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FOLOSIND TIMPUL PRIELNIC —

Pregătite temeinic și 
din vreme, unitățile agri
cole socialiste au folosit 
intens puținele zile de 
pînă acum favorabile exe
cutării lucrărilor agricole 
de primăvară.

Din datele primite de 
Consiliul Superior al Agri
culturii de la consiliile 
agricole regionale, rezultă 
că pînă la 4 aprilie supra
fețe mai mari au fost >“• 
«ămînțate în regiunile Do- 
brogea, Banat, București, 
Crișana și Oltenia. în Ba
nat, bunăoară, sfecla de 
zahăr a fost semănată pe 
mai mult de 80 la sută 
din suprafața prevăzută, 
iar în Crișana pe aproape 
70 la sută. De asemenea, 
mazărea a fost însămînța- 
tă în proporție de 80 la 
sută în Dobrogea, de pes
te 70 Ia sută în Banat și 
57 la sută în Crișana.

în ultima săptămînă, au 
continuat mai intens plan
tările de pomi care au 
fost executate pînă acum 
pe o suprafață de 8 000 ha. 
în unele regiuni a început 
și plantarea viței de vie. 
Au continuat de asemenea 
lucrările de îngrijire a 
viilor și livezilor.

Concomitent cu aceste 
acțiuni au fost executate 
pe terenurile zvîntate lu
crări de îngrijire a semă-

( Pe tarlalele gospodăriei colective din Mo- J 
1 cira, raionul Baia Mare, lucrează mecaniza- j 
I torii din brigada nr. 19 de la S.M.T. Satu-) 
ț lung. Lucrările agricole de primăvară sînt în J 
( toi. Iată-1 pe șeful brigăzii Dragoș Samoilăl 
[ și pe tractoristul Lucaci Aurel, împreună cu) 
(ing. agronom Săsăran Victoria, reglînd una ) 

din semănătorile de porumb.

(Continuare 
în pag. a lll-a)

Cu întreaga 
capacitate 
de lucru 

a mașinilor !
PLOIEȘTI (de la co

respondentul nostru).
Raionul Ploiești este 

deocamdată fruntaș în 
campania agricolă de 
primăvară. Colectiviștii 
din multe comune ale 
raionului, 
mecanizatorilor 
S.M.T. Buda, Bărcănești, 
Ciorani au grăpat și dis
cuit pînă acum 2 713 ha 
din cele 26 335 ha pla
nificate, au executat a- 
rături pentru însămîn- 
țări pe o suprafață de 
4 634 ha din cele 10 921 
prevăzute în plan și au 
însămințat din epoca în- 
tîi aproape 1 400 ha din 
cele 6 152 ha planificate.

Sînt însă unele gospo
dării colective mult ră
mase în urmă. De pildă, 
colectiviștii din Cornești 
din 150 ha planificate 
pentru a fi însămînțate 
cu culturi din epoca în- 
tîi, nu au însămințat clo
cit două hectare, cu toate 
că au aceleași posibili
tăți, aceleași condiții de 
climă și sol ca și cei din 
Cocorășt;, Colț. Colecti- 
tiștii din Cocorăști însă, 
ajutați de mecanizatori, 
folosind „ferestrele” în
sorite au reușit să însă
mânțeze 48 de hectare 
din cele 101 planificate.

O situație asemănă
toare există și în alte 
gospodării colective.

A rămas, din această 
cauză, o importantă su
prafață care trebuie în- 
sămînțată cu culturi din 
epoca întîi. Se im
pune, de aceea, folosirea 
deplină a acestor zile în
sorite, pentru terminarea 
rapidă a însămînțării 
culturilor din epoca în
tîi. Pentru aceasta este 
necesar să fie folosită 
întreaga capacitate de 
lucru a celor 252 de trac
toare existente în raion, 
a semănătorilor și a ce
lor 1 400 de atelaje ale 
gospodăriilor colective.

cu sprijinul
de la

ß
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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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TRIMESTRUL
AL TREILEA

iată de pro-

este etapa 
acei elevi,
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Intr-o lună
în luna martie, co

lectivul oțelăriei Mar
tin de la Combinatul 
siderurgic Reșița a dat 
cea mai mare produc
ție de oțel elaborat 
vreodată aci într-un 
asemenea interval de 
timp.

„Succesul oțelurilor 
reșițeni — a declarat 
ing. Ion Potoceanu, 
directorul general al 
combinatului, într-o 
convorbire cu cores
pondentul Agerpres 
pentru regiunea Banat, 
V. Mureșan — se da- 
torește aplicării în 
producție a unor mă
suri tehnico-organiza-

toriefc care au dus la 
utilizarea mai bună a 
agregatelor siderurgi
ce. îmbunătățirea re
țetelor de dozare a în
cărcăturii pe șarjă și 
modificarea corespun
zătoare a regimului 
termic în cuptoare, de 
pildă, a permis spo
rirea indicilor de uti
lizare a cuptoarelor cu 
5.8 la sută față de 
plan. Aceasta a avut 
totodată ca rezultat 
reducerea consumuri
lor specifice de metal, 
var, minereu de decar
burare și material re
fractar, pe fiecare 
tonă de oțel elaborată. 
O importantă rezervă 
de sporire a produc-
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tiei de oțel a fost re
ducerea duratei de re
parare a agregatelor, 
întreținerea în bună 
stare de funcționare a 
macaralelor și altor 
instalații și utilaje au
xiliare. Pregătirea din 
vreme a tuturor piese
lor și materialelor a a- 
sigurat scurtarea du
ratei de reparare la 
rece a unui cuptor în 
medie cu 2—3 zile față 
de timpul afectat în 
trecut pentru astfel de 
lucrări.

Un rol important 
l-au avut măsurile 
luate în vederea asi
gurării aprovizionării 
ritmice a oțelăriei cu

materii prime, precum 
și acțiunile întreprin
derilor și organizații
lor de tineret de Ia 
orașe și sate care 
ne-au trimis cantități 
sporite de fier vechi.

Experiența cîștigată 
în această lună — a 
spus ing. I. Potoceanu 
în încheiere — însu
flețește și mai mult pe 
harnicii oțelari de la 
Combinatul siderurgic 
Reșița în întrecerea 
pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate 
de a da patriei mai 
mult de 5 000 tone oțel 
peste planul anual”.

Prof. univ. Ilie Popa
director general în

Ministerul Învățământului

upă o odihnă bine 
meritată, elevii se 
întorc din vacan
tă și își reiau acti
vitatea cu forțe 
sporite.

In timp ce ma
rea lor majoritate a fost antre
nată în variate și odihnitoare 
activități extrașcolare (excursii, 
cercuri ele.), cadrele didactice 
au făcut bilanțul rezultatelor 
obținute în primele două tri
mestre, au analizat cauzele u- 
nor insuccese și au propus căi 
de remediere a lor.

Tineretul școlar, avînd la în- 
demînă condiții optime pentru 
instruire și educare, condiții la 
care nici nu puteau visa fiii 
muncitorilor și țăranilor din 
trecut, precum și o perspectivă 
de viitor luminoasă și fericită, 
trebuie să-și sporească, mai a- 
Ies în acest trimestru, hotărîtor 
în ce privește rezultatele la în-

văfătură, exigența 
pria lui muncă.

Acest trimestru 
hotărîtoare pentru 
care în cursul trimestrelor an
terioare, datorită învățatului 
sporadic în asalt, lipsei de a- 
tenție la lecții, notițelor super
ficiale, neglijării efectuării te
melor și a studiului individual, 
memorării mecanice a cunoș
tințelor, nu au reușit să obfină 
rezultate satisfăcătoare.

Dar trimestrul al treilea este 
hotărîtor și într-un sens mai a- 
dînc și aplicabil la un mai mare 
număr de elevi.

In acest trimestru, pe lingă 
însușirea de noi cunoștințe, se 
cer concentrate toate forțele în 
vederea sistematizării și conso
lidării materiei prevăzute în 
programele școlare. De aceea, 
atenția se îndreaptă acum spre 
o cit mai judicioasă și folosi
toare revedere a materiei par-

curse, spre pregătirea cit mai 
temeinică în vederea încheierii 
cu rezultate bune a anului șco
lar, a examenelor de absolvire, 
de maturitate și de admitere în 
învățămîntul mediu și superior.

In cursul trimestrului III, e- 
levii trebuie să-și orienteze în
treaga activitate pentru însuși
rea temeinică a cunoștințelor 
noi ce. se vor preda încă pînă 
la siîrșitul anului și să mun
cească cu multă conștiinciozi
tate pentru ca recapitularea 
materiei să asigure sistematiza
rea și consolidarea celor învă
țate în tot cursul anului școlar.

O aten(ie deosebită trebuie 
să acorde sistematizării și fixă
rii cunoștințelor îndeosebi ele-

vii din clasele a Vll-a și a 
Xl-a, care pe lingă materia în
vățată în cursul anului, au de 
reîmprospătat și pe aceea din 
clasele anterioare în vederea 
examenelor de absolvire și de 
maturitate.

In perioada de încheiere a a- 
nului școlar se organizează 
practica continuă în producție 
a elevilor. Aceasta trebuie să 
constituie o contribuție însem
nată la legarea cunoștințelor 
de viafă, la consolidarea aces
tor cunoștințe, la iamiliarizarea 
elevilor cu atmosfera de muncă 
din producție- Practica conti
nuă în producție este cel mai 
bun prilej de a-i învăța pe e- 
levi, așa cum spunea V. I. Le- 
nin, adresîndu-se tineretului, 
să transforme comunismul din 
formule, sfaturi, rețete, pre
scripții și programe gata învă
țate, într-un element viu prin 
munca lor nemijlocită.

In această perioadă trebuie 
să crească preocuparea pentru 
orientarea profesională a ele
vilor. Să nu existe nici un elev 
din clasele de încheiere (VII și 
XI) care să nu fie hotărît în ce 
privește profesia aleasă. O a- 
tenție deosebită trebuie acor
dată orientării absolvenților 
spre sectoarele direct producti
ve, în industrie și agricultură, 
— acelea care creează bunurile 
materiale ale societății.

Este necesar să fie folosite 
din plin toate mijloacele în ve
derea încheierii cu bune rezul
tate a anului școlar. In acest 
sens, să ne mobilizăm cu toții : 

profesori, 
frecvență 

să punem 
studiul

țite de demonstrații 
practice la locul de 
muncă, de prezentări 
de filme și diafilme, 
proiecții, experiențe 
științifice etc. Pentru 
continua îmbunătăți
re a conținutului 
lecțiilor și metodelor 
de predare sînt orga
nizate consfătuiri și 
schimburi de expe
riență între lectori.

Peste 47 000 de oa
meni ai muncii din 
întreprinderi și insti
tuții urmează cursu
rile celor 283 univer
sități populare din 
întreaga țară. Numă
rul cursanților a cres
cut față de anul pre
cedent cu aproape 
6 000. Ei arată un in
teres deosebit pentru 
științele tehnice și 
sociale, pentru isto
ria patriei, a litcra-

turii romîne și uni
versale, pentru astro
nomie, științele na
turii, pentru muzică 
și artele plastice.

Prelegerile sînt ți
nute de academicieni, 
profesori universitari, 
ingineri, cadre didac
tice din învățămîntul 
mediu, scriitori, me
dici, critici literari, 
artiști plastici, ci
neaști. Multe din a- 
ceste leeții sînt înso-

Au terminat
plantarea 

pomilor fructiferi

(Agerpres)

In excursie la Băile Herculane
37 <le elevi și pionieri de la 

școala de 8 ani din satul Obreja, 
raionul Caransebeș, au participat 
recent Ia o frumoasă excursie or
ganizată în cadrul programului 
vacanței de primăvară.

în timpul excursiei, care s-a 
bucurat de un frumos succes, e- 
levii au vizitat stațiunea, au stat 
de vorbă cu oamenii veniți Ia 
tratament.

N. PlRVU 
corespondent voluntar

Gospodăriile agricole colec
tive din raioanele Cîmpina și 
Mizil, precum și cele din co
munele aparținînd orașelor 
Ploiești și Tîrgoviște, au ter
minat plantarea pomilor fruc
tiferi pe întreaga suprafață 
prevăzută pentru această pri
măvară. plantările au fost e- 
xecutate pe terenurile în pan
tă supuse eroziunii. Aceste lu
crări sînt avansate și în raioa
nele Teleajen și Buzău. Colec
tiviștii de aici au plantat mai 
mult de jumătate din supra
fața planificată.

în regiunea Ploiești, s-au- 
plantat pînă acum pomi fruc
tiferi pe aproape 50 la sută din 
suprafețele prevăzute.

(Agerpres)

Să discutam despre:

• TINEREȚE,
• EDUCAȚIE,
• RĂSPUNDERI

n tînăr a intrat în uzină.
Trece pe sub firma boltită ca un arc de triumf, 

pe care scrie un singur cuvînt, emblemă a 
Craiovei de azi ! „Electroputere”. Pășește pe ale- 
ile-magistrale. cu asfalt și arbori decorativi, 
brăzdate monumental de halele vaste, construite 
din ziduri roșii și sticlă. Are în buzunar o di

plomă: absolvent al Școlii profesionale „Electroputere”, ca
lificat într-una din cele 86 de meserii. Și un ordin de repar
tizare: secția X.

Un tinăr a intrat în uzină... Are 18 sau 19 ani. A învățat 
matematică, fizică, chimie : a dobîndit, ca majoritatea celor 
de-o vîrstă cu el, pasiunea fertilă a noului, gustul tehnicii : 
acum va învăța să „facă tehnică” cu mîinile lui... Dar cum 
va arăta, practic, acest viitor?... Un univers vast, cu alte

M VORBEȘTE

UN tînăr...
„Sînt în uzină din 13 iunie 1962. Am 

absolvit Școala profesională „Elecțropu-

IntHnire cu primăvara în Parcul Herăstrău

Noi agregate energetice 
în montaj

La termocentrala 
Grozăvești au început 
lucrările de montaj a 
unui cazan de 420 to
ne abur pe oră și se 
fac pregătiri în vede
rea instalării unui tur
bogenerator de mare 
capacitate. Prin darea 
în exploatare a aces
tor agregate va spori 
cu mult capacitatea 
de abur necesară ter- 
moficării noilor car
tiere de locuinfe ale 
Capitalei și de ener
gie electrică. Un ca-

zan de mare capaci
tate se află în curs de 
instalare și la termo
centrala Paroșeni. Tot 
aici se pregătesc lu
crările pentru monta
rea unui turbogene
rator de 
citate și 
cazan.

Lucrări 
re se fac 
la 
Brazi și la cele 
orașelor 
Arad și Reșița.

(Agerpres)

mare capa- 
a încă unui

asemănătoa- 
în prezent 

termocentralele 
ale 

Timișoara,

Pe locul I
în orașul Rîmnicu-Sărat, la concursul cul

tural-artistic au participat peste 900 de elevi 
de la școlile medii, de la Centrul școlar agri
col și de Ia Școala de meserii din localitate. 
Au ocupat primul loc în concurs corul, or
chestra și soliștii vocali de la Școala medie 
nr. 1 „Al. Vlahuță”, recitatorii artistici de la 
Școala medie nr. 2 „Ștefan cel Mare” precum 
și brigada artistică de agitație de la Școala de 
meserii.

VASILE UȚĂ 
profesor

Sesiune a cercurilor științifice 
studențești

Sîmbătă au început 
lucrările celei de-a 
X-a sesiuni a cercu
rilor științifice stu
dențești din Institu
tul de medicină și 
farmacie din Capita
lă.

La lucrările sesiu-

nii iau parte acade
micieni, membri co
respondenți ai Aca

demiei R. p. Romîne, 
profesori universi
tari, medici și stu
denti de la institutele 
de medicină și far
macie din țară.

ai elevu-

(Continuare în pag. a U-a)

Bulu- 
Dorel 

sînt 
în

pe

• De la tineri aduna-

in pagina a IV-a:

• SPORT
— Aviatorii sportivi 

gata de decolare.

• „Luna 4” a trecut 
la 8.500 de km de su
prafața Lunii.

• Realități tailandeze.

elevi, învățători, 
pentru a asigura o 
regulată la cursuri; 
un accent deosebit 
individual.

Studiul individual

Uzinele „Elec- 
troputere" Cra
iova... Doi ti
neri fruntași — 
Angela 
maci și 
Răiceanu 
cunoscuți 
toată uzina pen
tru calitatea 
proiectelor pe 
care Ie execută.

în pagina a îl-a
• Operativitatea — ca

litatea unei bune cores
pondențe. (La sfîrșit de 
săptămînă — dialog cu 
corespondentul voluntar).

• Sărbătoarea tinerilor 
de 14 ani.
• CALEIDOSCOP

în pagina a lll-a :

priveliști decît cele in care a trăit, cu altfel de legi, cu multe 
surprize și cărări inedite, i se răsfrînge în privirile deschise 
larg : asta va fi — de azi — viața lui.

Un tînăr a intrat în uzină...
Cum va deveni „muncitor”, în înțelesul contemporan al 

cuvîntului ? Cum va dobîndi — odată cu secretele meșteșu
gului — acele date psihologice noi, acele trăsături care com
pun profilul spiritual al muncitorului din zilele noastre ? 
Cum își va însuși, legîndu-le organic cu fapta, noțiuni (deo
camdată destul de abstracte) ca „atitudine socialistă”, „con
știință”, „etică nouă” a muncii și vieții ?

In bună măsură, educația muncitorească, socialistă, a în
ceput între pereții cu cărți ai Școlii profesionale. Dar acolo 
el era, totuși, doar un „elev”, avînd drept unică ocupație 
cartea ; comportarea sa nu afecta un organism gigantic, corn, 
plex, cum e cel al unei uzine, al unei producții, în care toate 
rotițele sînt in strinsă condiționare reciprocă, in care gestul 
individual are ample urmări generale.

In cele ce urmează nu avem pretenția să facem psiholo
gie, c'i numai să consemnăm, reportericcște, niște realități ; 
niște lucruri adesea „mărunte”, dar cu consecințe practice 
deosebit de bogate.

tere“, în specialitatea sudură. Din 13 iu
nie sînt sudor calificat, lucrez într-o 
echipă“.

Ne vorbește un tinăr zvelt, înăltuț. O- 
chelarii de sudor, ridicați pe frunte, des
coperă niște ochi cu limpezimi și timidi
tăți copilărești. Mîinile i-au dispărut pînă 
la cot în mănușile de protecție groase și 
mari. 11 cheamă Ion Bencea. Lucrează la 
sectorul de construcții metalice al secției 
de transformatoare. 20 de ani. N-are 
tată ; maică-sa e muncitoare la fabrica 
„Partizanul“,

— Iți place meseria ?
— „Mi-a plăcut de mic". (Surîde și, îm

biat, mărturisește cu ușoară superioritate 
retrospectivă) : „Ochelarii-mască, ploaie 
de seîntei... Ca-n filme 1 Romantism... 
Eram în școala elementară cînd am văzut 
prima oară sudori, cu ocazia unei vizite 
pe care-am făcut-o într-o uzină, cu clasa“.

— Ce înțelegi prin „a fi muncitor" în 
uzina socialistă de azi ?

— „Aș vrea să fiu ca tovarășul Dumi
tru Vasilescu, șeful meu de echipă. Dîn- 
sul nu c de față, așa că pot să vă spun:

dac-aș fi ca dînsul, aș fi foarte mulțumit. 
Toată lumea îl respectă“.

(Dumitru Vasilescu e un vechi și re
putat muncitor, fruntaș al întrecerii, și 
tînărul nostru, avînd norocul să-i fie re
partizat în echipă, și l-a luat drept mo
del. Sintem la vîrsta cînd nevoia de a 
admira e foarte vie, cînd se caută cu 
aprindere modele — în cărți ca și-n via
ță. Oare n-ar trebui creată obligația — 
ne gîndim la o obligație reală, cu carac
ter de lege ! — ca toți tinerii nou anga
jați să fie dați în grija celor mai buni 
muncitori, mândria uzinei ?)
- — „Mă întrebați: cum ne-a primit 
echipa ? Este un lucru la care mă gin- 
deam foarte des, cînd eram elev la școala 
profesională. Așteptam ziua asta, așa..., 
acuma pot să vă spun, cu un fel de 
teamă“.

— Și cum ai fost primit ?
— „Foarte bine. Echipa a rămas după 

lucru și s-a făcut o ședință specială pen
tru mine. S-au recomandat toți, m-au în
trebat despre muze, despre părinți, des
pre ce planuri am ; dacă vreau să urmez 
liceul seral, ca Să-mi creeze condiții... 
Toată lumea m-a lăudat pentru felul cum 
sudasem o tablă galvanizată. (Și știți, 
acuma îmi dau seama : n-o sudasem rău, 
dar nici atît de grozav...). Pe urmă, țin 
minte, m-au întrebat dacă fumez, și vreo 
cinci mi-au întins țigări... Ei, fleacuri... 
dar contează. Nu le uiți niciodată. Eu nu 
le-am uitat. Un tovarăș din echipă a 
mers cu mine pînă acasă, zicea c-aveam 
același drum. (N-avea ; ocolea special). Și 
m-a luat cu vorba: cum mi-a plăcut

„prima mea zi de muncitor". M-a descu
sut așa, fin, nici n-am luat aminte cînd 
i-am spus tot. Tocmai a doua zi, cînd mi 
s-a dat un aparat de sudură nou-nouț, 
am „venit“ de-acasă, mi-am dat seama că 
mă plînsesem de aparat“...

(Intr-adevăr •— Dumitru Vasilescu ne-a 
confirmat-o : ședința aceasta, a „botezu
lui" noului muncitor din echipă, fusese 
pregătită cu grijă, din timp).

— Și pe urmă ?
— „Vreți să sărim peste-o lună ? Nu 

mai țin minte toate intîmplările. Țin bine 
minte o chestie care s-a petrecut după 
vreo lună, prin iulie".

— S-auzim.
— „Terminasem schimbul. Trebuie să 

știți că-n ziua aceea întîrziasem de la 
lucru. Nu mult : vreo zece minute. Și, 
cum spuneam, sunase de schimb“. Hai, 
vii ? — zice nea Vasilescu, dar eu văd 
ceva care mă țintuiește pe loc. Toți erau 
gata de plecare, numai unul dintre noi, 
tovarășul... în sfîrșit, n-o să-l numesc, 
n-are importanță... Cum zic : unul singur 
lucra, cu masca la ochi; nici gînd de ple
care. „Da’ el nu vine ?“ — întreb. Șeful 
nu-mi răspunde. Plecăm. Mă uitam la 
nea Vasilescu și nu pricepeam cum nai
ba de l-a lăsat să rămână ? Nu mai rabd 
și-l întreb. Îmi răspunde (țin minte și 
acum, cuvînt cu cuvînt): „Unul dintre 
noi a întîrziat azi dimineață zece minute. 
Trebuia să rămână cineva, să recupere
ze“... Am rămas ca trăznit. Atît de prost 
nu n-am simțit niciodată. Mă atinsese 
la coarda sensibilă, la mândria mea de 
om: si muncească altul pentru mine, ca

să-mi șteargă urmele leneviei ? „O dată 
ce tu păreai că nu te sinchisești“... a mai 
spus el, de parcă mi-ar fi auzit gîndu- 
rile“.

(Simplă chestiune de tact ? Sau de tre
zire, prin mijloace inteligente, a simțului 
de răspundere, prin apăsarea pe „coar
da" mândriei, atît de sensibilă la vîrsta 
aceasta ?... Oricum, o idee pedagogică ce 
și-a dovedit îndată eficiența. Și o dovadă 
în plus că educația — în înțelesul adevă
rat al cuvîntului — nu se împacă deloc 
cu burschețea. Dar să-l ascultăm în con
tinuare pe un coleg al lui Bencea, tot un 
tînăr sudor, Tudorel Leoveanu, vorbind 
tocmai despre „educație").

ÎNCREDEREA DEZVOLTĂ

RĂSPUNDEREA

„Acum cîțiva ani — începe Leoveanu 
— mă cam speriase, spun drept, ceea ce 
auzisem despre „educația colectivului". 
Eram în anul I al Școlii profesionale. Ni 
s-a povestit într-o zi — cu scopul de a 
ne face „să luăm aminte“ — o întîmpla- 
re cu un tînăr din uzină, proaspăt absol-

ILIE PURCARU

(Continuare in pag. 2—3)
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COBESBBNBENTUL

VOLUNm
cerință firească a 
fiecărei corespon
dențe o constituie, 
fără îndoială, co
municarea cît mai 
operativă a fapte
lor pe care cores

pondentul vrea să le aducă la 
cunoștință ziarului. De ce este 
nevoie de acest lucru este ușor 
de înțeles : ziarul, prin însăși 
definiția lui, prin însăși scopu
rile și sarcinile Iui are datoria 
să-i informeze pe cititori cît 
mai rapid cu putință asupra 
faptelor celor mai actuale, mai 
interesante, asupra a ceea ce 
este cu deosebire la ordinea 
zilei. Faptul nou, proaspăt, iată 
cerința principală pusă în fața 
fiecărui ziar și, deci, în fața tu
turor celor care scriu pentru 
ziar.

Cerința aceasta este înțelea
să bine de cei mai mulți co
respondenți voluntari ai „Scîn- 
teii tineretului", care informea
ză la timp, operativ, ziarul. A- 
justorul Florin Țaga, din Bîr- 
Jad, cunoscut cititorilor nu nu
mai prin scrisorile trimise, dar 
și prin fotografiile sale reușite, 
este unul, dintre corespondenții 
mereu prezenți în actualitate. 
Iată, de exemplu, el a asistat 
în prima zi de vacanță din pri
măvara aceasta la unele mani
festări cultural-educative inte
resante organizate pentru elevi. 
Cu aparatul de fotografiat și 
cu creionul el a și trecut la lu
cru, și — într-un termen foarte 
scurt fotoreportajul său „Va-

canță în imagini’ a și apărut 
în ziar. La fel de operativ este 
corespondentul și atunci cînd 
ne scrie despre problemele pro
ducției, despre diferite acțiuni 
întreprinse de organizația 
U.T.M. etc. în același mod pro
cedează de obicei, și tovarășii 
Ștefan Draghia, din Găiești, fo
sil Serghei, din Tulcea, N. Pir-

vu, 
din 
mulți alții. Profesoara Dandara 
Livia, din raionul Rădăuți, a 
aflat că un pionier a săvîrșit o 
frumoasă faptă sesizînd pe șeful 
unei stații C.F.R. despre o de
fecțiune observată de el pe 
linia ferată. Dînsa ne-a scris 
imediat și scrisoarea a apărut 
în ziar. Foarte frumos este — 
din acest punct de vedere —și 
modul în care a procedat cores
pondentul voluntar Marcel 
Stancu, din București. Vizitînd 
expoziția unui pictor, el și-a 
format o anumită opinie, pe 
care s-a hotărît să o împărtă
șească și redacției. N-a așteptat 
însă să treacă nu știm cît timp, 
expoziția să se închidă și ideea

din Caransebeș, C. Frîncu, 
comuna Făcăeni-Fetești și

Sărbătoarea tinerilor de 14 ani
La Ploiești

Tn sala de festivități, fru
mos pavoazată, a clubului 
U.R.C.M. din orașul Plo
iești, a avut loc recent fes
tivitatea înmînării buleti
nelor de identitate unor ti
neri care au împlinit vîrsta 
de 14 ani.

Cei prezenți au ascultat 
cu ,atenție cuvîntul tovară
șei Maria Vlăsceanu, secre
tar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Ploiești, care 
le-a vorbit despre. însemnă
tatea evenimentului.

Festivitatea s-a încheiat 
cu un frumos program cul
tural-artistic.

MIHAI MARCU 
corespondent

școlarilor din oraș și raion, 
în cadrul concursului a 
prezentat un program echi
pa artistică a pionierilor și 
școlarilor din comuna Va
lea Danului.

ION OANCEA 
corespondent

La Tulcea

La Horezu
Sala devenise neîncăpă

toare. Peste 200 tineri din 
comunele raionului Horezu 
participau la festivitatea or
ganizată cu prilejul primirii 
buletinului de identitate. în 
cadrul adunării a fost pre
zentată de către Colin Ma
tei, secretar al comitetului 
raional U.T.M., o expunere 
pe tema : „Grija părintească 
a partidului față de tînăra 
generație".

Tovarășul comandant al 
miliției raionale a explicat 
tinerilor care este importan
ta buletinului de identitate 
și felul cum trebuie să fie 
păstrat. Au luat apoi cuvîn
tul numeroși tineri, părinți.

SOAICA GHEORGHE 
corespondent

Zilele trecute a avut loc 
o adunare festivă la Casa 
de cultură din orașul Tulcea 
la care au participat peste 
500 de tineri muncitori și e- 
levi, cît și muncitori vîr- 
stnici din orașul Tulcea. A- 
ceastă adunare a fost închi
nată tinerilor de 14 ani care 
primesc buletinele de iden
titate.

După înmînarea buletine
lor de identitate celor 219 
tineri și tinere care au îm
plinit 14 ani elevii de la 
școlile din orașul Tulcea au 
desfășurat un bogat pro
gram artistic.

SERGHEI IOSIF
corespondent

La Curtea de Argeș
La casa de cultură din 

Curtea de Argeș a fost or
ganizat de către comitetul 
raional U.T.M. în colabo
rare cu miliția raionului, 
sărbătoarea tinerilor care 
au împlinit vîrsta de 14 
ani. Au fost sărbătoriți pes- 

' te 60 de tineri care au pri
mit buletine de identitate. 
Cu acest prilej a vorbit Ion 
Grigore, secretar al comite
tului orășenesc U.T.M.

Sărbătoarea s-a încheiat 
cu concursul cultural-artis
tic al pionierilor și

să se piardă, „Imediat ce ml-a 
venit ideea, scrie chiar el, pri
mul meu gînd s-a îndreptat 
spre redacție; nu sînt două ore 
de cînd am ieșit din expoziție 
și iată-mă cu scrisoarea la cu
tia poștală. Doresc să ajungă 
repede la redacție, să vă spu
neți părerea’. Menționăm că 
pe baza acestei scrisori un cri
tic de artă a scris (și a apărut) 
un amplu articol.

Iată dar cît de necesar este 
ca toți cei care scriu ziarului 
să aibă în vedere — alături de 
alte cerințe, care se impun unei 
bune corespondențe — și pro
blema operativității.

Pentru o mai bună înțelegere 
a operativității de care trebuie 
să dea dovadă orice corespon
dent, să ne oprim pe scurt asu
pra cîtorva categorii de fapte, 
să vedem cum trebuie selec
ționate ele, pentru a ști cînd 
să scriem despre ele.

O primă categorie o prezin-

ca să poată ajunge la timp la 
redacție.

O a doua categorie de fapte 
o reprezintă cele care se pe
trec în cadrul unei anumite pe
rioade de timp. De exemplu i 
învățămîntul politic U.T.M. se 
desfășoară numai din toamnă 
pînă în primăvară și apoi se în
chide (in prezent are loc închi
derea formelor de învățămint 
politic U.T.M. de la sate). Deci, 
corespondentul de la sat care 
ne va scrie acum despre des
fășurarea cursurilor, ne va 
scrie tîrzirf (menționăm faptul 
pentru că mai sînt unii tova
răși care procedează astfel). 
Chiar dacă ni se scrie despre 
metodele pe care le folosește 
propagandistul, e tîrziu. In pre
zent ceea ce interesează re
dacția este modul în care are 
loc închiderea învățămîntului 
politic la sate, ce învățăminte, 
ce concluzii se trag, ce propu
neri se fac pentru viitor. La

tă faptele legate de anumite 
date, de anumite zile etc.' (așa 
cum au fost, recent alegerile 
de la 3 martie, sărbătorirea zi
lelor de 16 Februarie și 8 Mar
tie, așa cum va fi sărbătorirea 
zilei de 1 Mai etcQ.

Tovarășul C, Georgescu, din 
Obrejița, ne-a trimis abia pe 18 
februarie o scrisoare în care 
scria despre unele acțiuni or
ganizate în cinstea zilei de.. 16 
Februarie, iar tovarășul D. Gal- 
binașu, din raionul Oltenița, 
deși a, sens o scrisoare pe 18 
ianuarie (cu acțiuni Ia zi) a 
pus-o la poștă abia pe la mijlo- - 
cui lunii... februarie. Ori, e e- 
vident. că, și într-un caz și în 
celălalt, faptele s-au perimaț, 
scrisorile nu mai pot fi publi
cate. La fel s-a 'întîmplat și cu 
unele corespondențe ale tova
rășilor Mitroi Traian, din Poe- 
narii — Burch’i, V. "Grădinară și 
T. Popescu, din Bacău etc., 
care fiind legate direct de o 
dată calendaristică n-au putut 
fi folosite din cauza trimiterii 
îor tîrzii. Atragem atenția co
respondenților că faptele de a- 
cest gen trebuie trimise cu

fel se întîmplă și în cazul cam
paniilor agricole. Nu poți scrie 
în plină primăvară despre... 
pregătirile de primăvară, cum 
face, de pildă, tovarășa Flo- 
rica Cristoloveanu, din Valea 
Călugărească, care Ia 21 mar
tie își intitula corespondența în 
acest fel.

Este deci neapărat necesar 
ca atunci cînd scriem despre 
un fapt, despre o acțiune să ne 
gîndim și dacă scrisoarea poate 
ajunge la timp la redacție, dacă 
poate fi publicată în timp util, 
pentru ca experiența pe care o 
transmite s-o mai poată folosi 
și alții.

Cea de a treia categorie de 
fapțe, privite din punctul de 
vedere al operativității, sînt 
cele cu Caracter mai general. 
De pildă : fapte care vorbesc 
despre activitatea unei secții, 
a unui atelier, a unei formații 
culturale, a unei gospodării co
lective, a unui cămin cultural 
etc. și — chiar despre portre
tul în general al unui om. Fap
tele acestea nu sînt neapărat 
legate de o zi anume și nici de 
o perioadă scurtă. Dacă ai des- 

cel puțin cîteva zile mai îna- coperit, de pildă, un om cu o 
inte de data respectivă, pentru activitate foarte interesantă,

FIER
preparala căr. 
din Petrila se 

muncă

VECHI
DUȚĂ — corespondent 
voluntar).

• Anul acesta tinerii 
cadrul Depoului 

Buzău s-au an
să colecteze 

de kg. de fier 
Ei au predat

• La 
bunelul 
desfășoară o 
însuflețită pentru co
lectarea fierului vechi.

De Ia începutul anu
lui și pînă în prezent 
a fost colectată și ex
pediată oțeiăriilor can
titatea de 103 tone me. 
tale.

In fruntea acțiunii _ . ,
de strîngere a fierului mitru. Ștefan Năstase, 
vechi se află brigăzile 
de producție conduse 
de tovarășii Ioan Dra
gan și Szakacs loan. 
(CONSTANTIN BA-

din 
C.F.R. 
gajat 
28 000 
vechi, 
pînă acum 20 000 de kg.

Printre numeroșii ti
neri care s-au eviden
țiat se află și Iile Du-

Ion Marin, Ion Antofi. 
(FLORENTIN POPES
CU — elev).

• întreprinderea de 
foraj Momești și-a rea-

un om plin de pasiune, disci
plinat etc. poți scrie despre el 
și azi și peste o săptămînă, ba 
chiar în acest caz o meditare 
mai profundă asupra a ceea ce 
vrei să spui nu strică. Nici în 
acest caz însă nu trebuie în
țeles că poți amina la nesfîrșit 
să te apuci de scris, fiindcă 
dacă scrii la mijlocul anului 
1963 despre realizările unei 
secții în... 1962 n-a ieșit nimic 
bun, scrisoarea n-o să se pu
blice, ne mai fiind actuală. în 
momentul, deci, în care ai des
coperit faptul de viață, în mo
mentul în care ești sigur că ai 
toate 
te-ai 
buie 
scris.

O categorie aparte o consti
tuie scrisorile care sesizează 
fapte negative. Și aici operati
vitatea este neapărat necesară. 
Firește, dacă la un cămin cul
tural, de exemplu, nu se desfă
șoară nici o acțiune cultUral- 
educativă de mai mult timp, e 
bine să se scrie și după acest 
timp — (vorba ceea, mai bine 
mai tîrziu decît niciodată !) — 
dar, nu era oare incomparabil 
mai bine să sesizezi mai din 
vreme acest fapt, să nu lași 
vremea să se scurgă ? Cu cît 
se rezolvă mai repede lucruri
le, cu atît e mai bine, operati
vitatea în acest caz însemnînd 
un cîștig pentru colectivul res
pectiv.

Vorbind despre operativitate 
trebuie să spunem că ea este 
strîns legată și de modul în 
care se face documentarea, de 
participarea corespondentului, 
zi de zi, la cele mai importan
te. evenimente, de legăturile pe 
care corespondentul le are cu 
factorii de răspundere din co
lectivul în care trăiește și mun
cește. Legătura permanentă cu 
secretarii organizațiilor de par
tid, cu secretarii U.T.M., cu to
varășii din conducerile între
prinderilor, și ai gospodăriilor 
colective, precum și cu âlți to
varăși. ajută corespondenților 
noștri fruntași să fie la curent 
cu tot ceea ce se petrece în 
colectivul lor de muncă. în 
plus, ei fac totul pentru ca scri
sorile lor să ajungă la timp la 
ziar, caută și folosesc mijloa
cele cele mai rapide — telefo
nul, avionul, trenurile etc. — 
pentru a trimite coresponden
țele lor către București.

La fel de harnici, la fel de 
inimoși și operativi îi dorim pe 
toți corespondenții noștri !

Nou meteorit 
descoperit în Siberia

elementele necesare, că 
documentat, bine — tre- 
pusă mina pe creion și

EUGEN FLORESCU

OTELĂRIIIOR !
trimise
I.C.M.,

stă cu 
Intre -

lizat și ea planul tri
mestrial de colectare a 
fontei. Au fost 
oțeiăriilor, prin 
21 tone.

Dar cum se 
fierul vechi ?
prinderea e sub plan 
cu 50 tone. Tovarășii 
de la Moinești sînt 
însă liniștiți. Așteaptă 
aprobarea pentru ca
sare a unor utilaje. Și 
în timp ce se așteaptă 
aprobarea, sursele de 
fier vechi deja exi
stente se irosesc.

• Tinerii de la mina 
Lonea au inițiat de cu- 
rînd o acțiune de strîn- 
gere a fierului vechi. 
Intr-o singură zi, mo
bilizați de organizația 
U.T.M., ei au 
15 tone de 
vechi.

• Schelele 
fracție Modîrzău și Ze- 
mes și-au îndeplinit 
planul de colectare a 
fierului vechi pe tri
mestrul întîi. De aici 
au fost expediate oțelă- 
riilor 168 tone fier 
vechi și 46 tone fontă.
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o tînără de 
care avea

colectat 
metale

de ex-

Echipa de dansuri populare a Casei de cultură din raionul 16 Februarie cunoscută publicului bucureștean și celui din raza 
comunelor învecinate Capitalei, unde a dat numeroase specta cole. Iatăi pe membrii acestei formații în timpul unei repetiții.

Grădina Zoologică de la Bă- > 
neasa își așteaptă oaspeții '

Foto : AGERPRES ;

Cocoși cu... 
rodioemițâtori
O parte din cocoșii sălbatici 

din statul Montana (S.U.A.) 
vor fi prevăzuți cu niște emi
țătoare ț-adio ,,în ...miniatură 
(bineînțeles, , că ei vor fi mai 
întîi prinși și apoi puși în li
bertate). In felul acesta briga
dierii silvici vor putea ști în 
permanență în ce locuri se 
află aceste păsări rare și ti
purile de teren pe care le pre
feră.

La 12 aprilie 1961, către orele 19 (ora Moscovei), 
a iosl observat în regiunea Kurgansk un bolid, care 
parea să aibă dimensiuni destul de mari. El se de 
plasa în direcția nord-vest și culoarea sa trecea 
progresiv de la roșu închis la roșu deschis. O lu
mina intensă era emisă, fără ca ea să fie totuși atît 
de puternică Incit să țeneze observațiile. Diametrul 
aparent al bolidului era de circa fumălate din dia
metrul Lunii. La sfîrșitul cursei, globul luminos s-a 
divizat în mai multe globuri, mai mult sau mai 
puțin sferice. După dispariția lor, a continuat pe cer 
o dîră luminoasă, timp de cîteva secunde.

Doiră minute mai tîrziu. martorii au auzit un zgo
mot care amintea pe cel al tunetului și a iost resim
țită o ușoară cutremurătură seismică.

După două zile s-a descoperit în stratul de gheată 
al unui Iac învecinat o pîlnie cu un diametru de 
40 cm. Este posibil ca această pîlnie să se datoreze 
ciocnirii de gheată a unuia din fragmentele meteo 
ritului.

Considerîndu-se 
prea înalt (avea 
2,28 mj, un suedez 
s-a adresat prof. 
Gunnar Wiberg din 
Lund. rugindu-l 
să-l mai scurteze 
puțin. Și profesorul 
i-a satisfăcut cere
rea.

Faptul s-a petre
cut acum doi ani, 
dar ziarele din Stoc- 
kliolm l-au dat pu
blicității abia acum,

fără a se indica însă 
numele fostului gi
gant.

Profesorul Wiberg 
a reușit să „scurte
ze" pacientul prin 
scoaterea unor bu
căți din mijlocul fe
murului, după care 
cele două capete au 
fost împreunate și 
fixate cu ajutorul 
unor șuruburi, ur
mând ca sudarea oa-

selor și vindecarea 
rănii să-și urmeze 
cursul normal.

O operație simi
lară a fost efectuată 
acum doi ani, de un 
chirurg din Harno- 
sad, prof. Larsunan- 
der Scharin. El a 
scurtat cu cinci cen
timetri
18 ani, 
înainte de operație 
1,87 m.

veche mătase chinezească

In Centrul industrial Szony din vestul Ungariei s-au desco
perit șase morminte romane, precum și un sarcofag care la 
sfirșitul secolului al Ill-lea al erei noastre a fost închis atît de 
perfect, incit s-a conservat nu numai scheletul unui bărbat de 
vreo 40 de ani, ci și diferite vestigii care în general nu rezistă 
atît de mult timp.

Bărbatul, probabil un preot păgin, a fost îngropat înfășurat 
într-o haină de pinză de in nevopsită, peste care s-a pus o haină 
de postav de culoare brună, cu glugă. Corpul a fost acoperit cu 
un văl de mătase străvezie pe care s-au așezat flori. Un al 
doilea văl de mătase cu țesătură mai deasă și de culoare vișinie 
servea drept lințoliu.

Țesăturile au fost analizate fir cu fir și s-a stabilit că ele 
proveneau din China, fiind dintre cele mai vechi țesături de 
mătase chinezească descoperite în Europa.

>
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lui este de o importantă deose
bită în ansamblul măsurilor 
luale în vederea obținerii re
zultatelor bune la învățătură. 
El obligă pe elev la o activitate 
intensă, îl ajută să desprindă 
singur din complexitatea pro
blemelor lucrurile esențiale, 
sporindu-i independenta în 
muncă.

Ținînd seama de importanta 
și complexitatea sarcinilor ce 
stau în fața elevilor în această 
perioadă, trebuie să respectăm 
cu strictele indicațiile date de 
Ministerul Înv aluminiului pri
vind suspendarea, în cursul tri
mestrului III, a activităfilor 
cercurilor de elevi, a concursu
rilor cultural-artistice și științi
fice. In general este indicat să 
se evite supraîncărcarea ele

vilor cu activități extrașcolare 
care să le diminueze timpul 
necesar învățăturii.

Vacanfa de primăvară a oie- 
rit tineretului școlar numeroa
se posibilități de destindere și 
de reconfortate, care au fost 
pe deplin folosite, fie prin par
ticiparea la numeroasele ex
cursii și alte activități organi
zate de școli, fie prin odihna 
în mijlocul familiei.

Acum, cînd vacanfa ne-a în
armat cu noi forte, în pragul 
ultimei etape a acestui an șco
lar, ne adresăm elevilor din 
toate școlile patriei noastre cu 
îndemnul de a folosi din plin 
condițiile create de partid și de 
stat pentru îmbogățirea cunoș
tințelor lor, pentru însușirea 
culturii celei mai înalte.

Tineretul nostru școlar are o

singură grijă, o singură dato
rie : să se pregătească temeinic 
pentru a putea participa cu pri
cepere la măreața operă de de- 
săvîrșire a construirii socialis
mului în patria noastră.

Rezolvarea cu succes a pro
blemelor serioase pe care le ri
dică sfîrșitul de an școlar de
pinde de munca noastră, de 
răspunderea cu care ne privim 
sarcinile. Și, bineînțeles, de 
măsura în care, în școdlă, co
lectivul de învățători, profe
sori, diriginfi, în strînsă co
laborare cu organizația U.T.M. 
și de pionieri, își unesc toate 
forțele pentru îndeplinirea sar
cinilor comune ce le au în a- 
ceastă etapă, ce trebuie să se 
sfîrșească cu o situație bună 
la învățătură pe școală și pe 
clase.

A FI MUNCITOR
(Urmare din pag. I)

vent al școlii. Lucra într-o echipă de ti
neri — toți, însă, mai vechi în uzină — 
și într-o duminică s-au dus la unul din 
ei, să se distreze, să asculte muzică, să 
mănînce împreună la prînz. După masă 
s-au culcat, care pe unde, pe divan, pe 
canapele, și unul, dintre ei, ca să-l „în
cerce“ pe noul venit, a lăsat să-i cadă 
pe podea, chiar sub nasul ăluia, stiloul și 
ochelarii de soare. Apoi s-a prefăcut că 
doarme, dar pindea printre gene. Băiatul 
acela, „bobocul“ echipei, s-a uitat lung la 
obiecte, s-a învîrtit pe lingă ele... pînă la 
urmă s-a aplecat iute și le-a făcut dispă
rute. Celălalt, care pindea, l-a demascat... 
S-a făcut mare caz, atunci, cu istoria 
asta. Mulți îl felicitau pe cel ce-l „încer
case“ astfel pe hoț, ziceau că i-au dat o 
lecție strașnică, foarte bună pentru viață. 
Mie însă... nu știu : greșesc ? Tevatura 
asta mi-a lăsat un gust cam sălciu. Ce 
fel de educație e asta, „încercarea“ asta 
de a-l momi pe băiatul acela la hoție, ca 
apoi să-l demaști ? Asta-i educație, să 
ațîți pornirile rele, ba... știu eu ?... să le 
faci chiar să se nască ?"

Se întrerupe o clipă, parcă intimidat 
de propria-i severitate a judecății, apoi, 
decis, reia :

—• „De ce v-am povestit intîmplarea 
asta ? Ca să știți că noi — adică eu și 
cițiva colegi de școală, prieteni de-ai mei 
— am combătut atunci foarte serios, 
între noi, spiritul acestei „încercări puse 
la cale“... Noi, cei de la profesională, sin
tern (vreau să spun : eram) oameni care 
știm ce vrem...

Iarăși o pauză:
— „Chestiunea cu băiatul acela, atunci 

cînd s-a întîmplat, m-a supărat mult.

Acum, cînd mă gîndesc la ea, mă supără 
din mai multe pricini“.

— Adică ?
— „Mă supără fiindcă s-a petrecut la 

noi, la „Electroputere“. Și fiindcă orice 
se întîmplă aici își lasă urma pe „marca 
fabricii“, cum s-ar zice. Noi facem lucruri 
serioase, ne laudă și ziarele, dar ce, 
asta-i destul ? Meșterul meu are o vorbă. 
Mi-a spus-o odată și n-o mai uit: „Gîn- 
dește-te c-ai purta toată vremea pe braț, 
ca matricolul ce-l aveai ca elev, emble
ma „Electroputere“; și că asta se vede 
oriunde-ai fi, fie că ești în uzină, fie că 
ești pe stradă sau la bal. Orice faci, orice 
dregi, se răsfrînge și asupra mea, a echi
pei, a uzinei întregi". M-am obișnuit să 
mă gîndesc la uzină așa Cum mă gîn- 
deam, cînd eram puști, la echipa de 
fotbal a străzii : mă făceam foc dacă în
cerca s-o vorbească de rău careva!“

In cele cîteva luni de cînd sînt în uzi
nă, și Leoveanu, și Bencea, și Constantin 
Rudzui, și Ștefan Băluță, și Marin Călin, 
și atîția alți absolvenți, au învățat cîteva 
lucruri care fac (faptele lor o confirmă) 
parte organică, definitivă, din atitudinea 
cotidiană față de muncă și-au însușit 
disciplina muncitorească — severă, liber 
consimțită și cu atît mai puternică —, 
și-au însușit simțul răspunderii, simțul 
de solidaritate, de ajtitor reciproc între 
membrii aceluiași colectiv. Au învățat — 
după exemplul bătrînilor comuniști pe 
care i-au luat drept modele — că „a fi 
muncitor“ — asi, în condițiile unei uzine

socialiste — înseamnă a-ți însuși o seamă 
de trăsături morale superioare, care în
tregesc fericit măiestria în muncă, ini
țiativa întrecerii.

DESPRE

EiLOZQEIE

— „Foarte des, discut cu tovarășul 
Cornel Zidaru, șeful meu de echipă, po
litică — ne povestește St. Băluță, proas
păt absolvent, de la strungărie grea. Mă 
întreabă ce-am citit prin ziare, îmi spune 
și ei ce-a citit, și discutăm. Dinsul are 
un nivel serios ! Mie-mi place ru
brica de „scurte știri“; știți, chestii 
„tari“, de acțiune... Dinsul începe să le 
facă teoria, de ce chestiile astea se în
tîmplă așa și nu altfel. Odată i-am zis : 
„Nea Zidarule, hai, s-o mai lăsăm, cu filo
zofia ; vrei să mă faci filozof ? Păi eu 
sînt, ia acolo, un strungar, unul care 
trage la șaibă ; ce ai cu mine ?“ „Ești 
clasă conducătoare — mi-a întors-o. Cum 
naiba o să conduci, dacă nu știi filozo
fie ?“ Mă uitam la el ; rîde sau vorbește 
serios ?

— Și ?
— „Vorbea serios. Are dreptate. E și o 

chestiune de ambiție, de mîndrie de-a

noastră, muncitorească: ce, capul meu e 
mai prost ca al altora ? Nea Zidaru zice 
că dimpotrivă !... Tehnica nouă cu care 
lucrăm — și care devine din zi în zi mai 
complexă — nu cere oare o întreagă fi
lozofie, o știință înaltă ?“

...Nu știm dacă tînărul Băluță, sau Leo
veanu, sau Bencea, sînt de-acuma niște 
„filozofi“. Știm însă că formarea lor se 
află în mîini bune, dibace, mîini care 
pregătesc cu răbdare, dragoste și inteli
gență, profilul de muncitori ai zilelor 
noastre.

Dar să dăm cuvîntul — în replică — 
unora dintre cei ce se ocupă de creșterea 
viitorilor muncitori.

FJEUREȚMț 

0 PERSOMLITUTE

Ion Vitan e în uzină din 1950. A luat 
parte la făurirea primelor motoare elec
trice cu emblema „Electroputere“, într-o 
vreme cînd uzina n-avea înfățișarea de 
azi, cu impresionanta aliniere de hale 
moderne, cu o înzestrare tehnică dintre 
cele mai avansate. S-a specializat în bo- 
binarea transformatorilor — operație de 
înaltă calificare, veritabilă artă, în care 
calculul de algebră superioară își dă mâna 
cu gustul pentru frumos, cu estetica — 
și conduce o echipă vestită-n uzină, de 
ani și ani fruntașă a întrecerii. La ma
șina lui s-au perindat, în acest răstimp, 
zeci de tineri; unii sînt astăzi în echipa 
lui, alții conduc, la rîndu-le, alte echipe, 
alții sînt maiștri... Comuniștii l-au ajutat 
să devină un bun muticitor ; el însuși co
munist, ajută astăzi pe alții.

— „Se observă la majoritatea absol
venților o pregătire teoretică bună. Semn 
că tovarășii de la Complexul școlar (unde 
— nu știu dacă sînteți la curent — în
vață vreo 2 500 de tineri !) nu stau cu 
mîinile în sin. Singura noastră grijă, a 
muncitorilor care-i luăm în primire, e să 
le „formăm mina", să le facem rodajul 
practic al cunoștințelor teoretice. Asta, pe 
de o parte. Pe de altă parte, tocmai ceea 
ce vă interesează pe dvs.: să-i formăm 
ca muncitori adevărați.

Care sînt, în această privință, meto
dele tovarășului Vitan.

— Țin minte că la vîrsta lor aveam 
multe aere de „independență“. Dădăceala 
mă-nfuria ; cu atît mai mult încercările 
de a mi se impune ceva împotriva voin
ței, de a mi se anula — cum se zice — 
personalitatea. Cred că trebuie să fim 
foarte atenți la acest aspect. De altfel, 
„aerele“ de care spusei nu contravin de
loc, pînă la urmă, înțelegerii ce-o dăm 
astăzi cuvîntului de „muncitor" : nu un 
robot, nu un număr oarecare într-un re
gistru, ci un element activ, cu inițiativă, 
în procesul producției. Iată de ce, culti
varea acestei „independențe“ (avind gri
ja să nu se transforme în anarhie) gră
bește procesul de formare a muncitoru
lui. A te sfătui cu tinerii, serios și grav, 
în problemele de prim ordin ale produc
ției, a le cere părerea ca unor muncitori 
maturi, le trezește spiritul de răspundere, 
îi face să se simtă „importanți". Și asta, 
să știți, îi leagă mai mult de uzină, de 
soarta producției. Am avut odată un caz 
interesant. I-am spus unui astfel de „bo
boc“, într-o doară : „Măi, ce crezi tu că 
trebuie făcut ca să lichidăm timpii morți 
la reperul X ?“ Era un reper abia intrat 
în producție, căruia nu-i dibuisem toate 
secretele, și îmi dădea bătaie de cap cu 
timpii morți. Băiatul s-a fîstîcit: „Nu.mi 
dau seama“... „Bine — i-am răspuns — 
te rog gîndește-te la chestiunea asta, și 
cînd o să descoperi soluția, să vii să mi-o 
spui". Cum zisei adineaori, vorbisem cu 
ei numai așa, într-o doară. Asta s-a în

tîmplat într-o sîmbătă. M-am gîndit 
toată duminica la reper, i-am dat de rost, 
și luni, la prima oră, am aplicat ce 
trebuia. în pauza de prînz, numai ce mă 
pomenesc cu tînărul lingă mine. Părea 
nedormit, avea cearcăne negre la ochi, 
dar strălucea tot. „Ce-i, bre, cu tine 
„Am găsit soluția“ — și-mi întinde o 
foaie de liîrtie. Chiar în clipa aia dă cu 
ochii de mașina mea și vede ideea (un 
dispozitiv) deja aplicată. S-a înnegurat și 
n-a mai zis nimic ; cred că-i venea să 
plîngă. Cu ce ochi m-a privit!... Nu 
mi-arn iertat-o niciodată.

— Și ce s-a ales cu tînărul ?
— „Azi e un muncitor foarte bun. Am 

avut noroc, altfel... De ce zîmbiți ? S-ar 
fi putut ca ofensa ce i-o făcusem — lipsa 
totală de încredere in el, lipsa de atenție 
— să aibă consecințe neplăcute pentru 
creșterea lui".

GENEROZITATEA

TINEREȚII

— „...Cel mai greu — urmează Vitan 
— este să-i faci să priceapă că întrecerea 
nu-i concurență, că nu e totul „cine iese 
primul“, ca pe terenul de sport. Cum să 
le explici că frumusețea, caracterul ade
vărat ai întrecerii, o constituie tocmai 
ajutorul reciproc, în vederea obținerii 
unui succes general ? La vîrsta lor simți 
nevoia să te afirmi, îți place „gloria", 
vrei să fii „cineva“, să-ți faci praf prie
tenii, fetele...

O pauză...
— Ei bine ?...
Vităn surise:



Folosind timpul prielnic — 
să intensificăm ritmul lucrărilor agricolei

i)
Aviatorii

■y

(Urmare din pag.

năturilor fi ogoarelor de toamnă, 
arături de primăvară, fertilizarea 
terenurilor, îngrijirea pășunilor 
și fînețelor naturale.

anul acesta lucrările agri- 
de primăvară au început 
tîrziu, datorită timpului 
și precipitațiilor căzute în 
regiunile. Există însă con-

Biblioteca Școlii medii din Petroșani dispune de peste zece mii de volume dintre care un 
număr însemnat de cărți datînd din secolul al XVlil-lea de o mare valoare documentară. 
Zilnic, biblioteca este frecventată de cititori de toate viratele. Iată-i Ia fișier pe cîțiva din

tre cei mai tineri ciTitori. Foto: AGERPRES

toate
«liții pentiu ca pregătirea terenu
lui și semănatul să se facă la 
vreme și Ia uu nivel agrotehnic 
corespunzător. Aceste condiții -— 
mijloace mecanizate mai multe 
deeît îg anul trecut, ogoare de 
toamna efectuate pe cea mai 
mare parte din terenurile ce se 
seamănă în primăvară, asistență 
tehnică asigurată în toate unită
țile agricole socialiste și măsu
rile organizatorice pentru pregă
tirea din vreme a campaniei 
agricole de primăvară — trebuie 
judicios folosite în vederea 
scurtării perioadei de însămin- 
țare. Deoarece perioada de se
mănat a culturilor din prima 
epocă va coincide in mare mă
sură cu semănatul porumbului 
și a altor culturi din epoca

Ii-a, este necesar să se foloseas
că <lin plin zilele prielnice și 
mijloacele de luern pentru ca 
lucrările să poată fi terminate 
la timp. Este necesar să se ia 
măsuri pentru ca arăturile și se
mănatul să se facă chiar pe por
țiuni de tarlale unde terenul este 
mai zvîntat. Se recomandă în 
primul rînd urgentarea însămîn- 
țării mazărei, borceagului, trifo- 
lienelor, sfeclei de zahăr, inului, 
cînepei, florii soarelui și cartofi
lor. Munca în unități trebuie ast
fel organizată îneît paralel să se 
facă toate pregătirile pentru se
mănatul la vreme al porumbului 
și să se continue mai intens 
plantarea pomilor și viței de vie, 
semănatul legumelor în cîmp, 
precum și amenajarea terenuri
lor destinate culturii orezului.

în atenția consiliilor agricole 
regionale și raionale, a conduce
rilor unităților agricole socialis
te, trebuie să stea permanent 
grija pentru folosirea fiecărei 
zile bune de lucru Ș> a tuturor 
mijloacelor existente în unități 
pentru grăbirea însămînțărilor 
și respectarea regulilor agro
tehnice.

p

PE SCURT

sportivi
gata de decolare

— In sfîrșit, iată și norii cu- 
mulus! Condițiile favorabile 
zborului au început...

Cel care a făcut această re 
marcă este țov. PETRE IS- 
TRATE, secretar generat al 
Federației romîne de aviație. 
Ne găsim pe aerodromul Aero 
clubului Central al R.P.R. „Au
rel Vlaicu”. Din hangar sînt 
scoase în grabă planoare și 
tansportate ta punctul de zbor.

Profitînd de o clipă de ră
gaz, i-am solicitat tov. Istrate 
un scurt interviu în legătură 
cu noul sezon al activității de 
zbor, în aviația sportivă.

cu ajutorul avioanelor, iar cei 
de la zborul cu motor au tre
cut cu succes examenul de pi’ 
loți de primă clasă.

— Am. dori să ne spuneți 
care vor fi competițiile cele 
mai de seamă programate 
pentru aviatorii sportivi în a- 
cest an ?

deservesc transportul în comun al orașului. 
Unii dintre acești tineri nu-și protejează de
loc mașinile, le lovesc, provoacă pagube în
treprinderii. Ne-ău fost trimise și aceste ver
suri care satirizează atitudinea lor.

Rotaru-i mai blînd din fire 
Tamponează cu... simțire, 
Sistematic și nu ,;tare"i 
Cit s-a lungă ța... casare.

Din viteze cosmice
Ies și cazuri comice : 

Tn viteză cînd te-ntreci' 
leș ciocniri ca-nțre berbeci 
(ițonest, Rusu și Guneci).

Postul de corespondenți voluntari ai „Scân
teii tineretului“,,de.la întreprinderea de gos
podărie orășenească din Mediaș ne-a trimis o 
notă despre realizările dar și ^despre lipsurile 
în munca tinerilor șoferi de pe autobuzele ce

Doctorița Grigore de'la1 dispensarul

SINGURATEC
LA PANOUL.

In comuna Găniești, raionul Fălticeni există o 
gazetă de stradă „Urzica', dai e mult timp de 
cînd Urzica „s-a ofilit" de tot și nu mai înțeapă 
pe nimeni. Gazeta e mereu goală. (ȘTEFAN UN
GUREANU —'■ corespondent voluntar)

DIN CAUZA VITEZEI

De asta printre șoferi 
S-a vorbit aici mai ieri 
Si sțj, spus și s-a propus 
Să se circule.., pe sus.
Insă i-am ruga frumos 
Să ne ducă tot pe jos 
Dar un pic, un pic să țină 
Și la noi, ți la mașină

De la colectivul postului U.T.M. 
de control nr. 2 I.G.O. Mediaș

Doctorița Grigore de la1 dispensarul medical al 
schelei pétrplifere tiiaNtiro atitudine indite.- 
țeniă și uneori.contptet necorespunzătoare față de 
pacienți. Dèaéòri, ain comoditate — deși are po
sibilitatea să iapă dnalise-medicale și la dispensari 

își trimite păcienții la Buzău.
Ariciul :
Ei lasă, lasă, că vine acum primăvara și o să crești și tu...

• Campionatele mondiale de te
nis de niasâ au continuat la Praqa 
cu întrecerile pe echipe pentru cu
pele „Swaythling" (masculin) și 
„Corbillon" (feminin). Selecționata 
masculină a R. P. Romîne a susți
nut primul său meci cu echipa 
Braziliei, pe care a întrecut-o cu 
5—0. In cupa „Corbillon", echipa 
feminină a R. P. Romîne a dispus 
de reprezentativa Austriei cu 3—0.

• Formația bucureșteană de 
rugbi, Grivița Roșie, și-a încheiat 
turneul întreprins în Franța, ju- 
cînd sîmbătă cu echipa din Auch 
care activează în prima divizie a 
campionatului francez. Practicînd 
un. joc deschis, spectaculos, riig- 
biștii romîni au obținut victoria 
cu scorul de 11—0 (8—0). Moraru 
și Teodorescu (cîte o încercare) și 
Penciu (transformare și lovitură 
de pedeapsă) au înscris golurile e- 
chipei romîne. Meciul s-a disputat 
pe ploaie si a fost urmărit de 3 000 
de spectatori.

• La 5 aprilie au sosit la Hava
na atletele romîne Iolanda Balaș 
și Maria Diaconescu. La sosirea 
pe aeroportul din Havana, sporti
vele romîne au fost întîmpinate de 
reprezentanți ai Federației de a- 
tletism din Cuba și de sportivi cu
banezi. Cele două atlete fruntașe 
vor participa la mai multe con
cursuri demonstrative.

• Partida a 7-a a meciului pen
tru titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri M. Botvinnik și T. 
Petrosian s-a întrerupt Ia mutarea 
41-a. Intr-un final de turnuri, Pe
trosian are un pion în plus și șan
se de ciștig. Scorul după cum 
știe, este egal : 3—3. Astăzi 
continuă partida 7-a, iar mîine 
dispută a 8-a partidă.

se 
se 
se

— Este, într-adevăr, vorba 
de un sezon dacă ne referim 
la activitatea de zbor, pentru 
că iarna; 
mosferice. 
lenice, se 
terialului 
planoare, 
pregătirea teoretică a aviato
rilor sportivi.

cînd condițiile at- 
sînt mai puțin pri- 
face revizuirea ma- 
volanl — avioane, 
parașute etc. — și

— Care au fost măsurile 
pregătitoare luate de Federa
ția română de aviație pentru 
ca activitatea aviatică sporti
vă din acest an să se desfă
șoare în bune condiții ?

Bine, dă o fugă, pînă la Buzău, să-ti faci o analiză...

In institutul pedagogic de 3 
ani din București există un pa
nou de onoare care are o „isto
rie" a sa simplă și tristă.

La revelionul 1963, una din
tre epigrame spunea cam așa 
despre un fost student:

„De un an și jumătate 
La panou el e fruntaș, 
Dar de șase lunj încoace 
E profesor, în CMș.!"

Mulți tineri care vin la stațiunea balneară Sîn- 
giorz-Băi își „imortalizează" numele pe pereți și 
mai frecvent la fîntîna nr. 4. Aici poți citi: Matei 
Alexandru-Ploiești; Liuba Petru și Viorica-Ca- 
ransebeș ; Oancea Dionisie-Zărnești; Adam Ghe- 
orghe-Buhuși; Dan Ioan-București și multe alte 
asemenea inscripții. Ce s-ar întîmpla dacă toți 
cei care vin în stațiune ar face ca ei'T

Administrația stațiunii e nevoită să zugrăvească 
mereu pereții pentru a șterge urmele lăsate de... 
lipsa de educație a acestor tineri.

de• Reprezentanții federațiilor 
schi din R. D. Germană și R. F. 
Germană au căzut de acord să al
cătuiască o echipă unită la Jocu
rile Olimpice de iarnă de la Inns
bruck.

Pe de altă parte, se anunță că 
delegații federațiilor de fotbal ale 
R. D. Germane și R. F. Germane 
se vor întilni la 6 mai la Hamburg 
pentiu stabilirea modalității de 
selecție a echipei olimpice.

— După cum vedeți, rache
ta verde — semnalul deschi
derii zborului — a fost trasă. 
Și aceasta s-a petrecut în 
majoritatea aerocluburilor din 
țară. Tineri, care au îndrăgit 
acest sport și îl practică, s-au 
prezentat la aerodrom. Aici au 
găsit, puse la dispoziția lor, a- 
parate moderne și instructori 
cu o înaltă calificare. Pentru 
piloții de zbor cu motor, de 
pildă, au intrat în dotarea a- 
viației sportive, pe lîngă apa
ratele 
bit de apreciate . — și 
vioane de tip Zlin 226, 
ner” pentru înaltă acrobație 
și avioane de tip Meta-Sokol. 
Iar planoriștii vor zbura în 
acest an pe noi aparate, prin
tre care putem cita planoarele 
I.S.-7 și I-S.-10, construite de 
inginerul Iosif Șilimon, și a- 
paratele de construcție polo
neză „Foka” și „Zefir”, care 
au cîștigat ultimul campionat 
mondial de planorism din Ar
gentina. Pentru parașutismul 
sportiv vor fi folosite avioane 
de construcție sovietică — 
A.N.-2 — special amenajate.

Cît privește instructorii care 
vor conduce această activita
te, federația a organizat un 
curs de perfecționare a pregă
tirii lor. tn cadrul acestui 
curs, ei au executat numeroa
se zboruri instrumentale, fără 
vizibilitate, s-au specializat ca 
piloți remorcheri de planoare

existente deose-
a-

„Tre-

— încep cu aeromodelismul 
pentru că aici sezonul compe- 
tițional a și fost deschis. As
tăzi, de pildă, se desfășoară 
în salinele de la Slănic și 
Praid, una din fazele cam
pionatului republican de mi- 
cromodele. Finala va avea loc 
la 4 și 5 mai. Pe lîngă aceas
ta, cele mai populare compe
tiții vor fi concursurile memo
riale „Aurel Vlaicu” și „Tra
ian Vuia”, „Cupa Victoriei”, 
precum și campionatul repu
blican de aeromodelism, pen
tru toate categoriile de aero- 
modele.

Si la parașutism, întrecerile 
au început. S-a desfășurat 
pînă acum tradiționalul con
curs „Cupa 8 Martie”, iar în 
cadrul Aeroclubului regional 
Ploiești au și fost brevetați o 
serie de parașutiști de aero
navă care vor participa la vi
itoarele competiții.

Parașutiștii sportivi vor a- 
vea, de asemenea, ocazia, în 
acest an, să se întreacă în nu
meroase concursuri interne și 
vor participa la un campionat 
internațional de parașutism în 
R.P.F. Iugoslavia, în cadrul 
căruia vor executa salturi pe 
uscat și pe marea Adriatică. 
Piloții planoriști se vor între
ce, de asemenea, în cadrul 
unui concurs internațional 
care se va organiza în țara 
noastră.

—- Dar „motoriștii" ?

in localul nou al telefoanelor din Tg. Cărbu- 
nești poți să aștepți mult și bine o comandă tele- 
fonică.,. Operatoarele te servesc foarte greu. 
(GHINCIU VALERIU — corespondent voluntar)

GH. I. UNGUREANU 
ION C. ȘTEFAN 

studenți

Și nu era singurul absolvent 
a.cărui fotografie rămăsese sub 
inscripții.'' „Cinste.fruntașilor !"

Se vede că acești foști stu
denti șe bucurau, probabil, de o 
deosebită prețuire din partea 
comitetului U.T.M. și a consi
liului asociației studenților din 
institut..

După discuții... interesante 
s-a făcut un pas înainte : s-a 
luat hotărîrea ca panoul de 
onoare să reflecte, în sfîrșit, o 
situație actuală. Și... au dispă
rut fotografiile vechi.

Iar panoul, trist și singur, de 
prin ianuarie încoace așteaptă... 
noi locatari. Zugravul :

— Nu vă 
mai repede

jenați, că nu sînteți singurii... Numai, terminați 
de scris, că am treabă...

Desene : MIHAI CARANFIL
• F

— A ajuns Ia concluzia că mai repede o să comunice ce 
are de comunicat Ia Craiova, dacă dă o fugă pînă acolo !

Cartagina în flăcări : ru
lează la Patria ; Lanterna 
cu amintiri : rulează la Re
publica, I. C. Frimu ; Rebe
lul : G. Coșbuc ; Omul merge 
după soare : rulează la Ma- 
gheru. Tineretului, Volga ; Un 
erou în papuci, rulează la V- 
Alecsandri, București, Gh. 
Doja, Ștefan cel Mare, 1 Mai ; 
Noapte necruțătoare, rulează 
La Elena Pavel, 23 August, Al. 
Sahia ; Povestea anilor înflă
cărați : Lumina ; O călătorie 
spre centrul pămîntului (seria 
a Il-a) : Victoria ; Bunica Sa- 
bella : Central, Luceafărul, 
Program de filme documenta
re : Timpuri Noi ; Partea ta 
de vină, rulează la M. Gorki ; 
Fugarul : 13 Septembrie ; Do-

•----

• INFORMAȚII • INFORMAȚII •
Colectivul teatrului muzical 

de la Galați a prezentat sîmbă- 
tâ seara spectacolul cu opereta 
„Sărutul Cianitei“ de compozi
torul sovietic Iuti Miliutin. La 
spectacol a fost prezent autorul 
operetei însoțit de Gherase 
Dendrino, vicepreședinte al 
Consiliului muzicii din Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Oaspetele a mulțumit pentru 
primirea călduroasă ce i s-a fă
cut și a apreciat calitatea inter
pretării de către artiștii gălă- 
țeni.

'k . ■
Sub bagheta dirijorului E- 

mil Simion, orchestra simfo
nică a Filarmonicii de Stat din 
Cluj a prezentat, sîmbătă, la 
Casa Universitarilor, un con-

cu concursul
Magda Ta-

continue a 
al oameni-

cert simfonic 
pianistei franceze 
gliaferro.

'*
Datorită creșterii 

nivelului de trai
lor muncii de la orașe și sate, 
soldul depunerilor populației la 
unitățile C.E.C. în primele trei 
luni ale acestui an este cu 22

la sută mai mare decit în peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut.

La Teatrul Muncitoresc C.F.R, 
a avut loc sîmbătă seara pre
miera comediei sovietice „Fa
raonii" de A. Kolomieț, în tra
ducerea Marei NiColau.

(Agerpres). I

sarul furat : Al. Popov, Mo
șilor ; Telefonista: 16 Februa
rie ; Omul amfibie : 8 Martie ; 
Camelia : rulează la oiga Ban-

— Piloții de zbor cu motor 
au fost invitați — și vor par
ticipa — la un concurs inter
național de acrobație aeriană 
în Uniunea Sovietică, De alt
fel, „acrobații” romîni se 
bucură de frumoase aprecieri 
pe plan internațional, datori
tă evoluțiilor din cadrul mi
tingurilor de aviație de la 
Moscova si Budapesta, la care 
au participat în anii trecuți. 
De asemenea, ei vor face un 
larg schimb de experiență cu 
piloții de înaltă acrobație din 
țările de democrație populară, 
campioni ai ultimelor între
ceri mondiale de acrobație de 
la Budapesta (1962), care au 
fost invitați în tara noastră. 
După cum se vede, activitatea 
aviatorilor sportivi va fi bo
gată.

VIOREL TONCEANU

Decembrie ; 
rulează la A. 
lie ; Mirajul: 
tural; Divorț 
la C-tin David, 
Vacanță Ia mare : 
B. Delavrancea, Miorița, Li
bertății, înfrățirea între po
poare ; Contele de Monte 
Cristo (ambele serii) : ru
lează la M. Eminescu; Kaș- 
mir : Popular ; Balada husa
rilor : rulează la Munca, T. 
Vladimirescu ; Meșter la toa
te : Arta ; Rîul și moartea : 
Flacăra; Așa se fac cancela
rii : rulează la Grivița, FIo- 
reasca; Festivalul Chaplin: 
rulează la V. Boaită; Baronul 
de Münchhausen : rulează la 
Unirea.

Șapte dădace : 
Vlaîcu, I. Pinti- 
rulează la Cul- 
italian : rulează 

G. Bacovia ; 
rulează la

, Din văzduh au pornit, în > 
( sărbătoreasca întrecere, pa-I 

rașutiștii.

Foto : V. RANGA ]

f ff ,
1 
f_,

asta. Aveam

— „Nu dau rețete... Vreau doar să vă 
spun că aceeași vîrstă a ambiției, a or
goliului, este, după cum am observat 
adeseori, și o vlrstă a generozității. Cu 
condiția să poți descoperi și pune 'în 
mișcare acest sentiment. Îl vedeți .pe 
băiețandrul, acela de colo, de lingă ma
șina, aceea mare ? îl cheamă. Baboi, Cos- 
tică Baboi. Tot absolvent al școlii pro
fesionale. A ajuns repede un muncitor 
foarte bun. Citește cărți tehnice, are o 
pasiune rară a meseriei..., Dar să ne- în
toarcem la ce vorbeam : la orgoliul acela 
de a fi. „cel dinții", fără să te sinchisești 
de colectiv. Baboi ăsta.,, cam așa era. -Și 
nouă — mie și meșterului Nelu lonescu 
— ne părea rău.: era o trăsătură nemun
citorească 1 I-am vorbit. lui Baboi despre

impresia că i-a ieșit pe-o 
ureche. Intr-o zi, cînd a chemat la-ntre- 
cere pe unul dintre muncitorii noștri 
fruntași, i-am spus : „De ce nu-l chemi 
pe Lăcriceanu ?“ Ion Lăcriceanu absol
vise școala profesionalii odată cu el ; 
dar era mai puțin talentat, mai greoi, 
calificarea lui mergea anevoie. Baboi a 
pufnit în rîs : „Ce măre lucru să-l înving 
pe Lăcriceanu ?“ „Adu-l la nivelul tău și 
apoi întreceți-vă 1“ „Cum să-l aduc la ni
velul meu ?! Nu e-n stare 1“ „Ei, dove
dește că ești tu în stare să faci fruntaș 
dintr-uriul ca el 1 Aici e aici 1“ Ambițio
nat, a început să se ocupe îndeaproape 
d,e celălalt. Asta a fost primul pas. Cu 
încetul, a ' descoperit că împărtășirea ex
perienței, ajutorarea celui mai slab, poate 
da satisfacții, mulțumiri sufletești ca și 
atunci cînd te vezi pe panoul întrecerii; 
și că asta ține de atitudinea adevăratului 
muncitor“.

...Și rupînd firul gîndului, preluind 
altul :

— „Chestiunea pe care mi-ați spus 
c-ați aflat-o la construcții metalice — cea 
cu „numărul matricol“ și „emblema uzi- 
nei“ — e interesantă, mobilizatoare ; o 
s-o folosesc și eu în discuțiile mele ău 
tinerii. Aici e, de fapt, lucrul cel mai 
complicat în materie de educație: să-l 

faci pe tînărul respectiv să priceapă că 
trebuie să fie „muncitor de tip nou" vre
me de 24 de ore pe zi; nu să fie altul 
după ce și-a scos salopeta... E și un alt 
tînăr în echipă, tot absolvent, Vasile 
Coștulas. Uițați-l colo... Băiatul acela fru
mos, cu păr negru, cu înfățișare de spor
tiv. Sub aspect profesional, n-am avut a 
mă plînge niciodată de el... Dar mai de
parte ? Cineva (o fată) i-a spus odată, 
încă de pe cînd era la profesională, că 
seamănă cu nu știu ce actor italian de 
cinema. Atit i-a trebuit 1 Mai bine nici 
că i se putea potrivi 1 Are o mare pa
siune pentru muzică (în special italiană) 
și pentru filme (în special... tot italiene 1) 
Pîn-aici, nimica de zis. Dar uite că-și co
pia cu multă sîrguință modelul de pe 
ecran : se îmbrăca neserios, cu cămașa 
descheiată pînă la centură, cu pantaloni 
foarte strîmți și zăngănind de nu știu 
cîte fermoare... Ce să vă spun 1 O fru
musețe !... L-am „prelucrat“ în fel și chip: 
că nu-i frumos, că nu-i serios, că ne face 
de rîs pe toți... Zadarnic 1 Totuși, ca să 
scape de gura mea, odată, la o zi de leafă, 
m-a rugat să merg cu el la croitor. I-a 
spus croitorului (trăgind cu coada ochiu
lui spre mine, să vadă cît de prost o să 
mă simt) : „Fă-mi costumul așa cum îți 
spune tovarășul Vitan. De-acum încolo o 
să mă îmbrac după dorințele organelor 
de conducere din uzină“. N-am zis nimic. 
Am luat-o în serios. Am chemat-o și pe 
nevastă-mea și i-am ales amândoi un mo. 
del frumos, modern ; dar serios, fără zeci 
de fermoare... Și-a pus mîinele-n cap, ca 
în fața unui dezastru: „Ce-o să zică 
băieții de mine ?“ „Ce băieți ?“ Aflu 
că-și petrecea timpul liber într-un cerc 
de prieteni cam... Niște inși care nu mun
ceau, exploatîndu-și cu nerușinare părin
ții, mințindu-i cu o „studenție“ petrecu- 
tă-n bodegi, Toată lupta noastră, a între, 
gii echipe, a fost de a-l desprinde de ei. 
Băieții l-au luat — mai mult pe sus — 
la reuniunile noastre, la clubul uzinei 
sau la casa de cultură a sindicatelor. 
Prima oară, cum zic, a mers cam în silă.

Programele de-acolo, însă, l-au interesat, 
în special concursurile, și cele de meserie 
(„Cine știe meserie, ciștigă“), și cele de 
dans, și cele de cintece. E un bun ghita- 
rist. S-a înscris de curînd intr-o formație 
muncitorească. Astăzi se îmbracă și 
poartă ca lumea“.

se

TRECUTUL NOSTRU

NI! E SI AL LOR

Maistrul Marin Tosun de la construcții 
metalice — om în vîrstă, cărunt, prin 
mîlnile căruia au trecut nenumărați ti
neri, astăzi fruntași — răspunde întrebă
rilor noastre cu o promptitudine care ne 
lasă să bănuim serioase meditații ante
rioare asupra acestor probleme :

— „In problema educației muncitorești 
a tinerilor care pășesc în uzină, trebuie 
să ții seama, înainte de toate, de-un lu
cru : că băieții aceștia de 18—20 de ani 
au alt trecut decit am avut noi. Ei s-au 
născut după război. N-au apucat nici ex
ploatarea patronului, nici grija cea grea 
a zilăi de rnline ; n-au apucat uzinele- 
maghernițe, leagăne de tuberculoși. Nici 
luptele de după război — cu sabotajul 
patronilor, cu specula, cu neîncrederea în 
puterea noastră, a muncitorilor, de-a or
ganiza și de-a conduce producția. N-au 
apucat viața de iad a ucenicului de ieri... 
Ei învață meseria cu profesori buni, pri
mesc pe gratis masă și casă, haine și 
cărți; apoi trec pragul unei fabrici mo
derne, muncesc la mașini noi, cîștigă 
bine, sînt încurajați, stimulați, premiați... 
Fac sport, pleacă în concedii la măre... 
Cînd greșesc sînt ajutați, nu le taie ni
meni capul... Ineet-incet, la cîte unii se 
naște ideea că toate astea li se cuvin pe 

drept. Mă rog, sigur că li se cuvin. Dar 
știu ei oare să prețuiască pe deplin aces
te condiții ? l-a învățat cineva, ca s-o 
știe ?... Eu le-am povestit de multe ori 
cum era înainte, cînd lucram în Reșița 
lui Auschnitt, și am văzut după ochii lor, 
cînd mă ascultau, șt după faptele lor de 
mai tîrziu, că le-au prins bine astfel de 
pilde. N-ar strica, zic eu, să se facă asta

■ organizat, cu toți tinerii care pășesc în 
uzină. In sfîrșit. poate că nu asta-i esen
țialul... M-am gîndit doar la o anumită 
categorie de tineri, restrânsă ; a celor ce 
iau viața mai ușor. Cei mai mulți sînt 
serioși, își cunosc bine nu numai drep
turile, ci și îndatoririle. Insă v-am vorbit 
despre faptul acesta — că tinerii au alt 
trecut decit noi — ca să tragem împreu
nă o concluzie, tn multe privințe, ei gin- 
desc —■ datorită vârstei lor, datorită .con
dițiilor deosebite în căre-au crescut — 
altfel de cum gândim. noi. Și de aceea, 
uneori, nu ne pricepem să vorbim cu ei 
în cuvintele care trebuie, potrivite mo
dului lor de-a gîndi. Iată de ce ar fi 
foarte bine, cred eu, ca problema educa
ției socialiste să fie încredințată, în unele 
prilejuri, chiar lor, prin dezvoltarea a 
ceea ce se cheamă „opinia colectivă". Ei 
între ei se cunosc mai bine, știu cum 
să-și vorbească, cum „să pună problema". 
Am avut de curînd Un caz, cu unul Ale
xandru Gălan. (A absolvit profesională o 
dată cu Bencea). S-a dus la un bal și 
acolo s-a purtat urit cu fetele... Tovarășii 
lui — de echipă și de U.T.M. — au venit 
a doua zi kt mine : „Meștere, trage-i 
dumneata un perdaf, să intre-n pământ. 
Dumneata ai autoritate asupra lui, tot
deauna te-a ascultat; o să-i vii de hac 1“ 
N-am vrut. N-ar fi fost bine. Băiatul ar 
fi rîs în pumni: „Ce știe moșulică ăsta 
despre fete ? Ce știe el de balurile noas
tre ? Ehei 1 Fost-ai leleLa treburi 
de-astea mă pricep eu mai bine ca el 1“ 
I-am sfătuit să-l discute ei, între ei, 
utemiștii, tovarășii lui de o vîrstă. L-au

adunării generale de 
lucrul ăsta n-a rămas

pus în discuția
U.T.M. și văd că 
fără efect. De-atunci nu s-a mai plîns 
nimeni de purtările lui"...

SĂ VISĂM

deDumitru Ghimpușan, secretarul
U.T.M. al atelierului, își dă la o parte, 
cu palma, o șuviță rebelă din părul de 
culoare deschisă, care contrastează cu 
fața smeadă :

— ... Da, am încercat să ne străduim
cît mai mult, la îndemnul organizației de 
partid, în direcția ridicării nivelului ideo. 
logic și cultural al utemiștilor... In spe
cial, al noilor angajați... Mijlocul de că
petenie : cartea. Vrem sa-i facem pe toți 
purtători ai insignei „Prieten al cărții“. 
Dar băieților noștri le place, mai cu 
seamă, cinematograful. Toți sînt amatori 
de cinema : aproape la. fel de mult ca de 
sport. Organizația de partid ne-a îndem
nat să facem vizionări colective, urmate 
de discuții-concurs : cine a înțeles cel 
mai bine jdeea filmului, cine poate scoate 
din ea cele mai interesante învățăminte 
concrete pentru munca și viața noastră. 
Ultima vizionare am făcut-o la filmul 
„Lupeni 29“... Apoi, excursiile. Au mare 
succes excursiile organizate în alte fa
brici — din oraș, din împrejurimi. La în
toarcere, în autobuz, toți discută despre 
ce-au văzut, fac comparație între reali
zările nodstre și cele de-acolo. Mă rog, 
toți, pîn-la urmă, zic că tot noi sîntem 
„mai tari“. Foarte bine ! Asta-i dragos
tea pentru uzină 1 Acum, să știți că ju
mătate din succesul excursiilor îi asigură 
călătoria cu autobuzul, drumul prin 
cîmp, opririle la un lac, la vreo pădure... 
Am observat că sînt foarte apreciate ac
țiunile acestea „mari", care au un ro
mantism al lor, mai puternic ca altele : 
excursiile, fbcurile de tabără, concertele 

in aer liber... Romantism, posibilitatea 
de a visa cu ochii deschiși... Astea plac 1 
(O să jac aici o paranteză: se spune 
citeodată despre tinerii noștri că se dau 
în vînt după jazz-uri și dansuri din alea 
care amețesc. Sînt și tineri din aceștia, 
e drept. Dar eu i-am cunoscut — pe ma
joritatea dintre ei — iubind mai cu sea
mă muzica ce te îndeamnă la visare... 
chiar romanța. Tinerii noștri sînt niște 
sentimentali; mai cu seamă la 18—20 
de ani!) Da, sint romantici. Și toată edu
cația lor trebuie să țină cont de acest 
lucru. Cînd îi pui tânărului nostru pro
blema prea „sec“, prea... cum se zice ?... 
„oficial“, nu faci nimic. Acum cîțiva ani, 
aici, la transformatoare, a fost o istorie 
cu un aparat la care se produsese un 
scurt circuit; și asta tocmai în seara din 
ajunul livrării lui ! Beneficiarul îl aș
tepta pe-a doua zi dimineața. Trebuia re- 
bobinat în cursul nopții. Treabă grea, 
care în condiții obișnuite ar fi cerut cite- 
va zile. Au rămas toți comuniștii. Mai 
era însă nevoie de ajutoare. Cineva s-a 
adresat unor tineri : „Tovarăși, benefi
ciarul așteaptă!“. Tinerii se uitau cu 
ochii mari : „Ce-i aia — beneficiarul aș
teaptă ? Și ce dac-așteaptă ? ba, unul 
chiar a rîs : „Beneficiarul așteaptă și 
așteaptă de geaba ! 1 s-a tras clapa !“ 
Atunci, altcineva le-a zis doar atit: „To
varăși, e în primejdie mîndria uzinei 1“ 
— și toți tinerii au rămas și au muncit 
strașnic, toată noaptea. Dorința asta de 
eroism a tinerilor se pierde citeodată pe 

drum, din pricină că unii dintre meșteri 
sint, cum se spune, prea „rutinieri“, ju
decă toate acțiunile în procente și cifre“...

★

Ce s-ar mai putea adăoga la aceste 
opinii ? Transcriindu-le exact așa cum 
le-am auzit, 16 propunem spre meditație 
— și spre îmbogățirea lor cu alte idei — 
tuturor celor cuprinși în nobila și greaua 
misiune de a crește astfel de tineri, de a 
dărui patriei socialiste muncitori de nă
dejde.



Discriminarea
rasială din S.U.A. Lucrările congresului Organizației PE SCURTS% ■mTfi

MOSCOVA 6 (Agerpres) — 
Comunicat TASS : La 6 apri
lie. la ora 4,24 (ora Moscovei), 
stația automată „Luna-4” a 
trecut la o distanță de 8 500 
km de suprafața Lunii.

Experiențele și măsurătorile 
efectuate cu ajutorul stației 
„Luna-4“ s-au terminat. Legă
tura prin radio ou stația va 
mai continua citeva zile.

S-a obținut un vast material 
experimental avind o mare 
importanță pentru rezolvarea 
unor probleme tehnice legate 
de explorarea Lunii. Datele 
măsurătorilor sînt în curs de 
prelucrare și analizare la cen
trele științifice din țară care 
se ocupă de cercetarea spațiu
lui cosmic.

In continuarea zborului său

stația „Luna-4“ se va roti în 
cursul anului 1963 în jurul Pă- 
mîntului pe o orbită alungită. 
Distanța maximă dintre stație 
și Pămînt în prima rotație va 
fi de aproximativ 700 000 km, 
distanța minimă — aproxima
tiv 90 000 km. Datorită influ
enței forței de atracție a Soa
relui și Lunii, orbita de depla
sare a stației „Luna-4“ va su
feri cu timpul modificări se
rioase. Din această cauză sta
ția va ieși din sfera de acțiune 
a forței de atracție a Pămîn- 
tului 
tr-un 
relui.

Cu
de comunicate TASS cu 
vire la deplasarea stației 
„Luna-4“.

șî se va transforma în- 
satelit artificial ai Soa-

și studenții străini
Recunoașterile unei 

comisii oficiale
ntr-un raport prezentat 
Congresului S.U.A. de 
„Comisia Gardner”, în

ființată. în 1962 de președintele 
Kennedy pentru a analiza si
tuația studenților străini din 
S.U.A., se subliniază că exis
tența discriminării rasiale în 
Statele Unite produce asupra 
studenților străini o impresie 
extrem de neplăcută. Rapor
tul, întocmit pe baza răspun
surilor primite de la studenți 
din 20 de țări, subliniază că 
„orice impresie bună pe care 
acești studenți ar putea să o 
aibă despre S.U.A. este redusă 
la zero de menținerea discri
minării rasiale”.

Meteorolog ice Mondiale
GENEVA 6. — De la trimisul 

special Agerpres, C. Benga ; 
La Geneva continuă lucrările 
congresului al IV-lea al Orga
nizației Meteorologice Mon
diale. După unele discuții de 
ordin general, în ședința ple
nară s-a trecut la constituirea 
comisiilor de lucru. Congresul 
a hotărît înființarea a trei 
astfel de comisii și anume, 
una pentru problemele tehni
ce; o alta pentru problemele 
administrative și financiare; 
precum și o comisie pentru 
problemele generale și juridi
ce. Ele au sarcina să exami
neze problemele înscrise pe 
ordinea de zi a congresului și 
să facă ședinței plenare pro
punerile necesare-

aceasta se încheie seria 
pri-

Kebcliunca militară din 
luat sfârșitArgcntii&a a

BUENOS AIRES 6 (Ager
pres). — Rebeliunea militară 
din Argentina declanșată la 2 
aprilie a luat sfîrșit vineri sea
ra odată cu capitularea rebeli
lor. președintele republicii a 
anunțat oficial că a fost sem
nat acordul cu privire la con
dițiile de predare a rebelilor. 
In același timp, rebelii, con
centrați la ultima lor bază, 
Puerto Belgrano, s-au pre
dat trupelor guvernamentale. 
Printre ei se afli comandantul 
bazei, contraamiralul Jorge 
Palma, precum și contraamira
lul Guillermo Perez-Piton. 
După cum transmite agenția 
U.P.I., un mare număr de alți 
ofițeri argentinieni care au luat 
parte la rebeliune au fugit în 
Chile și Uruguay, sau au cerut 
azil politic la diferite amba
sade latino-americane, din 
Buenos Aires. Agenția France 
Presse transmite că deocam
dată nu se cunoaște soarta ge
neralilor Menendez și Fede- 
rico Toranzo Montero, care 
s-au aflat în fruntea rebeliunii 
și sînt dați dispăruți.

Potrivit agenției Reuter, a- 
cordul cu privire la predarea 
rebelilor prevede obligația din 
partea guvernului de a exclude 
din viața publică pe sprijinito
rii fostului președinte argen-

tinean Juan Peron. Citind 
„surse guvernamentale” ace
eași agenție relevă că acordul 
prevede, de asemenea, predarea 
necondiționată a unităților re
bele din cadrul marinei, pre
cum si traducerea în fața tri
bunalelor a conducătorilor mi
litari și civili ai rebeliunii.

Agenția U.P.I. transmite că, 
drept urmare a lichidării re
beliunii, guvernul a ordonat 
retragerea patrulelor militare 
de pe străzile capitalei țării, 
Buenos Aires. Gărzile din fața 
clădirilor guvernamentale au 
fost ridicate și s-a permis re
luarea zborurilor interne ale a- 
vioanelor comerciale. I

PARIS 6 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Minerii fran
cezi au obținut un succes foar
te important — succes care 
se datorează unității și luptei e- 
xemplare pe care au dus-o timp 
de mai bine de o lună, precum 
și solidarității întregii clase 
muncitoare franceze și a prole
tariatului internațional.

încercarea de a dezbina pe 
greviști nu a avut nici ea succes. 
Minerii greviști au format un 
bloc compact in care guvernul 
nu a putut găsi nici o fisură. In 
lupta lor eroică minerii din 
Franța au demonstrat o dată mai 
mult că principală armă a pro
letariatului împotriva capitalului 
este unitatea și coeziunea, hotă-

rîred fermă de 
turile.

„Rezultatele 
neri sînt importante 
Etienne Fajon într-un editorial 
apărut în ziarul f,L*Humanité". 
„Dacă greva nu a puiuț să impu
nă satisfacerea imediată a tutu
ror revendicărilor formulate de 
mineri, ea s-a terminat totuși 
printr-un succes substanțial. Mi
nerii vor obține restul și chiar 
mai mult datorită unității lor *.

Din cea mai mare ciocnire (te 
clasă care a avut loc în anii ce
lei de-a V-a Republici, oamenii 
muncii au ieșit învingători, con- 
știenți de forța lor și de posibi
litățile de care dispun în viitoa
rele lupte.

a-și apăra drep-

obținute de rni-
•” — scrie

Din partea delegației romî- 
ne a luat cuvîntul, în cadrul 
comisiei pentru problemele 
generale și juridice, Constan
tin Flitan, care s-a referit la 
propunerile de modificare a 
actualului statut al O.M.M. _

Delegatul romin a arătat că, 
în primul rînd, trebuie exami
nate acele propuneri care răs
pund unor necesități izvorîte 
din practica O.M.M. în aceas
tă ordine de idei, vorbitorul a 
arătat că trebuie examinată 
cu precădere propunerea de a 
se mări numărul membrilor 
comitetului executiv.

Pe de altă parte, delegatul 
romîn a susținut că unele a- 
mendamente, departe de a îm
bunătăți actuala constituție a 
O.M.M., reprezintă un regres.

Referitor la procedura de 
lucru, delegatul romîn a ară
tat că unele amendamente la 
Statutul O.M.M. au fost pro
puse depășindu-se termenul 
prevăzut în art. 28 din consti
tuție. Or, potrivit acelui text, 
comitetul nu poate proceda 
decît la examinarea propune
rilor făcute cu cel puțin șase 
luni înainte de deschiderea 
congresului. Problema proce
durii de lucru a prilejuit vii 
discuții. Pusă la vot, propune
rea delegatului romîn a fost 
adoptată cu 68 de voturi pen
tru, trei voturi contra (S.U.A., 
Anglia și Olanda) și 5 abțineri, 
în acest fel, Comitetul pentru 
problemele generale și juridi
ce va urma procedura propusă 
de delegația romînă. în baza 
acestei propuneri, au fost scoa
se de pe ordinea de zi a ac
tualului congres unele amen
damente care încălcau preve
derile art. 28 din Statutul 
O.M.M.

Acțiuni ale patrioților 
venezuelieni

Orcvfl pe un poligon

de cipcrimcntorc

a răcnetelor din S.B.A.
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

Agenfia France Presse anunță 
că Ia 4 aprilie 2 700 de munci
tori de la poligonul de experi
mentarea rachetelor din Las 
Vegas (Nevada) au declarat o 
grevă în semn de protest îm
potriva „atitudinii dictatoriale" 
a Comisiei S.U.A. pentru ener
gia atomică.

După cum menționează agen
ția, greva — a 7-a la număr în- 
cepînd din luna ianuarie — a 
lost provocată de „nemulțumi
rea muncitorilor fată de noile 
condiții de salarizare" propuse 
în noul contract colectiv.

Greva, anunță agenfia, a în
trerupt lucrările de studiere a 
unui motor cu propulsie nu
cleară pentru rachete.

• CARACAS — Agenția 
United Press Internațional 
transmite că la 5 aprilie un 
grup de patrioți venezuelieni 
a aruncat în aer instalațiile 
electrice ale postului de radio 
din Caracas „Radio Tropicale”. 
In aceeași zi, patrioții au in
cendiat un mare garaj din Ca
racas situat la cîțiva zeci de 
metri distanță de palatul pre
zidențial. 20 de automobile a- 
parținînd autorităților guver
namentale, printre care mașina 
personală a ministrului de in
terne, Carlos Perez, au fost 
distruse.

Colonialiștii portughezi să- 
vîrșesc crime îngrozitoare} 
în Angola. In iotografie : Un I 
tinăr angolez ucis prin im- j 
pușcare în satul Chiquita J
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J de către unitățile de lepre- ) 
( sitine salazariste din Angola, j 
j (Foto : C.T.K.-Praga) J

Partizanii păcii din Anglia împotriva
___ I

STßAlilA
In ajunul sesiunii S.E.A.T.0
La Paris urmează să se des

chidă duminică cea de-a 
18-a sesiune a Consiliului 

miniștrilor de externe ai state
lor membre ale S.E.A.T.O, — 
S.U.A., Anglia, Franța, Pakistan, 
Tailanda, Filipinele, Australia și 
Noua Zeelandă — care a fost 
precedată, intre 3 și 4 aprilie, 
de conferința consilierilor mili
tari ai acestui bloc militar.

Strădania principală a partici- 
panților la S.E.A.T.O. este de a 
pune pe picioare o forță capabi
lă să frîneze mișcarea de elibe
rare națională in zona „acoperi
tă” de blocul agresiv, dar dacă 
asupra scopului toți partenerii 
sînt de acord, în legătură cu mij
loacele de realizare și cu prezen
ta fiecăreia dintre puterile co
lonialiste in parte pe continentul 
asiatic se înregistrează o dispu
tă aprigă.

In capul listei problemelor 
spinoase se situează înjrîngerile 
suferite de trupele diemisto-ame- 
ricane în Vietnamul de sud. O 
parte a cercurilor conducătoare 
sud-vietnarneze se pronunță pen
tru înlocuirea lui Ngo Dinii 
Diern și restabilirea influenței 
franceze în locul celei america
ne care a dat faliment. In acea
stă țară, unde mișcarea de elibe
rare națională a obținut succese 
remarcabile în ultima vreme, se 
prelungesc deci contradicțiile 
franco-americane. Se știe că 
Vietnamul de sud, la fel ca și 
haosul și Cambodgia, nu face 
parte din S.E.A.T.O., statelor din 
peninsula Indochineză fiindu-le 
interzis prin acordul de la Ge
neva din 1954 să participe la 
vreo grupare militară, dar încăl- 
cindu-se acest acord s-a procedat 
la un aranjament ilegal prin care 
S.E.A.T.O. acordă „acoperire” și 
teritoriului sud-vietnamez.

O altă problemă care creează 
fricțiuni în rindurile S.E.A.T.O. 
este cererea statelor asiatice 
membre ale acestui bloc agresiv

— Pakistan și Tailanda — de 
se pune un accent mai mare pe 
colaborarea economică, în locul 
laturii militare situată de S.U.A. 
in centrul atenției.

Printre problemele pe care 
miniștrii de externe ai țărilor 
membre ale S.E.A.T.O. le vor lua 
în discuție figurează și situația 
din Laos, ținînd seama că țelu
rile agresive în legătură cu acea
stă țară nu au fost complet pă
răsite. Asasinarea ministrului de 
externe al Laosului, Quinim Fol- 
sena, a dovedit existența și acti
vitatea unor forțe potrivnice gu
vernului de coaliție, iar ambasa
da americană la Vienti 
țit nevoia să dea ] 
comunicat prin care dezminte că 
ar avea vreun amestec în asa
sinat.

Situația actuală din S.E.A.T.O. 
demonstrează că mizarea mai 
departe pe vechea politică agre
sivă nu oferă nici o perspectivă 
promotorilor acestei orientări. 
Ziarul american „New Yorh 
World Telegram and Sun* apre
cia că „S.E.A.T.O. trece printr-un 
moment critic și se poate pră
buși în curînd..** Dar problemele 
S.E.A.T.O. nu pot fi desprinse de 
ansamblul relațiilor dintre parte
nerii occidentali, știut fiind că 
triunghiul americano-anglo-fran
cez din N.A.T.O. dă tonul orien
tării agresive și în Asia de sud- 
est.

Sesiunea Consiliului ministerial 
al S.E.A.T.O. este considerată în 
cancelariile occidentale ca un 
prilej de reîntâlnire a miniștrilor 
de externe ai puterilor occiden
tale într-o perioadă în care re
lațiile dintre aceste puteri au 
fost înveninate de mari neînțele
geri în domeniul economic și mi
litar. Agenția France Presse co
munica la 5 aprilie că secretarul 
de stat al S.U.A., Rusk, va sosi 
la Paris încă de duminică, 
luni va avea o întrevedere 
președintele de Gaulle.

a

bazelor pentru rachete „Polaris“
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Revista „Peace Campaign" a pu
blicat declarația Comitetului en
glez pentru apărarea păcii, inti
tulată „Să se pună capăt scanda
lului cu rachetele „Polaris" ! Au
torii declarației protestează îm
potriva hotărîrii guvernului en
glez care a pus baza de la Holy 
Loch la dispoziția submarinelor 
americane înzestrate cu rachete 
„Polaris".

„Acestea sînt „relațiile noastre 
speciale" cu America despre care 
a vorbit Macmillan ? — întreabă 
autorii declarației. Aceste relații 
sînt speciale numai în sensul că 
nici un alt guvern al țărilor 
membre ale N.A.T.O. nu are o

atitudine atît de umilă față 
S.U.A. și atît de lipsită de 
pundere față de poporul său".

Comitetul englez pentru apăra
rea păcii cheamă să se sprijine 
prin toate mijloacele demonstra
ția împotriva bazelor pentru ra
chete „Polaris" stabilită 
loc ]a 25 mai.

Cunoscutul luptător 
pace Bertrand Russell a 
Comitetului englez pentru apăra
rea păcii o scrisoare în care spri
jină apropiata demonstrație de 
la 25 mai.

„Datoria noastră este de a 
alunga aceste submarine", scrie 
Russell.

de 
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să aibă

pentru 
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noscut. Totul prosperă : și pro
ducția, și comerțul. Finanțele 
sînt și ele într-o stare înflori
toare. Intr-un cuvînt, „o țară 
fericită". Chiar așa se și intitu
lează basmul.

Nimic de zis, unchii din Ame
rica n-au precupețit banii pentru 
Tailanda. Din 1958 pînă în 1962 
inclusiv (adică în cinci ani) ei 
i-au acordat 106 000 000 dolari. 
Dar ce s-a făcut cu acești bani ? 
Au fost folosiți aproape în în
tregime pentru înarmare.

Unchii din America sînt buni

iar
cu

• MOSCOVA — La 5 apri
lie s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. al celei 
de-a Vl-a legislaturi.

Deputății Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. au ales în unani
mitate pe Nikolai Ignatov pre
ședinte ai Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.F.S.R.

Ghenadi Voronov a fost con
firmat în unanimitate Pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R.

• GENEVA — La 5 aprilie 
la Palatul Națiunilor din Ge
neva $i-a încheiat lucrările cea 
de-a 19-a sesiune a Comisiei 
O.N.V. pentru drepturile omu
lui-

La lucrările comisiei au 
participat delegații din 21 de 
țări, precum și observatori din 
mai multe țări și din partea 
unor organizații internaționale.

• HELSINKI. — La 6 a- 
prilie, guvernul finlandez a or
ganizat o ședință festivă con
sacrată aniversării a 15 ani de 
la semnarea tratatului sovie- 
to-finlandez de prietenie, co
laborare și asistență mutuală. 
La adunare au luat parte pre
ședintele Finlandei, U. K. Kek" 
konen, K. Kleemola, președin
tele parlamentului, A. Karia- 
lainen, prim-ministru al Fin
landei, miniștri, șefi a, parti
delor politice, reprezentanți ai 
vieții publice din capitală. La 
ședință au participat, de ase
menea, membrii delegației so
vietice, în frunte cu A. N. 
Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

• TOKIO. — Mii de muncitori 
si funcționari din capitala Japoniei 
au participat la 5 aprilie Ia mitin- 
aul organizat în apărarea interese
lor lor vitale și a drepturilor de
mocratice

Masao lvama, membru al C.C. al 
P.C. din Japonia, i-a îndemnat pe 
oamenii muncii din Japonia să 
lupte și mai energic pentru succe
sul forțelor democratice la alege
rile pentru desemnarea guverna
torului capitalei japoneze. El a 
subliniat necesitatea zădărnicirii 
uneltirilor reacțiunii japoneze care 
încearcă prin toate mijloacele să 
împiedice desfășurarea cu succes 
a campaniei forțelor democratice 
In alegeri.

• SAIGON. — La 4 aprilie, 
46 de ostași diemiști, dislocați 
din Saigon pentru întărirea de
tașamentelor de pedepsire din 
provincia Bin Din, au trecut de 
partea partizanilor sud-vietna- 
mezi.

în cursul anului 1962, de par
tea partizanilor au trecut 15 000 
de ostași diemiști.

Fenomene negative

tn economia vest-europeană
PARIS 6 (Agerpres). — Dintre 

fenomenele negative care se ma
nifestă în economia țărilor ca
pitaliste vest-europene, în ultima 
vreme atrage tot mai mult aten
ția restrîngerea continuă a pro
ducției de cărbune și oțel.

Acest fapt a fost recunoscut 
recent de Piere Oliviere Lapie,
președintele grupului inter-exe- 
cutiv pentru problemele energiei 
al Pieței comune, care a declarat 
la Luxemburg că „producția de 
cărbune a Europei occidentale 
se află într-un declin îngrijoră
tor". Pierre Oliviere Lapie, a 
spus, de asemenea, că în sinul ță
rilor C.E.C.O. (comunitatea Eco
nomică a Cărbunelui și Oțelului) 
„există grave divergențe în legă
tură cu adoptarea unei politici 
comune privind rezolvarea difi
cultăților industriei carbonifere 
vest-europene”.

Cei peste zece ani care au tre
cut de la intrarea în vigoare a 
tratatului C.E.C.O., demonstrea
ză că acest organism a avut o 
influență nefastă asupra econo
miei unor serii de țări membre, 
în primul rind asupra industriei 
carbonifere a Franței, Dacă ana
lizăm situația din Franța în 
cursul acestei perioade, consta
tăm că producția de cărbune a 
scăzut de la 55,4 milioane tone, 
cît era în 1952, la 52,4 milioane 
tone la începutul anului 1962. 
De asemenea, a avut loc închi-

rească forța militară. Potrivit bu
getului pe 1962—1963, alocațiile 
pentru Ministerul de război se ri
dică la 1,4 miliarde de bați, adi
că la 70 milioane de dolari. în 
același timp, pentru dezvoltarea 
industriei s-au alocat numai 
15 000 000 de bați— aproape de 
100 de ori mai puțin.

Tailandezii ar fi bucuroși să 
investească mai multe fonduri 
pentru dezvoltarea industriei lor, 
dar „binefăcătorii" din America 
se opun și amenință cu sistarea 
ajutorului. După cum «crie

• SAIGON. — Agenția „Eli
berarea** relatează că în timpul 
unei expediții de represalii dez
lănțuită în provincia Vin Bin 
trupele americano-diemiste au 
infectat apa mai multor fintini 
și au adus în piețe produse ali
mentare otrăvite. Numeroși ță
rani care s-au otrăvit în urma 
acestei acțiuni criminale se află 
în stare gravă.

COPENHAGA. — Scrii
torul Ion Pas, președintele 
Comitetului de Radiodifu
ziune și Televiziune din 
R. P. Romînă, care se află 
in vizită in Danemarca, a 
vorbit în cadrul filialei din 
Copenhaga a Asociației de 
prietenie danezo - romîne 
despre răspîndirea operelor 
marelui povestitor danez 
Hans Cristian Andersen în 
țara noastră.

La 5 aprilie Ion Pas, îm
preună cu însărcinatul cu 
afaceri a-i- al R.P.R. în Da
nemarca, I. Beseadovschi, 
au făcut o vizită prof. dr. 
Cari Iversen, rectorul Uni
versității din Copenhaga.

în aceeași zi, Hans Solv- 
hoj, directorul general al 
Radioteleviziunii daneze a 
oferit o masă în cinstea 
oaspetelui romin.

BERNA. — Pianistul Va
lentin Gheorghiu, artist e- 
merit al R. P. Romîne, și-a 
început turneul în Elveția 
și Italia cu un concert dat 
la 4 aprilie la Ascona îm
preună cu orchestra simfo
nică „Masterplayers“ din 
Lugano. La 5 aprilie Valen
tin Gheorghiu a concertat 
în orașul italian Sulmona.

HAVANA. — La Havana, 
la Ministerul Educației a a- 
vut loc conferința lectoru
lui universitar romin Ion 
Popovici despre geografia 
economică a R. P. Romîne. 
La conferință au participat 
profesori universitari și 
specialiști cubani.

1 •?' \ 
Dehler, vicepreședintele Rfgades- 
tagului, unul din fruntașii Parti
dului liber-deniocrat (P.L.D.), a 
declarat că vor fi necesare pre
siuni puternice pentru ca Ade
nauer să părăsească in toamna 
acestui an postul pe care îl de
fine. In continuare, el a subliniat 
că „dacă asupra lui Adenauer nu 
se vor exercita presiuni puter
nice, el nu va ceda".

Reuter, ci- 
(Tahiti), a 
în această

LONDRA. — Agenția 
tind surse din Papeete 
relatat la 6 aprilie că 
regiune din arhipelagul Polineziei 
au început lucrările pentru 
rea unei baze franceze 
și experiențe nucleare, 
genției, luna viitoare 
Mururoa, situat la 750 
vest de capitala insulei 
Papeete, urmează să sosească 300 
de specialiști militari francezi. 
Mururoa va deveni baza pentru 
experiențe nucleare franceze. Un 
alt contingent va sosi in octombrie 
în atolul Hao, unde va fi construit 
un mare aeroport. Insula Tahiti va 
deveni baza principală de aprovi
zionare, urmind ca aici să fie con
struite depozite, magazine, labora
toare, servicii medicale

crea- 
de rachete 
Potrivit a- 

pe atolul 
mile sud- 

Tahiti,

• HAVANA. — Agenția Pren- 
sa Latina anunță că unități ale 
forțelor armate revoluționare din 
Cuba au lichidat în provincia 
Matanzas două bande de contra
revoluționari. Bandele de crimi
nali, aflate în serviciul Agenției 
centrale de investigații a S.U.A. 
(C.I.A.), — subliniază Prensa
Latina — au contis mai multe 
acte criminale.

• DAMASC. — Potrivit agenției 
Associated Press, la 5 aprilie minis
trul de- interne si guvernatorul mi
litar general adjunct' al Siriei, co
lonelul Amin El Hafeșyț a ordonat 
ridicarea restricțiilor de circulație 
decretate pe întreg teritoriul Siriei.

Totodată, subliniază agenția^;
Hafez a ordonat reînceperea Ia 6 
aprilie a cursurilor universitățikir 
și școlilor din Siria. După cum ș*a 
mai anunțat, acestea au fost în
chise prin decretul guvernamental^, 
din 2 aprilie în urma demotistrațy' 
țiilor care au avut loc Ia Damasc 
si Alee.

derca unei serii dc mine urmate 
de concedieri masive de mineri.

O situație tot atît de nefavo
rabilă s-a înregistrat și în indus
tria oțelului. Producția de oțel 
a Franței se află sub cifra medie 
înregistrată în întreaga C.E.C.O. 
tn timp ce în 1952 producția de 
oțel a Franței reprezenta 26 la 
sută din 
a C.E.C.O., 
24 la sută.

Această 
franceze de oțel s-a reflectat și 
în faptul că în timp ce în 1954 
Franța era exportatoare de oțel 
profilat (461000 de tone), în 
1960 a devenit importatoare a 
acestui produs. în schimb, R. F. 

din importatoare de
a
a

producția globală 
în 1961 ea scăzuse Ia

scădere a producției

Germană 
oțel profilat în 1954, 
în 1960 exportatoare 
produs.

Existența C.E.C.O. 
influență dăunătoare 
tuației clasei muncitoare în toate 
cele șase țări membre. Potrivit 
datelor înaltei Autorități a căr
bunelui și oțelului, între anii 
1955—1959, în industria minieră 
a celor șase 
C.E.C.O. au 
178 200 de 
masive au avut loc și în indus
tria siderurgică. între 1954 și 
decembrie 1961, numărul munci
torilor concediați în această in
dustrie a fost de 102 000.

devenit 
acestui

avut oa
asupra si-

țări membre ale 
fost concediați 

mineri. Concedieri

Și asta nu mai este basm, ci rea
litate. Realitate crudă oglindită 
în statisticile oficiale tailandeze.

Cauciucul, care este unul din 
principalele articole de export 
ale Tailandei, trebuie vîndut în 
Statele Unite. Iată însă că, în 
ultima vreme, America cumpără 
din ce mai puțin cauciuc tailan- 
dez. După părerea economiștilor 
din această țară, în 1963 expor
tul dc cauciuc va scădea cu cel 
puțin o treime față de anul tre
cut. Aceasta duce la micșorarea 
producției de cauciuc și la șo-

• PARIS 6 (Agerpres). — „Co
mitetul pentru problemele algerie
ne“, întrunit sub președinția gene
ralului de Gaulle, a dat publicității 
un comunicat oficial in care se 
protestează împotriva naționaliză
rii unor mari latifundii franceze 
din Algeria. In comunicat se spu
ne că guvernul irancez „nu con
testă dreptul Algeriei de a adopta 
regimul economic pe care ii do
rește“ dar acest drept „nu poate 
fi exercitat în detrimentul intere
selor franceze fără a pune sub 
semnul întrebării modalitățile de 
colaborare intre cele două țări“.

La Alger a avut loc vineri un 
mare miting al reprezentanților 
muncitorilor agricoli, în fata că
rora a luat cuvîntul primul minis
tru Ben Bella. La un miting ase
mănător care a avut loc la Oran, 
el a arătat că măsurile de expro
priere nu sînt îndreptate exclusiv 
Împotriva francezilor ci privesc pe 
tofi marii proprietari care sabo
tează politica economică a guver
nului algerian. Primul ministru a 
citat ca exemplu cazul moșierului 
algerian Bengana, care are o ati
tudine antipatriotică și care a lost 
expropriat la fel ca și latifundiarii 
francezi care și-au părăsit moșiile. 
Ben Bella și-a exprimat speranța 
că aceste măsuri nu vor afecta co
laborarea franco-algeriană.

• BONN. — Luind cuvîntul la 
Hamburg, în fața ziariștilor,

• SANTO DOMINGO. — Agen
ția Uniteci Press Internațional a- 
nuntă că in noaptea de 5 spre 6 
aprilie în capitala Republicii do
minicane a avut loc o ciocnire în
tre politie și un grup de demon
stranți care maniiestau împotri
va arestării lui Rafael Bonilla co
mentator al postului de televiziune 
pentru critici aduse guvernului.

Politia, încercînd să-i împrăștie 
pe demonstranți, a folosit bastoane 
de cauciuc și pistoale. Agen/ia a- 
nun/ă că în rindurile demonstran
ților se semnalează răniți.

• TOKIO. — Comitetul de 
luptă comună împotriva intrării 
submarinelor atomice ale S.U.A. 
în porturile Japoniei, a dat pu
blicității la Tokio un apel în 
care se spune : „Protestăm cu 
indignare împotriva intrării sub
marinelor atomice americane în 
porturile Japoniei și sîntern ferm 
hotărîți să ne intensificăm lupta 
împotriva atragerii Japoniei în
tr-un război nuclear”. <

Acest" cpmitet a fost .Vreat la 
3 martie ,-în cadrul unui miting 
de protest din orașul Yokosuka, 
la care aii, , participat 50 000 dc 
persoane.;

• LEOPOLDVILLE. — După cum 
transmite agenția France Presse, 
Biroul Politic al Partidului solida
rității africane din Congo a hotărit 
să întreprindă pe lîngă secretarul 
general al O.N.tU. un demers în fa
voarea punerii \n libertate a lui 
Antoine Gizengâ, deținut în pre
zent în insula Bol^bemba.

• WASHINGTON, - Comisia 
S.U.A. pentru energia atomică a 
anunțat că la 5 aprilie în S.U.A. 
a fost efectuată o nouă explozie 
nucleară subterană la poligonul 
experimental din statul, Nevada.

■'.Ce

Ședință a unei comisii
C. A.

PRAGA 6 (Agerpres). — De 
la 26 martie la 3 aprilie, în 
capitala Cehoslovaciei a avut 
loc o ședință ordinară a Comi
siei permanente a C.A.E.R. 
pentru construcția de mașini.

Comisia a elaborat măsurile 
pentru asigurarea îndeplinirii 
sarcinilor care decurg din ho- 
tărîrile celei de-a 4-a ședințe 
a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a adoptat recoman
dări în domeniul specializării 
producției de mașini și utilaje 
pentru o serie de ramuri ale

E. R.
economiei naționale, a exami
nat probleme organizatorice și 
alte probleme. Au fost apro
bate o nomenclatură unitară și 
un sistem unitar de indicatori 
tehnici-economici în construc
ția de mașini și în metalurgia 
prelucrătoare.

La ședința comisiei au par
ticipat delegațiile R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Polone, R. P. 
Romîne, R. p. Ungare și Uniu
nii Sovietice.

legăturile tradiționale ale econo
miei tailandeze cu China și Viet
namul. în ultima vreme, sub pre
siunea opiniei publice și a cercu
rilor de afaceri, autoritățile tai
landeze au ridicat în mare mă
sură embargoul. Dar „unchii" 
de la Washington continuă să 
frîneze dezvoltarea comerțului 
cu țările socialiste folosind, prin
tre altele, o prevedere specială 
din acordul de ajutor tailandezo- 
american, potrivit căreia fondu
rile primite sub formă de ajutor 
nu pot fi întrebuințate pentru

datoriei publice interne și ex
terne se ridică la 8 miliarde dc 
bați, ceea ce depășește de 1,5 ori 
venitul anual al țării. Numai în 
perioada 1958—1962 impozitele 
an crescut cu peste 1 miliard de 
bați. Costul vieții s-a mărit după 
război de 18 ori.

„Tailanda este astăzi una din 
țările cu cel mai scăzut nivel de 
trai din lume. Mai bine de o 
treime din populația activă șo
mează... Din doi copii, unul este 
grav subalimentat" — iată un ta
blou sumbru dezvăliiit, foarte re
cent chiar, de minis,tțul tailan- 
dez al economiei, Amriht Phibull.

Acesta este adevărul despre 
„țara fericită". Firește, „Time" 
poate să împuieze capul citito
rilor săi cu tot soiwKde basipe 
despre fericirea adusa de ajuto
rul american în Tailanda. Ele 
însă nu vor izbuti să-i convingă 
pe tailandezi, care au în privința 
ajutorului american o părere 
bine definită.

„Dacă Statele Unite vor con- r? 
tinua să ne acorde ajutor —A' 
a declarat în martie a.c. Thurg- 
pan Vongsanga. membru în co
mitetul pentru problemele mili
tare al parlamentului tailaudez 
•— in curînd Tailanda nu va mai 
fi în stare să se țină pe pi
cioare''.

Realități

I
I
I
I

evista americană 
„TIME" se bucură 
în Statele Unite de 
faima unei publi
cații serioase. Une
ori însă, redactorii 
ei manifestă predi

lecție pentru un gen ușor, și a- 
nume pentru basm. Astfel, de 
curînd ei au povestit cititorilor 
basmul „țării fericite".

...A fost odată ca niciodată, o 
țară săracă și nefericită, 
nume Tailanda. Iar peste
mări și nouă țări, în zgîrie nor 
din America trăiau niște unc 
bogați și buni. Auzind de Taila 
da ei s-au gîndit s-o facă ferici 
și au început să-i dea ajutor. A

| tăzi, Tailanda este de nereci

PS 
nouă

și dezinteresați numai în bas
mele din „Time". In realitate, ei 
acordă ajutor Tailandei numai 
eu condiția ca ea să mențină o 
armată numeroasă și să nu pre
cupețească fondurile pentru t- 
chiparea ei. Ca urmare, totalul 
cheltuielilor militare ale Tailan
dei (directe și indirecte) repre
zintă 65 la sulă din bugetul țării. 
Dar poate că ajutorul american 
acoperă toate aceste cheltuieli ? 
Cîtuși de puțin. Transfuziile
nuale de dolari reprezintă mai 
puțin de o zecime din veniturile 
statului. Iar unchii cer mereu, 
stăruitor, ca Tailanda să-și «po-

a-

„Time", ei consideră că „cheia 
fericirii Tailandei este producția 
de alimente și materii prime 
necesare pieții mondiale". Cu 
alte cuvinte, Tailanda trebuie să 
furnizeze materii prime indus
triei americane și să fie o piață 
de desfacere pentru produsele 
acesteia.

Inundînd piața tailandeză cu 
țesăturile lor, Statele Unite dis
trug industria textilă locală. De
oarece nu pot să înfrunte con
curența, industriașii tailandezi 
sînt nevoiți să reducă producția, 
în prezent, trei sferturi din. în
treprinderile textile nu lucrează.

maj în masă în sudul țării, unde 
peste jumătate din populație lu
crează pe plantațiile de cauciuc.

După calculele ziarului „STHI- 
EURAPHAP", pierderile Tailan
dei de pe urma comerțului ne- 
avantajos cu cauciuc în perioada 
1958—1962 se cifrează la circa 
3,5 milioane de bați, în timp ce 
tot ajutorul american acordat în 
aceeași perioadă nu depășesc în 
valută tailandeză 2 miliarde de 
bați.

Embargoul asupra 
cu țările socialiste a 
prejudicii economiei
Din cauza lui au fost tulburate

comerțului 
adus mari 
Tailandei.

dezvoltarea comerțului cu țările 
socialiste.

Silit să cheltuiască sume 
uriașe pentru scopuri militare, 
guvernul de la Bangkok nu mai 
izbutește în ultimii ani să echi
libreze bugetul. Deficitul se ri
dică Ia sute de milioane de bați. 
Pentru a cîrpi găurile din buget, 
guvernul recurge la mărirea con- 
linuă a impozitelor, sporește ta
xele vamale la import, în gene
ral face orice, numai cheltuielile 
militare nu le reduce. în conse
cință, el se încurcă tot mai mult 
în plasa dificultăților financiare.

în momentul de față, totalul E. RUCÄR
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