
Proletari 'din toate țările, uniți-vă!

cînteia
Nou tip de căptușeală

refractară

Ședință de lucru
privind „Folosirea

tineretului w
Muncitor
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La cuptoarele care 
produc oțel electric de 
la Uzinele „Industria 
sîrmei" din Cîmpia 
TurZii a fost introdus, 
cu sprijinul unui colec
tiv de specialiști de la 
Institutul de cercetări 
metalurgice un nou tip 
de căptușeală refractară. 
Este vorba de utilizarea 
blocurilor din dolomită 
stabilizată. Utilizarea 
căptușelii monolitice din 
dolomită stabilizată la 
cuptoarele electrice a

asigurat creșterea dura
bilității acestora cu 34 
pînă la 96 la sută față 
de căptușeala din dolo
mită metalurgică. După 
calculele specialiștilor 
reiese că anual se pot 
realiza economii de cir
ca 230000 lei în cazul 
cînd blocurile de dolo
mită stabilizată înlocu
iesc dolomită metalur
gică și 2 300 000 lei în 
cazul cînd înlocuiește 
cărămizile magnezitice.

I. RUS

deplină a sistemelor existente
de irigații și agrotehnica

culturilor irigate"
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■
 olectivul nostru, 

deși relativ tînăr, 
a reușit să dobîn- 
dească o bogată 
experiență. An de 
an, sarcinile de 
plan, angajamen

tele luate în întrecerea so
cialistă au fost îndeplinite 
exemplar. Acum, în uzină, se 
desfășoară larg întrecerea so
cialistă pentru obținerea unor 

rezultate și mai bune, cu care 
să cinstim a XX-a aniversare 
a eliberării patriei noastre.

Organizația U.T.M. din uzi
nă s-a preocupat îndeaproape 
să mobilizeze pe toți tinerii în 
întrecere, stimulînd astfel 
creșterea contribuției lor în 
procesul de producție. în lu
nile ianuarie și februarie 
au fost mobilizați în întrece
rea socialistă peste 2 000 de 
tineri, cu 1 000 mai mulți de- 
cît în anul trecut. Toate cele 
103 brigăzi și 21 echipe, exis
tente în întreprindere sînt cu
prinse în întrecerea socialistă.

Principala noastră preocu
pare este ca fiecare tînăr să 
participe la întrecere cu an
gajamente concrete. în discu
țiile individuale, în adunările 
generale U.T.M., în consfătui
rile de producție noi am ex
plicat că aceasta constituie un 
puternic stimulent în muncă. 
Luptînd pentru realizarea an
gajamentului, tinerii se stră
duiesc să-și perfecționeze 
munca, să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale, au 
deci un etalon de a-și măsura 
mereu rezultatele. în centrul 
acestor angajamente se află 
obiective cum sînt : calitatea, 
reducerea procentului de re
buturi, strîns legate de înde
plinirea și depășirea celorlalți 
indicatori de plan. Tinerii 
Măndița Croitoru, Aurel O- 
breja, Vasile Vologa, Marin 
Ichim, Dumitru Ignat și alții 
au pus în centrul activității 
lor realizarea unor astfel de 
angajamente.

In lunile ianuarie și februa
rie 1964, colectivul atelierului 
inele mici, secția sculerie, tre
buia să confecționeze cu 15 la 
sută mai multe inele mici față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. Tinerii s-au angajat să 
depășească sarcina de plan în 
fiecare lună cu 5 la sută. Or- 
ganizîndu-și mai bine munca, 
folosind rațional timpul de lu
cru ei și-au respectat cuvîntul

dat. Alte asemenea colective 
și-au luat angajamente mobili
zatoare. Brigada de rectifica
tori condusă de Ion Lungu s-a 
angajat să depășească lună de 
lună sarcinile de plan cu 10 la 
sută și să lucreze trei zile din 
lună cu pietre de rectificat 
economisite.

Stabilirea angajamentelor 
reprezintă o primă etapă. Dar 
a rămîne numai la acest lucru 
înseamnă a-1 face pe jumăta
te sau nici măcar atît. Tine
rii au nevoie de ajutor pen
tru a le realiza, munca lor tre
buie urmărită îndeaproape. 
Ținînd seama de aceasta, co
mitetul U.T.M. are în atenție, 
în mod permanent, felul cum 
muncesc tinerii. Membrii co
mitetului U.T.M., maiștrii, in
ginerii. șefii de secție și ate
liere urmăresc zilnic îndepli-

nirea angajamentelor luate de 
tinerii antrenați în întrecerea 
socialistă. Aceasta ne permite 
să semnalăm unele deficiențe, 
să contribuim la înlăturarea 
lor.

Urmărind îndeaproape acti
vitatea tinerilor în secții și a- 
teliere, ca și la fiecare mașină 
în parte (acolo unde a fost ne
cesar) organizațiile U.T.M. au 
propus numeroase măsuri efi
ciente. Așa, de exemplu, la 
propunerea organizației U.T.M. 
din secția rectificare, a luat 
ființă la gazeta de perete ru
brica „Urmați-le exemplul" 
prin care se generalizează

ION GRIGORAȘ 
secretarul comitetului U.T.M., 
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Indeplinirea angaja
mentelor- luate de 
colectivul Fabricii 
de tricotaje „Sebe
șul" în cinstea ce
lei de a XX-a ani
versări a eliberării 

patriei noastre, presupune parti
ciparea cu însuflețire a fiecărui 
muncitor, tehnician și inginer la 
realizarea ritmică și la toate sor
timentele a planului de producție, 
la îmbunătățirea calității produse
lor, la creșterea productivității 
muncii.

Cunoscînd din timp care sînt 
sarcinile ce le revin, care sînt po
sibilitățile, rezervele de care dis
pun, tinerii și-au stabilit ca obiec
tive principale în angajamentele 
pe luna ianuarie tocmai astfel de 
prevederi. De pildă, tinerii din 
secția „circulare" și-au luat an
gajamente concrete, mobilizatoare, 
care se referă la reducerea rebutu
rilor și depășirea ritmică a sarci
nilor de plan. Astfel de angaja
mente și-au luat tinerele Diette 
Iser, Maria Fusoiu, Victoria Borca 
și multe altele. Un alt exemplu

din care se poate constata cît de 
important este ca înainte de fixa
rea angajamentelor în întrecerea 
socialistă tinerii să cunoască 
obiectivele concrete ale planu
lui de producție. Din suma to
tală de economii pe care colecti
vul s-a angajat s-o realizeze în 
acest an, 47 000 lei se vor obține 
printr-o mai justă folosire a ace
lor de tricotat. Așa se face că 
fiecare muncitoare tricoteră și-a 
trecut în angajamentul lunar și 
economisirea unui anumit număr 
de ace.

Sfîrșitul lunii ianuarie a dove
dit în mod grăitor că atunci cînd 
tinerii sînt orientați spre obiecti
vele principale ale planului de 
producție, își mobilizează forțele, 
realizîndu-și astfel cu succes an
gajamentele stabilite. Prin efortu
rile colective ale tricoterilor din 
secție, în prima lună a anului an
gajamentul de economii a fost de
pășit. Și în celelalte secții ale fa-

CRĂCIUN BEJAN
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Ultimele tractoare și mașini agricole sînt qata. Ele vor fi trimise brigăzilor 
permanente in vederea lucrărilor agricole din campania de primăvară. Ima
ginea a fost luată de la S.M.T. Comișani, raionul Tîrgoviște, regiunea Plo

iești.

Mașini și utilaje de înaltă tehnicitate
Exploatările aparținînd 

Trustului minier Baia 
Mare au fost înzestrate 
anul acesta cu noi ma
șini și utilaje de înaltă 
tehnicitate. Pentru me
canizarea operațiilor gre
le cu volum mare de 
muncă, echipele și brigă

zile de mineri au primit 
aproape 300 de coloane 
telescopice și peste 100 
perforatoare, iar pentru 
transportul în subteran, 
aproape 600 vagoneți 
basculanți de mină.

In exploatările Cavnic, 
Baia Sprie, Herja, Baia

Borșa și altele au fost 
montate noi pompe cen
trifugale antiacide, mo
toare electrice și alte 
utilaje care fac ca mun
ca să fie mai productivă.

A

I
I

(Agerpres)
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La Institutul Central de Cerce
tări Agricole din Capitală a avut 
loc vineri și sîmbătă o ședință de 
lucru, privind „Folosirea deplină a 
sistemelor existente de irigații și 
agrotehnica culturilor irigate".

Au luat parte directori și ingi
neri de la Trusturile Gostat, spe
cialiști ai gospodăriilor de stat 
care au terenuri irigate, ai direc
țiilor regionale și districtelor de 
gospodărire a apelor, reprezentanți 
ai institutelor de cercetări și ai 
unor instituții centrale.

La ședință a participat tovară
șul Alexandru Moghioroș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Numeroși participanți au luat 
cuvîntul împărtășind din experien
ța lor în amenajarea, întreținerea 
și folosirea sistemelor de irigații, 
în aplicarea corectă a complexului 
de măsuri agrotehnice la culturile 
irigate. Vorbitorii au făcut de ase
menea propuneri pentru generali
zarea celor mai bune metode me
nite să asigure obținerea unor re
colte sporite, cît și pentru îmbu
nătățirea exploatării sistemelor de 
irigații.

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tov. Bucur Schiopu t- 
prim vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii.

(Agerpres)

Aproape 3500 bucureșteni 
în excursie

Sîmbătă, aproape 
3 500 de oameni ai 
muncii din Capita
lă au plecat în 
excursii organizate 
de Oficiul național 
de turism „Carpați*. 
Ei vor petrece acest 
sfîrșit de săptămînă 
în diferite stațiuni 
de munte din țară.

Numeroși partici
panți la aceste 
excursii, iubitori ai 
sporturilor de iarnă, 
vor asista la con
cursurile internațio
nale de schi de la 
Poiana Brașov.

Tot sîmbătă, peste 
200 de mecanizatori

din raionul Slobozia 
au plecat spre Timi
șoara unde timp de 
mai multe zile vor 
face un schimb de 
experiență cu meca
nizatorii din regiu
nea Banat.

(Agerpres)

VESTI DIN TARA
• în cursul anului trecut, De

poul C.F.R. Craiova a fost dotat 
cu 25 locomotive Diesel-electrice, 
urmînd ca în cursul anului aces
ta numărul lor să crească cu încă 
14. S-au- executat pînă acum im
portante lucrări de amenajare a 
depoului pentru exploatarea loco
motivelor Diesel-electrice.

• La Atelierele „Nicolina" au 
fost terminate, recent, lucrările de 
construcție și montaj a două cup
toare pentru încălzirea bandajelor

de la roțile de locomotive și va
goane. Față de vechile cuptoare, 
acestea asigură o 
mă a bandajelor, 
scurt

încălzire unifor- 
într-un timp mai

început repent 
parașu- 

de 3

• La Iași ,au 
cursurile de planorism și 
tism sportiv, cu o durată 
luni. Sînt predate lecții teoretice 
și se fac antrenamente în sală. Din 
luna martie tinerii cursanți se vor 
lansa cu Darașuta.

(Agerpres)

Hărți agrochimice pentru G.A.C.

Pînă la începutul 
campaniei agricole 
de primăvară, 40 de 
gospodării colective 
din raioanele Boto
șani, Rădăuți, Do- 
rohpi vor primi de 
la laboratorul de a- 
grochimie din Su
ceava hărți agrochi-

din regiunea Suceava
mice pentru circa 
50 000 ha.

Hărțile au fost în
tocmite pe baza a- 
nalizei solurilor gos
podăriilor și sînt în
soțite de indicații 
privind administra
rea corectă a îngră
șămintelor și amen
damentelor calca- 
roase.

■

în această primă
vară, lucrătorii la
boratorului vor în
tocmi hărți agrochi- 
mice pentru alte „54 
gospodării colective 
din raioanele Ră
dăuți, Gura Humoru
lui, Fălticeni și Do- 
rolroiț/

ln sfîrșit, zăpadă în Cișmi- 
giu...

Foto: G. BUȘOIU

Citiți pag. a lll-a 
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• Ion Pribegeam/ nu mai e un „caz“ r
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-* legi.

■
 cum, pămîntul ar 
burește în soarele 
de primăvară tim
purie și-i un singur 
cîmp, cit cuprinzi 
cu ochii.

Oamenii merg să 
vadă griul, să’i cerceteze den
sitatea și puterea rădăcinii; 
merg să vadă canalele de iriga
ție subțiri, pornind din canalul 
magistral — adevărat sistem 
circulator care hrănește pămîn
tul Dobrogei; merg să vadă li
vada, via și răsadnițele grădi
nii... In capătul tarlalelor se 
lasă bătuți de vîntul umed, de 
la sud, se lasă pătrunși de mi
rosul cald. Stau acolo, în capul 
locului, cu fruntea ușor încreți
tă, și se gîndesc cit îngrășămînt 
chimic să dea griului irigat, 
unde să fie așezate loturile de
monstrative, ce soi de hibrid 
să semene în primăvara asta...

— Dacă lotul de pe deal, iri
gat, a dat anii trecuți 10 600 kg 
porumb boabe la hectar, anul 
acesta, folosind îngrășăminte 
mai multe, putem obține...

Socotelile se fac uneori aco
lo, în capul locului. Se sfătuieș
te vreun brigadier, cu un șef 
de echipă și în locul tablei de 
la cercul agrotehnic e folosită 
o bucată de pămînt zbicit, pe 
care scriu cu un bețișor, calcu
le și gînduri. Iar gestul — repe
tat a cita oară ? — al mîinil 
care fărîmițează bulgărele de 
pămînt, în soare, capătă acum 
atîtea noi înțelesuri, atîta sem
nificații I

Poate că gestul acesta, al 
mîinii care fărîmițează, în pri
măvară, primul bulgăr de pă
mînt, i-a adus aminte lui Sandu 
Brotea de o altă primăvară, de 
acum vreo 23 de ani.

Pe atunci era flăcău, venise 
să are cele două hectare aflate 
pe mereaua Satului Nou, spre 
cîmpul numit, de cine știe cînd, 
„al lui Dobrică".

Se vede și acum parcă, așa 
cum sta atunci, în primăvara a- 
ceea, chircit la pămînt, prefi- 
rînd țărîna fărî- 
mițată. Se gîn- 
dea cum să îm
partă mai bine 
cele două hec
tare, să pună și 
nițel grîu, și ni
țică floarea-soa- 
relui, și nițel orz 
și să rămînă 
deajuns pentru porumb — hra
na de bază. Și cu cine să facă 
tovărășie la arat, cu Ion Nanu 
sau cu alde Bucur ? Se mai gîn- 
dea apoi pe unde să se ducă 
să muncească în primăvara 
asta, cu ziua, pe mereaua Med
gidiei sau la cei din Remus 
Opreanu, sat cu oameni avuți ?

Și, între gîndurile astea, ve
nea mereu, stăruitor, apăsător 
gîndul că, stai — întîi să vedem 
ceo să hotărască judecata că, 
uite, pe palma asta de pămînt 
se învrăjbesc mai mulți de-ai 
lui Brotea și merg din proces 
în proces, de-atîta vreme, pen
tru că bătrînul n-a lăsat acte 
și mama lui Sandu Brotea, ră

masă văduvă cu patru copii, 
zice că lor li se cuvine pămîn
tul, iar un alt Brotea susține 
că lui i-1 promisese bătrînul...

Tot ce cîștigau, veri și toam
ne Ia rînd se ducea pe procese. 
Și venea o primăvară cînd, fă- 
rîmînd în mîini un bulgăre din 
petecul acela de pămînt sim
țeai, de parcă începea tot cerul 
să te apese și te chirceai așa, 
la pămînt, cu fruntea zgîriată 
de gînduri ca pămîntul acela

sărăcia: 300 kg porumb, 400— 
500 kg grîu.

Intrun asemenea an, Sandu 
Brotea și-a întemeiat familia. 
In casa bătrînească, hîrbuită, i 
s-a făcut loc celui de-al patru
lea fecior, cu nevasta. Curînd, 
aveau să i se nască și cei doi 
gemeni. Erau anii războiului, 
purta în raniță scrisorile de-a- 
casă, purta în inimă sărăcia 
unui petec de pămînt și a fami
liei lui care se zbătea să scoată

In Satul Nou
uscat, supt de vînturi și flă- 
mind.

Era pe vremea cînd, în cărți
le de geografie sta scris ca un 
verdict: Medgidia, punctul cel 
mai secetos din Dobrogea. So
lul bălan de stepă, slab...

Era pe vremea cînd Satul 
Nou era o îngrămădire de aco
perișuri din stuf, de case sără
cuțe, cele mai multe fără gar
duri și numele suna ca o imen
să ironie, alăturat așezării ace
leia, învechită în sărăcie.

Era pe vremea cînd cele mai 
mari producții la hectar erau : 
700—800 kg porumb, 1 000 kg 
grîu. Dar cele mai multe erau 
culesurile mijlocii vecine cu

din pămîntul acela zgîrcit, mă
măliga cea de toate zilele.

Era pe vremea cînd în Satul 
Nou nu se auzise vorbindu-se 
niciodată de superfosfați, de 
ogor de toamnă la 30 cm adîn- 
cime, de sisteme de irigație, de 
reguli agrotehnice ; cînd nu a- 
junsese picior de agronom pe 
pămîntul acesta. Auzeai că ,,a 
pierit" porumbul, că griul a fost 
mîncat de rugină, că tăciunele 
s-a încuibat în știulete — dar 
cum puteai să lupți împotriva 
lor, cine putea să știe ? Căci 
știința lucrării pămîntului, pe 
atunci, se numea plugărie și 
nu se deprindea din cărți...

Era pe vremea cînd tratatele

de geografie consemnau cu in
diferență : solul bălan de stepă, 
implacabil secetos.

★
Vechea plugărie : un pogon, 

un om, două mîrțoage și plugul 
cu un brăzdar — rămîn undeva 
în urmă.

Și iată, gestul se repetă, în- 
tr-o altă primăvară : bulgărele 
de pămînt, fărîmițat în mîini, e 
însoțit de gînduri, de calcule, 
de idei noi.

Au ieșit azi, în cîmp, Con
stantin Meca, 
brigadierul des
pre care agro
nomul colecti
vei spune că are 
știința unui teh
nician agronom 
(la bază: școala 
de brigadieri și 
10 ani experien

ță în gospodărie) și șeful de e- 
chipă Sandu Brotea. Sînt tot 
în partea asta a satului, spre 
cîmpul lui Dobrică, pe unde a 
fost cîndva petecul lui Sandu 
Brotea — petec de pămînt pier
dut pînă Ia urmă prin judecată.

Prin partea asta se desfășoară 
acum cele peste 700 de hecta
re irigate ale gospodăriei din 
Satul Nou.

Astăzi, Sandu Brotea și bri
gadierul, ieșiți în cîmp, au con
statat că grîul a înfrățit frumos 
și densitatea n-a avut de suferit 
de pe urma gerului, au hotărît 
unde să mai așeze o platformă 
cu gunoi de grajd — pentru 
primăvara asta 3 000 de tone

vor fi răspîndite pe cîmp -, au 
discutat îndelung cum 1 au să 
împartă îngrășămintele chimice 
— anul acesta gospodăria pri
mește 20 000 de kg de superfos- 
fat, iar agronomul întors de la 
o consfătuire ținută cu specia
liștii Dobrogei, despre mărirea 
producției de porumb la hectar, 
a hotărît, împreună cu consiliul 
de conducere, să semene în 
primăvară porumb pe mai mul
te loturi demonstrative, variind 
densitatea, soiul și cantitatea 
de îngrășăminte...

Pămîntul acesta întins, preț 
de 1 700 ha, cite are gospodăria 
colectivă din Satul Nou, cuprin- 
zînd și petecul lui Sandu Bro
tea, are o istorie nouă, așa cum 
salul și oamenii înșiși au o is
torie nouă.

200 de hectare au fost smul
se, prin munca și știința omu
lui, mlaștinei; alte 700 hectare 
au fost smulse secetei, irigîndu- 
se.'Cercul agrotehnic, cursurile 
de specializare în domeniul 
irigației, școlile de brigadieri, 
specialiști veniți în toate gos
podăriile colective, tractoarele, 
combinele, discuitoarele, grape
le reglabile, semănătorile dife
rențiate după calibrul semințe
lor — sînt tot atîtea capitole 
în istoria aceasta nouă a pămîn
tului și a oamenilor.

Petecul lui Sandu Brotea 
care n-a dat mai mult de 800

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a IV-a)



Pentru oțelâriile patriei
Numai intr-o singură zi„ ti

nerii de la Preparația cărbu
nelui din Petrila, îndrumați 
de organizația U.T.M. au co
lectat J4 000 kg fier vechi pe 
care l-au expediat oțelărillor 
hunedorene.

TELEGRAMĂ
MINISTRULUI APĂRĂRII AL U.R.S.S.

Tovarășul mareșal al Uniunii Sovietice 
RODION IAKOVLEVICI MALINOVSKI

Moscova

Stimate tovarășe ministru,
In numele militarilor forțelor armate ale Republicii Popu

lare Romine și al meu personal, vă transmit dumneavoastră și 
tuturor militarilor sovietici cele mal cordiale felicitări cu pri
lejul celei de-a 46-a aniversări a armatei și flotei maritime mi
litare sovietice.

Relațiile de prietenie trainică și colaborare dintre popoarele 
romin și sovietic fac șă se dezvolte și să se întărească neconte
nit frăția de arme romîno-sovietică, cimentată în focul luptelor 
purtate umăr la umăr de soldații romîni și sovietici împotriva 
fascismului.

împreună cu întregul nostru popor, militarii forțelor armate 
ale Republicii Populare Romine se bucură din inimă de reali
zările obținute de oamenii sovietici, sub conducerea partidului 
comunist, în construcția bazei tehnice-materiale a comunismu
lui, în dezvoltarea științei și culturii, ia ridicarea nivelului de 
trai al poporului.

Cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a forțelor armate ale 
Uniunii Sovietice, vă urez dumneavoastră personal și militari
lor sovietici noi și mari succese în întărirea capacității de luptă 
a armatei sovietice, pentru îndeplinirea nobilei sale misiuni de 
apărare a muncii pașnice a poporului sovietic — constructor al 
comunismului — in interesul cauzei păcii și socialismului.

Ministrul forțelor armate 
ale Republicii 

Populare Romine 
General de armată 

LEONTIN SALĂJAN

Cu prilejul aniversării 
Armatei și Flotei Maritime

Militare
La casele ofițerilor din Bra

șov șl Pitești, ofițerii șl elevii 
școlilor militare superioare din 
aceste garnizoane s-au întîlnit 
cu atașatul militar, naval și al 
aerului al Uniunii Sovietice la

Tinerii din Petrila sint ho- 
tărîți să continue aceste ac
țiuni trimițînd astfel oțelării- 
lor o cantitate tot mai mare 
de fier vechi.

BĂDUȚĂ constantin 
corespondent voluntar

Sovietice
București, colonelul V. S. Ma- 
kovkin care a vorbit cu pri
lejul celei de-a 46-a aniversări 
a Armatei și Flotei Maritime 
Militare Sovietice.

fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate 
și Ministerului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

Brigada lai Padina Ion din 
schela Gura Ocniței, este de 
doi ani, fără întrerupere, evi
dențiată în muncă, lată cîți- 
va dintre membrii brigăzii, 
după terminarea schimbului.

Foto: I. CUCU

lin util schimb 
de experiență

BACĂU (de la coresponden
tul nostru)

Crescătorii de animale din 
r aionul Adj ud s-au întîlnit de 
curînd în cadrul unui schimb 
de experiență care a avut 
loc la G.A.C. Homocea. Vizi- 
tînd sectorul zootehnic al . gos
podăriei gazdă, cei pește 12Q 
de președinți de gospodării a- 
gricole colective, brigadieri 
zootehnici, tehnicieni și agenți 
veterinari, îngrijitori de oi 
care au luat parte la schim
bul de experiență au făcut un 
popas mai lung la sectorul 
ovin unde s-au interesat de 
modul cum sint îngrijite oile 
colectiviștilor din Homocea, de 
producția de lină și lapte, de 
metodele folosite de îngrijito
rii de aici.

Pe baza celor constatate în 
cursul vizitării sectorului zo
otehnic, la căminul cultural a 
avut loc o discuție la care 
și-au adus contribuția mulți 
dintre oaspeți. Despre măsu
rile luate în legătură cu fătă- 
rile timpurii la oi, despre cel 
mai bun mod de furajare, pre
cum și despre necesitatea îm
bogățirii cunoștințelor zoo
tehnice ale crescătorilor de oi, 
tineri și vîrstnici, au vorbit 
numeroși participanți printre 
care Ion Popa vicepreședinte al 
G.A.C. Corbița, îngrijitorii de 
oi Vasile Mărgărit de la G.A.C. 
Pufești și Ion Zamfir de la 
G.A.C. Orbeni, Vașile Marin 
vicepreședinte al G.A.C. Le- 
hancea și alții.

Concursul international 
de schi al R. P. R.

POIANA BRAȘOV (prin telefon)
Intrarea în Poiană te întîmpină 

festiv : a Vl-a ediție a Concursului 
de schi al R.P.R. Cartea de vizită 
a concursului cuprinde sportivi 
din Austria, Argentina, Anglia, 
R.D. Germană, R Germană, Nor
vegia, Italia, S.U.A. în compania 
cărora evoluează și cei mai buni 
dintre schiorii noștri.

Ora io,oo. Sute și sute de spec
tatori localnici sau excursioniști au 
ținut să aplaude protagonistele 
probei inaugurale a competiției 
slalom femei găzduită pe pîrtia 
Poiana. Djntr-un început Bărbi 
Henneberger prima concurentă 
care face cunoștință cu exigențele 
pistei evoluează de o manieră cu 
totul spectaculoasă ținînd să con
firme valoarea ridicată a concursu
lui, Posesoarea unei tehnici re
marcabile, ea realizează și un timp 
foarte bun: șȘ'**?. Următoarele 
concurente nu-i întrec măiestria 
Printre acestea nu se aflau însă 
campioanele olimpice. Maniile 
Goitschell pornește în cursă spul
berând orice iluzie. De altfel ni
meni țiurâ egalează performanța și 
cîștigă prima manșă. A doua pro
mite în spectacol și ipăiestiie o- 
dată cu ivirea duelului Goitschell 
— Henneberger. Surorile confirmă 
certa valoare internațională adju- 
decîndu-și victoria în probă cu 
ordinea : 1. Marielle Goitschei 
74**3 ; 2. Christine Goitschei 76”4;

i

IPi SCURT •P’E SCURT
Fotbal

• Echipa de 
fotbal Progresul 
București și-a con
tinuat turneul in 
Republica Arabă 
Unită, jucînd la 
Cajrp, în fața a 
peste 10 000 de 
spectatori, cu for

mația F. C. National, fruntașa cam
pionatului egiptean. La capătul 
unui joc de bună factură tehnică, 
fotbaliștii romîni au obținut victo
ria cu scorul de L—;0 (1---0) prin 
golul marcat de Ștoiceșcu, în mi
nutul 27. Aceasta este cea de-a 
doua victorie a echipei Progresul. 
Primul meci, susținut la Damietta, 
fusese cîștigat de echipa romînă 
cu 2—0. Astăzi, Progresul întîjneș- 
te în orașul Damanhur o selecțio
nată a Republicii Arabe Unite.

• Fostul internațional brazilian, 
Didi, care a cîștigat de doua ori 
cu echipa Braziliei campionatul 
mondial de fotbal, a fost chemat 
să îndeplinească funcția de antre
nor al echipei braziliene care se 
pregătește pentru campionatele 
mondiale din 1966. Timp de doi ani 
Didi a fost antrenorul echipei 
„Cristal" Lima, din Peru. Bl a ac
ceptat noua însărcinare declarînd
eă speră să se înțeleagă bine cu 
jucătorii. Didi a adăugat că Bra
zilia are șanse să ciștige pentru a 
treia oară consecutiv „Cupa Jules 
Rimei".

Handbal
• Selecționatele feminine de 

handbal în 7 ale R. D. Germane 
și Danemarcei s-au întîlnit Ia Leip
zig într-un meci amical terminat 
cu scorul de 13—5 (6—0) în fa
voarea sportivelor germane.

• Echipele masculine de handbal 
ale U.R.S.S. și Suediei s-au întîl- 
nil în meci revanșă la Stockholm. 
De data aceasta victoria a revenit 
cu 2&—20 (13—9) sportivilor sovie
tici, care în primul meci pierdu
seră cu 16—23.

Polo pe apă
• In orașul Neapole a început 

turneul de polo pe apă, contînd 
pentru prima ediție a „Cupei cam- 

Bărbi Henneberger realizînd 7^2 
n-are încotro, este nevoită să se 
consoleze cu locul III.

Entuziasmați, spectatorii au por
nit într-o splendidă excursie pe 
Sulinar unde aveau să guste al 
doilea act al spectacolului de as
tăzi: slalom uriaș bărbați. In sce
nă 49 de actori. Printre ei nume, 
consacrate pe arena internațională: 
Claude Jean Killy, Gerhard Nen- 
ning, James. Huega. Un . timp ex
celent cu soare darnic de primă
vară, o pîrtie amenajata cu iscu
sință au ținut să întregească spec
tacolul asigurându-i o desfășurare 
de basm. Artiștii, adevărați bolizi 
pe schiuri cu evoluții meteorice, 
maiștri de clasa în parcurgerea 
celor 65 de pprți au îneîntat mul
țimea spectatorilor care le-au dă
ruit — .oricît s-ar părea de exage
rat t— aplauze la scenă deschisă. 
Învingător: francezul Claude Jean 
Killy (2’15’’9) urmat de Gerhard 
Nenning (z’i6'’9). La mai puțin de 
o secunda s-a clasat al treilea, 
James Huega (i'iy”?). Fâvpriții 
și-au spus cuvîntul.

In compania unor așemlhea per
formeri, sportivii noștri Kurt Gohn 
și Cornel Tăbăraș au ocupat locuri 
meritorii cu timpul: 2'35” 1 și res
pectiv 2’26'’8.

Astăzi în program: slalom uriaș 
femei și slalom bărbați.

VASILE RANGA

pionilor europeniH. lată rezultatele 
înregistrate vineri seara: J.T.B. 
(Iugoslavia) — Duisburg (R.F.G.) 
8—1; Ț.D.N.A. (Solia) — Gând 

(Belgia) 6—5; Canottieri Neapole — 
Barcelona 3—1; Schwimm Viena — 

Ethnikos (Grecia) 8—2.

Tenis de cimp
• In următoarele două luni, ju

cătorii fruntași de tenis de cimp 
din țara noastră vor desfășura o 
bogată activitate internațională. în
tre 6 și 22 martie Ion Tiriac, îm
preună cu llie Năstase vor lua 
parte la tradiționalele turnee de la 
Cairo și. Alexandria. Alțl 3 spor
tivi — Sever Drop, Alexe Bardan și 
ludita Dibar — vor participa în pri
ma săptămină a lunii martie la 
turneul de tenis pe teren acoperit ’ 
de la Moscova.

In aprilie, reprezentativa R. P. 
Romine va susține un meci cu 
R. P. Ungară ia Budapesta și un 
altul cu U.R.S.S. Ia București. A- 
ceste două întîlniri vor ii criterii 
de selecție șl verificare a jucăto
rilor noștri care în luna mai vor 
juca cu R. S. Cehoslovacă, în ca
drul „Cupei Davis",

(Agerpres)

ossellini a nedu
merit la vremea 
sa, a stârnit ad
mirație, a creat 
epigoni ai formu
lei care în 1945 
revoluționa cine

matograful convențional, fă- 
cînd să pătrundă pe ecranele 
saturate de povestioare roze, 
realitatea tumultuoasă a Ita
liei postbelice.

„Roma oraș deschis" avînd 
la bază fapte autentice descri
se de un conducător al miș
cării italiene de rezistență, 
„Paisa" cuprinzind mici an
chete întreprinse de regizor în 
lumea oamenilor simpli (ostași 
sau partizani, femei din popor, 
care încercau să reconstituie 
în fața obiectivului episoade 
ale dureroasei lor experiențe 
de război) — au fost realiza
te mc în studiouri, ci în am
bianța reală a străzilor, cu 
interpreți neprofesionișți care 
aduceau pe ecran prospețimea, 
firescul comportamentului de 
toate zilele. Intenția artistului 
militant realist 
era atunci pre
cisă și rezulta
tele — de un a- 
devăr artistic și 
omenesc zgu
duitor — au 
constituit capo
doperele de în
ceput ale neo
realismului. In 
schimb, pretin
șii continuatori 
de astăzi ai for
mulei filmări
lor pe „viu", 
deghizați sub 
prețioasa lozin
că a „cinematografului-ade
văr", filming, haotic, întâmplă
tor, fără o concepție filozofică 
și estetică precisă, înregistrea
ză mecanic orice fapt nesem
nificativ pe care-l ridică, apoi, 
la rangul de „adevăr funda
mental". Cu nobilă'mîniș se 
ridică împotriva acestor pseu- 
do-urmași Rossellini însuși, 
căruia cinematograful italian 
îi datorează citeva capodope
re. El îi declară pe „cine-ve- 
rite"-iști impostori în artă și 
falsificatori ai adevărului vie
ții, arătând că realitatea nu se 
poate imprima singură pe pe
liculă, ea devine o minciună 
periculoasă în clipa cînd crea
torul nu e animat de dorința 
sinceră de a desprinde din 
fenomenele înconjurătoare an
cele semnificații adinei, îna
intate, ce arată mersul socie
tății spre progres. Considerîn- 
du-și el însuși, la ora actuală, 
creația artistică într-un im
pas, Rossellini declară că va 
realiza o vreme numai filme 
documentare și de știință 
popularizată spre a-și reînnoi, 
revitaliza mijloacele realiste 
cu care realizase odinioară 
valori de taliț „Paișei" ori a 
„Romei, oraș deschis".

Cum se expiică acest impa^ 
— sperăm trecător — în crea
ția marelui cineast italian ? 
Răspunsul îl găsim, în parte, 
chiar în acest film al său (nu 
prea recent) prezentat pe e-

cranele noastre: „Era noapte 
la Roma". Regizorul reconsti
tuie, cu realismul propriu ce
lor mai bune opere ale cine
matografului italian postbelic, 
atmosfera generală a acelor 
zile dinaintea eliberării Ita
liei cînd patrioții dinăuntrul 
țării pregăteau alungarea fas
ciștilor iar aliații încercau de
barcarea pe coastele Medite- 
ranei. Filmul lui Rossellini 
desprinde de pe fundalul ac
țiunilor cu caracter istoric po
vestea a trei militari: un pi
lot american, un ostaș sovie
tic și un ofițer englez evadați 
din lagăr și adăpostiți într-un 
pod de o tânără din Roma. 
„Rezistența" acestora — re
zistență a nervilor, încercare 
dificilă pentru niște oameni de 
dețiune învățați cu lupta și 
constrînși, deodată, la o pasi
vitate totală, reprezintă mobi
lul psihologic central al poves
tirii în două serii. Dacă din 
această măcinare interioară, 
din această luptă interesantă 
— între tendința firească de 

Era noapte
la Roma

glez a rămas pe loc, pînă la 
sfîrșitul războiului, cu un plus 
de tristețe neputincioasă față 
de drama acestor oameni, 
ostașul sovietic e pus în situa
ția de a se sacrifica inutil, 
printr-un gest mai mult necu
getat decît eroic, americanul 
a fugit, la prima ocazie, uitând 
să-și ia rămas bun chiar de la 
camaradul său apropiat. O 
senzație amară de nedreptate, 
de inutilitate a jertfelor, o 
concluzie istoricește nejustă cu 
privire la unele aspecte im
portante ale realității descri
se, îți lasă la urmă acest film 
început cu atîta forță realistă 
în evocarea ambianței genera
le a războiului. Conflictul se 
pierde; interior, minor, con
sumat între pereții podului ori 
basilicei care-i găzduiește în 
partea a doua a acțiunii pe e- 
vadați. Tot efortul unor buni 
actori nu salvează filmul. Sșr- 
ghei Bondarciuk e o prezență 
convingătoare, dar, neăjvtat 
de dramaturgie, nu ajunge și 
un caracter definit; Renato 
Salvatori face o figurație mo
destă, Giovanna Ralli e per*- 
sonală, energică dar frumuse
țea rolului acestei fete simple, 
curajoase, e alterată de spe
culațiile de „bursă neagră" pe 
care i le atribuie dramaturgul 
și mai ales de momentul pe

nibilei slăbi
ciuni (impro
prie caracteru
lui) din final. 
Scenariul se în
tinde, inutil, pe 
2 serii cînd în
tâmplarea se 
poate povesti, 
cu un cîștig 
dramatic, în- 
tr-una singură, 
iolul elitei ari
stocratice și al 
Vaticanului în 
această mișca
re progresistă e 
mult 

special
parte a filmu

se desprind, ști- 
In gene-

suprali- 
în cea.în 

dona 
nu ț i

citat, 
de-a 
lui, 
ințific mobilurile. 
ral, realismul acestei părți a 
filmului lui Rossellini e pre
car, înfățișarea obiectivistă, în 
complexitatea unor fenomene 
istorice și sociale face ca re
gizorul să nu mai discear nă e- 
șențialul. Dacă exterior, ca 
ambianță concretă ■retlizdfă 
direct pe străzile Romei, în 
cartierele sale mărginașe, ori 
în somptuoasele palate ale Va
ticanului filmul prezintă cer
te realizări, nu se poate afirma 
același lucru despre realismul 
personajelor, și — mai ales — 
al relațiilor fundamentale 
dintre ele, relații stabilite in 
acele împrejurări. Multe nai
vități, ilogisme (de ce Renațo 
periclitează, absurd, viața fe
tei și a prizonierilor și nu îi 
transportă mai repede în sub
teranele — oricum mai secre
te. sigure — unde partizanii 
pregăteau armamentul ?) mi
nează temelia realistă a lucră
rii.

Filmul avînd desigur cali
tăți datorate interpretărilor 
actoricești, artei de a lua ima
gini, unor scene realmente 
reușite (mai ales în prima 
parte) este departe de a-l re
prezenta pe Rossellini, sau îl 
reprezintă într-un moment di
ficil, de criză, pe care sperăm 
să-l depășească cît mai curînd.

ALICE MĂNOTU

tenție fraților! Vi
ne Vaniușa! stri
gă plin de bucurie 
un sergent din 
grupul de coman
dă al companiei.

Intr-adevăr, de
jgs, dintr-o vale mocirloasă, 
se apropia, îndoit de mijloc și 
iuțind pasul, tânărul flăcău 
sovietic, Vaniușa, un pistolar 
de elită pe care-l cunoscuse- 
răm PU toții numai cu cîteva 
zile în urmă. Se prezentase la 
noi, la regiment pe la jumă
tatea lunii aprilie 1945.

Era mîna dreaptă a căpita
nului sovietic Makritski, ofi
țer de legătură pe lingă uni
tatea noastră. Din primele 
clipe, tânărul acesta a intrat la 
inimă tuturor ostașilor din re
giment. Era ca o sfîrlează. Aci 
îl vedeai la batalionul întâi, 
aci la al doilea, apoi cine știe 
la care pluton din prima linie, 
ca să te trezești, peste puțin 
timp, că îți vorbește la tele
fon tocmai de la punctul de 
comandă al regimentului, aflat 
undeva în urmă.

Deși tânăr — să tot fi avut 
vreo 25-26 de ani — pe figu- 
ra-i copilăroasă stăruia, chiar 
cînd arunca vreo snoavă, un 
aer de maturitate parcă nepo
trivită pentru vîrsta lui... Nu 
avea părinți. Printre cei niai a- 
propiați era doar o soră, mai 
mare decît el cu vreo doi ani. 
Era văduvă. în 1941 hitleriștii 
au luat-o și au dus-o în robie 
în Germania. De atunci nu 
mai știa nimic despre soră-sa. 
Și tare ardea de dorul ei. Spe
ra ca la sfîrșitul războiului sa 
meargă în Germania s-o caute-

Acesta era Vaniușa care 
urca spre coama dealului.

Ostașul sovietic avea fața 
încinsă de alergătură, iară 
cizmele îi erau pline de noroi.

— Germania kaput I Voina 
gatova! tună el și trînti cu 
pumnul drept în parapetul 
tranșeei de ne împroșcă pe

LA A 46-A ANIVERSARE A ARMATEI SOVIETICE

Frăție de arme
toți cu o ploaie de stropi de 
țarină noroită.

Rîdea plîngînd și ne îmbră
țișa.

Ca fulgerul s-a dus vestea 
pe linia întâi. O mare voioșie 
îi cuprinsese pe toți. Strălu
cirea acestei vești ne lumina 
prelung gîndurile, ne încălzea 
inimile.

Deodată unul dintre ostași 
strigă:

— Domn’ căpitan! Ia uita- 
ți-vă, arde orașul!

Am sărit cu toții pe para
pete. Un fum gros, brăzdat de 
limbi uriașe de foc, se învălă
tucea peste orașul din fața 
noastră. Nemții îi dăduseră 
foc. Forțele lor principale în
cepuseră retragerea.

Am anunțat regimentul. Co
mandantul aflase și el. Am 
primit ordin de trecere la ur
mărire. Ceața se lăsa tot mai 
deasă, orașul era tot mai mult 
învăluit de fum.

înotam prin noroiul cîmpu- 
rilor și ne apropiam tot mai 
mult de orașul în flăcări. Tre
buia ?ă cădem în coasta re
zistenței, sprijiniți fiind de 
restul batalionului...

Lasă-te mai jos Lungu- 
le!... Taci măi, nu mai stri
ga !... Fugi înainte Toadere, 
pînă la bolovanii ăia și pune 
aruncătorul în bătaie, îi au
zeam pe comandanții de plu
toane sau pe ostași, strigîn- 
du-și aproape șoptit.

— Uite-l și pe Vaniușa! mă 
făcu atent Scăpau, agentul 
meu de legătură.

Pe unde o fi umblat nu știu, 
dar se apropia în fugă prin 
mărăciniș.

Și tocmai atunci ne țintui și 
un prăpăd de foc de aruncă
toare...
- Nici astăzi nu pot să-mi dau 
seama cum de am ajuns atât 
de repede cu o jumătate din 
companie, avînd pe Vaniușa 
lingă mine, în apropierea po
zițiilor dușmane. Restul com
paniei, aruncătoarele și mitra
lierele n-au putut să mă mai 
urmeze. Hitleriștii mi-au tăiat 
compania în două printr-un 
contraatac neașteptat. în felul 
acesta am rămas aproape în
cercuit. Dar nu ne-am lăsat. 
Trăgeam cu toții în sus spre 
creasta de unde o parte din 
fasciști încercau să se lase la 
contraatac. Vaniușa a aruncat 
automatul, a luat o pușcă mi
tralieră de la un ostaș căzut 
și-a început să tragă spre hit- 
leriști...

La un moment dat însă Va
niușa a lăsat pușca mitralieră 
și, așa neînarmat, s-a furișat 
pe după muchia înălțimii, 
dispărînd. După o clipă a re
apărut. S-a apropiat și mi-a 
spus că în spate nu-i țipenie 
de hitlerist.

— Ei, și acum ce trebuie să 
facem ? m-a întrebat el.

Am stat o clipă pe gînduri.
— Vom continua înaintarea 

în adîncimea frontului fascist 
și apoi vom vedea I i-am răs
puns.

Vaniușa începit să-și caute 
automatul pe care, după cum 

am mai spus, îl schimbase 
provizoriu cu o pușcă mitra
lieră. Nu l-a găsit. Avea însă 
la el vreo patru grenade.

în urma unei scurte hotărîri 
luată de mine, Vaniușa a ple
cat spre apus pe după deal cu 
grupa sergentului Negulescu. 
Negura era tot groasă. Spre noi 
se lăsa și fumul înecăcios adus 
de vînt dinspre oraș. Restul 
oamenilor, la ordinul meu, în
cepură, unul cîte unul, să co
boare, cît mai pe ascuns, spre 
valea din spatele frontului 
hitlerist și s-o ia pe urmele 
lui Vaniușa și Negulescu. In
teresant era că fasciștii nu ne 
provocau. Pesemne că nu în
țelegeau ce vrem să facem 
noi. După cîtva timp dealul 
acela a rămas în urmă. Ce se 
petrecea sus nu mai știam. De
odată am auzit, peste un dîmb, 
niște răcnete îngrozitoare. Nici 
grupa lui Negulescu și nici 
Vaniușa nu se zăreau. Am a- 
flat însă repede ce se întâm
plase. O parte din hitleriștii 
de pe creastă au început să 
coboare pe pantele dinspre 
oraș ca să-și ajungă probabil 
grosul unităților. Asupra lor 
s-au năpustit atunci cu grena
dele și baionetele oamenii lui 
Negulescu, avînd în mijlocul 
lor pe inimosul Vaniușa. Trei 
hitleriști s-au predat. N-am 
făcut decît vreo cîțiva pași că 
dincolo de dîmb, într-o vale 
largă, am zărit o mitralieră 
antiaeriană pe care încerca 
s-o remorcheze o mașină. A-

colo se aflau doi fasciști. Va- I 
niușa a început să strige la ei, * 
să le facă semne să se predea. 
Uluiți, fasciștii au C 
cu automatul. Ai noștri au 
răspuns imediat. L-am văzut 
atunci pe Vaniușa că se 1 -1 * *-

I. K. Jegalin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice în R. P. Ro- 
mină și membri ai ambasadei 
au depus sîmbătă o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Sovietici din Capitală. Au

acționare și imposibilitatea de 
a face ceva — reieșea și o 
ciocnire de idei, o dezbatere 
filozofică între trei oameni cu 
concepții de viață și politice 
diferite, aflați pentru un timp 
împreună sa împartă aceeași 
soartă, filmul lui Rossellini ar 
fi fost, poate, mare. Dar el lân
cezește intr-un perimetru re- 
sțrîns ca interes, alunecă în
tr-o observație psihologică 
măruntă, precis surprinsă dar 
fără finalitate „înăuntru" și 
— mai ales -- „în afară", în 
relațiile celor trei cu fata ce-i 
găzduieșie, cu logodnicul ei, 
muncitor partizan, cu un me
dic comunist etc. Nu numai 
că, involuntar, acestor oameni
simpli care-i adăpostesc cu 
riscul vieții lor, evadații le fac 
un rău suprem (logodnicul 
Esperei e ucis de Gestapo, fata 
silită să-și ticăloșească sufle
tul, denunțîndu-i în cele din 
urmă etc.), dar cei trei nu au 
nici un rol activ, pozitiv, în 
influența morală pe care ut 
putea-o exercita asupra aces
tor tineri simpli, în limpezi
rea unor importante adevăruri 
de viață și politice. Mai de 
grabă se produce fenomenul 
invers: radicalizarea concep
țiilor. militarilor maturi sub 
influența energiei, curajului} 
eroiemidui tinerilor logodnici. 
Desigur nu este exclus nici a- 
cest lucru, deși, în ultima in
stanță, experiența dureroasă 
(mai ales a fetei, din final) 
pare să nu fi contribuit cu 
ceva la victorie. Ofițerul en-

șpre fasciști. De acolo, 
vale, a pîrîit lung din nou au
tomatul fascist. Vaniușa s-a o- 
prit drept în picioare, s-a a- 
plecat din mijloc a încercat să 
se îndrepte, s-a clătinat spre 
stânga, spre dreapta, apoi a 
ridicat mîinile în sus și s-a 
prăvălit la pământ.

Pentru un moment am ră
mas cu toții încremeniți. Cei 
doi fasciști au ridicat mîinile. 
Oamenii mei i-au luat prizo
nieri. Am venit repede în ju
rul lui Vaniușa. Frumoșii lui 
ochi sticleau rece. Pumnii 
erau încleștați. La piept înflo
rise o mare mușcată de șînge.

Poate o fi simțit atunci un 
junghi în inimă și sora lui a- 
flată în vreo fabrică undeva în 
Germania sau în vreun lagăr 
întunecat sau... poate că nici 
ea nu mai exista. Vaniușa care 
năzuia fierbinte spre ultima 
lui dorință, s-o întâlnească, 
n-a reușit să și-o i 
nească.

Dinapoia noastră veneau vi
jelios ostașii Regimentului 34 
infanterie.

Undeva, t
lingă un sătuc, lui Vaniușa și 
altor ostași de-ai noștri le-am 
dat ultimul onor..
au bubuit, în vuiete prelungi, 
cîte trei salve de puști, puștile 
fraților lui de arme, romîni...

Era ziua de 9 mai. La ori
zont se limpezea cerul, ca o 
imensă mătase purpurie a a- 
pusului.

(Din volumul de schițe, po
vestiri și amintiri din răz-
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„NOI DOI,

EĂREATII"
Studioul „A. P. Dovjenko" din 

Kiev prezintă pe ecranele noastre, 
noua sa producție „NOI DOI, BĂR
BAȚII".

Filmul relevă schimbările psiho
logice ce se petrec în conștiința 
unui om matur în contact cu ino
cența dar și puritatea unui copil.

Filmul a fost realizat pe baza 
scenariului lui Anatoli Kuznețov, 
în regia lui luri Lisenko.

Rolul principaleste susținut de 
Vasili Suksin pe care spectatorii 
l-au cunoscut în filmple „Destăinu
iri" și „Eșalonul de aur".

Pași spre Lună: Patria (0; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (9,30- 11,15; 13; 14,45; 17; 
19; 21), Excelsior (10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Omul 
cu ricșa — cinemascop : Repu
blica (9; 11,15; 13.45- 16,15; 
18.45; 21,15), Melodia (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15).
Cascada diavolului: Carpați 
(10; 12: 14; 16), Festival (10; 
12,15; 14,30;. 16,45; 19; 21,15). 
Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15:
20,30),  Miorița (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Modern (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Era noapte la Roma — (am
bele serii): Capitol (10; 13,15; 
16,45; 20), Feroviar (10; 13,15; 
16,30; 20), Aurora (10,15; 13,30; 
16,45; 20). Călătorie în aprilie : 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Luceafărul (15; 17;

„Seherazada"
Colaborarea studiourilor fran

ceze, spaniole și italiene, a dat 
naștere filmului pe ecran panora
mic „SEHERAZADA".

Filmul își desfășoară acțiunea 
în anul 809, în vremea lui Carol 
cel Mare și Harun al Rașid, și lu
minează povestea dragostei dintre 
prințesa Seherazada și tînărul Re
naud de Villecroix.

Regizorul filmului, în același 
timp coautor al scenariului, este 
Pierre Gaspard Huit, care a sem
nat și regia filmului „Căpitanul 
Fracasse".

Filmul va rula pe ecranul cine
matografului „Patria" din Bucu
rești.

19; 2D- Podul : Central (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Cultural (16; 18,15; 20,30). In
culpatul „1040" : Lumina (de 
ia orele 10 la orele 14 rulează 
în continuare; (16; 18,15; 20,30), 
Flacăra (14,30; 18,30; 18,30;
20.30) , Drumul Serii (15; 17; 
19; 21) Seara prietenilor fil
mului : Carpați (orele 19). La 
vîrsta dragostei; Union (16; 
18,15; 20.30) Program de filme 
pentru copii: Doina (orele 10). 
Privește înapoi cu minie — 
rulează la cinematografele; 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Popular (14,15; 16,30;
18,45; 21) Orașul proștilor; 
Frumoasa din pădurea ador
mită : Timpuri Noi (de la ore
le 10 la orele 21 rulează în 
continuare). Viață sportivă: 
Giulești (10; 12,30; 15; 17,45; 
20), Buzești (15; 18; 21), Arta 

„Locotenent 
Cristina"

După aproape 14 ani, de Iff 
premiera lui la noi, reapare pe 
ecranele noastre filmul „LOCOTE
NENT CRISTINA" — producție a 
studiourilor Defa-Berlin.

Acțiunea filmului se desfășoară 
pe teritoriul Germaniei în peri
oada războiului de 30 de ani.

Eilmul este realizat după sce
nariul lui Frank Cliffort in regia 
lui Arthur Maria Rebenalt.

Rolurile principale sint deținute 
de Wolfgang Lukschy și Petra 
Peters.

(15,30; 18; 20,30). Atențiune, 
părinți!: înfrățirea între po
poare (13,30; 15,30; 18; 20.15). 
Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Rusalka — cinemascop : 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) , Floreasca (16; 18,15;
20.45) . Magazin film : Unirea 
(16; 18; 20). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Cosmos (16; 
18; 20). Hoțul din San Maren
go : Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19;
20.45) , Pacea (16; 18; 20) A dis
părut o navă : Vitan (15; 17; 
19; 20,45). împărăția oglinzilor 
strimbe : Munca (16; 18,15;
20,30).  Qivitoq : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Agatha, lasă-te de 
crime !: Viitorul (14,30; 16,30; 
18,30; 20.30). Gol printre lupi 
— cinemascop: Colentina (16; 
18; 20).



SA DISCUTAM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Așa dar de o săptămână „cazul” Pribegeanu a încetat să mai fie un „caz”. Ion 

Pribegeanu și-a reluat viața de școlar. Discuția însă rămîne deschisă, sau mai 
bine zis abia începe. Pentru că se cere intr-adevăr să discutăm mai pe larg despre 
familie, școală, organizația de pionieri, despre răspunderile ce le revin în edu
carea copiilor, să găsim împreună, în acest sens, cele mai bune forme, cele mai 
eficace mijloace educative, fără a uita nici un moment că avem de-a face cu copii, 
cu cerințele firești ale copilăriei.

In școală eînt mulți prieteni ai cârtii. E firesc șă te simți bine printre ei.

ION PRIBEGEANU j

fost niciodată cu el să-l plim
băm, să-i arătăm ceva, ne-au 
spus. Unde ne-am putea duce 
cu el?" Se întîmplă să întâl
nești și astfel de părinți care 
nu se pricep să-i alcătuiască 
copilului un program intere
sant. Așa ne-am hotărît să-i 
ajutăm.

Organizația de pionieri îi va 
dărui și ea sprijinul lui Ion 
Pribegeanu prin formele spe
cifice de activitate. In organi
zația de pionieri există preocu
parea pentru a se deșfășura o 
activitate pe placul și potrivit 
vîrstei copiilor. Din prima zi 
băiatul a fost înscris în cer
cul „micilor tehnicieni" exis
tent în școală, va merge săp
tămânal și la Palatul pionieri
lor. De cîțiva ani la noi exis
tă o inițiativă: fiecare elev are 
un C.E.C. cu o destinație pre
cisă — excursia de sfîrșit de 
an: „circuitul Romîniei". Fie
care elev se angajează să eco
nomisească și să depună lunar 
suma de 25 de lei, necesară or
ganizării excursiei de la sfîr
șitul anului în jurul țării. Pri
begeanu și-a făcut și el aseme
nea CJE.C. dovedindu-se foarte 
bucuros de inițiativă. De ase
menea, s-a înscris în orches
tra școlii. Pentru a sublinia 
varietatea formelor folosite în 
munca cu copiii, voi mai 
aminti inițiativa de a organi
za cu elevii din aceeași clasă 
în colectiv, sărbătorirea zilei 
de naștere. Sînt foarte intere
sante aceste sărbători ale vîr
stei : vin părinții cu flori, 
cu bomboane, cu mici daruri. 
Școala s-a angajat să le în-» 
deplinească, de fiecare dată, 
sărbătoriților cite o dorință co
muna.

Ion Pribegeanu se va bucura 
la noi în școală de toate acesv 
te bucurii specifice vîrstei co
piilor. Noi vom face totul ca 
să-i redăm căldura, grija și 
îndrumările de care are ne
voie.

Prof. ION MILEA 
directorul Școlii de 8 ani 
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rul „Scînteia" despre un co
pil crescut „ca o buruiană", 
fără nici o grijă din partea 
părinților, care se certau, șe 
bateau, aruncau vina unul pe 
altul. Copilul a rămas repe
tent și a fugit pînă la urmă 
de acasă și de la școală um- 
blînd din loc în loc mai bine 
de un an. Ei bine, am luat noi 
spre educație și acest copil. 
Și atunci mulți ziceau: să-l 
despărțim de părinți, să-l ru
pem complet de această fami
lie. N-am procedat așa ; ba, 
dimpotrivă, ne-am dus la fa
milie, am discutat cu părinții 
și nu ne-am lăsat pînă nu 
i-am convins că viața lor de 
acasă l-a dus pe fiul lor pe 
drumuri, că ei trebuie să cau
te a trăi altfel, să se interese
ze de copil. Azi, părinții vin 
săptămânal la școală, iar ele
vul nostru, Nicolae Dumitres
cu, este unul dintre elevii 
buni ai școlii. •

s-au și certat cu mine, spu- 
nind că nu-i înțeleg, iar de la 
Sfatul popular al Capitalei am 
fost informat de un număr și 
mai mare de cereri. Trebuie 
să spun că, ascultîndu-le ar
gumentele, văzîndu-i cît de ho- 
tărîți erau, ni se umplea de 
bucurie inima, dîndu-ne seama 
totodată de răspunderea mare 
ce ne revine, înscriind elevul 
în cadrul școlii noastre. Ne 
bucuram nu pentru că voiau 
să ia copilul, ci pentru că 
îmi dădeam seama ce oameni 
minunați avem în societatea 
noastră: abia a apărut o știre 
în ziar, nici nu-l văzuseră pe 
copii, dar simțind că el are 
nevoie de un ajutor, oameni 
necunoscuți — și nu cîțiva1 
— s-au și grăbit să-l ajute. 
Pe cine nu emoționează un 
astfel de gest ?

Cu toată bucuria pe care 
mi-au creat-o aceste exemple 
de omenie, trebuie să spun că

e la bun început 
vreau să-i infor
mez pe cititori că 
elevul Ion Pribe
geanu învață de 
cîteva zile în școa
la noastră. Așa

cum se exprima cineva, am a- 
vut norocul să ni se încre
dințeze nouă spre educare și, 
deși tovarășa directoare a 
Școlii 136, unde a învățat, în
tr-o discuție cu mine, se ară
ta sceptică în ceea ce priveș
te rezultatele, eu sînt gata a- 
proape să garantez de reușita 
noastră pedagogică.

Copilul este, așa cum re
zulta și din ziar, deosebit de 
vioi, are o fire deschisă, e po
liticos, vorbește frumos, ne-a 
cucerit pe toți de la început 
prin purtarea sa. Firește, noi 
nu pornim de loc de la ideea 
că nu vom, mai avea nici o 
problemă cu el, că nu ni se va 
cere efort ca să-i corijăm u- 
nele deprinderi rele (dacă le 
are). L-am repartizat însă în
tr-o clasă bună (clasa Vil-a 
D) cu un colectiv de elevi sîr- 
guincioși, disciplinați, bine or
ganizați, l-am primit în inter
natul școlii. De cîteva zile 
merge la cursuri și problema 
principală este, pentru noi, 
deocamdată, să-l ajutăm să 
recupereze timpul pe care l-a 
absentat, să-și însușească, prin 
studiu suplimentar, lecțiile pe 
care noii săi colegi le-au în
vățat între timp. Se vor ocupa 
de asta toți profesorii clasei a 
Vil-a D, inclusiv pedagogul 
din internat. Elevii cei mai 
buni s-au angajat să-l ajute 
și ei.

Am spus toate acestea fiind
că știu că pe mulți cititori îi 
interesează ce s-a întâmplat cu. 
copilul, unde învață, cine se 
va ocupa de el.

Dincolo de întâmplările în 
sine se cuvine să tragem însă 
niște concluzii mai generale, 
importante — după părerea 
mea — ațît pentru profesori 
și pedagogi, cit și pentru in
structorii de pionieri sau pen
tru părinți. Articolul a stârnit 
un viu interes, a fost citit, dis
cutat, comentat, tocmai pen
tru importanța problemelor 
generale pe care le ridică pri
vind educația copiilor și în a- 
ceastă privință vreau să-mi 
spun și eu părerea.

Iată mai întâi un fapt. Așa 
cum s-a scris și în ziar, ime
diat după publicarea articolu
lui numeroși cetățeni s-au a- 
dresat fie redacției, fie secției 
de învățământ, ca să înfieze ei 
copilul. Intr-o singură zi două
zeci de familii mi s-au adre
sat numai mie cu această ru
găminte, unii declarînd „cate
goric" că nu se vor lăsa cu 
nici un preț pînă cînd 
vor deveni ei părinți.

L-am luat
pe băiat

la noi
eu sînt de altă părere. Eu cred 
că nu trebuie să despărțim 
copilul de familia sa, de pă
rinții care i-au dat viață.

„Să se întoarcă din nou la 
familie ? mă întreba cineva 
foarte surprins. Dine, dar 
dumneata nu ții seama de 
faptele lor, de modul în care 
trăiesc și se poartă ei

Da, eu susțin să se întoarcă 
la familie, — i-am răspuns — 
dar nu la aceeași familie care 
l-a împins la fuga de acasă, ci 
la o fgmilie schimbată, cu o 
altă atitudine și cu o altă în
țelegere a răspunderilor pen
tru copil. Fiindcă principiul 
profesorilor de la Școala nr. 
64 unde sînt director (și desi
gur al celor mai mulți peda
gogi) este ca noi să schimbăm, 
prin munca educativă pe care 
o depunem, nu numai pe co
pii, dar și felul de viață, con
cepțiile, purtările părinților 
lor — atunci cînd este cazul. 
Noi am mai încercat acest lu
cru și am reușit.

Anul trecut s-a scris în zia-

Același lucru ni-l propunem 
și cu Pribegeanu. înainte ca 
să-l aducem la clasă pe copil, 
noi am stat pe îndelete de 
vorbă cu părinții și, numai in 
cîteva zile, ei au și fost la 
școală de cîteva ori (de mai 
multe ori decît fuseseră înain
te în 7 ani!). Ei înșiși l-au a- 
dus la internat, mama i-a spă
lat rufele, i-au cumpărat hai
ne noi, strălucea cînd a ve
nit. I-au plătit taxa pentru 
internat. Este, firește, un re
zultat al discutării mai largi a 
vechji lor atitudini față de 
copil.

Parcă s-a și schimbat ceva 
în comportarea lor față de 
copil, nu-i așa?

Deci, nu numai că nu-l vom 
„rupe" pe elev de familie, dar 
vom face ca să-și petreacă 
sîmbătă seara și duminica a- 
casă, la părinți. Am discutat 
cu tatăl și cu mama sfătuin- 
du-i să-și facă timp ca, în 
fiecare duminică, să iasă cu 
băiatul în oraș. S-au cam e- 
moționat la început. „N-am

Lvom primit cu dra
goste la noi în școa
lă pe Ion Pribegeanu. 
Colectivul 
VU-a din internatul 
școlii, a cărei dirigin
tă sînt, este hotărît 
să-l ajute sa îndră
gească așa cum se cu
vine viața de elev, 
singura care se potri
vește vîrstei 8ale.

Acum Pribegeanu 
șe află în plină bătă
lie pentru succesele 
trimestrului II, bătălie 
pe care o va cîștiga și 
sînt convinsă că are 
țoate posibilitățile 
pentru a, se situa chiar 
printre fruntașii cla
sei.

Biblioteca elegantă 
și primitoare a școlii 
îi pune la dispoziție 
numeroase cărți noi; 
televizorul și magne
tofonul, picapul și 
proiecțiile de filme cu 
noul aparat primit — 
sînt tot atîtea oferte 
pentru petrecerea tim
pului liber îneît, ca și 
ceilalți colegi ai săi, 
nici el nu va ști la 
care să se oprească.

Gînduri pentru noul

clasei a Rînduri pentru un nou elev P. S. Am de pus o întreba
re tovarășilor în mijlocul că
rora lucrează părinții elevului 
Pribegeanu: cum consideră 
dînșii că și-ar putea aduce 
ajutorul în a asigura elevului 
condițiile necesare și o educa
ție și pregătire corspunzătoare 
cerințelor ? Pe lingă eforturile 
școlii, ajutorul colectivelor de 
la Uzinele „Autobuzul* și I.Î.S. 
„Munca textilă" — unde Iu* 
crează părinții lui Ion Pribe
geanu — ar fi deosebit de util. 
Aș dori să citesc în ziar pă’ 
rerea tovarășilor de muncă ai 
lui Ștefan Pribegeanu și ai 
soției sale.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I

NU MAI E UN „CAZ“
de Octav Pancu - lăți

gîndurile 
sînt sigu-

cum, cind așternem aceste rînduri, un băiat bru
net, cu ochi mari, negri, străjuiți de sprincene 
groase, arcuite, ca niște strașlni sub fruntea largă, 
destinsă, îmbrăcat intr.-o nouă și elegantă tunică 
albastră, cu cravata de pionier înnodată la gît, se 
află în clasă și ascultă explicația profesorului. 

Băiatul, cș oricare al.tul de vîrșta sa, cu ace
leași preocupări ca t'oti colegii săi, se numește Iou Pribegeanu. 
Este același Ion Pribegeanu care cu abia o săptămînă în urmă 
se găsea în fata procurorului și răspundea la întrebări vizînd 
fapte străine de comportarea tuturor copiilor noștri, dar de 
care el se făcuse vinovat; deyenise ceea ce se numește un 
„caz”, pentru că asupra Iui nu acționase spiritul de răspundere 
colectivă — a familiei, a școlii și a organizației de pionieri.

„Cazul” Ion Pribegeanu, privit prin prizma situației actuale 
a băiatului, este pe deplin rezolvat. Dosarul penal a fost închis 
pentru totdeauna, băiatul a reînceput școala — altă școală, 
cea cu internat, numărul 64 r— și, din prima zi, a rugat-o pe 
instructoare să comunice unui fost coleg de al său, Sebeștea- 
nu, fruntașul școlii 136, că, la sfîrșitul anului, „va avea obra
zul — îi cităm expresia întocmai —• să-și compare mediile eu 
ale lui...*

Ion Pribegeanu, deci nu mai e un „caz". Ar mai urma numai 
să punem punct.

Dar, sutele de scrisori primite Ia redacție, multe din ele, la 
rîndul lor, semnate în numele a sute șj chiar mii de oameni, 
nu se mărginesc doar să exprime „curiozitatea* coresponden
ților noștri în legătură cu „soarta" lui Ion Pribegeanu, toți 
doresc să știe concret ce se întîmplă în prezent cu băiatul de 
care se simt legați sufletește. Doresc să știe concret pentru că, 
în mare, ca să spunem așa, nu-și fac nici un fel de griji. Erau 
convinși de la început că noul lor prieten, Nelu, va deveni în 
scurt timp un copil ca toți ceilalți, că el nu se va „pierde", pen
tru că, la noi, în societatea noastră, un copil nu-i o umbrelă sau 
o pălărie pe care le poți pierde Societatea noastră nu putea să 
admită o asemenea „pierdere". Este ideea pe care o exprimă 
toți cei care se interesează de „băiatul nostru". Toți cei care 
se înscriu la discuțiile provocate de acest „caz" vor însă să 
afle — și au dreptul să afle — mai concret ceea ce, din artico
lul inițial, reieșea numai în parte : anume cui îi revine răspun
derea că Ion Pribegeanu a devnit un „caz". Despre atitudinea 
părinților am scris atunci pe larg. (Acum, avem bucuria să 
aflăm că proverbul „mai bine mai tîrziu decît niciodată" a 
gășit ecou la soții Pribegeanu. Sînt deciși să-și schimbe com
portarea și au făcut deja și primii pași pe noul drum). Dar 
școala la care învăța, organizația de pionieri a școlii din ron
durile căreia făcea parte, cum au acționat asupra lui? Primul 
articol nu ocolea această problemă, dar oferea prea puține 
date. Vom încerca să le completăm în rîndurile de față,

Din clasa întîia pînă într-a patra, Ion a fost în fiecare an 
premiant. Iubea școala, așa cum o iubesc toți copiii, cu deose
birea că, pentru el, școala însemna ceva mai mult decît în
semna pentru Ceilalți copii. Aici găsea și ceea ce lui adesea îi 
lipsea acasă și nu le lipsesc celorlalți copii: dragoste, gingă
șie, mîngîiere, bucuria unei laude cînd merita aceasta, veselia 
excursiilor, răspuns la atîtea întrebări, la atîtea „de ce“-uri 
caracteristice vîrstei... învățătoarea pe care a avut-o în cei 
patru ani, tovarășa Sanda Eugenia, este o tînăra pasionată 
de munca ei, o educatoare cu multiple calități care s-a ocupat 
îndeaproape de elevul ei, Pribegeanu Ion, tocmai pentru că, 
în nenumăratele vizite făcute acasă la copil, și-a dat seama 
că el are nevoie de o supraveghere mai atentă, că, în cazul 
lui, școala și în primul rînd ea, învățătoarea, trebuie să supli
nească o bună parte a rolului familiei. Nu i-a fost ușor să 
facă asta, a muncit mult, dar la sfîrșitul celor patru ani a avut 
satisfacția să-l poată socoti pe Ion printre cei mai buni elevi 
ai săi și să-l recomande astfel, mai departe, dirigintelui clasei 
a cincea. Mai mult : cînd Ion era într-a cincea, deși ea începu
se o altă „serie", avea alți 40 de elevi în grijă, venea zilnic 
în clasa foștilor săi școlari, continua să se ocupe în mod deo
sebit de Ion, îl însoțea pe diriginte acasă la părinții băiatului. 
Rezultatul ? Ion Pribegeanu a terminat tot printre primii clasa 
a cincea, avea o comportare bună, era departe de a deveni un 
„copil-problemă". Școala îl atrăgea, în fosta lui învățătoare și 
țn diriginte, profesorul Zgardan, găsea acei oameni apropiați 
care îl iubeau, credeau în puterile lui, știau să-i stimuleze pa
siunea pentru tehnică, pentru excursii, pentru muzică. La ei 
venea adeseori plîngînd, mărturisindu-le că acasă fusese bătut 
sau că nu mai putuse sta din pricina unui scandal iscat în
tre părinți, și găsea un cuvînt bun, o mîngîiere, o îmbărbătare.

Lucrurile puteau și trebuiau să continue așa și în clasa a 
șasea, dar conducerea școlii, instructoarea de pionieri, au des
coperit alte „metode de educație". Fugind de acasă, în urma 
unei bătăi, băiatul a venit și s-a culcat noaptea în podul șco
lii. A fost găsit acolo și, la primul careu, în fața întregii școli, 
„groaznica sa faptă" a fost prezentată în culorile cele mai sum
bre. „Auziți, îngroziți-vă I Pribegeanu doarme prin poduri 
lipsește nopțile de acasă !* Discutarea băiatului în fața întregii 
școli a avut loc deși dirigintele s-a opus, deși el a avertizat 
c| nu e vorba de-o manifestare a unui act de vagabondaj. 
Aducînd la cunoștință “conducerii școlii motivul pentru care 
Ion fugise de acasă și se refugiase în pod, dirigintele ceruse 
ca acesta să nu fie discutat în careu, luîndu-și el sarcina de a 
sta de vorbă cu băiatul și mai ales, cu părinții. Dar, din păcate, 
acesta a fost doar primul careu dintr-o lungă serie în care l-a

elev, par 
tale ?... Eu 
ră că tu nu gîndești 
decît să fii același e- 
lev harnic și serios 
care a fost mai îna
inte, pentru ca mai 
tîrziu să devii un des
toinic muncitor, ingi
ner, sau vei îmbrățișa 
o altă meserie pustrîn- 
du-ți dorința, ca și în 
copilărie, de a cu
noaște frumusețile pa
triei noastre dragi.

Și pentru că mun
cesc ca dirigintă de 
aproape 4 ani cu ele
vii interni și cu părin
ții lor, adaug cîteva 
cuvinte și pentru cei 
mari.

Și părinții elevului 
Pribegeanu vor fi de
sigur, alături de mine, 
ca și ceilalți părinți, 
pentru a mă ajuta,

deoarece cu toții știm 
că răbdarea și preocu
parea părinților pen
tru copiii lor închid 
porțile prin care a- 
ceștia se pot rătăci» 
Experiența mi-a dove
dit că întotdeauna un 
cămin „problemă" e o 
explicație pentru un 
„copil problemă** și 
pentru tristele și ne
doritele lui înțîmplări. 
La ședințele pe care le 
organizăm^ părinții 
noului elev vor cu
noaște și alți părinți, 
vor fi ajutați cțt în
țelegere și prietenie 
să-și recîștige locul 
firesc al unui părinte 
în viața copilului lor, 
loc pe care nu-l poate 
ocupa nimeni altul.

DOROBANȚU 
MARIA 

profesoară dirigintă

Unul dintre animatorii ore

lor de laborator va fi de a-
cum înainte și Ion Pribe-

geam*.

Foto: N. STELORIAN

I
discutat pe Ion Pribegeanu și, adeseori, nu din vina sa, ci a 
părinților săi. A fost scos în fața întregii școli pentru că a în- 
tîrziat de la o oră și a venit fără ghiozdanul cu cărți și caiete. 
Dirigintele s-a interesat și a aflat că mama băiatului plecase 
de acasă, îl lăsase jucîndu-se în curte, și „uitase" să-i lase 
cheia. încercase zadarnic să pătrundă în casă ca să-și ia ghioz
danul. Din pricina asta întîrziase. „Soluția educativă" ? Dis
cutarea lipsei de disciplină a elevului Pribegeanu în fața tu
turor școlarilor și a profesorilor. Și de data aceasta tot fără 
aprobarea dirigintelui, treeîndu-se din nou peste părerea lui, 
întru-totul justă, că băiatul e învinuit pe nedrept. „Săptămîni 
de-a rîndul — ne spune profesorul Zgardan — Pribegeanu a 
fost eroul careurilor. Venea la mine și mi se plîngea: „Tovarășe 
diriginte, eu ori ce aș face de acum înainte, dacă aș învăța ca 
nimeni altul, dacă aș fi cumințenia întruchipată, n-am să scap 
de careu..." Și chiar așa s-a întîmplat. Odată, chiar a doua zi 
după ce făgăduise dirigintelui că, deși nimic nu-i e mai greu 
decît să se ducă acasă, totuși n-o să mai hoinărească, n-o să 
mai doarmă pe unde apucă, a fost din nou „arătat cu degetul" 
în fața școlii, din nou i s-a repetat că se comportă ca un va
gabond, că întîrzie, că vine la cursuri „ca un student", fără 
ghiozdan, că... Dar Ion Pribegeanu n-a mai așteptat ca să i 
se înșire întregul pomelnic de abateri. A luat-o la fugă și nu 
s-a mai întors. L-a găsit dirigintele, după miezul nopții, unde
va pe un maidan. A stat de vorbă cu el întreaga noapte. L-a 
convins să se întoarcă la școală, să nu piardă un an, a izbutit, 
fără să discrediteze conducerea școlii, să-i explice că a fost o 
întîmplare pe care, desigur, o regretă toți. Băiatul s-a întors 
la școală. „Dar" — cum spune un alt profesor — „parcă nu 
mai era el. învăța tot atît de bine, venea regulat la cursuri, 
cu excepția zilelor de sîmbătă cînd aveau loc careurile și 
cînd lipsea în mod automat, însă... se închisese în sine, ne 
privea pe noi, cei de la catedră, încruntat, devenise deosebit 
de irascibil, la cea mai mică nemulțumire își jignea colegii, 
lipsei de tact a unei profesoare i-a răspuns 
sărind pe fereastră..." Și astfel s-a sfîrșit clasa 
Ion Pribegeanu nu devenise un „caz", dar... i 
diții" ca să devină I

în vacanță, refuzîndu-i-se participarea Ia o 
nizată de școală — „pentru că nu terminase clasa cu note de 
la opt în sus" !, a plecat singur... în drumeție. La volanul 
unui camion „împrumutat", știind să șofeze, mergînd cu o vi
teză de o sută de kilometri pe oră. A fost prins de organele de

părăsind clasa, 
a șasea. Elevul 
se „creau con-

excursie orga-

Gînduri pentru
pârinți și educatori

„Citind despre Ion 
Pribegeanu, mi-am a- 
mintit de propria mea 
copilărie, care se deo
sebește mult de a lui 
Ion.

Școala primară am 
făcut-o în primii ani 
de la eliberare. Țara 
noastră nu cunoștea 
dezvoltarea de azi. Pe 
atunci, părinții noștri 
aveau de înfruntat 
încă multe greutăți. 
Și cu toate acestea își 
găseau totuși vreme 
să se bucure, să mă 
încurajeze pentru fie
care notă bună adusă 
acasă, pentru diploma 
de merit de la sfîrșitul 
anului. Cadouri nu a- 
veau de unde să-mi 
facă pe atunci, dar o 
vorbă bună au găsit 
întotdeauna pentru 
mine. Și acestui fapt 
cred că îi datoresc do
rința de a învăța, plă
cerea cu care după o- 
rele de lucru în fa
brică. îmi petrec tim
pul la cursurile sera-

le. Vreau 
profesoară, 
ajunge îl voi avea în 
minte și pe Ion, pen
tru a lucra cu tact, 
cu răbdare cu fiecare 
copil.

Mă gîndesc: ce a 
lipsit părinților Iui 
Ion să-i dea acel dram 
de căldură atît de ne
cesar copilăriei?:1

să ajung 
Dacă voi

MATILDA 
TĂPIRLAN 

muncitor — Uzinele 
textile-Cisnădie

★
„Sînt învățător șl 

de 34 de ani muncesc 
printre copii și pentru 
ei. Nu pot spune că 
tot timpul am făcut 
ceea ce trebuia pen
tru ei, dar știu că am 
făcut tot ceea ce am 
putut ca în sufletul 
lor să sădesc flacăra 
dragostei, încrederii și 
a respectului față de 
tot ceea ce este bun 
și frumoa în viață. De 
aceea consider că Ion

miliție și înapoiat familiei care, printre altele fie spus, n-a 
vrut să-l mai primească decît după îndelungi insistențe, decla
rînd că-și declină „pe viitor" ori ce fel de răspundere... ca și 
cum „pînă în prezent" răspunderea fusese evidentă! După cî
teva zile, a început noul an de învățământ și, cu toate că direc
torul a fost schimbat cu o directoare, faimoasele careuri, salu
tara și miraculoasa „metodă" de îndreptare a elevilor, au reîn
ceput și ele la școala 136. Acum, în sfîrșit, despre Pribegeanu 
puteau să spună „lucruri mari". „Iată, priviți, aveți în fața voa
stră pe unul care a fost în cercetarea miliției, care ne face școa
la de rîs, care..." Și asta încă nu-i totul. In timp ce în fața ca
reului, directorul adjunct chema pe alt elev,, prins că a fumat — 
ca să-l frece la gură cu capătul țigării și cu cutia de chibrituri 
(autentic !) se simțea obligat să pomenească tot de Pribegea
nu: „Așa ai să ajungi și tu dacă mai fumezi; mîine, poimîine 
o să furi și tu camioane !“ Și cu prilejul altui careu, în timp ce 
același director adjunct mustra un elev pentru că era îmbrăcat 
dezordonat, se simțea iarăși obligat să-l numească pe Pribe
geanu: „Uită-te cum arăți. Cu haina ruptă, fără nasturi... Dormi 
și tu în poduri, ca Pribegeanu? Vrei să ajungi și tu ca el? 
Vrei să te scoatem de la miliție ?"

De data aceasta, la toate insistențele dirigintelui, Ion n-a 
mai vrut să vină la școală. Și n-a mai venit. Pentru el școala 
a încetat să mai fie ce fusese. Nu mai izbutea să găsească în 
ea ceea ce îi lipsea acasă: dragoste, grijă, încredere. (Să ne 
înțelegem: sîntem convinși de utilitatea, de valoarea pedago
gică a careurilor, dar nu ca unică și nu ca primă metodă. De 
altfel și instrucțiunile Ministerului Invățămîntului prevăd 
discutarea elevului în careu ca o sancțiune supremă, amin
tind că pînă la a ajunge la ea, școala trebuie să încerce nu
meroase alte forme de convingere și îndreptare. Numim cîteva. 
Discuția dirigintelui cu elevul, discutarea elevului de către di
riginte, apoi în fața clasei, în sfîrșit discutarea elevului în fața 
consiliului diriginților, în fața consiliului pedagogic etc. etc. 1 
Dar înainte de toate, școala trebuie să găsească toate posibili
tățile de a evita ajungerea la asemenea sancțiuni, prin folosirea 
unei largi game de mijloace educative. De ce nu s-a procedat 
și la școala 136 astfel ?).

Dragostea, grija, încrederea le-a regăsit acum, după o lună 
și jumătate, la școala numărul 64. Tovarășe Milea, director al 
școlii 64, primiți, vă rugăm» și pe această cale asigurarea deo
sebitului respect pe care vi-1 purtăm dvs. și întregului corp 
didactic al școlii dvs., respect care se cuvinte zecilor de mii

Pribegeanu a devenii 
„un caz" nu din vina 
lui, ci din vina celor 
ce nu s-au străduit 
să-i vadă cu limpezi
me atît calitățile cît și 
defectele, și nu au 
știut să înlăture ce 
este rău și să cultive 
ce este bun, frumos și 
Ia Ion și la oricare 
alt copil".

CONSTANTIN 
STĂNESCU 
învățător — 

raionul Urziceni
★

„Dacă se știa că pă
rinții lui Ion Pribe
geanu nu se ocupă de 
el, atunci cred că sar
cina principală în pro
blema educației reve
nea școlii și organiza
ției de pionieri. Ion 
suferea din cauza com
portării părinților. 
Școala însă, în Ioc să-1 
înconjoare cu dragos
te, cu atenție, l-a izo
lat de ceilalți copii — 
nu l-a luat în excursii,

nu l-a antrenat la ae- 
tivrt&tile pionierești 
organiiate... Sînt con
vins că s-a greșit".
UVTO SĂUTEANțJ 

timplar — Bistrița
★

„Grija pSrintilo» 
fată de copilul lor nu 
poate fi rezumată nu
mai la a-i asigura min- 
carea si îmbrăcămin
tea. Răspunderea pă
rinților are în pri
mul rînd — as spune 
— ca principal obiec
tiv educarea copilu
lui, formarea și dez
voltarea la el a acelor 
trăsături care să-l si
tueze mai tîrziu în 
rîndul oamenilor îna
intați ai societății 
noastre. Răspunderea 
părinților fală de co
piii lor durează cil 
durează șl o via
tă ' 
nu 
lui

o
de om. Asta să 
o uite nici părinții
Ion Pribegeanu^

I. TUȚU 
ofițer — Banat

de educatori de Ia noi ce-și iubesc cu înflăcărare profesiunea 
lor nobilă. Regretăm, tovarășă Șerban, directoare a școlii 136, 
că ați refuzat să-l reprimiți pe Ion Pribegeanu în școala în care 
a învățat pînă acum. Cu dragoste, cu tact, cu răbdare școala pe 
care o conduceți ar fi avut în primul rînd datoria să-și reche
me elevul care devenise un „caz" nu numai din pricina familiei 
ci și a ei. Ne mai exprimăm regretul și pentru că răspunsul la 
articolul „Cazul* Ion Pribegeanu" pe care școala 136 știe că 
îl cer cititorii noștri, se lasă atît de mult așteptat.

Invinuiam, în primul articol, pe instructoarea de pionieri de 
la școala numărul 136 că, în privința lui Ion Pribegeanu s-a 
comportat „funcționărește" într-o activitate care respinge cu 
desăvîrșire acest mod de lucru, și care cere celui care o 
depune un dezvoltat simț pedagogic, fantezie, pasiune. Dădeam 
cu acel prilej cîteva exemple. Azi n-o să mai adăugăm decît 
unul: djn peste 700 de elevi ai școlii, numai 10 sînt înscriși 
la cercurile Palatului Pionierilor, dar.., 7 dintre aceștia nu pot 
participa la activitate pentru că, dintr-o insuficient chibzuită 
planificare. în ziua cînd trebuie să fie la Palat, programul le-a 
impus orele de lucrări practice... Ni se pare că e destul. Restul 
îl așteptăm în scrisoarea instructoarei.

Rugăm cititorii să tragă ei înșiși concluziile necesare la a- 
cesțe rînduri. Invităm în continuare pe profesori, părinți, 
instructori de pionieri să-și spună cuvîntul. Colaborarea strîn- 
să dintre familie, școală și organizația de pionieri, metodele 
cu adevărat educative pe care le inspiră această colaborare 
fac să se culeagă pretutindeni, în întreaga țară roade bogate. 
Ne mîndrim, pe drept cuvînt, cu tînăra noastră generație, cu 
alesele ei însușiri, cu înflăcărarea milioanelor de copiii și ti
neri de la noi gata să-și dăruiască tot ce au mai bun și mai 
înălțător vieții noastre noi. Ne mîndrim, pe drept cuvînt, și 
știm cît de mare este contribuția părinților, profesorilor, in
structorilor în această uriașă operă de educație generată de 
însăși existența societății noastre socialiste. Și acest sentiment 
de îndreptățită mîndrie obligă să nu lăsăm năpădit de buruieni 
nici cel mai neînsemnat colțișor al grădinii înfloritoare care 
este viața copiilor noștri. De aceea, cu toate particularitățile 
sale, ceea ce a însemnat „cazul" Ion Pribegeanu, a devenit o 
chestiune de interes general, dezbaterile în jurul lui tind să 
cuprindă o sferă mai largă, privind sarcinile educative ale 
familiei, școlii, organizației de pionieri, luînd tot mai evident 
caracterul unui schimb de experiență între cei trei principali 
factori educativi.



INFORMAȚII
In vederea participării la 

Conferința Internațională a 
Tineretului și Studenților pen
tru dezarmare, pace și inde
pendență națională, care se va 
desfășura între 26 februarie — 
1 martie a.c. la Florența (Ita
lia), sîmbătă a părăsit Capita
la o delegație a Uniunii Tine
retului Muncitor, condusă de 
tov. Anghel Paraschiv, membru 
al Biroului C.C. al U.T.M.

★
Cei doi pianiști străini care 

se află actualmente într-un

turneu în țara noastră, Mal
colm Troup din Canada și 
Jean Fonda din Elveția au fost 
soliștii unor concerte la Iași 
și Cluj. Acompaniat de Filar
monica de Stat „Moldova", 
Malcolm Troup a interpretat 
Concertul nr. 3 pentru pian și 
orchestră de Prokofiev, iar 
Jean Fonda, împreună cu Fi
larmonica de Stat din Cluj, 
Concertul nr. 3 pentru pian și 
orchestră de Bartok.

(Agerpres)

In centrul preocupărilor — 
îndeplinirea angajamentelor

(Urmare din pag. I)

metodele înaintate de muncă. 
După ce la această rubrică 
tînărul rectificator Dumitru 
Rădescu, a explicat cum lu
crează sipultan la două ma
șini, tinerii Ion Manole, Ene 
Gica și Ioana Huțan i-au ur
mat exemplul. Tot aici orga
nizația U.T.M. a propus con
ducerii secției ca fiecare tînăr 
să-și însușească modul de lu
cru la toate tipurile de ma
șini de rectificat existente în 
secție. Tinerii Aurica Nuțu, 
Teodor Chitic și Stela Raco- 
viță care lucrează de mult 
timp pe aceste mașini și au 
acumulat o bogată experiență 
au fost primii care au răspuns 
propunerii. Ei i-au ajutat pe 
Ioana Cartaș, Vasile Olaru și 
Iorgu Ursu să lucreze la aces
te mașini care cereau o cunoaș
tere deosebită a comenzilor, a 
manipulărilor și a caracteristi
cilor tehnice de lucru. In pre
zent această metodă s-a ge
neralizat în întreaga secție.

în sporirea contribuției ti
nerilor la realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, a angaja
mentelor luate de uzină o ma
re importanță o are genera

lizarea experienței celor mai 
buni muncitori, stimularea 
lor. Folosim pentru aceasta 
schimburile de experiență, 
demonstrațiile practice, gaze
tele de perete din secții, pa
nourile de onoare, stația de 
radioamplificare, ziarul de u- 
zină, adunările generale 
U.T.M. etc.

In luna ianuarie din acest 
an constructorii noștri de 
rulmenți au îndeplinit sarci
nile de plan la toți indicii, 
executîndu-se peste prevede
rile planului circa 2 000 de 
rulmenți de diferite tipuri. 
Cele mai bune rezultate în în
trecerea socialistă au fost ob
ținute de către rectificatorii 
secției bile-role care au pro
dus în plus 350 000 corpuri de 
rulare.

Colectivul nostru de muncă, 
tinerii din toate sectoarele de 
muncă ale întreprinderii, sînt 
hotărîți să îmbogățească ex
periența dobîndită folosind 
toate formele pe care le a- 
vem la îndemînă, pentru a 
obține rezultate mereu mai 
bune în întrecerea socialistă, 
care să cinstească așa cum se 
cuvine marea sărbătoare a po
porului nostru.

Sesiunea
Comitetului

executiv ai U.I.S.
• PRIMIREA A 1 NOI 

MEMBRI
BUDAPESTA 22 (Ager

pres). — La Budapesta și-a 
încheiat lucrările sesiunea 
Comitetului executiv al Uni
unii Internaționale a Studen
ților. Participanții la sesiune 
au discutat activitatea uniu
nii și sarcinile ei de viitor.

în rîndurile U.I.S., au fost 
primiți 7 noi membri — or
ganizațiile studențești din 
Kenya, Uganda, Panama, 
Peru, Columbia Iordania și 
Franța.

Participanții la sesiune au 
adoptat o hotărîre cu privire 
la convocarea la sfîrșitul a- 
cestui an a unui congres al 
U.I.S. Ei au aprobat o serie 
de rezoluții în care se expri
mă solidaritatea cu lupta po
poarelor și studențimii din 
Vietnamul de Sud, Panama 
și din alte țări împotriva co
lonialismului, pentru inde
pendență națională.

ANIVERSAREA TORTELOR ARMATE SOVIETICE

Adimarea festivă 
de la Moscova

ÎNCEPUT BUN
(Urmare din pag. I) 

bricii, ca de pildă la „încheiat", 
toate tinerele muncitoare sînt an
trenate în întrecerea socialistă pe 
bază de angajamente concrete. 
Cțteva dintre ele printre care Ele
na Zahan, Maria Crăifăleanu, Ana 
Hațeganu, Maria Henegaru au și 
obținut primele succese în pro
ducție depășindu-și angajamentele 
stabilite în întrecerea socialistă, 

în cadrul întrecerii socialiste, 
tinerii au prilejul să* depășească 
rezultatele anterioare, dezvoltîn- 
du-și totodată spiritul creator. 
Tînărul maistru Ion Moraru ve
nind în sprijinul tricoteurelor s-a 
angajat să sprijine eforturile 
muncitorilor, ocupîndu-se îndea
proape de rezolvarea unor pro
bleme tehnice legate de creșterea 
randamentului mașinilor. Primele 
rezultate sînt și primele succese. 
Modificările aduse de tînărul 
maistru la unele mașini de bobi
nat au dus la creșterea productivi
tății muncii cu circa 40 la sută, 
producîndu-se astfel cu circa 
4—5 kilograme de bumbac mer- 
cerizat 100/2 mai mult decît se 
obținea înainte.

Organizația U.T.M. a avut de 
combătut, în ceea ce privește lua
rea angajamentelor, tendința 
unor tineri de a-și lua anga
jamente sub posibilitățile lor 
reale. In adunările generale 
U.T.M., la ședințele de pro
ducție li s-au explicat tinerelor, 
importanța pe care o are angaja
mentul individual, în eforturile pe 
care întregul colectiv le face pen
tru îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de producție. Satisfacția 
pentru ceea ce faci este cu atît 
mai mare cu cît ea reflectă posi
bilitățile de care dispun, întreaga 
capacitate de muncă. Asemenea 
„cazuri“ cînd organizația U.T.M. 
a intervenit pentru a-i ajuta pe 
tineri să înțeleagă că angajamen

tul în întrecerea socialistă tre
buie să reflecte posibilitățile reale 
au fost destul de rare.

Rezultatele pozitive sînt popu
larizate de postul utemist de con
trol. Evidențiații în producție sînt 
felicitați în adunările generale 
U.T.M., popularizați la ora lo
cală, iar cei care au o activitate 
deosebită sînt propuși pentru a fi 
stimulați chiar prin anumite re
compense. Așa, de pildă, tînăra 
Elena Zahan, una dintre cele mai 
bune muncitoare din secția înche
iat a fost trimisă de conducerea 
fabricii într-o excursie în U.R.S.S. 
unde a vizitat și întreprinderi tex
tile cu profil asemănător.

Urmărind felul cum tinerii își 
îndeplinesc angajamentele luate, 
organizația U.T.M. acordă o a- 
tenție deosebită celor ce întîmpină 
anumite greutăți, folosind pen
tru aceasta discuțiile personale, 
schimburile de experiență. Cel mai 
eficient mijloc folosit de organi
zația U.T.M. de aici este întrajuto
rarea la locul de muncă. Comitetul 
U.T.M. s-a preocupat ca tinerele 
cu o pregătire profesională mai 
slabă să fie repartizate pe lingă 
muncitoare care au deja o bogată 
experiență în mînuirea mașinilor, 
în organizarea locului de muncă. 
Tinere ca Elisabeta Valase și Eli- 
sabeta Gaurus, ajutate de munci
toare cu mai multă experiență, au 
reușit să devină muncitoare bune, 
îndeplinindu-și cu succes angaja
mentele stabilite.

îndeplinindu-și angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, în 
luna ianuarie aproape 60 de tineri 
au primit titlul de evidențiat în 
producție. Un început bun care 
arată că în acest an, tineretul fa
bricii va contribui cu realizări 
importante la îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor colectivu
lui luate în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noa
stre.

Ecoul conferinței 
de la florența

ROMA 22 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la Florența, 
unde urmează să se deschi
dă Conferința internațională 
a tineretului pentru dezar
mare, pace și independență 
națională, Hațuoka (Japo
nia), reprezentant al Comite
tului internațional de pre
gătire a conferinței, a subli
niat caracterul larg, repre
zentativ, al acestui forum 
mondial al tineretului, în- 
trucît, pînă în prezent peste 
300 de organizații de tineret 
și studențești din 82 de țări 
au anunțat că vor participa 
la conferință.

In încheiere, Hațuoka a 
scos în evidență primirea 
caldă pe care au făcut-o lo
cuitorii Florenței reperezen- 
tanților tineretului din dife
rite țări sosiți pînă acum în 
acest oraș.

Marș al țăranilor 
din Uruguay

MONTEVIDEO 22 (Ager- 
preș). — O delegație compusă 
din 200 de țărani și lucrători 
agricoli din partea nordică a 
Uruguay-ului a început un 
marș spre capitala țării, pen
tru a înmîna autorităților ce
rerea de a confisca 30 000 de 
hectare de pămînt necultivat, 
care este proprietatea a doi 
latifundiari.

După cum se știe, la primul festival internațional de arta folclorică al R.A.U., care s-a desfă
șurat la Cairo, a participat și un grup folcloric din țara noas tră, care a obținut premiul I.
Imaginea noastră reprezintă pe cîțiva dintre membrii grupului în fața vestitelor Piramide.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
La Teatrul central al arma
tei sovietice a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a 46-a aniversări a Forțe
lor Armate Sovietice. A luat 
cuvîntul mareșalul Rodion 
Malinovski, ministrul Apărării 
al U.R.S.S. El a vorbit despre 
drumul glorios de luptă al ar
matelor sovietice. Omenirea 
recunoscătoare — a spus el — 
își va aminti întotdeauna de 
victoriile strălucite ale trupe
lor noastre în anii celui de-al 
doilea război mondial, în lup
tele de la Moscova și de pe 
Volga, de la Kursk și de pe 
Nipru, pe cîmpiile Bielorusiei 
și la Leningrad, în regiunea 
Balticii și în Prusia orientală, 
de la Budapesta, Viena și 
Berlin.

După ce a evocat eroismul 
ostașilor sovietici în lupta îm
potriva cotropitorilor fasciști, 
mareșalul Malinovski a arătat 
că forțele armate ale U.R.S.S. 
sărbătoresc cea de-a 46-a ani
versare a lor în condițiile în 
care poporul sovietic pășește

cu încredere sub conducerea 
Partidului Comunist spre cul
mile comunismului. „P.C.U.S., 
a spus în continuare vorbito
rul, credincios principiilor 
marxist-leniniste cuprinse în 
Declarațiile de la Moscova ale 
partidelor comuniste și munci
torești, a acționat și va acțio
na pentru menținerea și întă
rirea unității de monolit, a 
sistemului mondial al socialis
mului și a mișcării comuniste 
mondiale, pentru traducerea 
consecventă în viață a prin
cipiilor internaționalismului 
proletar".

Vorbitorul a subliniat că 
datorită eforturilor U.R.S.S., 
ale celorlalte țări socialiste, 
ale tuturor forțelor iubitoare 
de pace, au fost făcuți primii 
pași spre slăbirea încordării 
internaționale.

După ce a arătat că deși în 
prezent un război mondial nu 
este o inevitabilitate fatală, e- 
xistă totuși un pericol real 
pentru pace, mareșalul Mali
novski s-a referit la măsurile 
deosebit de importante luate 
în ultimii ani de P.C.U.S. și

ÎN SATUL NOU
(Urmare din pag. I) 

kg de porumb la hectar, dă a- 
cum, irigat, de zece ori pe atît 
și mai mult; pentru că recolte' 
le obținute aici, la Satul Nou, 
sînt printre cele mai bune din 
raionul Medgidia.

In 1951, cînd a fost înființată 
gospodăria colectivă, adevărata 
întemeiere a Satului Nou, San
du Brotea, s-a înscris printre 
primii. In 1953, căsuța pe care 
și-o înjghebase acum vreo 15 
ani vînzînd pînă și vaca din bă
tătură, a primit față nouă. O 
iată urmează la școala medie, 
alți doi copii, cei mai mici, sînt 
la școala din sat. Gemenii au 
crescut, acum sînt ajutoarele 
tatălui și mamei, în colectivă : 
llie Brotea e secretar U.T.M. pe 
brigadă; împreună cu fratele 
său, Dumitru Brotea, a absolvit 
șapte clase și acum face parte 
din noua generație care învață 
știința lucrării pămîntului. Ală
turi de ei, pot fi trecuți la loc 
de cinste tractoriștii, tineri ca, 
Gheorghe Cincu, Ion Pascu sau 
Brotea Ion — pe unde ară ei, 
se cunoaște, după recoltele 
mari; mai sînt Constantin Ma
zes, șef de coloană la irigație, 
sau Njculae Stanciu și Voicu- 
leț Ion, motopompiști. Aceștia 
au urmat cursurile de la Eforie, 
pentru știința lucrării pămîntu
lui irigat; la fel de pricepuți 
la irigații s-au arătat și Radu 
Stase, Leana Badea ori Paulina 
Cernișor, din echipa lui Sandu 
Brotea, tineri care au avut mul
te de învățat de la șeful lor de 
echipă, recunoscut acum ca u- 
nul dintre cei mai buni condu
cători de echipă din gospodărie.

E același sol bălan de stepă, 
șlab, în cel mai secetos punct 
al Dobrogei — Medgidia, și 
totuși s-au obținut aici și 10 500 
kg porumb boabe, irigat și

4 200 kg de grîu și 25 000 de kg 
sfeclă...

Pentru anul 1964, echipa lui 
Sandu Brotea s-a angajat, în 
adunarea generală, să obțină 
peste planul de 2 150 kg grîu 
la hectar, încă 200 kg.

Gospodăria colectivă din Sa
tul Nou care a început, acum 13 
ani, cu 113 000 lei fond de bază, 
este acum multimilionară, e 
fruntașă pe raion în producția 
de lapte, pe cap de vacă fura
jată, are vie, stupi, grădină, 
vite mari și oi...

Iar Satul Nou, sărăcanul din 
marginea Medgidiei, se înfăți
șează astăzi aliniat, cu case noi, 
electrificat, străbătut de muzica 
radiourilor. In mijloc se înalță 
căminul cultural, construcție 
nouă; anul acesta începe con
strucția unei alte școli — cea 
veche a devenit neîncăpătoare. 
Iar peste drum de sediul vechi 
al gospodăriei — o casă micșo
rată de vreme, se ridică din be
ton, cu parchet și neon, noul se
diu, pe terminate. O cameră 
largă, luminoasă, a fost destina
tă, de pe acum, casei-laborator.

Alături, „casa inginerilor", 
cochetă, cu obloane verzi si 
grădină împrejur — semn al 
acestei noi așezări a satului cu 
oameni noi, cu o nouă istorie.

S-a întemeiat, de curînd, în 
Satul Nou, o tînără familie — 
a Iui Ion Roșea. Venitul aces
tei familii, Ia început de drum, 
a fost de peste 13 000 lei bani 
plus produsele.

Iar familia lui Sandu Brotea 
— patru brațe de muncă — a 
obținut anul acesta 25 000 lei 
bani, 2 500 kg grîu, 3 000 kg 
porumb boabe și alte produse.

Oare cîți ani ar fi trebuit 
să-și muncească petecul lui de 
pămînt, să-i dea venitul pe 
care-1 are în gospodăria colec
tivă, într-un singur an ?

Consultări în problema
Ciprului

• UN COMUNICAT AL PREȘEDINTELUI MAKARIOS
NEW YORK 22 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a continuat consul
tările sale cu reprezentanții 
țărilor care participă la dezba
terile Consiliului de Securita
te în problema Ciprului. El a 
avut întrevederi cu reprezen
tanții la O.N.U. ai U.R.S.S., 
Fedorenko, S.U.A., Adlai Ste
venson, și Angliei, Patrik 
Dean. De asemenea, secretarul 
general al O.N.U. l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianou, 
pe ambasadorul Turciei la 
Washington, Turgat Menemen- 
cioglu, pe delegatul Greciei, 
Bitsios și pe președintele Con
siliului de Securitate, Carlos 
Bernardes (Brazilia).

în legătură cu aceasta re
luarea dezbaterilor asupra pro
blemei Ciprului în Consiliul 
de Securitate s-a amânat din 
nou pentru marți.

Intr-o declarație făcută vi
neri seara după întrevederea 
pe care a avut-o cu U Thant,

Procesul de la Dallas
• DUPĂ 5 ZILE AU FOST ALEȘI DOI JURAȚI 

• NOI MANEVRE ALE APARARII

In fotografia reprodusă după revista „Paris Match", îl vedeți 
pe Ruby (stingă) alături de prin cipalul său avocat.

DALLAS 22 (Agerpres). — 
Cea de a cincea zi a procesu
lui lui Jack Ruby a luat sfîr- 
șit la scurt timp după alegerea 
unui al doilea jurat, un ingi
ner. De la începutul procesu
lui pînă în prezent au fost 
examinați 39 de candidați-ju- 
rați. Din aceștia opt au fost 
recuzați de apărare, doi de a- 
cuzare și 27 au fost scutiți sau 
excluși din diferite motive le
gale.

In cursul ultimei ședințe a 
audierilor apărarea a încercat 
o nouă manevră. Ea a invocat 
articolul 616 din codul penal 
al statului Texas în sprijinul 
susținerii că orice persoană, 
care a văzut la televiziune

scena asasinării lui Lee Os
wald. de către Jack Ruby tre
buie considerată ca martor și 
deci nu poate fi admisă ca 
jurat. Unul din avocații apă
rării, Tonahill, a declarat că 
va aduce această chestiune în 
fața Curții Supreme a S.U.A., 
dacă va fi nevoie.

In cursul ședinței a avut loc 
un viu schimb de cuvinte în
tre apărare și acuzare. Judecă
torul Brown a chemat de cî- 
teva ori la ordine pe avocatul 
Tonahill, deoarece acesta nu 
ținea seama de observațiile 
reprezentantului ministerului 
public și stăruia în a pune 
candidaților întrebări i conside
rate inadmisibile de tribunal.

reprezentantul Greciei la 
O.N.U., Bitsios, a relevat că 
nu s-a înregistrat nici un pro
gres semnificativ în găsirea 
unei soluții pentru Cipru. O 
declarație asemănătoare a fost 
făcută și de reprezentantul 
Turciei, Menemencioglu.

NICOSIA 22 (Agerpres). — 
La Nicosia, președintei^ Re
publicii Cipru, Makarios, a 
dat publicității un comu
nicat în care se cere redu
cerea proporțională a trupe
lor britanice aflate în Cipru, 
în cazul cînd Consiliul de 
Securitate va hotărî trimiterea 
unei forțe internaționale.

Referindu-se la trimiterea 
de noi efective britanice în 
Cipru, președintele Ciprului 
relevă că Anglia a luat această 
hotărîre fără consimțămîntul 
guvernului cipriot. In momen
tul de față, se arată în comu
nicat. numărul soldaților bri
tanici este de 7 000. Cred, a 
subliniat Makarios, că pe in
sulă nu ar trebui să se afle 
efective superioare acestui nu
măr.

El a declarat, de asemenea i 
„Personal nu am nici o obiec
ție în ce privește trimiterea în 
Cipru a unei forțe internațio
nale, cu anumite condiții, care 
să ajute la restabilirea ordinei 
și să ușureze reluarea vieții 
normale în insulă".

In cercurile apropiate gu
vernului cipriot se arată că 
președintele Makarios urmă
rește îndeaproape discuțiile 
care au loc în cadrul Consi
liului de Securitate. In cazul 
cînd Consiliul de Securitate 
nu va adopta o rezoluție, care 
să salvgardeze independența și 
integritatea teritorială a Ci
prului, el va cere convocarea 
Adunării Generale a O.N.U.

----- •------

IN FAVOAREA DEZVOLTĂRII

EOMERTELW EU ȚĂRILE 
SOCIALISTE

LONDRA 22 (Agerpres). — 
Săptămânalul englez „Eco

nomist" publică un articol în 
care respinge cererile S.U.A. 
ca Anglia să-și limiteze co
merțul cu țările socialiste. 
Subliniind că dezvoltarea co
merțului între Est și Vest este 
avantajoasă pentru cele două 
părți, săptămânalul se pronun
ță în favoarea lărgirii comer
țului cu țările socialiste.

Industria engleză va primi 
astfel noi comenzi prin dezvol
tarea comerțului Angliei cu 
țările socialiste și salută acea
stă perspectivă, scrie „Econo
mist". De fapt același lucru 
l-ar face și întreprinderile a- 
mericane constructoare de ma
șini, care nu folosesc întreaga 
lor capacitate de producție.

Declarația unui purtător 
de cuvint al guvernului 

ceylonez
COLOMBO 22 (Agerpres). — 

Ceylonul va cere la conferința 
țărilor neangajate, a cărei pre
gătire este în curs, ca toate 
țările membre să refuze acce
sul pe aeroporturile și în pon
turile lor al avioanelor și va
selor purtătoare de arme nu
cleare, a anunțat la 22 februa
rie un purtător de cuvânt al 
guvernului ceylonez.

Purtătorul de cuvânt a pre
cizat că Ceylonul va insista 
pe lîngă întîlnirea pregătitoare 
a ambasadorilor, care urmează 
să se țină la Colombo la 23 
martie, ca această problemă 
să figureze pe ordinea de zi a 
conferinței.

El a afirmat că Ceylonul ar 
considera o asemenea măsură 
drept un pas înainte pe calea 
creării de zone denuclearizate.

In concluzie, purtătorul de 
cuvînt a declarat că colonia
lismul sub toate formele sale, 
constituie, de asemenea, o pro
blemă care ar figura pe ordi
nea de zi a conferinței, alături 
de problemele dezarmării și 
instaurării păcii în lume.

guvernul sovietic în domeniul 
construcției militare, măsuri 
care au adus modificări cali
tative în întregul sistem de a- 
părare al U.R.S.S.

După tratativele 
franco-italiene

PARIS 22 (Agerpres). — In co
municatul cu privire la rezulta
tele tratativelor, care au avut loc 
joi și vineri între președintele 
Franței, Charles de Gaulle, și pre
ședintele Italiei, Antonio Segni, 
dat publicității la Paris, se arată 
că tratativele s-au desfășurat „în
tr-o atmosferă cordială”, dar în 
același timp, se relevă menținerea 
pozițiilor diferite ale celor două 
guverne într-o serie de proble
me. După părerea unanimă a 
comentatorilor de presă — care 
citează și declarații oficioase — 
aceste convorbiri nu au reușit să 
apropie pozițiile celor două țări 
în probleme privind relațiile din
tre țările vest-europene și ale re
organizării N.A.T.O.

In timpul tratativelor, se arată 
în comunicat, delegațiile au discu
tat probleme interesînd cele doua 
țări, examinînd în special proble
mele comerțului franco-italian. A 
fost discutată, de asemenea, situa
ția din N.A.T.O., Piața comună/ 
perspectivele viitoarelor tratative 
comerciale interoccidentale din 
cadrul G.A.T.T.

In ce privește Piața comună, 
autorii comunicatului vorbesc în 
termeni vagi despre acordul reali
zat referitor „la continuarea tra
tativelor în vederea unității euro
pene". După cum se știe, în a-

ceastă problemă, care se referă la 
relațiile dintre țările vest-europe
ne, punctele de vedere respective 
sînt deosebite. Italia vede viitorul 
Pieței comune în uniunea politică 
a celor șase țări membre ale aces
tei organizații vest-europene, care 
ar urma să fie condusă de un par
lament unic și să fie accesibilă 
tuturor țărilor, în special Angliei. 
De Gaulle consideră că Piața co
mună trebuie să fie un organism 
închis, care să constituie o con
federație de state suverane.

In termeni și mai vagi se vor
bește în comunicat despre planul 
de creare a forțelor nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.O. Italia, care 
a semnat Tratatul de la Moscova, 
se pronunță împotriva răspîndirii 
armei nucleare, lucru subliniat de 
Saragat, ministrul italian al aface
rilor externe, în cuvîntarea rostită 
la 20 februarie la recepția oferită 
în cinstea sa de Asociația presei 
diplomatice din Paris.

In încheierea comunicatului se 
menționează existența „anumitor 
divergențe în concepții sau meto
de" în legătură cu care cele două 
părți își exprimă dorința de a 
menține pe viitor „un contact 
strîns pentru a ajunge la realiza
rea unei înțelegeri mutuale în 
problemele internaționale de inte
res comun".

SOFIA. — Delegația de partid 
și guvernamentală bulgară, în 
frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, care a vizitat Uniu
nea Sovietică a sosit sîmbătă la 
Sofia.

ACCRĂ. — Președintele Kwame 
Nkrumah a aprobat legea cu privi
re la modificările aduse constituți
ei, adoptată la sesiunea Adunării 
Naționale a Republicii Ghana. Le
gea a intrat în vigoare de la 22 fe
bruarie, instituindu-se, potrivit ei, 
sistemul partidului unic. Președin
tele a primit, de asemenea, împu
terniciri mai mari, avînd dreptul 
ca în anumite cazuri să-i demită 
pe judecătorii Curții Supreme.

STOCKHOLM. — La Stoc
kholm s-a deschis Expoziția 
internațională de turism pe a- 
nul 1964. Printre participanți 
se numără și R. P. Romînă cu 
un pavilion unde sînt expuse 
aspecte din stațiunile Mamaia 
și Poiana Brașov.

Pavilionul R. P. Romîne a 
fost vizitat cu interes încă din 
prima zi, de un mare număr 
de persoane.

PALM SPRINGS. — Vineri după- 
amiază au început la Palm Springs 
(California) convorbirile dintre pre
ședintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
și președintele Mexicului, Adolfo 
Lopez Mateos, care a sosit într-o 
vizită oficială în S.U.A. Un prim 
schimb de vederi între cei doi 
oameni de stat a avut loc pe bor
dul avionului care i-a adus de la 
Los Angeles în localitatea balnea
ră Palm Springs.

fesori de la facultatea de știin
țe și centrul universitar Orsay 
de lîngă Paris au solicitat, în
tr-o scrisoare deschisă, pre
ședintelui de Gaulle ca Franța 
să adere la Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu arme 
nucleare.

DJAKARTA., — Președintele Ma. 
capagal al Filipinelor însoțit de mi
nistrul de externe Lopez- și de alte 
oficialități a sosit la 22 februarie 
la Djakarta, într-o vizită oficială 
de o săptămînă. El va duce trata
tive cu președintele Indoneziei, Su
karno. în problema malayeză. In 
discursurile rostite la aeroportul 
din Djakarta, amîndoi președinții 
au subliniat necesitatea ca ,.pro
blemele Asiei să fie rezolvate de 
către asiatici înșiși".

MOSCOVA. — La 22 februarie, 
la Moscova, a fost semnat acordul 
privitor la colaborarea culturală în
tre U.R.S.S. și S.U.A. pe anii 
1964—65. Comentînd, la cererea 
unui corespondent al agenției 
TASS, noul program de colabora
re sovieto-american, Serghei Roma- 
novski, președinte al Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. pentru legăturile cultu
rale cu țările străine, l-a apreciat 
ca „mai amplu și mai multilateral 
decît toate cele precedente",

BRAZZAVILLE. — 'Agenția Chi
na Nouă anunță că guvenSIta Re
publicii Congo (Brazzaville) Re
publicii Populare Chineze 9^,ho- 
tarît să stabilească relații dijJtfna- 
tice ia rang de ambasade.

BURNOS rAlRES. — După cum a- 
nunță agenția Associated Press, 
președintele Argentinei, Arturo 11- 
lia, a semnat un decret prin care 
se stabilește un control al prețuri
lor la pline.

PARIS. — Agenția France 
Presse relatează că 75 de pro
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IFămînt, pe baza programului e. 
zentanții Academiei de științe 
Naționale pentru problemele aeI

radio prin Cosmos
upă cum comunică agenția TASS, colaboratorii observato
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covei — semnalele radio transmise de la observatorul Jodrell- 
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can „Echo-2".

Cu toată capacitatea de reflectare a satelitului „Echo-2“, 
care este ceva mai scăzută decît cea preconizată inițial, datorită 
unor deformări a suprafeței lui, survenite în Cosmos, prima ex- 

j de legătură radio pe unde ultrascurte prin Cosmos, pe 
distanțe foarte mari, a fost apreciată ca satisfăcătoare. Semnalul 
radio, care a străbătut prin Cosmos peste 3 mii de kilometri, a 
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____ ____  început transmiterea de radiograme Pămînt-Cosmos- 
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cosmic (N.A.S.A.) din S.U.A.

Arestarea unui nou 
„malioso“

Cu ocazia unei vaste operați
uni polițienești, întreprinsă 
la 21 februarie la Palermo, 

poliția italiană a arestat un nou 
și periculos „mafioso" — membru 
al organizației teroriste Mafia, 
care acționează în Sicilia. Este 
vorba de Giuseppe Fiore, al cărui 
nume figura pe lista principalilor 
membri ai Mafiei siciliene.

După cum subliniază agenția 
France Presse, Fiore aparținea 
bandei lui Salvatore Greco, (refu
giat în Gibraltar pentru a nu fi 
arestat), acționînd în cartierele 
mărginașe ale orașului Palermo.

din gropile de unde el nu poate fi 
extras altfel. Cu ajutorul a peste 
2 mii de experiențe s-a stabilit că 
asupra peștilor acționează cel mai 
intens curentul electric alternativ.

In prezent, unele nave 
menajează special pentru 
tul electric.

se rea- 
pescui-

deUn nou cutremur 
pămînt în arhipelagul 

Azore

Pescuit cu ajutorul 
curentului electric

a nul acesta, în apele interioa- 
re ale U.R.S.S. va începe 
pescuitul cu ajutorul curen

tului electric. Folosindu-se de pro
prietatea peștilor de a se concen
tra în cîmpul electric, oamenii de 
știință au confecționat năvoade cu 
electrozi. Experimental s-a stabilit 
că aceste năvoade scot peștele și

După cum se anunță din Li
sabona, vineri după-amiază 
s-a înregistrat un nou cu

tremur de pămînt pe insula Sao- 
Jorge, din arhipelagul Azore. Po
trivit agenției France Presse, cu
tremurul a fost mult mai puternic 
decît cele precedente, avînd o in
tensitate între 5 și 6 grade. Gu
vernatorul districtului Terceira a 
declarat că situația în insulă s-a 
agravat.

Se știe că anterior această insulă 
a fost zguduită de mai multe cu
tremure, care au provocat nume
roase pagube.

După cum anunță agenția A.P, 
condițiile de navigație în zona

insulelor Azore s-au agravat în- 
greunînd operațiile de evacuare a 
sinistratilor.

Descoperirea în S.U.A. 
a unei importante aiaceri 

de trafic de stupefiante

inisterul Justiției S.U.A. a 
anunțat vineri arestarea, 
într-un hotel din New York,

a ambasadorului Mexicului în 
Bolivia. Salvador Pardobolland, a 
unui cetățean francez și a unui 
funcționar superior Uruguayan im
plicați „într-una dintre cele mai 
importante afaceri de trafic de 
stupefiante descoperite vreodată 
în Statele Unite". Arestarea a avut 
loc după descoperirea de către a- 
genți ai poliției în gara Pennsyl

vania, din cartierul Manhattan 
(New York), a unei cantități de 
61 kg heroină în valoare de aproa
pe 14 milioane dolari, introdusă 
clandestin în Statele Unite de cei 
trei.

Intr-un comunicat, ministrul 
justiției, Robert Kennedy, a adus 
mulțumiri guvernului mexican, 
pentru colaborarea sa în această 
problemă și în eforturile între
prinse pentru suprimarea comerțu
lui ilegal de stupefiante. Comuni
catul precizează că arestările au 
fost operate în urma unei anchete, 
întreprinsă în comun, de Biroul 
american pentru stupefiante, ser
viciile vamale, poliția canadiană 
și de siguranța națională franceză.
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