
CADRE TEMEINIC PREGĂTITE
PENTRU NOILE OBIECTIVE
MINIERE Șl ENERGETICE

reșterea rapidă și 
continuă a puterii 
instalate și a pro
ducției de energie 
electrică precum 
și dezvoltarea in
dustriei miniere

presupune pregătirea unui 
mare număr de muncitori și 
maiștri precum și specializarea 
cadrelor existente.

In acest sens, 
mii ani, au fost 
prin diverse forme 
mînt un număr apreciabil de 
muncitori calificați. Cu toate 
acestea pentru numeroasele 
obiective care vor intra în 
funcțiune sau vor fi extinse în 
acest an — Uzinele hidroelec
trice de pe rîul Bistrița, cen
tralele electrice de termofica
re Craiova și Iași, extinderile 
de la Paroșeni și Grozăvești, 
întreprinderea minieră Motru
— cît și pentru cele care vor fi 
date în exploatare în anul 1965
— Centralele electrice de ter
moficare București-sud și 
Oradea, întreprinderea minie
ră Suceava etc., din. totalul de 
muncitori calificați, tehnicieni, 
maiștri și ingineri necesari — 
peste 7 500 — avem pregătite 
numai 3 600 de cadre calificate. 
O parte dintre aceștia, în 
special meseriași cu o bo
gată experiență 
vor fi angajați 
întreprinderi ale ministeru
lui nostru sau transferați de 
la celelalte ministere. Cei mai 
mulți însă — peste 3 700

J — sînt recrutați din loca-

în ulti- 
școlarizați 
de învăță-

practică 
din alte

litățile din preajma obiec
tivelor în construcție și sînt 
pregătiți în școlile profesiona
le, prin cursuri la zi cu durata 
de 3 ani, cît și în diferite for
me de învățămînt cu o durată 
mai scurtă. Alături de aceștia, 
20 000 de muncitori, tehnicieni 
și maiștri sînt școlarizați în a- 
cest an pentru unitățile exis
tente sau pentru electrificarea 
satelor.

în acest an de învățămînt 
s-a urmărit ca experiența bună 
acumulată în unele întreprin
deri să fie împărtășită tuturor 
unităților care pregătesc ca
drele pentru noile obiective. 
Ca urmare, activitatea de re
crutare și școlarizare a cadre
lor s-a îmbunătățit, mai ales 
în principalele întreprinderi 
miniere și energetice. Un 
exemplu pozitiv îl constituie 
Combinatul carbonifer Valea 
Jiului unde conducerea s-a în
grijit din timp de pregătirea 
oamenilor necesari liniilor de 
preparație de Ia Coroiești, în 
funcție de termenele de dare 
în folosință.

în bazinul carbonifer Mo- 
tru unde sînt calificați pentru 
acest an și anul viitor 1600 
de ajutori mineri și mineri 
prin cursuri de un an și d'oi 
ani, cu toate că s-au întîmpi- 
nat unele greutăți în ceea ce 
privește transportul oameni
lor, găsirea unui local cores
punzător, frecvența la cursuri 
este relativ bună. în schimb, 
unii lectori nu sînt exigenți în 
respectarea programelor școla
re, nu se pregătesc cum ar

trebui înainte de predare. Lec
țiile nu sînt întotdeauna a- 
tractive și nu se folosesc plan
șe și scheme pentru întregi
rea noțiunilor teoretice. Orga
nele ministerului au luat mă
suri pentru lichidarea acestor 
neajunsuri. Totuși, au fost 
desprinse și alte aspecte 
care stau în momentul de 
față în atenția factorilor de 
răspundere din minister. în 
primul rînd, pregătirea super
ficială a lecțiilor se datorește 
și numărului redus de cadre 
cu pregătire superioară (la 
mina Cireș, de pildă, nu-i decît 
un singur inginer); în al doi
lea rînd minerii studiază 
după bibliografia indicată 
de lector. Le este însă de
stul de greu să caute biblio
grafia, iar în unele cazuri 
chiar conținutul manualelor 
depășește nivelul de cunoștin
țe al muncitorilor. De aceea, 
au fost luate măsuri pentru 
editarea unui manual unic, 
bazat pe noile programe anali
tice elaborate și în concordan
ță cu nomenclatorul de 
calificare. Acest manual — 
mult mai 
torilor —
de perfectare, 
unele greutăți 
nă din cauza nivelului pre
gătirii de bază al oameni
lor: pentru a remedia această 
situație, am sugera Ministeru
lui Invățămîntului să inițieze, 
prin secția de învățămînt a 
Sfatului popular regional Ol
tenia, o acțiune pentru a da 
posibilitatea acestor muncitori 
să poată termina cursurile șco
lii de 8 ani.

în funcție de specificul me
seriilor, de faza în care se află 
construcția și înzestrarea noi-

accesibil 
se află

în 
se

m'unci- 
în curs 

sfîrșit, 
întîmpi-

SPECTACOL

lor obiective, formele de pre
gătire sînt și ele diferențiate: 
dacă unitatea se află în con
strucție (centrala electrică de 
termoficare Iași, Leșul Ursu
lui) calificarea și specializarea 
cadrelor se face în unități cu 
profil asemănător cu scoatere 
din producție—participînd apoi 
la montajul și punerea în func
țiune a agregatelor și instala
țiilor. în cazul extinderilor 
— Centralele Luduș, Paroșeni 
sau Exploatarea minieră Mo-l 
tru — muncitorii sînt pregătiți 
chiar în uzina sau mina res-. 
pectivă, participînd direct la 
desfășurarea procesului de 
producție.

Avantajele oferite de pregă
tirea muncitorilor prin for
mele arătate, nu se pot ridica 
însă la nivelul celor pe care 
le oferă pregătirea prin șco
lile profesionale. Tocmai de 
aceea, în meseriile cele mai 
importante din ramura ener
getică (tiirbiniștii — pentru 
termo și hidrocentrale, electri
cian de stații, tabloniști etc.) 
pregătirea oamenilor se face 
numai prin școlile profesiona
le și școlile tehnice de mun
citori calificați, 
veniți din 
vedesc o 
profesională 
specialitate, 
timp muncitori 
Numărul elevilor școlilor pro
fesionale este acum cu 30 la

ca Cegtralâ

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor
tinerelului
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DE GALĂ
Luni seara, în sala Teatrului 

de Operă și Balet al R. P. Ro
mine, a avut Joc spectacolul 
de gală prezentat de forma
țiile fruntașe la Concursul pe 
țară al ansamblurilor artistice 
studențești, închinat celei de a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei.

Acest spectacol încheie o ex
trem dc bogată și variată tre
cere în revistă a formațiilor 
studențești, la care au parti
cipat peste 2 000 de artiști ama
tori, selecționați dintre cei mai 
talentați studenți ai celor 15 
centre universitare din țară.

La spectacol — manifestare a 
grației, voioșiei și elanului ti
neresc, expresie a dragostei 
față de patrie și de partid — 
au participat tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M., Ște
fan Bălan, ministrul Invăță- 
mîntului, membri ai C.C. al 
P.M.R., conducători ai unor 
organizații obștești și instituții

centrale, oameni de artă fi 
cultură, studenți.

Tinerii studenți și cadrele 
didactice au făcut conducăto
rilor de partid și de stat o pu
ternică manifestare de atașa
ment.

Spectacolul de gală a cu
prins coruri, dansuri și muzi
că populară, muzică ușoară, 
recitări, fragmente din pro
gramele brigăzilor artistice de 
agitație.

Corurile, orchestrele și tara
furile, soliștii, membrii brigă
zilor artistice de agitație din 
centrele universitare Bucu
rești, Cluj, Iași, Timișoara, Tg. 
Mureș, Suceava, Baia Mare, 
au fost îndelung aplaudați de 
public.

La sfîrșitul spectacolului 
studenților artiști le-au fost 
oferite flori din partea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și din partea C.C. al 
U.T.M., a Comitetului executiv 
al U.A.S.R. și a Ministerului 
Invățămîntului.

(Agerpres)

0 entuziastă

trecere în revistă
entru a V-a oară, în cadrul unui 
concurs republican, studenții au 
trecut din sălile de curs și biblio
teci, din laboratoare, pe scenă, să 
se întreacă în arta măiestrită a 
cîntecului, a versului și teatrului. 

Concursul se numără printre
noile și frumoasele tradiții ale vieții noastre 
universitare. Alături de întreaga activitate uni
versitară și activitatea artistică este o oglindă 
vie a dragostei față de patrie și partid, a 
preocupărilor multilaterale ale studențimii 
noastre, a străduinței cu care se cultivă pa
siunea pentru artă și cultură, pentru frumos.

Studentul nostru este astăzi nu numai un 
spectator receptiv la frumos, la tot ceea ce îi 
îmbogățește orizontul de cultură, ci în același 
timp, un creator de frumos. Scena a devenit 
unul din locurile îndrăgite, de afirmare a pa
siunii și aptitudinilor artistice ale unul număr 
mare de studenți purtători, și ei, ca întregul 
nostru tineret, al tradițiilor artistice ale po
porului nostru.

Studenții artiști-amatori sînt aplaudați pe 
scenă de profesori, colegi, oamenii muncii, în

Din zecile de interpreți care s-au 
perindat la microfon în timpul 
concursului vă prezentăm cîțiva 
(de la ștînga la dreapta) : MI HAI 
PRICOP, membru în brigada artis
tică de agitație „Seringa" a I.M.E 
Iași. 2) ILEANA CHIRA din Cluj, 
sdlistă de muzică ușoară ; 3) SIL
VIA DIACONU din Cluj, interpre
tă de muzică populară j 4) CRIS- 
TACHE BELLU din București, in
terpret de muzică ușoară și 5) ION 
PRELIPCEAN din București, solist 
la fluierat artistic.

Absolvenții 
aceste școli do- 
bună pregătire 
și tehnică de 

devenind în scurt 
de nădejde.

GHEORGHE VOLOHOV 
director cu problema de perso
nal și învățămînt — Ministe
rul Minelor și Energiei Elec

trice

Oamenii muncii din întrea
ga țară muncesc cu însuflețire 
pentru traducerea în viață a 
angajamentelor luate în cins
tea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei.

De la începutul anului, co
lectivele întreprinderilor din 
7 regiuni ale țării — Ploiești, 
Argeș, Hunedoara, Banat, Cluj, 
Iași și Maramureș — au obți
nut economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
peste 100 milioane lei.

Un aport deosebit la obți
nerea acestor realizări a fost 
adus de colectivul Combina
tului siderurgic din Hunedoa
ra, care, prin gospodărirea ju
dicioasă a materialelor ce in
tră în încărcătura furnalelor 
și ridicarea temperaturii ae
rului insuflat în furnale, a 
economisit anul acesta circa 
15 000 tone cocs metalurgic. 
Siderurgiștii hunedoreni au 
realizat economii suplimentare 
la prețul de cost și beneficii 
peste plan a căror valoare de- 

t-pășește 25 milioane și respec
tiv 26 milioane lei.

(Agerpres)

Perspectivă nouă în cartierul 
Țiglina — Galați. 

Foto: FLORIN ȚAGA

A început
însătnînțarea 

orezului

A început însămînțarea ore
zului, cultură ce se extinde 
anul acesta pe încă 6 000 ha. 
Unitățile agricole socialiste 
s-au pregătit temeinic pentru 
ca de pe întreaga suprafață de 
20 000 ha să obțină o produc
ție sporită. Amenajările noilor 
orezarii au fost executate la 
un nivel tehnic corespunzător, 
unitățile folosesc semințe din 
soiuri valoroase, precum și 
cantități sporite de îngrășă
minte chimice. Se generalizea
ză, totodată, experiența gos
podăriilor fruntașe dobîndită 
în anul trecut, cînd de pe în
treaga suprafață cultivată cu 
orez s-a realizat o recoltă me
die de 3 850 kg la hectar, cu 
600 kg mai mult decît era 
prevăzut.

(AgerpTes)

(Continuare in pag. a IV-a)

Foto : 1. CUCUUn aspect din timpul spectacolului de gală.

a formațiilor artistice studențești
fața cărora aduc cîntecul și voia bună. Numă
rul studenților care au transformat arta ama- 
toare într-o adevărată și nobilă pasiune se ri
dică la mii și mii. Pentru concursul republican, 
care a luat sfîrșit de curînd, toți aceștia s-au 
întrecut în centrele lor universitare, pentru a 
trimite la faza pe țară pe cei mai buni. Și nu
mărul celor mai buni s-a ridicat la peste 2 000.

Timp de două zile, la București, și alte două 
zile mai înainte, la Cluj, în fața juriului și a 
spectatorilor s-au întrecut cele mai bune coruri, 
brigăzi artistice de agitație, echipe de dansuri 
populare, tarafuri și formații de estradă, echipe 
teatrale. A fost o întrecere viu disputată și viu 
aplaudată în care aproape toate formațiile au 
fost la nivelul cîștigătorilor. In această largă 
manifestare a talentelor am deslușit de fapt, 
profilul studențimii noastre, caracterizată prin 
dragoste de muncă, pasiune și seriozitate, op
timism șl răspundere. A fost o întrecere a apti
tudinilor artistice concretizate în realizări de 
prestigiu ca urmare a unei munci entuziaste și 
perseverente pe care studențimea noastră a 
dedicat-o măreței sărbători a 
tru: 20 de ani de la Eliberarea

Ne-am adresat cîtorva membri ai 
juriului care și-au spus părerea atît 
despre calitatea spectacolelor prezen
tate, despre conținutul lor, despre in
terpretare, cit și despre perspectivele 
activității artistice studențești.

se

Costache Antoniu 
artist al poporului din R- P. Romînă, 

președinte de onoare al juriului

Aplauzele publicului neobișnuit de cald, 
ovațiile care au izbucnit de nenumărate ori, 
constituie semnificația deplină a succesului 
tinerilor artiști amatori prezenți la cea de-a 
V-a ediție a concursului pe țară al ansamblu
rilor și formațiilor artistice studențești.

Mi se pare că lucrul cel mai de preț care 
trebuie remarcat la, studenții artiști amatori 
este marea lor pasiune pentru artă. Se vede 
de departe : tinerii aceștia, care s-au întrecut 
cu emoție, pentru un spectacol cît mai bun, au 
muncit mult, foarte mult, au cheltuit energie, 
entuziasm. Așa se explică, firește, reușita

concursului. A fost greu și pentru juriu să 
pronunțe cui să acorde întîietatea.

Totul a fost însă perfect, ansamblurile, 
brigăzile artistice de agitație, dansatorii au 
evoluat fără greș? Ar fi desigur exagerat, să 
o afirmăm ; n-a lipsit nici o anumită stîn- 
găcie' colectivă, nici episodicele „ratări" per
sonale, datorate deopotrivă emoției și lipsei 
de rutină. Dar nu au fost pe deplin completa
te ele de entuziasmul de pe scenă, de dărui
rea cu care cei peste 2 000 de artiști amatori 
s-au manifestat vocal, instrumental și rit
mic ?

Concursul a dovedit-o cert: activitatea ar
tistică studențească se află, de la an la an, 
într-un vădit progres.

Mihai Pop
prot. univ. 

directorul Institutului de folclor 
al Academiei R.P.R.

(Desene realizate de VICTOR 
ȚAPU, student în anul II al 
Institutului de arte plastice 
„N. Grigorescu" din București)

Am remarcat în primul rînd — fapt care a 
constituit o surpriză plăcută pentru minei —

(Continuare în pag. a IlI-a)
poporului nos-

de admitere in pedagogice 
de învățători și educatoare, in școlile 

profesionale și in cele tehnice
Ministerul Invățămîntului co

munică : concursul de admitere în 
școlile pedagogice de învățători și 
educatoare, în școlile profesionale 
și în cele tehnice pentru anul șco
lar 1964/1965 se vor desfășura la 
următoarele date :

— la școlile pedagogice de în
vățători și educatoare, între 
15—25 iunie a. c. ;

— la școlile profesionale și la 
școlile tehnice din sectorul agricol 
și cooperatist — la care se pri
mesc absolvenți ai școlii generale 
de 7 ani — între 1—12 iulie a. c.:

— la școlile tehnice de mai
ștri, între 1—10 septembrie a. c.;

— la școlile tehnice care pri
mesc absolvenți ai școlii medii de 
cultură generală, între 25—31 oc
tombrie a. c.

Informații asupra condițiilor de 
admitere pot fi luate de la șco
lile generale de 8 ani și medii, 
școlile profesionale și tehnice, șco
lile pedagogice, secțiile de învă
țămînt ale sfaturilor 
de la ministerele și 
stituții și organizații 
telare de școli.

★

Minister»! Invățămîntului face 
cunoscut că între i—15 decem
brie 1964,.se organizează o,ultimă' 
sesiune de examen de diplomă 
pentru absolvenții școlilor medii 
tehnice. Cei interesați se vor a- 
dresa ministerelor și celorlalte in
stituții și organizații centrale de 
care au aparținut școlile respec
tive.

populare și 
celelalte in
cert trale tu-

nul acesta numă
rul animalelor 
proprietate ob
ștească din raionul 
Bistrița, regiunea 
Cluj, va spori cu 
aproape 4 000 de

bovine din care peste 1500 
de vaci cu lapte și cu 10 000 
de oi. Deci, este firesc ca gos
podăriile colective să acorde o 
mare atenție’ asigurării unei 
baze furajere corespunzătoare. 
Acum, la ordinea zilei sînt lu
crările pentru îngrijirea și îm
bunătățirea pășunilor.

O experiență bună în acea
stă direcție am întîlnit la 
G.A.C. Șintereag. Cele 474 de 
hectare de pășune au fost cu
rățate în întregime de lăstă
rișuri-și buruieni, iar mușu
roaiele au fost împrăștiate. 
Vetrele de unde au fost tăiate 
mușuroaiele s-au însămînțat 
apoi cu flori de fîn. La acea
stă importantă acțiune a par
ticipat tot satul. Au fost pre
zenți la lucru. în unele zile, 
mai ales duminicile, și cîte 
800 de colectiviști. O contri
buție deosebit de Importantă 
au adus-o tinerii. Conform an
gajamentului pe care și-1 lua
seră, în fiecare joi dupâ-amia- 
ză și duminică dimineața ti
nerii, în frunte eu -membrii 
comitetului U.T.M. pe G.A.C. 
și cu secretarii organizațiilor 
UT.M. de brigăzi au fost pre
zenți la muncă patriotică pe 
izlaz. La executarea lucrări
lor erau prezenți și brigadie
rii de cîmp și tinerii crescă
tori de animale. Intr-o singu
ră zi, joi, tinerii au curățat 
42 de hectare de pășune pe 
o suprafață împînzită de lăs
tărișuri. Sub îndrumarea ingi
nerului agronom Maria Mir
cea și a președintelui gospo
dăriei Ilie Harincar, tinerii au 
confecționat între tarlalele cu 
vii și cele cu pășuni, garduri 
pe o distanță de circa 2 000 de 
metri. Totodată p» aceste pă
șuni s-au făcut diferite ame
najări pentru cele două tabere 
de vară care se vor organiza 
pe la mijlocul lunii mai. Ast
fel au fost ridicate 6 adăpos
turi simple, s-au făcut îm
prejmuiri și un șopron pentru 
viței, s-au reparat cele 4 
staule pentru tîrlire etc. 
Organizația U.T.M. s-a anga
jat ca și în lunile ce urmează 
tinerii să fie antrenați în nu
măr mare la acțiunile de mun
că patriotică pentru întreține

rea suprafețelor cu pășuni,

conform ciclului recomandat 
de inginerul agronom.

Cu totul alta este situația 
într-o gospodărie vecină, la 
Crainimăt. Și aici există mulți 
tineri în gospodărie. Dar orga
nizația U.T.M. s-a ocupat cu 
totul insuficient de mobiliza
rea lor la curățatul pășunii 
de pe cele 365 de hectare. O 
singură acțiune de muncă pa
triotică, soldată cu distrugere^ 
buruienilor și împrăștiatul 
mușuroaielor pe o suprafața 
de 20 de hectare, este prea pu
țin în raport cu forțele și po
sibilitățile existente.

Situații similare cu cea din 
Crainimăt există și în alte 
gospodării colective din ra
ionul Bistrița. Pînă spre sfîr
șitul lunii aprilie din cele 
peste 22 000 de hectare de 
pășuni, 
hectare 
lucrări 
rățire.
roaiele, 
rate la 
parcursul anului) vor diminua 
în mare măsură atît producția 
de masă-verde, cît și calitatea 
nutrețului obținut.

Există o experiență bună în 
raion, așa cum am întîlnit în 
G.A.C. Șintereag. Acțiunea de 
curățire și întreținere a pă
șunilor de către tineri, prin 
muncă patriotică, are o tradi
ție frumoasă și aici, în Bistrița, 
ca și în multe alte raioane 
din țară. Este momentul cel 
mai potrivit pentru urgenta
rea acestor lucrări atît de 
importante pentru asigurarea 
hranei animalelor. O sarcină 
deosebită îi revine comitetu
lui raional U.T.M., organiza
țiilor U.T.M. din gospodăriile 
colective: să inițieze acțiuni 
practice, concrete, de mai 
mare amploare acum, prin care 
să se intensifice ritmul de des
fășurare a lucrărilor pe supra
fețele cu pășuni. Apoi, comi
tetul raional să ajute or
ganizațiile U.T.M. să-și stabi
lească obiectivele muncii pa
triotice în perspectivă. între
ținerea pășunilor e o lucrare 
cu caracter permanent care 
trebuie repetată pe parcursul 
anului pentru că numai așa se 
poate asigura o producție spo
rită de masă-verde, hrana de 
bază a animalelor pe tot 
timpul verii.

doar pe 5 970 de 
au fost executate 

de îngrijire și cu- 
Buruienile, mușu- 

dacă nu sînt înlătu- 
timp (acum și pe tot

V. cabulea
I. MARCOVICI

I. RUS
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Ancheta noastră in rmdurile
unor oameni de știință pe tema:

RESURSELE ENERGETICE

ALE VIITORULUI
Interviu cu 

de raze
șeful laboratorului 

cosmice al I.F.A.

E. Friedlander
membru corespondent 
al Academiei R. P. R.

altfel de particule și își pierd 
mult din energie. De astă dată, 
sîntem în prezența radiației 
cosmice secundare care, ajun- 
gînd la suprafața Pămîntului, 
este absorbită de scoarța te
restră.

Este important să semnalăm 
că numai particulele de mari 
energii se pot apropia de Pă- 
mînt, numai ele P°t străbate 
barierele pe care le ridică în 
cale cîmpul magnetic terestru. 
Astfel, în dreptul Ecuatorului, 
au „acces" numai particulele 
cu o energie minimă de 15 mi
liarde de electron-volți, iar la 
paralela pe 
țara noastră 
minimum 5 
tron-volți.

Pentru a 
mare poate fi energia particu
lelor din radiația cosmică pri
mară iată un exemplu. Cea 
mai mare energie a unei astfel 
de particule a fost măsurată

care este situată 
— numai cele cu 
miliarde de elec-

înțelege cît de

rezultă un șir de concluzii in
teresante.

Iată cîteva dintre ele.
Dacă am considera că un 

proton de cea mai mare ener
gie amintită mai sus, care 
străbătând atmosfera și-ar 
ceda energia în mod treptat, 
(lucru care nu se petrece în 
realitate) și că această ener
gie ar fi colectată, am putea 
obține o putere de 10 kw.

Energia radiației cosmice pe 
care o primește, în totalitate 
1 km pătrat de suprafață te
restră ar putea pune în miș
care un motor de tramvai. în 
sfîrșit suprafața planetei pri
mește, în întregul ei, prin in
termediul radiației cosmice o 
energie, 
terea a 
trice.

Iată,

echivalentă cu pu-
400 de centrale elec-

așadar, un potențial

servă lesne că ea nu ar avea 
nici un fel de rentabilitate. în
cercarea de a colecta energia 
radiației cosmice ar reprezen
ta o cheltuială de-a dreptul 
inutilă.

în acest caz putem afirma că 
pentru nevoile energetice vii
toare ale omului, radiația cos
mică nu reprezintă nimic ? Nu. 
O asemenea afirmație nu este 
valabilă. Energia radiației cos
mice poate să devină utilă 
omului — și va deveni, fără 
îndoială, — numai că ea tre
buie privită dintr-un alt punct 
de vedere.

Materia însăși este purtă
toarea unei cantități colosale 
de energie, a cărei punere în 
valoare va avea consecințe pe 
care astăzi nici nu le putem 
bănui. Or, structura intimă a 
materiei poate fi cunoscută 
numai prin intermediul radia
ției cosmice care îndeplinește 
rolul unui instrument de neîn-

Nevăzută, neauzită, insesi
zabilă simțurilor omului, se 
revarsă zi și noapte asupra 
planetei noastre radiația cos
mică. Pornind din galaxii în
depărtate, această radiație a- 
duce o adevărată ploaie de 
particule alcătuită în cea mai 
mare parte din protoni-nuclee 
de hidrogen. în componența 
ei intră, în mai mică măsură, 
nuclee de heliu și, mai puțin, 
nucleele altor elemente chi
mice. Toate aceste particule 
sînt purtătoare de mari ener
gii — imprimate de accelera
ția pe care ele o capătă de-a 
lungul milioanelor de ani-lu- 
mină străbătuți prin univers.

Cît de mare este puterea a- 
cestei radiații, cum ar putea ea 
fi valorificată și pusă în sluj
ba omului?

Continuînd ancheta noastră 
cu privire la sursele energeti
ce ale viitorului**), am adresat 
această întrebare șefului labo
ratorului de raze cosmice al 
Institutului de fizică atomică, 
tovarășul E. Friedlander,

Puterea radiației cosmice
• De ce e nerentabil potențialul a... 400 de centrale
• O sursă energetică? Nu! Un instrument pentru

„sondarea^ unei inepuizabile bogății
membru corespondent al Aca- 
demiei B. P. Romîne.

La început, cîteva detalii 
care ne vor permite să preci
zăm mai bine obiectul discu
ției.

Radiația cosmică, izvorîtă 
din adîncurile universului, so
sește la limitele atmosferei te
restre în forma ei inițială în 
care o numim radiație cosmică 
primară. Intrînd în atmosferă 
particulele primare se cioc
nesc cu nucleele atomilor din 
atmosferă, se transformă în

acum cîțiva ani și s-a consta
tat că are 10tB electron-volți. 
Cu alte cuvinte ea este de un 
miliard de ori mai mare decît 
energia pe care o poate impri
ma cel mai puternic accelera
tor de particule care funcțio
nează astăzi pe glob.

Dar traversînd atmosfera 
terestră, radiația cosmică ce
dează acesteia o mare parte 
din energie. Din calculele 
făcute în laboratorul de raze 
cosmice al Institutului de fi
zică atomică din București,

energetic care nu ar trebui să 
fie neglijat. Cu toate acestea, 
concluzia este alta. Oricît ar 
părea de surprinzător, radiația 
cosmică nu reprezintă, prin ea 
însăși, o sursă de energie care 
să poată fi vreodată exploata
tă. Ploaia" de particule care 
se abate asupra planetei noas
tre este haotică, inegal distri
buită. Pe valorificarea poten
țialului ei energetic nu se poa
te conta. Admițînd numai în 
principiu posibilitatea unei 
asemenea valorificări se ob-

locuit. Energiile mari ale par
ticulelor acestei radiații nu ne 
pot furniza curent electric dar, 
prin „sondarea" nucleului ato
mic, așa cum poate fi ea rea
lizată numai pe această cale, 
oamenii de știință obțin infor
mații de o însemnătate uriașă.

PARTICULELE DIN CARE 
E ALCĂTUIT NUCLEUL A- 
TOMIC REPREZINTĂ UN 
CIMP DE CERCETARE ÎN 
CARE OMUL ABIA A PĂȘIT.

Să ne gîndim la următorul 
fapt. în lume se folosesc as-

tăzi reactori atomici pe bază 
de uraniu. Nucleul atomului 
de uraniu dispune de un po
tențial energetic colosal din 
care se valorifică astăzi — în 
ciuda progreselor evidente pe 
care le-a făcut omenirea — 
numai a mia parte. Numai a 
mia parte pentru că tehnica și 
cunoștințele noastre actuale 
nu ne permit să folosim decît 
energia eliberată prin fisiunea 
nucleului, adică prin ruperea 
legăturilor ce unesc particu
lele din care e alcătuit nucle
ul. Ce se va întâmpla însă 
dacă știința va fi în măsură 
— așa cum smulge astăzi 
energia nucleului atomic — să 
smulgă energia particulelor 
nucleare ? Omenirea ar dis
pune atunci de o sursă de 
energie de o bogăție care de
pășește și cele mai optimiste 
presupuneri. Pentru a atinge 
acest obiectiv nu ne putem 
dispensa însă de radiația cos
mică. Cu ajutorul ei vom des
chide porțile 
cate — spre 
totul nou.

Este greu 
ce formă și în ce măsură este 
posibilă exploatarea energiei 
conținute în particulele nu
cleare. De pildă, astăzi se știe 
că în cursul unei reacții de 
anihilare proton-antiproton se 
eliberează integral energia a- 
cestor particule (2 miliarde de 
electron-volți). Deocamdată 
însă, un asemenea proces, pro
vocat de om, este cu totul ne
rentabil din punct de vedere 
energetic (realizarea lui „cos
tă" 6 miliarde de electron- 
volți !)

Prin urmare, radiația cosmi
că nu trebuie privită ca o sur
să energetică în sine, ci ca un 
mijloc de a obține în viitor, pe 
căi încă insuficient cunoscu
te o cantitate de energie pro
priu zis INEPUIZABILĂ.

astăzi încă fere- 
un univers cu

de prevăzut sub

•) Vezi „Scînteia tineretului' 
nr. 4640 și 4650.

Din poșta de ieri
Noi sate electrificate

Anul acesta colectiviștii din 
încă 10 sate &le regiunii Ba
cău au aprins pentru prima 
dată în casele lor lumina elec
trică. La PescărenL Hociungi, 
Gherăești, Orșa, Larga și alte 
sate locuitorii și-au cumpărat 
aparate de radio instalîndu-le 
în casele noi.

Pînă la sfîrșitul anului, încă 
alte 60 de sate din regiune 
vor fi electrificate.

ION ARHIRE 
electrician

A început plantatul 
roșiilor

4nu| aceșta suprafața grădi
nii de legume și zarzavaturi a 
G.A.C. Vărăști, regiunea Bucu- 
re^ti^w-a torit lâ‘4S©Hâv 
această suprafață, pe 30 ha se 
vor cultiva roșii timpurii.

In aceste zile cele 6 brigăzi 
legumicole au început planta
tul roșiilor timpurii. în numai 
cîteva zile au fost plantate 
cele 4 ha protejate cu foi 
polietilenă, iar în prezent 
plantează roșii timpurii 
restul de 26 hi.

ȘERBAN ILIK 
corespondent voluntar

„Postul X" a fost răsplătit cu 
vii aplauze de sutele de spec
tatori prezenți. Printre inter
pret se numără Raicu Petru, 
priceput mecanic și talentat 
interpret al cîntecelor popu
lare „Mîndruliță din Bacău", 
,,Trotușul“, mecanicul de loco
motivă Toader Grăjdaru, cu
noscut din trio-ul vocal care 
interpretează. „O noapte la 
Constanța" și „Iubita marina, 
rului". Momentele vesele, 
cântecele satirice, au fost pre
zentate de tînărul Munteanu 
Petru, fruntaș la locul de 
muncă. Numeroase aplauze au 
cules și impiegatul de mișcare 
Constantin Grigoraș și Enaclie 
Ionel, șeful unei echipe 
de întreținere. Un aport deo
sebit la reușita spectacolului a 
avut și „mezina" formației ar
tistice, e>leva Maria Voica, 
fiică de ceferist.

CORNELIU MIHĂILESCU
' activist cultural

de
se
pe

Operetă 
in interpretarea 

elevilor
Drăgă- 
cercul 

opereta

Premieră la Panciu
Formația artistică de la 

Complexul C.F.R. Mărășești a 
prezentat un nou spectacol în 
fața muncitorilor din Panciu, 
Pe scena casei raionale de 
cultură. Spectacolul intitulat

Elevii Școlii medii din 
$ani, care fac parte din 
dramatic, au pus în scenă , 
„Ana Lugojnna" de Filaret Barbu. 
Sub conducerea profesorilor Marin 
Brînaru și Victor Mihaescu, elevii 
Gheorghe Brănescu, Eugenia Ma- 
nolescu, jana .Drăgan, Nicolae Prc- 
dnț și alții au făcut intense re
petiții și au prezentat pe scena 
școli1 un spectacol reușit, care a 
fost răsplătit cu vii aplauze.

GHEORGHE ȘERBAN

Prieteni ai cărții
La întreprinderea de montaj 

instalații și izolații din Bucu
rești, cartea are mulți prieteni. 
Dacă treci după-amiezele pe la 
bibliotecă, întâlnești mulți ti
neri care vin să împrumute 
cărți sau să participe la acțiu
nile care se organizează. De la 
începutul anului și pînă acum, 
la bibliotecă au fost înscriși 
peste 300 de noi cititori.

Comitetul U.T.M. pe între
prindere cît și bibliotecara 
Jipa Ileana s-au preocupat în 
mod deosebit de înscrierea ti
nerilor la concursul „Iubiți 
cartea". Aceștia au fost ajutați 
să studieze bibliografia con
cursului. în întreprinderea 
noastră au fost înscriși pînă 
acum la concursul dubiți car
tea" peste 340 tineri. în cadrul 
bibliotecii au fost organizate 
medalioane literare (Octavian 
Goga), simpozioane literare 
(Tudor Arghezi), seară de 
poezii (M. Beniuc), recenzii la 
diferite cărți („Cor dov anii", 
„Răscoala", „MoromețH"), în- 
tîlniri cu scriitori, concursuri 
fulger cine cunoaște literatură 
etc.

Nu de mult din cei înscriși, 
194 au și devenit, în urma dis
cuțiilor finale, purtători ai in
signei „Prieten al cărții1*.

Printre tinerii cărora la o 
seară cultural-distractivă le-au 
fost înmînate insignele de 
„Prieten al cărții" se aflau și 
Pușa Ștefănescu, Vasile Mihai, 
Boem Gheorghe. Cristea Du
mitru.

VASS ALEXANDRU 
maistru

„Liturghia de la miezul nopții" 
ghia de la miezul nop
ții" producție a stu
diourilor din Brati
slava.

Pentru calitățile sale, 
filmul a fost distins la 
Festivalul internațional 
ai filmului de la Kar- 
lovy-Vary din anul 
1962.

Filmul a lost realizat 
după piesa cu același 
nume a iul Peter Kar- 
vas, piesă care a adus 
autorului Premiu! de 
Stat.

Jiri Krejcik regizorul 
filmelor „Conștiința*, 
„Principiul suprem",

„Moralitatea D-nei 
Dulska”, semnează și 
regia filmului „Liiur-

„Kaloian"
Studiourjle bulgare 

prezintă filmul „Kalo- 
ian", o pagină din is
toria mai îndepărtată 
a poporului bulgar.

Regia aparține lui 
Iuri Amandov.

Lista distribuției cu
prinde actori cunoscut! 
în țara noastră : Bogo
mil Si me o nov, N. Da- 
dov și S. Petrov care 
au jucat în filmul „Le
gea mării", L. Dimitrov

pe care l-am văzut în 
filmele „In liniștea se-

rli* șl „La capătul dru
mului".

„Nu se poate fără dragoste"

Scenariu! ți regia aparțin Iul 
Torgny Anderberg.

Studiourile Deia-Ber- 
lin au realizat un film 
despre tineret, pe

,Anaconda"

Aventurile

Filmul documentar produs de stu
diourile suedeze, „Anaconda" ne 
prilejuiește o excursie interesantă 
împreună cu o expediție suedeză 
în jungla Amazoanelor, expediție 
care are drept scop prinderea Ana
condei, cel mal mare șarpe al A- 
mericli de Sud.

Studiourile din S.U.A. 
au realizat „Aventuri
le unui tînăr" după 
scenariul lai A. E. 
Holchner pe baza u-

Intr-unui din laboratoarele Institutului de microbiologic, epidemiologie și parazitologie 
„Dr. I. Cantacuzino" Foto : AGERPRES

baza scenariului lui 
Lothar Horicke, 
se poate

goste". Regia filmului 
aparține lui Rudi Kurz.

unui tînăr"
nor povestiri de Ernst 
Hemingway. Regla este 
semnată de Martin 
Ritl.

în film apare Richard 
Beymer și Diane Ba
ker pe care i-am vă
zut de curînd în „Jur
nalul Armei Frank",

Discuri noi

RECITAL DE ORGA

-

Filatura și țesătoria „Trainica
orașul Pucioasa 

regiunea Ploiești

Aici, la întreprinderea de prefabricate „Progresul" „se nasc 
viitoare apartamente-

Foto: AGERPRES

Uzinele de alumină 
Oradea

Angajează următorul 
personal
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— INGINERI ELECTRO- 
NIȘTI

— INGINER METROLOG
— MAIȘTRI A.M.C. 
—MAIȘTRI PENTRU

EXPLOATAREA CA- 
ZANELOR DE ABUR 
LA PRESIUNE ÎNAL
TĂ

— TEHNICIAN MECA
NIC PENTRU COM- 
PRESOARE

— TEHNICIENI MECA
NICI ȘI ELECTRO

ANGAJĂRILE SE FAC IN 
CONDIȚIILE LEGALE. 
INFORMAȚII SUPLIMEN
TARE SE POT OBȚINE 
LA SEDIUL UZINEI ORA
DEA, BULEVARDUL RE
PUBLICII nr. 13 TELEFON

AVENTURILE UNUI TÎNĂR — 
cinemascop rujează la Patria ore
le 9; 12; 15; 18; 21. ANACONDA 
rulează la Republica orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15 
pînă la 8 mai. NU SE POATE 
FĂRĂ DRAGOSTE rulează la Car- 
pați orele 10,45; 12.30; 14,30; 16,30; 

18,30, 20,30, Victoria orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Grivjța orele 10; 
12; 16; 18,15; 20,15. FRAȚII COR- 
SICANI — cinemascop rulează la 
București orele 9 ; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, Feroviar orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. CELE
TREI LUMI ALE LUI GULIVER 
rulează Ia Central orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Giulești o- 
rele 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
O ZI CA LEII rulează la Union o- 
rele 16; 18,15; 20,30. ÎNTRE MA
LURI — cinemascop rulează la 
Lumina orele 10—14 în continuare, 
16; 18,15; 20,30, Miorița orele 10; 
12; 14; 16} 18,15; 20,30. LIMUZINA 
NEAGRĂ — cinemascop rulează 
la Înfrățirea între popoare orele 
10; 15,45; 18; 20,15. DRAGOSTE
LUNGĂ DE-O SEARĂ rulează la 
Excelsior orele 10, 12; 14, 15; 16,30; 
18,45; 21, Tomis orele 10, 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Aurora orele 9,45; 
12; 14;15; 16,30; 18,45; 21. UCIGA
ȘUL $1 FATA rulează la Volga o- 
rele 10; 12; 16; 18,15; 20,30. DOM
NIȘOARA... BARBĂ-ALBASTRĂ 
rulează la Cultural orele 15; 17; 
19; 21. GERMANIE, STELUȚELE 
TALE ! rulează la Floreasca orele 
16; 18,15; 20,30, Ferentari orele 16; 
18,15; 20,30. ZILE DE FIOR ȘI RÎS 
rulează la Capitol orele 9,30} 11,45; 
14, 16,45} 18,45} 21. Pînă la 7 mai

Bucegi grele 10; 12,15; 16; 18,15;
20.30, Modern orele 10; 12; 14,15 
16,30; 18,45,- 21. KALOTAN rulează 
la Festival orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Melodia orele 10; 
12; 14,30; 16,30L 18,30; 20,30, Fla
mura 
18,30; 
lează 
18,45;
18,15} _________ r___ „ ____
PĂPUȘILE RÎD rulează la Crîngași 
orele 16; 18,15; 20,30, Munca orele 
15; 17; 19; 21. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop rulează 
la Unirea orele 11; 16; 18,15; 20,30. 
LÎNGĂ TINE TRĂIESC OAMENI 
rulează la Flacăra orele 15,30; 
19, Popular orele 16, 19,30. SECRE
TUL LUI MATHIAS rulează la Vi- 
tan orele 16; 18; 20. DOUĂSPRE
ZECE SCAUNE rulează la Arta o- 
rele 16; 18,15; 20,30, Luceafărul 
orele 16; 18,15; 20,30, Drumul Să
rii orele 16; 18,15; 20,30. TOTUL 
RĂMÎNE OAMENILOR rulează la 
Moșilor orele 16; 18,15; 20,30. LO
VITURA DE PEDEAPSĂ (pînă la 
7 mai) rulează la Cosmos orele 16; 
18; 20, Lira orele 15,30; 18; 20,15. 
CUM STĂM, TINERE? rulează la 
Colentina orele 16; 18,15; 20,30. 
UN SURÎS IN PLINĂ VARĂ rulea
ză la Cotroceni orele 16; 18,15;
20.30. MUGURI ÎN SOARE rulează
la Progresul orele 15,30; 18; 20,15 
(rulează de la 7 mai). TOTUL DES
PRE EVA rulează la Adesgo orele 
15,30-, 18,20 ; 20,30 duminică 10,30
d« la 7 mai. DEZRĂDĂCINAȚII 
rulează la Doina orele 11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. (Program pentru

orele 105 12; 14,30; 16,30;
20.30. RUDE DE SÎNGE ru
la Buzești orele 14; 16,15;
20,30, Viitorul orele 16;

20.30, Pacea orele 16; 18,20.

copii ora 10), Cosmos orele 16; 18; 
20 (de la 7 mai). ÎNTOARCEREA 
PIRAȚILOR — LUMINA MINUNA
TĂ A LUI KAREL ZEMEN — VI- 
TOȘA — FOTOGRAFIA CU BU
CLUC — PENTRU CA SÎNT TÎ
NĂR rulează la Timpuri Noi orele 
10—12 în continuare. CASCADA 
DIAVOLULUI rulează la Progresul 
orele 15,30; 18; 20,15 (pînă la
6 mai).

Continuînd suita de lucrări me
nite a dărui iubitorilor muzicii'cî
teva dintre marile 'comori ale crea
ției preclasice. Casa de discuri 
„Electrecord" a dedicat una din 
ultimele sale Înregistrări unui ine
dit recital de orgă — instrument 
mai puțin întîlnit în discografie și, 
chiar în sălile de concert.

Recitalul lui Horst Gehann cuprin
de lucrări de valoare în istoria li
teraturii organistice : grandioasa 
construcție a Toccalei, Adagio-ului 
și Fugii în Do major a marelui 
Bach și șase Toccate ale unuia din
tre premergătorii lui Bach — Jo
han Pachelbel cunoscut reprezen-

tarit al școlii organistice din Niirn- 
berg, creatorul care a realizat 
în domeniul muzicii de orgă o in
teresantă sinteză între iormele 
muzicii italiene și cuceririle muzi
cii germane.

Tînărul soliBt Horst Gehann — 
organist cu o largă activitate con- 
certistică — reușește să sublinieze 
cu artă, izvoarele acestor impresio
nante lucrări și conturează pas cu 
pas arhitectura lor.

Discul conservă, de asemenea, 
prin strădania tehnicienilor „Elec- 
trecordului" sonoritățile specifice 
instrumentului.

I. s.

Lipsa de experiență își spune cuvintul
Foto: FLORIN ȚAGA
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Angajează ingineri și economiști pentru postu
rile de :

— șei serviciu tehnic
— inginer tehnolog
— șei serviciu planificare

Condițiile sînt cele legale

subțire sau carton. cu emulsie.
pe buza de brom ura de argmt 1 
fa diferite grad a tir.

? MOALE-BM. NORMALĂBN
• SPECIALĂ-BS CONTRAST-B.C

£un emoționant jurnal, 
tulburător adesea prin 
sinceritatea confesiunii. 

Deși relatarea se desfășoară 
după acele reguli care definesc 
romanul, sentimentul final este, 
așa cum spuneam, al confesiu
nii. Al confesiunii dintr-o su
flare, neîntreruptă, izvorîtă din 
nevoia de a spune, de a împăr
tăși o experiență de viață 
dură, nemiloasă, ca un vîrtej, 
uneori amețitor, dar plină de 
lumina înțelegerii finale, a iz- 
bînzil încrederii într-un ideal 
nobil și nepătat. E vorba de o 
fetiță umilă, Duduța, uitată la 
bunici de părinți zdrobiți sub 
apăsarea unei vieți de mizerie f 
o fetiță crescută într-un orășel 
de munte moldovenesc, trist și 
uitat, legănat în acordurile u- 
nei romanțe de epocă, cu e- 
couri de fericire neîmplinită t

delicat psihologia copilului ne
fericit într-o astfel de urbe în
eît aceste pagini afirmă cu cer
titudine virtuțiile unui scriitor 
autentic. Apoi, viața la Bucu
rești cu întreaga atmosferă spe
cifică pentru mica funcționări- 
me, lumea orașului mare văzu
tă cu ochii dilatați ai copilului 
vitregit de soartă, acea viermu- 
ială din gangurile și cămăruțe-

cu întreaga durere pe care l-a 
pricinuit-o, dar darul evident de 
a face viabile amintirile într-o 
suită caleidoscopică vibrantă 
prin colorit și, repet, emoția pe 
care o transmite.

Spuneam, la început, că e 
vorba de un jurnal. E jurnalul 
unui destin, transcrierea ner
voasă a „Calvarului" — și nu 
mi se pare întîmplătoare trimi
terea pe care gîndul o face la 
cartea lui Alexei Tolstoi, păs-

cu receptarea sensului noțiunii 
de exploatare, pînă la atitudi
nea dîrză și curajoasă care o 
face să izbîndească în credința 
ei că viața poate ii altfel decît 
aceea din subsolurile magazi
nului de lux unde lucrează. 
Desfășurînd destinul eroinei, 
autoarea urmărește, punctînd a- 
desea izbutit nuanțat, evoluția 
unor evenimente istorice impor
tante, începi nd cu anii dinain
tea războiului, apoi dezlănțui-

„A venit un domn din Bucu
rești

Adi... adi... adam...“.

Pentru informații suplimentare, adresați-vă la 
telefon 1 Pucioasa

Supra tu ta hirheipoate filucioasă, 
semi-m'atâ.mată sau pinzată.

Autoarea reconstituie atmos
fera provinciei prăfuite cu vi
surile dezamăgite și birji cu cai 
costelivi, amintind cele mai 
bune pagini din literatura noa
stră dedicată unor asemenea e- 
pisoade și reușește să deseneze

zx

I R T E J“
de DORINA RADULESCU

le caselor de raport, 
excelenta descriere a 
la subsolul marelui 
unde Duduța devine practican
tă, și sentimentul acela al ne
putinței și orizontului mărunt 
cu bucurii și țeluri meschine — 
un dormitor pentru întemeierea 
unei căsătorii de mizerie — 
lasă limpede să se întrevadă, 
din partea autoarei, nu numai 
o bună cunoaștere a mediului,

în siîrșit 
lumii de 
magazin

trînd evident și proporțiile și 
diferența de intenție. Dar eroi
na cărții Dorinei Rădulescu tră
iește o experiență care traver
sează nu numai geografic, un 
spațiu ce amintește pe Dașa 
sau Katia. Neștiutoarea fetiță 
dintr-un uitat tîrgușor moldove
nesc urcă, odată cu evoluția e- 
venimentelor istoriei, treptele 
înțelegerii, de la sesizarea fap
tului că este exploatată, odată

rea lui, activitatea studențimii 
progresiste așa cum o vede și 
o înțelege Duduța, în siîrșit 
războiul, pe care Duduța îl tră
iește într-un exod dureros, sus
ținută de credință ei nestrămu
tată în idealul pe care l-a îm
părtășit alături de soțul ei, stu
dentul Gore, personaj însă des
tul de firav desenat, și nu în 
împrejurările cele mai nuartat

definitorii. Dar, arta scriitoarei 
rămîne aici evitarea ostenta
ției, pe de o parte, iar pe de 
alta capacitatea, pe care am 
mai subliniat-o, de a reliefa o 
imagine caleidoscopică foarte 
colorată, de un pitoresc de 
bună calitate, chiar dacă nu în
totdeauna se impune și adinei- 
mea cuvenită unei asemenea 
investigații de mari suprafețe. 
De altfel, trebuie spus că sar
cina asumată de scriitoare nici 
n-a fost prea ușoară, intenția 
de a cuprinde într-un număr 
restrîns de pagini, o experiență 
ca aceea a războiului, chiar 
dacă rezumată la un singur per
sonaj, fiind grăitoare. Sînt însă 
pagini pline, de literatură, și 
numeroase momente au în ele 
forța necesară pentru a declan
șa în cititor rezonanțe adinei.

Așa îneît această carte — re
constituind destinul unui tînăr 
pe care viața și tovarășii îl a- 
jută să urce pe baricadele 
luptei sociale, deci ale istoriei 
— cîștigă interesul cititorului 
prin virtuți literare demne de 
remarcat între care capacita
tea de a crea atmosferă și de 
a desena delicat, din cîteva li
nii, un profil, se situează în pri
mul rînd.

dinu săraru



Cupa campionilor europeni la rugbi

I
pentru semifinală

n primăvara aces
tui an olimpic, 
cină trei echipe 
de club: C.S.M. 
Cluj, Voința și Ra
pid București au 
adus sportului ro- 
cupe europene lamînesc trei —— 

tenis de masă și handbal fe
minin, iată că o nouă formație 
face primul pas spre trofeul 
european. Succesul repurtat 
de Grivița Roșie este, vrem să 
sperăm, prima din seria care 
să-i aducă trofeul european. 
Scorul de 29—3, după o parti
dă în care nici un moment 
n-au existat incertitudini cu 
privire la desemnarea cîștigă- 
torului, vorbește despre calită
țile certe ale rugbiștilor noștri: 
forța și orientarea tactică a 
jocului înaintării, jocul exce
lent al liniei a IlI-a, domina
rea categorică în jocul la mar
gine și grămadă, tendința per
manentă spre jocul modern, 
deschis, spectaculos.

După meci, conducătorul 
delegației marocane, Si Driss 
Benjelloun ne-a declarat: 
„Grivița a fost... Grivița. Așa 
cum o cunoșteam din meciul 
de la Rabat, așa cum o știam 
din cronica diferitelor partide 
internaționale: o formație cu 
jucători de mare clasă, în care 
alături de Moraru, Demian, 
Irimescu, Stănescu, Rusu se a- 
firmă jucători mai tineri, deo
sebit de talentați. Am venit la 
București cu dorința de a oferi 
publicului dv., atît de ospita
lier, un joc frumos, sportiv. 
Dacă am reușit, sîntem nespus 
de bucuroși. în ceea ce priveș
te... CUPA, după părerea mea 
este foarte posibil ca ea să a- 
jungă la București**.

Cum este și firesc, tehnicie
nii și jucătorii noștri sînt mai 
exigenți în aprecierea jocului 
prestat de echipa noastră. E- 
vidențiind aspectele bune ale 
jocului, ei analizează și defi
ciențele observate. Iată ce de
clară maestrul emerit al spor
tului Viorel Moraru — căpi
tanul echipei Grivița Roșie:

„La 9 mai jucăm la Hano- 
vra cu formația Viktoria, cam
pioana R. F. Germane. Viitorii 
noștri adversari practică un 
joc de bună valoare, au o îna
intare masivă, puternică și 
este de așteptat o întrecere 
echilibrată. Va trebui să 
luptăm cu toată dîrzenia, să 
folosim în mod complex posi
bilitățile fiecăruia dintre com
partimente, să acționăm mai 
hotărît, mai sigur, mai bine o- 
rientat tactic în jocul centrilor 
și să realizăm mai bine legă
tura, colaborarea dintre înain
tași și linia noastră de trei- 
sferturi".

în caz de victorie — și a- 
ceastă victorie este pe deplin 
posibilă dat fiind valoarea și 
posibilitățile echipei Grivița 
Roșie — jucătorii romîni ur
mează să întâlnească în finala 
Cupei campionilor europeni 
formația franceză Agen a că
rei valoare internațională este 
binecunoscută.

Așadar, două etape în dru
mul spre Cupa campionilor 
europeni. Înaintea lor, le do
rim rugbiștilor de la Grivița 
Roșie să realizeze același suc
ces pe care l-au repurtat și 
celelalte echipe de club, cîști- 
gătoare ale celor trei Cupe eu
ropene din această primăvară.

Cu fotbaliștii noștri despre,,.

Succese 
ale sportivilor 

noștri

în mai multe orașe din 
Iugoslavia se desfășoară 
turneul internațional de 

fotbal la care participă for
mații de juniori din R.P. Ro- 
mînă, Austria, R.P. Ungară, 
R.P. Bulgaria și Iugoslavia. 
Echipa juniorilor de la Petro
lul Ploiești a reușit să se cali
fice în sferturi de finală, în- 
vingînd cu 2—0 formația 
Csepel-Budapesta. Cealaltă e- 
chipă romînă, Progresul Bucu
rești, a pierdut cu 0—1 me
ciul cu Steaua Roșie-Belgrad. 
în sferturile de finală se vor 
disputa următoarele meciuri: 
Vojvodina—Zeleznicear ; Bak 
(Iugoslavia)—Petrolul Ploiești; 
Ujpest Budapesta — Radnicki 
Niș și O.F.K. Beograd—Sara
jevo. Semifinalele se joacă la 
5 mai, iar finala la 7 mai, la 
Belgrad.

E
chipa de polo a R.P. Un

gare, campioană euro
peană, a terminat pe 

primul loc în turneul inter
național disputat timp de trei 
zile la bazinul de pe insula 
Margareta. în ultima zi, jucă
torii maghiari au învins cu 
2—0 echipa secundă a Iugo
slaviei,. Invingînd cu 6—2 e- 
chipa R.F. Germane, selecțio
nata R.P. Romîne s-a clasat pe 
locul doi, urmată de Iugosla
via (B) și R.F. Germană.

C
ontinuîndu-și turneul în 
Iugoslavia, echipa de 
handbal (tineret) a ora

șului București a jucat în lo
calitatea Travnik cu o selec
ționată locală. Handbaliștii ro
mîni au obținut victoria cu 
scorul de 24—19.

S. SPIREA

(Ager preș)

O fază din întâlnirea de rugbi Grivița roșie —R.U.C. Casablanca.
Foto: V. RANGA

■
 rimul joc al repre

zentativei noastre

’ cu selecționata o- 
l limpică a Bulga
riei a afectat pe 

’ toți iubitorii de 
fotbal, atît ca fac

tură tehnică, dar mai ales ca 
scor.

In ce ne privește, în locul cro
nicii săptămînale, am socotit 
interesant să dăm cuvîntul an
trenorului echipei și cîtorva 
jucători care să ne explice 
comportarea mediocră a un- 
sprezecelui nostru. Prin urma
re., cronica le aparține, după 
cum, evident, ne aparțin co
mentariile pe care le trecem 
între paranteze.

Contrazicerile, și cîte odată 
unitatea în păreri a celor care 
au răspuns invitației noastre, 
pun în lumină fapte și idei 
care se cer a fi dezbătute și 
aprofundate de către forurile 
răspunzătoare.

SILVIU PLOIESTFANU 
antrenor principal:

— Am jucat sub valoarea 
noastră și, în consecință, rezul
tatul e acela pe care-1 știți. 
Echipă noastră a practicat un 
joc negîndit, s-a lăsat angre
nată pe panta care-i convenea 
adversarului : hărțuială în 
cîmp, faze pe centrul terenului 
etc. Gravă e lipsa de stăpînire 
de sine și de răbdare arătată 
de băieții noștri. Bulgarii, ve- 
niți să scoată un rezultat 
strîns, s-au apărat supranume- 
ric. Ca să spargem zidul, ar fi 
trebuit să atacăm mult pe ex
treme. N-am făcut-o decît tîr- 
ziu și puțin pentru că Pîrcă
lab, în care ne puneam multe 
speranțe, a jucat fricos. Inex
plicabilă această cauză a fricii 
(explicația însă se află în răs
punsul lui Pîrcălab și e întă
rită cu argumente de netăgă
duit) la un jucător de talia lui. 
Apărarea s-a achitat bine de 
sarcini; punctul nevralgic a 
fost înaintarea. Subliniez însă 
că Sasu n-a jucat slab, ci a ju
cat pripit, ceea ce e cu totul 
altceva. (E cu totul altceva și 
faptul că centrul nostru ata
cant, cum singur o va mărtu
risi mai jos, n-a izbutit mai 
nimic, de-a lungul a 90 de mi
nute). El a dat alteîndva do
vezi că e un jucător bun care 
poate deveni excelent. E pri
pit, atît. Pripit. Și pe urmă, 
n-a mai apărut niciodată în 
fața unui public atît de nu
meros.

Dar nu mă alarmez (zîmbet 
senin, calm, de învingător), 
ceea ce s-a petrecut cu băieții 
noștri, e un accident. E singu
rul joc slab al echipei noastre 
(acela cu Danemarca, la Bucu
rești, și cu Sarajevo, în Iugo
slavia, sînt, se vede, trecute la 
capitolul izbînzi răsunătoare, 
de prestigiu. Apreciem încre
derea antrenorului formației... 
noastre, dar returul acestei în- 
tîlniri trebuie privit cu matu-

— • e

cu întreg lotul. Am lucrat sin
gur și puțin : mișcări de învio
rare, alergări și lovirea mingii, 
fără să forțez nota pentru că 
mă aflam sub tratament medi
cal. La antrenamentul de joi, 
la două porți, n-am luat parte, 
nu se putea. Sîmbătă, fiindcă 
vroiam neapărat să joc la 
București, m-am declarat re
stabilit. Am spus că sînt sănă
tos, zdravăn. Vroiam să joc. (O 
dorință legitimă din partea 
unui jucător tînăr, în plină a- 
firmare. Dorința trebuie însă 
sincronizată cu răspundere, 
mai mult, trebuie subordonată 
interesului major al fotbalului 
nostru. Sasu, cum ne va expli
ca mai apoi Constantin, a scă
pat din vedere tocmai aceasta). 
Dar chiar în primele clipe cînd 
am intrat pe teren, am simțit 
că nu voi evolua pe măsura 
posibilităților mele. Instinctiv 
îmi feream piciorul. Nu mer
gea. M-am inhibat. Apoi am 
greșit 4—5 mingi consecutive 
și mi-am pierdut complet 
controlul. De aici înainte am 
început să fug de minge. Știu 
că n-am jucat cum se aștepta 
să joc. îmi pare rău. După 
meci am fost puțin supărați 
(supărarea, am constatat la 
fața locului, peste noapte s-a 
transformat în mulțumire). A- 
casă la ei, am credința, vom 
trece mai ușor de bulgari. Pu
tem să cîștigăm meciul urmă
tor la două puncte diferență. 
Echipa noastră joacă foarte 
bine pe teren advers (de ce 
s-o fi jenînd să facă același lu
cru acasă la noi, n-o să înțele
gem niciodată). Oricum, să 
știți, victoria realizată ne bu
cură. (Pe noi însă nu ne bucu
ră că un jucător de real talent 
se încarcă de liniște după o 
partidă în care a evoluat cel 
puțin ,,pripit“).

bului unde s-a format și evo- 
luiază în campionat. Trebuie, 
în această direcție, să preluăm 
experiența unor țări de tradi
ție în fotbal.

Revin la partida cu Bulga
ria. S-a spus despre mine în 
cronica ziarului „Sportul popu
lar" că „am jucat slab, cu fri
că"... Mai înțîi, n-am făcut 
ziarului o declarație de ase
menea natură. Probabil că 
semnatarii cronicii se aflau 
prin apropiere cînd, întrebat 
de tovarășul președinte al fe
derației, de ce_am jucat timo
rat, i-am răspuns „de frică să 
nu-mi nenorocesc și mai rău

sebită contează în primul rînd 
ceea ce aduci al tău, de-acasă.

Alt factor care a frînat mer
sul echipei este forma sub 
orice critică la care au evo
luat Sasu și Pîrcălab. Amîndoi 
invocă drept scuză accidentele 
suferite, eu unul nu le iau în 
considerație. Crăiniceanu a 
jucat de asemenea lovit, dar 
el, spre deosebire de cei doi, 
s-a dăruit jocului cu tot sufle
tul (ceea ce Constantin a omis 
să ne spună este faptul că ex
tremul sting Crăiniceanu, spre 
deosebire de Pîrcălab și Sasu, 
s-a antrenat cu lotul d’e-a lun
gul întregii perioade). Jucînd

PlRCĂLAB :

ritate. Un punct avans nu 
un motiv de mulțumire).

SASU — centru atacant:

— Am jucat foarte slab (n-a 
întrebuințat niciodată cuvîntul 
pripit). Cu o săptămînă și ju
mătate înainte de meci am su
ferit o întindere musculară și 
n-am mai făcut antrenamente

— Știu c-am jucat fără nerv 
și vlagă. Sper însă să mă rea
bilitez în fața publicului. O 
evoluție mediocră nu mai 
comportă explicații. Greșelile 
din timpul meciului mă apasă, 
e necesar însă să cunoașteți a- 
numite lucruri. Am suferit în 
partida de verificare cu Ceho
slovacia o entorsă (ieri, încă la 

8 zile după 
zut glezna : 
flată) care, 
continuă să 
mîna dinaintea meciului, la fel 
ca și Sasu, n-am făcut deloc 
antrenamente. Am făcut multe 
ședințe de raze X și vreo 
douăzeci de injecții. Neputînd 
lua parte la antrenamente, am 
propus să fiu înlocuit cu Năs- 
turescu, jucător foarte dotat, 
dornic de afirmare, care ar fi 
luptat înzecit mai mult ca 
mine în starea în care mă a- 
flam. Propunerea nu mi-a fost 
primită, 
suit la 
doctorul 
declarat _ .
Medicii lotului însă s-au opus. 
Și am fost introdus în forma
ție, nerestabilit Mai mult, în. 
săptămînă amintită, săptămînă 
de ședere, am cîștigat în greu
tate 3 kg.

Sînt împotriva pregătirilor 
speciale îndelungi, ele nu mi 
se par justificate. Se știe că 
pregătirea unui jucător se face 
mult mai bine în cadrul clu-

accident i-am vă- 
era vînătă și um- 
d’upă cum vedeți, 
mă supere. Săptă-

Am fost dus la con- 
Spitalul Filantropia, 
care m_a cercetat a 
că nu am voie să joc.

0 entuziastă și rodnică trecere în revistă

Constantin înscrie al doilea gol în favoarea olimpicilor 
romîni.

cînd reprezinți culorile patriei. 
Am stat de vorbă cu el îna
inte cu două zile de meci. „Ești 
accidentat, i-am zis, te simți 
mai înzdrăvenit, vei putea 
juca ?** Mi-a răspuns că e 
gata să înceapă meciul. 
„Vreau să înțelegi, am con
tinuat, partida de duminică, 
tu nu o joci pentru situația 
în clasament a Minerului 
Baia Mare. Acolo pierzi 
azi, refaci în etapa viitoare — 
de meciul de duminică atîrnă 
calificarea la Olimpiadă, pres
tigiul fotbalului nostru". Sasu 
mi-a repetat că se simte exce
lent... Și văd declarația lui de 
acum ! Mă contrariază. Dacă 
așa stau lucrurile, înseamnă 
că el ne-a privat de aportul 
unui om de bază.

'Apreciez însă că nici Țîrlea 
după ultimul antrenament, în 
compania unei echipe de cate
gorie inferioară, n-ar fi dat 
satisfacție. A jucat slab la an
trenament. Eu consider de ase
menea, că a jucat slab și-n 
meciul cu Cehoslovacia și în
țeleg preferința antrenorilor 
pentru Sasu. (Raționamentul 
lui Constantin și al antrenori
lor ni se pare cel puțin ciudat, 
dacă nu pe dos. Se renunță la 
un om eficace în întîlnirea cu 
cehii, dar care n-a corespuns 
la un antrenament și se ape
lează la un jucător. Sasu, acci
dentat, care n-a jucat nici cu 
cehii, n-a făcut antrenamente, 
fiind bolnav și n-a jucat nici 
la antrenamentul ultim al for
mației. Atunci, pe ce criteriu 
s-a făcut selecția?!)

în încheiere, afirm, și o voi 
, că mîn-

Foto: V. RANGA

piciorul". Regret că 
înțeles sau ascultat 
capăt.

CONSTANTIN — 
echipei:

n-am fost 
pînă la

căpitanul

— După un joc ca acela de 
duminică, scuzele sînt ieftine. 
Dar miza mare, calificarea în 
turneul de la Tokio, ne-a în
greunat picioarele. Am jucat 
nervoși și fără orizont, mai 
ales în prima repriză, cînd a- 
părătorii, cei care au dus greul 
jocului, au fost puși de foarte 
multe ori în situația de a stri
ga la noi cei din linia de atac: 
„demarcați-vă, n-avem cui 
pasa". Și mulți dintre noi con-ț.

. tinuau să-se îndese exact acolo 
unde se aflau masați adversa-^ 
rii. Vreau să spun prin aceasta 
că există în echipa noastră un 
soi de spaimă de a ține min
gea. Izvorul: teama de greșea
lă, lipsa de răspundere în in
tervenții personale, toate deri
vate dintr-o slabă pregătire 
morală. Pe linia aceasta se 
muncește puțin la lot, dar și 
mai puțin la cluburi. Iar în- 
tr-un meci de importanță deo-

lâ valoarea lui (cum ar fi pu
tut s-o facă?) Pîrcălab, cu si
guranță, ne-ar fi ajutat să 
luăm un avantaj de 3—4 punc
te. Talent autentic, el poate 
face mult ca fotbalul romînesc 
să progreseze, e însă, după pă
rerea mea, o natură dificilă, 
în sensul că joacă pe toane. A 
jucat excelent cu Sarajevo la 
noi și foarte slab în Iugosla
via, cu aceeași formație. Apoi 
din nou un meci bun și altul 
fără suflu, fără vigoare.

Despre Sasu. și cu asta a- 
ting o problemă de primă im
portanță, am impresia că nu a 
înțeles pe 
punderile

de-a-ntregul răs-
Ce-ți revin atunci 

lotf.ij a-•(< j 4j

face în orice ocazie, _____
dria de a reprezenta țara în- 
tr-o mare întrecere sportivă 
trebuie trăită arzînd. _1_ 1
copleșit ori de cîte ori îmbrac 
tricoul naționalei și emoția 
mă stăpînește multă vreme.

★
Tn urma declarațiilor de mal 

sus, socotim necesar să facem 
cîteva consemnări.

Interlocutorii noștri, aducînd 
în discuție puncte de vedere 
deosebite, s-au întîlnit cu toții 
pe o linie comună : a încrede
rii că alcătuiesc o formație 
capabilă să desfășoare un joc 
modern și eficient. Ne bucură 
optimismul robust al tuturor 
jucătorilor — undeva, totuși, 
avem o umbră de îngrijorare. 
E vorba de faptul că la ei se 
manifestă o certă tendință de 
supraevaluare, un sentiment 
de automulțumire. Avînd în 
bagaje doar un singur punct, 
ni s-ar părea mai firesc ca 
principala lor preocupare să 
fie căutările căilor care să 
mobilizeze întregul lot Ia o 
pregătire mai intensă, atît din 
punct de 
tehnic.

Și mai 
încredere 
procă.

Mă simt

vedere moral cît și

e nevoie de ceva : 
și prețuire reci-

UbJ 6-C .ll'XJ? j, glBUSto; ÎSXsH

PE SCURT

SUGESTII PENTRU VIITORUL CONCURS
Cîțiva dintre numeroșii specialiști, oameni de artă din 

patria noastră au făcut unele sugestii pentru activitatea ar
tistică studențească de viitor.

I 
I

Aseară 
în sala 
Floreasca 
nai al campionatului 
republican 
de baschet, 
mul meci, 
București a 
pe Rapid 
cu(
iar în cel de al doi
lea, Steaua a învins 
pe Știința Cluj 
72—68 (37—32).

a început 
sporturilor 
turneul fi-

77—69

masculin 
In pri- 

Dinamo 
întrecut 

București 
(38—31),

cu

Cu prilejul concursu
lui do atletism de la 
Ploiești recordmana 
mondială Iolanda Balaș 
și-a făcut o promiță
toare reintrare reușind 
să treacă ștacheta înăl
țată la 1,87 m. Aceas
ta este cea mai bună 
performanță mondială 
a sezonului Ia 4 cm de 
recordul mondial pe 
care-l deține Iolanda 
Balaș. Iolanda Balaș 
a depășit cu 16 
standardul cerut 
normele olimpice.

cm 
de 
O

bună performanță a în-
Le prezentăm în continuare :

reejistrat și Alexandru 
Spiridon care a cîștigat 
proba masculină cu 
2,09 m.

★

Campionatul catego
riei A de fotbal se re
ia duminică. In Capi
tală, pe stadionul „23 
August", se vor desfă
șura în cuplaj meciu
rile : Rapid — Progre
sul (ora 15,15) și Di
namo București — 
Steaua (ort 17).

(Agerpres)

a formațiilor artistice studențești
(Urmare din pag. I)

prezența masivă a folclorului în 
programele formațiilor artisti
ce studențești. Atît dansurile, 
cit și cîntecele populare, voca
le și instrumentale, n-au lipsit 
aproape din nici un program al 
centrelor universitare prezente 
In concurs. Ca vechi membru 
în asemenea jurii pot tace a- 
cum constatarea că rareori am 
asistat la o asemenea varietate 
folcloristica (înțelegînd prin a- 
ceasta atît varietatea de gen, 
cît și, îndeosebi, diversitatea 
de conținut), în spectacol fiind 
reprezentate aproape toate zo
nele folclorice ale țării.

M-au impresionat în mod 
deosebit dansurile populare e- 
xecutate de către studenții din 
Baia Mare. Jocul din Oaș, ca
racteristic prin mișcarea pe ver
ticală și acea mîndrie specifică 
oșenilor, mi s-a părut atît de 
natural interpretat, incit am a- 
vut revelația cîtorva clipe de 
trăire autentică în mijlocul oa
menilor de pe aceste meleaguri. 
Suitele clujenilor și timișoreni
lor — în special dansul some- 
șean și bănățean — calitatea 
înaltă a interpretării lor oglin
desc o activitate susținută de 
valorificare a folclorului, dusă 
în aceste centre universitare. 
O notă bună studenților craio- 
veni pentru spontaneitatea in
terpretării dinamicelor jocuri 
oltenești din raionul Băllești.

Multe ar fi de spus și în le
gătură cu cîntecele populare, 
vocale și instrumentale. Dintre 
tarafuri remarc pe cel al cluje
nilor și ieșenilor, datorită re
pertoriului bine ales, cu un bo
gat conținut, datorită măiestriei 
în interpretare, fructificării tu
turor posibilităților oferite de 
instrument. Interpreții vocali au 
știut, de asemenea, să redea co
loratura specifică fiecărui cîn- 
tec popular. Repertoriul ar pu
tea fi îmbogățit și mai mult pe 
viitor (așa cum am remarcat la 
craioveni) prin valorificarea 
folclorului nou, autentic, care 
există în fiecare regiune. O 
mențiune specială grupurilor 
vocale folclorice (Tg. Mu

reș și Iași), care se contu
rează din ce în ce mai pregnant 
ca formații artistice de sine 
stătătoare.

Măiestria interpreților dove
dește — după părerea mea — 
că multi din ei n-au învățat 
folclorul acum pentru concurs, 
ci l-au adus de-acasă, din me
diul rural respectiv, iar faptul 
că creația populară a avut o 
prezență masivă în această edi
ție a concursului oglindește 
dragostea studenților pentru 
tradițiile spirituale ale poporu
lui nostru.

Nicolae Dinescu 
director al Teatrului sati- 
ric-muzical „C. Tănase“:

Conținutul brigăzilor artistice 
de agitație a fost mai mult ca 
oricînd bogat în fapte, în idei. 
Viața studențească a fost prezen
tă pe scenă cu tot ce are ea mai 
important, mai semnificativ : acti
vitatea zilnică profesională, cursuri 
și seminare, laboratoare și biblio
teci, viața colectivă din cămin, as
pecte de atitudine, de etică stu
dențească. Un lucru valoros îl 
constituie faptul că programul 
brigăzilor n-a mai tratat proble
mele studențești, „în general" ur- 
mînd linia unei scheme „consa
crate", ci a oglindit aspectele spe
cifice fiecărui centru universitar, 
fiecărui institut chiar. In felul 
acesta ele răspund scopului pentru 
care au fost create.

Realizarea artistică a fost, de 
asemenea, la înălțimea conținutu
lui de idei. M-au impresionat plă
cut unitatea programului, ideea 
compozițională, dinamica desfășu
rării, orchestrația bine pusă la 
punct. Prezentatorii — atît de 
importanți pentru un asemenea 
gen de spectacol — au fost foarte 
buni, știind întotdeauna sa sub
linieze pregnant fiecare secvență 
din program. Satira a suferit și ea 
cîteva transformări pozitive. In 
scheciuri și monoloage, în unele 
prezentări au fost evitate poantele 

învechite, comicul de circum
stanță, mergîndu-se pe comicul de 
caracter, care degajă un rîs tonic, 
optimist. S-au remarcat în acest 
sens ieșenii, bucureștenii și cluje
nii.

Dumitru Botez
artist emerit :

Am admirat îndeosebi unita
tea ansamblurilor, surprinzătoa
rea lor omogenitate, interpreții 
apărînd fiecare în parte, pe 
rînd, pricepuți soliști, dar ară- 
tîndu-se împreună un mănunchi 
perfect închegat. Aceasta s-a 
observat îndeosebi la ansam
blurile Centrelor universitare 
Iași și Cluj- De fapt, unitatea 
spectacolului a fost atu-ul ieșe
nilor în drumul lor spre primul 
loc și titlul de laureat al celei 
de a V-a ediții a Concursului 
ansamblurilor și formațiilor ar
tistice studențești.

Marin Conctantin
artist emerit:

Formațiile corale m-au entu
ziasmat. Toate au ales cu grijă re
pertoriul ; el a cuprins cîntece cu 
teme variate și un conținut rea
list : bucăți folclorice, cîntece de 
masă, piese muzicale clasice — 

PREMIILE
• PREMIUL I și titlul de Laureat al concursului: an

samblul Centrului universitar Iași
• PREMIUL II ansamblul Centrului universitar Cluj
• PREMIUL III: ansamblul Centrului universitar Bucu

rești
• MENȚIUNE : ansamblul Centrului universitar Tg. Mureș

MENȚIUNI SPECIALE

• Pentru COR t corurile centrelor universitaro Tg. Mureș. 
Iași, București.

• Pentru BRIGĂZI ARTISTICE DE AGITAȚIE : brigăzile 
centrelor universitare Iași și Cluj.

• Pentru TARAFURI: tarafurile centrelor universitare 
Cluj și Iași.

• Pentru MUZICA UȘOARĂ : formațiile centrelor univer
sitare Cluj și București.

• Pentru GRUPURI VOCALE FOLCLORICE : grupul vo
cal folcloric al Centrului universitar Tg. Mureș.

• Pentru DANSURI POPULARE : formațiile de dansuri 
populare ale centrelor universitare Cluj, Baia Mare, Timi
șoara, Craiova.

• Pentru MONTAJE LITERAR-MUZICALE: montajul 
literar-muzical „Te cînt, patria mea" prezentat de Centrul 
universitar Pitești.

Vor fi oferite, de asemenea, și numeroase premii indivi
duale.

executate cu măiestrie de tinerii 
artiști amatori. S-au evidențiat 
îndeosebi corurile Centrelor uni
versitare Tg. Mureș, Iași și Bucu
rești, care au interpretat cîntece 
de o valoare artistică apreciabilă, 
rodind cu fidelitate conținutul lor 
de idei și sentimente.

Corurile au mai impresionat 
prin masivitatea lor, ceea ce de
notă marea popularitate a genului 
în rîndul studenților. Pe scena 
concursului s-au prezentat forma
ții care cuprindeau fiecare, peste 
îoo de coriști, bine instruiți.

Nicolae Sever
maestru coregraf:

Cu temă sau nu, coregrafia 
formațiilor de dansuri a entu
ziasmat, a plăcut. Orice alt elo
giu e de prisos. O remarcă deo
sebită o fac totuși pentru dan
satorii din Baia Mare. Băimăre- 
nii, din repertoriul lor vast — 
de zeci de piese coregrafice 
ce-au fost înfățișate în zeci de 
spectacole prezentate în institui 
și în afara lui — au strîns un 
mănunchi de dansuri prezentîn- 
du-ne prin ele regiunea lor și 
oamenii Maramureșului. Ei au 
adus pe scenă și un dans mai 
puțin cunoscut, care lipsește 
din repertoriul formațiilor de 
dansuri: „Codrescul". Iată un 
lucru lăudabil.

Jean Rînzescu 
artist emerit, prim regizor al 
Teatrului de Operă și Balet 

al R.P.R. i

— Concursul a dovedit că 
formațiile artistice care au pre
zentat cele mai reușite specta
cole sînt, de fapt, acelea care 
s-au confruntat de mai multe 
ori cu publicul: colegii lor de 
iacul taie, sau de la alte facul
tăți.

Deci, cerința este : cît mai 
multe spectacole, și cît mai va
riate. Iar la concurs nu trebuie 
adus decît ceea ce este mai 
bun, din toate punctele de ve
dere : conținut, interpretare, 
inedit, (prezentarea unor nume
re noi a avut în recentul con
curs o influență vădit pozitivă). 
Și încă ceva: să se acorde mai 
multă atenție unității ansam
blurilor, echilibrului dintre for
mații.

Vasile Negreanu 
director al Casei de creație 

a orașului București

— Pe linia îmbunătățirii re
pertoriului, brigăzile artistice 
de agitație au obținut un re
marcabil succes. S-a îmbunătă
țit profilul tematic?, programele 
s-au caracterizat prin optimism 
și tinerețe (mai ales cele ale 
Centrelor universitare Iași și 
Cluj).

Dar viața studențească este 
complexă și, mai ales, frumoasă. 
Așteptăm, așa dar, în viitoarele 
apariții la rampă ale brigăzilor 
artistice de agitație noi aspecte 

din viața și munca studenților, 
— cu patosul muncii din amfi
teatre, laboratoare și biblioteci, 
cu frumusețea vieții din cămi
ne, cu serile de dragoste și 
poezie — menite să se adauge 
celor cuprinse în programele 
actualului concurs, să le îmbo
gățească pe linia tradiției bune 
demonstrată în întrecerea din 
acest an. Și totodată atenție și 
în continuare la realizarea ar
tistică a textelor. De aceea, 
se cere brigăzilor artistice de 
agitație să-și alcătuiască colec
tive largi de textieri, formate 
din cei mai talentați studenți — 
și sînt atîția ! — care să fie 
„puncte de sprijin" ale brigăzi
lor.

Teodor Vasilescu
maestru coregraf:

— Am admirat pe scena con
cursului foarte multe echipe de 
dansuri. Și, uneori, siguranța 
mișcărilor, vioiciunea și dezinvol
tura dansatorilor, ne făceau să 
uităm că asistăm la spectacole 
prezentate de tineri artiști ama
tori. Cîte lucruri minunate nu 
s-ar putea realiza cu aceste tinere 
talente. Aș propune formațiilor 
de dansuri să abordeze în viitor 
și dansul tineresc, cu subiect — 
cartea coregrafică să exprime as
pecte din viața nouă și. frumoasă 
a studenților patriei noastre. Re
surse sînt — ele trebuie numai 
valorificate.

interviuri realizate de

ION ANDREIȚA 
și V. ALEXIANU

ÎN LOC DE CRONICĂ
DRAMATICĂ

rimai act, clujean, al 
Concursului pe țară 
al ansamblurilor și 
formațiilor artistice 
studențești a fost, de 
fapt, o originală sta
giune de teatru stu

dențesc. O stagiune care a concen
trat cele mai reprezentative pre
miere ale stagiunilor pe care le 
susțin, cu pasiune și entuziasm, 
colectivele de teatru din toate cen
trele noastre universitare : „Cita
dela sfărimată” de Horia Lovines- 
cu reprezintă a patra premieră din 
actuala stagiune (a opta) a Tea
trului studențesc din București •, 
„Passacaglia" de Titus Popovici este 
a treia premieră din acest an a 
teatrului studențesc clujean ; stu
denții brașoveni joacă — paralel 
cu „Noaptea e un sfetnic bun" de 
Al. Mirodan, prezentată în con
curs — și „O felie de lună" de 
Aurel Storin ; și exemplele ar pu
tea continua.

In două zile, colectivele de tea
tru din 7 centre universitare au 
prezentat 8 spectacole, în mare 
majoritate cu piese romînești, din
tre cele mai reprezentative și în
drăgite de studenți. Prin repertoriu 
ca și prin strădania de a realiza 
spectacole de cît mai înaltă valoa
re artistică, studenții — actori a- 
matori au asigurat ținuta festivă 
a concursului lor dedicat celei, de 
a XX-a aniversări a Eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist.

La unison cu publicul, juriul a 
acordat premiul 1 și titlul de lau
reată a concursului formației de 
teatru de la Casa de cultură a stu
denților din Cluj pentru spectaco
lul „Passacaglia". A fost, fără în
doială, momentul cel mai înalt al 
concursului, clujenii apropiindu-se 
cu înțelegere și talent de textul 
piesei lui Titus Popovici. Fiind de 
mai mulți ani animatoarea ^cestui 
colectiv, actrița Olimpia Arghir de 
la Teatrul Național din localitate 
a reușit să imprime spectacolului 
o concepție regizorală sobră, să-și 
îndrume elevii (studenții-actori) 
spre un joc ferit de facilități, au
tentic și convingător. Pe această 
linie s-au distins îndeosebi Ionel 
Pantea (Profesorul), Cornelia Keint- 
zel (Ada) și Dan Sebac (Knapp).

Formația de teatru de la Câsa 
de cultură a studenților din Bucu
rești a jucat în concurs „Citadela 
sfărîmată" de Horia Lovinescu. 
Premiul al doilea, acordat de ju
riu, arată că studenții bucureȘteni 
au izbutit să realizeze un spectacol 
bun cu o piesă, care, de obicei, ri
dică destule dificultăți și teatrelor 
profesioniste. Din distribuția nu
meroasa, publicul a apreciat în 
mod deosebit jocul viitorului arhi
tect Ion Cocieru (Petre) și al vii
toarei profesoare de limba spanio
lă Cristina Sever (Irina). Fără a 
trece cu vederea meritele reale ale 
regizorului Tadeu Arsenie, trebuie 
totuși să spunem că, uneori, el a 
îndrumat studenții-actori spre fo
losirea unor mijloace de expresie 
dramatice doar în aparență ceea 
ce a dus la estomparea lumii spi
rituale a unora din eroii piesei 
(Matei, de pildă).

Spectacole îngrijite, fidele tex
tului, cu unele realizări actoricești 
meritorii (Nazaria loan și Lup șa 
Florentina, Ion Vasiliu) au prezen
tat formațiile din lași și Galați cu 
„Noaptea e un sfetnic bun" de Al. 
Mirodan și, respectiv „Secunda $8" 
de Dorel Dorian:

Mențiunea specială acordată de 
juriu spectacolului cu „Poveste din 
Irkutsk" de Alexei Arbuzov — 
prezentat de studenții Institutului 
de arhitectură din București — 
consemnă buna apreciere de care 
s-a bucurat încercarea acestui co
lectiv studențesc de a înfățișa o- 
riginal, o piesă mult jucată de 
teatrele profesioniste. De remarcat 
că studenții-actori au fost îndru
mați spre o concepție regizorală 
inedită de către un coleg al lor, 
din anul V, Pufan Petre.

Am scris mai sus despre Spec
tacolele remarcate în cadrul con
cursului. Dar și celelalte, nepre
miate, au cuprins momente ds 
artă autentică, realizări actoricești 
mult aplaudate și, în consecința, 
distinse de juriu.

Dar, mai presus de toate, vii
torii profesori, medici, ingineri, a- 
gronomi au demonstrat încă o dată 
— din stal sau de pe scenă — 
dragostea studențimii pentru a- 
ceasta artă a Thaliei.

C. BUZDUGAN



Stabilirea de relații diplomatice intre R. P. Romină
și Republica Unită Tanganica și Zanzibar

în vederea dezvoltării cola
borării bilaterale și a întăririi 
prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări, guvernul Repu
blicii Populare Romîne și gu

vernul Republicii Unite Tan
ganica și Zanzibar au hotărît 
să stabilească relații diploma
tice la rang de ambasadă.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Evoluția situației GENEVA

Luni, Philippe de Seynes, se
cretar general adjunct al O.N.U. 
și șeful Departamentului pen
tru problemele economice și so
ciale al O.N.U., care se află în 
țara noastră la invitația mini
strului afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, a vizitat Uzinele 
de utilaj petrolier „1 Mai* Plo
iești și Stațiunea experimen
tală de cercetări viticole „Va
lea Călugărească". In după-a- 
miaza aceleiași zile, oaspetele 
a făcut o vizită la Institutul 
de Cercetări Economice al Aca
demiei R. P. Romîne. In cursul 
vizitei, el a fost însoțit de Ion 
Datcu, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

★
Delegațiile sindicale de peste 

hotare care, la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă au luat 
parte la demonstrația de 1 Mai 
a oamenilor muncii din Capi
tală, fac în prezent o călătorie 
prin țară.

După ce au vizitat orașul 
București, oaspeții au plecat 
în regiunea Dobrogea, unde au 
vizitat orașul Constanța și sta
țiunile de pe litoral. Delegați

ile sindicale străine au fost a- 
poi la G.A.S. Băicoi, Muzeul 
Doftana și stațiunile climate
rice de pe Valea Prahovei.

Călătoria prin țară a delega
țiilor sindicale de peste hotare 
continuă.

★
Zilele acestea au fost expe

diate la Varșovia peste 500 
volume cu care țara noastră 
participă la cel de-al 9-lea 
Tîrg internațional de carte din 
Capitala Poloniei. Editurile 
romînești prezintă cu această 
ocazie lucrări din toate dome
niile, publicate în majoritate 
în ultimul an. Printre volume
le care vor figura la acest 
tîrg. se află lucrări originale 
de știință, ediții valoroase ale 
scriitorilor noștri clasici și con
temporani, traduceri ale ma
rilor opere ale literaturii uni
versale, lucrări de istoria ar
tei, albume și monografii de 
artă, cărți pentru copii, lucrări 
cu caracter turistic, dicționare 
etc.

(Agerpres)

Cadre temeinic pregătite 
pentru noile obiective
miniere și

(Urmare din pag. /-a)

sută mai mare față de anul 
1961-1962. Spre deosebire de 
alte ramuri de producție (con
strucții de mașini, chimie ș.a.) 
muncitorii pregătiți în școlile 
noastre profesionale nu sînt 
destinați tuturor sectoarelor 
de activitate. In școlile profe
sionale miniere nu pregătim 
mineri. La aceste școli sînt 
pregătiți electro-mecanici de 
mină, de întreținere, electri
cieni, operatori pentru prepa- 
rațiile de cărbune și minereu 
etc.

Experiența anilor precedenți 
ne arată că acolo unde con
ducerile d'e școli au fost com
petente și exigente, iar între
prinderile, tutelare s-au preo
cupat cu grijă d§ JJșiițjjEățeȘ 
bazei materiale și încadrarea 
cu personal didactic corespun
zător, unde organizațiile UTM 
au urmărit și sprijinit proce
sul de învățămînt și educarea 
elevilor, rezultatele au fost 
din cele mai bune. Se remarcă 
în acest sens activitatea des
fășurată de conducerile și or
ganizațiile UTM de la Grupul 
școlar de energie electrică din 
Cîmpina, Grupul școlar mi
nier Lupeni și Grupul școlar 
minier Petroșeni.

O grijă deosebită s-a acord'at 
asigurării manualelor nece
sare pentru fiecare disciplină, 
s-a căutat și se caută în per
manență să se pună de acord 
conținutul manualelor cu pro
gramele școlare, (eliminarea a 
tot ce este depășit de tehnica 
actuală etc.).

Un rol important în califi
carea cadrelor îl are practica 
în producție.

întreprinderile regionale de 
electricitate Ploiești, Brașov, 
Banat, întreprinderea de con
strucții hidroenergetice Bis
trița, întreprinderea de dis
tribuție a energiei Bucu
rești, exploatările miniere din 
Valea Jiului și Fillpeștii de 
Pădure au colaborat îndea
proape cu Grupul școlar Cîm
pina și cu Grupul școlar „Io- 
sif Rangheț" din Capitală, 
respectiv, cu cele de la Pe
troșeni și Lupeni, cerînd din 
timp extrase din programul 
de practică precum și instruc
țiunile care privesc prezența 
și pontajul elevilor la prac
tică, timpul de lucru, schim
burile în care pot lucra elevii. 
Inginerii-șefi din aceste în
treprinderi și exploatări mi
niere au fixat, cu 2—3 săptă- 
mînl înainte de începerea 
practicii, colectivele care răs
pund de organizarea și îndru
marea practicii elevilor cit și 
responsabilii pe secții sau 
sectoare. De asemenea, con
ducerile acestor unități au 
dat sprijin școlilor în întoc
mirea graficelor de efectuare a 
practicii la diferite locuri de 
muncă conform fluxului teh
nologic. Elevii au fost îndru
mați și urmăriți zilnic în ac
tivitatea lor. De aceea, în a- 
ceste întreprinderi, și aportul 
elevilor la realizarea planului 
de producție a fost important.

în schimb, la întreprinderi
le de centrale electrice Groză
vești și Paroșeni, la Exploată
rile miniere Baia Sprie și 
Herja etc, practica nu se des
fășoară la nivelul cerut.

In ceea ce privește organi
zarea practicii, întîmpinăm 
și unele greutăți. întreprinde
rile energetice și de distribuție 
a energiei electrice au un.nu
măr relativ mic de muncitori 
în comparație cu unitățile din 
celelalte domenii (chimic, fo
restier, metalurgic). Din a- 
ceastă cauză, mai ales elevilor 
din anul III nu li se pot asi
gura locuri de muncă inde
pendente sau în cadrul echi
pelor decît în mică măsură. Pe 
de altă parte, practica anilor 
II și III făcîndu-se în paralel,

energetice
întreprinderile sînt aglomera
te cu un număr mare de elevi 
practicanți, care d’e multe ori 
depășește numărul muncitori
lor din secții.

Astfel, la I.C.E.B. Grozăvești 
au fost repartizați în trimes
trul I al anului școlar 1963— 
1964 un număr de 161 elevi de 
la Grupul școlar „I. Rangheț" 
București, din care numai 84 
aparțin acestei întreprinderi, 
restul fiind școlarizați pentru 
Iași, I.C.H. Bistrița, I.C.H. 
„16 Februarie" etc. Se întîmplă 
asemenea fenomene deoarece 
elevii care sînt pregătiți pen
tru șantierele noi sau pentru 
cele pe lîngă care nu pot fi 
organizate școli profesionale, 
sînt școlarizați la actualele 
școli și fac practică la între
prinderile care 'tutelează aceste 
șcW.t căutat ,să se evite 
aglomerațiile la una sau două 
întreprinderi și în acest scop, 
la Grupul școlar Cîmpina, se 
experimentează o nouă formă 
de organizare a practicii : 
elevii anului III, la începutul 
fiecărei luni, fac 8 zile 
cursuri teoretice, după care 
sînt trimiși la întreprinde
rile cu care au încheiat con
tracte, pentru a efectua prac
tica de producție. De remarcat 
că aceste întreprinderi se află 
în apropierea școlii (I.R.E. 
Ploiești, I.E. Cîmpina, I.R.E. 
Brașov, I.C.T. Brazi, I.C.T. 
Doîcești). în felul acesta au 
fost eliminate deficiențele a_ 
rătate mai sus.

Avantajul principal al aces
tei măsuri constă în faptul că 
în anul III, practica de pro
ducție se poate efectua de că
tre elevi în întreprinderile 
care i-au trimis la școală, 
unde se pot familiariza din 
timp cu sarcinile pe care le 
vor îndeplini după absolvire.

★

în planul de perspectivă al 
ministerului nostru sînt pre
văzute o seamă de obiective 
energetice și miniere foarte 
importante pentru economia 
națională. Trebuie asigurate, 
deci, d'in timp cadre bine pre
gătite. în acest sens se cere ca 
atît la nivelul ministerului cît 
și la nivelul trusturilor — în 
special cele miniere — să spo
rească necontenit preocuparea 
pentru controlul și îndrumarea 
pregătirii cadrelor. Exemplul 
bun oferit în această privință 
de Combinatul carbonifer din 
Valea Jiului, pentru care asi
gurarea cadrelor necesare re
prezintă o problemă de prim 
ordin, trebuie să fie urmat și 
de Trusturile miniere Deva, 
Brad, Maramureș care nu au 
înțeles decît în mică măsură 
că sarcina de bază a recrutării 
și pregătirii muncitorilor re
vine întreprinderilor produc
tive. în prezent, lipsa spațiu
lui necesar școlilor profesiona
le ne împiedică să pregătim 
mai mulți energeticieni. Din a- 
ceastă cauză nu am putut sa
tisface cererile de cadre ale 
altor ministere d'ecît în pro
porție de 20—30 ia sută. Deoa
rece M.M.E.E., este singurul 
minister care pregătește lucră
tori în ramura energetică pen
tru continua creștere a numă
rului acestora prin școli pro
fesionale, am putea fi ajutați 
prin transferarea unor localuri 
de școli care sînt în prezent în 
administrarea sfaturilor popu
lare regionale — în orașele 
Bacău, Oradea, Constanța 
și în orașul București.

Ne vom îngriji ca în unită
țile intrate în funcțiune, să fie 
continuată sistematic acțiunea 
de perfecționare a cunoștințe
lor profesionale pentru ca teh
nica modernă cu care sînt și 
vor fi utilate noile uzine, ex
ploatările miniere și stațiile 
de preparare a minereurilor și 
cărbunelui, să fie temeinic în
sușită.

NICOSIA 4 (Agerpres). — 
Cu excepția unor schimburi 
de focuri izolate care s-au pro
dus în localitatea Aghirda și 
în regiunea din jurul castelu
lui fortificat St. Hilarion, si
tuația din Cipru s-a menținut 
în cursul zilei de luni calmă.

Agenția Reuter subliniază 
că tensiunea din insulă a scă
zut. La Nicosia s-a procedat la 
îndepărtarea unor baricade 
din zona „liniei verzi", care 
separă cele două comunități și 
care se prevede să fie neutra
lizată.

INTERVIU AL LUI
N. S. HRUȘCIOV

ÎN PROBLEMA CIPRULUI
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat zia
rului „Izvestia" în legătură cu 
situația din Cipru, N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a de
clarat că guvernul sovietic s-a 
pronunțat și se pronunță cu 
hotărîre și consecvent împotri
va oricărui amestec străin în 
treburile Ciprului, împotriva 
încercărilor de a li se im
pune din afară ciprioților con
dițiile soluționării problemelor 
interne ale acestei republici.

Dușmanii independenței Re
publicii Cipru incită în mod 
intenționat divergențele dintre 
cele două comunități din Ci
pru. Ațîțarea dușmăniei dintre 
națiuni, a arătat N. S. Hruș- 
ciov. convine unor forțe terțe, 
imperialiștilor și reacțiunii 
care au planuri proprii în pri
vința Ciprului și vor să trans
forme această insulă într-un 
cap de pod înarmat, sau după 
cum afirmă ele, într-un „pur
tător de avioane nescufunda- 
bil“ al N.A.T.O., ancorat în 
partea răsăriteană a Medite- 
ranei.

Prietenii sinceri ai Republi
cii Cipru, se arată în interviu, 
urează cu căldură ciprioților 
greci și turci, să-și unească 
eforturile pentru apărarea in
dependenței naționale a țării 
lor, și să curme cu hotărîre în
cercările reacțiunii și ale for
țelor imperialiste de a folosi în 
interesele lor dușmănia națio
nală pe care tot ele o ațîță.

Vărsarea de sînge din Cipru 
trebuie să înceteze, a declarat 
N. S. Hrușciov. Trebuie dată 
posibilitatea tuturor ciprioților 
greci și turci să se întoarcă cît 
mai repede la viața normală, 
la munca pașnică creatoare, 
spre binele patriei lor comune, 
Republica Cipru independentă.

Acțiuni 
împotriva 

segregației 
rasiale 

în S.U.A.

mai

NEW YORK 4 
(Agerpres). — La 
Nashville, unde 
timp de 
multe zile au a-
vut loc acțiuni 
de protest împo
triva discrimină
rii rasiale, a fost 
organizat un mi
ting la care au 
participat apro
ximativ 2000 de 
persoane, albi și 
negri.

Luînd cuvîn
tul, Luther King, 
lider al popu
lației de culoare, 
a chemat locuito
rii orașului 
continuarea 
monstrațiilor 
protest pînă
lichidarea com
pletă a segrega
ției rasiale în <- 
cest oraș.

la 
de- 
de 
la

Conferința pentru comerț 

si dezvoltare

• Viu interes Sață de
propunerea rommeasea

GENEVA 4 (De la trimisul spe
cial Agerpres, Adrian Ionescu :

Propunerea romînească — li
vrări de echipament pe credit, 
rambursabil prin cote-părți din 
producția astfel obținută sau prin 
alte produse ale țărilor în curs de 
dezvoltare — care a constituit o- 
biectul unui proiect de recoman
dări supus discuțiilor din această 
săptămînă în Comisia a Il-a de 
R. P. Romînă, împreună cu Gui
neea, Indonezia, R.A.U., Tangani- 
ka și Zanzibar, a fost prezentată 
și în cea de-a IlI-a comisie. In 
proiectul de recomandare se sub
liniază că această propunere re
prezintă una din formele de finan
țare internațională, menită să con
tribuie, pe de o parte la sporirea 
asistenței economice și tehnice, iar 
pe de altă parte să favorizeze ex
porturile statelor în curs de dez
voltare.

A fost înaintat, de asemenea, 
de către reprezentantul Indoneziei, 
un proiect de recomandări. Dat 
fiind că ambele proiecte se com
pletează reciproc, avînd mai multe 
elemente comune, autorii lor au 
convenit ca acestea să fie discu
tate simultan în comisie.

Susținînd propunerea romînă, 
Vasile Răuță, secretar general în 
Ministerul Comerțului Exterior, a 
subliniat că în ultima vreme au 
crescut rapid obligațiile de plăți 
externe ale țărilor în curs de dez

voltare, accentuîndu-se decalajul 
existent între volumul intrărilor 
de valută străină și necesitățile de 
import ale acestor țări, ceea ce nu 
permite, ca și în actuala situație 
în domeniul creditului internațio
nal, ele să satisfacă necesitățile 
lor cu echipament industrial. Așa
dar, situația de fapt impune a- 
doptarea și extinderea unor noi 
forme de colaborare economică pe 
linia creditării importurilor de 
echipament industrial, care să asi
gure un flux continuu de import 
de bunuri de echipament indu
strial, fără condiții grele de ram
bursare a creditelor, fără a pune 
noi sarcini financiare pe umerii 
economiei țărilor în curs de dez
voltare.

Reprezentantul R. F. Germane a 
susținut vînzarea utilajelor pe 
baza principiului liberei concu
rențe, ca fiind mai avantajoasă 
pentru țările dezvoltate.

Referindu-se la cele arătate de 
reprezentantul R. F. Germane, de- 
degatul R.A.U. a amintit despre 
remarca pe care a făcut-o profe-

sorul Erhard, cu ocazia unei vi
zite întreprinse cu cîțiva ani în 
urmă în R.A.U., anume că în R. F. 
Germană există capital, dar nu este 
suficientă mînă de lucru, spre deo
sebire de R.A.U. unde este multă 
forță de muncă disponibilă, dar 
capital insuficient. Proiectele Ro- 
mîniei și Indoneziei, a spus el, 
răspund tocmai la această pro
blemă, dînd soluții practice de re
zolvare. Principiile cuprinse în a- 
ceste proiecte sînt de un mare a- 
jutor pentru țările în curs de dez
voltare, delegația R.A.U. fiind pe 
deplin de acord cu ele. El a re
marcat că proiectul romînesc este 
mai larg, mai avantajos, propu- 
nînd ca autorii să discute între 
ei pentru punerea de acord în 
vederea elaborării unui proiect co
mun.

Delegația mea — a spus apoi 
reprezentantul Algeriei — a luat 
cunoștință cu mare interes de pro
punerea romînească. El a subliniat 
că această propunere reprezintă o 
„idee originală" un „element nou", 
care în cazul în care va fi luată în 
considerare de conferința noastră 
mai întîi, de O.N.U. apoi, și, în 
sfîrșit, de țările industrializate, ar 
fi începutul unei cotituri decisive 
în relațiile economice mondiale.

In cuvîntul său, reprezentantul 
Liberiei a arătat că delegația sa 
apreciază proiectele Romîniei și 
Indoneziei ca fiind interesante și 
importante, menite să ajute țările 
în curs de dezvoltare.

Acțiunea curajoasă 
a unor tineri 
venezueleni

CARACAS 4 (Agerpres). — 
Un grup de tineri venezueleni, 
membri ai Forțelor armate de 
eliberare națională, au ocupat 
timp de trei ore localitatea El 
Real, situată la 25 kilometri de 
Barinas, capitala Statului cu a- 
celași nume, într-o acțiune cu
rajoasă de protest împotriva 
actualului regim din Venezuela. 
Tinerii au închis în celulele în
chisorii locale pe șeful poliției, 
adjunctul acestuia și patru po
lițiști și au înscris pe pereții 
clădirilor lozinci antiguverna
mentale.

O unitate de poliție trimisă 
în urmărirea lor a căzut într-o 
ambuscadă, un polițist fiind 
ucis și doi grav răniți.

Aspect din orașul laoțian 
Vientiane

in Republica Arabă Yemen
SANAA 4 (Agerpres). — La 
mai a.c., Mircea Nicolaescu,2

trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republica 
Arabă Yemen, a fost primit de 
președintele Abdallah as-Sal- 
lal, căruia i-a prezentat scriso. 
rile de acreditare.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
președintele Abdallah as-Sallal 
și Mircea Nicolaescu, ministrul 
R. P. Romîne Ia Sanaa, a avut 
loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Turneul balerinilor romîni
în Italia

ROMA 4—Corespondentul A- 
gerpres, G. Pastore, transmite: 
După reprezentațiile date la 
Torino și Florența, grupul de 
balerini de la Teatrul de Ope
ră și Balet din București își 
continuă cu un deosebit succes 
turneul în Italia.

Sîmbătă și duminică soliștii 
romîni au prezentat recitaluri 
la „Tearul Duse" din Bologna. 
Spectacolele prezentate aici au 
trezit un interes deosebit în 
rîndul publicului, fapt pe care 
l-a relevat și presa bologneză. 
Ziarul „II Resto del Carlino", 
comentând spectacolele date 
de soliștii romîni, scrie: 
„Succesul se explică mai ales 
prin valoarea și înalta clasă a 
balerinilor. Au strălucit Irinel 
Liciu și Ileana Iliescu printr-o 
deosebită calitate a interpre
tării".

Ziarul „Avvenire d’Italia" 
scrie: „Balerinii romîni s-au 
prezentat ca foarte buni so
liști". Ziarul remarcă printre 
interpreți pe Irinel Liciu, Ilea
na Iliescu, Valentina Massini 
și Gheorglie Cotovelea.

Luni seară balerinii romîni 
vor da ultimul spectacol la 
Bologna, după care își vor 
continua turneul la Milano și 
Roma.

Daruri rominești oferite unor
institute din Guineea

LAOS:

Întîlnirca de la 
Valea Ulcioarclor

VIENTIANE 4 (Agerpres). 
— Primul ministru laoțian, 
prințul Suvanna Fumma, a pă
răsit luni Vientiane, plecînd în 
Valea Ulcioarelor, pentru a se 
întîlni cu prințul Sufanuvong, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Neo Lao 
Haksat.

In incinta. Expoziției internaționale de la New- 
York au avut loc demonstrații împotriva segre
gației rasiale. In fotografie: un demonstrant a- 
restat este adus la circumscripția poliției de 

lîngă expoziție.

Muzeu sub cerul liber

P
e o suprafață de peste 
1000 de hectare din par- 
cul-pădure de pe Neva, din 

apropiere de Leningrad, se ame
najează un muzeu sub cerul liber. 
Muzeul va oglindi viața vechii 
Rusii prerevoluționare pe care 
actuala generație o cunoaște doar 
din cărți și filme.

In muzeul-parc de pe Neva vor 
fi construite vechi colibe țărănești 
în care în loc de sticlă se folosea 
pentru ferestre bășică de bou. Tot 
aici se reconstruiește și vechiul 
cartier muncitoresc „Slobodca" cu 
trotuare de lemn, cu vechile firme 
și tramvaiele care circulau înainte 
de revoluție.

Pentru organizarea muzeului s-a 
creat un comitet sub conducerea 
arheologului S. Rudenko. O ex
pediție specială va pomi în cău
tarea de exponate pentru parcul- 
muzeu al vechii Rusii.

nizate cu prilejul recentei ani
versări a 75 de ani de la con
struirea turnului Eiffel. In cei 
75 de ani de existență, Turnul 
Eiffel a fost vizitat de aproxi
mativ 45 milioane de oameni.

In pofida condițiilor nefa
vorabile — pe tot timpul esca
ladării a plouat și a bătut un 
vînt puternic — grupul de al- 
piniști a atins paltforma su
perioară a turnului.

Escaladarea, care a durat 4 
ore și 50 de minute, a fost 
urmărită pe ecranele televi
zoarelor de telespectatori din

Republica Dominicană

OIMOnill ANHGtlVfRNAMENTAU 
ATACATE DE PEIEIȚIE

runcat în polițiști cu pietre și 
au incendiat mai multe auto
mobile. 10 persoane au fost a- 
restate și multe altele rănite. 

Postul de radio Santo Do
mingo a început să transmită 
comunicate în care reaminteș
te că decretul din anul 1962 cu 
privire la starea de urgență pe 
întreg teritoriul țării continuă 
să rămînă în vigoare. Acest 
decret permite guvernului să 
aresteze și să deporteze orice 
persoane acuzate de „agitație 
și subversiune". Guvernul a 
declarat greva șoferilor de ta
xiuri ilegală. întreaga circula
ție în Santo Domingo este pa
ralizată.

Potrivit agenției Associated 
Press, ultimele evenimente din 
Santo Domingo „par să fi dat 
naștere unei grave amenințări 
la adresa juntei guvernamen
tale din Republica Domini
cană".

CONAKRY. — însărcinatul cu 
afaceri al Republicii Populare Ro
mîne Ia Conakry, Ivanciu Popescu, 
a remis în cadrul unei ceremonii 
care a avut loc Ia Ministerul Edu
cației al guineei diferite publica
ții, cărți,' obiecte de artizanat și 
discuri cu muzică romînească ofe
rite în dar Institutului Politehnic 
și Institutului de cercetări și docu
mentare din Guineea de către In
stitutul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă al 
R.P. Romîne.

★
VIENTIANE 4 (Agerpres). — 

Primul ministru al guvernului de 
coaliție națională al Laosului, prin
țul Suvanna Fumma, a făcut cunos
cut luni celor doi copreședinți ai 
conferinței de la Geneva pentru 
Laos că gruparea politică de dreap
ta a generalului Fumi Nosavan s-a 
dizolvat, alăturîndu-se grupării po
litice neutraliste și acceptînd con
ducerea prințului Suvanna Fumma.

Generalul Fumi Nosavan a de
clarat apoi, într-o conferință de 
presă că a hotărît trecerea trupe
lor sale sub comanda lui Suvanna 
Fumma. Corespondentul agenției 
Associated Press relatează că din 
6urse sigure s-a aflat că la trata
tivele de Ia Khang Kai, prințul 
Suvanna Fumma îi va cere prințului 
Sufanuvong să consimtă la trece
rea trupelor Neo Lao Haksat sub 
comanda primului ministru.

Fumi Vongvicit, ministru al in
formațiilor, publicității și turismu
lui în guvernul de coaliție din par
tea partidului Neo Lao Haksat a 
precizat într-un interviu radiodifu
zat la postul de radio Vocea Lao
sului că partidul său se opune ori
căror schimbări în guvernul de 
coaliție. Transferîndu-i prințului 
Suvanna Fumma funcția de ministru 
al apărării, precum și aceea de li
der politic, a declarat Vongvicit, 
Fumi Nosavan încearcă de fapt să 
convingă poporul de „bunăvoința 
sa". In realitate se urmărește pune
rea în aplicare a hotărîrii așa-zisu- 
lui comitet alcătuit din autorii re
centei lovituri de stat de a „rema
nia și extinde" guvernul de coali
ție națională, astfel îneît elemen
tele de stînga să se afle în infe
rioritate.

Escaladarea 
Turnului Elitei

al-Ț a 3 mai, un grup de
/ j piniști au escaladat 

pentru prima dată Tur
nul Eiffel din Paris, una din 
cele mai înalte construcții de 
acest gen din lume. Această 
acțiune, organizată de radio- 
televiziunea franceză, face 
parte din manifestările orga-

SANTO DOMINGO 4 (Ager
pres). — în capitala Republicii 
Dominicane s-au produs du
minică incidente grave după 
ce poliția a încercat să împie
dice desfășurarea unor de
monstrații antiguvernamenta
le. Demonstrațiile au fost pre
cedate de o grevă a șoferilor 
de taxiuri, care au protestat 
împotriva hotărîrii guvernului 
de a interzice întrunirile pu
blice, fără o autorizație prea
labilă, și a creșterii prețurilor 
la automobilele și piesele de 
schimb importate. Greva a 
căpătat repede un pronunțat 
caracter politic, mii de de
monstranți ieșind pe străzi 
pentru a protesta împotriva 
„dictaturii militare" și a 
reîntoarcerea la un regim 
stituțional.

Poliția a atacat pe
monstranți cu grenade cu gaze 
lacrimogene și bastoane de 
cauciuc. Manifestanții au a-

e scurt
BRUXELLES — In saloanele pri

măriei Saint Gilles din Bruxelles, 
a avut loc la 2 mai, inaugurarea 
expoziției romînești de folclor și 
artizanat. Cu acest prilej, primarul 
Jacques Franc a oferit o recepție. 
Au asistat I. Oanceq, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne în 
Belgia, alți reprezentanți ai corpu
lui diplomatic acreditați la Bruxe
lles, senatori și numeroase perso
nalități cultural-științifice din 
Belgia.

îi cer să manifeste inițiativă 
în vederea încheierii Tratatu
lui de pace și cer anularea 
interzicerii activității Partidu
lui Comunist din Germania.

cere 
con-

de-

unui aparat de radio-metalografie 
cu raze x, folosit pentru determi
narea fisurilor în barele de oțel. 
Copiii au fost transportați la un 
spital, întrucît unii dintre ei au 
rămas în apropierea aparatului 
care funcționa cu o putere pînă la 
8oo milirontgen, în timp ce doza 
maximă admisă pentru o ființă 
umană este de 2 milirontgen. A- 
paratul era folosit numai atunci 
cînd șantierul era închis, pentru 
a feri pe muncitori de pericolul 
radiațiilor.

In urma examinării, copiii au 
părăsit spitalul, întrucît aparent

DE TOATE

așezarea Stepnoe, pe unde trece 
traseul canalului Crimeii de Nord.

In movilă a fost descoperit un 
schelet omenesc, în craniul căruia 
se deosebește clar o deschidere în 
regiunea parietală.

Descoperirea a fost studiată a- 
mănunțit de profesorul V. Bobin, 
doctor în științe medicale, care a 
ajuns la concluzia că deschizătura 
din craniul găsit nu este altceva 
decît urma unei trepanații realiza
tă acum peste 4 000 de ani. La 
marginile deschizăturii se pot 
observa urme de concrescențe 
osoase, care dovedesc că după 
operație omul, probabil, s-a însă
nătoșit.

Arbori bătrîni de peste 
1 OOO de ani

mai multe țări. La diferitele 
niveluri ale turnului au fost 
instalate 16 camere de tele
viziune care au înlesnit trans
miterea întregului film al as
censiunii Turnului Eiffel.

S-a întîmplat pe șantierul 
Operei Metropolitan

U
n grup de 16 copii din New 
York, între 10 și 12 ani, 
au fost expuși unor doze 

periculoase de radiații atunci cînd 
s-au jucat duminică pe șantierul 
Operei Metropolitan, în apropierea

destarea sănătății lor nu a avut 
suferit. Părinții lor au fost avizați 
să înștiințeze de îndată autorită
țile dacă apar semne ale bolii 
radioactive.

Trepanație realizată 
acum peste 4 OOO de ani

movilă din apropierea ora
șului Krasno-Perekopsk din 
Crimeea (R.S.S. Ucraineană) 

a atras nu numai atenția arheolo
gilor, dar și a. medicilor. Săpături
le au avut loc _în apropiere de

F
aima bătrînulul „Bentek", 

cum numesc localnicii ste
jarul din Voivodatul Kiel- 

ce socotit pînă nu demult, cel 
mai bătrîn arbore din Polonia, 
(atribuindu-i-se o existență de 
1200 de ani), se .pare că a fost 
depășită.

In apropierea orașului Lubon, 
din Silezia, a fost descoperit un 
arbore foarte rar în Polonia, un 
conifer 
numără 
zia mai 
familie, 
litățile, 
de ani

asemănător cu tuya, ce 
1 400 de ani. Tot în Sile- 
există un altul, din aceeași 
care, după toate probabi- 
ar avea vîrsta de i 8oo

GENEVA. — Luni după amiază 
s-a deschis la Geneva conferința 
G.A.T.T. (Acordul General pentru 
Comerț și Tarife Vamale), la care 
din cele 62 de state membre, par
ticipă numai reprezentanții a 42 de 
state, celelalte 20 de state — în 
majoritate în curs de dezvoltare — 
anunțînd că vor trimite delegații 
într-o fază ulterioară a lucrărilor.

SANAA. — Postul de radio Sa
naa a anunțat că printr-un decret 
republican a fost format noul cabi
net al Yemenului. Generalul Ha- 
moud Gayefi este noul prim-minis- 
tru.

BONN — La 1 și 2 mai 
a avut loc la Coburg (Ba
varia) Congresul organiza
ției de tineret „Tinerii demo- 
crați", a Partidului liber-de- 
mocrat. In rezoluțiile privind 
problemele reunificării Ger
maniei și relațiile cu țările 
socialiste, delegații la congres 
au cerut activizarea și întări
rea relațiilor de prietenie din
tre tineretul vest-german și 
tineretul din țările socialiste. 
Adresîndu-se guvernului R. F. 
Germane, delegații la congres

MARSILIA. — In portul Marsilia 
a ancorat nava cubană „Las Vil
las”, 
vana 
mice 
scrie 
nouă 
Statele i

„Las 1 
din Cuba 
cez după revoluția cubană.

ADEN. — Agențiile de presă rela
tează că situația de la frontiera 
dintre Yemen și Federația Arabiei 
de Sud se menține încordată. în 
timp ce autoritățile din Arabia de 
Sud au închis frontiera cu Yemenul 
suspendînd orice transporturi, în 
localitatea Radfan, la 60 de mile 
de Aden, continuă luptele între 
trupele britanice și grupurile de 
răsculați. într-un interviu acordat 
săptămînalului egiptean „Roza El 
Yussef", Abdullah Asnag, preșe
dintele Partidului Socialist Popular 
din Aden a declarat că populația 
acestui dominion englez este hotă- 
rîtă să pună capăt dominației 
străine.

care va transporta spre Ha- 
autocamioane și produse chi- 
iranceze, „făcînd, după cum 
United Press International, o 
breșă în embargoul inițiat de 

Unite împotriva Cubei”. 
Villas” este prima navă 

1 sosită într-un port iran-

NEW YORK. — Un tribunal din 
Carson City (Nevada) a găsit vino
vat pe Michael Cramer că a ame
nințat să-l asasineze pe președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson. Ame
nințările au lost adresate într-o 
scrisoare trimisă la 12 martie lui 
Edgar Hoover, directorul Biroului 
federal de investigații (F.B.I.).

Sentința tribunalului urmează să 
fie făcută cunoscută la 15 mai, 
pedeapsa maximă fiind de 5 ani 
închisoare șl 1 000 dolari amendă.

După o lună de la instalarea
noului regim în Brazilia

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres).
După cum scrie ziarul „O Glo

bo" în diferite state ale Braziliei 
continuă arestările în rîndurile 
elementelor de stînga. Ziarul 
apreciază numărul celor arestați 
în întreaga țară la aproximativ 
10 000 de persoane.

Corespondentul din Rio de 
Janeiro al agenției France Presse 
scrie că la o lună de la instalarea

noului regim în Brazilia „marile 
probleme naționale, îndeosebi cele 
economice, continuă să subsiste". 
Potrivit agenției, guvernul Caste
lo Branco și-a propus să lanseze 
un atac împotriva inflației, con
siderată drept principala boală a 
economiei braziliene, în care scop 
au fost create mai multe grupuri 
de studii pentru a pregăti proiec
te de reforme.
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