătat con
tribuția adusă de R. P. Romînă 
prin intermediul Crucii Roșii la 
ajutorul internațional organizat în 
sprijinul celor în suferință. Dele
gata R. P. Romîne s-a pronunțat 
în favoarea adoptării rezoluției 
propuse, subliniind totodată că 
O.N.U. trebuie să desfășoare nu 
numai o activitate de sprijinire a 
victimelor de pe urma calamită
ților, dar să examineze în același 
timp măsurile eficace de redu
cere a pierderilor umane și ma
teriale prin cercetări seismologice 
corespunzătoare și respectarea a- 
numitor norme în construcții.

■ TI ngrijorarea cercuri
lor conducătoare din 
S.U.A. față de scă
derea ireversibilă a 
popularității „modu
lui lor de viafă“ s-a 
transformat intr-un 

adevărat coșmar. Căutarea de me
tode pentru „a vinde" — cum se 
spune pesfe ocean — ideile ca
pitalismului decăzut a devenit o 
preocupare de căpetenie la Was
hington. Acum în panopticumul 
maeștrilor reclamei acestei „vîn- 
zări“ și-a făcut apariția un per
sonaj demn de luat în seamă 
dacă nu pentru originalitatea idei
lor, cel puțin pentru rangul său 
oficial : Robert F. Kennedy, mi
nistrul de justiție al S.U.A. și frate 
al actualului președinte. După cum 
am aflat din revista „The Satur
day Evening Post“, „după înapo
ierea sa în Statele Unite din turul 
în jurul lumii, Robert F. Kennedy 
și-a resfrîns activitatea ca ministru 
de justiție și oricind a găsit pufin 
timp — într-o cameră de hotel, 
în avion, în tren sau în automobil 
— el a lucrat la cartea sa privi
toare la călătorie“.

Dacă ne ghidăm după cele pu
blicate, constatările lui Robert Ken
nedy sînt amare. „In călătoria 
noastră în Japonia, Indonezia, Ger
mania (occidentală) și ale 11 țări 
am întîlnit unele demonstrații anti
americane...“, mărturisește mini
strul american. Ceea ce îl întri
stează cel mai mult însă pe fra
tele președintelui S.U.A. este pozi
ția tineretului din țările vizitate. 
„In Indonezia un tînăr student co
munist agresiv (bineînțeles, în vi
ziunea ministrului american, cei 
ce nu se declară de acord cu po
litica S.U.A. sînt declarați comu
niști și încă „agresivi“, n.n.) a in

sistat asupra faptului că Statele 
Unite sprijină colonialismul pen
tru că nu ne-am situat de partea 
Indoneziei în disputa ei cu Olanda 
privitoare la Irianul de vest“. După 
ce își asigură cititorii că nu s-a 
dat bătut, ba chiar se laudă cu 
argumentele sale, tristețea pune 
stăpînire pe R. Kennedy care 
scrie : „N-am primit vre-un spri
jin de la vreunul din cei 30-35 
de conducători de tineret care al
cătuiau auditoriul“. Și mai departe: 
„Mă gîndesc la tînărul care stă
tea la cifiva metri de mine la 
Universitatea din Djakarta și mi-a 
aruncat în față un fruct tare. El a 
avut voința de a risca închisoarea 
pentru a-și demon
stra ura față de un 
reprezentant al Sta
telor Unite”.

Referindu-se la 
„însemnătatea lec
ției primită la Uni
versitatea din To
kio", Roberf Kenne
dy vorbește despre 
„haosul de la miting“ 
și despre strigătele „Kennedy go 
home 1“. (Din nou încearcă R. 
Kennedy să afirme că masele de 
studenți ce i-au făcut o manifesta
ție ostilă ar fi fost compuse din co
muniști. Dar faptele sînt încăpățî
nate : în Japonia ca și în celelalte 
țări vizitate nu numai comuniștii 
au luat atitudine față de politica 
agresivă a S.U.A., ci mase largi 
ale tineretului, pături importante 
ale popoarelor respective). El con
tinuă alirmînd că acești studenți 
„nu au vrut să asculte un repre
zentant al Statelor Unite și au fă
cut tot ce le-a sfat în putință 
pentru ca nimeni din asistență să 
nu-l poată asculta. Ei au știut că 
dacă izbutesc, acțiunea lor va 

ocupa un loc de frunte în ziare 
și se va dovedi încă o dată că 
studenții sînt împotriva Statelor 
Unite. Incidentul va constitui o 
nouă evidență pentru restul lumii 
că intelectualii din Asia sînt opuși 
Americii".

— „Cînd am vizitat Bonn-ul — 
continuă el — prima întrebare 
care mi-a fost pusă de un grup de 
studenți germani a fost „De ce 
Statele Unite sînt atît de nepopu
lare în rîndurile intelectualilor și 
grupurilor de studenți în special 
în Asia ?“.

Chiar dacă ar fi vorba numai 
despre aceste observații — pe 
care de altfel Robert Kennedy și 

E gÿeu să fii avocat
al politicii S. U. A««»,

le smulge, ce-i drept, 'din inimă 
și încearcă pe cît îi stă în pu
tință să le minimalizeze — cartea 
cu pricina ar merita atenție. Dar 
mai presus încă, ministrul ameri
can dibuie și unele explicații pen
tru jalnica înfățișare a prestigiului 
S.U.A. în lume. Și dincolo de 
eforturile sale de a descoperi cu 
orice chip „potențialul de bună
voință" care îi apare ca o Fata 
Morgana în deșert, ministrul apre
ciază destul de judicios cauzele 
scăderii prestigiului S.U.A. „Ar pă
rea nefiresc, scrie el, dar poziția 
noastră pe plan extern va fi ho- 
tărîtă de ceea ce facem pentru a 
găsi posturi în vederea angajării 
șomerilor de la minele din Virgi- 
nia de vest, a șomerilor din in

dustria metalurgică din Minessotta 
sau a celor 26 milioane de ti
neri care vor intra în rîndurile 
forfei de muncă în viitorii 10 ani. 
Acesta este adevărul“.

„In mod special, apreciază dl 
R. Kennedy, în domeniul dreptu
rilor civile, noi trebuie să punem 
ordine în propria noastră casă. In 
fiecare țară pe care am vizitat-o, 
la fiecare oprire, am fost întrebat 
despre violarea drepturilor civile 
în Statele Unite. In Japonia, în In
donezia, am simțit furia și ostili
tatea în multe din întrebările ce 
mi-au fost adresate. In fafa inter
locutorilor, eu am admis în mod 
onest slăbiciunea noastră... Trebuie 

să ne dăm seama totuși că atît 
timp cît există multe lucruri ne
rezolvate în țara noastră, acestea 
ne vor crea greutăți pe plan ex
tern. Nu ne putem erija în apără
tori ai libertății și constituției, atît 
timp cît în țară noi tratăm ca in
feriori o parte a populației”. 
(Cazul studentului negru James 
Meredith împiedicat să pătrundă 
la universitatea din sfatul Missis
sippi este o dovadă clară a ra
sismului sălbatic practicat în S.U.A. 
El a reprezentat o grea lovitură 
dată propagandei americane în 
lume și în special în Africa. Mă
surile luate de Washington au 
substrat electoral și nu rezolvă 
problema rasismului în S.U.A.).

Nu-i putem, desigur, pretinde 

d-lui Kennedy mai mult în privința 
recunoașterii racilelor actualei 
orînduiri din S.U.A., cu toate că sînt 
mult mai multe de spus în această 
ordine de idei. Cît privește preo
cuparea sa față de tineret, ea este 
descrisă cu destulă franchețe de 
ministrul american, atunci cînd el 
calculează : „In Japonia de astăzi 
există peste 700 000 de studenți, 
în Indonezia sînt 75 000, acolo 
unde înainte de război erau doar 
cîteva sute; aceeași situație este 
valabilă pentru țările pe care 
le-am vizitat în întreaga lume. A- 
ceștia sînt oamenii care vor lua ho
tărîri în decada viitoare". Deci 
tocmai „pe cei ce vor lua hotărîri" 

ar dori ministrul a- 
merican să și-i a- 
propie...

Cînd ajunge însă 
la soluții, disperarea 
pare să-l fi copleșit 
peste măsură pe 
Bob, care ignorînd 
ridiculul în care se 
autoplasează reco
mandă ca „cei ce

vor lua hotărîri în decada vii
toare" să fie supuși unor pre
siuni pentru „a fi impresio
nați de faptul că sistemul de 
guvernămînt american a făcut 
progrese în ultimii 50 de ani”. Și 
ca sfaturi practice pentru oficinele 
propagandei americane însărci
nate „să vîndă" cu orice preț idei, 
dl R. Kennedy cere să se prezinte 
„contribufia altruistă" a unor or
ganizații ca Fondul Unit sau fon- 
dațiile Ford, Carnegie și Rockefel- 
ler și bineînțeles, a faimosului 
„corp al păcii". Se poate însă 
oare spune că pînă acum aceste 
fundații și „corpul păcii" nu s-au 
bucurat de destulă reclamă î Doar 
insuccesele nu se datorează lipsei 
de publicitate, ci faptului că po

poarele care au simțit pe pro
pria lor piele „binefacerile" ace
stor instituții — ca și „ajutorul a- 
merican" în ansamblu — le-au a- 
preciat cum se cuvine, iar însuși 
ministrul american a avut prilejul 
să simtă reacția concretizată în 
huiduieli și fructe tari.

Cu toate acestea, întreaga is
cusință publicistică a ministrului 
este îndreptată spre demonstrarea 
„greșelilor de propagandă" ale 
S.U.A., el mergînd pînă acolo în
cît declară cu ipocrizie : „Sîntem 
victime... am îngăduit să se a- 
jungă la o asemenea situație, am 
îngăduit ca ea să continue",

Făcînd apel „la mințile des
chise" cărora vrea să le „vîndă’’ 
propriile sale idei, Bob nu poate 
să treacă însă cu vederea că marla 
sa este putredă. El notează: 
„Anumite puncte care au fost ri
dicate în discuțiile avute implică 
critici fundamentale asupra rolului 
nostru în politica externă și ceea 
ce facem noi în Statele Unite".

Strădania de a descoperi solufii 
se dovedește în Cele din urmă 
infructuoasă, dacă se ține seama 
că mijloacele de reclamă n-au iz
butit pînă acum să-i amăgească 
pe mulți cu pretinsa „perfecțiune" 
a modului de viață american. Căci 
așa cum scrie însuși fratele pre
ședintelui S.U.A., „noi vom avea 
dificultăți o vreme în vinderea 
sistemului nostru economic stu
denților din Djokjakarta sau Abid
jan, sau Montevideo, dacă ei ci
tesc despre faptul că minerii din 
Virginia de vest sînt pradă șoma
jului cronic. Va fi imposibil să-i 
convingem că modul nostru de 
viață este aproape perfect dacă 
procentul criminalității continuă să 
crească de patru ori mai repede 
ca procentul creșterii populației“.
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