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BUCUREȘTI
1964

arhitec- 
urbanis-

outățile 
tonice și 
tice ale București
lor nu ne mai ui
mesc. Ele au intrat 
de mult în firescul 
cotidian. Pot știr

ul, cel mult, uimirea oaspete
lui venit de departe — sau re
venit după o lungă absență — 
silit de fapte să reconsidere 
total niște dimensiuni.

Exact acum 30 de ani, la^ în
ceputul primăverii, un călător, 
autor al unei cărți despre 
București, descria astfel ora
șul : „Bucureștii se prezintă ca 
un «fenomen fizic descrescă
tori), o culoare vie care se de
gradează pînă la alb, o undă 
care se subțiază și se topește. 
Pe măsură ce înaintezi spre 
periferii, casele foarte înghe
suite și înalte din centru se 
răresc și se micșorează mereu, 
pînă se reduc la cocioabe și 
sfîrșesc, la sol, în bordee. Fa
talitatea aplicată la destinul 
caselor, ca și la cel al oame
nilor".

Revoluția a scufundat acest 
Budbrești al contrastelor, adu- 
cîndu-l în lumină pe cel de 
acum, pe care-l citita și omul 
locului, și călătorul: una din
tre cele mai frumoase capita
le europene, oraș al trandafi
rilor și al teilor, al unei in
dustrii moderne, al bulevarde
lor cu cea mai contemporană 
ținută arhitectonică. „Centru" 
nu e numai Piața Palatului} cu 
marile sale ansambluri de 
blocuri moderne, ci și Floreas- 
ca, și Calea Griviței, și Piața 
1 Mai, și Giuleștii, și șoseaua 
Giurgiului sau Olteniței, și 
Balta Albă. Dacă în perioada 
anilor 1948—1957 s-au cons
truit, de către Sfatul popular 
al orașului, aproape 8 000 de 
apartamente, în ultimii șase 
ani numărul lor a depășit 
48 000 (apartamente fizice).

Și ofensiva este în plină des
fășurare. Anul acesta, în Bucu
rești se vor construi încă 
15 000 de apartamente, dintre 
care un număr de 12 300 re

vin Direcției Generale de 
Construcții și Montaje a Sfa
tului popular al Capitalei. A- 
dresîndu-ne tovarășului MI
HAIL HODOVANU, directorul 
general al acestei direcții, l-am 
rugat să schițeze, pentru citi
torii noștri, cîteva dintre li
niile vastului panoramic al o-

— In primăvara aceasta — 
ne spune tov. Hodovanu — 
constructorii din unitățile 
noastre vor ataca noi lucrări, 
noi ansambluri de locuințe mo
derne, pe o arie ce însumează 
— ca nouă suprafață locuibilă a 
Bucureștilor — aproape 400 000 
m.p. Să începem cu noile mi-

® Orașul - șantier
® 15 000 apartamente
• Noi microraioane
® Pretutindeni-frumosul
rașului-șantier, așa cum se în
fățișează el la începutul sezo
nului de construcție inaugurat 
o dată cu primăvara.

Sîntem în fața unui Bucu
rești în miniatură : o hartă, 
machete cu reliefuri multico
lore... Aplecați asupra lor, 
luăm perspectiva aeriană al 
orașului-șantier, urmînd ca de 
aici, din acest punct de sinte
ză, să desprindem paralaxele 
la sol a diferitelor puncte.

croraioane, teritorii care des
chid, din desenul actual al o- 
rașului, perspectiva urbanisti
că a viitorului. In cartierul 
Balta Albă, de pildă, microra- 
ionul C III P 1 seva îmbogăți 
cu peste 1 200 apartamente și, 
paralel, se vor ataca lucrările 
a două noi microraioane: C V, 
unde anul acesta se vor da in 
folosință 1 500 apartamente, și 
C III P 2-3, cu circa 1 000 de 
apartamente în 1964. In acest

cartier, noul are, după cum se 
știe, prestigiul „vechimii" — 
două microraioane sînt gata, 
însumînd 4 500 apartamente — 
dar construcțiile din anul a- 
cesta dublează cifra! Același 
lucru și în alte puncte ale ora
șului. In cartierul Drumul Ta
berei va începe construcția 
microraioanelor III—VIII, cu 
650 de apartamente, date în 
folosință anul acesta. 1 500 a- 
partamente se vor ridica în 
cartierul Jiului-Scînteia, 132 
în ansamblul Bulevardului 1 
Mai, 326 în ansamblul Mihai 
Bravu-Chiristigii, 668 în an
samblul Giurgiului, 370 în an
samblul Mărășești-Unirii, 1 200 
de apartamente în ansamblul 
Olteniței etc. Primăvara anu
lui 1964 marchează și apariția 
unui vast șantier pe un teri
toriu ce nu a fost atins, pînă 
astăzi, de avîntul construcții
lor : este vorba de zona de Sud 
a orașului, șoseaua Berceni, și 
care va cuprinde mai multe 
microraioane, cu mii de apar
tamente. Anul acesta se vor da 
în folosință, aici, 1 700 apar
tamente...

...Dialogul continuă, oferin- 
du-ne alte cifre, luminînd alte 
puncte de hartă ce vor inau-

ILIE PURCARU

fContinuare în pag. a Il-a)

Un scurt metraj

in urmă cu cîteva zile, 
căminul cultural din comuna 
Păuliș. raionul Lipova, a avut 
loc o premieră așteptată cu 
multă emoție atît de realiza
tori, cît și de interpreți. Reali
zatorii — un grup de entu
ziaști iubitori ai celei de-a 
șaptea arte, care au inaugurat 
în urmă cu un an cineclubul 
sătesc Păuliș. Interpreții, ță
rani colectiviști din comună, 
deveniți eroi de film în timpul 
culesului strugurilor. De alt
fel, acesta este și titlul scurt- 
metrajului „La cules de stru
guri".

în curînd va intra în lucru 
cea de-a treia producție a ci
neclubul ui sătesc din Păuliș, 
cu titlul provizoriu, „O zi la 
școală”.

O notă bună
Foto : N. STELORIAN

NOI MAȘINI
ȘI UTILAJE 
MODERNE

curînd exploatările fores tie-De curînd exploatările forestie
re din regiunea Banat au fost do
tate cu noi mașini și utilaje mo
derne, printre care 60 de fierăs
traie mecanice, 22 tractoare pen
tru fixarea și transportarea buște
nilor, 8 funiculare și altele. In 
vederea folosirii raționale a noilor 
instalații mecanice ca și a celor 
existente, D.R.E.F. Banat a inițiat 
cursuri de ridicare a calificării 
profesionale, în meseriile de mo- 
toriști și mecanici de fierăstraie, 
care sînt urmate de peste 130 de 
muncitori forestieri.

Creșterea gradului de mecaniza
re la principalele lucrări de ex
ploatare a lemnului a permis în
treprinderilor forestiere din regiu
ne să-și depășească de la în
ceputul anului, planul de produc
ție cu peste 4 la sută.

(Agerpres)

Macheta Zonei Sud — Ansamblul 1

Bogată
De la începutul anului de în- 

vățămînt și pină în prezent, 
miile de cursanți, în mare ma
joritate muncitori, care frecven
tează cele 37 de universități 
muncitorești din marile uzine, 
fabrici, cluburi, instituții ale

activitate la universitățile muncitorești
Capitalei și-au însușit prețioase 
cunoștințe dip domeniul socia
lismului științific, istoriei pa
triei, economiei politice, istoriei 
diplomației și relațiilor interna
ționale, al științelor tehnice, 
biologiei, geografiei, literaturii, 
artelor plastice, muzicii.

Peste 350 de lectori și confe
rențiari —- cadre didactice din 
învățămîntul superior, academi
cieni, specialiști din diferite 
domenii de activitate — ajută 
pe cursanți să-și ridice pregă
tirea profesională, să-și lărgeas

că orizontul de cultură genera
lă. La susținerea lecțiilor sînt 
folosite planșe, hărți, filme do
cumentare, benzi de magneto
fon și discuri.

(Agerpres)

Plecarea din Phenian

a delegației Partidului

Muncitoresc Romîn
PHENIAN 14 (Agerpres). — 

Sîmbătă 14 martie, delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
alcătuită din tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al 
P.M.R., conducătorul delega
ției, Emil Bodnăraș, 
Ceaușescu și Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., a părăsit Phe
nianul.

La aeroport delegația a fost 
condusă de tovarășii Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, Pak 
Kim Ciol, Kim Cian Man, Li 
Hio Sun, membri ai Biroului 
Politic, vicepreședinți ai C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea. Au fost prezenți Li Giu 
En, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, mem
bri ai C.C., lucrători cu munci 
de răspundere din aparatul 
central de partid și de stat.

Au fost, de asemenea, de 
față Manole Bodnăraș, amba
sadorul R. P. Romîne la Phe
nian, și membrii ambasadei.

După decolarea avionului 
din Phenian, tovarășul Ion

C.C. al

Nicolae

Gheorghe Maurer a transmis 
în timpul zborului următoarea 
telegramă tovarășului Kim Ir 
Sen, președintele Comitetului 
Central al Partidului' Muicii 
din Coreea :

Delegația C.C. al P.M.R., pă
răsind spațiul aerian al Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, vă exprimă profunde 
mulțumiri pentru primirea a- 
tît de prietenească de care 
ne-am bucurat și vă roagă 
să transmiteți un călduros sa
lut poporului coreean.

Totodată, tovarășul Ion Ghe
orghe Maurer, a transmis ur
mătoarea telegramă tovarășu
lui Mao Tze-Dun, președintele 
C.C. al P. C. Chinez :

Zburînd deasupra teritoriu
lui R. P. Chineze, delegația 
C.C. al P.M.R. vă roagă să 
primiți expresia sentimentelor 
de prietenie ale partidului no
stru și ale poporului romîn 
față de partidul Comunist 
Chinez și față de poporul chi
nez, o dată cu urările noastre 
pentru prosperitatea Republi
cii Populare Chineze.

CTUALITATII
VEȘTII
• Zilnic, din regiu

nea Suceava pleacă 
spre oțelăriile Hune
doarei un vagon de 
fier vechi. în primele 
două 
s-au 
diat 
1 000 
vechi.

luni ale anului 
colectat și expe- 
oțelăriilor peste 
tone de metale

Cinematografele 
din regiunea 

desfășoară o 
activitate în

• 
sătești 
Crișana 
intensă 
scopul răspîndirii a-
grotehnicii avansate în 
rlndul colectiviștilor. 
In comunele Remetea, 
Pocola, Sîmbăta și 
altele din raionul Be- 
iuș au avut loc zilele 
acestea prezentări de 
filme documentare le
gate de preocupările 
specifice colectiviștilor 
din aceste localități, 
după care ingineri a- 
gronomi și medici ve
terinari au făcut expu_ 
nerî explicînd modul 
în care metodele pre
zentate pot fi adaptate

oon mugura Șlep de 1000 tone 
lansat la apa

la specificul gospodă
riei.

în satele regiunii au 
fost organizate peste 
1 000 asemenea prezen
tări 
au 
150 000 colectiviști.

ori și jumătate mai 
multe ca în anul 1938.

de filme la care 
participat circa

• Zilele acestea, 5 
sate din raionul Turda 
au fost racordate la 
linia electrică de 15 kV 
Sfivădisla-Surduc, dată 
în exploatare la înce
putul acestui an. în ur
mătoarele zile urmea
ză să fie racordate la 
această linie alte 9 
sate.

In acest an, prin ter
minarea unor noi linii 
de 15 kV, vor fi electri
ficate în regiunea Cluj 
peste 90 de sate. In 
prezent, în această 
parte a tării a fost 
introdusă energia elec_ 
trică în aproape 380 
de sate, de

Cu locomotivele 
Diasel-electrice 

pe drumurile țării
De cîteva zile, transporturile di 

recte de mărfuri între stațiile de 
cale ferată Craiova—Petroșeni sc 
efectuează cu ajutorul locomotive
lor Diesel-electrice. Acestea înlo
cuiesc mai multe locomotive cu 
abur la remorcarea unei garnitura 
de mărfuri, iar datorită utilizării 
lor, viteza comercială a sporit cu 
50 la sută.

Folosirea mai rațională a loco
motivelor Diesel-electrice pe por
țiuni de cale ferată care necesită 
consumuri ridicate de combustibil, 
și care a dus la înlocuirea unui 
număr însemnat de locomotive cu 
abur, sporirea tonajului trenurilor 
cît și alte asemenea măsuri, au 
creat posibilitatea ca în primele 
două luni ale acestui an să se e- 
conomisească peste prevederi, pc 
întreaga rețea feroviară, o canti
tate de combustibil în valoare de 
5 milioane lei.

(Agerpres)

neste două

• în regiunea Hu
nedoara a început faza 
raională a concursului 
pe țară a cercurilor de 
foto-amatori care func
ționează în cadrul clu
burilor muncitorești. 
Foto-amatorii de la 
Lupeni și Uricani pre
zintă la concurs peste 
80 de fotografii înfăți- 
șînd aspecte din viața 
nouă a minerilor, con
strucții social-culturale 
ridicate în anii puterii 
populare în localitățile 
din Valea Jiului, por
trete de mineri frun
tași în întrecerea so
cialistă etc. Fotogra
fiile sînt expuse la 
clubul sindicatelor din 
Lupeni, urmînd ca cele 
mai bune să fie selec
ționate pentru faza re
gională ce se va des
chide la începutul lu
nii viitoare.

GALAȚI (de. la corespon
dentul nostru). — A devenit o 
tradiție ca atunci cînd este 
lansată la apă vreo navă, con
structorii să fie de față cînd 
primește botezul Dunării. Așa 
s-a întîmplat și ieri. Construc
torii șantierului naval „1 Mai" 
din Brăila au ținut să fie toți 
prezenți la prima lansare din 
acest a.n la apă a primului 
șlep de 1 000 tone dintr-o nouă 
serie de șlepuri ce se vor con
strui în acest șantier.

Șlepul de 1 000 de tone lan
sat ieri la apă se deosebește 
față de celelalte șlepuri de a- 
celași tonaj prin caracteristi
cile superioare pe care le are. 
De pildă, șlepul lucrează prin 
împingere, comenzile și mane
vrele se execută mecanizat. 
La amenajarea interioarelor, 
în special la instalațiile sani
tare și cabine, s-au folosit ma
sele plastice care dau o notă 
de eleganță și confort.

Duminică la patinoar

SĂ DISCUTĂM DESPRE • TINEREȚE • EDUCAȚIE • RĂSPUNDERI
Un nou produs: 

plăcile meiaminate
Ministerul Economiei Fo

restiere și Ministerul Comer
țului Interior au avizat recent 
utilizarea plăcilor meiaminate 
— nou produs realizat la Com
binatul de industrializare a 
lemnului de la Pipera — la 
executarea celor mai reușite 
tipuri de garnituri pentru bu
cătării, fabricate în țara noas
tră. Printre acestea se numără: 
bucătăriile Victoria", „Foi
șor" și „Pescăruș" livrate de 
întreprinderile „Mobila" din 
Iași, „Republica" din Sibiu, 
C.J.L. din Brăila, IPROFIL 
„Răsăritul" din Pîncota.

Totodată, s-a aprobat apli
carea cu caracter experimen. 
tal a plăcilor meiaminate la 
executarea unui lot de 1 000 
de garnituri de dormitoare 
,Ilva“. la Fabrica de mobilă 
.23 August" din Tg. Mureș. 
Specialiștii din industria lem
nului studiază posibilitatea ex
tinderii acestui produs la alte 
tipuri de mobilă.

Plăcile meiaminate oferă 
mobilierului calități deosebite, 
atît din punctul de vedere al 
aspectului estetic, cît și al re
zistenței.

(Agerpres)

Scrisoarea Școlii nr. 136
pariția în „Scînteia tineretului" a 
naterialelor în legătură cu elevul 
Pribegeanu Ion a provocat în rîndu- 
ile colectivului nostru pedagogic o 

puternică fiămîntare. Este pusă în 
discuția opiniei publice, a oamenilor 
de diferite profesii : muncitori,

militari, profesori, scriitori — tineri și vîrstnici — 
munca desfășurată de noi, învățătorii și profesorii 
de la Școala de 8 ani nr. 136 din Capitală, pentru 
instruirea și educarea tineretului.

Sîntem convinși că mase largi de cetățeni aș
teaptă cu nerăbdare cuvîntul școlii în care elevul 
Pribegeanu Ion a învățat pînă în clasa a VII-a. 
însăși această întîrziere, dovedește frămîntarea 
noastră. Răspunsul trebuia dat după o analiză a 
tuturor acțiunilor pe care școala, dirigintele, co
lectivul de profesori, instructoarea de pionieri le-a 
întreprins pentru ca elevul nostru să nu alunece 
pe un drum greșit.

Nu vom încerca să fugim de răspundere, deoarece 
alături de părinți avem partea noastră de vină. 
Mai întîi pentru că nu am reușit să-l cunoaștem 
suficient pe copil, să-i studiem cu atenție înclina
țiile, pasiunile, preocupările lui, apoi, pentru că nu 
ne-am preocupat îndeajuns de formarea și dezvol
tarea răspunderii ce o poartă familia pentru creș
terea și educarea copiilor. Spunem aceasta deoarece, 
după cum se știe, în educarea copiilor, tactul și 
răbdarea, folosirea unor metode potrivite cu fie
care elev în parte, pot să-ți asigure succesul, după

cum lipsa de tact, graba în aplicarea unor măsuri, 
metodele nepotrivite, pot dăuna la tot ce s-a clădit 
pînă la un moment dat.

Colectivul nostru pedagogic a ajuns la concluzia 
că în ce privește preocuparea pentru dezvoltarea 
unei comportări disciplinate a elevului Pribegeanu 
Ion s-a produs o fisură, tocmai în momentul cînd 
copilul avea mai multă nevoie de sprijinul nostru, 
al profesorilor, al instructorului de pionieri și în 
mod deosebit al dirigintelui (profesorul Zgardan 
Ion). Dacă așa cum s-a subliniat într-o serie de 
articole, pînă la absolvirea clasei a patra s-a 
exercitat influența unei singure învățătoare (tov. 
Sanda Eugenia) — etapă în care elevul Pribegeanu 
a dat dovadă de acte de indisciplină sporadică — 
după ce a trecut în clasa a V-a acțiunea unitară 
față de elev, cunoașterea lui, au fost părăsite, dacă 
nu total cel puțin în mare parte.

Pentru cunoașterea realității cît și a măsurilor 
întreprinse de școală, vom expune cîteva fapte. 
Pînă în clasa a patra elevul Pribegeanu Ion a avut 
o comportare în general bună. In clasa a patra se 
ivesc unele abateri în comportarea lui ca : întîr- 
zieri de la ore, lipsuri de la cursuri sau ușoare acte

ȘERBAN ȘTEFANIA 
directoarea Școlii de 8 ani 

nr. 136

(Continuare în pag. a III-a)

■ ublicăm astăzi răs-
. punsul integral al 

. tovarășei Ștefania 
Șerb an, directoarea 
Școlii numărul 136 
din București, la ar
ticolele apărute în 

ziarul nostru cu privire la 
ceea ce a însemnat „cazul" ele
vului Ion Pribegeanu. O spunem 
din capul locului că acest răs
puns nu ne mulțumește decît în
tr-o mică măsură' ' Cu atît mai- 
mult cu cît, sutele de profesori, 
părinți, pedagogi, instructori de 
pionieri din întreaga țară, care 
ne-au scris s-au dovedit plini de 
grijă pentru creșterea și educația 
copiilor. Minunați făuritori de 
conștiințe, sute și sute de profe
sori și pedagogi care ne-au scris, 
au văzut în articolele publicate 
esențialul, ei înșiși aducînd în 
scrisorile lor o experiență frumoa
să, interesantă pentru educația 
copiilor. Cît de util a fost și este 
acest schimb de vederi s-a văzut 
din articolele și paginile publi
cate, din grija manifestată de nu
meroși cetățeni, de zeci de școli.

Spre suprinderea noastră toc
mai colectivul școlii unde a învă
țat Pribegeanu a înțeles doar pe 
jumătate, ori poate nici atît, ce 
răspunderi poartă cadrele didac
tice pentru.educarea copiilor.

RĂSPUNDERE COLECTIVĂ
NU „ȚAPI ISPĂȘITORI!"

Răspunsul Școlii 136 l-am aș
teptat cu răbdare un timp exage
rat de lung, convinși și noi că el 
trebuie dat în urma unei temeinice 
analize — dar nu a unei analize 
„a tuturor acțiunilor pe care 
școala... le-a întreprins pentru ca 
elevul să nu alunece pe un drum 
greșit", ci a celor, pe care nu le-a 
întreprins ori le-a întreprins fără 
simț pedagogic deoarece despre 
acestea era vorba în articolele 
noastre.

Dar lectura scrisorii ne dove
dește că o asemenea analiză te
meinică nu a avut loc. Conducerea 
Școlii' 1.36, așa cum reiese lim
pede din răspunsul semnat de 
tovarășa directoare, a irosit 
timpul atît de necesar unor dez
bateri creatoare, străbătute de 
spirit critic și autocritic, căutînd 
ceea ce se cheamă „un țap ispă
șitor'. Și, precum se vede, l-a

găsit în persoana profesorului di
riginte.

O vreme ne-a fost greu să ne 
dumirim de ce NUMAI diriginte
le. Dar asistînd la o ședință a 
colectivului de conducere al școlii, 
ne-am lămurit. Pur și simplu, 
pentru că trebuia găsit cineva, o 
persoană concretă, cu nume și 
prenume; mai exact, pentru că, 
deși toate faptele în legătură cu 
elevul Pribegeanu atestau o lipsă 
de răspundere colectivă, conduce
rea Școlii 136 n-a vrut, și se pare 
că încă nu vrea, să recunoască a- 
ceasta.

La amintita ședință care, prin
tre altele fie-zis, a demonstrat 
mari fisuri în activitatea comună 
a unor cadre didactice, absență 
aproape totală a spiritului critic și 
autocritic al acestora, s-a mers 
pină acolo cu căutarea „țapului 
ispășitor", îneît o profesoară l-a

numit chiar (e prea trist ca să rî- 
ăem!) pe...Ion Pribegeanu. „Ade
vărat, a spus dînsa, o fi de vină 
și familia, și școala, dar în pri
mul rînd e vinovat elevul. El 
n-a făcut, el n-a dres..."

Mărturisim că o astfel de 
„concepție pedagogică' n-am mai 
intîlnit nicăieri la noi și sîntem 
convinși că nici n-am mai putea 
intilni. (Să mai amintim oare de 
adevărul îndeobște cunoscut, că 
atitudinile nedorite din compor
tarea unui copil se datoresc gre
șelilor de educație, că el nu s-a 
născut un „copil-problemă", ci a 
devenit din vina celor care l-au 
scăpat de sub observație ?).

In scrisoare nu se amintește, de 
pildă, nimic despre lipsa de tact 
a unor profesori, lipsă de tact care

(Continuare în pag. a III-a)



Fotografia de Vasile Polizache (premiul II).

0 expoziție a
Zilele acestea s-a deschis o nouă expo

ziție de fotografii artistice, aparți- 
nind tinerilor și mai puțin tinerilor 

amatori din București. Expoziția face parte 
de fapt dintr-un program de activitate al 
amatorilor fotografi cuprinși în cadrul 
Casei creației populare a Capitalei prin 
studioul „Amatorului fotograf*.

Cu o activitate începută cu un an in 
urmă, studioul grupează în jurul lui cercu
rile foto din Capitala, de la casele de cul
tură ale tineretului și de la cele raionale, 
precum și de la cluburile marilor între
prinderi, avînd principalul scop de a da o 
îndrumare metodică și artistică.

Mulți tineri s-au alăturat amatorilor cu 
mai multă experiență constituindu-se ast
fel un colectiv larg în care se dezbat — 
sub formă de conferințe, discuții, analize 
de lucrări și schimb de experiență ~~ 
principalele probleme pe care le ridică a- 
ceastă activitate atît în domeniul tehnicii 
de laborator cît și al concepției și realiză
rii artistice a fotografiilor.

îndrumarea tinerilor amatori spre înțe
legerea unei tematici dinamice, inspirată 
din viața și activitatea lor — în uzină, 
în școală — este una din sarcinile de bază 
pe care și le-a propus conducerea studiou
lui, alături de preocuparea continuă pentru 
ridicarea calificării artistice a fotoamato- 
rilor.

Ultima noastră expoziție-concurs cu 
tema „Iarna** a întrunit 41 de partici- 
panți. Din aproape 250 de fotogra
fii alb-negru, s-au selecționat 92 de 
lucrări, cele mai reprezentative. Premiile I 
și le-au împărțit doi tineri: frezorul Blaga

•J
(Urmare din pag. I)

gura, sub arcadele teilor în
floriți ale primăverii, mari 
șantiere de construcții și ame
najări urbanistice. Sînt prevă
zute, pentru anul acesta, noi 
școli (182 săli de clasă date în 
funcțiune), noi policlinici de 
cartier, noi magazine, printre 
care complexele comerciale din 
cartierele Jiului-Scînteia, Dru
mul Taberei, Balta Albă, Ser
gent Nițu Vasile, șoseaua 
Giurgiului. In agenda de cons
trucții a anului se înscriu și 
cei 14 km rețele de termofica- 
re, 25 km rețele canale, 28 km 
rețele de apă, 350 000 m. p. 
străzi pavate. Va fi gata noul 
cinematograf de pe str. Ion 
Ghica, noul patinoar — îm
preună cu fabrica de gheață 
din parcul Floreasca, noul ho
tel modern de la Gara de Nord. 
In acest tumultuos peisaj de 
construcție, care ordonează o- 
rașul după legea frumosului, 
păstrîndu-i aerul local inefa
bil, sînt cuprinse și vestigiile 
de artă ale trecutului, întine
rite prin noi străluciri. Ate
neul R. P. Romine, de pildă, 
va fi în anul acesta restaurat, 
prin lucrări în care amploarea 
proporților se întîlnește cu 
înalta exigență artistică.

...Dar vorbind despre marile 
ansambluri de locuințe, despre 
miile de apartamente, despre 
blocurile cu multe etaje ce-și 
vor înscrie silueta pe cer, gîn- 
dul, oprit la cifre, ar fi tentat, 
poate, să vadă o anume seve
ritate, un fel de „răceală** a 
peisajului viitor. Bucureștii, 
însă, oraș de grădini și parcuri 
celebre, își va ordona noua 
priveliște într-un chenar de 
eleganță și farmec. Ofensiva 
construcțiilor nu numai că nu 
va vătăma farmecul natural
— cel mult concurîndu-l prin 
spontaneitate și prospețime — 
dar va înscrie în desenul ora
șului noi spații de frumusețe, 
bun gust și confort.

— O secțiune într-un cartier
— ne spune tov. director Ho- 
dovan.u—" e elocventă în aceas
tă privință. Să luăm de pilda, 
microraionul C 5 Balta Albă, 
unde constructorii au și în
ceput în aceste zile lucrările, 
mai grăbiți decît primăvara... 
Proiectul acestui ansamblu, 
realizat la Institutul „Proiect**- 
București, prevede zone verzi 
pe mari suprafețe, parcuri de 
agrement, spații de joc pentru 
copii amplasate în zonele li-

E

o a t e interveni 
omul în procesul 
desfășurării unui 
asemenea fenomen 
meteorologic corn- 
plex cum 
ploaia ?

Și dacă acest lucru este po
sibil, atunci care este calea pe 
care au străbătut-o oamenii de 
știință pentru a ajunge la cre
area unui instrument care să 
poată provoca ploaia chiar și 
atunci dnd, în înaltul cerului, 
norii încă nu și-au făcut apa
riția ?

Unor asemenea întrebări ale 
cititorilor noștri vom căuta să 
le răspundem în cele ce ur
mează.

De la bun început însă, este 
necesar' să precizăm că în a- 
ceastă împrejurare — ca și în 
altele asemănătoare — șavan- 
ții au început prin a-și explica 
legile după care se călăuzește 
acest fenomen natural, avînd 
atît de multiple implicații în 
activitatea omenească...

Oamenii de știință au anali
zat esența procesului de for
mare a norilor, au trimis la 
mari înălțimi sonde meteoro
logice, au încercat să reprodu
că pe cale de laborator feno
menele care se petrec în na
tură. Fe căi multiple, ei au a- 
juns să cunoască atît procesul 
formării norilor, cît și moda
litatea în care apar ploile.

Se părea — la prima vedere 
— că transformarea norilor în 
ploaie ar fi un fenomen lesne 
de explicat. Iată însă că trece
rea de la nori la ploaie s-a do
vedit a fi un proces complex 
și, aparent, paradoxal.

Un nor cumulo-nimbus de 
furtună conțin© mase enorme

fotoamatorilor

este

Nicolae de la Trustul de utilaj greu — 
nr. 2 și asistentul universitar N. Anghe- 
lide, de la Institutul agronomic „N. 
Bălcescu**. Ni se pare semnificativ și de 
perspectivă faptul că majoritatea amato
rilor noștri sînt tineri muncitori, tehni
cieni, ingineri, arhitecți, medici, studenți 
— tineri cu preocupări pentru arta foto
grafiei, tineri care își găsesc eeoul gîndu- 
rilor și preocupărilor lor frumoase într-o 
asemenea activitate.

Subliniind activitatea rodnică desfășu
rată de electricianul V. Polizache, tinerii 
soți inginerii Carmen și Gr. Antonescu, de 
Lucia Stoica, arhitectă, de cercul Casei ra
ionale de cultură 30 Decembrie sau de cel 
de la Casa de cultură a tineretului din 
raionul N. Bălcescu alături de amatori 
de vîrstă mai înaintată ca Nicolae No
votny, controlor de ealitate la întreprin
derea „Dîmbovița**, dr. N. Frandin sau V. 
Orza, profesor pensionar, dăm un exemplu 
de diversitate, de preocupare majoră, de 
dragoste pentru această activitate care cu* 
prinde treptat un număr tot mai mare de 
oameni ai muncii din Capitală.

Făcînd parte din activitățile colective 
publice ale Casei creației populare a Capi
talei, experiența noastră în organizarea 
unor expoziții-concurs deschide în acest 
al 20-lea an de sărbătoare a eliberării pa
triei, o serie de alte manifestații ale foto
amatorilor.

baruțu t. arghezi 
președintele Studioului amatorului fotograf 

din cadrul Casei creației populare 
a Capitalei

niștite, alei de acces care să 
asigure judicioș șt comod cir
culația. Bazine cu apă și fîn- 
tini arteziene vor completa 
paleta urbanistică a ansam
blului. încă o noutate de de
cor, deschisă din proiectul a- 
cestei primăveri! Continuîn- 
du-ne secțiunea în acest micro- 
raion, va trebui să consem
năm că bazinele cu apă, fîn- 
tînile, parcurile de agrement, 
se găsesc în vecinătatea tera
selor și porticelor care leagă 
două mari complexe comer
ciale. Primul complex (A-2), 
ocupind o suprafață de 3 600 
m.p., va cuprinde un magazin 
alimentar cu autoservire, cen
tre de pîime, de lapte, de legu
me și fructe, o cofetărie și un 
bufet cu terasă, un magazin 
cu articole de menaj și uz cas
nic, librărie, tutungerie, un 
garaj subteran de 2 000 m. p. 
Al doilea complex (3 800 m.p. 
suprafață totală), reproducind 
de la o scară mai mare con
cepția primului, va însuma și 
alte unități: magazine de ga
lanterie, de țesături,de artico
le electrice, florărie, frizerie- 
coafura, cofetărie și patiserie 
cu laborator propriu, un ga
raj subteran de 3 850 m.p. etc. 
Lingă celelalte construcții so- 
cial-culturale ale microraionu- 
lui, printre care un cinemato
graf cu 650 de locuri, un dis
pensar cu 4 circumscripții, o 
școală medie, complexele a- 
mintite vor aduce și o notă de 
frumusețe și eleganță arhitec
tonică. In finisajul acestora, 
un cuvînt decisiv îl vor spune 
masele plastice, ca și piatra, 
marmora și placajele de cera
mică smălțuite. Dar asemenea 
lucruri vor da, de fapt, trăsă
tura întregului ansamblu de 
locuințe, a blocurilor moderne 
ce se ridică aici.

— Este tocmai întrebarea pe 
care ne pregăteam să v-o a- 
dresăm. Cum vor arăta lo
cuințele construite aici ? Vă 
invităm deci, de data aceasta, 
la o „secțiune într-un bloc"...

— Blocurile construite la 
Balta Albă, ca și în alte mi- 
croraioane și cartiere bucureș
tene, cuprind o seamă de nou
tăți. Privindu-le, deocamdată, 
de la fundații, să încercăm o 
descriere care anticipează cî
teva luni. Să intrăm, deci, în
tr-un bloc... Nu însă înainte 
de a-i privi înfățișarea exte
rioară, fațada placată cu tra
vertin sau placaje de ceramică 
smălțuite de diferite culori.

Loggii cu jardiniere vor marca, 
pentru privitor, locul fiecărui 
apartament. Și acum să mer
gem mai departe. Holul de la 
intrare, mai spațios ca în 
construcțiile bucureștene ante
rioare, ne va întîmpina cu 
pardoseli din mozaic de 
marmoră, chiar piatră de 
marmoră. Celebra marmoră 
de Carara, cîndva apana
jul instituțiilor publice sau 
al palatelor particulare, va 
împodobi din ce în ce mai 
bogat Bucureștii. Marmora din 
holul de intrare ne va ține to
vărășie și pe scările blocului. 
Să intrăm acum într-un apar
tament... Ușa pe care-o des
chidem e furniruită, are un 
lustru frumos, ca și ușile din 
interior de altfel. Pardoselile 
camerelor vor fi, în unele ca
zuri, din materiale plastice, 
colorate în tonuri odihnitoare, 
în altele din parchet de stejar, 
care-l va înlocui treptat pe cel 
de fag. Dulapurile în perete și 
zugrăvelile de calitate superi
oară, în care includem și pers
pectiva tapetelor, vor fi altă 
trăsătură a acestor aparta
mente. In baie și bucătărie 
vom reîntîlni mozaicul de mar
moră, împreună cu alte subti
lități de confort: mai multă 
faianță în bucătării, băi lumi
nate direct, cuiere în vestibule. 
Preocuparea pentru confort 
trebuie urmărită, însă pe toa
te treptele, pînă la detaliul în 
aparență „mărunt**, dar care a 
provocat nu o dată nemulțu
mirea locatarilor din unele 
blocuri. Armăturile de calitate 
slabă, robinetele care nu se în
chid sau se strică imediat, fe
roneriile lucrate de mîntuială 
— vor rămîne, sperăm, de do
meniul trecutului, cu condiția 
ca furnizorii acestor produse, 
printre care noua fabrică de 
armături construită în Capita
lă, să răspundă acestui apel...

de apă. Uneori cantitatea de 
apă dintr-un asemenea nor se 
poate ridica la cifra de 200 000 
tone. Aceste mase lichide sînt 
însă „depozitate" sub forma 
unor picături infime avînd 
fiecare diametrul de aproxi
mativ 30 de microni (un mi
cron a mia parte dintr-un 
milimetru). Pentru ca să se 
formeze o singură picătură de 
ploaie este necesară contopirea 
a cel puțin 300 000 asemenea 
particole.

Cum pot fi însă provocate,

lichide, în timp ce altele se 
transformă în minuscule cris
tale de gheață.

Iată astfel deschisă o cale de 
provocare artificială a ploii. 
Pentru a transforma în apă 
picăturile în suspensie ale no
rilor ar fi suficient să favori
zezi formarea de cristale de 
gheață în masa acestora. Și 
astfel de experiențe s-au fă
cut. A fost aruncată din a- 
vioane zburînd de-asupra no
rilor, zăpadă carbonică ; 100— 
300 gr, din această substanță 
au fost suficiente pentru a 
transforma in ploaie un kilo
metru cub de nori.

Metoda amintită — deși re
prezintă un succes incontesta
bil — este însă limitată. Ea 
presupune existența — în prea
labil — a norilor. Cum poate 
fi însă provocată ploaia în

de condensare. Acest proces nu 
este însă posibil decît în con
dițiile răcirii atmosferei. Iar 
pentru aceasta — paradoxal 
fapt ! — aerul trebuie mai în- 
tîi să se încălzească.

Intr-adevăr, sub acțiunea 
căldurii solare presiunea aeru
lui crește. Aceasta provoacă 
apariția unui curent de aer 
ascendent care antrenează va
porii spre regiunile mai reci 
ale atmosferei. Iar legile fizi
cii demonstrează că un metru 
cub de aer poate conține o 
cantitate maximă de vapori 
de apă, în funcție de tempe
ratura la care se află. De 
exemplu, la plus 30 de gra
de C, el poate conține — cel 
mult — 31 grame de apă sub 
formă de vapori. La minus 20 
de grade C, același volum de 
aer nu mai poate conține decît

ales, de infimele cristale de 
sare marină.

Din condițiile necesare for
mării norilor cea mai impor
tantă este deci prezența unui 
curent de aer cald. Și pentru 
ca un asemenea curent să se 
formeze este esențială nu 
numai încălzirea în sine a ae
rului. încălzirea atmosferei 
trebuie să se producă pe o zonă 
îngustă deasupra căreia să 
existe un „tiraj" aerian — 
asemănător celui dintr-o sobă. 
Bazîndu-se pe studierea aces
tui fenomen, oamenii de știin
ță au imaginat diferite moda
lități de a „imita natura*. 
Vom descrie în cele ce ur
mează numai unul dintre cele 
mai recent realizate dispozi
tive de „comandat" ploaie,

...Dintr-o sută de arzătoare 
special așezate pe laturile unui

putea
comanda ploile

la scara uriașă a sutelor de 
tone de părticele aceste aglo
merări? Căci nu totdeauna a- 
pariția și acumularea de nori 
este urmată de ploaie.

Existența ploii demonstrea
ză că alături de legile e- 
lectrostaticii — aici acționea
ză și alți factori. Aceștia 
țin de experiența fenome
nului de suprafuziune. Fe
nomenul amintit arată că — în 
anumite condiții — apa poate 
rămîne lichidă și sub zero 
grade. In condițiile existenței 
norilor, o parte din pațiicolele 
de apă în suspensie rămîn

condițiile inexistenței acesto
ra? Sau — mai precis : cum 
pot fi formați norii și, acțio- 
nînd asupra acestora, declan
șată ploaia ?

Problema este deosebit de 
complexă și, în rezolvarea ei, 
oamenii de știință s-au spriji
nit pe cunoașterea procesului 
natural al formării norilor.

Este cunoscut faptul că, prin 
evaporarea apei din marile 
bazine naturale de la supra
fața pămîntulu.i, aerul se în
carcă cu vapori. Pentru ca 
aceștia să se poată transforma 
în nori este necesar un proces

1,1 grame apă. Astfel, pe mă
sură ce aerul urcă, tempera
tura scade, o parte din vapori 
condensîndu-Se.

Apare însă și un alt „para
dox": moleculele de vapori de 
apă, mișeîndu-se printre mo
leculele de oxigen și azot ale 
aerului — care se ciocnesc 
între ele fără a se uni — ar 
trebui să se comporte identic: 
să nu se condenseze. Procesul 
de condensare este însă deter
minat aici de faptul că vaporii 
întîlnesc în cale așa numitele 
„curse* reprezentate de par
ticole de praf, fum și, mai

■v- ■ .
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Fotografia de Nicolae Bolo-

ga (premiul I)

— Vom consemna acest apel 
în coloanele ziarului nostru. 
V-am ruga, însă, să extindem 
îndemnurile. Ce sarcini stau în 
fața tinerilor constructori, a 
muncitorilor de pe noile șan
tiere ?

—• Problema principală o 
constituie, deopotrivă, ritmul și 
calitatea lucrărilor. Conform 
Directivelor celui de-al IlI-lea 
Congres al partidului, produc
tivitatea muncii trebuie să 
crească în anul acesta cu 5,2 
la sută. S-a prevăzut ca 4 500 
dintre noile blocuri să fie cons
truite prin metoda cofrajelor 
glisante, iar altele prin siste
mul monolit cu cofraje din 
tegofilm. Aceste metode mo
derne, care duc la scurtarea 
duratei lor de construcție, tre
buie extinse mereu, însușite 
(și însușite profund 1) de un 
număr tot mai mare de tineri, 
împreună cu folosirea pe sca
ră largă a micii mecanizări. 
Frecventarea cursurilor de ri
dicare a calificării, schimburi
le de experiență, simpozioanele 
pe teme tehnice, sînt cîteva 
dintre căile însușirii acestor 
metode, căi verificate cu succes 
în anii trecuți. Se mai impune, 
ca o condiție de primă însem
nătate, creșterea răspunderii pe 
locul de muncă, a răspunderii 
fiecărui tînăr în parte pentru 
sarcinile care-i sînt încredin
țate. Sînt sarcini de onoare, 
sarcinile edificării noului 
București, capitală a Romîniei 
socialiste !**.

...Aruncînd o ultimă privire 
spre harta de construcții a 
Bucureștilor anului 1964, spre 
această schemă deocamdată 
abstractă — în care construc
torii vor așeza noile blocuri și 
ansambluri arhitectonice — să 
pășim, o dată cu primăvara, 
spre înfăptuirile ce vor com
pleta geografia de frumusețe 
și confort a capitalei noastre.

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 15 MARTIE 1964

Orele 8,50 — Gimnastica de în
viorare la domiciliu. 9,00 — Emisi
une pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei.
11,00 — Emisiune pentru sate. în 
jurul orei 15,15 — Transmisie al
ternativă de la București și Cluj 
— aspecte de la întîjnirile de fot
bal dintre echipele : Rapid — Cri- 
șul, Știința Cluj — Dinamo Pitești

și Progresul — Știința Timișoara, 
în jurul orei 18,30 — Transmisie 
de la Praga : finala Campionatului 
mondial de handbal masculin, din
tre echipele R. P. Romîne și Sue
diei. în pauză — Jurnalul televi
ziunii. 19,45 — în lumea persona
jelor Iui Mihail Sorbul — emisiune 
de M. Radnev și Petre Sava Bă- 
leanu 21,15 — Filmul „Agatha, la- 
să-te de crime !' 22,50 — Muzică 
ușoară. în încheiere : Buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.
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CINEMATOGRAFE

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic : Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dez 
rădăcinații rulează la cinema
tografele : Republica (9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15), Capitol 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30). Iolantha : Carpați (10; 
12; 14; 16). Excelsior (10;
12,15; 15,30; 18; 20,30), Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Foto Haber: București 
(9,15; 11,30 13,45; 16,15; 18,30;
20.30) , Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Arta (10,15;
12.30) , Floreasca (10,30; 16;
18,15; 20,30). Modern (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Vi-1 prezint pe Baluev : Festi
val (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,45), Seara prietenilor filmu
lui : Carpați orele 19 ; Scano 
Boa: Giulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21). Doamna Tu 
Hau: Victoria (10,15; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,45), Fla

căra (16; 18; 20), Locote
nent Cristina : Central (10 , 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45)
Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15, 
20,30). Omul cu ricșa — ci
nemascop : Lumina (de la o- 
rele 9 la orele 14 rulează în 
continuare; 16,15; 18.30; 20,45) 
Cascada diavolului: Union 
(16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). Program de 
filme pentru copii: Doina 
(orele 10). Hoțul din San Ma
rengo : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Vitan (15; 17; 19; 
20,45). Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop : Cosmos (14; 16; 
18; 20). Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare; 19; 21). Renul alb: 
înfrățirea între popoare (10; 
16; 18; 20), Grivița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Progresul
(15,30; 18; 20,15). Viață sporti
vă : Cultural (14,30; 17,30;
20,30).

in
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hexagon regulat țîșnesc flăcări 
avînd înălțimea de 4—5 metri. 
Nu trece nici o jumătate de mi
nut și flăcările — înconjurate 
de un fum negru — prefac 
într-un imens rug cîteva mii 
de metri pătrați de teren. 
Apoi, după ce au dezvoltat o 
temperatură uriașă, flăcările 
descresc cu repeziciune. Și — 
în cele din urmă — în mai 
puțin de cinci minute, în fața 
privirilor uimite ale spectato
rilor, sus, deasupra fumului 
care încă nu s-a risipit, începe 
a se forma un nor cumulus. 
Mai tîrziu — pornește ploaia.

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

După ce am făcut cunoștin
ță cu mecanismul prin care se 
formează în natură norii și 
ploaia, felul în care acționează 
mașina este lesne de explicat. 
Dezvoltînd o căldură uriașă, 
cele o sută de arzătoare consti
tuie acea „sobă” care conduce 
spre păturile reci ale atmosfe
rei curenții de aer cald — cu
prinzând vaporii de apă. In a- 
celași timp, particolele de praf 
și film reprezintă niște exce
lente „curse“ — nuclei de con- ‘ 
densare a vaporilor.

Numeroasele experiențe fă
cute au pus în evidență și alte 
însușiri ale „sobei". Datorită 
bruștei și masivei încălziri a 
aeruluij ea poate „aspira* din 
atmosferă — într-un singur 
minut — substanțe toxice sau 
deșeuri atomice ivite în urma 
unui accident, împrăștiindu-le 
apoi la peste o mie de metri 
înălțime. Mijloc imediat de a- 
părare împotriva unui aseme
nea pericol.

Apare, neîndoios, faptul că 
asemenea încercări de a acțio
na asupra factorilor meteoro
logici au o incontestabilă va
loare. Mai rămîn însă de re? 
zolvat unele probleme — nu 
mai puțin importante — legate 
de eficacitatea lor economică. 
Căci — din păcate — pînă în 
prezent experiențele amintite 
nu justifică marile cheltuieli 
pe care le necesită. Să subli
niem în acest sens doar faptul 
că crearea cîtorva nori cumu
lus de dimensiuni mijlocii 
— ca și dezvoltarea lor — 
presupun un consum de e- 
nergie de cîteva zeci de 
milioane kilovați-ore, adică 
tot atît cît produc îm
preună cîteva dintre cele mai 
mari hidrocentrale din lume.

Dar putem avea certitudi
nea că în curînd oamenii de 
știință vor găsi căile pentru o 
camandă rapidă a unor ploi 
fecunde și... ieftine.

A, TAnASESCU

NOTE DE LECTOR
...La început, a fost p anticipare a viitorului. Au așter

nut-o pe hîrtie de calc, specialiștii de la Institutul de Pro
iectări pentru Instalații petroliere din Ploiești. Curînd 

după aceea, peste 18000 tone de utilaje și materiale pără
seau fruntariile țării îndreptîndu-se spre locul îndepărtat 
unde liniile trase în tuș pe albul Imaculat al planurilor 
aveau să prindă viață, transformîndu-se în schele în
drăznețe ale unei mari construcții industriale ; pentru ca, 
în cele din urmă, înălțîndu-se sub ochii specialiștilor și 
tehnicienilor romîni, prima rafinărie de petrol din secto
rul de stat al Indiei — de la Gauhati — să intre în func
țiune, îndeplinind cu succes toate cerințele unei instala
ții moderne.

„Fabricat în Republica Populară Romînă“...
O inscripție care est© întîlnită din ce în ce mai deș în 

numeroase țări ale lumii. Pe tractoarele desțelenind pă
mânturile din îndepărtata Brazilie. ca și pe instalațiile 
Fabricii de acid clorosulfuric de la Abauz-Abal (R.A.U.),

„PREZENȚE
ROMÎNEȘTI
ÎN LUME“

pe motoarele funcționind în întreprinderile austriace, ca 
și pe vagoanele de cale ferată ce străbat căile de fier ale 
Indoneziei.

Insă implicațiile acestui nou fenomen sînt cu mult mai 
cuprinzătoare. Daca ele își găsesc încununarea în succe
sele economice obținute în anii care au trecut de la eli
berare, se reflectă cu vigoare și în alte domenii. Ritmul 
susținut de dezvoltare, progresele multilaterale înregi
strate în acești ani, se reflectă nu numai pe tărîm econo
mic, în creșterea continuă a volumului comerțului nostru 
exterior și în schimbarea radicală a structurii sale, în 
comparație cu trecutul, sau în participarea la nenumărate 
tîrguri și expoziții internaționale. Ele se oglindesc și în 
impetuoasa dezvoltare a culturii, al cărui prestigiu în per
manentă creștere și-a găsit o înaltă apreciere pînă în 
cele mai îndepărtate țări ale lumii.

Știința romînească este prezentă pe plan mondial atît 
prin lucrările savanților noștri, cît și prin participarea 
acestora la numeroase congrese sau întîlniri internațio
nale. Marile valori culturale și artistice ale țării, sporesc 
astăzi renumele culturii romînești în tezaurul de aur al 
culturii universale.

Cu pași de uriaș a străbătut poporul nostru, sub condu
cerea partidului, calea care desparte țara „eminamente 
agrară* din trecut, de Romînia înaintată de astăzi, pă
trunsă de elanul unui avînt creator care străbate toate 
laturile vieții. Iar cartea „Prezențe romînești în lume" 
(autor: V. Nămolaru), apărută recent în Editura Politică 
își propune și reușește să înfățișeze, în mod multilateral 
și sintetic, tocmai prestigiul în continuă creștere de care 
se bucură — pînă departe peste hotare — realizările Ro- 
mîniei socialiste.

A. T.
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Săptamina viitoare pe ecrane
plină var!"

Studioul „București" 
prezintă premiera noii 
sale producții „Un 
surîs în plină vară**.

Filmul, o comedie 
în culori în regia lui 
Geo Saizescu, își des
fășoară acțiunea în zi
lele noastre, într-un 
sat din Oltenia. Rolul 
principal, Făniță, este 
interpretat de actorul 
Sebastian Papaiani, pe

care anul trecut l-am 
văzut în filmul „Par
tea ta de vină". Din 
distribuție mai des
prindem pe Florina 
Luican, Dem Radule
scu, Nineta Guști.

„Domnișoara...
oarbâ Albastra"

Interpreta eroinei 
principale a comediei 
„Domnișoara... Barbă 
Albastră", Annamaria 
Szilvassy, este stu
dentă la Institutul de

Budapesta 
la primul 
cinemato-

de ea, în 
studioului 

nume-

teatru din 
și se află 
ei rol în 
grafie.

Alături 
producția
„Hunia“ apar 
roși actori cunoscuți, 
dintre care amintim 
pe Ferenc Kallay și 
Dezsd Garas.

Filmul a fost reali
zat de regizorul Laszlo 
Kalmar, după scena
riul lui Miklos Mar
kos.

In completare, spec
tatorii vor viziona 
producția studioului

„Alex. Schia" —
„Bachus în Romînia".

.,0 zi ca leii"
Din nou, pe ecrane

le din țara noastră, 
actorul Renato Salva
tori, cunoscut publicu
lui din filmele „Rocco 
și frații lui** și „Era 
noapte Ia Roma**. Il 
întîlnim în noua pro
ducție a studiourilor 

italiene „O zi ca leii".
Distribuția cuprin

de încă două apreciate 
prezențe actoricești,

Carla Gravina (ultima 
sa apariție la noi în 
„Cu toții acasă**) și 
Anna Maria Ferrero 
(cunoscută din filmele 
„Război și pace". 
„Austerlitz", „Căpita
nul Fracasse").

Regia filmului este 
semnată de Nanny 
Loy.

..Totul rămîrcc
oamenilor"

In rolul principal al 
noii producții cinema
tografice sovietice îl

vom revedea pe Niko
lai Cerkasov, admira
bilul interpret al „De
putatului de Baltica0 
și al lui „Ivân cel 
groaznic" din filmele 
cu același nume. In 
„Totul rămîne oame
nilor"', Cerkasov inter
pretează rolul acade
micianului Dronov, 
personaj inspirat de 
viața cunoscutului fi
zician sovietic, acade
micianul I. V. Kurcea- 
tov.

Alături de Cerkasov, 
o vom reîntîlni și pe 
apreciata actriță Elina 
Bîstrițkaia.



Spectacol la casa de cultura Foto: AGERPRES

Creația lui Eminescu
în tiraje de masă

Editura pentru literatură a 
scos recent de sub tipar un nou 
volum de proză literară de Mi
hail Eminescu. Volumul, care 
apare în 90 000 exemplare, cu
prinde și un studiu privitor la 
proza literară a poetului, note 
explicative și lingvistice, glosar.

Cu prilejul comemorării a 75 
de ani de la moartea lui Emi
nescu se vor edita și alte volu
me din lucrările marelui poet, 
precum și studii de critică și 
istorie literară privitoare la 
creația eminesciană.

Editura pentru literatură pre
gătește pentru lunile următoare 
primele trei volume din seria 
de Scrieri de Eminescu. Volu
mele vor apare în colecția 
„Scriitori romîni", sub îngriji
rea acad. D. Panaitescu-Perpes- 
sicius, care semnează și studiul 
introductiv. Mai sînt în pregă
tire două ediții de poezii, una 
ilustrată de Ligia Macovei, iar 
a doua de Petre Vulcănescu, o 
ediție din proza literară a poe
tului, ilustrată de Traian Bră- 
deanu, o
Viața Iui 
cad. G. 
Eminescu

Massoff și un volum omagial de 
studii semnate de academicienii 
George Călinescu, Tudor Vianu, 
D. Panaitescu-Perpessicius, Mi
hai Beniuc și alții.

La Editura Academiei se află

în lucru un volum cuprinzînd 
studiul mijloacelor de expresie 
folosite în poezia lui Eminescu. 
Editura tineretului, care a tipă
rit recent în colecția „Oameni 
de seamă" o monografie „Emi
nescu" de Zoe Dumitrescu Bu- 
șulenga, pregătește o nouă cu
legere de versuri ce va apare 
în colecția „Biblioteca școlaru
lui".

In ultimii 14 ani, din creația 
lui Eminescu au fost tipărite 
lucrări într-un tiraj total de a- 
proape 1 360 000 de exemplare.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Consiliul de Miniștri a apro

bat printr-o hotărîre componen
ța Comitetului pentru Premiul 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne. Președintele Comitetu
lui este acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, vicepreședinți sînt 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, acad. Remus 
Răduleț, directorul Institutului 
de energetică al Academiei 
R. P. Romîne, și Constanța 
Crăciun, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Viena, Mihail Florescu, mini
strul industriei petrolului și 
chimiei, care, la invitația mi-

• INFORMAȚII ® INFORMAȚII
nistrului comerțului și recon
strucției al Austriei, dr. Fritz 
Bock, va vizita Tîrgul de pri
măvară al Austriei. El este 
însoțit de un grup de specia
liști și experți.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa a fost condus de Vic
tor Ionescu, ministrul comer
țului exterior, de membri ai 
conducerii Ministerului Indu
striei Petrolului și Chimiei, ai 
Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

A fost de față dr. Paul Wet- 
zler, ambasadorul Austriei la 
București, precum și membri 
ai ambasadei.

In aceeași zi tovarășul Mi
hail Florescu a sosit la Viena.

Concertul de sîmbătă seara 
al Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu“. dirijat de Paul 
Popescu a avut ca solist pe 
violonistul sovietic Semen 
Snitkovski, care a interpretat 
concertul pentru vioară și or
chestră în la major nr. 5 de 
Mozart, In program au mai 
figurat Cantata II-a pentru te- 

• nor, cor mixt 
St. Niculescu. 
Fînățeanu și 
de Bruckner.

și orchestră de 
solist Cornel 

Simfonia a V-a

Basul sovietic Ivan Petrov, 
bine eittibscut publicului romî- 
nesc, a interpretat sîmbătă 
seara rolul titular din opera 
„Boris Gudunov" pe scena 
Teatrului de Operă și Balet al 

R. P. Romîne. (Agerpres)

ediție revăzută din 
Mihail Eminescu" de 
Călinescu, volumul 
și teatrul" de loan

SCRISORI SOSITE LA CONCURSUL NOSTRU:
p

„Din îndemnul conștiinței socialiste
Echipa de la 

intervenție
FATA DIN o

• Pînă la deschi
derea Jocurilor O- 
limpice de vară de- 
la Tokio mai sînt 
încă șapte luni, dar 
organizatorii au sta
bilit de pe acum care 
vor fi ramurile spor
tive cele mai popu
lare la Olimpiadă. La 
această concluzie au 
ajuns printr-un son
daj asupra cererilor 
de bilete. Cea mai 
mare cerere s-a în- 
registrat pentru com
petițiile de gimnas
tică în care sportivii 
japonezi sînt favoriți 
principali. Preferințe
le publicului se în
dreaptă apoi spre 
înot, volei, atletism, 
judo, iahting, cano
taj. După cum se ve
de, japonezii preferă 
cu totul alte discipli
ne decît europenii 
pentru că fotbalul și 
ciclismul se situează 
printre cele mai pu
țin solicitate.

îrîitul prelung al 
telefonului l-a fă
cut pe dispecerul 
Mișek-baci să tre
sară. Ce s-o fi în- 
tîmplat ? Cu puțin 
timp înainte primi- 
mecanicilor de la 

„Totul fyncțio-
se raportul 1 
compresoare ; 
nează normal, presiunea cons- 
tant§“. Rjdică receptorul, ~ 
cauza viscolului de afară, vo
cea de la celălalt capăt al firu
lui se auzea foarte greu. Nu 
înțelese decît cîteva frînturj de 
cuvinte: „Stația Victoria., pre. 
siune... abur... înghețat*.

— Seres baci, echipa de în
treținere trebuie să plece de- 
îndată la stație. Știu, e frig, 
dar acolo doi oameni... și apoi 
producția...

— N-ai grijă. Merg și eu cu 
băieții. Cred că într-o oră dăm 
gata cei 4 km.

Viscolea și odată cu ușa des
chisă brusc de Sereș baci a 
năvălit înăuntru o trombă mare 
de zăpadă

-— Amarnică vreme, a spus 
upul din băieți. Băieții glu
meau, rîdeau și n-au observat 
chipul înfrigurat al șefului de 
echipă. S-au ridicat însă pînă 
la unul atunci cînd li s-a spus 
că la unul din sectoarele sta
ției Victoria a înghețat conduc
ta. Minerii aveau nevoie de 
ajutor, de ei...

Peste cîteva minute pe panta 
muntelui se zăreau mișeîndu-se 
ritmic „licuricii" lămpilor de 
carbid Jos. în vale, abia se 
mai vedeau lumipile termocen
tralei de la Parnșeni Drumul 
era anevoios Vîntul izbea fe
țele muncitorilor, învăluindu-i 
în vîrtejun de zăpadă înain
tau greu, cu toate că fiecare 
se străduia să ajungă cît mai

Din

repede. Sus, pe munte, doi oa
meni duceau lupta cu conducta 
înghețată. O oră și jumătate a 
durat drumul. înăuntru, în sta
ție, printre aburii groși se ză
reau două siluete aplecate dea
supra mașinilor Erau mecanicii 
care zadarnic căutau să readu
că la viață conducta de alimen
tare cu apă industrială a corri- 
preșoarelpr.

Trebuia neapărat montată o 
conductă cu un diametru de 
100 mm. Dar ea nu se găsea în 
stație. La propunerea unui 
muncitor din echipa de inter
venție s-a găsjt soluția,„să se 
transporte o coloană de țeava 
dintr-un alt loc. Era foarte 
greu, dar trebuia...

După cîteva ore de muncă 
încordată, conducta era mon
tată. Au dat drumul apei de la 
captare. Privirile erau ațintite 
asupra acelor manometrelor- 
încordarea se citea pe fața fie
căruia Șj acele au început să 
oscileze.. Compresoarele func
ționau normal.. Tictacul pika- 
merelor suna acum ca o muzi
că plăcută. *

De după un vîrf de munte 
soarele a început să-și arunce 
șfioș razele sale palide pește 
întinderile de zăpadă. Umbrele 
uriașe ale piscurilor se profi
lau pe albul imaculat. Cei doi 
mecanici de la compresoare 
priveau la mogîldețele negre 
care coborau muntele ; munci
torii Racolța, Suciu, Partenie, 
Precup, Cugo. Brăneț, iar la 
urmă, făcîndu-le prietenos semn 
cu mina, Sereș Andrei, șeful 
echipei de intervenții.

EUGEN POPA
mecanic

Scrisoarea

Scolii nr. 136

de indisciplină. învățătoarea 
clasei s-a ocupat mai intens de 
el, a luat legătura cu familia ele
vului și lucrurile au mers 
bine pînă la 6fîrșitul anului, 
clasa a V-a copilul, ieșit de sub 
supravegherea învățătoarei, și 6inv 
țindu-se puțin controlat și în școa
lă și în familie, își schimbă atitu
dinea de la o zi la alta. Lipsurile de 
la cursuri s-au înmulțit, în școală 
elevul s-a comportat tot mai in
corect. Ba mai mult elevul începe 
să lipsească și de acasă zile în
tregi, pleacă din oraș fie pe lito
ral, fie în diverse colțuri ale țării, 
iar în vara anului 1963 ureîn- 
du-se la volanul unui autocamion 
care staționa în fața casei unui 
vecin, pleacă cu d spre Constanța 
și este prins de organele de 
miliție în Urziceni. In timpul va
canței de iarnă pleacă iar prin țară 
fiind din nou arestat. Acestea sînt 
faptele savîrșite de elevul Pribe
geanu Ion

Fără îndoială că o asemenea 
comportare nu putea lăsa indife
rent colectivul pedagogic al școlii. 
Observînd că pe măsură ce să- 
vîrșea acte de indisciplină și ni
velul la învățătură era în descreș
tere, profesorii clasei, pe lîngă 
discuțiile purtate cu elevul, au 
adus deseori la cunoștința diri
gintelui clasei situația acestui elev, 
rugîndu-1 să ia legătura cu fa
milia, să stea de vorbă cu elevul, 
să-l sfătuiască în orele de dirigen- 
ție cum să se poarte îti școală, 
cum și de ce să învețe etc. Pro
fesorul Zgardan Ton însă n-a în
treprins nimic din toate acestea 
Pe lîngă faptul că nu a stat de 
vorbă cu elevul (deși din artico-

mai 
In
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OGREZENI
xistă In viata fie
cărui om amintiri 
care-î sînt nespus 
de dragi. In cei 5 
ani de facultate, 
Alexandra Marin 
și-a adus deseori

aminte de satul său natal, a 
trăit împreună cu colectiviștii 
din Ogrezeni bucuria fiecărei 
izbînzi. Învăța cu sîrguință și 
aștepta cu nerăbdare ziua cînd 
va veni în sat să pună umărul 
Ia transformarea pămîntului 
pietros, într-un izvor de belșug.

Alexandra s-a întors în sat 
inginer. Simțea că locul ei nu 
poate fi decît aici unde și-a 
petrecut copilăria. Era legată 
prin mii de fire de oamenii 
aceștia harnici. Știa că o aș
teaptă o mare bătălie. Trebuia 
să înfrîngă neîncrederea unora, 
obiceiul altora de a munci cum 
au moștenit din bătrîni.

— Cum, i-au spus unii săteni 
la venirea ei în sat, pămîntul 
ăsta pietros și nisipos, va pro
duce recolte bogate ? Așa ceva 
pot crede numai copiii.

Alexandra poposea In case, 
stătea la sfat ore întregi cu co
lectiviștii, le explica taina 
transformării pămîntului. Încet, 
greu, a reușit să alunge scepti
cismul unora, să-i mobilizeze 
la acțiunea de transformare a 
pămîntului
venit să încununeze această 
muncă In anul 1963, colecti
viștii au obținut o producție 
superioară anului precedent, 
cu 300 kg grîu mai mult la ha, 
cu 100 kg porumb boabe. 1 000 
kg cartofi etc.

Alexandra își amintește și 
cum a „înflorit" grădina de le-

rezultatele au

gume. Iordache 
Berbec n-au prea 
ceput să lucreze la grădină. 
„Dați-ne ceva mai important de 
făcut, acolo nu-i cine știe ce 
mare lucru". Inginera Ie-a ex
plicat că fiecare muncă este uti
lă, foarte importantă, și-ți aduce 
satisfacții dac-o faci cu plăcere, 
dacă ești convins de necesita
tea ei.

Altă dată colectiviste mal în 
vîrstă, printre care Maria Bă
diță și Dumitru Lița, lucrau la 
răsadnițe așa cum au apucat 
din moși strămoși. Inginera le-a 
familiarizat cu noi metode- asa 
că azi răsadurile de culturi 
timpurii se pun în ghivece nu
tritive. Și din nou roadele și-au 
spus cuvîntul. Pînă acum s-a si 
făcut repicarea răsadurilor tim
puri la roșii, varză, vinete, ar
dei pe o suprafață de 840 m.p. 
si colectiviștii lucrează cu 
drag în grădina de legume.

Cînd vii în sat, colectiviștii 
îți spun cuvinte de laudă la 
adresa inginerei, pe care o nu
mesc, pe bună dreptate „fata 
noastră". Ei leagă succesele 
obținute de munca neobosită a 
acesteia. în curînd îi vor aso
cia numele de alte două reali
zări importante: eleșteul, pe o 
suprafață de 15 ha și ciupercă- 
rla, realizate din 
acesteia.

„Dacă nu era fata 
spun colectiviștii și
vinte cuprind mulțumirea și 
încrederea în tînărul inginer 
agronom.

Stan și Ilie 
vrut la în>- p

T

inițiativa

noastră".., 
aceste cu-

IONEL PROTOPOPESCU 
activist cultural

• Campionatele u- 
nionale de schi pe 
echipe au început la 
Leningrad cu o mare 
surpriză. în proba de 
10 km fond femei 
campioana olimpică 
Klaudia Boiarskih a 
fost învinsă de . alte 
două concurente. Pri
mul loc a revenit 
schioareî Alevtina 
Kolcina — 37’47‘S 
iar locul doi tinerei 
sportive Margarita 
Acikina — 38’ 34". 
Campioana olimpică 
a realizat timpul de 
38’48"

• Două perfor
mante remarcabile 
au fost înregistrate 
în recentul concurs 
de haltere desfășurat 
la Habarovsk. Semi* 
mijlociul Iuri Kuren- 
țov a ridicat la stilul 
„aruncat" o halteră 
în greutate de 175 kg 
performantă superi
oară cu 1,5 kg recor
dului mondial oficial 
deținut de cehoslo
vacul Zdrazila. în 
limitele aceleiași ca-

Viaceslav 
a „smuls"

tegorii..
Kozlov
146,5 kg.

REPUBLICANEFINALELOR
La Călimănești, pe aleile 

parcului Ostrov, o insulă în 
mijlocul Oltului se dispută 
astăzi finalele Campionatului 
republican la cros.

Titlurile de campioni se vor 
acorda la trei categorii de 
probe feminine (junioare II, 
junioare I și senioare) și la 4 
categorii de probe masculine 
(juniori II, juniori I, seniori 
demifond și seniori fond).

In lupta pentru cucerirea a 
cestor titluri, sînt mulți pre- 
tendenți atît la individual cît 
și la echipe. Să vă prezentăm 
cîțiva dintre protagoniști : Va- 
moș, Barabaș, Ov. Lupu, Con
stantin și Forica Grecescu, 
Elisabeta Teodorov, Fl. Pe
trescu, V. Furdui, L. Frunză, 
V. Gabor, C. Bloțiu, I. Perju, 
I. Cîmpeanu, G. Moldoveanu, 
M. Nicoară. Pmă în prezent 
și-au anunțat participarea 
peste 600 de concurenți. Oa
menii muncii veriiți la odihnă 
și tratament pe Valea Oltului 
vor putea să urmărească con
cursul prin intermediul 
O.N.T.-ului, care organizează 
excursii cu acest prilej de la 
Govora și Rîmnicu-Vîlcea.

Actuala ediție a întrecerii 
va fi și mai disputata deoa
rece constituie un criteriu de 
definitivare a reprezentative
lor țării noastre pentru Crosul 
Balcanic programat la 12 a- 
prilie. De altfel și a XVIII-a 
ediție a Crosului Balcanic se 
desfășoară tot într-o stațiune 
balneo-climaterică, Srantacka 
Banja din Iugoslavia. Intere
sant de amintit că pentru 
prima oară în acest an, la 
Campionatul republican de 
cros, pe lingă cursele de seni
ori, senioare și juniori, se va 
desfășura și o cursă rezervata 
junioarelor.

Disputarea curselor pentru 
juniori și junioare II pînă în 
faza finală este neîndoielnic o 
măsură binevenită pentru pre
gătirea acestor categorii de 
crosiști. S-ar părea însă că 
distanțele (1 500 m. pentru ju
niori și respectiv 700 m pentru 
junioare) sînt prea lungi în 
raport cu vîrsta și pregătirea 
concurenților.

SILVIU DUMTTRESCU 
antrenor de atletism

Intr-unui din laboratoarele In
stitutului de cercetări alimenr 

tare din București
Foto : AGERPRES

Mondialele de handbal
Astăzi, în Palatul sporturilor din 

Praga se încheie cea mai pasio
nată ediție a campionatului mon
dial masculin de handbal în 7. Fi
nala acestei competiții, care a 
monopolizat de 10 zile atenția ama
torilor de sport, aduce în terenul 
de joc reprezentativele R.P. Romîne 
și Suediei. Echipa romînă, dețină
toarea. trofeului, a confirmat valoa
rea sa internațională fiind prezen
tă la ultimul act pentru a-și apăra 
titlul. Mandbaliștii romîni au cîști- 
gat în toate cele 5 partide dispu- 

. tate la actuala ediție cu echipele 
U.R.S,6, (16-14), Norvegiei (1^-10), 
Japoniei (36-12), Daneîfiarceî323-15) 
și R. S. Cehoslovace (t6-15), îns
criind? 111 puncte față de 51 pri
mite.

Aseară la Fraga, în cadrul 
campionatului mondial mas
culin de handbal în 7, echipele 
R. S. Cehoslovace și R. F. 
Germane s-au întîlnit pentru 
desemnarea locului 3—4. 
Handbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 
22—15 (8—7) și cu aceasta
medalia de bronz la actualul 
campionat. Echipa R. F. Ger
mane s-a clasat pe locul 4.

In partida pentru locurile 
7—8. selecționata Danemarcei 
a învins echipa R. P. Ungare 
cu 23—14 (8—6).

pentru pescuit
GALAȚI (de 

dentul nostru), 
la întreprinderea piscicolă din 
Brăila se fac intense pregă
tiri în vederea începerii pes
cuitului de primăvară. în a- 
cest sens, pescarii au pregătit 
vintirele și talienele. Totodată, 
ei au confecționat, în cadrul 
întreprinderii, alte 2 500 noi 
vintire din relon. Au fost, de 
asemenea, reparate ambarca
țiunile, s-au reamenajat pune* r< 
tele piscicole continuîndu-se 
în același timp însilozarea u- 
nor mari cantități de gheață 
necesară conservării peștelui 
pe timpul verii.

la corespon- 
— In prezent,

La S.M.T. Orăștie, regiunea Hunedoara, lucrează și tînărul 
mecanic Muscaliuc Dumitru. El se străduiește să efectueze nu

mai reparații de bună calitate

tul publieat de tov. Pancu Iași în 
nr. 4594 din 25 februarie 1964, 
reiese că dirigintele a făcut totul) 
dirigintele elevului Pribegeanu Ion 
nici în clasa a V-a, nici în clasa 
a Vl-a și nici în clasa a VH-a nu 
a luat măsuri. Cu toate că a mers 
la domiciliul părinților, efieiența 
vizitelor sale nu s-a răsfrînt nici 
asupra familiei, nici asupra copi
lului. Dirigintele n-a insistat pen
tru convingerea părinților spre a-1 
ajuta în corectarea copilului. Sîn- 
tem convinși că oricît de „sătui" 
ar fi fost părinții acestui copil 
de faptele lui, profesorul i-ar fi 
putut convinge că și ei îi pot da 
un mare ajutor. Greșeala colectivu
lui nostru constă în faptul că n-a 
insistat asupra acestui lucru. Nu 
putem spune că nu s-a încercat 
stabilirea unei legături cu familia, 
convingerea acesteia, că n-am ce
rut și sprijinul comitetului de 
părinți și că nu am fost ajutați 
în această acțiune. Totuși la 
toate insistențele noastre și ale 
comitetului de părinți, fami
lia a rămas cu brațele în
crucișate. Probabil că inter
venția noastră a fost tardivă și 
sîntem convinși că acesta este 
adevărul. Am întreprins o aseme
nea acțiune atunci cînd în com
portarea copilului se iviseră fapte 
prea grave, (în clasa a VTI-a) iar 
părinții care, (așa cum relatau u- 
nele materiale în presă) nu ne-au 
înțeles, n-au pornit la o acțiune 
comună cu noi, adică nu au făcut 
nimic

Conducerea școlii, la interven
țiile profesorilor a folosit o serie 
de alte metode. Discuțiile cu ele
vul Pribegeanu Ion, discutarea Iui 
în consiliile pedagogice, folosirea 
careului — dar fără rezultate. 
Elevul a început să lipsească de la 
școală și mai mult.

Este adevărat că școala noastră

a organizat și unele excursii, vi
zite Ia muzee, întreprinderi, 
G.A.C.-uri, vizionări de filme și 
spectacole în grup la care elevul 
Pribegeanu nu a participat. La 
cercurile cu elevii, la Palatul pio
nierilor, anul trecut a fost doar 
de două ori. Este posibil ca elevul 
să fi încercat anumite sentimente 
deprimante. In articolele publica
te în presă se arată că elevul 
Pribegeanu Ion a spus dirigintelui 
„dacă aș învăța ca nimeni altul, 
dacă aș fi cumințenia întruchipa
tă, n-am să scap de careu“. Ne 
întrebăm care a fost reacția pro
fesorului diriginte Zgardan Ion la 
auzul unor asemenea cuvinte ale 
elevului său ? A încercat oare 
sa-1 convingă că toate măsurile 
luate au fost spre binele lui ? A 
cerut dirigintele profesorilor, con
siliului pedagogic, conducerii șco
lii, organizației de pionieri sau or
ganizației de partid din școală să 
nu-1 mai scoată în fața careului ?

Toate acestea dovedesc că di
rigintele elevului n-a cerut spriji
nul nimănui nici chiar atunci 
cînd se pare că elevul Pribegeanu 
Ion a început să-și vadă singur 
greșelile. Dacă preocuparea diri
gintelui pentru readucerea elevu
lui în școală, pentru ridicarea ni
velului la învățătură ar fi fost cu 
adevărat pornită din dragoste și 
atașament pentru acest copil — 
ar fi făcut orice pentru el, s-ar fi 
străduit mai mult să-1 ajute, mă
car la obiectul său, nu i-ar fi în
cheiat media cu trei.

Colectivul pedagogic al școlii 
noastre consideră că daca diri
gintele clasei, profesorul 
Ion, s-ar fi străduit mai 
cunoască particularitățile 
Pribegeanu, dacă s-ar fi 
mai mult de el și i-ar fi 
dorințele și înclinațiile, dacă l-ar 
fi ajutat cu tact în realizarea a-

Zgardan 
mult să 
elevului 
apropiat 
cunoscut

cestora, într-un cuvînt, dacă ar fi 
stăruit pentru formarea și dez
voltarea unor trăsături de caracter 
pozitive, elevul n-ar fi plecat 
chiar și de la orele de dirigenție. 
In locul unor măsuri pedagogice, 
al unor metode eficiente elevul 
era considerat „bolnav* — fapt ce 
a indus în eroare întregul nostru 
colectiv pedagogic. Desigur că și 
noi sîntem vinovați de faptul că 
ne-am lăsat induși în eroare și 
cu toate că eram convinși că ele
vul nu este bolnav am continuat 
să folosim mijloacele și procedee
le obișnuite, fără a cere organelor 
în drept să ne ajute în crearea 
unor condiții mai bune pentru 
învățătură acestui elev decît cele 
pe care le avea în propria sa fa
milie. Preocupați de instruirea și 
educarea celor peste 700 de elevi, 
n-am depus toate eforturile, toată 
experiența noastră, spre a-1 ajuta 
pe elev, pe diriginte, pe părinți. 
Conducerea școlii, organizația de 
pionieri n-a reușit să mobilizeze 
forța colectivului pedagogic, al 
elevilor chiar pentru ca asemenea 
situație să fie. remediată la timp. 
Organizația de pionieri, sub con
ducerea instructoarei, a vizionat 
nenumărate filme, a făcut excursii 
și vizite la întreprinderi, a orga
nizat simpozioane, drumeții, adu
nări tematice etc. In rîndurile 
pionierilor și școlarilor care parti
cipau Ia asemenea acțiuni, elevul 
Pribegeanu Ion a lipsit.

Sîntem convinși că orice mun
că cere pasiune, dragoste, pricepe
re. Profesorii școlii noastre în 
marea lor majoritate depun toată 
străduința pentru ca să facă din 
elevii lor oameni de nădejde. S-ar 
putea crede că la școala noastră 
toți elevii au avut și au abateri 
grave. Nu. Printre absolvenții a- 
cestei școli, mulți dintre ei sînt

I
astăzi elevi fruntași la învățătură 
în școlile medii, profesionale : alții 
se află pe băncile institutelor de 
învățămînt superior sau muncesc 
în fabrici și uzine făcînd cinste 
școlii care i-a instruit și educat.

N-am reușit să realizăm același 
lucru și pentru elevul Pribegeanu 
Ion. Este inutil să spunem că 
vina o poartă familia, școala, in
structorul etc. Elevul Pribegeanu 
Ion a fost o încercare grea pentru 
noi, pentru munca și răspunderea 
ce ni s-a încredințat. Cu el n-am 
reușit, dar am văzut cum trebuie 
să acționăm în viitor. Și credem 
că nu greșim dacă afirmăm că 
atunci cînd e vorba de copii, 
oricare ar fi comportarea lor, de 
la instructor, diriginte și pînă la 
director toți trebuie să se unească 
și să acționeze ca unul pentru 
formarea deprinderilor de compor
tare civilizată la elevi, pentru 
formarea unor cetățeni demni de 
patria în care trăim și muncim.

Răspundere 
colectivă 
nu „țapi 

ispășitori!“ 
determinat săritura pe geam pea 

care cititorii o știu.
Dar mai este un motiv pentru 

care „unicul vinovat** a fost pro
clamat dirigintele. Despre diri
ginte, în articolele noastre se scria 
că stătuse de vorbă de nenumă
rate ori cu elevul și cu părinții a- 
cestuia. Scriau și atunci că n-a 
realizat mare lucru, soluțiile sale 
pedagogice au fost lipsite de 
eficacitate, dar măcar omul s-a

r
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străduit să facă ceva. Ei bine, 
o asemenea afirmație n-au putut-o 
admite tovarășii din colectivul de 
conducere al Școlii 136. Le-ar fi 
convenit să scriem că ori toți 
n-au făcut nimic, on toți au făcut 
tău &ev&.

Deși era evident că, în articole
le noastre, profesorului diriginte 
nu i se aduceau nici un fel de 
laude, el fiind la fel de vinovat 
ca și toți ceilalți prin lipsa sa de 
perseverență, de curaj în a critica 
unele metode needucative stator
nicite în școală, cîtorva colegi de 
ai săi U s-a părut că noi îl lău
dăm. Și asta întrecea toate margi
nile I Ori cît ar părea de ciudat, 
în ședința la care am asistat, 
problema în jurul căreia s-a dis
cutat cu cea mai mare aprindere 
n-a fost nici pe departe analiza 
greșelilor pedagogice care au dus 
la apariția „cazului", ci reproșul, 
mai mult sau mai puțin abil care, 
în esență, ar putea fi formulat 
astfel: „De ce n-am fost lăudați 
și noi? Avem și noi realizări...".

Aveți, stimați tovarăși, fără în
doială, că aveți, nimeni n-a dorit 
și nu dorește să vă răpească me
ritele, nimeni n-a dorit și nu do
rește să vă submineze prestigiul, 
dar, e timpul să se înțeleagă că 
nu despre aceste frumoase reali
zări din școală am fost nevoiți să 
scriem în legătură cu situația ele
vului Pribegeanu, ci despre lip
surile existente. Acestea ar fi fost 
firesc să fie analizate de către ca
drele didactice ale Școlii 136, să 
se tragă concluzii care să nu mai 
facă posibilă apariția pe viitor a 
unor „cazuri" la fel, cunoscînd 
că există toate prerhizele ca să 
se ducă pînă la capăt și cu răs
pundere o asemenea analiză, toc
mai pentru că școala respectivă 
numără și o seamă de realizări 
frumoase. Căutînd și în continua
re „țapi ispășitori", acuzînd și în 
continuare faptul că, punerea „ca
zului* în discuție, a știrbit pres
tigiul profesorilor, nu vor fi gă
site nici odată căile de remediere 
a lipsurilor. Să ne gîndim la ade

vărul axiomatic că, dacă absența 
spiritului autocritic este reproba
bilă, la oricare om trăind astăzi 
la noi, ea este de neconceput la 
un pedagog. Iritarea în fața criti
cii a făcut ca însăși scrisoarea re
dactată de tovarășa directoare, în 
numele colectivului didactic al 
școlii, să fie plină de contraziceri, 
de ocolișuri, să apară, pe alocuri, 
o înșiruire de vorbe și nu de fap
te. Se scrie că „nu vom încerca să 
fugim de răspundere" dar, adese
ori scrisoarea ne dă sentimentul 
nu numai că se fuge, ci se reali
zează chiar un record de... viteză 1 

Pe cititorii ziarului nostru îi in
teresează în primul rind — în ca
zul acesta — nu faptul că în Școa
la nr. 136 s-au organizat mai mul
te acțiuni interesante cu elevii, 
„dar la care elevul Pribegeanu n-a 
participat". Pe cititorii noștri ÎL. 
interesează de ce n-a participat, 
de ce n-a existat strădania ca el 
să participe ? Se scrie că „discu
țiile cu elevul Pribegeanu Ion, dis
cutarea lui în consiliile pedagogi
ce, folosirea careului au fost fără 
rezultat*. Dar pe cititorii noștri îi 
interesează tocmai de ce au fost 
acestea fără rezultat. Se mai afir
mă în continuare că dirigintele 
elevului „n-a cerut sprijinul ni
mănui*. Dar „cazul" Pribegeanu 
nu era un secret al cuiva. îl știa 
bine, cît se poate de bine, fieca- 
•e cadru didactic din școală, după 
cum se și recunoaște în scrisoarea 
tovarășei directoare. Pe cititorii 
noștri îi interesează, desigur, și de 
ce n-a cerut dirigintele sprijinul 
nimănui, dar și de ce nu i-a fost 
acordat fără să fi fost cerut, în- 
truut nici un amănunt al „cazu
lui* nu era necunoscut.

Se spune în scrisoare că „școa
la a folosit comitetul de părinți", 
că „a antrenat pe părinți" la re
pararea gardurilor, la alte treburi 
necesare, unde trebuiau șî ei să a- 
jute, da, i-a folosit. Se poate însă 
spune că a făcut același lucru în 
cazul procesului educativ ? Nu.

Se mai scrie apoi că tovarășii 
din colectivul pedagogic n-au ce
rut „organelor în drept* să-i aju
te „în crearea unor condiții mai 
bune la învățătură elevului Pribe
geanu". Care „organe în drept" ? 
Aceste organe le reprezintă înșiși 
pedagogii școlii. în primul rînd ei 
sînt chemați să ajute. Dar, din 
păcate, fuga de răspundere n-o 
dovedește doar acest caz în activi
tatea unor cadre didactice și în 
conducerea Școlii 136. Răsfoind 
condicile de clasă găsim numeroa
se alte exemple. De multe ori rite 
un profesor se „plînge" diriginte
lui de comportarea rite unui elev, 
„cere" conducerii școlii „să ia mă
suri urgente". Dar de ce nu în
cearcă 6ă facă aceasta însuși pro
fesorul, autor al acestor cereri ? 
Răspunsul nu lasă loc la dubii: 
pentru că vrea ca răspunderea s-o 
poarte altcineva I

Da, firește, e mai simplu să 
învinuiești un singur om, să a-

runci totul în spatele lui. E mai 
simplu, dar e de neconceput.

Iată ce se mai scrie : „S-ar pu
tea crede că la școala noastră toți 
elevii au avut și au abateri gra
ve". Cine ar putea crede una ca 
asta ? Și atunci de ce se scrie ast
fel ? Să o spunem deschis : pen
tru că încă se mai așteaptă niscai
va laude. Și ele, în „cazul" ele
vului Pribegeanu, deoarece despre 
acesta e vorba, n-au cum să so
sească. Ne surprinde totodată că 
despre colaborarea școlii cu orga
nizația de pionieri nu se aminteș
te nimic. Însăși tovarășa directoa
re arăta, la discuția din școală, a- 
mintită mai sus, că „tovarășii pro
fesori nu ajută organizația de pio
nieri", lucru certificat și de tova
rășa instructoare, prezentă acolo. 
De ce nu se spune asta în răs-- 
puns ? De ce nu se vorbește nimic •- 
despre ceea ce-și propun sa facă 
tovarășii din colectivul profesoral 
pentru a ajuta cel puțin de acum 
înainte organizația de pionieri ?

Abia în final, scrisoarea afir
mă cîteva lucruri juste, sîntem Vi
sați să vedem, așa cum era firesc, 
că s-a izbutit să se descopere o 
spărtură în zidul care, într-o vre
me, închisese colectivul didactic al 
Școala 136, într-o atmosferă nu 
întotdeauna creatoare, frustată de 
spirit de colaborare, de răspunde
re comună, de înaltă exigență ca 
un rezultat al ne folosirii criticii și 
autocriticii. Angajamentul din fi
nalul scrisorii ne îndreptățește să 
credem că se va face totul ca ceea 
ce s-a numit „cazul" Pribegeanu 
să ramină o triștă amintire, iar 
repetarea lui imposibilă. Sînt toate 
condițiile pentru aceasta. Școala 
136 se poate mîndri cu destule 
realizări Bucurați-vă de ele, tova
răși profesori, sporiți-le neîncetat, 
dar străduiți-vă ca ele să nu vă 
mai pună în situația de a nu vă 
vedea și lipsurile.

în această privință, da, Școala 
136 poate primi șl un ajutor de 
la „organele în drept" — întele- 
gînd prin ele secția raională de 
învațămînt care ar trebui să o a- 
jute mai mult în organizarea unei 
dezbateri profunde, 
răspundere. Noi știm 

. din raionul „Lenin", 
în toată țara, există
foarte bună a cadrelor didactice, 
majoritatea profesorilor noștri do
vedind multă pricepere, răspun
dere și dragoste pentru copii. Să-i 
ajute secția de învațămînt raională 
și pe tovarășii de la Școala 136 să 
cunoască această valoroasă expe
riență. De educația elevilor răspund 
toți profesorii. Deoarece din scri
soare nu reies concret măsurile pe 
care colectivul didactic și condu
cerea Școlii 136 intenționează să 
le ia și să le aplice în viitor, o 
asemenea dezbatere profundă, cu 
sprijinul secției raionale de învă- 
țămînt, le-ar putea fără îndoială 
stabili concret și aplica în practica 
muncii în școală.

cu simț de 
că în școlile 
ca de altfel, 
o experiență



Problema Ciprului în discuția Acțiuni
Consiliului de Securitate

NEW YORK 14 (Agerpres).
La ședința Consiliului de 

Securitate, care a început vi
neri la ora 18, ora New York- 
ului (ora 1,00 ora Bucureștiu- 
lui), primul a luat cuvîntul 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care i-a informat pe 
membrii Consiliului de Secu
ritate asupra stadiului formă
rii forței O.N.U. După cum a 
menționat secretarul general, 
el a primit consimțămîntul a 
trei guverne — Canada, Ir
landa și Suedia — de a trimite 
unități în Cipru. Forța O.N.U., 
a subliniat U Thant, va fi for
mată fără nici o amînare și 
trimisă imediat în Cipru. Pri
miți grup de ofițeri canadieni 
a plecat spre Cipru în noaptea 
de 13 spre 14 martie.

Referindu-se la avertismen
tul guvernului turc că va tri
mite trupe în Cipru, dacă pre
ședintele Makarios nu va ac
cepta condițiile puse de Tur
cia, secretarul general a subli
niat că poziția guvernului turc 
.implică o primejdie atît de 
mare încît este nevoit să cea
ră energic revizuirea neîntâr
ziată a acestei hotărîri".

Reprezentantul Ciprului, Ze- 
non Rossides, a declarat că a 
cerut convocarea Consiliului 
de Securitate din pricina „pri. 
mejdiei invaziei Turciei". .Re- 
fcrindu-se la nota guvernului 
turc adresată guvernului ci
priot, el a calificat-o ca o în
călcare flagrantă a rezoluției 
adoptată la 4 martie de Con
siliul de Securitate, rezoluție 
care cheamă toate țările să se 
abțină de la amenințările de a 
recurge la forță împotriva in
dependenței și integrității te
ritoriale a Ciprului.

Reprezentantul U.R.S.S., N. 
T. Fedorenko, a chemat Consi
liul de Securitate să înlăture 
primejdia care amenință Ci
prul și să determine Turcia să 
îndeplinească hotărîrile Consi
liului de Securitate, respectând

obligațiile care îi revin din 
Carta O.N.U.

După o întrerupere de o oră 
și jumătate, reprezentantul 
Braziliei a prezentat, în nume
le a cinci membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Secu
ritate — Bolivia, Brazilia, 
Coasta de Fildeș, Maroc și 
Norvegia — un proiect de re
zoluție în care cheamă toate 
statele ca, în conformitate cu 
obligațiile ce decurg din Carta 
O.N.U. să se abțină de la orice 
acțiune care să constituie o 
primejdie pentru situația su
veranității Republicii Cipru, 
păcii și securității internațio
nale.

Reprezentantul Greciei a de
clarat că guvernul său va spri
jini toate măsurile pe care le 
va adopta secretarul general 
al O.N.U. și că va aloca 500 000 
dolari pentru finanțarea ope
rațiunilor O.N.U. în Cipru.

Trecîndu-se la vot, rezoluția 
a fost adoptată în unanimitate.

NICOSIA 14 (Agerpres). — 
Guvernul cipriot a făcut cu
noscut în cursul nopții de vi
neri spre sîmbătă — potrivit 
agenției Reuter — că pe insulă 
nu s-au înregistrat ciocniri și 
că va face tot posibilul pentru 
menținerea calmului. înapoie
rea din Atena la Nicosia a 
președintelui Makarios a fost 
urmată de remiterea notei 
guvernului cipriot prin care se 
respinge avertismentul turc, 
notă pe care ambasadorul turc 
la Nicosia a refuzat să o ac
cepte.

La Ankara a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri 
în urma căreia s-a anunțat că 
Turcia va contribui cu 100 000 
de dolari la costul de întreți
nere a forței O.NXT. pentru 
Cipru. Totodată, surse oficiale 
au anunțat — potrivit agenției 
Reuter — că dacă forța O.N.U. 
pentru Cipru este constituita, 
problema intervenției turcești 
nu se mai pune.

0 hotărîre a C.C. al P.C-U-S,
și a Consiliului de Miniștri al U.RS.S.
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

IXipă cum anunță agenția TASS, 
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adoptat 
liotărîrea „Cu privire la dezvol
tarea continuă a lucrărilor de cer
cetări științifice în instituțiile de 
învățămînt superior". In hotărîre 
se arată că se consideră necesar 
să se ridice simțitor rolul oame
nilor dc știință din instituțiile de 
învățămînt superior în asigurarea 
progresului tehnico-științific în 
industrie și agricultură, în tra
tarea problemelpr științelor natu
rii și științelor sociale. Aceasta 
urmează să se realizeze prin an
trenarea mai energică a oamenilor 
dc știință la soluționarea sarcini-

lor. practice ale economiei, îndeo
sebi în domeniul chimiei și con
strucțiilor de mașini pentru in
dustria chimică.

Se preconizează luarea unor 
măsuri pentru atragerea profeso
rilor și docenților din instituțiile 
de învățamînt superior la activi
tatea de cercetări științifice în 
laboratoarele întreprinderilor și în 
organizațiile de producție pentru 
asigurarea resurselor tehnice-ma- 
teriale necesare lucrărilor de cer
cetări științifice și întăririi și dez
voltării bazei tehnice-materiale a 
mslifuțiildr de învățămînt supe
rior precum și măsuri pentru îm
bunătățirea editării lucrărilor ști
ințifice.

Semnarea comunicatului 
bulgar

Delegația de 
vecnamentală 
frunte eu Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului 
de Miniștri a sosit la Sofia.

Sîmbătă, a avut loc un mi
ting al oamenilor muncii la 
care Todor Jivkov a vorbit 
despre rezultatele vizitei dele- 
gației în R-P- Ungară.

comun

de protest

ale
• DIN

studenților rasiale din Africa de sud

MADRID • DIN QUITO

ungaro
BUDAPESTA 14 (Agerpres). 

în urma tratativelor care s-au 
desfășurat la Budapesta în 
spiritul prieteniei și al înțele
gerii reciproce. Janos Kadar și 
Todor Jivkov au semnat vi
neri comunicatul comun unga- 
ro-bulgar.

A fost semnat, de aseme
nea, un protocol cu privire la 
sarcinile legate de dezvoltarea 
relațiilor economice ungaro- 
bulgare.

partid și gu- 
bulgară, în

MADRID 14 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunți 
că numeroși studenți de la 
Facultatea de științe politice și 
economice din Madrid au ocu
pat amfiteatrul acestei facul
tăți în semn de protest împo
triva faptului că autoritățile 
au interzis o conferință a pro
fesorului Enrique Tierno Gal
van.

Interzicerea conferinței, re
latează agenția menționată, a 
provocat o vie agitație în rîn- 
durile studenților madrilieni, 
care au constituit o „A treia 
adunare liberă a studenților'. 
Adunarea a adoptat în unani
mitate un manifest în care se 
protestează împotriva suspen
dării arbitrare a conferinței

prof. Tierno Galvan, a violen
telor represiuni polițienești, a 
obscurantismului în universi
tățile spaniole, precum și îm
potriva lipsei de democrație în 
sindicate.

După cum informează France 
Presse, manifestul cere pune
rea de urgentă în libertate a 
tuturor studenților arestați, 
alegerea democratică a orga
nelor sindicale, precum și li
bertatea sindicală.

Federația universitară de
mocratică spaniolă, a cărei ac
tivitate este interzisă de auto
rități, a distribuit manifeste în 
care se pronunță împotriva 
sindicatelor organizate de gu
vern. cerînd libertatea și de
mocratizarea sindicatelor

QUITO 14 (Agerpres). — 
în urma închiderii de că
tre dictatura militară din 
Ecuador a Universității 
centrale din Quito și a mă
surilor adoptate în vederea 
reorganizării universității 
și anulării autonomiei ei, 
numeroase organizații stu
dențești și de tineret au 
inițiat o serie de acțiuni de 
protest.

în fruntea acestei cam
panii se află Federația stu
denților universitari din 
Ecuador, care intr-o decla
rație dată publicității sub
liniază că închiderea Uni
versității din Quito repre
zintă un atentat _ la tradi
țiile culturale și universi
tare din țară.

VIENA 14 (Agerpres).
După cum anunță corespon
dentul din Viena al agenției 
France Presse, mal multe sute 
de tineri vlenezi au organizat 
vineri un marș de protest îm
potriva discriminărilor rasiale 
practicate în Africa de 
Potrivit corespondentului, 
ticipanții la marș purtau 
carte pe care se putea 
„Libertate pentru negri în 
Africa de Sud", „Nu cumpă
rați mărfuri provenind din 
Africa de Sud", precum și alte 
lozinci împotriva discriminării 
rasiale. In timpul marșului, 
numeroase grupuri de studenti 
străini care studiază în capi
tala Austriei s-au alăturat ma- 
nifestanților. France Presse 
menționează că marșul a de
curs în liniște, nu s-a semnalat

■ nici un incident.

BRAZILIA: Semnarea decretelor privind

și a unor pămînturi nefolosite
RIO DE JANEIRO 14 (Ager

pres). — Președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a semnat la 13 
martie decretul cu privire la 
exproprierea a șase rafinării de 
petrol particulare, care nu fă
ceau încă parte din societatea 
de stat „Petrobras", precum și 
decretul cu privire la expro
prierea pămînturilor rămase 
nefolosîte pe marginea șosele
lor principale și a căilor fe
rate. Agenția United Press In
ternational califică semnarea 
decretului cu privire la expro
prierea unor terenuri agricole 
drept „un prim pas în direc
ția reformei agrare".

După semnarea decretelor, 
președintele Braziliei, a parti
cipat la un uriaș miting în 
sprijinul reformelor structura
le desfășurat la Rio de Janeiro. 
Potrivit agenției Associated 
Press, în fața a celor 200 0G0 
de participanți la miting, Joao 
Goulart a rostit o cuvîntare 
care a fost transmisă de pos
turile de radio. în cuvîntarea 
sa, președintele Goulart a 
menționat că pămînturile vor 
fi distribuite țăranilor în de
curs de 60 de zile. Totodată, 
el a subliniat că va cere un a- 
mendamfint la Constituția bra
ziliană, care prevede oa pă
mînturile să fie plătite de că
tre țărani în monedă lichidă. 
Acest mod de a plăti pămîn- 
turile, a spus el, „nu poate 
constitui o reformă agrară ci 
o afacere pentru latifundiari". 
Președintele a afirmat că ma
joritatea poporului brazilian 
nu este de acord cu situația 
nesatisfăcătoare din țară, care 
în prezent a devenit de nesu
portat. Referindu-se, după 
cum remarcă agenția Associa
ted Press, la Partidul Comu
nist Brazilian, scos în afara 
legii, președintele Braziliei a 
afirmat că „în Congres tre-

buie să fie reprezentate toate 
curentele politice".

în altă ordine de idei, pre
ședintele a vorbit despre ne
cesitatea consolidării econo
miei braziliene, menționînd că 
vor fi întărite legile în vede
rea controlării creșterii prețu
rilor în Brazilia. La miting au 
mai luat cuvîntul guvernatori 
ai unor state, membri ai con
gresului, conducători ai sindi
catelor etc.

Menționînd tendințele reac- 
țiunii braziliene, care încearcă 
să zădărnicească înfăptuirea 
reformelor de structură în 
Brazilia, Agenția Asociated 
Press relatează că guvernato
rul statului Sao Paolo, Adhe- 
mar de Barros, a amenințat că 
va folosi cei 40 000 de poli
țiști din acest stat pentru a 
bloca orice preluare a pămîn- 
turilor. Carlos Lacerda, guver
natorul statului Guanabara, 
și-a afirmat, de asemenea, 
ostilitatea față de noul decret 
cu privire la împărțirea unor 
pămînturi țăranilor.

denunțare a acordurilor
privind bazele militare

străine din Libia
TRIPOLI 

Ziarul „As 
textul notei 
proiectul de 
denunțarea 
vind bazele 
de pe teritoriul libian, 
zentat în parlament de către 
un grup de deputați.

„Existența bazei militare 
americane în Libia, se arată 
în notă, nu corespunde nici
decum obligațiilor asumate 
de țara noastră la conferința 
șefilor statelor 
conferința șefilor de state 
africane, precum 
conferințe la care am partici
pat. Baza militară americană 
a devenit un pericol pentru 
viitorul tuturor țărilor arabe".

Autorii proiectului de lege 
cer tuturor parlamentarilor li- 
bieni 9ă sprijine lupta pentru 
denunțarea tratatelor înrobi
toare și pentru lichidarea ba
zelor străine de pe teritoriul

14 (Agerpres).
Saab- publică 
explicative Ia 

lege prevăzînd 
acordurilor pri-- 
militare străine 

pre-

arabe, la

și la alte

Pronunțarea

Sînt 25 de ani de atunci
25 de ani s-au scurs de atunci. 

Era o dimineață geroasă, cu vis
col. Praga avea un aspect trist, a- 
păsător. Locuitorii ei trăiau un 
moment cumplit. Pe străzile ora
șului de pe Vltava goneau tancu
rile hitleriste și mărșăluiau ostașii 
„fiihrerului". Peste străvechiul 
Hrad, ale cărui ziduri înegrite au 
fost martore ale atâtor pagini de 
istorie cehoslovacă, fîlfîia? drapelul 
cu crucea încîrligată. Ocupanții 
își celebrau vremelnica biruință.

15 martie 1939 este un moment 
ce nu poate fi analizat disparat, 
rupt de întreaga evoluție a eveni
mentelor din perioada care a pre
cedat declanșarea celui de al doi
lea război mondial. Ocuparea Ce
hoslovaciei reprezenta un obiectiv 
al politicii hitleriste stabilit mai 
de mult, o etapă de început în pla
nul peptru acapararea întregului 
continent european în numele 
„noii ordine". încă la 21 aprilie 
1938, Hitler a avut o convorbire 
strict secretă la cancelaria Reichu- 
lui cu generalul Keitl, șeful sta
tului major al armatei naziste. 
Atunci, dictatorul de la Berlin i-a 
comunicat lui Keitl hotarîrea de a 
ocupa Cehoslovacia și l-a însărci
nat cu elaborarea planului de o- 
fensivă. Operațiunea urma să 

• poarte denumirea de „Fall Griin". 
Calculele lui Hitler — după cum 
reiese din documente — se bazau 
pe faptul că puterile occidentale 
nu vor interveni în apărarea alia
tului lor cehoslovac. Pregătirile 
militare au fost însoțite de acțiuni 
de subversiune dirijate de servicii
le secrete hitleriste.

în toamna lui 1938, la Mun- 
chen, politicienii occidentali au a- 
juns la o tranzacție cu Hitler și 
Musolini. Cehoslovacia pierdea 
atunci nu numai regiunea sudetă. 
Tranzacția aceasta îi dădea lui 
Hitler certitudinea că poate să ac
ționeze împotriva Cehoslovaciei 
fără a se teme de o ripostă fran-

co-engleză. Ceea ce s-a întâmplat la 
Miinchen a avut grave consecințe 
atît pentru Cehoslovacia, cît și 
pentru întreaga Europă, pentru că 
agresiunii hitleriste i s-a deschis 
drum larg.

„Coloana a V-a" hitleriștă ac
ționa febril în direcția descompu
nerii statului cehoslovac, în vre
me ce la Berlin amănuntele planu
lui privind ocuparea Cehoslova
ciei erau precizate. în seara de 14 
martie 1939, pe peronul uneia din 
gările berlineze sosea cu un tren 
special din Praga Hacha, pre
ședintele de atunci al Ceho-

Un sfert de secol
de la cotropirea

Cehoslovaciei

de către hitleristi

slovaciel, Cîteva ore mai târziu 
puțin după miezul nopții, el avea 
să dea ochii cu Hitler. ^FtihreruF" 
n-avea timp de fraze protocolare; 
Era extrem de grăbit. I-a ’ comuni
cat scurt, tăios, că odată cu zorile 
acestei dimineți, trupele germane 
vor începe ocuparea Cehoslova
ciei.

In zorii zilei tancurile conduse 
de generalul von Blaskowitz tre
ceau frontiera cehoslovacă. Adică 
frontiera pe care Anglia, Fran
ța, Italia și Germania o de
claraseră inviolabilă. Chamberlain 
declara în Camera Comunelor, în 
aceeași zi, că guvernul său „nu se 
mai consideră responsabil de ga-

O pitorească imagine

Austria: cu telefericul dea

supra Lacului Alb

verdictului
Pe

s<ur
în procesul lui Ruby: pedeapsa
cu moartea pe scaunul electric
DALLAS 14 (Agerpres). — 

Procesul lui Jack Ruby, asa
sinul lui Lee Oswald, a luat 
sfîrșit sîmbătă la Dallas. Ju
rații s-au pronunțat în unani
mitate pentru pedeapsa cu 
moartea pe scaunul electric. 
Sentința a fost dată după de
liberările celor ,12 jurați care 
au durat două ore și 19 mi
nute. Comentatorii agențiilor 
occidentale de presă remarcă 
faptul că acestea au fost cele 
mai scurte deliberări ale unui 
complet de jurați care au a- 
vut loc vreodată în statul 
Texas.

Sîmbătă dimineața, puțin 
timp după ora 9, jurații s-au 
retras pentru a delibera într-o 
cameră alăturată sălii de șe
dințe a tribunalului. In tot a- 
cest timp ușa camerei a fost 
încuiată. La ora 11,35 pre
ședintele juriului, Max Cau
sey, fost pilot în aviația mili
tară, a bătut în ușă. „Am a- 
juns la un verdict" — a comu
nicat el șerifului. Imediat 
după aceea, în sala de ședințe 
au fost convocați avocații, 
judecătorul Brown, procurorul, 
ziariștii și publicul. Președîn-

tele juriului Causey, a înmî- 
nat șerifului verdictul scris 
care a fost transmis judecăto
rului Brown. Acesta a citit cu 
glas tare : „Noi, completul de 
jurați recunoaștem pe acuzat 
vinovat de asasinat cu preme
ditare, așa cum a fost incul
pat și hotărîm sentința la pe
deapsa capitală*'. In acel mo
ment ° duzină de polițiști 
s-au repezit de pe băncile re
zervate publicului înconjurînd 
pe acuzat, care a fost scos apoi 
afară din sală.

Imediat după aflarea ver
dictului, principalul apărător 
al lui Ruby, Melvin Belli, a 
declarat că va face recurs la 
cea mai înaltă instanță jude
cătorească din S.U.A.

Ședința de sîmbătă a fost 
cea mai scurtă de la începerea 
procesului lui Ruby și a du
rat numai cinci minute. Ea a 
fost retransmisă prin radio și 
televiziune pe întreg teritoriul 
S.U.A.

I

Guineea

al luptei

pentru libertate

portugheză:

pămint

ranția pe care a promis să o a- 
sigure la Miinchen".

Comuniștii cehoslovaci procla
mau cu hotărîre în acele zile 
grele : „Istoria cehoslovacă nu se 
termină la 15 martie 1939"- Așa a 
și fost !

Cehoslovacia a reușit să-și cu
cerească libertatea în ultimele zile 
ale războiului. Poporul ei a luptat 
cu abnegație împotriva fascismu
lui, dînd numeroase jertfe. îm
preună cu patrioții cehoslovaci, la 
eliberarea Cehoslovaciei au luat 
parte armatele sovietice precum și 
cele romînești. Stăpîn pe propria sa 
soarta, poporul cehoslovac a ales 
drumul construirii socialismului. 
Sub conducerea partidului comu
nist, oamenii muncii din țara prie
tenă au obținut realizări impor
tante de care ne bucurăm sincer.

Evocînd evenimentele din mar
tie 1939, deslușim semnificațiile 
lor actuale. Tragedia pe care hitle- 
rismul a aduspo Europei-nu tre
buie să se mai reediteze sub nicio 
formă. Există, din păcate, prin 
Apus, unii care nu au înțeles lec
ția prăbușirii celui de al treilea 
Reich. Politica războiului, rece 
sau cald, nu le făgăduiește aces
tora nimic bun. în zilele noastre, 
mai mult dccît oricînd, ideea a- 
părării păcii, a coexistenței pașni
ce, a căpătat o forță uriașă. Solu
ționarea pe cale .pașnică a proble
melor internaționale.litigioase, lăr
girea colaborării politice, economi
ce și culturale între toate statele 
indiferent de orînduirea socială, 
crearea unui climat de încredere 
reciprocă în > condițiile înfăptuirii 
dezarmării generale și totale — 
iată năzuințele cele mai 
ale omenirii.

Amintirea zilelor lui 
1939 îndeamnă la veghe 
sită pentru menținerea și 
darea păcii.

■
fierbinți

martie 
neobo- 

consoli-

M. RAMURĂ

Un aspect din centrul capitalei Zanzibarului — orașul Zanzibar

COTONOU 14 (Agerpres). — 
In capitala Republicii Daho
mey s-a anunfat că în ulti
mele zile în orașul Parakou si
tuat în nord-estul țării S-au 
produs incidente grave pro
vocate de partizani ai fostului 
președinte Hubert Maga, re
crutați din rîndurile triburilor 
Baribas, care au atacat pe 
membri ai triburilor din su
dul țării locuind în acest o- 
raș. Partizanii lui Maga au 
incendiat și devastat locuin
țele acestora, molestând feme
ile și copiii. 50 de persoane au 
fost grav răniți, iar 300 s-au 
refugiat în clădirea jandarme
riei din oraș. Legăturile tele
fonice dintre orașul Parakou 
și restul țării au fost tăiate, 
iar liniile ferate au fost a- 
runcate în aer.

Agenția France Presse a- 
nunță că la Parakou au intrat 
în acțiune trupele guverna
mentale care au făcut uz de 
arme de foc pentru restabili
rea ordinei.

atrioții din Guineea 
zisă portugheză s-au 
ridicat cu arma în 
mînă pentru liberta
te și independență. 

Începutul luptei 
lor împotriva trupe

lor ■ salazariste a fost făcut.în con
diții extrem de grele, .tu arme 
primitive, înfruntînd un adversar 
echipat' cu tehnică militară mo
dernă. (

Acțiunile de luptă ale partiza
nilor au evoluat de la atacuri prin 
surprindere împotriva posturilor 
militare, la ambuscade, la acțiuni 
de diversiune pe șosele și poduri, 
la incendierea depozitelor strate
gice. In această perioadă 
zanii și-au procurat arme,
îmbogățit cunoștințele militare, au 
dobîndit noi forțe de la o acțiune

parti- 
și-au

VARȘOVIA. — Sîmbătă S-a în
cheiat cea de-a 15-a Plenară a 
Comitetului Central al P.M.U.P. 
Cuvîntarea de închidere a fost ros
tită de Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. Ple
nara a adoptat In unanimitate te
zele C.C. al P.M.U.P. pentru Con
gresul al IV-lea al partidului, pre
cum și o hotărîre care stabilește 
convocarea celui de-al IV-lea Con
gres la 15 iunie 1964 și ordinea 
de zi a lucrărilor congresului.

DELHI. — 'Agențiile occidentale 
de presă anunță din surse autori
zate de la Delhi că președintele 
Indiei, dr. Sarvapalli Radhakrish- 
nan, va vizita probabil în luna mai 
Irlanda, Iugoslavia și Etiopia, iar 
în luna octombrie Uniunea Sovie
tica și alte țări din răsăritul Euro
pei.

STOCKHOLM. — La 14 martie 
la Stockholm s-a deschis o confe
rință de două zile a reprezentanți
lor opiniei publice din țările nor 
dice care se desfășoară sub lozin
ca „Nordul — zonă denuclcarîza- 
tă’.

BAMAKO. — In vederea alege
rilor legislative, care vor avea loc 
la 12 aprilie, pe Întreg teritoriul 
Republicii Mali a început campania 
electorală.

RANGOON. — Guvernul birnw 
nez a anunțat încheierea unui a- 
cord cu răsculații din Karen, care, 
de cîțlva ani desfășoară acțiuni 
împotriva autorităților centrala. 
Acest conflict « fost urmarea insti
gării de către regimul colonial a 
dușmăniilor între diversele națio
nalități din Rirmania.

TALLIN. — După o vizită neo
ficială de trei zile în Uniunea So
vietică, Urho Kekkonen, președin
tele Finlandei, împreună cu soția 
au plecat la 14 martie spre patrie.

NEW 'YORK. — Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a decla
rat că la 13 martie a fost efectua
tă o nouă explozie nucleară subte
rană la poligonul experimental din 
statul Nevada.

Pe
stuf1

alta, lărgindu-și neîncetat rîn-la alta, lărgindu-și neîncetat rîn
durile. In ianuarie 1963 comanda
mentul partizanilor a hotărît să 
treacă la ofensivă : . operațiunile 
pornite din partea de "ș'ud a țării 
.extinzîndu-se apoi, pe,baza unui 
plan..; minuțios elaborat,“șF' în re
giunile . centrală ,.și .de . nord.

■Răcind un bilanț al , , luptei de 
eliberare națională desfășurată în 
anul; trecut,, secretarul general al 
Partidului african ,al independen
ței din Guineea 
insulele ..Capului 
Cabrai, a arătat 
patrioțîlor din 
s-a desfășurat 
principale. Prima etapă, a de
clarat Cabrai, o constituie ■ tre
cerea de la rezistența pasivă la 
acțiuni militare. In cea de a doua 
etapă, dezvoltarea , mișcării de par-

portugheză. și 
Verde, ■ Amilcar 

că în 1963 lupta 
această colonie 
în . trei etape

tizani a dus la eliberarea unor bo
gate regiuni din sud. In cursul 
celei de a treia etape, partizanii 
și-au. desfășzirat acțiuni atît în 
regiunile centrale, cît și în cele din 
vest. „Forțele noastre, a declarat 
Cabrai, au crescut și sîntem ferm 

..hdtărîți, mai mult decît oricînd, 
să ne eliberăm cît mai curînd po
sibil, de sub jugul străin".

Despre lupta pentru libertate și 
independență a patrioților din Gui
neea „portugheză" despre succesele 
acestora, se relatează tot mai des 
în paginile presei internaționale.

întărirea capacității de luptă a 
partizanilor și intensificarea luptei 
acestora a stîrnit î 
cercurilor conducătoare 
bona și a determinat 
portugheze să trimită 
noi întăriri în oameni

îngrijorarea 
; din Lisa- 

autoritățile 
în colonie 
și material

de război. In ciuda acestor întăriri, 
forțele patriotice dau noi lovituri 
colonialiștilor. Chiar ministrul de 
război al Portugaliei a recunoscut 
amploarea operațiunilor militare 
din Guineea zisă portugheză, ceea 
ce denotă creșterea potențialului 
forțelor patriotice. După cum re
iese dintr-un recent comunicat al 
Partidului african al independenței 
din Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde, numai în cursul 
lunii decembrie a anului trecut 
125 de militari din armata por
tugheză au fost uciși, iar alți 253 
au fost răniți. In luna februarie 
a acestui an partizanii au lichidat 
peste 900 de membri ai detașa
mentelor colonialiste de repre
siune. Patrioții guineezi, se arată 
în comunicat, au atacat unitățile 
portugheze la Fulucunda și Farima 
au scufundat două nave la Car an-, 
tabe și au doborît două avioane. 
Partizanii dețin controlul asupra 
căilor de comunicații, izolind gar
nizoanele portugheze aflate în .di
ferite orașe. In regiunile eliberate 
s-a trecut la reorganizarea vieții 
politice și economice — a anunțat 
Amilcar Cabrai.

Realitatea a demonstrat că .răz
boiul colonialist purtat împotriva 
patrioților guineezi nu se bucură 
de popularitate în rîndurile sol- 
daților portughezi. Această stare 
de spirit este ilustrată de. faptul 
că au devenit tot mai frecvente 
cazurile de trecere ale unor soldați 
și ofițeri portughezi de partea 
partizanilor. Printre foștii ofițeri 
din armata colonială care luptă în 
prezent alături de patrioții gui
neezi se află Silvino da Luz, Jose 
Moura Pimenta și numeroși alții. 
Nu de mult, revista italiană „Vie 
Nouve" a publicat un articol des
pre tineri portughezi Fernando

Fontes și Fernandez Vaz, trimiși 
să lupte în Guineea „portughe
ză" împotriva africanilor. După 
scurtă vreme, scrie revista, cei doi 
tineri au dezertat trecînd de partea 
patrioțîlor guineezi. Ei au adus 
mărturii interesante privind atît 
acțiunile represive ale autorități
lor coloniale, cit și în legătură cu 
capacitatea de luptă mereu cres- 
scîndă a patrioțîlor.
multe sate incendiate cu napalm 
— declară Fernando T‘ 
Fernandez Vaz — bombardamente 
zilnice asupra așezărilor pașnice 
guineeze. Am văzut cum parti
zanii au deschis focul asupra a- 
vioanelor portugheze cu mitraliere 
grele, replică la care aviatorii 
portughezi nu se așteptau deoarece 
atacurile lor împotriva satelor lip
site de apărare se făceau în mod 
obișnuit fără riscul vreunei ripos
te. In cîteva minute partizanii au 
doborît trei avioane. Am văzut lu
crul acesta cu proprii noștri-ochiu.

Moralul partizanilor și al popu
lației guineeze este ridicat, în timp 
ce în rîndul trupelor salazariste 
se manifestă oboseală, dorința de 
a pune capăt cît-mai grabnic unui 
război crud care n-are nimic co
mun cu interesele poporului por
tughez.

In ciuda tuturor măsurilor re
presive ale autorităților salazariste 
forțele patriotice continuă să se 
întărească și să repurteze noi vic
torii în lupta pentru libertate fi 
independență. Evenimentele din 
Guineea zisă portugheză vin să 
confirme faptul -că nici în acest 
colț al Africii regimul colonial 
nu mai are perspective de supra
viețuire.

„Am văzut

Fontes și

GABRIEL GACIU
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