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In acest an — 
peste 6000000 plopi 
— hibrizi! —

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia

■
 ezvoltarea conti

nuă a economiei 
noastre naționale 
în scopul satisfa
cerii cerințelor

mereu crescînde 
ale poporului

muncitor, pune în fața gospo
dăriei silvice o serie de sar
cini importante.

Pădurile formează una din 
importantele bogății ale pa
triei, fiind izvoare de materie 
primă pentru o mare varie
tate de produse din aproape 
toate ramurile economiei na
ționale. In același timp, ele 
au un important rol în pro
tecția solului contra eroziu
nilor, în regularizarea regi
mului hidrologic, în înfrumu
sețarea centrelor industriale 
și a stațiunilor balneo-clima- 
terice.

în trecut, pădurile țării 
noastre au fost exploatate 
nerațional ; s-au tăiat arbo- 
retele cele mai accesibile^ și 
cele mai valoroase, fără să 
se respecte regulile tehnice de 
exploatare și fără să 
existe preocupare în 
ceea ce privește re
generarea lor pe cale 
naturală sau prin 
plantații și semănă
turi directe.

Pentru împăduri- 
•ea terenurilor dez
golite în trecut și 
pentru refacerea ar- 
boretelor degradate 
ji brăcuite, gospodă
riei silvice i-au re
venit sarcini deosebit 
de importante. Din 
1948, în fiecare an, s-au plan
tat zeci de mii de hectare, pu- 
nîndu-se. un deosebit accent pe 
extinderea în cultură a răși- 
noaselor și a speciilor repede 
crescătoare ca : duglasul, pinul, 
plopul negru hibrid, salcîmul 
etc.

An de an, o contribuție în
semnată la realizarea acestor 
sarcini a adus tineretul, care, 
mobilizat de către organiza
țiile U.T.M., a participat cu 
mult entuziasm la acțiuni de 
mare eficacitate economică : 
executarea unor lucrări de 
recoltare a semințelor fores
tiere, culturi în pepiniere, 
împăduriri, îngrijiri de ar- 
borete tinere, combaterea 
dăunătorilor din păduri și 
altele.

Astfel, numai în cursul 
anului 1963, prin munca pa
triotică a tineretului s-au rea
lizat peste 5 700 ha împădu
riri, 34 000 ha îngrijiri de 
arborete tinere, 5 250 ha aju
torări în regenerările natu
rale, culegerea a zeci de mii kg 
semințe forestiere etc., lu
crări care valorează aproape 
16 000 000 lei.

Acolo unde a existat o pre
ocupare susținută atît din 
partea organizațiilor U.T.M., 
care au mobilizat tineretul în 
campaniile de lucru, cît și din 
partea unităților silvice, care 
au acordat asistență tehnică 
în vederea asigurării unei ca-

Ing. Mihai Suder
ministrul economiei forestiere

lități corespunzătoare, s-au 
obținut rezultate frumoase. 
Anul trecut tinerii din regiu
nea Oltenia au executat lu
crări în valoare de peste 
2 950 000 lei, cei din regiunea 
Crișana de peste 1 850 000 lei, 
iar în regiunile Suceava, Ar
geș și Ploiești de aproximativ 
300 000 lei. în alte regiuni 
s-au obținut rezultate mai 
slabe ; la Brașov, de exem
plu, valoarea lucrările efec
tuate prin munca patriotică a 
tineretului a însumat 300 000 
de lei, la Dobrogea 380 000 
lei, la Hunedoara aproxima
tiv 150 000 lei, la Mureș Auto- 
nomă-Maghiară circa 400 000 
lei.

Scopul acestor rînduri este 
acela de a arăta, pe scurt,

O importantă acțiune 
la care tineretul este 
chemat să contribuie 

cu toate forțele

unele din acțiunile de împă
duriri pe anul 1964, la a căror 
realizare tineretul poate, ca 
și în anii trecuți, să aducă o 
contribuție deosebită.

Prin Directivele Congresu
lui al III-lea al partidului 
nostru s-a trasat sarcina de a 
se efectua plantații de arbori 
de-a lungul cursurilor de 
apă. al digurilor. Aportul e- 
conomic al acestor plantații 
este însemnat, în unele țări 
europene recoltîndu-se anual 
zeci de mii de metri cubi de 
material lemnos din aseme
nea plantații.

Condițiile pedoclimatice din 
țara noastră și asortimentul 
de soiuri selecționate de plop 
de care dispunem în prezent, 
permit folosirea plopilor pe 
o scară destul de mare. A- 
ceastă situație favorabilă face 
posibil ca plopii să poată fi 
folosiți în aliniamente aproape 
pe tot cuprinsul țării, indife
rent de zona fito-climatică, 
la altitudini pînă la 700—800 
metri, exceptînd văile înguste 
și reci din regiunea montană.

Este interesant de reținut 
faptul că 200 puieți de plop 
plantați în aliniamente, deci 
fără a necesita terenuri în 
plus și folosind numai margi
nile drumurilor, canalelor și 
cursurilor de ape — care nu 
sînt folosite încă în mod gos
podăresc — dau o producție 
de masă lemnoasă echivalen
tă cu producția unui hectar 
plantat cu această specie fo
restieră.

Tot din punct de vedere e- 
conomic trebuie arătat că a- 
ceste plantații se pot executa 
și întreține ușor, exploatarea 
fiind foarte rentabilă pentru 
că se poate face chiar „la 
drum“. Materialul lemnos re
zultat din aceste aliniamente 
este valoros, deoarece ne dă 
lemn de derulaj pentru chi
brituri, lemn de gater pentru 
lăzi și alte utilizări, lemn 
pentru celuloză, pastă meca
nică, plăci aglomerate etc., 
atît de necesare dezvoltării 
continue a industriei noastre, 
a combinatelor de industriali
zare a lemnului și a celor de 
celuloză și hîrtie.

In afară de latura econo
mică, aliniamentele de plopi 
repede . crescători executate 
de-a lungul drumurilor au și 
un rol peisagistic prin portul 
lor frumos — cu trunchiuri 
drepte și coroană simetrică.

In anul 1964. sectorului de 
economie forestieră îi revine 
sarcina de a planta în alinia
mente cel puțin 600 000 de 

plopi pe circa 3 000 
km lungime, din care 
100 000 în regiunea 
București, cite 60 de 
mii în regiunile Ol
tenia și Galați. 50 de 
mii în Argeș, cîte 40 , 
de mii în regiunile 
Crișana și Ploiești 
etc. Nu există regi
une în care în cursul 
acestui an să nu se 
planteze asemenea a- 
liniamente. Deoarece 
aceste lucrări se exe
cută în apropierea 

centrelor și punctelor popu
late, nefiind nevoie de depla
sare îndelungată pînă la locu
rile de lucru și necesitind o 
muncă ușoară și plăcută, con
siderăm că tineretul poate a- 
duce cea mai mare contribuție 
la realizarea planului privind 
aliniamentele de plop repede 
crescător. Lucrările de com
pletare a puieților lipsă din 
aliniamente mai vechi, de în
treținere a acestora și a celor 
ce se vor planta, chiar de uda
re în perioadele de sece:ă. pc: 
fi. de asemenea, executate 
de tineretul patriei noastre.

In afară de aliniamente. o 
altă sare ina importantă ce re- | 
vine sectorului silvic, de a- 
semenea trasată prin Direc
tivele Congresului al III-lea 
al partidului nostru, este a- 
ceea ca la sfîrșitul anului 1965 
să se ajungă la o suprafață 
plantată cu plopi de cel puțin 
50 000 hectare. Această sar-

(Continuare în pag. a IV-a)

tineretului
Organ Central al Uni un ii Tineretului Muncitor

Sub viscolul iernii, ca și sub 
soarele năpraznic al verii, 
„montorii de înălțime" — 
acești îndrăzneți ai marilor 
șantiere — execută lucrări 
complicate, suspendați dea
supra pămîntului. Pe șantie
rul Combinatului chimic 
Craiova, obiectivul aparatu
lui de fotografiat a surprins 
pe acești tineri montori, lu- 
crînd la o conductă tehno

logică.

Foto: ION CUCU
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a obiectivelor industriale

Iată-ne pe un nou șantier, unul din cele mai. frumoase șantiere pe care 
le-am vizitat vreodată, intr-un peisaj ce cuprinde, în chenarul‘coloanelor 
argintii, cele mai neprevăzute logodne de geometrii.și culori. Trecem pe 
lingă marile ..clopote de beton" ale turnurilor de granulare, ocofim uriașele 
construcții in formă de turnuri, cilindri, retorte sau sfere, și, escaladind 
scările unui turn, poposim cîteva clipe pe o vastă terasă, reaHzînd de aici, 
de sus. din acest punct ideal al priveliștii, vastul panoramic al-șantierului, 
cu cele 14 fabrici in construcție, unice în țară prin proporții,-.concepție, ar
hitectură : fabrici care vor da importante cantități de îngrășăminte chimice, 
produse intermediare din industria chimică organică, masei plastice etc.

Citiți în pag. IlI-a reportajul nostru :

II. Pe șantierul CombinMuIui 
Chimic Craiova

Duminică 9 februarie 1964
..L

TUALITAȚII
In excursie

Peste 100 de colectiviști din raioanele Oaș și Satu Mare au făcut o 
excursie prin tară vizitînd orașele București, Cluj. Sibiu, Sinaia Brașov. 
Tg. Mureș și alte localități. De la începutul anului mai mult de 350 de 
colectiviști maramureșeni au luat parte la asemenea excursii, iar pentru 
cele programate în viitor și-au anunțat participarea alți peste 2 000 de 
colectiviști din regiune.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE

A REȚELEI TELEFONICE
Se extinde sistemul 

de comunicații cu a- 
jutorul curenților pur
tători, care permite ca 
pe un singur circuit 
să se efectueze simul
tan mai multe convor
biri. începînd din a- 
cest an, prin interme
diul curenților purtă
tori, pe cele trei ma

gistrale de radiorelee 
folosite în transmite
rea programelor de 
televiziune se vor pu
tea efectua și un nu
măr însemnat de con
vorbiri telefonice.

Lucrările de moder
nizare a rețelei telefo
nice continuă în acest 
an In multe orașe ale

țării, printre care 
București, Iași, Cluj, 
Suceava, Hunedoara 
și Baia Mare.

O mare parte din 
aparatura de teleco
municații ce urmează 
a fi instalată este pro
dusă de întreprinderile 
industriei noastre elec
trotehnice.

Consfătuirea pe țară a membrilor 
cinecluburilor studențești

La Predeal s-a deschis sîm- 
bătă prima consfătuire a con
ducerilor cinecluburilor stu- 
dehțești, organizată de Uniu
nea Asociațiilor studenților și 
Asociația cineaștilor din RP- 
Romînă. Participă cineaști a- 
matori din centrele universi

tare București, Cluj. Iași, Ti
mișoara, Brașov, Bacău.

Cu acest prilej, sînt prezen
tate referate privind activita
tea lor în acest domeniu de 
creație artistică, urmate de 
proiecția unor filme realizate 
de cinecluburile studențești. 

(Agerpres)

„Luna cărții la
Cu ocazia deschide

rii „Lunii cărții la 
sate", in comuna Jucu 
din raionul Gherla, a 
avut loc o consfătuire 
cu cititorii pe tema 
„Rolul cărții în viața 
satului".

La magazinul uni
versal și la cele trei 
magazine mixte au

fost organizate stan
duri de cărți cu vîn- 
zare, iar în centrul 
comunei a fost ame
najată o librărie. A 
fost organizat de ase
menea un concurs 
„Cine citește, răspun
de" la care au luat 
parte cei mai activi

sate"
cititori din rîndul co
lectiviștilor.

In cadrul „Lunii căr
ții la sate" se vor mai 
organiza seri literare, 
de poezii și. recenzii, 
vitrine cu cărți etc.

VASILE PETEAN 
corespondent 

voluntar

Expunerea interesantă făcută de lector la anul I al cercului „Cultura 
plantelor de cimpu de la G.A.C. Stupini, regiunea Brașov, concentrează 

atenția cursanților.
Foto: N. STELORIAN

Exploatările miniere din re
giunea Cluj au fost dotate în 
ultimul timp cu noi mașini și 
agregate de mare productivi- | 
tate. Astfel, la mina Aghireș, , 
au intrat în producție două 
linii tehnologice de preparare ’ 
a caolinului cu o capacitate de 
peste 200 tone zilnic fiecare. 
Exploatările Comești și Șatra 
au fost dotate cu excavatoare 
iar la minele Rodna și Aghireș 
a fost mecanizat încărcatul în - 
subteran prin intrarea în pro
ducție a unor mașini de mare 
productivitate.

Anul acesta, parcul de uti
laje ale exploatărilor miniere 
se va mări cu noi mașini de j 
încărcat în subteran, excava
toare de mare productivitate, 
autocamioane etc. Pe această 
bază se prevede ca producția , 
să crească cu 5,2 la sută față 
de 1963.

(Agerpres) I
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Ifu
tură"... Firesc ar fi fost ca în capul scă
rii, iarăși ale altei scări, cea a unei case 
de pe strada Tătaru Petre, să mă întîm- 
pine unchiul lui Ion Pribegeanu: „II în
văț pe Nelu acordeonul și prinde uimi
tor de repede. E în stare să exerseze ore 
în șir..."

Urcam încet scara de piatră și nu 
voiam să accept că era tîrziu, că dacă am 
ajuns aici trebuia să-mi continui drumul,

masa de lucru a procurorului. Fiecare 
pagină, fiecare rînd al dosarului îți. sțîr- 
nește o nedumerire amestecată cu neli
niște, cu durere,-cu mînie. Te trezești, în- 
trebîndu-te pentru a suta oară : cum a 
fost posibil ca lucrurile să ajungă, aici ? 
Cine trebuie să răspundă pentru că lu
crurile au ajuns aici ?

Așa cum se desprinde ea din filele do
sarului, viața lui Ion Pribegeanu poate fi

„Cazul“ Ion Pribegeanu
de Octav

ream încet scara de piatră șt 
aș fi vrut ca ea să mă duca 
în altă parte. Nu trebuia să 
închid ochii, să încerc să vi
sez, să-mi imaginez alt ur
cuș. Era suficient să recapi
tulez cîteva fapte ca să-mi

întăresc convingerea că n-aveam ce căuta 
aici. Firesc ar fi fost ca în capul scării, 
ale altei scări, de marmură albă, să mă 
întimpine profesorul 
cercului de meca
nică al Palatului Pio
nierilor : „Te intere
sezi de Ion Pribegea
nu ? Merită. La 13 
ani se pricepe la 
montare ca un ade
vărat meșter, știe să
conducă un camion, să repare o mo
tocicletă..." Firesc ar fi fost ca in 
capul scării, ale altei scări cea care 
duce la cancelaria Școlii de 8 ani numă
rul 136, să mă întîmpine profesoara de 
engleză: „Te interesezi de Pribegeanu 
Ion dintr-a șaptea ? Merită. A lipsit o 
vreme de la școală, dar numai nn cîteva. 
ore de meditație a izbutit să-și ajungă 
colegii, și încă pe cei mai buni din cla
să. De altfel, pînă acum, a luat în fie- . .
care an premiu sau mențiune la învăță- . lui poate fi citită într-un dosar aflat pe

firesc ca acestecă ori cît ar fi fost de
trepte sa mă ducă în. altă parte, acum nu 
se mai putea.

Urcam încet scara de piatră a tribuna
lului...

Elevul Ion Pribegeanu, în vîrstă de 13 
ani, este de la o vreme ceea ce în ter
meni juridici se numește un „caz". Viața

Pancu-lași

ușor rezumată. Fiu de muncitori — ta- 
• tăi muncitor la Uzinele „Autobuzul", 
mama țesătoare la I.I.S. Muncă Textilă 

băiatul crește fără să cunoască lipsuri 
materiale de nici un fel, este bine hrănit, 
îngrijit îmbrăcat. Dat la școala, timp de 
șase ani se distinge ca un elev merituos, 
în 5 ani obține premiul I, iar al șaselea 
mențiune. Și deodată... deodată devine un

„caz". Fugind de la o oră de istorie, 
lipsește, de acasă cîteva zile și . 
nopți. După o vreme, este-prins de> către 
organele .de milțție la Urziceni, îndrep- 
tîndu-se spre litoral și conducînd un ca
mion „imprumutfl,t" din București.. Este 
găsit apoi, tot de către, organele de: mili- 

lăși, unde.fiălățorise cu trenul, dar !... 
% _ fără bilgt, ca. numai după:cîteva țilej iz- ’ 

butind să fugă, să fie descoperit la Pre
deal...

Ceea ce,.în mod normal, a izbit in pri
mul rînd p,e cei car,e au alcătuit dosarul, 
a fost acest „deodată" ivit în viața lui 
Ion ' Pribegeanu. Oameni cu experiență, 
și-au dat seama din prima . clipă că acest 
„dedată"i trebuie-. , să-și aibă istoria lui f 
și, mai ales, că el..- n-ar fi survenit dacă . 
n-ar fi avut condiții prielnice. .De ce a- 
cest „deodată" nu apare în .viața a mi

lioane și milioane de 
copii de la noi care 
se dezvoltă armonios, 
își trăiesc din plin a- 
nii voioși ai „vîrstei 
de aur", răsplătind 
prin sîrguința, hărni- . 
cia, visurile lor, ma
rea dragoste, nețăr-. T

murită grijă eu care sînt înconjurați în 
statul nostru socialist ? Și de ce a apă
rut el în viața lui Ion Pribegeanu ?

Ca să-și poată răspunde, au luat fap
tele de la început...

Mai întîi, nu i-a mulțumit laconismul 
informației: „fiu de muncitori". Desigur, 
pe părinții lui Ion nimeni nu-i poate 
contrazice cînd declară că sînt „munci-

(Continuare In pag. a Il-a)
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ION PAVIDEANU

Reportaj de primăvară
Rigla —
Poartă-n ea, luminos șt robust, 
Viitorul orașului...

Pornesc grînele — turme verzi în spre primăvară. 
Iar răsărituri de culori
Aureolează biruința anotimpului tînăr.

Un cîntec știe glasul securea 
Si fierăstrăul mînuit dibaci;
Și prinde să se legene pădurea 
Cu zarea sprijinită pe copaci.

De glasul lor pămîntul se desgheață 
Și din ecoul prelungit frumos.

concupsuL nosTRU

Astăzi se încheie
Jocurile Olimpice de iarnă

DRAGI PRIETENI ROMINi
O radiograma 

de pe vasul italian 
„Laura"

Intrare în mină
învăluindu-ne din creștet pînă la picioare, 
Ziua ne-a însoțit la intrare.
Apoi, s-a temut de abis 
și furîșindu-se din loc în loc, 
trecu de pe călcîie pe glezne, 
de-aici pe mijloc, 
suitoare pe umeri, pe gît 
și — ajunsă pe frunte, 
rămase, 
între noi și adînc, 
ca o punte.
Iată-ne, trecînd prin adîncuri de ere. 
Dăruind lumina solară, 
rămasă pe frunte.

Odihna tractorului
Cînd respiră, se ridică cerul 

îmbrîncit de pieptul lui pietros ; 
parcă are două boite, lumea — 

una sus și încă una jos.

Doarme pe pămînt, greu ca pămîntul,
un somn scurt, adînc, de om grăbit... 

Încălzit de sîngele lui tînăr,
griul de sub el a încolțit...

EUGENIA POP.A

ntec pentru tata
Două puncte așezate pe foaia de calc —
Poate prezentul și viitorul — 
Unite cu rigla printr-o linie...
Așa începe existența orașelor noi.
Rigla e primul constructor
Care jalonează terenul pe unde vor trece mari 

bulevarde.
Care pune întîia cărămidă a temeliei 
Și ultima placă de tablă a acoperișului, 
Fiind pe rînd zidar și dulgher, 
E primul locatar al cartierului,
Care se plimbă tacticos prin orașul de el înălțat.

In trunchiuri mari, viorile, de viat£ 
Se umplu și de sunet luminos.

DIM. RACH1CI Cad prăvălite coloanele ploilor neîncetate

s 
p 
o 
R 
T

Petrolierul romînesc „Pra- 
hova" naviga în apele Mării 
Egee, cînd telegrafistul Mircea 
Geanoglu a recepționat semna
lele x lansate de nava „Laura", 
sub pavilion italian. Un mari
nar din echipajul navei itali
ene se accidentase grav, avînd 
leziuni la craniu și torace, și 
comandantul făcea apel la ori
ce altă navă străină cu medic 
la bord pentru a acorda un 
consult medical urgent.

Prin intermediul telegrafi
stului, tinărul medic Teodor 
Ursache de pe petrolierul ro
mînesc s-a angajat imediat în 
acțiunea de salvare a vieții 
unui om. De la o depărtare de 
cîteva sute de mile, din cabina 
stației de radio, el a condus 
prin mesaje transmise pe ca
lea undelor, toate operațiile de 
salvare a marinarului străin 
accidentat, indicind măsurile 
ce trebuiau luate, recoman-

dină m«ttcaTner.:eIe ce-i tre
buiau administrare.

După două ore telegrafistul 
petrolierului romînesc recep
ționa vestea mult aștep
tată, transmisă de comandan
tul navei 
„Marinarul 
mulțumim 
mini**.

italiene „Laura" : 
a fost salvat. Vă 
dragi prieteni ro-

(Agerpres)

licuipatul 1640 : rulează la 
Patria 12; 1445; 16.30; 18,45; 
21). Flamura (10; 12 14; 16; 18; 
201. 'Viața srwtivă: Republica 
(9; 12; 15 18; 21), București
(930; 12,15; 45; 1^; 20.45). Gn- 
vița (9; 12,- lSț 46;-21), Modem 
(9; 12; 15; 18; 21). Hoțul din 
San Marengo: Carpați (10; 12; 
14; 16; 19). Capitol (9,45; 12; 
14,15; 1630; 18,45; 21). Excel
sior (10; 12,15; 1430; 16-30|
18,45; 21), Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 2030): Atențiune, pă
rinți 1: Festival (9,45; 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20,45), Adesgo
(1530; 18; 20.15), Aurora (10; 
12; 14; 16; 18,15; 2030). Hara- 
kiri : Victoria (10,15; 12,45;
15,30; 18; 2030); Qivitoq: Cen
tral (930; 11.45; 14; 16,15; 1830; 
20.45), Bucegi (10; 12; 14^ 16;
18,15; 2030i. Iurta de aur: Lu
mina <10—14; 16; 18J5; 2030). 
Placido : Cosmos (16; 18; 20). 
Tudor : Un» (16; 1930), Uni
rea (15; 1930). Profram pi afin 
copii: Doina (10). Medicamentul 
care ucide: Doina (1130; 16; 
1930), Progresul (1530; 19). îm
părăția oglinzilor strîmbe: Tim
puri noi (10—21). Magazin film: 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 
2030), Floreasca (16; 18,15;
2030). Podul: înfrățirea intra 
popoare (14; 16; 18,15; 20,15), 
Arta (15; 17; 19; 21), Melodia

Foto : GR. PREPELIȚĂ

(Urinare din pag. 1)

IZ 1530; 18; 2030); Agatha, 
lasă-te de crime: Cultural (15; 
17; 19; 21). Cotroceni (14,30; 
16,45; 19; 21,15). Cavalerul Par- 
daiilan: Dacia (9; 11-, 13; 15; 
17; 19; 21). Vară și fum: Bu- 
zeșj 11530; 17 45; 20). Nu ești 
singur: Crîngași (16; 18; 20). 
Pisica de mare: Tomis (10,15; 
12; 14.45; 16,30; 18,30; 20,30); 
Lira (15; 17; 19; 20,45). Privește 
Înapoi cu mînie: Flacăra (10; 
1430; 1630; 18.30; 20,30), Volga 
(10: 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
Pompierul atomic: Vitan (15; 
17: 1?; 20,45); Jurnalul Annei 
Frank: Miorița (10,15; 13,15;
16.15; 19,45), Drumul Serii (16; 
19 . Primul reportaj: Munca 
<1530; 18; 20,30). Cu toții acasă: 
Popular (10; 18,15; 20,30).

INNSBRUCK 8 (Agerpres). — 
Sîmbâta dimineață, la Seeîekl. 

ningea liniștit și termometrul 
arăta minus 5 grade dnd echipele 
de schiori a 15 țâri s-au aliniat 
la startul probei de ștafetă 4x10 
km.

Clasamentul la ștafeta 4x10 
km : 1. Suedia (Karl Asph, 5ix- 
ten Jemberg. Jane Stefansson, 
Assar Roerucnd) 2h ;
2. Finlanda 2h 18'42”410 ; 3. 
U.R.SS. ih 18'46**9 10 ; 4. Norve
gia ah 19*ii’'j9 10 : 5. Italia 2h 
ai* 16'^8 10; 6. Franța 2I1 26’
31**4-10.

Proha de slalom special bărbați 
a reunit pe muntele Birgitzopfl 
50 de coacutenri. Pirria a măsurat 
470 m cu o diferență de nivel de 
200 m și 78 de porți.

Iată primii 6 dasați la slalom 
special : 1. Peppi Stiegler (Aus
tria) 2’11 °13 100 (6o”o3 100 plus 
62”io ioo) ; 2. William Kidd
(S.U.A.) 2’n”27.'ioo ; 3. James
Huega (S.UA) 2*ii”52 100 ; 4.
Michel Arpin (Franța) 2*12 ’91/ 
100 ; 5. Ludwig Leitner (Germa
nia) 2’i2’'94/ioo ; 6. Adolf Mathis 
(Elveția) 2’12'’99 100.

Peste 10 000 de spectatori au 
urmărit aseară la Innsbruck 
ultimul ,.act" -al turneului o- 
lițnpic de hochei pe gheață, 
învingînd cu scorul de 3—2 
(0—1 ; 2—1 ; 1—0) echipa Ca
nadei, reprezentativa U.R.S.S. 
a cucerit titlul de campioană 
olimpică, mondială europea
nă. Este pentru a doua oară 
ci nd hocheiștii sovietici cîștigă 
titlul de campioni olimpici. 
Prima oară echipa sovietică a 
obținut acest, titlu la J.O. de la 
Cortina d’Ampezzo (1956). în 
meciul „derbi“ de aseară, ho- 
cheiștii sovietici s-au compor
tat remarcabil de la jumăta
tea jocului, reușind să se im
pună în fața echipei canadie
ne. care de multe ori a luptat 
din răsputeri pentru a menține 
echilibrul. In urma acestui 
succes delegația sportivă a 
U.R.S.S. la J.O. de la Inns
bruck a cucerit cea de a 11-a 
medalie de aur.

Celelalte rezultate înregi
strate în grupa A : Germania- 
Finlanda 2—1 ; S.U.A. — Elve
ția 7—3 ;

Pionierii din Lehliu-sat do
resc să cunoască cit mai 
multe din știința cultivării 
pămintului. Iată de ce ei 
sînt vizitatori obișnuiți ai 
casei-laborator a gospodă

riei colective din sat.

Stațiunea Pîrîul 
Rece de pe Va
lea Prahovei 
găzduiește în 
zilele vacantei 
tabăra studenți
lor sportivi din 
întreaga țară. 
Fotbaliștii și 
rugbiștii, gimiia- 
știi și voleiba
liștii, atleții și 
baschetbaliștii 

sînt acum fi
deli prieteni ai 

s sporturilor de 
iarnă.

în grupa B, a turneului o- 
limpic de hochei pe gheață, e- 
chipa R. P. Romîne a obținut 
a doua victorie învingînd cu 
scorul de 6—2 (1—1 ; 3—0 ; 
2—1) echipa Italiei. Jucătorii 
romîni au avut în permanen
ță inițiativa punînd la grea în
cercare pe portarul Bollo care 
a apărat excelent. Punctele 
echipei noastre au fost reali
zate de Ferencz (4), Biro și 
Szabo. Pentru echipa italiană 
a marcat Darin.

Astăzi au loc ultimele me
ciuri : R. P. Polonă — Austria; 
R. P. Romînă — R. P. Ungară; 
Japonia — Italia și Norvegia 
— Iugoslavia.

Cea de a 9-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de iarnă se va 
încheia astăzi la Innsbruck o- 
dată cu desfășurarea spectacu
loasei probe de sărituri specia
le de Ia trambulina mare. Ieri, 
la ultimul antrenament, cel 
mai bun rezultat a fost înre
gistrat de germanul Dieter 
Bokeloh cu 91 m.

Seara la lumina reflectoare
lor va avea loc festivitatea de 
închidere a marii competiții

PE SCUftT»PE SCURTAM SCURT^PE SOMT
• Peste cîteva zile va 

începe în sala sporturilor 
de la Floreasca un intere
sant concurs internațional 
de tenis de masă la care 
vor participa unii dintre 
cei mai buni jucători din 
Europa. Concursul pro
gramează un turneu pe 
echipe (masculin și femi
nin) și cele 5 probe indi
viduale. La această com
petiție care se va desfășu-

ra între 13 și 16 februarie 
■au fost invitate echipele 
feminine ale Angliei, 
R. F. Germane, R. P. Un
gare și echipele mascu
line ale R. S. Cehoslova
ce, Iugoslaviei și R. P. 
Ungare.

Joi, vineri și sîmbătă 
dimineața de la orele 9 și 
după-amiază cu începere 
de la orele 17 au loc pro-

bele pe echipe și jocuri 
de simplu urmând ca în
vingătorii celor 5 probe 
individuale să fie cunos- 
cuți <

• 1 
de 1 
noi 
ment 
derii oficiale a sezonului. 
Stadionul Giulești va 
găzdui cu începere de la 
orele 10,30 jocul dintre

duminică seara. 
Echipele bucureștene 
fotbal susțin astăzi 
jocuri de antrena- 

t în vederea deschi-

Rapid și Dinamo Pitești. 
Pe stadionul din șos. Ște
fan cel Mare, Dinamo 
București, fruntașa clasa
mentului va primi replica 
echipei de cat. B, Metalul. 
Intîlnirea începe la orele 
10. Progresul va juca de 
la 10,30 pe terenul din 
str. dr. Staicovici cu 
Tehnometal.

(Agerpres)

SĂPTÂMÎNA
„Pași spre lună-“

VIITOARE PE ECRANE
„Era noapte la Roma77 „RUSALKA"

I

tori". Așa reiese din certificatele lor de 
calificare, din activitatea lor. Dar pentru 
a fi considerat astăzi, la noi, „muncitor", 
pentru a te mîndri cu înalta cinste de a 

. face parte din puternica noastră familie 
a muncitorilor, atit e prea puțin. Trebuie 
să trăiești ca un membru al clasei mun
citoare, să te comporți ca un om înain
tat, demn. Or, părinții lui Ion nu trăiesc, 
nu se comportă astfel. Dacă în ceea ce 
privește munca lor concretă, profesiona
lă, nu li se pot reproșa prea multe, in 
schimb, în viața lor personală, în viața 
lor de familie, ambii au o comportare 
departe de a fi satisfăcătoare. Deși cu 
cîtva timp în urmă au divorțat, trăiesc 
totuși împreună pentru că li se pare mai 
lipsit de răspundere așa. Ștefan Pribe
geanu își poate permite să vină noaptea 
beat acasă, să-și trezească femeia și s-o 
bată, avînd o „acoperire" : nu-i este soț, 
e un „om liber", face ce vrea, cui nu-i 
place, n-are decît să-și facă bagajele și 
să plece. La rîndu-i, ea are dreptul să-l 
mintă, să spună una și să facă alta (să 
ascundă, de pildă, la vecini cratița cu 
mîncare de carne și să-l hrănească cu 
fasole) pentru că și ea are o „acoperire" : 
nu-i este soție, e și ea un „om liber", 
poate să facă și ea ce vrea și cui nu-i 
place, ușa-i deschisă... Faptul că au un 
copil, că el crește în această atmosferă, 
nu i-a preocupat niciodată. Au un copil 
așa cum au în casă un televizor și un 
aparat de radio. De fapt, au doi copii. 
Mai au și o fetiță mai mică decît Ion. 
Dar, după expresia /mamei, „au dat-o de 
suflet", au înfiat-o niște neamuri. Și nu 
pentru că era o gură în plus în casă. 
Asemenea probleme n-au avut și nu au. 
Cîștigă amîndoi aproape 2 000 de lei pe 
lună. Și pe Ion l-au hrănit întotdeauna 
bine. Acum, în urma repetatelor „călă
torii", băiatul a mai slăbit, dar pînă nu 
de mult arăta chiar durduliu. Nu odată, 
venind beat acasă, tatăl l-a sculat pe 
băiat și l-a scos în curte, unde, făcînd 
scandal ca să se adune vecinii, l-a „pre
zentat" astfel: „Priviți-mi băiatul ce 
gras și voinic e. Bag o avere în el, în 
burta lui!" Intr-o altă formă, mai puțin 
„spectaculoasă", aceeași replică o folo
sea și mama cînd era chemată la școală 
ca să se intereseze de situația fiului ei și 
cînd ..nu găsea timp" să se ducă : „Eu 
îmi fac datoria. îl hrănesc, slavă dom
nului, cu ce e mai bun. 11 și bat cînd nu 
mănîncă tot ce-i pun în farfurie. Haine 
are, ghete are... ce mai vreți de la noi?” 
Faptul că pe Ion nu l-au dat de suflet 
ca pe fetiță nu se datorează unei dragoste 
„aparte" pentru băiat, s-a întâmplat că 
Ion, în primii ani ai copilăriei a fost bol
nav dar în urma unei îngrijiri atente,

medicii l-<xu soleai. Necand ac 
insa, mai tirziu, folosit de pă\ 
voiau ei. Li s-< ofent 1 
răspuns prompt la toaîe 
de școală co «a se nueresecză de educa
ția copilului 1 ne ocupăm, cum s<
nu, dar el m-i «* copil normai Luați-l 
și ereșteți-l m dați-l undeva descurca
ți-vâ cu el...'

Iată insă, purtând o dată foarte recen
tă. un certificat medical aflat U dosarul 
procurorului. Joo Pribegeam, scnu me
dicii, este perfect sănătos Are o memorie 
excepțională. Daci a făcut ceva rău se 
datorește proastei educații primită în :a- 
milie și tn școală ..'

Mai departe, dosarul precizează că pri
ma abatere mai gravă a lui Ion Pribe
geanu de la disciplină este cea pomer.:.:â 
mai sus în legături cu fuga sa de la ora 
de istorie. Și de data aceasta, cei însăr
cinați cu cercetările nu s-au mulțumit 
doar să constate întâmplarea. Oare 
acesta să fie adevărul, că băiatul a

tact — asta ca să nu spunem mai 
Dar poate că nici lipsa ei "

?alm n-ar fi trebuit să-l î
pe Ion să aibă o ieșire imperti- 
Și-a lăsat insă amprenta tot edu

cația primită de la părinți. Toți vecinii 
declară că tatăl îl „învăța" pe Ion să 
răxfnmdă impertinent. „Dacă cineva, ori
cine, se leagă de tine, tnjură-l, fă-l de 
două paralei îl sfătuia adesea tatăl. E 
limpede pentru ce majoritatea copiilor 
n-ar fi procedat așa, e limpede de ce s-a 
comportat impertinent Ion...

Mai departe... Vă reamintim fraza re
zumată din dosar: Ion Pribegeanu „lip
sește de acasă cîteva zile și nopți". în
tâmplarea are loc după un scandal ivit 
între părinți și aceștia, „preocupați de 
propriile lor certuri", nu-l caută, nu se 
neliniștesc, nu-i doare lipsa lui, nu-și 
frîng mîinile și nu-și simt capul de 
plumb. Se mulțumesc să „observe' că 
Ion . psește și cînd, flămînd și cu hai-

Ion Popescu-Gopo, crea
torul filmelor „Scurta is- 

• tor ie" „Homo Sapiens",
-a furat o bombă", „A 

șaptea artă', prezintă pe 
ecranele noastre un nou 
film artistic de lung me
traj „Pași spre lună“.

i filmului înce
pe în secolul în care că-

. I
____ ___
ei de tact 1 
îndreptă- I

Itraj „Pași ;
Acțiunea

lătoria 
lună a c 
tidian 
înlr-o 
pectivă 
nirii.

Distribuția filmului reu
nește actori cunoscuțl ai 
scenei șl filmului romî
nesc.

„Cazul“
din clasă „pentru că nu-l inie- 
ora de istorie?' Dar șase ani la 
de ce l-au interesat orele de istorie 
obținut medii de 9 și 10 ? Adevărul

* * * ** „Scena" s-a

fuffit 
resa 
rind
P a . -j-
a ieșit repede la lumină.
petrecut astfel: Ion șușotea cu colegul 
său de bancă. Mai precis, colegul său de 
bancă avea nu se știe ce să-i spună. Pro
fesoara t-a poftit să facă liniște. Ion s-a 
ridicat și a răspuns că, de data asta, el 
n-ar fi tocmai vinovat. Profesoara și-n 
pierdut calmul și, căutind pripită un ca
lificativ pentru cineva care n-are cu
rajul să-și recunoască o greșeală, l-a gă
sit pe cel mai nepotrivit. I-a spus băia
tului că e anormal ! Cuvintul acesta l-a 
mai auzit Ion acasă de sute de ori. Și de 
fiecare dată cînd îl auzea, plingea sau 
fugea. In fața colegilor, acum n-a vrut 
să „se arate slab' și-a învins lacrimile 
și, convins că dă dovadă de un act de 
mare demnitate, a răspuns : „Nu sînt a- 
normal. Dar, dacă vreți să vedeți într-a- 
devăr cum arată un anormal, iată, vă 
fac pe plac..." Și a sărit pe fereastră. Fi
rește, i se întâmplă și unui profesor să 
greșească și, iarăși, firește, marea majo
ritate a copiilor n-ar fi procedat așa. Dar, 
în acest caz profesoara era avizată, cu
noștea prea bine cele ce se întîmplă cu 
Ion acasă, știa că poate nici un alt cuvînt 
n-ar fi provocat în copil o asemenea 
reacție ca acesta. A fost lipsită de calm

de la pămînt la 
devenit un fapt co

și se desfășoară 
incursiune retros- 

5 în istoria ome-

preună cu sora lui de 9 ani, la... mare, la 
Mamaia. S-a văzut că, deși nu învățase 
nicăieri, știa să conducă și a ajuns, mer- 
gind cu circa 100 de kilometri pe oră, 
pînă la Fetești.

Vasăzică, nu i s-a îngăduit însă să aibă 
o activitate organizată. Pasiunea lui 
pentru tot ce ține de tehnică nu și-a găsit 
făgașul normal. A căutat singur o soluție. 
Și a găsit-o pe aceea care l-a adus în cer
cetarea miliției. Aici, printre altele, i s-a 
pus și întrebarea: „De ce te îndreptai 
tocmai spre litoral ?“ Voiam să-l cunosc, 
am auzit o mulțime de lucruri despre 
Mamaia, despre Mangalia... Ce dorea el,

Ion Pribegeanu
nele mototolite, băiatul se întoarce, îl în
treabă doar unde a hoinărit, respiră ușu
rați că a venit singur și nu adus de mi
liție. Atit. Nu-i interesează și de ce a ple
cat. Vecinii dau următoarea explicație : 
„Băiatul a plecat pentru că n-a mai su
portat să stea in casă. Nu-i mai sensibil 
ca alți copii, dar i-au ajuns și lui bătăile, 
chefurile, scandalurile de acasă'.

Și mai departe... Prima fugă de acasă 
a lui Ion cu implicații mai grave este 
cea care are loc după puțin timp cînd îl 
prind organele de miliție la volanul unui 
camion indreptindu-se spre litoral. Cum 
s-au petrecut faptele? De multă vreme, 
Ion se dovedea pasionat pentru tehnică, 
pentru mecanică, în special. Chiar tatăl 
recunoaște: „Era deajuns să iau un cio
can in mină și Ion era lingă mine, să 
vadă și el". Mat ales de la vecini el a prins 
uimitor de repede amănuntele montării 
unui scuter, a instalațiilor electrice, se 
străduia să învețe conducerea unei ma
șini. Nu-și încercase posibilitățile, n-avu- 
sese unde, deși știa, teoretic, să schimbe 
vitezele la mai toate tipurile de mașini.

încercase să se ducă la Palatul pionie
rilor, la cercul de mecanică, dar școala 
nu-l recomandase („n-a fost cuminte !" 
motivează instructoarea de pionieri). Nici 
familia nu l-a lăsat, ba l-a și împiedicat. 
Atunci, și faptul poate fi explicabil pen
tru un copil, a „luat" el un autocamion 
care staționa pe stradă și a plecat îm-

de fapt, plecînd la drum ? Să fure, să 
facă vreun rău ? Nu. Voia să cunoască, 
să vadă. La Iași s-a dus „pentru că dru
mul e lung și putea privi mult pe fe
reastră". Auzise că acolo e bojdeuca lui 
Creangă, Teiul lui Eminescu... Dar școala 
ta nu organizează excursii? „Puține... și 
apoi pe mine nu mă iau". Nu l-au mai 
întrebat pe el de ce nu-l ia școala în 
excursii. S-au interesat direct la școală. 
„Noi, tovarăși, — a declarat textual in
structoarea superioară de pionieri — nu 
luăm în excursii decît pe copiii care nu 
note de la opt în sus. Ce-i drept, în anii 
trecuți, Pribegeanu a fost printre primii 
din clasă. Dar anul ăsta are multe ab
sențe , e căzut la două materii... nu pu
tem să-l luăm“. Nu discutăm acum dacă 
e just sau nejust principiul după care un 
elev care n-are note de la 8 în sus tre
buie să fie lipsit de bucuria unei ex
cursii, iar setea lui de cunoaștere, atât 
de caracteristică vîrstei, lăsată la voia 
întîmplării. Firește, pregătirea unei ex
cursii poate șl trebuie să fie un stimu
lent pentru elevi de a învăța mai bine, 
de a fi mai disciplinați, de a primi chiar 
note „de la opt în sus". Dar nu un sti
mulent „cu orice preț". Cunoscîndu-i 
bine situația lui Ion Pribegeanu, știind 
tot ce trebuia să știe în legătură cu el, 
instructoarea superioară de pionieri a- 
vea datoria nu să facă o excepție de la

Cascada

Studiourile din Barandov — 
Cehoslovacia au ecranizat cunos
cuta operă a lui Antonin Dvorak, 
„Rusalka".

La realizarea filmului și-au dat 
concursul orchestra și corul Tea
trului Național din Praga sub con
ducerea lui Vaclav Kaslik care 
semnează șl scenariul și regia fil
mului.

Rolul nefericitei Rusalka, fiica 
spiritului apelor, este interpretat 
de Jana Andrsova, iar cel al prin
țului, de Vladimir Raz.

diavolului"
Serghei Bondarciuk 

predatul actor și regizor 
sovietic, creatorul a nenu
mărate roluri dintre care 
amintim pe cele din „O- 
thello" și „Soarta unui 
om" apare intro copro
ducție a studiourilor ita
liene și franceze.

Filmul „Era noapte la 
Roma" a cărui regie este 
lemnată de Roberto Ros-

sellini, autor al cunoscu
telor filme „Roma, oraș 
deschis" și „Generalul 
della Roveie" își desfă
șoară acțiunea în perioa
da de după armistițiul în
cheiat în 1943 între arma
ta italiană și forțele 
aliate.

Alături de Bondarciuk, 
In distribuție întîlnim pe 
Giovanna Ralli, Renato 
Salvatori și Paolo Stopa.

a-

Noua producție a studiourilor 
din Brazilia ,,Cascada diavolului” 
a obținut la Mar del Plata premiul 
pentru cel mai bun scenariu.

Acțiunea filmului se pdtrece
cum aproape 100 de ani, în perioa
da războiului dintre Brazilia și 
Paraguay, la punctul care reunește 
frontierele celor două țări, în apro
pierea cascadei Iguasu. Scenariul 
și regia filmului aparțin Iul 
Walter Hugo Khoury.

principiu, ci tocmai să-l aplice, dar să-l 
aplice nebirocratic, să-i pătrundă esența 
stimulatoare, să-și facă o socoteală, fie 
cît de sumară, în ceea ce privește, pe de 
o parte „pierderea" care ar fi rezultat 
din primirea lui Ion în rîndurile ex
cursioniștilor și pe altă parte cîștigul. A- 
ceastă socoteală, la mintea oricui, n-a 
fost însă făcută. Nu numai în familie a 
fost lipsit de grijă Ion. Ce a urmat după 
această nevinovată „aventură", care face 
pe oricine să zîmbească? Tatăl... l-a lău
dat. Iar organizația de pionieri a convo
cat o ședință, o severă ședință în care el 
a fost „prelucrat". S-a tunat și s-a fulge
rat acolo, dar o măsură ca să se creeze 
copiilor o activitate mai potrivită vîrstei 
și fanteziei lor — nici vor^ă de așa ceva! 
La organizația de pionieri din această 
școală instructorii au „descoperit' că me
toda cea mai grozavă de a-i educa pe co
pii este să-i „prelucreze" în ședințe! Orga
nizația lui de pionieri din școală putea, 
sub îndrumarea mai atentă a in
structorilor, să se ocupe mai îndea
proape de acest copil, să-i orienteze 
pe un făgaș sănătos setea de cu
noaștere, marele — nu exagerăm cînd 
spunem marele — lui interes pen
tru tehnică, pentru mecanică, talentul lui 
muzical. Organizația „l-a pus în discuție" 
pe Ion Pribegeanu pentru că, cu un alt 
prilej, a dat dovadă de indisciplină și la 
o oră de fizică, mai exact atunci cînd co
legii lui învățau să monteze o sonerie, el 
a părăsit ora. Adevărat, nu trebuia să 
părăsească ora, pentru asta merita să fie 
ciiticat, dar și-a pas măcar o clipă pro
blema instructoarea că cel care a părăsit 
ora cînd se monta o sonerie, este un bă
iat care, la numai 13 ani, desface și a- 
samblează la loc o motocicletă, știe să 
conducă un camion? Din păcate nu.

Lui Ion i s-a refuzat, tot cam pe atunci, 
participarea la o serbare școlărească, 
în programul căreia el ar fi vrut să 
cînte ceva la acordeon, pentru că — 
tot textual „nu cîntă chiar atât de bine

și aveam invitați la serbare..." Dar de 
cînd o serbare școlară e o scenă pentru 
maeștri ai artei ? Băiatul trebuia lăsat 
să cînte chiar dacă se mai poticnea sau 
scotea cîte o notă falsă. Participarea la 
serbare l-ar fi legat mai mult de colec
tivul lui; oricum ar fi cîntat, ar fi fost 
pentru el un prilej de bucurie. Și nu 
numai atit. Tu, instructorul, ai constatat 
că un copil nu știe prea bine să cînte, 
dar vezi că are dorința de a învăța, că 
învață singur pe unde poate. Te 

mulțumești să-i califici cunoștințele, drept 
insuficiente, să-l acuzi, că „nu știe"? De 
ce n-ai pus, tu, mîna să-l ajuți, să-l în
drumi spre un cerc, spre un profesor 
unde

Și
bine ....... .. .
aibă un dosar pentru vagabondaj, să 
fugă de acasă, să fugă de școală, în via
ță lui Ion Pribegeanu nu s-a petrecut 
nimic fără explicație. Acel „deodată" a- 
părut în viața lui are o poveste, povestea 
pe care, în parte, v-am istorisit-o pînă 
acum. Ceea ce trebuie să mai aflați este 
că, și acum, în ceasul al doisprezecelea, 

părinții continuă să aibă aceeași atitu
dine. Noi l-am descoperit întâmplător și 
tot ne-am dus de cîteva ori să-l vedem; 
numeroși alți oameni necunoscuți s-au 
interesat de acest copil. Dar părinții ? 
Chemați de anchetatori și întrebați „ce 
au de gind" au răspuns că nu vor să-și 
mai ia nici un fel de răspundere. „Faceți 
cu el ce vreți. Dați-l unde vreți. Noi nu-l 
putem îndrepta". Au dat și o declarație 
scrisă în acest sens susținînd că „renun
ță" la copil. Băiatul s.ar putea reîntoarce 
la școală. Profesorii lui declară că în foar
te scurt timp s-ar putea pune la curent 
cu lecțiile. El însuși dorește aceasta. își 
regretă greșelile, vrea să se îndrepte.

Așa stând lucrurile, punem în discuția 
profesorilor, a pedagogilor, a instructori
lor de pionieri întâmplările relatate, „ca
zul" lui Ion Pribegeanu, dar mai ales 
modul în care s-au ocupat de el părinții, 
școala, organizația din care face parte.

Sînt atâtea de spus t

poate învăța ?
mai departe... Dar poate că ar fi 
să ne oprim aici. Ca să ajungă să

S.UA


PE SAMTI ERUL
făcută de un bătrîn dulgher, as al cofra- 
jelor glisante — dar care la venirea pe 
șantier nici nu vrusese să audă de ele...

...dar și spații 
neutre

— Dar de tinerii cu calificare înaltă, 
în ce fel v-ați ocupat ?

La această întrebare, tov. Pop nu gă
sește răspuns... (Sau, cel puțin, nu un 
răspuns care să-și justifice consemnarea).

Un popas la această problemă se impu
ne la modul imperios. Nu vom spune o 
noutate, afirmînd că acțiunea de califi
care nu e o acțiune „în sine", ci în strîn- 
sa dependență de însuși ritmul construc
ției. Tinerii zidari, dulgheri, fierari-beto- 
niști etc. au fost, în genere, bine pre
gătiți, aduși treptat, o dată cu dezvol
tarea construcției, la un nivel tot mai 
înalt. Dar șantierul a intrat, la 
ora actuală, în acel stadiu în care 
lucrările de urgență sînt lucrări speciale 
(finisări, montaje de utilaje pretențioa
se, instalații făcute pentru prima oară 
în țară), lucrări executate de ațți mun
citori decît de dulgheri sau fierari beto
niști. Un plus de cunoștințe pentru cei 
care execută lucrări speciale — deci pen
tru cei care decid, la ceasul de față, da
rea în folosință la termen a obiectivelor 
combinatului — n-a constituit, pînă azi, 
obiectul unei atente preocupări a comi
tetului U.T.M. pe complex.

Comitetul U.T.M., în colaborare cu co
mitetul sindicatului, cu conducerea șan
tierului, e dator să fixeze — în termen 
de urgență — un plan operativ, cu 
obiective precise, privind continua îmbo
gățire a orizontului tehnic-profesional al 
tinerilor cu calificare înaltă. Nu trebuie 
uitat nici o clipă că ritmul înaintării 
construcției, evoluția sa, impun zi de zi, 
exigențe tot mai complexe.

...Dar e timpul să vedem ce se între
prinde, concret, la cele trei obiective a- 
mintite in capitolul dinainte — stația de 
tratare a apelor de rîu, fabrica de oxi
gen și fabrica de amoniac.

COMBINATULUI CHIMIC CRAIOVAÂ

Directorul

face apel 
către tineri

Un astfel de tînăr constructor este 
chiar directorul general al întreprinde
rii de șantiere construcții-montaje Cra
iova a M.I.P.Ch., inginerul Ion Ilea. (Are 
29 de ani; pînă anul trecut a fost ute- 
mist; și are, pe deasupra, o practică de 
7 ani pe marile șantiere).

în biroul său — întrerupți, aproape 
din clipă în clipă, de zbîrnîitul telefoa
nelor, de oamenii care intră și ies, avînd 
asupra noastră întiietatea problemelor 
arzătoare, ale producției — .înjghebăm un 
scurt interviu, pe tema centrală a mesei 
noastre rotunde: contribuția tineretului 
la darea în folosință la termen a combi
natului.

— Vă ascultăm...
— în prezent, toate eforturile sînt în

dreptate spre urgentarea a trei acțiuni : 
montajul la fabrica de oxigen, instala
țiile de înaltă presiune la fabrica de 
amoniac, precum și construcția stației de 
tratare a apei de rîu. Ce sarcini revin 
tineretului, în aceste acțiuni decisive ?

...Sînt sarcini multiple, pe care direc
torul le expune detaliat. Iată-le, într-o 
scurtă sinteză, pe cele mai importante:

• La Fabrica de oxigen : urgentarea 
lucrărilor de montaj : ritmul lor general 
să depășească, în lunile care vin, cele 
mai bune succese ale lunii ianuarie! 
Pentru aceasta se impune, ca o condiție 
obligatorie, stabilirea unei mai strînse 
colaborări între constructori, montori și 
instalatori, care vor lucra peste puțină 
vreme „intercalat și în paralel", și care, 
în consecință, trebuie să acționeze ca un 
singur mecanism; nici o rotiță să nu 
stânjenească mișcarea celei de-alături !

9 La Fabrica de amoniac: stabilirea 
celor mai bune măsuri, care să asigure, 
în termenul cel mai scurt, un ritm de 
lucru superior la instalațiile de înaltă 
presiune. Din nou, ca problemă centrală, 
■conlucrarea între constructori, montori...

0 La stația de tratare a apei de rîu: 
și ritm, și calitate superioară, și rezol
varea unor probleme tehnice complicate, 
care pretind, o dată cu înalta calificare, 
însuflețire, tenacitate, curaj : tinerii con
structori vor lucra sub pămînt, printre 
pînze de apă.

— Aici, la stația de tratare — conchi
de tov. Ilea — ca și la sectoarele de care 
v-am vorbit înainte, se impune, în eta
pa actuală, intervenția deosebit de ac
tivă a organizațiilor U.T.M., a muncii de 
educație cu obiective precise: trece
rea la aplicarea pe larg, intensivă, 
a celor mai înaintate metode de 
lucru. Rețineți, vă rog, acest ultim as
pect al problemei: aplicarea celor mai 
avansate metode. Sînt sute de oameni 
pe șantier — nume prestigioase, mîndria 
construcției — care aplică aceste metode, 
dobîndind ritmuri înalte de lucru. Dacă 
toți tinerii le-ar îmbrățișa!...

...Oare cum au sunat aceste cuvinte ? 
Ca o părere de rău ? Ca o cerință pen
tru viitor ? Vom vedea în curînd care e 
situația.

tămînă ? E posibil — în condiția în care 
comitetul U.T.M. își fixează în planul de 
muncă acest punct concret — „un con
curs pe meserii în fiecare săptămină" — 
în locul unor fraze abstracte, privind 
„organizarea unor concursuri' în gene
ral. Să ne oprim acum la cifra de 1 500. 
Cum de a fost cu putință o atît de im
presionantă mobilizare de tineri — peste 
trei sferturi din totalul celor ce lucrează 
pe șantier ? E posibil și un asemenea 
lucru — cînd comitetul U.T.M. face o 
bună propagandă concursurilor. între
bările, stabilite cu o lună înainte de ziua 
concursului, au fost difuzate, prin orga
nizațiile U.T.M., tuturor tinerilor. A- 
celeași organizații au întreprins o vie a- 
gitație în jurul pregătirii pentru con
cursuri : au afișat la panouri fotografii
le primilor tineri înscriși, apoi pe ale ti
nerilor care se pregăteau mai intens; 
posturile U.T.M. de control au instituit 
o rubrică permanentă, „Aspiranții la 
premii", cu aspecte din sondajele efec
tuate printre tinerii concurenți; în sfîr-

șit, organizațiile au fixat — ca punct 
principal al adunărilor generale din pe
rioadele respective — problema pregăti
rilor pentru concursuri. (Astăzi, popu
larizing printre tineri succesele celor 
de-o vîrstă cu ei, fruntași ca maistrul 
constructor Tălmaciu Valeriu, zidari ca 
I. Lăcătuș, betoniști ca Gh. Barou, se 
adaugă totdeauna, sub fotografia de la 
panou sau la „Joile tineretului" : „Ei s-au 
evidențiat, pentru prima oară, ca parti
cipant la concursurile pe meserii". O e- 
mulație pentru toți cei de față...).

• Din:re celelalte culori ale panoului 
activității comitetului U.T.M.: 
tuirile cu tinerii de diferite 
(dulgheri, fierari-beton iști etc.), 
ceste consfătuiri s-au născut 
mă de inițiative; la consfătuirea cu ti
nerii dulgheri, participanții s-au angajat 
să lucreze „o zi pe săptămînă din mate
rialele economisite". Inițiativa, dezbătu
tă cu tinerii din toate organizațiile, s-a 
extins apoi -și la alte profesii.

Cum poate comitetul U.T.M. să

consjă- 
meserii 
Din a- 
o sea-

spri-

jine extinderea unei inițiative, a unei 
metode moderne de lucru ?

Un exemplu. în toate organizațiile 
U.T.M. s-au tinut cicluri de conferințe 
pe tema : „Să cunoaștem marile șantie
re'. Apoi, cineva a propus — vizînd toc
mai atragerea tinerilor spre îmbrățișarea 
celor mai moderne metode de lucru — un 
ciclu de conferințe avînd ca deviză : ,,Să 
ne cunoaștem mai bine propriul șantier!". 
Astfel într-o după-amiază, 100 de tineri 
dulgheri, ] 
tier, au 
beton" ale 
nulare. Un 
bit despre 
— proiectat 
mondiale — .
„clopote de beton' au fost construite în 
întregime prin metoda cofrajelor glisan
te, ceea ce a dus la economii și la 
scurtarea termenelor de execuție cu 40 
la sută față de alte obiective. Apoi le-a 
explicat metoda, invitîndu-i, pentru ziua 
următoare, la o demonstrație practică,

proaspăt angajați pe șan- 
inconjurat „clopotele 

marilor turnuri de 
tînăr inginer le-a 
sistemul de granulare 

în țară la nivelul tehnicii 
informîndu-i apoi că aceste

de 
gra
vor

Treizeci de culori
pe un panou...

Al doilea invitat la masa rotundă e 
tov. Pop Mihai, secretarul comitetului 
U.T.M. pe complex. Să-l ascultăm:

— Pentru folosirea celor mai înainta
te metode — chezășie a atingerii obiec
tivelor pe care vi le-a expus tovarășul 
Ilea — ne-am străduit să realizăm un 
complex de măsuri.

Ne enumără circa 30 de măsuri — vii, 
variate, eficiente, verificate pe alte mari 
șantiere, sau izvorîte aici, sub impulsul 
nevoilor concrete ale construcției. Un 
veritabil panou de culori, un mozaic a 
cărui diversitate se rezumă, totuși, în ul
timă instanță, la reliefarea aceleeași idei: 
comitetul U.T.M. a dovedit, în această 
problemă, inițiativă, pasiune și compe
tență. Să desprindem, iată, citeva frag
mente din mozaic '

9 17 conferințe tehnice despre meto
dele moderne de construcție.

© 43 concursuri pe meserii, la care au 
participat peste 1 500 de tineri (zidari, 
instalatori, lăcătuși, sudori etc.). Dar e 
posibil, oare, un număr atît de înalt de 
concursuri — aproape un concurs pe săp-

curajului
...Acțiuni frumoase pe șantierul stației 

de tratare, la cîțiva kilometri de incinta 
propriu-zisa a șantierului, pe malul Jiu
lui, printre sălcii bătrîne. (Nu prea de 
mult, întreg teritoriul marelui șantier 
era doar pădure sălbatică!). Membrii co
mitetului U.T.M., tinerii ingineri, munci
tori mai vîrstnici, au stat de vorbă cu 
fiecare tînăr în parte, sondîndu-i pregă
tirea profesională, corijîndu-i slăbiciu
nile și explicîndu-i, în același timp, ce 
eforturi i se vor cere curînd, cînd va lu
cra la mari adîncimi, sub pînze de apă. 
I s-au arătat fiecărui tînăr, deschis, greu
tățile, punîndu-i-se la examen răspunde
rea, hotărîrea de a învinge. Și i s-au mai 
arătat, totodată, căile și metodele care îl 
vor ajuta cel mai bine. („Un lucru foar
te bun!“ — ne-a declarat cu însuflețire 
un tînăr constructor, în urma unei astfel 
de discuții. „Știu exact cum va fi, știu 
exact ce am de făcut. Acum cîțiva ani, 
cînd am venit să lucrez pentru 
oară pe-un șantier,

prima
mi s-a spus că to-

Patru responsabili se arată cu degetul
...La fabrica de oxigen, în fața unei 

hale, întîlnim un grup de băieți — vreo 
douăzeci — îmbrăcați unii în uniforme 
școlare, alții în salopete, alții în haine 
de stradă, și, ca să treacă timpul, se joa
că cu un sac de sport pe care-l aruncă 
de la unul la altul, ca pe o minge de 
volei. Cînd ne văd, întrerup jocul și dis
par — ca un stol de vrăbii — după 
colțul halei.

— Sintem în practică — ne explică 
unul dintre ei, întors să-și ia sacul de 
sport rămas în mijlocul aleii.

E un băiat înalt, cu o față senină și 
inteligentă (mai tîrziu aflăm că „la teo
rie are numai note mari"), și la toate în
trebările noastre răspunde prompt și 
precis :

— Cîți elevi faceți practică la com
binat ?

— 508.
— In ce specialități ?
— Instalatori tehnico-sanitari. electri

cieni lumină—forță, mecanici de întreți
nere utilaj chimic, operatori chimiști^.

— Voi ce sînteți ?
— Operatori chimiști.
Se uită la sacul de sport și zîmbește 

cu un fel de stânjeneală:
— Acum, eram într-o pauză...
Ceva mai tîrziu, i-am regăsit pe viitorii 

operaton chimiști — elevi în anul III, 
deci peste cîteva luni muncitori califi
cați — făcînd iarăși un fel de... sport: 
sortau piatră. Numai că, de data aceasta, 
nu se mai aflau în recreație, ci în plină 
activitate de... practică în producție! Nu, 
nu era nici o glumă și nici, din păcate, o 
întâmplare (să zicem că, dintr-un motiv 
oarecare, în ziua aceea maistrul se gîn- 
dise să le ceară ajutorul la sortarea pie
trișului .-). Dimpotrivă, totul decurgea 
după regulile celei mai perfecte organi
zări : o oră mai tîrziu, la școală, aveam 
să luăm cunoștință de un grafic cu re
partizarea la practică a elevilor din anul 
II și III, grafic în care, la rubrica „locul 
de muncă", stătea scris limpede: „ope
ratorii chimiști — sortare piatră pentru 
separatoare aer. Răspunde tov. inginer

Neamțu". Iată, deci, că „activitatea prac
tică" la sortatul pietrișului a fost legife
rată, grație conducerii școlii și șantieru
lui, nu pentru o oră sau o zi, ci pentru 
întregul an școlar!

Ne-am adus aminte de discuția noastră 
cu tovarășul director general Ilea. Gîn- 
dindu-ne la clipa în care uriașele insta
lații ale combinatului vor intra în func
țiune, dînsul compara acea clipă cu un 
veritabil examen, în care se verifică nu 
numai procedeele tehnologice alese, solu
țiile tehnice ale proiectelor, calitatea uti
lajelor, execuția montajului, dar (și mai 
ales!) gradul de pregătire al muncitori
lor și tehnicienilor: ei vor trebui să do
vedească o înaltă pricepere, o deplină 
putere de stăpînire a acestor mari ma
șini și aparate moderne, astfel ca să 
atingă, din prima zi, parametrii pla
nificați !

Tinerii aceia — elevi ai școlii profesio
nale petrol-chimie, principală formă de 
pregătire a muncitorilor calificați pentru 
unitățile industriei noastre chimice — au 
fost trimiși să-și facă practica în cadrul

montaj — secțiilefabricilor în curs de 
de producție ale viitorului combinai — 
ca într-un loc unde se poate perfecționa 
cel mai bine legătura între cunoștințele 
teoretice și cele tehnice.

Dar nici ei, nici cei care se pregătesc 
în alte specialități n-au găsit — pe șan
tierele combinatului — răspunderea și 
grija necesară formării lor. La „Sinteză- 
amoniac" viitorii mecanici de întreținere 
stau, după cum am constatat, mai mult 
pe lingă soba, sau pierd timpul pe aleile 
șantierului. („Cine se poate ține după 
ei!" — vine o explicație de la un mais
tru). La montaj, viitorii lăcătuși meca- 
nici-montori sînt ținuți departe de agre
gate. („N-au căști!" — se scuză ingine
rul șef). La atelierul de preasamblare, 
elevii sînt scoși afară cînd maiștrii plea
că la masă („Nu-i putem lăsa singuri în 
atelier!"). Cam în felul acesta au decurs 
— cu rare excepții — orele de practică 
ale elevilor din grupul școlar al șantie
rului Combinatului chimic.

De ce stau lucrurile așa ? Care sînt 
cauzele ? Să ascultăm cîteva păreri:

ȘCOALA I. B.-ul BENEFICIARUL CONSTRUCTORUL

tul va fi simplu, ușor și frumos, așa, ca 
o plimbare pe sub tei înfloriți: așa 
că, la primele greutăți, eram gata-gata 
să-mi iau tălpășița!"). Iată, așadar, o 
acțiune care nu e deloc complicată, o 
„formă simplă" a muncii educative... In 
reportajul anterior, apărut cu trei zile 
în urmă, reproduceam declarațiile auzite 
la comitetul U.T.M. pe complex de pe 
șantierul Combinatului de îngrășăminte 
chimice de la Turnu Măgurele. Tovarășii 
de acolo se gîndeau la niște „forme deo
sebite", și tot așteptând muza inspiratoa
re, nu întreprinde au, practic, nimic. Cum 
le sună oare „formele simple" de la Cra
iova ?

Consemnăm, în treacăt, că și aici, la 
stația de tratare a apelor rîului, nu lip
sesc „formele deosebite" în munca cu ti
nerii. Iată una, în spiritul problemei care 
ne preocupă — a educației tenacității și 
curajului: organizația U.T.M. a inițiat, 
în orele libere, scurte dezbateri pe tema : 
„Să discutăm despre eroism". In fața 
tinerilor constructori au defilat, cu aces
te prilejuri, muncitori și meșteri cu fai
mă, care s-au distins prin acte de e- 
roism: „montori de înălțime" care-au 
lucrat în cele mai grele condiții, căță- 
rați la zeci de metri deasupra pămîntu- . 
lui, zidari și betoniști care au muncit în 
timpul iernii afară, sub viscole; le-au 
vorbit oamenii care-au lucrat și ei sub 
pămînt, prin pînze de apă, arătând ce 
sentiment le-a menținut trează tăria, ce 
metode de lucru le-au asigurat biruința.

...Acțiuni la fel de mobilizatoare se în
tâlnesc și pe șantierele fabricilor de oxi
gen și amoniac : fiecare tînăr știe exact 
ce are de făcut, pas cu pas, pînă la is- 
prăvirea lucrărilor; și pe deasupra — 
datorită expunerilor ținute de conducă
torii șantierelor, de muncitorii cu expe
riență și autoritate — același tînăr știe, 
la fel de exact, care e rostul muncii 
sale în ansamblul construcției, în ce 
măsură „un minut pierdut" poate influ
ența, răsfrînt în sectoarele de finisări 
sau montaj, asupra ritmului general al 
înaintării. Sintem — vă amintiți — în 
etapa cînd colaborarea dintre construc
tori, montori și instalatori devine facto
rul decisiv al întrecerii, cînd o defec
țiune în funcționarea uneia dintre părți 
stânjenește, în aceeași clipă, întregul! 
„Ce înseamnă un minut pierdut" a de
venit, astfel, o acțiune cu reale virtuți 
de mobilizare, o acțiune pe care orga
nizațiile U.T.M. au popularizat-o în fîn- 
durile tuturor tinerilor.

Să aducem 
Severinul

la Craiova?
...^i totuși, ce se va întâmpla dacă a- 

ceȘț „minut" se va pierde ? Cînd o ne
glijență (chiar infimă !) a montorului, de 
exemplu, va trage înapoi și munca in
stalatorului, și pe cea a constructorului ? 
Ce s-ar mai putea întreprinde pentru a 
preîntâmpina o asemenea situație ?

Organizațiile U.T.M. de la montaj, 
construcții și I.I.B. (instalații), populari- 
zînd acțiunea „minutului" printre tine
rii lor, s-au oprit aici... Dar mai de
parte ?

Vom da cuvîntul, în replică, unor 
fapte petrecute pe un alt șantier — șan
tierul Combinatului de industrializare a 
lemnului din Turnu Severin -- fapte pe 
care le-am aflat mai tîrziu, la un alt 
popas al „ștafetei constructorilor", și asu-» 
pra cărora vom reveni, cu amănunter, în 
reportajul nostru viitor. ^ Amintim aici 
esențialul: pe șantierul de la Turnu Se
verin, comitetele U.T.M. ale instalatorilor 
și ale constructorilor și-au unit efortu
rile într-o acțiune comună, dictată, ca și 
în cazul Craiovei, de necesitatea colabo
rării, factor determinant în atingerea 
unui ritm înalt al construcției. O acțiune 
în care tinerii celor două organizații 
și-au adresat, reciproc, chemări la între
cere — într-un fel, chemări la colabo
rare — cu obligații precise pentru am
bele părți, defalcate pe termene și cate-. 
gorii de lucrări. Un singur exemplu: 
„Tovarăși instalatori! — au chemat ti
nerii care execută construcțiile — termi
nați instalațiile de scurgere a apelor plu
viale, în vederea finisării definitive a 
acoperișului, pînă la data de 15 februa
rie !". „Tovarăși constructori ! — a sunat, 
în aceeași clipă, răspunsul — vom face 
tot ce ne cereți, cu condiția ca. voi să 
isprăviți, pînă la 10 februarie, căminele 
de vizitare necesare racordării pentru 
canale !(t O întrecere vie, cu termene 
strînse, cu obligații concrete de ambele 
părți, cu posibilitatea unui control 
eficace.

Dar, cum spuneam, despre această ini
țiativă vom vorbi mai pe larg la cea de a 
treia ediție a mesei noastre rotunde. Am 
redat aici doar sinteza unei experiențe. 
Atenție, tovarăși de la Craiova! Urmă
riți-o ! Poate că vă va spune lucruri in
teresante !

„Practica trebuie 
bin e organiza tă “

„Practica trebuie 
bine organizată ‘‘

„Practica trebuie 
bin e organiza tă “

„Practica trebuie 
bin e organiza tă “ In concluzie: 

ce facem ?
Extragem dintr-un referat 

al conducerii școlii :
„în cadrul Grupului școlar 

petrol chimie din Craiova sînt 
în curs de școlarizare un nu
măr de 508 elevi pentru Com
binatul chimic Craiova și alte 
unități din țară.
nului II și III își desfășoară 
activitatea practică direct în 
producție. în acest scop, con
ducerea școlii a luat, încă de 
la începutul anului, toate mă
surile pentru buna organizare 
și desfășurare a instruirii 
practice în producție, formînd 
totodată un colectiv de îndru
mare și control. Trebuie să su
bliniem, însă, că la încheierea 
contractelor privind instruirea 
practică a elevilor din anii II 
și III, conducerile I.S.C.M., 
I.M.B., I.I.B. și într-o oarecare 
măsură Combinatul chimic, 
n-au dat atenție tuturor ce
rințelor ce le punea instruirea 
practică a elevilor.

Nu se asigură elevilor: 
locuri de muncă corespunză
toare specialității lor ; contro
lul asupra frecvenței la locul 
de muncă, controlul asupra 
comportării și disciplinei, e- 
fectuat de șefii de echipe și 
maiștri; lucrări prevăzute de 
programa școlară de instruire 
practică ; posibilitatea ca ele
vii să lucreze independent, 
executînd o cît mai mare va
rietate de lucrări; gradarea 
complexității lucrărilor de la 
începerea anului școlar spre 
finele lui. paralel cu creșterea 
continuă a nivelului instruirii 
practice a elevilor".

Elevii

Tov. Gheorghe Voinea, ingi
ner electrotehnic șef :

„...Noi lucrăm cu piese de 
mare finețe, și nu le putem 
încredința elevilor. După pă
rerea noastră, ei ar trebui 
doar să asiste... (Foarte bine, 
sintem 
în nici 
asiste 
lui!).

de aceeași părere, dar 
un caz să care sau să 
la.- 
O

n-am văzut 
conducerea 
vină să se intereseze de prac
tica elevilor!" (Și răspunzînd 
unei nedumeriri) : „înțelegem, 
totuși, că practica e un lucru 
serios, care cade și-n sarcina 
noastră ; vom lua măsuri să-i 
repartizăm pe elevi pe 
cei mai buni muncitori".

Tov. Anghel Dumitru, 
nician laborant:

„Problema practicii e 
te serioasă. Cred că s-a pornit 
prost de la început: un profe
sor de la școală ne-a adus în
tr-o zi 20 de elevi, apoi 40, a- 
poi 80...

Elevii au un program, după 
părerea mea, dificil : o zi vin 
la practică, în cealaltă se duc 
la școală. în felul acesta nu se 
poate, cred, asigura continui
tatea între un lucru învățat 
azi și cel de mîine".

Tov. Drodar Vasile, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui al I.M.B. :

„E drept, nici noi nu ne-am 
ocupat de elevi, dar nici școa
la. După părerea mea, acolo 
unde sînt elevii trebuie să fie 
și școala. în timpul practicii, 
însă, noi nu-i vedem și pe pro
fesori. Ar trebui să se țină cu 
ei ore metodice, aici, pe șan
tier".

căratul pietrișu- 
altă chestiune: 
pe nimeni din 
școlii, care să

lingă

teh-

foar-

Tov. ing. Constantin Cîrlu- 
g ea :

„Cred că operatorii chi
miști n-au ce învăța, la ora 
aceasta, pe șantier. La noi, to
tul e abia în faza de montaj... 
Dovadă : au fost puși să sor
teze piatră. Ei ar trebui să 
facă practică la o întreprin
dere similară".

Tov. director general Gheor- 
ghe Pria :

„Vina e și a noastră, și a 
școlii. Avem o sarcină comună 
și trebuie s-o îndeplinim. Ini
țiativa cred că trebuia, însă, 
să aparțină școlii. Cum face 
conducerea școlii analiza în- 
vățămîntului ? Pe ce bază 
poate să spună : avem elevi- 
muncitori iscusiți ?

Profesorul trebuie să-l ur
mărească pe elev nu numai la 
școală, ci și în producție. El 
trebuie să conducă procesul 
de legare a teoriei cu practi
ca : „Iată ce te-am învățat, 
ieri, la tablă I Acum știi?" 
Nota 10 la teorie e numai o 
latură : trebuie 10 și 
tică ! Altfel, lucrul 
numai pe jumătate !

După părerea mea,
ganizația U.T.M. din școală 
nu a dat atenția cuvenită in
struirii practice a elevilor. 
Care e atitudinea elevilor față 
de muncă, de însușirea tehni
cii moderne ?

Iată date care ar putea fi o 
bună bază pentru discuții din
tre cele mai interesante în a- 
dunările generale U.T.M. din 
școală.

Despre operatorii chimiști, o 
singură părere: cred că e 
prea tîrziu să se mai facă a- 
cum schimbări în programă"...

ii prac- 
e făcut

nici or-

Tov. director general Ion 
Hea :

„Concepția cu care s-a tre
cut la instruirea practică a 
elevilor e total greșită. Tova
rășii din școală au învățat pe 
de rost un regulament, noi, 
ceilalți, nu-1 prea cunoaștem, 
iar la mijloc sînt 500 de elevi 
care trebuie să învețe. Con
ducerea școlii n-a luat legă
tura cu conducerea șantieru
lui.

în ce-i privește pe operato
rii chimiști, eu cred că ei pot 
face foarte bine practică aici. 
E un moment de mare impor
tanță pentru pregătirea lor: 
momentul în care se fac lu
crările de montaj, momentul 
în care poți cunoaște „siste
mul osos" al combinatului în 
care vei lucra. Iată : 25 de vii
tori operatori, împărțiți pe 
secții, cu un maistru bun lin
gă ei, studiază instalația care 
se montează. Un operator tre
buie să cunoască, după păre
rea mea, tot procesul de pro
ducție ! Și nu numai operato
rii. Se face acum instalația de 
înaltă presiune. Se montează 
A.M.C.-urile ț Ar trebui ca 
fiecare elev să știe ce rost are 
orice conductă ! Dacă, totuși, 
n-am dreptate, atunci să fie 
comasate orele de practică, 
iar elevii să fie 
Rozncv sau la alt 
N-avem

trimiși la 
combinat, 

dreptul ca în fața 
unei programe „gata întocmi
tă" să-i lipsim pe viitorii 
muncitori de pregătirea nece
sară. Practica trebuie organi
zată în așa fel îneît să vină 
cu adevărat în sprijinul for
mării cadrelor cu înaltă cali
ficare".

Aceasta este, după cum se vede, pă
rerea tuturor : pregătirea cadrelor recla
mă o bună organizare a practicii în pro
ducție.

Și, fără îndoială, la Direcția de învă
țământ a Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei există aceeași pă
rere...

...Și totuși, ce facem ? Primele fabrici 
ale combinatului se pregătesc să intre 
în funcțiune, în schimb mulți dintre cei 
ce vo.r trebui să comande complexele a- 
gregate — sortează pietriș !

★

...Spațiul nu ne îngăduie să redăm și 
alte aspecte din bogata activitate a tine
rilor constructori de la Craiova. Există, 
aici, nenumărate alte experiențe intere
sante, atât în desfășurarea întrecerii, cîț 
și de ordin educativ-cultural. Ne rămîne 
o singură posibilitate : să extindem, în 
reportajele viitoare, această masă rotun
dă „în mers", luînd cu noi — pe șantie
rele pe care le vom străbate — tineri 
de pe șantierul combinatului craiovean. 
Ideea ne-o dau tovarășii de pe șantier : 
„Am vrea să tragem cît mai multe în
vățăminte din experiența altor șantiere". 
Merge cu noi un tînăr maistru, Romeo 
Popescu, unul dintre primii constructori 
veniți pe șantierul combinatului craio
vean, cu experiență în producție și in 
munca culturală. Confruntarea experien
țelor, a activităților tinerești, se va face, 
astfel, nu numai prin intermediul ziaru
lui, ci chiar acolo, pe marile șantiere. 
Cînd va fi cazul, reporterii se vor retra
ge, rămînînd simpli martori ai dialo
gului...

Mașina gonește pe asfaltul șoselei, 
spre vestul Olteniei. In reportajul viitor : 
șantierul Combinatului de industrializare 
a lemnului de la Turnu-Severin:

ILIE PURCARU 
VASILE BĂRAN

Fotografia : I. CUCU



Vizitele delegației Consiliului Central 
al Uniunii sindicatelor 
din R. S. F. Iugoslavia

Acad.
Iorgu Iordan 

la Montevideo

Delegația Consiliului Cen
tral al Uniunii sindicate
lor din R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de tovarășul Svetozar 
Vukmanovici-Tempo, președin
tele Consiliului Central al U- 
niunii sindicatelor iugoslave, 
a vizitat în zilele de 6 și 7 
februarie Uzinele „Electropu- 
tere" din Craiova și Combina
tul Siderurgic din Hunedoara. 
Sîmbătă, membrii delegației 
au sosit în orașul Brașov. In 
cursul dimineții, oaspeții au 
vizitat Uzinele de tractoare, 
iar seara au asistat la un 
spectacol dat la clubul „Trac
torul- de către formațiile ar
tistice de amatori ale sindica
telor din localitate.

Vizitînd cele trei mari o- 
biective industriale, oaspeții 
s-au întreținut cu muncitori, 
tehnicieni, ingineri, activiști 
sindicali, care le-au dat expli
cații asupra proceselor tehno

logice și le-au vorbit despre 
munca și realizările lor. Tova
rășul Svetozar Vukmanovici- 
Tempo a felicitat pe munci
torii de la Uzinele „Electropu- 
tere“ pentru faptul că într-un 
timp foarte scurt și-au însu
șit producția locomotivelor 
Diesel-electrice. El a apreciat 
modernele agregate ale Com
binatului siderurgic din Hune
doara, precum și utilaje de 
prim rang cu care este înzes
trată Uzina de tractoare.

în cursul vizitelor, oaspeții 
s-au întîlnit cu membrii Bi
roului executiv al Consiliului 
regional al sindicatelor Hu
nedoara și membrii Birou
lui executiv al Consiliului lo
cal al sindicatelor Brașov. Cu 
acest prilej, membrii delega
ției au fost informați despre 
activitatea sindicatelor din re
giunea Hunedoara și orașul 
Brașov.

Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifi- 
ce din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă a 
organizat sîmbătă după-amia- 
ză în sala Dalles un simpozion 
pe tema „Talent și măiestrie 
în slujba culturii noastre so
cialiste". Și-au dat concursul 
artiștii poporului: Ioana Ra
du, Ștefan Ciubotărașu, Ale
xandru Ciucurencu și artiștii 
emeriți Maria Lătărețu și Dan 
Iordăchescu.

★
Sîmbătă s-au deschis la 

Brașov lucrările celei de-a 9-a 
sesiuni științifice a cadrelor 
didactice ale Institutului poli

tehnic din localitate. Participă 
reprezentanți ai Academiei 
R. P. Romine, ai institutelor 
de învățămînt superior din 
București. Cluj, Iași, Timi
șoara și Galați, ai institutelor 
de cercetări și de proiectări 
din întreaga țară, specialiști 
ai uzinelor constructoare de 
mașini.

★
Mezzosoprana Elena Cernei, 

prim-solistă a Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Ro- 
mîne, a plecat la Istanbul 
unde își va da concursul la o 
serie de spectacole cu opera 
„Carmen".

(Agerpres)

MONTEVIDEO 8 (Ager 
preș). — Acad. Iorgu Iordan 
a prezentat la Facultatea de 
umanistică și științe a Uni
versității din Montevideo 
două conferințe despre „Le
xicul limbilor iber-romani- 
ce“ și „Spaniola și Romina 
ca arii laterale ale latinită
ții". La conferințe au partici
pat cadre didactice ale U- 
niversității, specialiști în 
lingvistică, membri ai Comi
siei naționale U.N.E.S.C.O., 
studenți și numeroși oameni 
de știință și cultură.

In cadrul interviului luat 
de televiziune acad. Iorgu 
Iordan a vorbit despre știin
ța lingvisticii și despre cer
cetările lingvistice în R. P. 
Romină.

Însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romine la 
Montevideo, Traian Moraru, 
a oferit la legație un cocteil 
în cinstea acad. Iorgu Iordan. 
Au fost prezenți dr. Mario 
Cassioni, rectorul Universi
tății din Montevideo, prof, 
dr. Rodolfo Talice, decanul 
Facultății de umanistică și 
științe, prof. Luis Isern, de
canul Facultății de medici
nă, prof. dr. Clemente Esta
ble, vicepreședintele Comi
siei naționale U.N.E.S.C.O., 
profesori universitari etc.

După cum a relatat agenția U.P.I., la New York a avut loc o puternică acțiune de protest 
împotriva segregației rasiale existente în instituțiile publice de învățămînt ale orașului. 
Aproape 300 000 de școlari în majoritate negri și portoricani, au declarat o grevă de 24 ore, 
boicotînd cursurile. In fotografie : Elevi negri și portoricani, în timpul grevei, cîntînd cîn- 

tece consacrate integrării elevilor de culoare în școli.
Foto : FRANCE PRESSE

Norodom Sianuk cere convocarea

hi. S. Hrusciov
conferinței pentru garantarea

neutralității Cambodgiei

încordare la frontiera 

dintre Somalia și Etiopia
ADDIS-ABEBA. — Agen

țiile de presă semnalează 
că în cursul zilelor de vi
neri și sîmbătă la frontiera 
dintre Somalia și Etiopia au 
izbucnit ciocniri militare vio
lente care au antrenat forțele 
militare regulate ale celor 
două țări. Ciocnirile au avut 
loc îndeosebi în regiunea de 
frontieră Ogaden care aparți
ne Etiopiei dar pe care o re
vendică cu insistență Somalia, 
dat fiind faptul că este locui
tă în mare parte de populația 
somaleză. Atît Somalia cît și 
Etiopia își declină responsabi
litatea pentru dezlănțuirea 
ciocnirilor militare. După cum 
anunță agenția France Presse, 
potrjvit unor comunicate pro
vizorii, în cursul luptelor, atît 
de o parte cît și de cealaltă 
s-au înregistrat morți și răniți.

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Somalia s-a întrunit 
vineri seara, într-o ședință 
extraordinară, pentru a anali
za situația la frontiera cu 
Etiopia. în comunicatul dat 
publicității la sfîrșitul ședin-

In legătură

s\

In acest an — 
peste 6 000 000 plopi 

hibrizi!
(Urmare din pag. I) 

cină, datorită măsurilor luate, 
poate fi realizată înainte de 
termen și depășită cu supra
fețe importante. Pentru în
făptuirea ei este necesar ca 
în cursul acestui an să se 
planteze cu plopi o suprafață 
de cel puțin 6 600 de hectare. 
Și aceste plantații, în majori
tatea cazurilor, se execută în 
apropierea orașelor și satelor, 
în locuri învecinate sau la 
care se poate ajunge cu ușu
rință, în luncile rîurilor și 
Lunca Dunării, înlocuindu-se 
suprafețe importante care 
astăzi sînt ocupate de specii 
scorburoase și fără o valoare 
ridicată.

Eficiența economică a aces
tor plantații de plop este 
foarte ridicată. De pildă, un 
kilometru de aliniament de 
plop (200 de bucăți) a cărui 
producție este echivalentă cu 
aceea a unui hectar plantat 
cu această specie forestieră, 
poate da în circa 25 de ani 
aproape 500 mc de masă lem
noasă, care înlocuiește în 
mare măsură și cererile de 
rășinoase, în timp ce un hec
tar de molid produce aceeași 
cantitate în cel puțin 100 de 
ani. în acest timp aliniamen
tul de plop sau un hectar de 
plop în masiv va da patru 
producții, deci circa 2 000 mc.

Un alt avantaj al acestor 
plantații este acela că încă de 
la vîrste mici, prin executa
rea răriturilor, se pot da eco
nomiei naționale importante 
cantități de material lemnos 
bun pentru celuloză, plăci a- 
glomerate și construcție ru
rală.

în Lunca Dunării, unde prin 
îndiguire se vor scoate de 
sub inundații întinse supra
fețe agricole, un rol din cele 
mai importante pentru pro
tecția digurilor construite și 
celor ce se vor construi, pre
cum și pentru apărarea malu
rilor de rupturi îl au tocmai 
aceste plantații.

Pentru anul 1964, sarcini 
importante de împăduriri cu 
plop revin în primul rînd 
regiunilor limitrofe Luncii și 
Deltei Dunării, ca : București 
(2 200 ha), Galați (1 000 ha), 
Dobrogea <717 ha) — regiuni ' 
în care aceste plantații se 
execută în Lunca Dunării și 
în special în zonele dig-mal. 
în regiunea București lucră
rile sînt concentrate în raioa
nele Fetești și Călărași, iar 
în regiunea Galați în raionul 
Brăila. Suprafețe mari de 
plantat cu plopi au și cele
lalte regiuni ca Argeș (550 
ha), Suceava (530 ha), Iași 
(300 ha), Bacău (200 ha) etc.

Rezultă din cele expuse 
mai sus, că tineretul poate a- 
duce o contribuție însemnată 
la realizarea în totalitate a 
aliniamentelor de plop de-a 
lungul drumurilor naționale, 
regionale și comunale, a ca
nalelor de irigație și de dese
care și de-a lungul rîurilor, 
precum și la executarea plan
tațiilor de plop în luncile rîu
rilor și în Lunca Dunării, 
deoarece șantierele de lucru 
sînt apropiate, iar munca 
este ușoară și frumoasă.

Tineretul patriei noastre 
este foarte entuziast: a dove
dit aceasta prin atîtea fapte 
frumoase, prin participarea 
sa activă la tradiționalele ac
țiuni de muncă patriotică.

Contribuția sa la realizarea și 
depășirea planului de plan
tare a plopului în aliniamente 
și în masiv, cît și la celelalte 
lucrări din silvicultură (îm
păduriri, întreținerea arbore- 
telor. culegerea semințelor 
etc.) va fi, fără îndoială, cu 
atît mai mare cu cît acțiunea 
se desfășoară într-un dome
niu atît de romantic. Planta
țiile de plop, spre deosebire 
de alte specii forestiere, dau 
satisfacții la scurtă vreme 
după executare. Peisajul fru
mos al unui drum plantat cu 
plopi se conturează in numai 
cîtiva ani. Și cu cită plăcere 
vor privi tinerii aliniamen
tele care vor străjui toate 
drumurile ce înconjoară co
muna natală ! Cît de mare va 
fi mîndria lor cînd materia
lul ce se exploatează — prin 
lucrări de îngrijiri — va re
zulta dintr-o plantație fă
cută de ei cu 6—7 ani în 
urmă Dar pentru valorifica
rea deplină a entuziasmului 
tineresc se cere o organizare 
perfectă, pînă în amănunt, a 
tuturor lucrărilor.

Rezultă de aici pentru or
ganele silvice sarcina de a 
întocmi imediat, împreună cu 
organizațiile U.T.M., planuri 
tehnico-organizatorice, în care 
un accent deosebit să fie pus 
pe munca de popularizare 
largă în rîndul tineretului a 
acestei acțiuni de mare im
portanță economică. Să se 
stabilească concret obiecti
vele care trebuie înfăptuite, 
materialele, asigurarea asis
tenței tehnice, a mijloacelor 
de deplasare (în cazul cînd 
șantierul este la o distanță 
mai mare de 5 km), modalita
tea de aprovizionare cu puieți 
etc. Este bine ca în zonele 
unde terenul nu este prea în
ghețat și se poate lucra, să 
se înceapă de pe acum săpa
rea gropilor, astfel încît 
plantările să se desfășoare 
din plin încă din prima zi 
cînd timpul va fi prielnic.

Măsurile, stabilite din timp, 
să fie aduse operativ la cu
noștința tinerilor care sînt 
chemați să contribuie la în
făptuirea lor. Atenția să fie 
orientată nu numai la plan
tare, ci în mod special și la 
lucrările de îngrijire, de păs
trare în cele mai bune condi
ții a plantațiilor. In această 
direcție considerăm ca pozi
tivă și bună de urmat 
experiența unor organizații 
U.T.M. din regiunea Crișana, 
din inițiativa cărora s-au 
creat „șantiere model". Este 
bine ca asemenea șantiere 
model să ia ființă în toate 
regiunile și în special în ceea 
ce privește aliniamentele. A- 
ceasta înseamnă preluarea 
unui astfel de șantier de 
la înființare, continuîndu-se, 
după plantare, cîțiva ani la 
rînd cu lucrările de îngrijire 
și completare pînă atunci 
cînd puieții au atins înălțimi 
și grosimi care le asigură 
existența în lupta contra fac
torilor dăunători (vînt, chi
ciură, secetă).

Numai astfel se va obține 
satisfacția muncii îndeplinite.

Pe această cale, chemăm ti
nerii din țara noastră să 
contribuie cu tot entuziasmul 
lor tineresc la marea acțiune 
de plantare a plopului, care 
va duce în final la sporirea 
volumului de masă lemnoasă 
ce se dă anual în circuitul e- 
conomic al țării, la acoperirea 
nevoilor mereu crescînde ale 
economiei naționale.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Răspunzînd la mesajul lui 
N. S. Hrușciov, adresat la 31 
decembrie 1963 șefilor de state 
și guverne, președintele Jorge 
Alessandri al Republicii Chile 
arată că țara sa dorește în 
mod sincer pacea și este în
credințată că contradicțiile 
internaționale pot fi rezolvate 
prin mijloace pașnice, în con
dițiile respectării tratatelor în 
vigoare. Președintele arată că 
ideile cuprinse în mesajul lui 
N. S. Hrușciov vor 
cu cea mai mare 
guvernul chilian.

Șeful guvernului 
al Republicii Dahomey, Chris
tophe Soglo, salută mesajul șe
fului guvernului sovietic, ex- 
primîndu-și în același timp în
crederea că O.N.U. și în ceea 
ce privește statele africane, 
Organizația Unității Africane 
ar putea acorda un ajutor 
efectiv în pregătirea, iar apoi 
și încheierea unui tratat cu 
privire la reglementarea pe 
cale pașnică a problemelor te
ritoriale și de frontieră.

Sirimavo Bandaranaike, pri
mul ministru al Ceylonului, 
arată în mesajul său de răs
puns că încheierea unui acord 
internațional, prin care statele 
să renunțe la folosirea forței 
în rezolvarea litigiilor terito-

fi studiate 
atenție de

provizoriu

riale și a problemelor de fron
tieră, va crea un climat inter
național care va permite re
zolvarea și a altor probleme 
care se ivesc între state și cer 
să fie examinate de urgență. 
Pentru ca un asemenea acord 
să fie pe deplin eficace și de 
lungă durată — se spune în 
mesajul de răspuns — este ne
cesar să fie întărit, atît pe bază 
regională cît și pe bază inter
națională, mecanismul rezol
vării pe cale pașnică a litigii
lor teritoriale, în concordanță 
cu principiile dreptății și o- 
biectivității. In legătură cu a- 
ceasta, rolul O.N.U., precum și 
respectarea Cartei ei, capătă o 
importanță tot mai mare.

In răspunsul președintelui 
Irakului, Aref, se spune :

Noi dăm o înaltă prețuire 
inițiativei dv. Obligația de a 
renunța la folosirea forței în 
soluționarea litigiilor de fron
tieră și teritoriale, este ea în
săși, așa cum ați arătat dv., 
o măsură care va contribui la 
înlăturarea cauzelor ce pot 
duce la un război general.

Salutînd propunerea dv., 
noi ca și dv. dorim îndeosebi 
ca acest tratat să nu știrbea
scă cîtuși de puțin dreptul 
popoarelor de a lupta împo
triva colonialismului cu toate 
mijloacele de care dispun.

PNOM PENH 
într-un mesaj 
Lyndon Johnson, președintele 
Statelor Unite ale Americii, 
șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk a 
cerut să se convoace de urgen
ță la Geneva o conferință 
pentru garantarea neutralită
ții Cambodgiei.

In mesajul său prințul Nc- 
rodom Sianuk atrage atenția 
asupra repetatelor atacuri în
treprinse de trupele sud-viet- 
nameze împotriva satelor paș
nice cambodgiene.

8 (Agerpres). 
adresat lui

NEW YORK — La 7 februa
rie, secretarul general al 
O.N.U, U Thant, a adresat me
saje identice miniștrilor aface
rilor externe ai Indoneziei, Fi- 
lipinelor și Federației Malaye- 
ze, în care arată că își dă a- 
cordul de principiu la cererea 
guvernelor celor trei țări de a 
însărcina Tailanda să suprave
gheze încetarea focului la 
frontiera situată în insula Bor
neo dintre Federația Malaye- 
ză și Indonezia.

----•---- —

Măsuri ale guvernului brazilian

țăranilor 
Guvernul

RIO DE JANEIRO 8 (Ager
pres). — După cum mențio
nează agenția Prensa Latina 
în orașul Gobernador Valada
res au fost trimise trupe bra
ziliene după ce proprietarii de 
pămînturi înarmați au ame
nințat că se vor opune cu for
ța împroprietăririi 
lipsiți de pămînt.
brazilian a însărcinat recent A- 
genția pentru reforma agrară 
să împroprietărească un nu
măr de țărani cu pămînturi 
întinse nefolosite situate la 
frontiera dintre statele Rio de 
Janeiro și Bahia. In legătură 
cu aceasta ziarul „Correio da 
Manha" a relatat că elemen
tele reacționare, aflate în 
slujba latifundiarilor, au tran
sportat arme în această regiu
ne pentru a se opune acțiunii 
de împroprietărire. Prin cîteva 
posturi de radio particulare a- 
ceste elemente au adresat a- 
tacuci împotriva președintelui

țării, Joao Goulart precum și 
a membrilor guvernului.

Intr-o declarație făcută re
prezentanților presei, Pinheiro 
Neto, directorul Agenției pen
tru reforma agrară a subliniat 
că „este necesar ca marii lati
fundiari să-și dea seama de 
faptul că nu mai este posibil 
ca milioane de hectare de pă- 
mînturi să fie nefolosite în 
timp ce zeci de mii de țărani 
trăiesc într-o situație intole
rabilă".

Potrivit agenției Prensa La
tina, în ciuda amenințărilor 
latifundiarilor, în orașul Go- 
bemador Valadares au sosit 
funcționari ai ministerului bra
zilian al agriculturii pentru a 
începe acțiunea de împroprie
tărire a țăranilor. Cîteva mii 
de țărani au ocupat de pe 
acum o moșie din districtul 
Macacu care a fost recent ex
propriată.

cu problema Ciprului
LONDRA 8 (Agerpres). — 

John Bernal, președintele exe
cutiv al Consiliului Mondial al 
Păcii, a dat publicității o de
clarație intitulată „Nici o in
tervenție a N.A.T.O. în Cipru", 
în care aprobă poziția guver
nului cipriot de neadmitere a 
trupelor N.A.T.O. pe insulă.

„Consiliul Mondial al Păcii, 
se subliniază în declarație, 
sprijină această poziție a gu
vernului și poporului cipriot 
după cum a sprijinit și înde
lungata luptă a ciprioților 
pentru independență. Ameste
cul N.A.T.O. în treburile in
terne ale unui stat suveran 
constituie o încălcare a Cartei

O.N.U. și creează un pericol 
serios pentru pace.

★

ROMA 8 (Agerpres). — Răs
punzînd în Parlament la in
terpelările deputaților, G. Sa- 
ragat, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, a exclus posi
bilitatea participării Italiei la 
forța de poliție a N.A.T.O. 
propusă de S.U.A. și Anglia 
pentru Cipru. Guvernul Italiei, 
a declarat el, a luat această 
hotărîre, ținînd seama de de
clarația președintelui
rios, care se pronunță pentru 
rezolvarea crizei cipriote de 
către Consiliul de Securitate.

Maka-

ței se anunță că guvernul So
maliei a declarat stare de ur
gență în regiunea situată la 
frontiera cu Etiopia.

Sîmbătă dimineața împăra
tul Haile Selassie al Etiopiei 
a convocat guvernul care a 
hotărît decretarea stării de 
urgență și în regiunea etio- 
piană de la frontiera cu So
malia.

într-un comunicat militar 
etiopian se anunță că lupte 
violente continuă să aibă loc 
în localitatea Togo Wichale — 
situată în provincia revendi
cată de Somalia. Cea mai mare 
parte a localității menționate 
a fost deja distrusă.

★
După cum s-a mai anunțat, 

în ultima vreme relațiile dintre 
Etiopia și Somalia s-au înrău
tățit ca urmare a diferendului 
de frontieră moștenit din 
timpul dominației colonialiste. 
Somalia revendică un teritoriu 
al Etiopiei situat la frontiera 
cu Somalia, respectiv provin
cia Ogaden, locuită de popu
lație de origină somaleză. încă 
după proclamarea independen
ței r în 1960, Somalia a formulat 
revendicări cu privire la acest 
teritoriu, precum și cu privire 
la provincia de nord-est a Ke- 
nyei, locuită, de asemenea, de 
un mare număr de cetățeni de 
origină somaleză. Se știe că la 
conferința șefilor de state și 
guverne africane de la Addis 
Abeba, președintele Somaliei, 
Abdullah Osman a ridicat a- 
ceastă problemă cu prilejul dis
cutării art. 3 al Cartei unității 
africane, care prevede „Respec
tarea suveranității și integri
tății teritoriale a fiecărui stat“. 
Toți șefii de state și guverne 
africane și-au exprimat însă 
dorința ca, în ciuda imperfec
țiunilor existente, să fie menți
nut actualul statut teritorial al 
Africii. Au avut Ioc însă nu* 
meroase incidente provocate 
de persoane aparținînd unuia 
sau altuia dintre statele în con
flict și care, după cum se vede 
au ajuns la adevărate opera
țiuni militare la care sînt an
trenate trupele regulate. Reali
tatea este însă că și conflictele 
Somaliei cu cele două state ve
cine, Kenya și Etiopia ca și 
conflictele de frontieră dintre 
alte state africane constituie o 
urmare a îndelungatei domina
ții colonialiste.

Aspect al unui miting de 
protest al tineretului cipriot, 
de origină greacă, în cen
trul orașului Nicosia, împo
triva planului anglo-ameri- 
can de trimitere în Cipru a 
unei forțe internaționale de 

poliție a N.A.T.O.

LAGOS. — în capitala Nigeriei a fost semnat vi 
neri un comunicat comun cu privire la vizita p( 
care delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S. a fă
cut-o în această țară.

în cursul convorbirilor care au avut loc cu acesl 
prilej se subliniază în comunicat, S-a făcut UD 
schimb folositor de păreri in problemele interna
ționale actuale. Cele două părți, se arată în comu
nicat, consideră că principiile coexistenței pașnice 
trebuie să călăuzească relațiile dintre state. Comu« 
nicatul subliniază, de asemenea, că rezolvarea pro 
blemei dezarmării generale și totale ar avea ul 
mare rol pentru întărirea păcii — năzuință a tutu
ror popoarelor lumii.

LONDRA. — La Londra s-a anunțat în mod oii» 
cial data vizitelor lui Douglas-Home, primul minis* 
tru al Marii Britanii, în Canada și Statele Unite. 
La 9 februarie. Douglas-Home va pleca pe caleo 
aerului în Canada, unde va face o vizită oficiali 
de trei zile, după care, la 12 și 13 februarie, se vc 
întîlni la Washington cu Lyndon Johnson, președirr 
tele S.U.A

Atît în Canada, cît și In S.U.A., premierul brita
nic va fi însoțit de Richard Butler, ministrul afa
cerilor externe.

CAIRO. — După cum anunță ziarul egiptean ,,A1 
Ahram“. Organizația afro-asiatică pentru cooperare 
economică va 
O.N.U. pentru 
cepe lucrările 
gație vor face 
India, R.A.U., 
și Japonia.

Membrii delegației, scrie ziarul, vor supune con
ferinței o propunere cerind stabilirea de prețuri 
echitabile la materiile prime în funcție de profitu* 
rile realizate de țările dezvoltate de pe urma ex* 
porturilor.

trimite o delegație la Conferința 
comerț și dezvoltare, care-și va în* 
la 24 martie, la Geneva. Din dele* 
parte, printre alții, reprezentanți din 
Republica Mali, Guineea, Indonezia

HANOI. — La Hanoi a sosit o delegație a grupu» 
lui parlamentar irancez care studiază relațiile ecrr 
nomice și culturale cu țările Asiei. Delegația former 
tă din șase membri este condusă de Francois Bernar.

LEOPOLDVILLE. — După ce în cursul unei ope
rațiuni împotriva partizanilor din provincia Kwilu 
și-a pierdut viața Eugene Ebaya, șeful statului ma
jor al armatei naționale congoleze, guvernul central 
a luat noi măsuri pentru a „restabili ordinea" în 
această provincie.

După cum anunță corespondentul agenției U.P.I.,
în locul lui Ebaya a fost numit Joseph Tshashi, co-

Problemele medicale 
ale Nenezuelei

T a Caracas s-au desfășurat lu-
! j crările celui de-al doilea se

minar național pentru pro
blemele științelor medicale din 
Venezuela. După cum a declarat 
ministrul ocrotirii sănătății din 
Venezuela, care a deschis lucră
rile seminarului, țara întîmpină 
numeroase greutăți în domeniul 
deservirii medicale, ca urmare a 
alocărilor insuficiente, lipsei de 
clădiri pentru școlile medicale, 
numărului redus al cadrelor cali
ficate.

După cum au arătat participan- 
ții la acest seminar, 47 000 de 
țărani din Venezuela suferă de di
ferite boli provocate de lipsa de 
hrană, iar 179 000 sînt bolnavi de 
anemie. In rîndul copiilor face 
ravagii tuberculoza.

tineri. In paginile noii reviste, 
membrii asociației își manifestă 
hotărîrea de a acționa ■ împotriva 
spectacolelor necorespunzătoare 
destinate tineretului.

Televiziunea 
în sprijinul circulației

Pentru a spori securitatea 
circulației automobilelor, 
trenurilor și tramvaielor, 

în Italia se experimentează insta
lații de televiziune pentru con
trolul punctelor de încrucișare ne
supravegheate. Astfel de instalații 
au fost plasate experimental în 
cîteva zone din nordul Italiei. In

liberă, înainte de a lăsa bariera 
și de a acționa semnalele de li
beră trecere pentru convoiul care 
sosește. Sub camera de televizi
une este instalat un difuzor legat 
de cabina de comandă, care per
mite acarului să dirijeze circulația 
și să accelereze evacuarea tre
cerii.

O mumie cu o vechime 
de 1800 ani

Cu ocazia unor săpături efec
tuate recent în apropiere de 
Roma, un buldozer a scos 

întâmplător la iveală un sarcofag 
sculptat, în care s-a găsit corpul

Teatrul francez 
și tineretul

La Paris a fost creată Asocia
ția amicilor teatrului pentru 
copii și tineret. Asociația a 

publicat primul număr al unei re
viste „Teatrul francez și tineretul" 
care are scopul de a reuni opiniile 
tuturor celor care, în Franța sau 
în alte țări, luptă pentru același 
ideal: organizarea unor spectacole 
de bună calitate pentru copii și

apropierea gării Fara Sabina din 
Roma se găsește o asemenea in
stalație experimentală care con
stă dintr-o cameră de televiziune 
plasată într-un punct în apro
pierea unei zone unde șoseaua 
traversează calea ferată. Această 
cameră este legată în circuit în
chis cu un post de televiziune a- 
flat în cabina de comandă- a sta
ției de dirijare a acelor. Dispoziti
vele de televiziune permit acaru
lui să constate dacă trecerea este

mumificat al unei femei. Lîngă 
mumie s-au mai găsit o cupă, o 
amforă, două vase și alte obiecte.

Corpul femeii era învelit în 
veșminte lucrate cu. fir de aur. 
Femeia purta cercei de aur în 
urechi, un lanț de aur cu pietre 
albastre și negre în jurul gîtului, 
iar la mîna stingă avea un inel 
cu pecete tot din aur.

După cum relatează agenția 
Reuter, se presupune că mumia ar 
avea o vechime de aproximativ 
1 800 de ani.

Profesorul Cesare Gerin, direc
torul Institutului de medicină le

gală, a declarat că mumia va fi 
supusă unui amănunțit examen 
radiologie, efectuîndu-se. totodată 
o serie de expertize asupra dinți
lor, părului, oaselor, și materialu
lui îmbrăcăminții, după care se va 
putea stabili vechimea exactă a 
mumiei. *

Manuscrisele primului 
autor dramatic egiptean

Revista „World Premieres" 
(editată de Institutul Inter

național de teatru) anunță 
descoperirea manuscriselor primu
lui autor dramatic egiptean, James 
Sanua, cunoscut sub pseudonimul 
Abu Naddara, și considerat înte
meietorul teatrului și presei satiri
ce egiptene.

Născut la Cairo în 1839, Sanua 
a organizat în 1870 prima trupă 
de teatru egipteană. El a scris 32 
de piese, farse și comedii, în care 
își rîde de vicii și biciuiește abu
zurile și samavolniciile autorități
lor turcești, drame în care reînvie 
eroi populari ai Egiptului.

Viceregele turc, kedivul Ismail, 
a ordonat dizolvarea trupei în 
1872. Sanua nu s-a descurajat și 
a editat un ziar „Abu Naddara", 
primul ziar satiric din Egipt în 
care atacă direct pe membrii curții 
regale și aî guvernului. Urmărit 
de poliție, Sanua s-a refugiat în 
Franța, unde a murit în 1912. 
Rămase în manuscris, pieselor li 
s-a pierdut urma. Prin găsirea lor 
se completează o lacună în istoria 
teatrului arab.

nr.
pentru luptele în junglă. Tshashi, este cunoscut ca 
unul dintre comandanții cei mai cruzi din armata 
congoleză. în calitate de nou șef al statului major, 
el a fost trimis împreună cu bafcilionul său în pro
vincia Kwilu. In prezent, scrie agenția U.P.I., în 
Kwilu se află mai bine de 1 000 de soldați ai arma
tei centrale și urmează să plece alte batalioane de 
elită din- Elisabethville și din Jadotville.

PARIS. — Agenția France Presse anunță, citind 
cercuri autorizate, că 300 de camioane, produse de 
firma franceză „Berliet“, au fost vîndute Cubei.

NEW YORK. — La 7 februarie a avut loc o nouă 
ședință a Consiliului de Securitate consacrată pro
blemei Kașmirului. După cum se știe, Consiliul a 
fost convocat la cererea guvernului pakistanez.

în cursul ședinței a luat cuvîntul ministrul afa
cerilor externe al Pakistanului, Zulficar Aii Bhutto.

Următoarea ședință a Consiliului de Securitate 
urmează să aibă loc la 10 februarie.

TOKIO. — La 8 februarie s-a deschis la Tokio 
cel de-al patrulea Congres al Ligii tineretului socia
list din Japonia. La lucrările Congresului participă 
190 de delegați și 60 de observatori.

Congresul va examina raportul Comitetului Central 
Executiv, va elabora programul de activitate al 
organizației pe anul în curs și va alege noua con
ducere a Ligii.

COLOMBO. — La Colombo a sosit într-o vizită 
de bunăvoință o delegație a Republicii Democrate 
Germane, condusă de dr. Bruno Leuschner, locțiitor 
al președintelui Consiliului de miniștri. Delegația va 
purta tratative cu reprezentanți ai guvernului ceylo- 
nez într-o serie de probleme interesînd cele două 
țări.

ACCRA. — Sîmbătă, la Accra, a avut loc o nouă 
demonstrație Ia care au luat parte peste 2 000 de stu
denți. Ea se înscrie în seria de demonstrații anti- 
americane ce au avut loc în cursul acestei săptă- 
mîni la Accra.

Demonstrația studențească s-a desfășurat fără in
cidente.

Citind un anunț oficial al guvernului ghanez, 
agenția Reuter anunță că șase profesori de la Uni
versitatea din Accra între care patru americani, au 
fost destituiți și apoi expulzați sub învinuirea de a 
fi desfășurat o „activitate ce a adus prejudicii 
statului".
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