
liblioteca Con 'd <
Regiona'.ă V

Hunedoara-Deva J

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

cînteia
Ștafeta

tineretului
constructori lor

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XX, Seria II, nr. 4595 4 PAGINI — 20 BANI

privindMuncitor
contribuția

tineretului

la darea

în folosință

la termen

a obiectivelor

industriale

„în mers“

0 masă rotundă

■■

Pe șantierul Fabricii de ciment Tg. Jiu au sosit
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Din cei 28 000 m.p. de răsadni
țe de la G.A.S. Mogoșoaia- 
București, grădinarii vor planta 
în cîmp peste 90 ha. cu diferite 

legume.
In fotografie: la una din bri
găzi se amenajează noi paturi 

calde
Foto: AGERPRES
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Cum întîmpinati
primăvara ?

Se apropie perioada în care vor începe lucră
rile agricole de primăvară. Chiar în zilele din 
urmă în unele regiuni s-au efectuat arături adinei 
pe unele porțiuni de teren care n-au iost ogorîte 
din toamnă. Pentru ca toate lucrările din apro
piata campanie să înceapă la timp și să se des
fășoare ritmic, pregătirile trebuie să se încheie 
de pe acum. In legătură cu acest fapt, la între
barea noastră î „Cum întîmpinați primăvara ?“ 
ne-au răspuns următorii tovarăși din raionul 
Galați :

Gheorghe Croitoru,
președintele G.A.C. „Inde

pendența"

„Ca si în ceilalți ani, primă- 
vara, mai bine zis campania a- 
gricolă de primăvară, ne va 
găsi bine pregătiți. Pentru a- 
ceasta am luat măsuri din timp 
în vederea reparării celor 180 
de pluguri, 120 boroane, iar 
prin rotație, fără a stînjeni 
transportul gunoiului de grajd 
la cîmp, în funcție de gradul 
uzurii și a celor 135 de atela
je care necesitau reparații mai 
mici sau mai mari. Tinerii din 
gospodărie ne-au dat și ei aju
tor la reparații. De pildă, pe 
lingă tinerii Șerban Tucă, 
Gheorghe Grosu și Vasiliu 
Gheorghe — meseriași, alți 1012 
tineri au fost zilnic prezenți la 
lucru în ateliere. Acum, tot uti
lajul agricol de care dispunem 
este pregătit. Așa că așteptăm 
prima zi de primăvară ca să 
ieșim în cîmp. De fapt, pentru 
noi primăvara a și sosit. In 
vederea obținerii de legume și 
zarzavaturi' timpurii, noi am 
amenajat 300 metri pătrați de 
răsadnițe și am însămînțat 180 
metri pătrați cu roșii și varză 
timpurie, lucrare care continuă 
și în momentul de față. $i aici, 
tinerii din gospodărie, mobili
zați de organizația U.T.M., au 
adus o contribuție deosebită. 
Aproape zilnic, la grădina de 
zarzavaturi lucrează peste 50 
de tineri, în afară de conduc
torii de atelaje care transportă 
îngrășăminte naturale.

Mulți tineri, aproape 60, lu
crează în prezent la orezărie. 
Suprafața de 80 de hectare pe 
care o avem pentru cultura ore
zului cere un mare volum de 
lucrări. Unele dintre ele se pot 
face chiar în această perioadă. 
De pildă, în prezent noi am 
trecut la săparea șanțurilor și 
la amenajarea digurilor. De a- 
ceea spun eu că pentru noi pri
măvara este ca și sosită".

ria. In. organizația U.T.M. tinerii 
au dezbătut, în cadrul unei a- 
dunări generale, ce anume pot 
face ei pentru ca reparațiile să 
fie executate la timp și la un 
nivel calitativ corespunzător. 
Propunerea făcută de tineri ca 
pe lingă fiecare echipă să fie 
repartizați cei mai buni me
canici agricoli, noi am pus-o 
imediat în practică. în cadrul 
atelierului mecanic. am făcut 
recondiționarea unor piese cum 
ar ii: axe, chiulase, pompe de 
injecție și altele. Măsurile luate 
nu au rămas fără rezultate. Am 
terminat toate reparațiile la 
cele 34 de tractoare, 36 re
morci, 40 semănători de cerea
le și porumb, 96 grape, 22 cul
tivatoare, 48 de pluguri și al
tele cu 9 zile înainte de ter
men. în prezent 8 tractoare au 
și fost trimise pe tarlaua din 
Cișmele și sînt gata ca imediat 
ce timpul va permite să tragă 
prima brazdă".

podării colective din raionul 
Galați. Aproape toate au obți
nut, anul trecut, recolte mari 
la principalele culturi: grîu și 
porumb. In atenția noastră a 
stat, desigur, acum, în iarnă, în 
primul rînd repararea utilajului 
agricol, a tractoarelor care vor 
lucra în curînd pe ogoarele a- 
cestor gospodării. Brigăzile de 
mecanizatori pot porni acum 
spre gospodăriile agricole co
lective cu întregul utilaj agri
col bine pus la punct. De fapt, 
o parte din tractoare au și ple
cat. In zilele următoare și ce
lelalte utilaje vor completa in
ventarul agricol al brigăzilor. In 
acest an vom avea de efectuat 
peste 93 000 hectare de arătură 
normală, adică cu 3 754 mai 
mult decît anul trecut. Organi
zația U.T.M. din cadrul stațiu
nii noastre s-a îngrijit din timp 
ca la repararea tractoarelor și 
a utilajului agricol să fie repar
tizați ca șefi de echipă (de alt 
fel la noi, majoritatea șefilor de 
echipă sînt utemiști) tinerii cu 
cea mai bună experiență do- 
bîndită în anii trecuți. Dintre 
ei, aș vrea să-i amintesc pe șe
fii de echipă lor ga Chivu, Con
stantin Jecu și Marin Ceafalan. 
în adunările generale ale orga
nizației U.T.M., noi am dis
cutat cu tinerii nu numai 
despre felul în care trebuie exe
cutate reparațiile, dar și des
pre modul în care liecare din
tre ei va trebui să lucreze pen
tru ca gospodăriile agricole 
care le deservim să obțină 
acest an recolte sporite 
hectar".

Petrache Lepădatu,
directorul G.A.S. Smîrdan

„Pregătirea parcului de ma
șini și tractoare a constituit 
unul din obiectivele de seamă 
pentru consiliul gospodăriei 
noastre. Imediat după termina
rea lucrărilor agricole din cînip 
s-a trecut la organizarea mun
cii de reparații. Pentru aceasta 
s-a făcut aprovizionarea cu pie
se de schimb și materiale, s-au 
întocmit devize pentru fiecare 
mașină, grafice pe zile, decade 
și luni. S-au format, de aseme
nea, echipe de reparații din 
care iac parte foarte mulți ti
neri. Aceștia sînt bine pregă
tiți. își cunosc temeinic mese-

Cuvîntare rostită 
la Conferința 
organizației 

de partid 
orașului București

e la Tg. Jiu, 
străvechiul 

tîrg, devenit în 
anii noștri ce
tate industrială 
— oraș de pe
troliști și mi
ne îndreptăm 

spre Bîrsești. Lăsăm în ur
mă Jiul, cu ape înghețate 
și negre, și o luăm înainte, 
avînd ca busolă Parîngul. 
Nu ajungem pînă la el: 
brusc, în fața noastră, pe 
un gigantic platou, a apă
rut șantierul Fabricii de ci
ment — unul din marile 
obiective industriale ale 
patriei noastre. Mari semi
cercuri de beton și oțel 
conturează formele unor 
hale ; dincolo de ele, înalte 
coloane profilate maiestuos 
pe cerul adînc. E duminică 
dimineața, o dimineață lim
pede, cu seînteiere de soa
re. Liniștea ne înconjoară 
din toate părțile, ciudată 
în acest decor în care fie
care element sugerează 
mișcarea, prefacerea. Dar 
la ora aceasta, nimic nu 
clintește; doar într-un 
punct, o macara își leagănă 
brațul, ajutînd la descărca
rea unor utilaje abia sosi
te. Apoi le proiectează pe 
cer, în piscul coloanelor de 
beton imaginînd uriași con
dori în zbor... v. Șantierul Fabricii

0,50 Iei
„Stațiunea noastră de mașini 

și tractoare deservește 11 gos-

Vasile Săndulescu, 
maistru mecanic, secretarul 
organizației de bază U.T.M. 

din S.M.T. Tulucești TUDOREL OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

— 15 februarie 1964 —
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de ciment din Tîrgu-Jiu
Ipostazele eroismului

Ne conduce tov. Ion Popescu, secreta
rul comitetului U.T.M. Ne arată cu mîna, 
undeva, în zarea șantierului, niște tur
nuri : silozurile. Acolo — ni se spune — 
este unul dintre cele mai grele puncte ale 
construcției. Alături de muncitori mai în 
vîrstă, cu experiența construcției, lucrea
ză acolo — sub conducerea unui inginer 
de 26 de ani, Marcel Borcan — 35 de ti
neri de diverse profesii: fierari, sudori, 
mecanici, montori. Și toți acești tineri — 
care lucrează la mari înălțimi, suspen
dați în frînghii deasupra abisului — au 
venit aci în urma conferinței U.T.M. de 
dare de seamă și alegeri. „Vrem să mun
cim acolo unde-i mai greu — au spus 
ei — acolo unde e nevoie de eforturi 
deosebite. Rugăm organizația U.T.M. să 
aprobe hotărîrea noastră". O hotărîre 
care a rezistat tuturor încercărilor con
dițiilor dificile de lucru, zilelor de viscol 
năpraznic, devenit la asemenea înălțimi 
uragan. Dar Viespe Marin, Gh. Preotea
sa, Bălașa Dumitra, inginerii Marcel 
Borcan, Ion Tănase, ca și ceilalți tineri 
care lucrează aici, întreg colectivul, s-au 
achitat — printre primii pe șantier — de 
sarcinile de plan ce le reveneau.

...O faptă care merita să fie cunoscută 
— larg cunoscută ! — putând servi ca 
model, ca jalon de însuflețire, pentru 
sute de tineri constructori ! La hotărîrea 
comitetului U.T.M., postul U.T.M. de con
trol, gazetele de perete, adunările gene
rale U.T.M. au adus la cunoștința tineri
lor constructori, într-o amplă desfășurare 
de forme propagandistice, exemplul de 
eroism și înaltă ținută morală al tovară
șilor lor. A fost punctul de 
unei largi acțiuni, inițiată de comitetul 
U.T.M. : „Ce facem pentru 
folosință la termen a 
noastre ?“ întrebarea, difuzată prin 
organizațiile de bază U.T.M. tuturor tine
rilor, a fost însoțită de o vie muncă de

pornire a

darea în 
construcției 

difuzată

agitație. „Cei de la silozuri — s-a spus —• 
au răspuns prin faptele lor vitejești. Noi 
ce răspundem ? Ce ne propunem să fa
cem pentru darea în folosință la termen 
a fabricii ?“ Evident, fiecare dintre su
tele de tineri constructori avea „ceva de 
făcut“ —• sarcina de producție zilnică — 
dar oare nu se putea face mai mult ? O 
seamă de tineri (peste 150 I) au cerut să 
lucreze și ei la silozuri, ca într-un loc în 
care energia, curajul și hotărîrea de a 
învinge își vor da măsura deplină, vizi
bila pentru toți... Dar nu era nevoie, pe 
atunci, de atîția constructori acolo; și nu 
numai în astfel de condiții „spectaculoa
se" se pot afirma însușirile unui tînăr 
constructor; ele se pot afirma (cu efecte 
deloc mai prejos !) în oricare clipă, în 
oricare loc al construcției! Condiția ? 
Entuziasm neslăbit, putere de dăruire, 
dublate însă de o înaltă pregătire profe
sională : în lipsa ei, „eroismul" își agită 
aripa în gol, fără să stîrnească vîrtejul 
marilor fapte. O adunare generală des
chisă a tuturor tinerilor, închinată aces
tei teme interesante — „eroismul coti
dian" — a probat, prin exemplele sem
nalate în referat și discuții, ce infinite 
posibilități oferă, în sensul acesta, ori
care loc de muncă de pe marele șantier. 
La adunare au vorbit și vîrstnici, con
structori cu faimă, ingineri cu experien
ță. Ei și-au propus să sprijine concret — 
prin asistență tehnică zilnică, prin îndru
mare calificată, prin consultații la locul 
de muncă — însuflețirea tinerilor con
structori. Aproape 300 de tineri și-au 
reînnoit, în urma adunării, angajamen
tele în întrecere, ridicîndu-le la acest 
„nou nivel al înflăcărării".

Condiția principală — pentru avîntul 
marii întreceri dedicată construcției — 
este ca fiecare participant să-și ceară lui 
însuși mai mult... Un lucru pe care comi
tetul U.T.M. de pe șantier l-a înțeles pe 
deplin, susținîndu-1 cu stăruință și com
petență.

Frumosul la locul 
de muncă

•i

Instalații de telemecanizare

directorului 
Teatrului Național 
din Cluj : atmosferă 
de lucru, o anima
ție discretă. „Răpim" 
tov. Dumitru Isac o 
jumătate de oră pen

tru o discuție pe marginea unor 
preocupări actuale ale Naționalu
lui clujean.

— Am văzut pe străzile Cluju
lui afișe care anunță o nouă pre
mieră.

— Este vorba de o dramatizare 
după Victor Hugo: „Omul care 
rtde“. Cu această piesă, ridicăm 
la patru numărul spectacolelor 
prezentate în premieră în actuala 
stagiune. Repertoriul nostru a in
clus „Citadela sfărîmată* de Horia 
Lovînescu, piesă de succes, intrată 
definitiv în patrimoniul noii noa
stre dramaturgii, „Ruptura" de 
Lavreniev și „Domnul Puntila și 
sluga sa Matti" de Brecht. Ne stra-

duim ca repertoriul nostru să răs
pundă exigențelor firești față de 
scena unui Teatru Național. Re
luarea „Citadelei sfărîmate* izvo
răște din dorința de a aduce, mai 
ales în fața noii generații de spec
tatori, o piesă valoroasă care a 
întrunit aprecieri atît în țară, cît 
și peste hotare. Ne-am străduit și 
ne vom strădui în continuare să 
înfățișăm pe scena noastră opere 
de prestigiu...

— Ce intenții mai are Naționa
lul clujean pentru actuala sta
giune ?

— In lucru se află „Judecata" 
de Teodor Boșca, un autor local, 
și „Fata fără zestre" de Ostrovski. 
Ne mai gîndim la „Ștafeta nevă
zută" de Everac, la o piesă de 
Marcel Aym&e și la încă un spec
tacol original semnat de doi au
tori clujeni: „Pe o gură de rai*

CTUALITAȚII
de Vasile Rebreanu și Mircea 
Zaciu, piesă care își așteaptă de
finitivarea. Adăugăm acestor pro
iecte un recital Shakespeare.

— Ați pomenit de piesa „Jude
cata". Ce tematică aduce pe scenă?

— Mai întîi despre autor: este 
un cadru didactic universitar și 
un perseverent traducător al sone
telor lui Shakespeare. Piesa lui 
Boșca dezbate problema dragostei 
și prieteniei în viața tineretului 
satelor noastre. Acțiunea se pe
trece la o joie a tineretului.

Consultații

M. RAMURĂ

(Continuare în pag. a IV-a)

Colectiviștii din Nănești, ra
ionul Galați, au avut dumini
că oaspeți pe cei din comunele 
Nămoloasa Tîrg și Nămoloasa 
Sat, Călieni și Tudor Vladimi- 
rescu. Ei au luat parte îm
preună la consultația științi
fică cu tema: „Ameliorarea 
pămînturilor sărăturoase", da
tă de acad. Grigore Obrejan. 
Țăranii colectiviști s-au inte
resat de mijloacele ce trebuie 
folosite pentru valorificarea 
cît mai bună a terenurilor 
sărăturoase, de culturile potri
vite pentru asemenea tere-

nuri și de lucrările agricole 
corespunzătoare.

O altă consultație științifică 
a fost organizată și în raionul 
Brăila despre igiena și adă
postul animalelor, iar la Foc
șani și în 14 comune din raio
nul Galați, printre care Tulu
cești, Șivița, Frumușița, Fol- 
tești, au avut loc 
pe teme legate de 
lucrărilor agricole 
vară, dezvoltarea
zootehnic, despre unele pro
bleme de știință și cultură.

(Agerpres)

conferințe 
pregătirea 
de primă- 
sectorului

în extracția de
In podișul Transilvaniei 

se execută lucrări de mon
tare a celei de-a doua in
stalații de telemecanizare a 
unui cîmp de sonde pentru 
extracția gazelor naturale. 
De la pupitrul instalației 
un singur om va controla 
și comanda de la distanță 
regimul de funcționare a 44 
de sonde. Prima instalație 
care funcționează în aceas
tă parte a țării, proiectată 
și executată în țară, diri
jează cu bune rezultate ac
tivitatea unui cîmp de 46 
de sonde.

Asemenea instalații de 
supraveghere și comandă 
de la distanță au fost in
troduse și în extracția ți
țeiului. După experiența a- 
cumulată la Boldești, unde 
funcționează o instalație 
pentru dirijarea unui cîmp 
de peste 60 de sonde în 
pompaj, pe baza cercetări
lor efectuate de specialiști 
din Ministerul Industriei

gaze și țiței
Petrolului și Chimiei și Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, s-a 
realizat o nouă instalație, 
mai perfecționată, la Trus
tul Moinești, care dirijează 
activitatea altor 60 de 
sonde în pompaj. Tot în 
cadrul acestui trust se efec
tuează în prezent lucrări 
de extindere a automatiză
rii la încă 120 de sonde.

Introducerea automatiză
rii în industria noastră ex
tractivă de țiței permite 
controlarea de la pupitru 
de comandă a funcționării 
pompelor de adîncime, a- 
sigură un control calitativ 
superior al sondelor față de 
observarea vizuală a sondo
rilor. Totodată se reduce 
timpul de oprire a sondelor 
din momentul producerii 
avariei pînă la detectarea 
ei, precum și volumul de 
muncă necesar repunerii lor 
în funcțiune.

(Agerpres)

...Străbătînd mai departe marele șan
tier, aflăm, la fiecare pas, o inițiativă, o 
faptă impresionantă de muncă, închise — 
ca într-o cutie de rezonanță — în beto
nul marilor hale, în strălucirea coloane
lor, în ordinea impecabilă domnind pre
tutindeni. Vorbind despre ordine, vom 
menționa că șantierul arată, din acest 
punct de vedere, ca o veritabilă „farma
cie" (după expresia tov. Popescu, în care 
nu era nici o urmă de îngîmfare, ci con
semnarea strictă a unei realități). Pretu* 
tindeni, în jurul construcțiilor, pe alei, în 
parcurile de mașini, pe marile platforme 
metalice, o ordine și o curățenie exem
plare.

„Utemiștii noștri — ne spunea tov. Po
pescu — au făcut, în anul trecut, peste 
3 000 ore de muncă patriotică pentru 
buna îngrijire a șantierului. In ianuarie 
anul acesta, au mai făcut 300 de ore".

Dintre șantierele cuprinse în itinera- 
riul „Ștafetei" noastre, cel de la Tg.-Jiu 
deține, vizibilă de la prima ochire, întâie
tatea nedisputată în materie de gospodă
rire și ordine. Recomandăm și tovarășilor 
de la Turnu-Măgurele, de la Craiova, 
Turnu-Severin și Slatina (mai ales de la 
Slatina) experiența comitetului U.T.M. de 
pe șantierul Fabricii de ciment în mobili
zarea tinerilor constructori la buna.gos
podărire a locului în care muncesc. Me
todele folosite au fost, pe cît de eficien
te, pe atît de directe, de simple. Cîteva 
sîmbete la rînd, după-amiaza, cînd șan
tierul se învăluia în gigantica-i liniște, 
sute de tineri — împărțiți în grupuri — 
mai zăboveau două clipe, invitați de or
ganizația U.T.M. să „descopere șantie
rul". Și îl descopereau — deseori — sub 
un unghi inedit! Sub conducerea ingine
rilor, grupurile de tineri vizitau un loc 
sau altul de muncă, remarcabile prin or
dinea și curățenia lor. Nu era nevoie de 
aprinse pledoarii: respectivele locuri se 
recomandau ele singure, prin înfățișarea 
lor îngrijită, ca veritabile „cărți de vizi
tă" ale unei construcții socialiste,.. stâr
nind mîndrie, dezvoltând dorința*ca un 
asemenea cadru să fie extins peste tot. 
Și* nu doar din nevoia de „frumusețe" 
(deși nici frumusețea nu-i un detaliu ^de 
neglijat!), ci și pentru bunul.mers<al, în
trecerii. In cîteva cuvinte,' inginerul- 
călăuz explica — etalînd rezultate1 și- ci
fre — cum ordinea și buna gospodărire, 
esențiale pentru organizarea producției, 
se răsfrîng bogat în roadele muncii...»

...Toate acestea ni le povestește pe.;larg 
tov. Popescu, în timp ce străbatem *ma
rele șantier, în această limpede • zi de 
odihnă. Priveliști fastuoase, ordine, li
niște... „Să veniți mîine pe-aici! Să-^ve
deți ce clocot, ce fierbere I".

Dar astăzi? Unde sînt — și■ ce.fac-~ 
miile de constructori, tinerii șantierului? 
Modul în care ei își petrec o duminecă 
este și el o temă interesantă, generoasă 
pentru reporter, putând îmbogăți „Ștafe
ta constructorilor" cu o inedită culoare, 
cu o nouă experiență.

Pe șantier — ni se spune — lucrează 
sute de tineri. Cei mai mulți sînt de prin 
satele dimprejur, se duc acasă duminica. 
Dar 180 dintre ei locuiesc în oraș, la dor
mitoarele șantierului. Să-i căutăm.

VASILE BĂRAN 
ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a 11-a)
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Succese ale sportivilor noștri

In semifinalele „Cupei campionilor europeni" 
la handbal feminin

Rapid București-Spartakus Budapesta 13-5
Aseară, In sala Floreasca echipa de handbal Rapid Bucu

rești a întîlnit pe Spartakus Budapesta, în primul meci din 
cadrul semifinalelor „Cupei campionilor europeni". Handbali
stele noastre au desfășurat un joc rapid și eficace care a sur
prins apărarea oaspetelor, obținînd o meritată victorie cu scorul 
de 13—5 (8—3). Punctele echipei bucureștene au fost realizate 
de Boțan (5), Oțelea (2), Hedeșiu (2), Szoeke, Naco, Floroianu și 
Constantinescu. Pentru Spartakus au marcat Balogh (3) și 
Jona (2).

Returul va avea loc la Budapesta probabil la 15 martie.
(Agerpres)

In campionatele internaționale de tenis de masă 
ale R. F. Germane

Trei titluri ciștigate de jucătorii noștri

Cu tot timpul 
nefavorabil — 
frig și zăpadă 
— duminică 
s-au disputat 
noi întîlniri a- 
micale de fot
bal. La Brașov,
„Steagul roșu" 

a dispus cu 3—0 (0—0) de Ra
pid București prin punctele 
marcate de Necula, Hașoti și 
Pesca.ru. Farul Constanța a 
primit vizita echipei Steaua, cu 
care a terminat la egalitate : 
1—i. Au marcat Pavlovici și 
respectiv Bukossi (din 11 m). 
U.T. Arad a întrecut cu 4—0
pe Știința Timișoara. Au mar
cat Țîrlea (2), Selimessi și Flo- 
rut. C.F.R. Pașcani a dispus 
cu 1—0 de C.S.M.S. Iași, iar 
Minerul Baia Mare a făcut joc 
egal: 0—0 cu Știința Cluj. Ju- 
cînd în deplasare, Dinamo 
București a învins cu 2—0 pe 
Dinamo Pitești.

Concursul în concertul
internațional

de schi

Maria Alexandru 
*1 Ella Constantinescu 
au fost protagonistele 
principale ale campio
natelor internaționale 
de tenis de masă ale 
R. F. Germane încheia
te duminică seara în 
localitatea Wolfsburg 
Finala probei feminine 
a adus la masa de joc 
pe reprezentantele 
noartre. Confirmînd 
forma bună în care se 
află, Maria Alexandru 
a învins-o cu 3—1 
(9—21, 21—11, 21—14,

21—15) pe Ella Con
stantinescu. în semifi
nale Maria Alexandru 
a eliminat-o cu 3—1 pe 

•A
Diana Rowe, iar Ella 
Constantinescu cu 3—0 
pe Shannon (Anglia). 
Proba de dublu a reve
nit perechii Maria 
Alexandru, Ella Con

stantinescu, învingă
toare în finală cu 3—2 
în fața cuplului englez 
Rowe, Shannon. Cel de 
al treilea succes al 
culorilor noastre spor
tive a fost realizat în 
proba de dublu mixt, 
unde Ella Constanti
nescu și Dorin Giur- 
giucă și-au adjudecat 
titlul întrecînd în fina
lă cu 3—2 (16—21 , 
21—16; 21—11, 15—21, 
21—17) pe Luzova, 
Stanek (R. S. Ceho
slovacă).

★
In ziua a doua a campio

natelor de atletism ale S.U.A. 
de la Madison Square Garden, 
australianul Ron Clarke a sta
bilit cea mai bună performan
ță mondială de sală în proba 
de 3 mile cu timpul de 13'18” 
4/10.

Fotbaliștii de la „Progresul" 
din nou învingători in R. A. II.

Continuîndu-și turneul în 
R.A.U. echipa de fotbal Pro
gresul București a întîlnit la 
Damanhur o selecționată a 
cluburilor divizionare. Fotba

liștii romîni au repurtat victo
ria cu scorul de 3—0 (2—0) 
prin punctele marcate de Ian- 
cu, Voinea și Iofciulescu.

(Agerpres)

★
Pe patinoarul artificial din 

parcul „23 August" vor începe 
astăzi întrecerile turneului fi
nal al campionatului republi
can de hochei pe gheață (se
niori). In prima zi sînt progra
mate următoarele meciuri: Di
namo — Steagul Roșu Brașov 
(ora 10), Voința Miercurea 
Ciuc (ora 17) și Steaua — Știin
ța București (ora 19).

Cei mai mici campioni
Din nou pe familiarele alei 

ale parcului sportiv de pe 
șoseaua Ștefan cel Mare. 
Nu-l oprim însă — ca altă 
dată — pe Pîrcălab sau pe 
Frățilă, îi salutăm priete
nește pe Sonia lovan și Ivă- 
nescu, privim doar o clipă 
șarja „trei sferturilor“ condu
se de Rahtopol și pășim cu 
discreție în sala de sport, in 
căutarea celor mai mici cam
pioni ai țării... E ora cînd 
s-au încheiat lecțiile... La Di
namo, micii gimnaști repetă 
în liniștea pe care nici cei 
dțiva părinți — prezenți în 
tribune — nu îndrăznesc s-o 
tulbure cu aplauze. Te bucură 
munca entuziastă a micilor 
sportivi dornici ca și în „ca
talogul" antrenorului L. Laca- 
toș să figureze notele de la 
romînă și istorie. Mai greu e 
pînă învingi timiditatea. 
Atracția aparatelor te poartă 
apoi spre exercițiile pe care 
le-ai admirat nu o dată la 
maeștrii gimnasticii.

Am stat de vorbă cu antre
norul. Ne-a vorbit despre... 
insuccese. Greu mai veneau 
copiii la gimnastică. Stăteau o 
săptămînă-două și apoi tre
buia să fugi după ei la volei 
sau la fotbal. Mirajul mingei 
e mare — să recunoaștem, dar 
cine încearcă o dată „solul" nu 
se desparte așa ușor de gim
nastică. Așa a fost și la Dina
mo. Și, în primăvara trecută, 
fostul sportiv fruntaș, L. Laca- 
toș — acum antrenor — trăia 
poate mai mult ca oricînd 
emoțiile concursului. Primul 
examen al celor cu care petre
cuse aproape un an, lingă apa
ratele la care și el a concurat 
multă vreme...

Primii campioni: Puiu Nea- 
gu, Dezideriu Torok, Valentin 
Mezei, Victor Casiazli și Șer- 
ban Stroe - locul I in cam
pionatul Capitalei; locul l în 
concursul republican de copii 
pe anul 1963. în toamnă, ace
leași succese la „individuale".

Copiii nu mai plecau la vo
lei, nici la fotbal. Dar, nici 
antrenorul Lacatos n-a exclus 
mingea din antrenamentul de 
gimnastică. 5 minute de fot
bal sau baschet au „prins

La antrenamentul micilor cam pioni

★
în meci retur pentru sfer

turile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni“ la bas
chet (masculin) Real Madrid a 
învins cu scorul de 92—86 (45— 
40) pe Legia Varșovia. Primul 
meci revenise, de asemenea, 
echipei Real (102—90), care s-a 
calificat pentru semifinalele 
competiției. Cei mai buni jucă
tori ai echipei Real Madrid au 
fost... americanii Burgess și 
Luyk.

★
La Sofia s-a 

disputat meciul 
masculin devo
id dintre echi
pele Minor (R. 
P. Bulgaria) și 
S.K. Leipzig din

bine” întotdeauna. Apoi, din 
nou, lucru intens la „acroba
tică" — baza gimnasticii spor
tive, repetări, zeci de repetări 
la fiecare aparat...

Luna aceasta a fost concurs 
la Dinamo. Cu arbitri, cu 
spectatori, cu emoții și bucu
rii. Campionii de anul trecut 
— gimnaști între 11 și 13 ani 
(vîrsta medie a celor două 
echipe prezentate de clubul 
Dinamo) au confirmat speran
țele. Ne-am notat rezultatele : 
1. DINAMO I 240,35 p; 2. 
VIITORUL 232,40 p; 3. SSE 
II - 232,20 p.

Campionatul continuă pînă 
în mai, așa că succesele lui 
februarie se cer temeinic con
solidate. Mai trebuie lucrat 
pentru calitatea exercițiilor la 
bară, la paralele și la inele... 
Neagu, Torbk, Mezei, Coszali, 
Marianciuc sau Săvulescu — 
elevi fruntași la învățătură — 
muncesc acum cu pasiunea și 
voința caracteristică vîrstei 
lor. Ar vrea să reediteze 
succesul acestui început de an, 
să primească Diploma cuveni
tă învingătorilor și s-o dă
ruiască antrenorului o dată cu 
primele flori de liliac rupte 
din grădină.

„Am găsit înțelegerea clubu
lui nostru, a multor profesori 
de educație fizică (în primul 
rînd a prof. Lucia Tătărăscu

de la Șc. 24 Tunari), a unor 
sportivi fruntași de la Dinamo, 
cum este gimnastul de catego
ria a II-a Florin Ștefănescu. 
Cu ajutorul lor am reușit să 
împrietenesc zeci de copii cu 
gimnastica. Și un alt sprijin 
prețios: părinții — aproape 
întotdeauna prezenți la antre
namente — care m-au ajutat 
să realizez o participare ac
tivă a copiilor la antrenamen
te și o disciplină ca la... cei 
mari” — ne spune antrenorul 
L. Lacatoș. Trecem peste file
le calendarului. Capitolul 
„perspectivă" e la fel de plin 
de optimism: o echipă de ju
niori categoria a U-a, comple
tarea formației de juniori I... 
ASta pentru moment.

...Părăsești cu greu ambian
ța tinerească, atît de entuzias
tă a antrenamentului de gim
nastică. O ultimă privire spre 
unul din micii gimnaști care 
ne pare cunoscut de undeva, 
îi urmărim „acrobatica". An
trenorul știe să prețuiască 
efortul copilului: „Foarte 
bine, Răzvane !“...

Ne-am reamintit. E „Dinu", 
prietenul lui Codin. Acum, 
Petrescu Răzvan e — ca și alți 
zeci de copii — prietenul an
trenorului L. Lacatoș. Platoul 
de turnare : sala de gimnasti
că de la Dinamo...

I. IONESCU

cadrul semifi
nalelor „Cupei campionilor eu
ropeni". Voleibaliștii bulgari 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—1, (15—7; 15—10; 13—15; 
15—8).

★
• La Magdeburg și Neapole 

s-au desfășurat preliminariile 
primei ediții a „Cupei campio
nilor europeni" la polo pe apă. 
în grupa de la Magdeburg s-au 
calificat Dinamo Moscova, Di
namo Magdeburg și Legia Var
șovia. Jucătorii din Moscova au 
terminat neînvinși turneul, cîș- 
tigînd cu 6—1 la Tunefors 
Stockholm, cu 8—1 la Legia 
Varșovia și cu 6—1 la Kosice.

Pe primul loc, în grupa de la 
Neapole s-a clasat Partizan Bel' 
grad, urmată de Canottieri Nea
pole și Duisburg (R.F.G.). Parti
zan a învins în meciul decisiv 
cu 3—1 echipa din Neapole. 
Primele trei clasate în fiecare 
grupă vor participa la turneul 
final, ce va avea loc în luna 
martie Intr-un oraș care va fi 
desemnat ulterior.

■
 coul succesului ma

relui concurs din

Poiana a chemat du
minică spectatorii ca 
la meciurile tari de 
pe stadionul „23 
August".

Laolaltă cu brașovenii care por
niseră din zori către Poiană mii 
de excursioniști din țară și-au 
dat întîlnire la probele zilei: 
slalom uriaș femei și slalom spe
cial bărbați.

Ziua a U-a a încununat cu 
performanțe deosebite un con
curs pe care ni l-am dori reeditat, 
iar inițiativa federației de specia
litate de a invita sportivi de certă 
valoare internațională, preluata cu 
curaj și în alte ramuri sportive.

...La slalom uriaș femei, prima 
probă a zilei, așteptăm reeditarea 
duelului dintre surorile Goitschel 
și Bărbi Henneberger clasate în or
dine pe primele trei locuri în pre
miera întrecerii. La încălzire, 
schioara germană părea hotărîtă 
sa-și ia revanșa cu orice preț. 
Calme, volubile; campioanele olim
pice prevedeau asaltul și totuși nu 
păreau deloc emoționate.

Marielle a parcurs cei 1 800 m 
(540 m diferență de nivel) și a 
străbătut cele 64 de porți în 
zHo’^ho în maniera unei între
ceri masculine ceea ce a spulberat 
pînă și iluziile propriei surori cla
sată pe locul II cu 2'12” 6! 10. Bărbi 
Henneberger a trebuit să se conso
leze din nou cu locul 111.

O revanșă în fața francezului 
lean Claude Killy, cîștigătorul sla
lomului uriaș, și-au dorit deopo
trivă austriacul Gerhard Nenning 
și americanul Huega. In prima 
manșă a slalomului special a apă
rut cu totul surprinzător un alt 
pretendent la locul de onoare, nor
vegianul Holm Arild. N-avea să 
fie însă singura surpriză. Excep
țional evoluează campionul de ju
niori al Franței, Jacques Fourneau. 
A doua manșă, nu găsește la start 
pe Huega, descalificat. Șansele 
păreau aproape sigure de partea 
schiorului austriac Nenning, care 
avea de astă dată nr. 1 de con
curs. De altfel, el reușește după 
parcurgerea celor 550 metri, cu o 
diferență de nivel de 160 metri 
și 63—64 porți, un rezultat ex
celent : 33,3 sec. Greu de... ajuns. 
Nenning a fost totuși întrecut de 
lean Claude Killy care „scoate" în 
a doua manșă timpul de 32,6 se
cunde. La buchetul victoriilor cu
cerite de schiorii francezi, Killy 
adaugă astfel pe cea de a patra 
și ultima posibilă în ace6t con-

Marielle Goitschel
curs. Locul secund în această 
palpitantă confruntare a revenit 
austriacului Nenning urmat de un 
alt francez — Jacques Fourneau.

Băieții noștri — și în mod spe
cial Cornel Tăbăraș — au reușit 
și în această zi o comportare me
ritorie. Al nouălea în proba de 
sîmbătă, Cornel Tăbăraș s-a clasat 
duminică pe locul patru la puține 
secunde de învingător. Fetele — 
și mai cu seamă Ilona Mikloș, care 
a deziluzionat în ambele probe — 
nu ne-au îngăduit nici măcar cele 
mai modeste aprecieri. Miile de 
spectatori prezenți la întreceri 
s-au întrebat nu o dată cum se ex
plică această comportare cu totul 
mediocră. Schioarele noastre și 
bineînțeles federația de specialita
te au obligația unui asemenea 
răspuns. 11 așteptăm, și am pre
fera să-l primim de acolo, de 
pe ptrtiile de schi, unde se pregă
tesc și se cuceresc adevăratele 
performanțe.

★

• Turneul zo
nal de șah de la 
Moscova a con
tinuat cu desfă
șurarea partide
lor din rundele 
a IV-a și a V-a.

S-au înregistrat următoarele 
rezultate: runda IV-a: Stein — 
Spasski remiză; Suetin — 
Korcinoi remiză; Gheller — 
Bronștein întreruptă; runda 
V-a: Stein — Bronștein remi
ză; Spasski — Suetin 1—0; 
Holmov — Gheller remiză. în 
clasament conduce Holmov cu 
3 puncte.

(Agerpres)

Șantierul Fabricii 
de ciment din Tîrgu-Jiu

(Urmare din pag. I)

Duminica tînărului 
constructor

Prima vizită: dormitoarele tinerilor. 
Ne întîmpină camere frumos amenajate. 
(Se vede că locuiesc aici aceiași buni 
gospodari, ale căror nume le-am întîlnit, 
cu un ceas înainte, pe șantier 1). Pe nop
tiere, cărți și reviste, cîte o vază cu flori, 
fotografii. Locatarii, însă, nu se prea 
văd; doar cîțiva, care dorm. Un- 
de-or fi ceilalți ? Poate într-o ex
cursie, îmbiați de ziua aceasta frumoasă, 
sau poate Ia club. Clubul Fabricii de ci
ment se află chiar aici, în oraș.

Să mergem la club. E undeva, pe bu
levardul Gării, la parterul unui bloc mo
dern. Am ajuns. Dar clubul e închis.

într-adevăr — mărturisește tov. Po
pescu, în timp ce ne depărtăm — în du
mineca aceasta nu s-a organizat, pentru 
tineri, nici o acțiune cultural-educativă 
la club... Dar în dumineca dinainte ? Nu, 
nici în dumineca dinainte. Intenții pen
tru dumineca viitoare ? Intenții sînt — 
ni se spune — dar n-au căpătat încă 
formula concretă ; deocamdată, e pre
matur să vorbim despre ele.

Absența unui program duminical pen
tru tineri e cu atît mai greu de înțeles, 
cu Cit agenda culturală a săptămînii e 
— după relatările aceluiași tovarăș —- 
ea însăși săracă, nejustificînd cu nimic 
această „vacanță'* de-o zi. Ce oferă clu
bul tinerilor constructori de-a lungul zi
lelor săptămînii ? Șah, remi, repetiții,

poate una sau două recenzii, și — enu- 
mără în continuare tov. Popescu — din 
cînd în cînd, „cîte o conferință primită 
de la raion". Mai departe — nimic, sau 
aproape nimic. („Avem două brigăzi 

artistice de agitație" — n-au dat încă 
nici un program, dar o să dea ; „avem 
și o echipă de dansuri" — nu s-a produs 
încă pe scenă, dar or s-o facă ; „avem in
strumente muzicale în valoare de 36 000 
lei" — n-au încă orchestră, dar o să fie ; 
doar în ce privește biblioteca, „sînt ceva 
cititori"... Ca să încheiem paranteza, 
menționăm că numai vreo 50 de tineri — 
cincizeci din cîteva sute ! — sînt cu
prinși în activitățile culturale desfășu
rate de club).

Ni se oferă o explicație : clubul e nou, 
înființat abia de trei luni, n-a avut ră
gazul să-și organizeze bine activi
tatea. O explicație pe care tov. Popescu 
a primit-o, la rîndu-i, de la responsabilul 
clubului. Dar o explicație ce ne-a mai 
fost prezentată, am auzit-o și pe șantie
rul Combinatului de îngrășăminte chi
mice de la Tr. Măgurele. Judecată „în 
sine", ea pare întemeiată — ce să-i faci, 
n-a fost vreme, ziua n-are decît 24 de 
ore ! — dar ne gîndim, totodată, că viața 
unui șantier de construcție, spre deose
bire de viața unei uzine, e strict deter
minată în timp, se va sfîrși cînd marele 
obiectiv va fi gata : peste un an, peste 
doi, poate peste cîteva luni. In aceste 
condiții, cît își poate îngădui clubul con
structorilor să-și prelungească perioada 
„,organizării" ? ! Iată o chestiune pe care 
o supunem, spre analiză, și tovarășilor 
de la Tg. Jiu, și celor de la Tr. Măgu
rele.

Un lucru este însă adevărat — șl în 
privința aceasta sîntem de acord cu tov. 
Ion Popescu, secretarul comitetului 
U.T.M. de pe șantier : prin forța împre
jurărilor, prin condițiile sale deosebite, 
un șantier nu poate rivaliza cu o mare 
uzină, care-și poate făuri în timp o ade
vărată „tradiție" a activităților culturale, 
pe care s-o îmbogățească și s-o dezvolte, 
în aceste circumstanțe particulare — 
fără a scuza absența totală a activită
ților culturale ! — șantierul trebuie aju
tat mai intens, forțele culturale ale ora
șului sau raionului respectiv avînd da
toria să-l cuprindă cît mai adînc în raza 
lor de activitate. Despre modalitățile 
concrete ale unei asemenea conlucrări, 
oferim — față în față — două exemple.

1. La Tîrgu-Jiu
A primit șantierul din Tg. Jiu vreun 

astfel de ajutor din afară ? Ce au între
prins, în această direcție, comitetele ra
ional și orășenesc U.T.M. ?

Să urcăm scările comitetului raional 
U.T.M. Astăzi are loc instructajul secre
tarilor U.T.M. din raion (în care va fi 
vorba, desigur, și despre munca cultural- 
educativă). După încheierea programului 
de instructaj, stăm de vorbă cu tov. Ni- 
colae Munteanu, secretar cu propaganda 
al comitetului raional U.T.M., și tov. 
Ștefan Marin, secretar cu propaganda al 
comitetului orășenesc U.T.M.

Masa rotundă — la care-1 invităm și 
pe tov. Ion Popescu — se încheie însă 
după cîteva clipe. Practic, n-avem nimic 
de aflat. Nici Comitetul orășenesc, nici

Filarmonicii bucureștene:
• ION DUMITRESCU — Concert pentru 
orchestră de coarde e S. PROKOFIEV — 
Concertul pentru pian nr. 3 « M. RAVEL — 

Rapsodia spaniolă

După reluarea Recviemului 
lui Verdi, și a unui așteptat 
„Festival Brahms" sub condu
cerea maestrului George Geor
gescu, Filarmonica „George 
Enescu* ne prilejuiește săptă- 
mîna aceasta, într-un concert 
dirijat de tînărul șef de or
chestră Mircea Cristescu, au
dierea unor interesante lucrări 
simfonice, și o primă întîlnire 
cu un reputat pianist canadian 
— Malcolm Troup.

Concertul va debuta cu o 
piesă de mult încetățenită în 
ultimii doi ani în repertoriul 
formațiilor orchestrale din 
țara noastră : Concertul pen
tru orchestră de coarde aparți- 
nînd compozitorului Ion Du
mitrescu.

Transpunerea orchestrală a 
Cvartetului nr. 1 în Do major 
dedicat Păcii, Concertul pentru 
orchestră de coarde (interpre
tat în prima audiție în 1961) 
s-a impus prin puternica ex
primare a nobilelor năzuințe 
de pace și bunăstare ale po
porului nostru. Concertul ve
rifică pe plan orchestral bogă
ția de idei a cvartetului inițial, 
reușind totodată să sublinieze 
resursele coloristice ale piesei.

Concertul este construit din 
patru mișcări. Unui Allegro, 
scris într-o formă clasică de 
sonată cu o primă temă din 
care izbucnește pătimaș bucu
ria jocurilor noastre popu
lare și o temă secundă, zglo
bie, grațioasă, plină de căldu
ră — îi urmează o pagină de 
profund dramatism intitulată 
Andante soave, un vioi scher
zo și un Final în formă de 
rondo, plin de forță și dina
mism, din care răzbat, ca și 
din paginile întregului concert, 
intonații populare romînești.

In partea a doua a simfoni
cului din această săptămînă, a 
fost înscrisă una din cele mai 
interesante lucrări din creația 
lui Prokofiev — Concertul 
nr. 3 pentru pian și orchestră 
ale cărui pagini concentrează 
caracteristicile artei atît de 
originale a celebrului com
pozitor sovietic.

Serghei Prokofiev a termi
nat acest concert în anul 1921 
interpretîndu-1 el însuși în 
primă audiție mondială la 
Chicago, într-un concert diri
jat de Philippe Stock.

VASILE RANGA

încercare la coș. Fază din meciul feminin de O tușă din meciul de rugbi Dinamo—Grivița 
baschet Voința București — Voința Oradea Roșie, disputat duminică în Capitală

Concertul este alcătuit din 
trei părți — un Allegro ener
gic, plin de hotărîre, precedat 
de o scurtă introducere în care 
clarinetul intonează o nostal
gică temă rusească, o parte 
mai lentă în forma unor Va- 
riațiuni bazate pe o temă gra
țioasă ce ne amintește Gavota 
din Simfonia sa clasică și un 
Final în formă de rondo — un 
caleidoscop de imagini pline 
de viață și bucurie.

în sfîrșit, dirijorul Mircea 
Cristescu ne oferă posibilita
tea să ascultăm în concertul 
săptămînii viitoare binecunos
cuta Rapsodie spaniolă a 
compozitorului francez Mau
rice Ravel.

Compusă în 1907 — Rapso
dia, fără a avea un program 
literar bine stabilit, redă pa
tru evocatoare tablouri. Pri
ma parte — „Preludiul nopții“ 
— evocă sugestiv un apus de 
soare — minunat zugrăvit de 
linia melodică intonată de 
clarinet și apoi liniștita căde
re a vălurilor unei nopți de 
vară. Cea de a doua parte 
„Malaguena", are la bază un 
ritm specific de dans spaniol. 
Curînd, o melodie duioasă, in
tonată de cornul englez, rea
duce linia melodică a prelu
diului. „Malaguena" se înche
ie în sonoritățile estompate ale 
orchestrei. După partea a tre
ia — o „Habaneră“ — în rit
mul cunoscutului dans spaniol, 
urmează „Feria“ (Serbare) 
care surprinde o petrecere 
populară cu înfocatele ritmuri 
specifice folclorului spaniol 
fructificate de Ravel cu atîta 
artă.

Din bogatul afiș concertis- 
tic al acestei săptămîni, sem
nalăm, de asemenea, concertul 
de joi al Orchestrei Radiotele- 
viziunii, dirijat de Liviu Io- 
nescu în programul căruia fi
gurează, printre altele, Uver
tura la opera „Freischutz" de 
Weber, Uvertura de concert 
a tînărului compozitor Pascal 
Bentoiu și Concertul de vioară 
al lui Mendelssohn-Bartoldy 
(solist — Daniel Podlovski), 
Concertul Orchestrei Cinema
tografiei dirijată de Constan
tin Bugeanu și Recitalul pe 
care-1 susțin vineri seara 
violoncelistul Vladimir Orlov 
și pianistul elvețian Jean Fon
da cuprinzînd sonate de 
Beethoven, Brahms și Debus
sy.

IOSIF SAVA

---- •-----

Aparate mpderne 
în laboratoarele 

universitare
Laboratoarele institutelor de în- 

văjămînt superior au fost înzestra
te. în ultimul timp, cu noi aparate 
și utilaje moderne.

Universitatea „București" a pri
mit, între altele, o instalație de 
neutroni de radiu-beriliu care îi 
ajută pe studenți în cercetările pe 
care le întreprind în domeniul chi
miei nucleare, iar Facultatea de 
matematică-mecanică. din cadrul 
Universității „Alexandru Ioan Cu
za' din Iași, are acum o mașină 
electronică de calcul analogic. Cu 
ajutorul acesteia se efectuează di
ferite calcule matematice în dome
niul ecuațiilor algebrice și diferen
țiale, liniare și integrale.

La Institutul politehnic din Timi
șoara a fost instalat un defecto- 
Bcop ultrasonic. In același timp, 
aparatajul laboratoarelor existente 
In cadrul Universității din Timișoa
ra s-a îmbogățit cu utilaje moder
ne. Noi aparate sînt în curs de 
montare și la \nstitutul de medici
nă și farmacie tot din Timișoara, 
unde se amenajează în prezent un 
laborator de izotopi radioactivi,

(Agerpres*)

Comitetul raional U.T.M. Tg. Jiu, n-au 
sprijinit — prin vreo acțiune directă — 
intensificarea activității cultural-educa
tive pe șantierul Fabricii de ciment.

Oare orașul nu dispune de suficiente 
forțe culturale ? Dimpotrivă. în afară de 
clubul Fabricii de ciment, la Tg. Jiu se 
mai află trei cluburi. Se află și o Casă de 
cultură dispunînd de cîteva formații ar
tistice — echipă de teatru, de dansuri, 
cor, brigadă de agitație etc. In total, în 
oraș există 18 formații artistice de ama
tori ! nici una din acestea însă n-a fost 
îndrumată spre șantier, să sprijine activi
tatea culturală a tinerilor constructori, 
să transmită experiență, sau, pur și sim
plu, să le ofere un spectacol interesant.

Amintim că ziarul nostru a mai criti
cat această inerție — greu de explicat 
— pe care o vădesc cele două organe ale 
U.T.M. din Tg. Jiu în privința organi
zării timpului liber al tinerilor. Situația 
dăinuie, totuși, de prea multă vreme. 
Ce părere are Comitetul regional U.T.M. 
Oltenia ?

După opinia noastră, s-ar cuveni 
ca fiecare dintre aceste organe U.T.M. 
să aibă planuri de muncă educa- 
tiv-culturale dedicate special marelui 
șantier, planuri deosebit de bogate, 
deosebit de interesante ! Așa ar trebui 
să fie peste tot, în toate raioanele și o- 
rașele care găzduiesc mari obiective in
dustriale ! Și fiecare plan de felul acesta 
să fie ghidul unui șir de acțiuni educa
tive concrete, atractive, eficiente !

2. La Craiova
Să apelăm acum — în aceeași pro

blemă — la experiența întîlnită pe șan
tierul Combinatului chimic Craiova. Des
pre bogatele acțiuni cultural-educative 
întreprinse de Comitetul U.T.M. de pe 
acest șantier am vorbit, nu o dată, în 
reportajele noastre anterioare. Revenim 
cu date în plus. Tinerilor constructori ai

combinatului craiovean le sînt oferite 
cu regularitate, dumineca, spectacole de 
teatru, de brigadă, simpozioane tehnico- 
științifice, expuneri educative, întîlniri 
cu oameni de cultură și artă, întîlniri cu 
muncitori fruntași — veterani ai marilor 
șantiere, seri literare, dezbateri de cărți 
sau de filme, concursuri „Cine știe me
serie, cîștigă" (43 în anul trecut!), con
cursuri de recitări și de cîntece, entu
ziaste întreceri sportive. Ele adună în 
juru-le sute de participanți, făcînd ca 
dumineca tînărului constructor să cu
prindă captivante ore de „odihnă ac
tivă".

Amprenta, marca deosebită a acestei 
activități, e strînsa conlucrare cu insti
tuțiile de cultură ale orașului.

Un exemplu, dintre multele edificatoa
re. în clipa cînd apar aceste rînduri, bri
gada artistică de agitație a șantierului 
craiovean pregătește un bogat program, 
în colaborare cu tinerii actori și textieri 
ai Teatrului Național. Textierii teatrului 
au fost invitați pe șantier să se docu
menteze și să compună un program de 
brigadă inspirat din munca tinerilor con
structori Iar tinerii actori profesioniști, 
jucînd alături de amatorii combinatului 
chimic, pe lîngă faptul că vor da o ți
nută mai înaltă spectacolului, vor trans
mite colegilor lor amatori o experiență 
ce nu va rămîne fără urmări.

Alt exemplu. Comitetul U.T.M. a luat 
inițiativa unei serii de acțiuni, menite 
educației estetice a tinerilor construc
tori. S-au organizat un cerc literar, un 
cerc de prieteni ai muzicii, un cerc al 
celor ce vor să învețe „să danseze co
rect". Dar cine să întocmească progra
ma, cine să fixeze ordinea lecțiilor, ast
fel ca ele să-și atingă scopul, dînd tine
rilor cunoștințele necesare, educîndu-le 
gustul treaptă cu treaptă ? Comitetul 
U.T.M. pe complex s-a adresat, prin 
comitetul regional U.T.M., instituțiilor 
specializate : filialei Uniunii Scriitorilor, 
Casei regionale de cultură, Ansamblului 
folcloric „Nicolae Bălcescu". Programa 
s-a întocmit în colaborare, instituțiile

respective trimițînd pe șantier delegați 
permanenți, care au preluat sub directa 
lor îndrumare cercurile de educație es
tetică a tinerilor constructori.

Ce dovedesc aceste exemple ? Că re
semnarea într-un melancolic „nu se 
poate", ca și scuza „condițiilor deosebite 
de șantier", nu pot rezista unei analize 
atente, în care replica o dau faptele în
seși. (Cazul Craiovei ’.).

...Reîntorcîndu-ne la Tg. Jiu, ni se o- 
feră, totuși, în încheierea acestei ple
doarii, prilejul să notăm un

final sentimental
...și, într-un fel, optimist. La un mo

ment dat, vorbind despre echipe artis
tice și programe culturale, puțin rîzînd, 
puțin absent, secretarul cu propaganda, 
tovarășul Ștefan Marin, un tînăr brunet, 
își înclină capul într-o parte și (surpri
ză !) lăsă să se vadă, brusc, pe scena 
largă luminată de reflectoare, un tînăr 
solist, cucerind sala cu cîntecele sale... 
E chiar el, tov. Ștefan, cu puțini ani în 
urmă: talentat artist amator, stîrnind 
ropote de aplauze, rechemat de fiecare 
dată la rampă. Tînărul secretar ne vor
bește despre aceste clipe cu nostalgie : 
— „Da, eram, se pare, un bun solist. 
Cînd sfîrșeam cîntecul, citeam în ochii 
oamenilor că izbutisem să le comunic 
ceva..."

îl credem : fără îndoială, așa era 1 Dar 
cînd se întîmpla acest lucru ? Cît să fi 
trecut de atunci? Privim obrazul tînăr 
al secretarului, și hotărîm : nu, n-au pu
tut să treacă decenii!

Am vrea să încheiem aceste rînduri 
cu o invitație la tinerețe. Să fim mai 
tineri, tovarăși activiști ai U.T.M. din 
Tg. Jiu ! Mai plini de freamătul căută
rilor destinate organizării inteligente, a- 
tractive și fructuoase, a timpului liber 
al tinerilor ’ Să dăruim — cu priceperea 
noastră — cît mai multe clipe de bucu
rie celorlalți tineri I

E nu numai un lucru gingaș și atră* 
gător, dar și o datorie!

Pesca.ru


Însemnări despre munca
u atît cazul în 
sine, cît proble
mele deosebit de 
importante pen
tru munca cu co
piii, pe care le ri
dică întîmplările

petrecute cu elevul Ion Pri
begeanu la școala nr. 136 din 
București, fac ca dezbaterea 
despre munca instructorului 
de pionieri să mi 
foarte importantă.

Sînt instructoare 
nieri de 10 ani. Eram 
școala medie cînd organizația 
U.T.M. mi-a dat sarcina să 
mă ocup de un detașament de 
pionieri. Mi-a plăcut, în prin
cipiu ; în fapt credeam însă 
că munca e mai ușoară, o 
echivalam — pe vremea a- 
ceea — cu sarcinile pe care 
alții, de pildă, le primeau ca 
să se ocupe de pavoazarea 
clasei. „Colega mea se ocupă 
două ore de pavoazare — îmi 
ziceam, iar eu o să mă duc 
două ore la detașamentul pio
nierilor. Cam tot aia e“. Dar, 
abia făcînd cunoștință cu co
piii, mi-am dat seama că lu
crurile nu erau deloc-așa.

Fiind repartizată după ab
solvire să lucrez ca învăță
toare în comuna Bertea, raio
nul Teleajen, și fiind cea 
mai tînără învățătoare de aci, 
mi s-a încredințat iar răspun
derea de a mă ocupa de pio
nieri. Bertea e un sat departe 
de oraș. Părinții copiilor lu
crează mai mult în pădure, 
iar copiii zburdau, cît sînt po
ienile acelea de mari; nu prea 
ascultau de profesori. Era un 
băiat, Cheșnoiu, care și cînd 
îi vorbea directorul, el rîdea, 
nu prea asculta. în schimba
rea lor, organizația de pionieri 
avea rolul ei. Știam că tre
buie să mă apropii de copii, 
să mi-i fac prieteni, dar cum? 
Am încercat să organizez o 
vizită cu ei în împrejurimile 
școlii. Ași! Ei știau fiecare col
țișor, nu-i interesa decît foarte 
puțin din ceea ce le explicam. 
Am încercat să le vorbesc 
despre alte lucruri, despre 
meserii, despre frumusețea de 
a munci. Ascultau și nu as
cultau. Am hotărît atunci să 
fac cu ei o călătorie. „Unde?" 
m-au întrebat. „La Slănic, 
dar pînă acolo sînt 10 kilo
metri, ce ne facem ?“. „Mer
gem pe jos, mergem pe jos !" 
se rugau ei învîrtindu-se în 
jurul meu.

Călătoriile plac extraordi
nar de mult copiilor, iată de 
ce pentru mine, ca instructor, 
mi-e total explicită întîmpla- 
rea cu Pribegeanu. Din prac
tică. am înțeles însă că ți se 
cere și o pricepere ca să or
ganizezi călătoriile copiilor. 
Mulți elevi din comuna Ber
tea nu văzuseră, de pildă,

se pară

de pio- 
elevă la

niciodată trenul, calea ferată. 
La Slănic primul lucru pe 
care l-am făcut, ne-am dus la 
gară. Un mecanic, oare toc
mai își întreținea mașina, 
s-a oferjt cu plăcere să 
le explice copiilor ce e 
trenul, cum funcționează, 
le-a demonstrat cum pornește 
el locomotiva, i-a urcat și în 
vagoane. E de înțeles ce a în
semnat asta pentru copii. Al
tă temă a fost să cunoaștem 
cum se scoate sarea, altă dată 
am organizat o călătorie de-a 
lungul unui rîu local 
izvoare, altădată am 
Ia poalele unui munte 
te altele de acest fel.

Concluzia principală 
am rămas din acei ani este 
că în munca pionierească 
foarte important este să oferi 
copiilor ceva nou, mereu ceva 
nou. Ca nimeni altul ei simt 
imediat ceea ce se repetă și 
refuză, foarte justificat, să li 
se spună, sau să li se arate

pînă la 
poposit 
și mul-

cu care

întreceri între clase. Același 
lucru se poate spune despre 
organizarea concursurilor în
tre soliști, între recitatori de 
versuri, 
cele 
prin

Se 
zul“ 
cest 
spre Palatul pionierilor fiindcă 
„n-a fost cuminte" ; tot pen
tru asta n-a fost lăsat să cîn- 
te în fața clasei. Dar eu toc
mai pentru că „n-au fost cu
minți" i-am lăsat pe elevii 
Radu Florescu și Gh. Ștefan 
de la Școala medie nr. 1 Plo
iești, unde lucrez în prezent, 
să meargă la casa pionierilor 
sau să intre în orchestra școlii. 
Lui Radu îi plăceau instala
țiile electrice și fiindcă nu a- 
vea de unde învăța, neglija o- 
rele, se preocupa de altceva, 
căuta mereu. Ei bine, l-am în
drumat spre cerc, acolo s-a 
„aprins" și mai mult pasiunea

concursuri pentru 
mal frumoase realizări 
muncă patriotică, 
spune în articolul „Ca- 
Ion Pribegeanu, că a- 

elev n-a fost îndrumat

firesc. Diferența 
(de la clasele 

clasele VII—VIII 
diferență de ani!) 
simțită. Ce am

Să discutăm despre 
tinerețe, educație 

răspunderi
mereu lucruri pe care ei le 
știu. Organizarea unor ac
țiuni care să-i intereseze este 
și secretul apropierii de copii. 
In urma călătoriilor mă as
cultau aproape mai mult de- 
cît pe părinții lor, iar Cheș- 
noiu s-a învățat și el să as
culte de învățători.

La Școala din Prăjani-Slă- 
nic, unde am lucrat mai apoi, 
condițiile erau cu totul altele. 
Aci copiii cunoșteau orașul 
ca și satul lor (oricînd, cu 1 
leu, se puteau duce în Slănic), 
trenul trece chiar prin mijlo
cul satului lor. A fi repetat 
aceleași acțiuni de dincolo, 
ar fi fost o greșeală. Trebuiau 
șî aci sparte tiparele cu
noștințelor lor, trebuia găsit 
ceva nou. Am pus accent tot 
pe excursii, mai ales la în
ceput, dar nu ne-am dus tot 
la Slănic, ci 
București, și în 
(pe munte, în 
cute etc.) unde 
dea ceva ce nu

Foarte mult 
anii de cînd sînt instructoare, 
odată cu 
pentru nou 
siunea

la Ploiești, la 
alte localități 
sate necunos- 
ei puteau ve- 
văzuseră.
am folosit în

această pasiune 
a copiilor, și pa- 

lor pentru întreceri. 
Cei care lucrează în școli știu 
ce mare importanță are în
ființarea unor echipe sportive 
fele claselor, organizarea unor

lui după tehnică, dar asta nu 
l^a dus la o rătăcire de școa
lă, ci, dimpotrivă. împreună 
cu un coleg și-au instalat ra
dio cu galenă, construit de ei, 
și-au instalat și „telefon" în
tre apartamentele lor, dar și 
învață. Iar pe Gh. Ștefan, că
ruia toți îi ziceau : „tu plea
că. tu ești slab la învățătură", 
faptul că azi învață și cîntă în 
orchestra școlii l-a făcut mai 
disciplinat, mai ordonat. înva
ță bine.

Aș vrea să-mi mai spun pă
rerea despre adunările pionie
rești. Organizarea lor îl pre
ocupă pe fiecare instructor, 
cred. M-a preocupat și, după 
10 ani de activitate, încă mă 
preocupă și pe mine. Cerința 
de a oferi copiilor mereu ceva 
nou, pe măsura vîrstei lor se 
pune cu atît mai mult în ca
zul adunărilor pionierești.

Din experiență proprie știu 
că, cele mai slabe rezultate 
le dau adunările pionierești 
„pe bază de referate", in
trate în obiceiul multora. 
E metoda cea mai ușoa
ră, dar absolut neantrenantă 
pentru copii, fiindcă la un re
ferat pot lucra maximum 3—4 
pionieri. Dimpotrivă, o inte

resantă formă de organi-

zare a adunărilor (în afară de 
acelea care se pot face în de
plasare) o constituie montajul 
(de genul montajelor literare). 
In aceste cazuri toți pionierii 
capătă un rol în cadrul adu
nării (unii recită, alții cîntă, u- 
nii interpretează un fragment 
teatral, alții sînt în orchestră 
etc.).

La clasele mai mari proce
deul meu se schimbă întrucît- 
va. E și 
de vîrstă 
III—IV la 
e o bună 
se face 
făcut pentru ei ? S-a pus, de 
pildă, problema să discutăm 
despre viitoarea profesie a fie
căruia. M-am hotărît să nu le 
vorbesc eu despre meserii. Am 
inițiat vizite în patru mari în
treprinderi ploieștene (meta
lurgică, de construcții, chimică 
și petrolieră) și le-am spus : 
„Voi trebuie ca peste un an 
să vă alegeți profesiunea. Vom 
merge să vedeți voi înșivă 
cum lucrează un strungar, un 
operator chimist, un construc
tor etc. Gîndiți-vă ce v-ar 
place să fiți“.

Nu pot să explic cu ce in
teres s-au făcut aceste vizite, 
cîte și ce interesante întrebări 
au pus copiii! Doar plecaseră 
să-și aleagă o profesiune, nu-i 
așa ? Și ei erau conștienți de 
seriozitatea acestui lucru, au 
organizat adevărate dispute și 
între ei, după aceea.

Pe negîndite am obținut și 
un alt efect. Eram în fața u- 
nei sonde, înaltă de 40—50 de 
m., la Uzina „1 Mai". Un elev 
a zis : „Eu o să construiesc 
sonde ca asta". „Pentru asta 
trebuie să înveți, băiatule, i-a 
răspuns meșterul care ne con
ducea. Ce, crezi că e jucărie ? 
Uite, noi învățăm și acum, ve
nim la lucru la timp, nu ne 
pierdem vremea. Tu ai să 
poți ?“ „Ba bine că nu !“ s-a 
lăudat elevul. Alții însă au rîs 
de lauda lui. „Tu, care chiu
lești de la matematică ?“ De 
atunci elevul n-a mai lipsit de 
la ore și în general a crescut 
seriozitatea tuturor în pregă
tirea lecțiilor, disciplina s-a 
îmbunătățit.

Am povestit doar cîteva a- 
mănunte din munca cu copiii 
și nfcl unul nu seamănă cu ce
lălalt fiindcă și școlile au spe
cificul Tor, nici Copiii nu sea
mănă unul cu altul. Se pare că 
la lucrul acesta nu s-a gîndit 
colega mea, instructoarea de la 
Școala nr. 136, unde a învățat 
Pribegeanu...

STELIANA DUMITRU 
instructoare superioară 

de pionieri la Școala
. medie. ?.nr. 1 Ploiești

Trandafiri, garoafe, lalele, margarete... care nu se vestejesc niciodată. Aces
te flori din material plastic sînt executate și de tinerele Ildico Ban și Ane- 

lise Țaer, de la Întreprinderea „Flamura roșie" din Sibiu.
Foto: N. STELORIAN

Marți a părăsit Capitala, înapoin- 
du-se în patrie, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S., condusă de tov. Bîhov Leo
nid Vasilievici, secretar al C.C. al 
Comsomolului din R.S.S. Ucraineană, 
care la invitația C.C. al U.T.M. a făcut 
o vizită de 12 zile în țara noastră pen
tru a cunoaște munca organizațiilor 
U.T.M. din construcții.

In timpul șederii în R. P. Romînă, 
delegația a vizitat șantiere de locuințe 
și noi cartiere din orașele București, 
Craiova, Pitești, Constanța și Galați, 
s-a întîlnit și a avut discuții cu acti
viști ai U.T.M., tineri muncitori, ingi
neri, tehnicieni de pe șantierele vizi
tate.

Luni după-amiaza, delegația a fost 
primită de către tovarășul Virgil Tro- 
fin, prim-secretar al C.C. al U.T.M.

• Crucea Roșie a R.P. Romîne a trimis 
Semilunii Roșii Algeriene au ajutor compus 
din medicamente și pături, destinat popu
lației sinistrate în urma inundațiilor care 
au avut loc în sudul Algeriei.

al

fPORT
e Pe patinoarul 

„23 August" din Ca
pitală au început 
marți întrecerile 
turneului final al 
campionatului repu
blican de hochei pe 
gheață. Iată rezul
tatele înregistrate: 
Dinamo București 
— Steagul Roșu 
Brașov 8—3 (4—1; 
2—1; 2—1); Voința 
Miercurea Ciuc — 
Știința Cluj 6—2 
(0—1; 3—0; 3—1);
Steaua — Știința 
București 5—3 (2-1, 
1—2; 2—0).

Astăzi au loc me- 
. ciurile Voința — 
Dinamo București 
(ora 10); Știința

București — Stea
gul Roșu Brașov 
(ora 17) și Steaua — 
Știința Cluj (ora 19).

• Astă-seară, de la 
ora 19, sala sporturi
lor de la Floreasca va 
găzdui prima reuniune 
de box din cadrul 
turneului pe categorii, 
competiție care reu
nește peste 50 de pu- 
giliști (semiușoară. se
mi mijlocie, mijlocie- 
mică și semigrea).

• Zilele trecute au 
fost desemnați cam
pionii raionali la Spar- 
tachiada de iarnă a ti
neretului, în raioanele 
regiunii Suceava. Pe 
pîrtiile de schi și să
niuțe, in fața meselor

de tenis sau șah, în 
sălile de gimnastică 
din orașele Vatra Dor- 
nel, Cîmpulung. Su
ceava și altele s-au în
trecut campionii eta
pelor comunale. La în
trecerile din cadrul ac
tualei ediții a Sparta- 

. chiadei de iarnă au 
participat în regiu
nea Suceava aproape 
200 000 de sportivi, 
dintre care aproape 
60 000 tinere fete. Cea 
mai mare participare 
s-a înregistrat la schi, 
săniuțe și gimnastică. 
In prezent, în sălile 
de sport din orașele și 
satele regiunii, tinerii 
sportivi se pregătesc 
pentru a lua startul în 
„Spartachiada republif 
cană".

• Însărcinatul cu afaceri ad-interim
R.P. Chineze în R.P. Romînă Vang Tun a 
oferit marți un cocteil în cinstea ansam
blului „Perinița" care a întreprins recent 
un turneu în R.P. Chineză și alte țări so
cialiste din Asia.

Au participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și O.S.T.A.

• Marți seara în studioul de concerte al 
Radioteleviziunii a avut loc un recital sus
ținut de pianistele Josette și Yvette Roman 
din S.U.A.

Recitalul a cuprins lucrări de Bernardo 
Pasquini, Mozart, Schumann, M. Bruck, 
Saint Sans, Debussy și Arenski.

© Marți seara, la Casa universitarilor 
din Cluj, Filarmonica de Stat din locali
tate a prezentat un concert la care și-a dat 
concursul pianistul canadian Malcolm 
Troup. Oaspetele a interpretat concertul 
nr. 2 în la major pentru pian și orchestră 
de Liszt.

de ridicare a calificării și de
monstrații practice la care au 
participat toți tinerii mecani
zatori. In campaniile trecute, 
colectivul "*" “* 
realizeze peste plan 16 000 
hectare de arătură normală. 
Este important faptul că ma
joritatea brigăzilor au execu
tat arăturile și celelalte lucrări 
agricole în timpul optim. Ca
litatea lucrărilor executate de 
mecanizatori a avut un cuvînt 
hotărîtor în creșterea produc
ției în gospodăriile agricole 
colective. Pentru ca mecaniza
torii să răspundă cît mai bine 
sarcinilor ’
— grupele U.T.M. din cadrul 
brigăzilor au ținut o strînsă 
legătură

S.M.T. a reușit să

— arăta vorbitorul

ă cu organizațiile 
U.T.M. din gospodării. în felul 
acesta, mecanizatorii au parti
cipat direct la viața organiza
ției U.T.M. din gospodărie, au 
cunoscut părerile tinerilor co
lectiviști despre munca pe care 
o execută, au știut totdeauna 
în ce direcție să-și îndrepte 
eforturile. „Putem spune — a- 
răta tov. M. ROTARU — că 
mecanizatorii se simt legați 
tot mai mult de munca colec
tiviștilor. Succesele gospodă
riilor agricole colective din 
Ripiceni, Movila Ruptă, Bobu- 
lești și altele care au obținut 
producții de porumb peste 
cele planificate, ne bucură și 
ne fac să ne simțim mîndri”.

Există însă la unele S.M.T. 
situații care relevă o slabă 
preocupare a organizațiilor 
U.T.M. pentru educarea tine
rilor tractoriști în spiritul u- 
nei înalte atitudini Socialiste 
față de muncă. La S.M.T. Spă
tărești. de pildă, unii tracto
riști nu-și îngrijesc bine 
tractoarele, provocînd defec
țiuni în timpul campaniilor. 
Plimbările cu tractorul, care 
duc ia irosirea combustibilu
lui și la uzarea motorului, sînt 
întîlnite aici ca și la S.M.T. 
Salcia. Se cuvine să se acorde 
ne aceea o grijă deosebită în-

tăririi muncii organizațiilor 
U.T.M. din S.M.T. și în special 
activității grupelor U.T.M. din 
brigăzile de mecanizatori.

★
Mulți vorbitori s-au referit 

la acțiunile de muncă patrio
tică. Mii de tineri, continuînd 
frumoasele tradiții ale muncii 
patriotice, mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., au luat parte 
la acțiunile pentru înfrumuse
țarea orașelor și satelor, la 
construirea unor edificii so- 
cial-culturale, la colectarea 
fierului vechi, la acțiunile de 
împăduriri etc. Din rîndurile 
invitaților, tov. SPIRIDON IO- 
NESCU, directorul D.R.E.F. 
Suceava, a mulțumit tinerilor 
pentru aportul adus în refa
cerea și îngrijirea patrimoniu
lui forestier. El remarca că a- 
proximativ 3 000 de hectare 
din plantațiile forestiere au 
fost realizate prin munca pa
triotică a tinerilor.

Conferința organizației re
gionale de partid a încredin
țat organelor și organizațiilor 
U.T.M. sarcina de a mobiliza 
tinerii la noi acțiuni de muncă 
patriotică, în special la acțiu
nile de împădurire, de curățire 
și amenajare a izlazurilor și 
pășunilor. Delegații care au 
luat cuvîntul s-au angajat în 
numele tinerilor pe care-i re
prezintă să participe cu însu
flețire la viitoarele acțiuni de 
muncă patriotică, să răspundă 
cu tot elanul tineresc sarcini
lor încredințate de partid.

★
în cadrul lucrărilor confe

rinței s-au dezbătut pe larg 
problemele privind activitatea 
culturală de masă. Această re
giune cu tradiții culturale se 
mîndrește cu echipe artistice 
laureate Ia diferite concursuri, 
cu formații de cîntece și dan
suri vestite în întreaga țară 
— echipa de teatru de la Dol- 
hasca, corul de la Boroaia, e- 
chipa de dansatori de la Va
tra Dornei etc. Condițiile ma-

La Consiliul de Stat al R.P. Romîne a avut 
loc marți la amiază solemnitatea unor decorări.

Au luat parte tovarășii Ștețan Voitec, vice- 
f>reședinte al Consiliului de Stat, Gogu Rădu- 
escu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, 
Victor Ionescu, ministrul comerțului exterior, 
Vasile Malinschi, președintele Băncii de Stat, 
Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Pentru merite deosebite în activitatea lite
rară s-a conferit Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine", clasa I, scriitorului Nagy 
Istvan și „Ordinul Muncii", clasa I, scriitoarei 
Otilia Cazimir.

A fost înmînat Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne", clasa Il-a și „Ordinul Muncii" 
clasa Il-a, unor tovarăși pentru merite în opera 
de construire a socialismului, pentru activitate 
îndelungată în mișcarea muncitorească.

„Ordinul Muncii" clasa IlI-a, și Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romîne“, clasa IV-a 
a fost înmînat unui număr de 39 de tovarăși 
pentru merite deosebite în activitatea desfășu
rată în domeniul teatrului, muzicii și artelor 
plastice.

Pentru merite deosebite în muncă și rodnică 
activitate cu prilejul împlinirii a 15 ani de la 
înființarea Ministerului Comerțului Exterior, au 
fost distinși cu „Ordinul Muncii", clasa IlI-a, 
31 de tovarăși.

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la orga
nizarea pe principii socialiste a Băncii de Stat 
a R.P. Romîne, pentru merite deosebite în ac
tivitatea bancară, a fost acordat „Ordinul Mun
cii", clasa IlI-a, și Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Rorrîne", clasa IV-a, unui număr de 
63 de tovarăși.

Tovarășul Ștefan Voitec, după ce a înmînat 
înaltele ordine, a felicitat călduros pe cei dis
tinși în numele C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și guvernului, în numele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej personal, urîndu-le 
multă sănătate, viață îndelungată și noi reali
zări în activitatea lor viitoare.

Din partea celor decorați au vorbit regizorul 
Nicolae Dinescu, Ilie Voicu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Spiru Chintilă, artist 
plastic și Ion Beloiu, de la Banca de Stat.

(Agerpres)

Din partea Ministerului 
Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine
La 25 februarie a.c, Gh. Pele, adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, a chemat la 
M.A.E. pe ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Turciei la București, S. A. Mardin, 
căruia i-a exprimat un protest energic în legă
tură cu activitatea de spionaj și acțiunile con
trare uzanțelor și practicii diplomatice la care 
se deda de mai mult timp atașatul militar naval 
de pe lîngă ambasada turca din București, Rauf 
Șimșek.

Totodată, ambasadorului turc i s-a adus la cu
noștință hotărîrea guvernului romîn de a-1 de
clara pe Rauf Șimșek, persona non grata, cerînd 
ambasadei să asigure părăsirea de către acesta 
a teritoriului R.P. Romîne în 24 de ore.(Agerpres)

Îngrijitorii mulgători Nicu 
Drăjneanu, Vasile Anton, 
Alexandru Vasile, Petre Ga
vrila, Gheorghe Vasile șl 
Petrișor Neagu de la G.A.C. 
Gheorghe Lazăr, regiunea 
București, au obținut anul 
trecut cite 2 200 de litri de 
lapte pe cap de vacă furaja
tă. Ei sînt hotărîți ca în a- 
cest an să realizeze produc

ții și mai bune.

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic: Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Lo
cotenent Cristina: Republica 
(9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17; 19; 
21), Excelsior (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). ~
cada diavolului: Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Vic
toria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Bucegi (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Floreasca 
(16; 18.15; 20,30). Pași spre 
luna: București (9,30; 11,15;
13; 14,45; 17; 19; 21), Tomis 
(10; 11,45; 13,30; 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Noi doi, bărbații: 
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.30) , înfrățirea între popoare 
(13,30; 15,30; 17,45; 20). Omul 
cu ricșa — cinemascop: Festi
val (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Feroviar (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30). Cu toții acasă: 
Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) . Hoțul din San Maren
go : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în 
continuare; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (16; 18,15; 20,30). Le
gea e lege: Union (15; 17; 
19; 21). Program de filme pen-

Cas-

tru copii: Doina (orele 10). Pi
sica de mare: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd 
comedia era rege; Lemnul de 
rezonanță; Electronicus: Tim
puri Noi (de la orele 10 la ore
le 17 rulează în continuare; 
19; 21). Era noapte Ia Roma 
(ambele serii): Giulești (10,15;

13; 16; 19), Flamura (10; 13; 
16,15; 19,30). Scrisoare de la o 
necunoscută: Cultural (15; 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop 
(ambele serii): Dacia (9,30; 13; 
16,30; 20), Popular (10,30; 16; 
19,30). A 12-a noapte: Buzești 
(15; 17; 19; 21). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Crîn- 
gași (15; 17; 19; 21). Elena din 
Troia — cinemascop: Unirea 
(11; 16; 18; 20). Atențiune, pă-

rin ți!: Flacăra (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Parașutiștii: Vi- 
tan (15; 17; 19; 20,45). Rusalka 
— cjmraâsmjm” Miorița <10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Modern 
(10; 12,36; «1 18; 20,30). Qivi- 
toq: Munca (15; 17; 19; 21). 
Strict secret — cinemascop: 
Moșilor (15; 17; 19,15; 21,15). 
Viață sportivă: Cosmos (15,30; 
18; 20,30), Lira (15,30; 18; 20,30). 
împărăția oglinzilor strimbo 
rulează la cinematograful 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Tu 
ești minunată: Colentina (16: 
18,15; 20,30). Nu-i loo pentru al 
treilea: Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Pompierul ato
mic: Luceafărul (16; 18,15;
20,30). Ucigașul și fata: Pro
gresul (15,30; 18; 20,15). Pri
vește înapoi cu mînie: Drumul 
Serii (16; 18,15; 20,30). Valsul 
nemuritor: Ferentari (16; 18,15; 
20,30). A dispărut o navă: Co- 
troceni (15; 17; 19; 21). Medi
camentul care ucide (ambele 
serii) rulează la cinematogra
ful Pacea (16; 19,15),

teriale create în acești ani, cît 
și prestigiul căpătat, impun 
obligația de a se organiza ac
tivități culturale variate, cu 
conținut, care să educe și să 
mobilizeze masa de tineret. 
Experiența unor organizații 
U.T.M. și cămine culturale 
ca cele de la Ostra unde 
există mai multe formații ar
tistice ce desfășoară o bogată 
activitate, a brigăzii artistice 
de agitație de la Spătărești 
care se deplasează în comu
nele apropiate și dă spec
tacole cu un bogat conținut 
etc., au fost relatate de dele
gații care au luat cuvîntul. 
Tov. MIHAI CLIM, secretar 
al Comitetului raional U.T.M. 
Fălticeni, arăta, de pildă, că 
în raion există 366 formații 
cultural-artistice în care sînt 
cuprinși peste 5 600 artiști 
amatori. Tov. EUGEN DĂNĂ- 
LACHE, secretar al comitetu
lui U.T.M. din comuna Havăr- 
na, vorbea despre faptul că la 
fiecare brigadă de producție 
din gospodărie a fost creată 
cîte o brigadă artistică de agi
tație. Acestea, 18 la număr, au 
pregătit programe variate care 
sînt prezentate prin rotațife în 
toate satele din jurul gospo
dăriei. Pentru stimularea acti
vității lor, căminul cultural, în 
colaborare cu comitetul U.T.M. 
din gospodărie, a organizat un 
concurs pentru cel mai variat 
și educativ program prezentat. 
De asemenea, tot în această 
comună se desfășoară o vie 
activitate privind atragerea ti
nerilor în concursul „Iubiți 
cartea".

Pe lîngă toate acestea, re
marca, pe bună dreptate, tov. 
GHEORGHE PINTILESCU, 
secretar al comitetului regio
nal de cultură și artă, în acti
vitatea culturală de masă sînt 
încă unele deficiențe. Se sim
te nevoia unei mai strînse co
laborări între comitetele 
U.T.M. și căminele culturale. 
Tineretul — arăta vorbitorul

— trebuie să devină în fieca
re comună, în fiecare sat, ani
matorul activității culturale.

★

In încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tov. 
OCTAVIAN NISTOR, secretar 
al C.C. âl U.T.M. Felicitînd u- 
temiștii, întregul tineret din 
regiunea Suceava, pentru apor
tul adus la importantele suc
cese pe care oamenii muncii 
din regiune, sub conducerea 
partidului, le-au obținut în 
toate domeniile, vorbitorul 
și-a consacrat expunerea prin
cipalelor sarcini ale organelor 
și organizațiilor U.T.M. Tov. 
Octavian Nistor arăta că orga
nizațiile U.T.M. trebuie să in
tensifice munca politică edu
cativă pentru mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Referindu-se • la activitatea 
tinerilor din industrie, vorbi
torul arăta că, mobilizînd toți 
tinerii la întrecerea socialistă 
organizată de sindicat, orga
nizația U.T.M. are datoria să-1 
îndrume pe tineri să-și ia 
angajamente concrete, să-i 
ajute să și le îndeplinească. 
Organizația U.T.M. trebuie să 
intervină‘și să-i ajute pe tine
rii care rămîn în urmă. In re
giune majoritatea obiectivelor 
industriale sînt noi sau au fost 
modernizate. Pentru a-și însu
și tehnica nouă care există în 
aceste unități, pentru a ridica 
necontenit nivelul calitativ al 
producției pe care o realizea
ză, pentru a obține economii 
cît mai multe, tinerii munci
tori trebuie să-și ridice con
tinuu nivelul pregătirii pro
fesionale, să ‘ 
cine rămîne în urmă față 
de știință și tehnică, se con
damnă la o activitate medio
cră, de proastă calitate. Cursu
rile de ridicare a calificării 
cît și alte forme folosite tre
buie permanentizate, organiza
te pentru întreaga masă de

înțeleagă că

tineri, într-un mod cît mai 
atractiv.

Ocupîndu-se de sarcinile ce 
stau în fața organizațiilor 
U.T.M. de la sate, vorbitorul 
sublinia necesitatea educării 
în conștiința fiecărui tînăr a 
răspunderii personale pentru 
întărirea continuă economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective, prin partici
parea cu regularitate la mun
că, executarea unor lucrări de 
calitate, aplicarea regulilor a- 
grozootehnice. Dragostea pen
tru gospodărie, pentru avutul 
comun, răspunderea pentru tot 
ceea ce este al colectivei, tre
buie dezvoltată în și mai mare 
măsură la tineri. In mod deo
sebit organizațiile U.T.M. tre
buie să acorde atenție tineri
lor care lucrează în sectorul 
zootehnic, să-i ajute în ridica
rea calificării profesionale, 
să-i stimuleze în muncă. In 
S.M.T. trebuie luate din timp 
măsuri pentru ca în apropiata 
campanie agricolă de primăva
ră tinerii tractoriști să se pre
zinte cu tractoarele bine puse 
la punct și să efectueze lucrări 
de calitate ; sînt necesare mă
suri pentru cunoașterea noilor 
mașini și utilaje din dotare.

Organizațiile U.T.M. din 
școlile și facultățile regiunii — 
a spus vorbitorul — au dato
ria de a desfășura o puternică 
muncă de educație pentru for
marea la elevi și studenți a 
pasiunii pentru studiu. Medio
critatea, pregătirea de mîntu- 
ială trebuie combătute cu tă
rie.

Vorbitorul a arătat, în con
tinuare, că una din laturile e- 
sențiale ale muncii organelor 
și organizațiilor U.T.M. o con
stituie educarea patriotică a 
tineretului, formarea la tineri 
a trăsăturilor moral-politice 
caracteristice constructorului 
socialismului, cultivarea dra
gostei nemărginite față de 
partid.

Referindu-se 1> îndeplinirea

sarcinilor de către organele 
U.T.M., tov. Octavian Nistor a 
atras atenția că rezultatele ob
ținute depind în mare măsură 
de stilul de muncă. In această 
direcție, o mare deficiență 
constă în necontrolarea înde
plinirii propriilor hotărîri. Ur
mărirea muncii în conținut, a 
eficacității ei, trebuie să stea 
la baza întregii activități. Pre
gătirea temeinică și multilate
rală a activiștilor, a secretari
lor organizațiilor de bază 
U.T.M., aplicarea pe scară 
largă a unor metode care și-au 
dovedit eficiența, trebuie să 
constituie preocupări de sea
mă ale organelor și organiza 
țiilor U.T.M.

Lucrările conferinței — 
arătat în încheiere vorbitorul 
— au demonstrat hotărîrea ti
nerilor din regiunea Suceava 
de a munci cu însuflețire în 
așa fel încît să aducă o contri
buție cît mai mare la reali
zarea mărețelor obiective pe 
care partidul le-a pus în fața 
oamenilor muncii.

★
Cu un puternic entuziasm, 

delegații 
doptat o 
C.C. al 
Gheorghe 
care, în numele întregului ti
neret din regiune s-au angajat 
să contribuie cu toată energia, 
talentul, priceperea și forța 
tinerească la îndeplinirea an
gajamentelor luate de oamenii 
muncii din regiune în cinstea 
glorioasei aniversări a eliberă
rii patriei, mulțumind astfel 
grijii pe care partidul nostru 
o poartă tinerei generații.

★
Conferința a ales noul comi

tet regional U.T.M. șl comisia 
de revizie. în prima sa ședință 
de lucru, comitetul regional a 
ales pe tov. IOAN PINTILIE 
ca prim-secretar.

la conferință au a- 
telegramă adresată 

P.M.R., tovarășului 
Gheorghiu-Dej, în

V. CONSTANTINESCU 
AURELIA CĂRUNTU

Uzina de fibre sintetice Săvinești
Piatra Neamț

Telefon 17 00

Angajează imediat
1— Ingineri proiectanțl mecanici pentru piese de 

schimb utila] chimic »
— Tehnicieni mecanici utila] chimic ;
— Desenatori tehnici pentru piese de schimb.

Cei Interesați se vor adresa la Serv. Personal-Invă- 
țămînt U.F.S. Săvinești
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meinic activitatea și atrage la 
dezbateri cit mai mulți tineri 
colectiviști sînt multiple. Bu
năoară, prezența lor la cercu
rile. de citit. în preocuparea a- 
cestor cercuri, cartea de știință 
popularizată ocupă un loc im
portant. Și era firesc ca tineri
lor naturaliști să li se încre
dințeze sarcina de a lectura în 
fața cititorilor broșuri științi
fice, ei fiind în măsură să dea 
și explicațiile cuvenite, așa 
cum au învățat, metodic, la 
cete. Comitetul U.T.M. pe co
mună a luat de fapt această 
hotărîre în urma sugestiilor 
membrilor cercului tinerilor 
naturaliști. Prezența lor în 
viața satului se resimte deci, 
ei au dobîndit,

Prestigiul
care n

recomandă
Căminul cultural al comu

nei Saraiu. Pe pereți sînt ex
puse opt planșe. în desene 
mari, colorate, sînt înfățișate 
sugestiv principalele etape ale 
apariției și evoluției vieții pe 
pămînt. în fața fiecărei plan
șe,' un tînăr colectivist condu
ce pe cei din sală într-o origi
nală .călătorie. Elena Stanciu, 
primul „ghid", vorbește des
pre uriașele transformări pro
duse pe scoarța terestră și în 
atmosferă, transformări care 
au generat apariția primelor 
forme de viață. Tînăra colec
tivistă și-a pregătit minuțios 
„călătoria11. în expunerea sa 
utilizează cunoștințele de fizi
că și chimie, căpătate în școală 
pe cele dobîndite la cercul na
turaliștilor. Nici un detaliu din 
planșă nu a fost uitat. Aplau
zele ascultătorilor răsplătesc 
strădaniile ei. Și, acum, mai 
departe „la drum!". Are cu- 
vintul Constantin Munteanu și 
apoi Ion Cava, și alții... Tine
rii 'naturaliști din Saraiu fac 
o călătorie în timp, într-un 
univers științific Pe care și—1 
asimilează treptat, cu profun
zime.

Astfel de acțiuni tinerești, 
interesante, care aduc argu
mente convingătoare în spriji
nul concepției materialiste des
pre apariția lumii, sînt orga
nizate și în alte sate ale raio
nului. La un alt nivel adaptat 
la posibilitățile și temele la 
care ajunseseră ei, tinerii na
turaliști din Sîmbăta Nouă au 
organizat o călătorie pe harta 
R.P.R. De data aceasta „po
pasurile11 au avut loc în fie
care regiune a țării. Fauna și 
flora, clima țării, marile obiec
tive industriale moderne, pro
cesele tehnologice aplicate, 
tehnica automatizării, au fost 
prezentate cu competență de 
tinerii naturaliști, fiecare pre- 
z.entind regiunea asupra căreia 
se documentase.

Cînd în comuna Casimcea 
s-a organizat o seară de între
bări și răspunsuri, multe din 
probleme au fost elucidate 
de tinerii naturaliști. Astfel, 
membrii cercului au devenit, 
pe măsura acumulării cuno
ștințelor, propagandiști ai ști
inței, împărtășind cele învă
țate părinților lor, tuturor co
lectiviștilor din comună. De 
aceea, acolo unde cercul na
turaliștilor desfășoară, o acti
vitate plină de conținut se

care, în timpul muncii, le^au 
făcut mulți dintre colectiviștii 
tineri.

De la cîteva observații con
crete, pe cîmp, de la expune
rile documentate din cerc, s-a 
ajuns, așadar, la o activitate 
eficientă nu numai pentru 
aprofundarea cunoștințelor ti
nerilor naturaliști, ci și pentru 
toți colectiviștii din comună. 
Pasiunea de a cunoaște a 
membrilor cercului a avut ast
fel și un rezultat economic 
practic, prin rezolvarea unor 
probleme de producție ale 
gospodăriei. Ceea ce pledează, 
în continuare, la organizarea 
unor dezbateri și mai profun
de, ancorate în realitatea 
specifică a satului.

In comuna Saraiu, de la cer
cul tinerilor naturaliști a por
nit inițiativa „fiecare să răs
pundă de pomii pe care i-a 
sădit“. în cadrul cercului s-a 
discutat printre altele și un 
aspect ăl muncii de înfrumu
sețare a comunei după care 
s-a hotărît: pe marginea ser
pentinelor șoselei, să se plan
teze zarzări și salcîmi ; apoi, 
pe dealurile din jur, să se a- 
menajeze terase ale tinerilor 
naturaliști în care să sădeas
că pomi, să-i îngrijească și să 
le curețe ramurile, pînă cînd 
vor porni pe rod ; iar la gră
dina de zarzavat a gospodă
riei, tinerii să experimenteze 
ceea ce învață la cerc. Printre 
cei mai buni grădinari ai gos
podăriei colective sînt și 
Gheorghe Tudorache, Elena 
Stanciu 
membri ai 
naturaliști.

Exemple 
mai putea 
activitatea 
comunele Sîmbăta Nouă, Ca
simcea, Corugea, Topologu, 
Dăieni și altele. Dezvoltînd o 
activitate practică, susținută, 
și utilizînd forme de manifes
tări cit mai antrenante, cercu
rile naturaliștilor din raionul 
Hîrșova, se bucură de adeziu
nea largă a colectiviștilor. 
Ceea ce solicită în continuare 
munca de îndrumare atentă a 
comitetului raional U.T.M. 
nînd seama și de aceste

și Maria Moroianu, 
cercului tinerilor

asemănătoare ar 
fi desprinse și din 
altor cercuri din

Cîteva
concluzii

ti-

au

vitate plină de conținut 
poate vorbi și de

Eficiența
acțiunilor

Prin însăși natura lor, cercu
rile naturaliștilor au menirea 
de a îndruma tinerii colecti
viști către o muncă pasionantă 
în care interesul pentru cu
noașterea științei se împleteș
te strîns cu cel al unei activi
tăți practice imediate. Expu
nerile temeinice, experiențele, 
dezbaterile la care participă 
tinerii înlesnesc, în continua
re, asimilarea unor cunoștințe 
noi. La cursurile agrozooteh
nice, la lecțiile învățământului 
politic, din schimburile de ex
periență cu fruntași în muncă, 
tinerii colectiviști înțeleg să se 
aplece cu știință asupra pă- 
mîntului, să-1 lucreze mai 
bine. în acest context și cer
cul tinerilor naturaliști își poa
te dovedi cu temeinicie efi
ciența. în raza gospodăriei co
lective din comuna Gîrliciu, 
de pildă, există cîteva feluri 
de pămînt printre care și „gal
benul de stepă", sol mai puțin 
fertil. De cîțiva ani, colectiviș
tii din Gîrliciu au început ac
țiunea de vitalizare a solului. 
Tinerii naturaliști au trans
portat și împrăștiat pe ogoa
rele gospodăriei peste 1 000 de 
tone de îngrășăminte. Tot în 
această comună s-au amena
jat și cîteva loturi pentru 0- 
rezărie. în cerc, tinerii natu
raliști au parcurs un ciclu de 
teme privind creșterea și în
treținerea culturilor agricole, 
adaptate la condițiile de sol de 
pe ogoarele gospodăriei colec
tive din Gîrliciu. Unele din 
conferințele pe care le-au au
diat, însoțite de experiențe și 
demonstrații, au pornit de la 
câteva observații concrete pe

Foto: U.P.I.

Intre 25 februarie și 5 martie se 
desfășoară la New York lucrările 
primei sesiuni a Comitetului con
sultativ O.N.U. pentru aplicarea 
științei și tehnicii in folosul dez
voltării. Comitetul este format din 
18 membri. La lucrări participă, ca 
membru al Comitetului, academi
cianul romîn N. Cernescu.

Vedere exterioara a pavilionului Republicii Populare Romine 
la Tlrgul international de la Frankfurt pe Main.

Succesul expoziției de artă populară 
rominească la Cairo

Convorbire cu prof. Tancred Bănățeanu, 
directorul Muzeului de artă populară 

din București
dc artă 

romî- 
deschisă

Sesiunea unul Comitet 
consultativ 0. N. l.

xpoziția 
populară 
nească, 
în sălile Uniu
nii artiștilor plas
tici din Cairo, a 
completat în chip 

fericit strălucita prezență p 
grupului nostru folcloric în 
cadrul Festivalului internațio
nal care s-a desfășurat recent 
în R.A.U. Cu această apre
ciere a început convorbirea pe 
care prof. ~ 
directorul 
populară 
avut-o pe 
redactor w .
de presă despre manifestarea 
artistică de la Cairo. Axîn- 
du-se pe tema propusă de or
ganizatori — „costume, po
doabe și instrumente muzica
le" — expoziția de artă popu
lară rominească, care a cuprins 
și unele obiecte de lemn, cera
mică. țesături, a înfățișat pu
blicului din Cairo, timp de 
peste două săptămîni; prin cele

tancred Bănățeanu, 
Muzeului de artă 
din București, a 
această temă cu un 
al Agenției romîne

de la Cairo. Axîn-

253 de exponate, frumusețea, 
bogăția și varietatea artei 
noastre populare. Încă de la 
vernisaj, aprecierile elogioase 
la adresa comorilor artei noas
tre populare au fost unanime. 
Exprimîndu-și admirație pen
tru valoroasele creații ale po
porului nostru, directorul ge
neral al artelor din R.A.U., 
Aii El Dib, a subliniat im
portanța pe care asemenea ex
poziții, de calitatea celei romî- 
nești, o au în creșterea intere
sului pentru creația artistică 
populară.

Directorul Institutului fol
cloric din Cairo, Abul Enein, 
a considerat expoziția romî- 
nească de artă populară drept 
una din cele mai frumoase pe 
care le-a văzut. .

Prin expoziția noastră de 
artă populară deschisă la 
Cairo, ca și prin spectacolele 
grupului folcloric, cultura țării 
noastre și-a cîștigat noi admi
ratori în rîndul unui popor cu 
tradiții artistice milenare.

Tratativele pentru dezarmare
Geneva

Experiența bună pe care 
dobîndit-o unele cercuri ale I 
tinerilor naturaliști în organi- ’ 
zarea cît mai multor acțiuni . 
variate, atractive (cum sînt că- I 
lătoriile imaginare, jurnalele I 
vorbite, serile de întrebări și . 
răspunsuri, concursurile) poate I 
fi generalizată mai activ, în I 
toate satele raionului. în acest . 
sens, comitetul raional U.T.M. | 
poate folosi în și mai mare I 
măsură popularizarea expe- 1 
riențelor științifice adecvate I 
preocupărilor specifice tineri- I 
lor din fiecare gospodărie co- > 
lectivă, folosind cu mai multă j 
eficiență și brigăzile științifice I 
existente în raion. Excursiile a 
cu caracter științific și docu- | 
mentar pe care comitetul raio- I 
nai Ie-a organizat cu membrii ■ 
cercurilor tinerilor naturaliști | 
pe itinerariile șantierelor ar- I 
heologice din regiune, pot fi 1 
extinse metodic și în scopul I 
cunoașterii celor mai puternice I 
gospodării colective și de stat ■ 
din raion sau regiune, studiind | 
Ia fața locului condițiile de I 
climă și sol în care se obțin 1 
recolte sporite. De asemenea, 
comitetul raional U.T.M. poate ' 
organiza schimburi de expe- 1 
riență între cercurile natura- | 
liștilor din comunele învecina- I 
te care au aceleași condiții de 1 
sol, aceleași preocupări speci- I 
fice, fapt care ar promova în I 
activitatea tinerilor naturaliști | 
o experiență și mai rodnică. I 
Se impune acest lucru cu atît . 
mai mult cu cît în raion nu I 
toate cercurile naturaliștilor ‘ 
se mențin la același nivel de I 
pregătire și desfășurare a ac- I 
tivității, comitetele U.T.M. din 1 
unele comune și gospodării I 
colective fiind mai puțin preo
cupate de activitatea acestor I 
cercuri. De exemplu, în comu- ' 
nele Crucea și Stupina cercu- I 
rile naturaliștilor au o existen- | 
ță formală și deci lipsită de . 
acțiuni interesante, atractive. I

O mai mare diversitate te
matică, întîlniri între cercu
rile naturaliștilor din comune- I 
le învecinate, consultarea opî- 1 
niilor și cerințelor tinerilor, 
răspîndirea în forme vii a 
cărții de știință popularizată, 
a noutăților editate periodic I 
de Consiliul pentru răspîndi- I 
rea cunoștințelor cultural- | 
științifice, pot lărgi și comple- ■ 
ta astfel activitatea cercurilor 
tinerilor naturaliști. Și s-ar 
deschide înainte un drum clar 
și în perspectivă. Teoretic, ti- I 
nerii naturaliști își formează 1 
un orizont științific din ce în î 
ce mai complet, orizont care, 
practic, se susține prin însăși 
munca pe care ei o desfășoară 
în gospodăria colectivă.

La capătul acestui drum, 
am reținut experiența bună a 
cercurilor naturaliștilor din 
comunele Gîrliciu, Saraiu, 
Pantelimonu, Sîmbăta Nouă și 
Casimcea, căreia prin forme cît 
mai variate și atractive, comi
tetul raional U.T.M. îi poate da 
un circuit continuu și eficient.

GENEVA 25 (Agerpres). — 
La 25 februarie a avut loc o 
nouă ședință plenară a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare, prezidată de Ri
chard Butler, ministrul de ex
terne al Marii Britanii, care a 
luat primul cuvîntul. După ce 
a subliniat că actualele trata
tive de dezarmare se desfășoa
ră într-un climat internațional 
mai favorabil, el și-a exprimat 
regretul pentru faptul că rea
lizarea unor acorduri în pro
blemele dezarmării se lasă 
încă așteptată. El a făcut cîteva 
propuneri în domeniul măsu
rilor colaterale. Astfel el 
a propus stabilirea de pos
turi de observație împo
trivă atacurilor prin sur
prindere pe teritoriile ță
rilor membre N.A.T.O. și ale 
Tratatului de la Varșovia, in
terzicerea experiențelor nu
cleare subterane, încheierea 
unui acord pentru nerăspîndi- 
rea armelor atomice, folosi
rea energiei nucleare în sco
puri pașnice, încetarea produc_ 
ției de armament nuclear, dis
trugerea fizică a armamente
lor.

Semion Țarapkin, repre
zentantul sovietic care a luat

apoi cuvîntul a subliniat că 
în prezent există condiții favo
rabile pentru progresul trata
tivelor, dar pînă în prezent 
din nefericire în cadrul Comi- 

ajuns la 
în vreuna 
prezentate, 
propunerea 

_ o___ , r____  crearea pos
turilor de observație împo
triva atacurilor prin surprin
dere, Țarapkin a subliniat că 
ea este ruptă de unele mă
suri de dezarmare propuse, 
printre care, de pildă, reduce
rea efectivelor forțelor armate 
staționate pe teritorii străine. 
Reprezentantul sovietic a ară
tat că este de acord ca meto
dele de lucru ale Comitetului, 
Să fie îmbunătățite deoarece a- 
ceasta ar duce mai rapid la 
realizarea sarcinilor care stau 
în fața Comitetului. Totodată 
el a subliniat că înainte de a 
începe orice discuții cu carac
ter tehnic este necesar să se 
realizeze un acord asupra pro
blemelor de principiu, atît în 
ceea ce privește dezarmarea 
generală și totală, cît și în 
ceea ce privește măsurile co
laterale.

tetului, nu s-a 
nici o înțelegere 
din propunerile 
în legătură cu 
engleză, privind

Al. Bîriadcanu 
primit 

dc A. hosiițliin
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

— Alexei Kosîghin, prim vice
președinte . al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
la cerere pe Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.R., 
reprezentantul permanent al 
R.P.R. în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, cu care a 
avut o convorbire.-----•-----

Ședința Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
La 25 februarie, s-a deschis la 
Moscova, sub președinția lui 
Mihail Leseciko, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., ..........
Comitetului 
siliului de 
Reciproc.

Comitetul
cuta problemele lărgirii conti
nue a colaborării dintre țările 
C.A.E.R. în domeniul econo
miei, științei și tehnicii.

ședință a 11-a a 
executiv al Con- 
Ajutor Economic

executiv va dis-

Sesiunea Consiliului 
guvernatorilor A. I. E. A.

VIENA 29 Corespondentul A- 
gerpres, Ștefan Deju, transmite :

Marți s-a deschis Sesiunea Con
siliului guvernatorilor Agenției 
internaționale pentru energie ato
mică (A.I.E.A.), la care sînt pre
zente 29 de delegații ale țărilor 
membre. Delegația țării noastre 
este condusă de acad. Horia Hu
lubei, vicepreședinte al Consiliului 
guvernatorilor A.I.E.A., din ea 
făcind parte și Mircea Ocheană, 
ambasadorul R.P.R. la Viena,

prof. Ion Ursu, membru-corespon- 
dent al Academiei R.P.R. și Va
lentin Ionescu.

In ședința de marți a Consiliu
lui a fost aprobată ordinea de zi 
și s-a trecut la discuții, în cadrul 
cărora a luat cuvîntul și șeful de
legației romine. Pe ordinea de zi 
a sesiunii se află: probleme le
gate de acordarea asistenței teh
nice țărilor în curs de dezvoltare, 
programe de cercetări și de reuni
uni științifice ale agenției pe 1965, 
primirea de noi membri etc.

Comunicatul comun
chino - pakistanez

RAWALPINDI 25 (Ager- 
pres). — în comunicatul comun 
dat publicității la încheierea 
vizitei în Pakistan a premieru
lui R. P. Chineze, Ciu En-lai, 
se spune, între altele, că în 
cadrul schimbului de vederi 
care a avut loc „discuțiile 
s-au referit la situația inter
națională, la necesitatea men
ținerii păcii mondiale și, în a- 
cest context, la importanța rea
lizării dezarmării generale, 
inclusiv interzicerea și distru
gerea totală a armelor nucle
are".

PremieruȚ Ciu En-lai și pre
ședintele 
hammed _ . ....
exprimat satisfacția față de 
faptul că relațiile dintre cele 
două țări a- continuat

Comunicatul arata că cele 
două părți sînt de părere că 
„Națiunile Unite nu pot fi 
considerate ca reprezentînd pe 
deplin omenirea atîta timp cît 
nu va fi restabilit locul ce i se 
cuvine de drept Republicii 
Populare Chineze în această 
organizație mondială".

Comunicatul menționează 
că președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a acceptat invi
tația făcută de premierul 
Ciu En-lai de a vizita Repu
blica Populară Chineză.

Pakistanului, Mo- 
Ayub Khan, „și-au AGEFI: despre

Convorbiri în problema 
Ciprului

• Președintele Makarios protestează împotriva 
intensificării trimiterii de întăriri militare britanice 

în Cipru
NICOSIA 25 (Agerpres). — 

Agenția France Presse rela
tează că arhiepiscopul Maka
rios, președintele Republicii 
Cipru, a adresat o notă înal
tului comisar ad-interim al 
Marii Britanii la Nicosia, Cyril 
Pickard, în care protestează 
împotriva intensificării trimi
terii de întăriri militare de că
tre guvernul britanic în Cipru 
și cere ca trupele britanice să 
nu întreprindă nici o acțiune 
fără consultarea prealabilă a 
autorităților cipriote.

Potrivit ziarului „Eleftheria", 
care citează surse bine infor
mate, arhiepiscopul Makarios 
și-a exprimat, de asemenea 
dezacordul față de unele acți
uni ale trupelor britanice, ca* 
de pildă, construirea de forti
ficații și ocuparea unui depo
zit de mine, care nu au pri
mit în prealabil acordul auto- 
rităților cipriote.

NEW YORK 25 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a continuat în cursul 
zilei de luni seria întrevede
rilor sale cu reprezentanții 
permanenți ai țărilor care par
ticipă la lucrările Consiliului 
de Securitate în legătură cu 
situația din Cipru. Luni dimi
neața, U Thant a avut între
vederi cu reprezentanții Sue
diei și Irlandei (două din țări
le care, conform planului an- 
glo-american, ar urma să tri
mită unități în cadrul forței 
internaționale de poliție în Ci
pru). Imediat după aceste în
trevederi, secretarul general 
al O.N.U. i-a primit pe repre
zentanții Marii Britanii — Pa
trick Dean, S.U.A. — Adlai 
Stevenson și U.R.S.S. — Fedo
renko, Iar în cursul serii pe 
președintele Consiliului de 
Securitate, Bernardes (Brazi
lia).
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două țări au continuat să se 
dezvolte". Ei au trecut, de a- 
semenea, în revistă recentele 
evoluții în această regiune și 
au ajuns la o înțelegere mai 
deplină a chestiunilor de in
teres comun pentru cele două 
țări.

J. Klaus însărcinat cu formarea
noului guvern austriac

VIENA 25 (Agerpres). — Co
respondentul la Viena al A- 
genției France Presse anunță 
că președintele Republicii Au
stria, Adolf Scharf a acceptat 
marți demisia cancelarului fe
deral Alfons Gorbach, cerîn- 
du-i să se ocupe de rezolva
rea problemelor curente pînă 
la formarea noului guvern.

In aceiași zi, președintele A- 
dolf Scharf l-a însărcinat în 
mod oficial pe Josef Klaus să 
formeze noul guvern.

Totodată, partidul socialist 
s-a declarat de acord să facă 
parte în continuare din gu
vern.

problema tarifelor
vamale ale S. II. A.
După ce reprezentanții indus

triei siderurgice americane 

orjcărei reduceri a tarifelor va
male ale S.U.A., reprezentanții in
dustriei, de aluminiu au adoptat o 
atitudine similară.

După cum relatează AGEFI, în 
cursul consultărilor care au loc în 
prezent la comisia tarifelor a 
S.U.A., reprezentanții celor două 
industrii au cerut guvernului ame
rican ca, în. cursul „rundei Ken
nedy", care va începe la 4 mai la 
Geneva, să adopte măsuri menite 
să ducă la eliminarea de pe piața 
americană a concurenței străine 
pentru producătorii americani ai 
industriei siderurgice și de alu
miniu.

Purtătorul de cuvînt al compa
niei „Aluminum Association." a 
cerut ca, în cazul cînd celelalte 
țări occidentale vor refuza să-și

MOSCOVA. — La Dubna s-a 
deschis școala de iarnă internațio
nală a fizicienilor teoreticieni, or
ganizată de Institutul unificat de 
cercetări nucleare pe timp de trei 
săptămîni. In localitate au sosit 
circa 100 de oameni de știință din 
cele 11 state socialiste membre ale 
acestui institut pentru a analiza 
ultimele lucrări executate în prin
cipalele centre de fizică teoretică 
ale lumii.

Școala de iarnă a fost deschisă 
de academicianul romîn Șerban Ți- 
țeica, director adjunct al Institutu
lui.

Un mare detașament de soldați 
a fost trimis la San Juan Tilapa 
după ce țăranii fără pămînt din a- 
cest sat au ocupat cîteva sute de 
hectare de pămînt într-o localitate 
vecină.

NAIROBI. — La frontiera dintre 
Somalia și Kenya au avut loc din 
nou ciocniri între grănicerii 
kenyoți și detașamente de soma
lezi. După cum transmite agenția 
France Presse, la punctul de fron
tieră de lingă localitatea Buna, în 
urma unei ciocniri a fost ucis un 
ofițer kenyot. Au mai avut loc 
incidente și în alte puncte de fron
tieră, care, de asemenea, s-au sol
dat cu morți și răniți de ambele 
părți.

VIENA, — Centrul de cultură 
austriac a organizat în Palatul Palfi 
din Viena o expoziție internaționa
lă de turism, la care 19 țări expun 
fotografii, afișe, albume ilustrate și 
prospecte popularizînd frumusețile 
turistice. Standul R. P. Romîne cu
prinde fotografii și albume 
trînd frumusețile litoralului Mării 
Negre, ale Carpaților și 
reștiului.
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CONAKRY 25 (Agerpres). 
— La Kankan, cel mai mare 
oraș din nord-estul Gui
neei, s-a deschis luni cel 
de-al III-lea Congres na
țional al Uniunii democrate 
a tineretului african. Timp 
de trei zile, reprezentanții 
acestei organizații vor e- 
xamina sarcinile tineretu
lui în lupta pentru dezvol
tarea economică, socială și 
culturală a Guineei inde
pendente. Congresul ur
mează să aleagă Consiliul 
național al organizației.

La prima ședință a con
gresului a luat cuvîntul 
președintele Guineei, Seku 
Ture.

LAGOS. —- Marți dimineața, mi
niștrii de externe ai țărilor afri
cane membre ale Organizației Uni
tății Africane au adoptat ordinea 
de zi a conferinței ce se desfășoară 
în prezent la Lagos. Printre pro
blemele incluse se află discutarea 
unui program de denuclearizare a 
Africii, stabilirea unui comanda
ment african, în legătură cu care 
Comisia apărării va prezenta un 
raport, adoptarea unei declarații 
de nealiniere a statelor africa
ne etc.

Nicosia.

CIUDAD DE MEXICO. —După 
cum anunță agenția Prensa Latina, 
opt țărani au fost uciși în urma 
unei ciocniri între circa 300 de ță
rani și un batalion de soldați în 
satul mexican San Juan Tilapa*. în 
apropiere de orașul Toluca. Țăra
nii, înarmați’cu sape și ciomege, 
au rezistat timp de 20 de minute a- 
saltului soldaților.

NICOSIA. — In Capitala Ci- 
- prului au început tratative între re

prezentanții celor două țări intere
sate în vederea semnării unui a- 
cord privind deschiderea liniei ae
riene Moscova —

s-au pronunțat împotriva reducă tarifele vamale la nivelul 
tarifelor americane, guvernul 
S.U.A. să stabilească tarifele ame
ricane pentru aluminiu la nivelul 
celor din străinătate. Reprezentan
tul lui „Aluminum Association" a 
vizat în acest sens mai „ales țările 
membre ale Pieței comune.

Publicația franceză subliniază, 
totodată, că purtători de cuvînt ai 
industriei siderurgice americane au 
declarat că industria americană 
este pe cale de a suferi o înfrîn- 
gere din partea Pieței comune și 
a Japoniei. Ei au atras atenția că 
o eventuală înfrîngere în acest do
meniu ar avea ca rezultat că, pen
tru moment, S.U.A. va trebui să 
scoată din muncă 35 000 de oțe- 
lari. Pînă în 1967, numărul aces
tora va crește la 100 000, dacă 
importurile de oțel ale S.U.A. vor 
continua să sporească în ritmul

actual. Totodată, deficitul balanței 
de plăți a S.U.A. va crește cu cir
ca 500 milioane dolari.

Intr-un memorandum supus gu
vernului, „Kaiser Aluminum and 
Chemical Corp" a subliniat că ta
riful practicat de Piața comună 
pentru aluminiu din prima fuziu
ne era de 9 la sută, față de 5,4 
la sută al Statelor Unite. Taxele 
practicate de Piața comună la pro
dusele de oțel sînt la unele arti
cole aproape duble față de tarife
le americane, se arată în memo
randumul’companiei amintite. A- 
ceasta se plînge și de ridicarea 
zidului vamal de către Piața co
mună, care, în acest fel, importă 
din ce în ce mai puțin aluminiu 
american. în concluzie, compania 
cere ca Piața comună să-și reducă 
tarifele sale cu un procent mult 
mai mare decît al Statelor Unite.

N01 legaturi 
internaționale radio 

prin Cosmos

Intre 21 și 24 februarie, 
comunică agenția TASS, 
au fost realizate 7 legă

turi internaționale radio prin 
Cosmos, pe distanțe foarte 
mari, între observatorul „Jod- 
relI-Bank" (Anglia) și observa
torul Zimenki (regiunea Gor
ki), prin intermediul satelitu
lui artificial american „Echo- 
2“.

Cea de-a 6-a și cea de-a 7-a 
legătură radio au fost cele mai 
reușite. La observatorul astro
nomic din Zimenki au fost în
registrate semnale mai puter
nice în comparație cu cele an
terioare.

în cursul ultimelor zile au 
fost realizate, de asemenea, 
două legături radio, în timpul 
cărora, ca mijloc de retrans
misie a undelor radio, a fost 
folosită Luna. Aceste două le
gături radio s-au desfășurat 
cu succes. Experiențele conti
nuă.

Cercetarea apei fluviului 
Amazon

O echipă de hidrologi ameri
cani, care a lucrat în cola
borare cu flota braziliană 

la cercetarea apelor Amazonului, 
a publicat rezultatele cercetărilor 
sale. Din aceste cercetări rezultă 
că apa fluviului Amazon este una 
din cele mii curate de pe supra
fața pămîntului, avînd, în unele 
locuri, o puritate aproape echiva
lentă cu a apei distilate.

Hidrologii americani au consta
tat că fluviul Amazon, care are o 
lungime de 6280 km, varsă în 
fiecare minut în Oceanul Atlantic 
o cantitate de peste 15 miliarde 
litri de apă, de cinci ori cît fluviul 
Congo și 12 ori cît fluviul 
Mississippi.

Ia 200 km de punctul 
geografic al Polului Nord
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PRAGA.
stat pentru literatură și artă 
din Praga a apărut recent o 
nouă ediție
„Desculț" de Zaharia Stancu. 
Traducerea în limba cehă este 
semnată de Frantisek Holub

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA? București, Piața „Scînteii”, Tel, 17.60.10, Tiparul? Combinatul Poligrafic „Casa Sdnțeii'

După cum cbmunică agenția 
TAS5, stația științifică so
vietică în derivă „SP-10" 

s-a apropiat pentru prima oară 
foarte mult de punctul geografic 
al Polului Nord. După cum se 
spune într-o radiogramă primită 
la Leningrad, stația științifică în 
derivă „Sp-io“ se află în prezent 
la mai puțin de 200 kilometri de 
Pol și circa la 1000 de kilometri 
de cele mai apropiate insule ale 
Arhipelagului Severnaia Zemlia.

Faimoasa închisoare 
Alcatraz transformată 
în muzeu-hot&l de lux

L
a sfîrșitul anului 1969, fai
moasa închisoare de pe 
insula 'Altătraz, din apro

piere de San Francisco, care a con
stituit subiectul a numeroase filme 
„tariu, a fost desființată, întrucît 
modernizarea ei costa prea mult. 

In ultimul timp însă, un grup 
de afaceriști s-au gîndit că fosta 
pușcărie ar putea fi transformată 
într-un fel de muzeu-hotel, origi
nal. La Alcatraz vor fi prezentate 
efigii din ceară ale celor mai 
„iluștri" dintre foștii pensionari ai 
închisorii. Clădirile ei vor fi 
transformate în cazino, restaurant, 
hotel etc. Astfel, în schimbul unei 
sume foarte mari, amatorii de 
astfel de plăceri vor putea dormi 
o noapte în fostele celule ale lui 
Dillinger, Al Capone etc. Și pentru 
ca atracția să fie și mai mare, la 
restaurantul de lux, chelnerii vor 
fi îmbrăcați în costume de ocnași, 
iar personalul hotelului în costu
me de gardieni, cu bastoane de 
cauciuc si inelul cu chei la cen-
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Situația populației băștinașe 
din insulele Comore

Comore

DAR-ES-SALAAM 25 
(Agerpres). — Liderii 
organizației Mișcarea 
de eliberare națională 
din insulele
(care își are sediul la 
Dar-Es-Salaam) au a- 
dresat conferinței de 
la Lagos a miniștrilor 
de externe ai țărilor 
membre ale Organi
zației unității africane, 
un memorandum in 
care le prezintă situa
ția populației băștina
șe din aceste insule, 
exploatarea și repre
siunile la care este su
pusă aceasta de către 
autoritățile colonia
liste.

în memorandum se 
arată că populația din

aceste insule este com
plet ruptă de restul 
lumii. Ea se află în 
stare de înapoiere și 
este silită să trăiască 
fără drumuri, lumină 
electrică, asistență sa
nitară și chiar fără 
apă de băut. Pămîntu- 
rile băștinașilor au 
fost confiscate de că
tre colonialiști. în ul
tima vreme, populația 
din aceste insule își 
manifestă cu tot mai 
mult curaj nemulțu
mirea față de admi
nistrația colonialistă, 
în memorandum se 
cere Organizației uni
tății africane să spri
jine lupta de eliberare 
națională din insulele

Comore. Organizația 
Mișcarea de eliberare 
națională din insulele 
Comore cere, de ase
menea, ca Organizația 
Națiunilor Unite să 
trimită o comisie, care 
să constate la fața lo
cului situația din a- 
cest teritoriu, și să 
recomande măsurile 
ce se impun.

ir
Insulele Comore sînt 

situate la nord-vest de 
insula Madagascar. 
Suprafața lor totală 
este de 2171 km pă- 
trați, avînd o popu
lație de 189 000 locui
tori. Ele se găsesc sub 
dominație franceză din 
anul 1841.


