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citor. Hunedoara l-a trimis Ia facultate. Hunedoara are acum

Cristian Boiangiu, unul din cel peste 7 000 de tineri ai Hunedoarei care 

trăiesc fn „mijlocul unui eu aprins”. Hunedoara l-a crescut ca mun-

unul dintre cei mai buni ingineri de schimb la oțelăria nr. 2
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I

I

TRĂIM IN MIEZUL
Dimineața trimite spre noi un .«oare neobișnuit de 

fierbinte pentru acest început de primăvară.
Senzația că înaintăm spre un „univers aprins" ne 

este dată încă înainte dc-a ne apropia de Hunedoara. 
In oțelâria nouă, in fața color S guri ale cuptoarelor, 
simțim cum sub ochii noștri, la intîlnirca soarelui 
rie-a rfară cu cel dinăuntru, ca devine o realitate. O 
voce lăuntrică, nevăzută și neauzită de nimeni, su
gerată in«ă de mișcările oamenilor, de cascadele mi
rifice ale scânteilor, de salurile metalului topit, care 
se agită-n cuptoare, ca marea pe furtună, își trimite 
aici ecourile ei :

UNUI EV
APRINS“

..Trăim în miezul unnl ev aprins 
$-i dăm a-n«uflețirii nnashe v3mă. 
Cri ce nu ard dezlânțuiți ca noi, 
In flăcările noastre >e destramă"

tăzl, etnd 1 se rostește nu
mele. prezent. Gestul Rre 
fiutere de simbol. El poate 

i multiplicat aici, la oțe- 
lărie, ca și la furnale, la 
cocserie, ca și la laminoa
re, în mii de exemplare.

Fiecare tînăr al Hunedoa
rei este un „metal uman“ 
devenit prețios sau în curs 
de devenire, o inscripție 
înscrisă cu fapte de mun
că. pe flăcările cetății de 
foc.

De«coperim — șl asta nl se pare cea mai puter
nică senzație — că cele mai ridicate temperaturi ale 
Hunedoarei pornesc de la om spre foc și nu invers.

încercăm să pătrundem in miezul exului aprins al 
Hunedoarei prin oamenii care-i întrețin respirația, 
prin cei 7 00(1 de tineri ai ei, cu care facem cunoș
tință. prin toți „cei ce ard dezlănțuiri" pentru meta
lul ci și-al țării. Imaginea Hunedoarei ne psre, astfel, 
ca a unui uriaș creuzet uman, în interiorul căruia o 
diversitate de caractere dexin. printr-o continuă to- 
P’-e și retopire, cele mai bune metale.

Un gest simbolic

Zbor spre infinit
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Prin înfăptuirea Hotăririi Plenarei C. C. al P. C.R. din 27-28 martie

UNITĂȚILE AGRICOLE DE

Vocea lăuntrică s poe
tului recheamă mereu, în 
această simbioză om-foc, 
memoria versului : „Trăim 
în miezul unui ev aprins / 
Și-i dăm a-nsuflețirii noas
tre vamă".

— Dar tu, Nicolae Mol
dovan ?

In loc de răspuns, tînă- 
rul din fața noastră își 
pune xizeta la ochi și pri
vește zbuciumul metalului, 
devenit lichid, în cuptor. 
■Vrea să afle ..mersul" șar
jei. Acolo, în fața cuptoru
lui. silueta lui pare a unui 
adolescent. Dar acel gest, 
făcut într-un anume fel, 
care înseamnă „e-n regu
lă". modifică dintr-o dată 
această imagine. Numai 
un oțelar cu mare expe
riență. care a trăit ani de 
zile in fața cuptoarelor, 
poate înțelege dintr-o sim
plă privire cum „lucrează" 
focul. Nicolae Moldovan,

omul care se află la cîrma 
uneia din cele opt corăbii 
pe marea oțelului, are nu
mai 21 de ani.

Ii pronunțăm numele și 
răspunde involuntar, ca la 
școală, prezent. Acum pa
tru ani, la intrarea în oțe- 
lărie a rostit școlărește a- 
cest cuvînt. Pentru el însă 
era o axiomă. Pentru 
„prezent“ a însemnat 
se așeze mai departe 
băncile învățăturii (și
școala serală și la cursu
rile de perfecționare a ca
lificării). să învețe de la 
oțelarii cu experiență și să 
acumuleze el însuși, cît 
mai repede, o asemenea 
experiență. Pentru el ..pre
zent" a însemnat să fie în 
primele rinduri ale luptei 
cu focul, să-i simtă pînă 
în plămîni arderea, să în- 

d intr-o 
; ei.

omul 
luptei 

! și as-

el 
sâ 
în 
la

teleagă chiar și c 
simplă prixâre legile

Oțelarul matur, 
din prima linie a 
cu focul, răspunde

Dacă punem biografia 
ei alături de biografia celei 
de-a opta coloană a Hu
nedoarei, avem senzația 
unui zbor spre infinit. 
Furnalul nr. 8 este ultimul 
furnal construit la Hu
nedoara. Furnalul nr. 8 
este agregatul cel mai 
complex în care automati
zarea se realizează în 
Î>roporție de aproape sută 
a sută.

Maria Dumitrescu, fata 
aceasta mărunțică, cu ba
ticul înnodat sub gît, ca o 
școlăriță, dirijează de la 
panoul de automatizare 
întreaga xiață a furnalului, 
conduce, minut cu minut, 
ora cu oră, focul care 
transformă minereul în 
fontă lichidă.

V-am putea vorbi mai 
mult despre munca acestei 
fete, de profesie electri
cian. dar să derulăm ima
ginea pentru a o urmări 
de la început.

...16 ani. Vîrsta adoles
cenței visătoare. Dacă al ți 
tineri xisează să termine 
liceul, să meargă la facul
tate, Maria ia o altă hotă- 
rire. Mama ei e bolnavă. 
Tată n-are. Are doi frați 
mai mici și un frate mai 
mare, student. Cine să în
trețină familia ? Hunedoa
ra esle o mare arenă a 
muncii care are porțile 
mereu deschise. Pe aceste 
pnrți pătrunde, la numai 
16 ani, și Maria. O atrage

înălțimea schelelor, 
să dexână constructor 
se angajează la I.C.S.H. 
Aici învață, în mai puțin 
de un an, meseria de elec
trician, Are acum o cali
ficare. Cîștigă bine și își 
poate întreține familia. Ar 
putea să se oprească aici.

— Aici ? O voce lăun
trică îi șoptește „Nu te 
mulțumi cu cît știi. în
vață mai departe. Eu, Ce
tatea de foc, nu mă împao 
cu inerția"

Maria, care are pe ume
rii ei responsabilitatea în
treținerii familiei, mai ia 
încă una : a învățăturii. 
Ziua muncește la fumai. 
Intre muncă și școală, în 
puținul „timp liber", o 
ajută pe mama. Seara și 
noaptea învață. De multe 
ori se simte obosită, epu
izată, vrea să renunțe. Dar 
aceeași voce interioară a 
Hunedoarei îi spune : „Fo
cul meu călește în egală 
măsură oțelul-metal și oțe- 
lul-uman".

...După patru ani de 
muncă asiduă, fata cu ba
ticul înnodat școlărește, 
după gît, termină liceul, 
la dintr-un ..foc" bacalau
reatul — expresia îi apar-

C. PRIESCU 
I. CniRTAC

N. ARSENTE

(Continuare 
in pag. a lll-a)

1
pugilistice. Si 

domnul, o dată 
șapte zile. o 

ruptă 
crede 

a-

OPRIȚI-L

PE

SFÎNTU’ !

Cu același aer corn- 
plice, de cind televi
ziunea noastră 
treține relații 
un anumit gen 
filme tele, cronica 
ne vestește intrarea 
pe fereastra televi
zorului a infailibi
lului Sfînt. al aure
olatei prezențe a 
pumnului aplicat în
tr-o gamă inepuiza
bilă adversarilor din 
te miri ce capriciu al

in- 
cu 
de

scenaristului. Și sîm- 
bâtă de "
printr-o 
nu lipsită de 
pensul p 
lor, cu 
la gură, 
străbunici.
fotoliile moi ale 
spectatorului tele, a- 
sistă la ritualele bă
tăi sfinte, fie ale Iul 
Templar, fie ale Ba
ronului. un alt cobo- 
ritor din raiul justl-

simbătă, 
alternanță 

_ 2» suș- 
programări- 

sufletul 
copii și 
țintiți in 

moi

ției 
dă 
la . . 
bătaie sfîntă 
nu cum s-ar 
din rai, ci dintr-o 
numită filozofie 
violentei, dintr-o a- 
nnmită știință co
mercială a ecranului 
care transformă în 
monedă instinctele 
.joase ale violentei. 
T o balanță exacta, 
farmaceutică in a- 
cest gen de filme 
care nu cere știinta 
nici măcar a regulel 
d«* trei simplă : cît 
mai mulți pumni, cit 
mai jos. de greutate, 
cobori talgerul cu 
monezi.

Nedcsprlnși nici 
noi de frumusețea 
copilăriei cu litera
tura sa de aventuri 
și filme pe potrivă 
nu repudiem de loc 
genul ca atare. Dar 
de aici șl pînă a ne 
ruga sîmbătă de sîm- 
bătă de cel mai mîr- 
șavl asasini (aduși

V. ARACHELIAN

(Continuare
In pag. a lll-a)

100 Km
PRIN CAPITALA

STAT- CENTRE PUTERNICE
ALE PRODUCȚIEI

MODERNE, DE MARE
EFICIENTĂ ECONOMICĂ

Analizînd activitatea gospodăriilor agricole de stat, recenta 
Plenară a Comitetului Central al partidului a dezbătut și a 
aprobat măsuri de o deosebită importanță, menite să asigure 
îmbunătățirea conducerii, planificării și organizării acestor unități, 
creșterea și ieftinirea producțiilor agricole vegetale și animale.

în numeroasele scrisori sosite la redacție, în discuțiile pe care 
le-am avut cu ingineri, tehnicieni și muncitori din gospodăriile 
agricole de stat aceștia își exprimă satisfacția și profundul interes 
cu care au primit recenta Hotărîre a C.C. a P.C.R. ; măsurile 
adoptate reflectă atenția acordată de partid dezvoltării în conti
nuare a gospodăriilor agricole de stat, astfel îneît acestea să se 
afirme ca puternice centre ale producției moderne, ca modele de 
organizare științifică a întregii activități economice pentru întreaga 
agricultură a țării.

Valorificarea deplină a rezervelor

înseamnă producții mari, beneficii

reducerea considerabilă a chel
tuielilor de producție, dă posibi
litatea cunoașterii exacte a efici
enței fiecărui leu investit într-o 
lucrare sau alta, la o cultură 
sau la o specie de animale.

țfoua formă organizatorică —• 
constituirea fermelor agricole ca 
unități economice de producție 
de bază — va da posibilitatea 
valorificării tuturor resurselor, 
va mobiliza colectivul nostru la 
o actixdtate intensă pentru obți
nerea de producții și beneficii ri
dicate. Folosind mai bine spri
jinul acordat de stat agriculturii, 
unității noastre, avem conx-in- 
gerea că încă din acest an vom 
asigura creșterea producțiilor cu 
200—300 kg grîu și 800—1 000 kg 
porumb la hectar, față de plani
ficare, și aceasta printr-o redu
cere a cheltuielilor de producție 
cu 30—40 la sută.

Coloanele de foc ale

& Ì
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Hunedoarei

Fotografiile : ION CUCU

Gospodăria noastră agricolă de 
stat a fost înființată cu cîțiva ani 
în urmă în Lunca Dunării, în 
incinta îndiguită. Dispune, în 
total, de circa 5 000 ha teren 
agricol, profilată fiind pe ce
reale și creșterea oilor. Deși de 
la început am obținut rezultate 
bune — de la un an la celălalt 
în progres — în 1966 producții
le medii find de peste 2 600 kg 
grîu și aproape 5 600 kg porumb 
boabe în sistem neirigat, avînd 
în vedere posibilitățile de care 
dispunem, constatăm că acestea 
nu reprezintă niște rezultate sa
tisfăcătoare. Măsurile cuprinse în 
Hotărîrea recentei Plenare a 
Comitetului Central al partidului 
pentru transformarea unităților 
agricole de stat în centre pu
ternice ale producției moderne, 
de mare randament și eficiența 
economică, vor genera o activi
tate intensă și în rîndul ingineri
lor, tehnicienilor și muncitorilor 
gospodăriei noastre de stat pen
tru utilizarea judicioasă a mij
loacelor materiale și bănești în 
scopul creșterii producției agri
cole, al reducerii cheltuielilor și 
sporirii rentabilității tuturor sec
toarelor. De altfel, largi studii 
asupra rezervelor existente au 
fost întreprinse încă din vară, 
cînd am întocmit și aprobat 
planul de perspectivă.

Crearea fermelor și înfăp
tuirea celorlalte măsuri cu im
plicații directe asupra îmbunătă
țirii organizării producției, vor 
da posibilitatea specialiștilor să 
asigure o mai rațională folosire a 
fondurilor bănești, o mai rațio
nală utilizare a bazei tehnico- 
materiale. De pildă, în cadrul 
unității noastre încă nu s-a efec
tuat un studiu agro-chimic 
complet asupra terenului, îneît, 
pe această bază, îngrășămintele 
chimice să fie utilizate cu maxi
mă eficacitate. De asemenea, în- 
trucît condițiile de lucru în in
cinta îndiguită sînt deosebite, 
multe dintre actualele mașini agri
cole nu corespund. înlocuirea lor 
cu altele utilizabile fiind strin
gentă. Consider că măsurile adop
tate la Plenara partidului vor 
permite specialiștilor, celorlalți 
lucrători din fiecare fermă să 
întreprindă studii, să efectueze 
cercetări, axând răspunderea per
sonală a ceea ce hotărăsc și în
făptuiesc.

Rezerve încă insuficient puse 
în valoare există și în ce pri
vește luarea în cultură a pămin- 
tului. Prin adîncirea specializării 
unității se crează condiții excep
ționale nu numai pentru rezol- 
varea acestui deziderat dar și 
pentru mărirea eficienței folosirii 
lui, prin stabilirea unei game 
restrinse de culturi. Totodată, 
specializarea va avea ca efect

Ing. CONSTANTIN 
CIOROIANU 

directorul G.A.S. Rastu, 
regiunea Oltenia

Specialistul-un

om
producției

ORAȘULUI-HAINE DE
Brusc, explozia verde a primăverii a dat un plus de vita

litate orașului. Asistăm la o creștere măsurată cu viteza co- 
fra.ielor glisante. Generozitatea soarelui, exuberanța primă
verii cheamă la apel pe edilii Capitalei : ridurile iernii se cer 
inlăturate. Nu-i o treabă simplă, cind 20 000 000 metri pătrați, 
6 000 de străzi trebuie curățate „la rigolă".

Așadar, am pornit la drum. Cind raidul nostru a luat sfir- 
șit, kilometrajul mașinii indica 108.

noapte, poate că a doua zi ne-ar 
respecta munca.

Atenție tovarăși pietoni care 
nu observați coșurile de gunoi 
din stații. Cineva propunea ca 
biletele de călătoiie să se facă 
din... biscuiți.

Cauze sau pretexte?

Prin noapte, spre Podul Bă- 
neasa, strălucesc la lumi
na farurilor cîțiva „ochi 

de pisică" prinși de centurile de 
protecție ale curățitorilor străzii. 
Sînt patru femei. Mătură, strîng 
cu grijă fiecare gunoi, fiecare bi-

let. Cisterne cu jeturi axate spre 
rigole spală străzile.

— Nu îndrăznesc nici un hăț 
de chibrit să arunc pe jos. Ah ce 
le-as face eu celor ce murdăresc 
străzile... ne spune cu năduf una 
dintre femei.

— Ce?
— l-aș obliga să oină aici, cu 

noi, la mătură, mărar o singură

Pe bulevardul Ștefan cel 
Mare, o cisternă își goleș
te conținutul prin jeturi 

anemice îndreptate undeva în 
sus. Dispozitivul special pentru 
periat se învîrtcște în gol. Peru 
tociți, rămași ici colo pe sul, nu 
mai pot atinge strada. Un rebut 
întins pe cîțiva kilometri. Noap
te, noapte tovarășe șofer, dar ce

PRIMĂ VARĂ !
te faci în zori cînd iese la lu
mină munca dumitale ?

garaj stricate, apar

E xistă în fiecare raion un 
corp destul de numeros 
de control (poate chiar 

numeros). Dar în noaptea 
i nu am reușit să stăm de

prea 
aceea 
vorbă cu nici unul. Intre 1—28 
martie s-au înregistrat 2 408 om 
zi-muncă absențe. Adăugind a- 
cestora aproape 1 000 de posturi 
libere în schemă, timpii mari de 
staționare a vehiculelor intrate 
în atelier pentru reparații, din 
lipsa de piese de schimb și unel
te necorespunzătoare, cele 8 
compacloare Bucegi care după 
cîțiva kilometri de rulaj stau In

.... ........ evidente 
greutățile cu care se luptă edilii 
pentru a da străzilor in această 
primăvară haină curată.

Cauze obiective ?
Am continuat raidul, urmărin- 

du-i pe cei care aduc prejudicii 
aspectului general al străzii.

.Dacă n-am face noi 
murdărie, voi ce-aji 

face?"
'Acest raționament absurd are 

destui adepți. Unora le amintim
VIORICA DIACONESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Chiar dacă n-aș fi lucrat 
într-o gospodărie agricolă de stat 
ci într-un alt sector al agricultu
rii noastre socialiste — ca spe
cialist — tot aș fi considerat an
samblul de măsuri cuprins în 
recenta Hotărîre a partidului ca 
cel mai concret program al meu 
dc muncă. Interesul suscitat — 
și nu numai pentru mine, ci pen
tru întregul colectiv de muncă al 
gospodăriei agricole de stat 
Dulbanu, regiunea Ploiești 
datorează faptului că prin con
ținutul său acest document are 
o deosebită importanță : stabi
lește perspectivele de dezvoltare 
a agriculturii noastre de stat; 
înfăptuirea sa asigurînd, fără 
îndoială, x-alorificarea cu efici
ență sporită a marilor rezerve 
existente în utilizarea mijloacelor 
dc producție, a folosirii investi
țiilor, a reducerii prețului de cost 
al producțiilor obținute.

De mai mulți ani lucrez ca 
inginer șef la G.A.S. Dulbanu. 
Activitatea desfășurată, greutățile 
de ordin organizatoric și de altă 
natură întîmpinate, unitatea are 
aproape 3 600 ha teren arabil, 
pesle 1 500 de bovine (circa 800 
sînt vaci de lapte) și mai bine de 
10 000 de oi — mă determină «ă 
văd în Hotărîrea adoptată de 
Plenara Comitetului Central al 
partidului una din cele mai de 
scamă măsuri a cărei eficiență se 
va concretiza în însemnate rea
lizări. Specialiștii — prin crearea 
fermelor și simplificarea lucrări
lor de birou — vor avea posibi
litatea desfășurării unei munci 
concrete permanente în produc
ție ; din oameni a căror muncă 
aproape o treime din zi se desfă-

se

NICOLAE PRODAN
Ing. șef la G.A.S. Dulbanu, 

regiunea Ploiești

(Continuare in pag. a IlI-a} )
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Tnxarfișp Matei Călinesru, aș — îmi amir liți de dialogul cil
dòn «ă inorp discitțln cu dum- Ion (•heurghe. dialog care vfi dl
nea voastră. rxpiinindu \ ft un lapl dreptate. 11 î mi «punea ahmri,
Cu o fvresnița demnă de luat cu multa sati dacție. că-i place
în țMma. imilți tineri Artiști *— «A „demonteze mecanismul por-
drn toate lomeniilr. deci fi cel tic al confrații nr valoroși, că (tir
literar — mi-au vorbit cu ama- cum scriu, can sînt criteriile cu
răci tine, d vamă gir? sau rrvoltii care vonslniipsc o opera așa, și
de-« drep! ui. de puținul spnf.n. im aitici.
putina înțe legerr primită din — Un alt omeniu al criticii
partea vrii rar* pătrunde in sfera xcriitoru-
x’nrha dc umph vele>!»n. nrolti lui rstr prroruparca teoretică, a
dintre ei fii id nume deja dr ptes- profuiidată. pe itru limbaj. Seni-

1 tigiu in ci Itura românească, în nătatea lui R<< zac, care se așeza
șftrșit. frtlș i dintre aceia pe care In mnxa de ris ciinoscîndii-fi

Critica îi laudă. Aș perfect persone jele, știind ce cor
vrea să af fare și vor spi nr. Ralzac — cel
voastră m această theatiune. pri- pe care nimic altceva np-1 iute-
pj ni mrr 'â delimitați poate și rrc« —acctislri scm.iăttuc zic. nu
opinia do pre raimrlul ’ critic- mai exista Rrr cția la luciditatea
senilor. sc repercutează

ei, artiștii. iu și dreptate. Adică, •ontext, deci, care
neinrrcikrr credeți că e ro ul fundamental al

ă la a sthiație pe criticii modern
oec direct — poate — Scriitorul poate fi la un mo-

proi cm dii cauze reale. Multă meni dat afit dc implicat In o-
vreme la n oi s-a efectuat o cri- pera srt, incit ifi ponte imagina
tică deficit nă tub raportul cfm- că este proprie arul absolut al u-
dtfiri ei fi ozoficc ca și a celei nivcrsului crea dc el. Că totul

critică mai bine zis are un sens u îic. Or. calitatea.
o operațiunc de falsă sinteză, o- condiția operei literare este piu-
cu pată cu alcătuirea dc clasa- ralitatca. aț cir r infinită, de sen-
mrnfr. bilanturi care reflectau .uri Dr nici. losibilitatea foarte
nu afit sflunția literară cit situa- diversă de a i itcrprrta o Operă.
țm admm rtirthi ă a scriitorilor. Sc poale afirma că (irfee limbaj
Multe dmtrr acestea nu mai orc calități de mbiguitate. O co-
sînt. cred. de actualitate. Dur municarc poate radia un număr
scriitorii, m ni bine-zis o parte din oarecare de se isuri, după impli-
ei. mai năși rcrizâ suspiciuni. corea intcrlocu arului. Un poem

— Nu se poate nega totuși că suportă, aș zic ’. două categorii
ea. critica 1 terarâ, a impus nume dc contexte. Intii, contextul poe-
de certă va oar^. inului pe care 

a-1 crede unic.
scriitorul tinde 

Dar mai există o— Jmi permit să v3 contrazic. categorie ime isa. a contextelor
Critica nu poate impune un exterioare operei, care o situeu-

Zitnbcde ale primăverii

(H „DKPOHMIII EKKIOKDK ROMÂN"

INVENTATORI $1
DESCOPERITORI

MATEI
CAllKESCD

„ȘANTIER"
ORADEA (de la coresponden

tul nostru).
Sub acest titlu, semnificativ 

pentru un debut, a apărut sub 
egida Casei de creație a regiunii 
C-rișana o antologie din lucrările 
membrilor cercurilor literare din 
regiune.

Sini prezenți în antologie, cu 
lucrări, membri ai cercurilor lite
rare din raioanele Beiuș. Gura- 
honț, orașele Petru Groza și Ora
dea. Reținem dintre autori pe Teo- 
dor Banc, Paul Brumaru. Moldo- • 
van Gheorghe, Aurel Stan, mai 
puțin prezenți în publicațiile li
terare. cit și pe unii cu o activi
tate literară, mai veche : George. 
Griguru, Vusilc Spoială, Joii Iuga 
etc.

Tn limitele posibilităților 
legftte de mărea vArietalo 
a cunoștințelor pe care 
trebuia -i le acopere, Dic
ționarul Enciclopedic Ro
mân pune la dispoziție in
formații utile și esențiale 
despre invcnlăterli și des
coperitorii români.

Să luăm, de pildă, arti
colul consacrat unuia din 
cei mai mari inventatori și 
descoperitori români, ingi
nerul Henri Coandft. Se 
arata că el este crenlorul 
primului avion cu reacție 
din lume șl că este desco
peritorul, unanim recunos
cut, al efectului „Coandă" 
cu importante aplicații 
practice, ceea ce reprezintă 
principalele contribuții ale 
lui Coandă în tehnica 
mondială.

In ce privește un alt 
învățat român de seamă, 
geologul Gh. Munteimu 
Murgoci, dicționarul arată 
de asemenea contribuția 
sa de bază în domeniul 
amintit : descoperirea Pîn- 
zei Getice, fundamentală 
în descifrarea structurii 
Carpaților meridionali și 
descoperirea unui mineral 
nou. denumit lotrit. La 
prezentarea marelui medic- 
savant Victor Babeș se 
precizează câ a pus în evi
dență corpusculii denumiți 
Babeș-Negri și că a desco
perit peste 50 dc germeni 
noi, fiind unul dintre fon

datorii microbiologici mo
derne. Tot Astfel. st men
ționează prioritatea chimis
tului Liiziir Edelcanu in 
ce privește crearea proce
deului de rafinare a petro
lului cu bioxid de sulf li
chid („procedeul Edclra- 
nu"). Numeroasele inven
ții ale inginerului Gcrtrge 
Constantinescu sînt pre
zentate cu multă compe
tență subliniindu-se fap
tul că ele se bazeăză pe 
crearea de către el a știin
ței sohicității. Realizările 
în domeniul tehnicii fero
viare și invențiilor ale in
ginerului T. Dragu figu
rează dc asemenea în dic
ționar. Și unele dintre 
invențiile românești mai 
vechi sînt menționate, cn, 
de pildă, tocul rezervor 
(l’elrachc Poenaru).

Exemple de acest fel se 
mai pot da. Cu toate aces
tea, mi se pare util să scot 
în evidență și unele nea
junsuri. care la o viitoare 
ediție — sub forma actua
lă sau sub altă formă — 
a dicționarului, ar putea fi 
rezolvate mai corespunză
tor. Tn primul rînd. chiar 
termenul Invenție consider 
că este definit sărac și 
incomplet, omițîndu-se în
suși rolul invențiilor în 
progresul tehnicii și în 
dezvoltarea forțelor de 
producție. Mai lipsește aici 
și ar fi fost foarte intere-

santă, n enumerare a ce
lor mai importante inven
ții românești și străine din 
istoria tehnicii (doar la 
termenul Invcnlalor se dă 
un exemplu de inventator 
străin și un exemplu dc 
inventator român). Același 
articol — Invenție — pre
cizează în mod judicios di
ferența dintre noțiunea de 
invenție și cea de desco
perire, Dai acesl din urmă 
termen (la care de aseme
nea ar fi putut figura 
exemplificări) - Descope
rire — lipsește din dicțio
nar ceea ce este ^evident 
nrjitslifloal și aceasta, deși 
în imediata sa apropiere 
figurează termeni mult 
mai puțin importanți (de 
exemplu descleicre — în 
industria textilă).

Am constatat, de aseme
nea. faptul că unii inven
tatori și unele invenții ro
mânești importante au fost 
omise în dicționar.

Dicționarul amintește o 
serie de invenții populare 
anonime, de exemplu roată 
cu făcâie si vagonetul din 
secolul al XIV-lea desco
perit la Brad (primul ve
hicul purtat pe șine în is
toria tehnicii). Cred însă că 
unor astfel de momente 
tehnice, care figurează și 
în mari muzee tehnice 
străine, trebuiau să li se 
acorde articole speciale. 
Primii inventatori români

cunoscuți, do exemplu ml- I 
norul iobag Couslnnlin l'a- I 
lado, 111< • l> iui I. mnâf
Mimieauu Urs, Petru Ba|- 
kn, inventator dc unelte și 
mașini agricole. C. Iliun, | 
din Sibiu, cel dinții în 
lmne care n conceput ra
chete in tropic in istoria 
tehnicii și alții, consider 
că ar fi trebuii sa fie men
ționați în dicționar.

Lipsa inventaturilor și 
descoperitorilor români de 
scamă pe care nu îi găsim 
în dicționar cuprinde <1 sc
rie de nume remarcabile. 
Lipsește, de pildă, Dumi
tru Brmnârescti, unul din
tre cei mai fecunzi și mul
tilaterali inventatori ro
mâni. Alexandru Ciurcu, 
deținător al unor brevete 
de invenții privind propul
sia reactivă care fac din 
el un pionier în acest do
meniu. G. C. Cosmovlci și 
Sava Rogozea, inventatori 
cunoscuți în domeniul teh
nicii transporturilor fero
viare. Dumitru Daponle, 
precursor al cinematogra
fului în relief, Rodrig Go- 
liesuu, inventatorul avla- 
planului Martin Banc, de
ținătorul primului brevet 
din lume pentru produce
rea acetilenci din gaz me
tan, destul de numeroșii 
deținători de brevete din 
industria petrolului (V. 
Tacit. V. Pușcariu, V. M. 
Bodnărescu, A. Drăgulescu,

Sorin Stoian

nume. El se impune prin însăși 
calitatea talentului lui. Calitatea 
criticului, la rindu-i, este poziti
vă atunci cînd el remarcă, recu
noaște, surprinde, natura talen
tului, mecanismul lui interior. 
Dar ați deschis o problemă dem
nă de discutat. Părerea mea este 
că aceasta este o profundă eroa
re a scriitorului: el își imaginea
ză adesea că este de datoria cri
ticului să impună o operă. Ade
vărul este că literatura nu su
portă un asemenea arbitrar. S-ar 
putea cita cazuri ilustre. Eugen 
Lovinescu, de pildă, era convins 
și chiar scria, câ Brăescu este un 
talent la fel de mare ca și Cara- 
giale, și nu era. Istoria literară 
i-a acordat locul just, infirmin- 
du-l pe Lovinescu. Deci criticul, 
fie el de mare anvergură, poate 
și greși. Acesta este numai un 
aspect. Problema în profunzime 
tyi are rezolvarea prin recunoaș
terea foarte exactă a rolului cri
ticii Intr-o cultură. Ea îyi pro
pune puncte de vedere asupra o- 
perelor și poate impune, mai pre
cis, poate recunoaște și analiza 
fenomene literare de ansamblu, 
atmosfera literară la un moment 
dat.

— Totuși, judecata de valoa
re...

— Judecata de valoare este — 
dacă vreți — numai începutul 
actului critic. $i nu aici se ter
mină relația scriitor - critic des
pre care vorbeați la începutul 
discuției. Sfîrșttul. finalitatea ac
tului critic nu poate fi decît con
fesiunea intelectuală, aventura 
intelectuală, să zicem, a criticu
lui. Și aici sferele se întrepătrund. 
Pentru că — in condiția ei idea
lă — critica literară este o forma 
a creației. Jn fond, criticul este 
un artist intelectual, cerebral, 
care-și exprimă, prin intermediul 
operei cercetate, propria viziu
ne.

— De aici, nu o dată exprima
tă. veninoasa idee că. desigur, 
criticii sînt scriitori potențiali, dar 
incapabili de a fi de-a dreptul.

— Nici vorbă Călinescii a 
scris romane și versuri excelente. 
.. \dela" lui Ibrâileanu — îmi 
place foarte mult. Lovinescu a 
fast, după opinia mea. cel mai 
strălucit memorialist din litera
tura română. Și apoi, excelentă 
literatură se poate face și in 
critică.

— Nu cred că poate fi mai 
bun exemplu decît „Istoria lite
raturii române" a lui George Că- 
linescu.

— Da. Revenind la scriitori, 
literatura modernă se apropie 
foarte tare de critică. Lăsând la 
o parte faptul că poate niciodată 
n-au fost dezbătute mai cu fer
voare problemele criticii literare, 
adevărul mai sus exprimat se 
justifică prin inteleciualiznrea 
cresrtTidă a literaturii. Există un 
transfer dr termeni. Problema 
criterii'or de pildă — o problemă 
a criticii — preocupă pe scriito
rul modern El vrea să-și cunoas
că. m-și delimiteze propria me
todă de creație, tinde să devină 
un critic al propriei sale metode.

ză. o raportează la ele, o absorb 
chiar și creează posibilitatea in
terpretărilor. Un estetician ita
lian, Umberto Eeo, a scris o car
te, intitulată sugestiv „Opera des
chisă“ — în care afirmă că acea
stă deschidere a operei spre in
finitatea de sensuri — sensurile 
literare, ca sensuri suspendate — 
nu mai este un rezultat nescon
tat la scriitorul modern. Acesta 
își concepe opera ca un „timp 
de posibilități", opera transfor- 
mtndu-se dintr-o structură dată, 
într-una posibilă. El, criticul lite
rar, trebuie să plece de la senti
mentul acesta, de la cunoașterea 
acestui fenomen. Să descopere 
una dintre structurile posibile, 
care i se pare cea mai puternică. 
De altfel, toți criticii români de 
prestigiu au știut acest lucru. Ra- 
lea chiar îl exprimă într-un eseu 
în care arată că menirea criticii 
este tocmai de a descoperi 
puncte de vedere noi în legătură 
cu o operă. Cineva spunea că o 
operă nu spune niciodată ceea 
ce vrea autorul ei, ci mult moi 
mult. Sau mult mai puțin, aș 
adăuga eu. Ambele posibilități 
sînt însă altceva decît sîmburele 
intențional inițial al operei.

— Deci eficiența criticii ar sta 
și în aceea de a crea un climat 
de referințe operei literare. Și 
pentru că „climat" este un cuvînt 
care cheamă opinii despre modul 
în care se desfășoară activitatea 
— critică, în cazul dumneavoas
tră — ar fi interesant de știut ce 
credeți despre el.

— Schimburile de păreri, dis
cuțiile teoretice sau pe marginea 
unei lucrări nu pot fi decît fruc
tuoase. Polemica însăși își are 
rostul ei. Cu o condiție ea să 
fie o bază de discuții, adică, fun
damentată pe solide principii și 
cunoștințe estetice ; singura pole
mică interesantă și de acceptat 
este aceea in care preopinenta 
își cunosc reciproc și în modul 
cel mai serios sistemele critice.

— Nu vi se pare câ. uneori. în 
focul polemic, limbajul folosit în
cetează de a mai fi intelectual, 
iese lamentabil din sfera culturii...

— Iertați-mă că vă întrerup, 
dar astfel de ieșiri vulgare nici 
nu cred că intră în sfera discu
ției noastre. Este regretabil că 
elf se mai petrec. Oamenii care 
au într-adevăr ce spune, știu 
întotdeauna șl cum S-o facă. De 
altfel, scbimbînd sfera, și-n lite
ratură preferințele mele sînt de 
altă natură. Violențele de limbat 
atitudinile declarative, chiar cind 
aparțin unei literaturi acceptabile, 
îmi plac mai puțin decît senină
tatea expresiei — și există tot
deauna o dmmă a seninătății. A- 
titudinea calmă și înțeleaptă im
plică adeseori un tragism profund, 
dominat însă, purificat Dar ar fi 
o altă discuție... Intr-un cuvînt, 
am nostalgia clasicismului...

Nostalgie pe care o regăsim, 
întărind declarația criticului, în 
recent apărutul volum de „E- 
seuri critice".

SM ABANDA JELESCU

Dîn arbori blonzi cioplești viori măestrel 
Să poarte-n trupul lor cuvînt și dor — 
Și iarna treci cu sânii prin poveste 
Și cu un glas de corn tulburător.

Treci prin Bicaz foșnind mătăsuri grele.*4 
Și cînd troznesc mestecenii de ger 
Tu vii-n rotiri de sunete și stele,
Prin viitor, spre Porțile de Fier...

Frumoasă ești ca toamna prin podgorii. 
Ai trupul cald ca holda de porumb — 
Palatele se urcă-n sori și sorii
Curg in bogate arcuri de triumf.

Din aur negru zorîi-ți bat brățară, 
Și piersicii se-apleacă-n armonii, 
Iar trenurile te salută, țară, 
Cu bucurie-n gările tîrzii.

Vin florărese-n zori pe Itngă drumuri 
Cu șold frumos și buzele de foc...
Sînt teii plini de aur și parfumurl 
Și poartă visătorilor noroc.

Poate acum tipografii solare 
Bat litere pe rînduri de cleștar. 
Și ora urcă demn in calendare 
Frumoasă țaiă cu fîntînî de har 
Mă plec în fața ta, o țară, țară. 
Cu pieptul plin de cîntece și drum 
In vîrsta ta, cu frăgezime clară, 
înscriu cuvinte proaspete acum.

Priviți omul din fotografia alăturată. Cu siguranță, nu-I cu
noașteți. Numele Iul n-a fost încrustat niciodată la baza unei 
statui, n-a apărut consemnat în nici o colecție sau album de 
muzeu. Șl. totuși, numeroasele statui pe care Ic întîlniți în mu
zee și expoziții. în parcuri șl piețe publice poartă in ele — topită 
— și munca lui. Aproape toate statuile au poposit pentru cîtva 
timp sub privirile lui. Aproape toate statuile au cîntat sub dalta 
lui, dezvăluindu-și frumusețile. Șl totdeauna dalta l-a transmis 
fiorul mîinii, al inimii, al sufletului, contopind în cîntcc om șl 
statuie. Pentru că întotdeauna acest anonim este ajutorul nr. 1 al 
creatorului. El vine, după oe statuile sînt turnate, să le cizeleze 
cu grijă, cu migală, descoperindu-le forța creată de artist. Și na 
poți fi decît un mare îndrăgostit de frumos, posesorul unui de
osebit simț estetic, pentru ca să faci o astfel de muncă^ ce cere, 
pe lingă pricepere și măiestrie, dăruire, pasiune, gingășie.

Pentru că tot sîntem la acest capitol, al destăinuirilor, să vă 
facem cunoștință cu un astfel de om — tînărul din fotografie. 
Se numește Gheorghe Lepădatu. și lucrează ca cizelor de artă în 
atelierul de oizelaj (unicul în țară) al Combinatului Fondului 
Plastic. Alături dc el, alți 24 de pasionați anonimi ajută la reali
zarea statuilor care vă întîmpină în parcuri.

Foto-text : C. CONSTANTIN

**tc.). gcografnl-descnpcri- 
lor luliu Popper < are a 
străbătui Țara dc Foc pe 
trasee necxplornto și a dat 
unui formațiuni geografice 
de acolo denumiri româ
nești.

In crea ce privește in
ventatorii și descoperitorii 
de după Eliberare cred câ 
există o serie de realizări 
care nu ar fi trebuit să 
lipsească. Despre oscilo- 
molorul inventat de prof. 
Maici Marinesen, membru 
corespondent al Academi
ei, conceput pe principii 
cu totul noi, au scris cele 
mai cunoscute reviste de 
specialitate din Franța, 
Anglia, Uniunea Sovietică, 
R.D.G., s-a vorbit la sesiu
ni științifice internaționale 
ele. Și dicționarul enciclo
pedic ar fi trebuit să-l 
amintească. Tn domeniul 
conectării rețelelor clcc- 
troeneigelice prezintă un 
marc interes teoretic și 
practic invenția „Procedeu 
grafic și aparat pentru 
studiul funcționării siste
melor cleclrocncrgetice" a 
inginerului Paul Gh. Dimo, 
membru corespondent al 
Academici care este și ea 
omisă. Nu se amintește, de 
asemenea, dc invenții inte
resante cum ar fi, de pildă, 
realizarea sticlei-porțclan, 
a metodei românești de 
cocsificare a Cărbunilor 
neaglutinanți, de procedeul 
și aparatul electronic por
tativ pentru echilibrarea 
rotoarelor mari ctc. Se 
constată și unele greșeli 
tehnice. Astfel, la planșele 
privind construcțiile din 
țara noastră (vol. I), se 
prezintă două fotografii 
reprezentînd „construcții 
cu ziduri de tip fagure" și 
„construcție cu cofraje gli
sante“, metode aplicàtè și 
în parte perfecționate în 
țara noastră. Célc’dÓVfo lb-‘ 
gende au fost însă inver
sate și induc, involuntar, 
în eroare pe cititor.

Pe de altă parte, în ac
tivitatea unor personalități 
științifice și tehnice din 
țara noastră care figurează 
în dicționar, contribuția 
lor în ce privește desco
peririle și invențiile nu a- 
pare tratată corespunzător. 
Despre marele biolog Aris
tide Caradja, căruia i se 
consacră doar 11 rînduri, 
se arată că „s-a ocupat în 
special de studiul lepidop
terelor", strîngînd o colec
ție foarte vastă. Tn reali
tate, Caradja a descoperit 
numeroase noi specii și 
chiar noi genuri de flu
turi, fiind unul dintre cei 
mai mari naturalisti siste- 
maticieni. Despre geologul 
Ludovic Mrazec se spune, 
între altele că a introdus 
în literatura geologiei ter
menul de diapirism. Mai 
important mi se pare însă, 
faptul că el este cel care 
a descris fenomenul diapi- 
riSmului, stabilindu-i trăsă
turile specifice. Tot astfel, 
se spune cu mult prea pu
țin despre Augustin Maior 
arătîndu-se că „are lucrări 
în domeniul telefoniei 
multiple" El a fost efec
tiv inițiatorul telefoniei 
multiple și este inventator 
al sistemului de telefonie 
în curenți purtători. A. 
Maior a demonstrat primul 
că pe același circuit se pot 
face simultan mai multe 
convorbiri, realizînd o in
stalație corespunzătoare.

1 Nici despre marele Inginer 
■ i'l< < Ipit. hmcian Constantin 
j Biidennu nu se mată că 

'•sie descoperitorul unor 
lenomcnc intrute în termi
nologia științifică interna
țională. dc exemplu „ener
gia deformată", arătindu- 
se vag. cu prudența, că s-a 
ocupat mai ales de „pro
bleme ale regimului defor
mant". Vorbindu-se des
pre Emanoil Bacaloglu, 
nu se menționează faptul 
efl el este autorul uneia 
dintre primele descoperiri 
matematice românești, care 
îl și poartă numele : curbu
ra lui Bacaloglu. Recent 
am găsit amintită această 
descoperire într-un mare 
dicționar științific apărut 
in R.F.G.

Un alt exemplu. Apor
tul de bază al lui Em. 
Gh. Racoviță în știință a 
lost c rearea biospeologlei, 
știință a formelor de via
ță din peșteri. Dar aceas
tă realizare de seamă, 
subliniată de Dicționar, a 
pornit de la descoperirea 
unui isopod nou, un răcu- 
șor orb, incolor (Typhlo- 
crolana murague.si) caro 
i-a dezvăluit marelui bio
log specificul faunei sub
terane. De aceea, această 
descoperire fundamentală 
nu trebuia uitată.

La aceasta se adaugă 
faptul câ uneori prezen
tarea contribuției inventa
torilor și descopp.îtorilor 
este prea puțin explicată 
publicului liug, fiind ade
sea preluat', direct și inac
cesibil din limbajul specia
listului.

în general, apare exndent 
că, în ciuda eforturilor 
mari și foarte meritorii ale 
redacție! dicționarului de a 
acorda o atenție susținută 
personalităților românești 
dine toate stfctodrcle cultu
rii. ponderea acordată oa
menilor de știință-șr-tehni- 
cienilor români este simți
tor mai mică decît aceea 
ce revine creatorilor din 
domeniul literaturii, artei 
plastice, muzicii, istoriei, 
/âpare nefiresc faptul că 
spațiul în care sînt pre
zentați cei mai de seamă 
savanți și ingineri români, 
de exemplu, Babeș, țtac’ovi- 
ță, Petru Poni, Gh. Țițeica, 
Saligny. Vuia, Coandă este 
de o coloană sau uneori 
cu mult tnai puțin, în timp 
ce unor artiști și lilerați 
români dc frunte, ca Geor
ge Enescu, Nîcolae,Grigo- 
rescu, George Coșbuc, I. L. 
Caragiale li se acordă-2—-3 
coloane sau mai mult Nu 
ar fi fost oare bine- ca și 
marilor creatori români din 
domeniul științei și tehnicii 
să li se acorde aceeași în
semnătate ? Sau nu ar fi 
fost indicat ca Victor 
Babeș, Gheorghe Mari- 
nescu, Ioan Cantacuzino 
să fie tratați pe un spațiu 
comparabil cu cel acordat 
marelui istoric A. D. Xeno- 
pol și nu pe un spațiu de 
3—4 ori mai restrîns ?

La aceasta se adaugă 
faptul că ilustrația este, 
după părerea mea, săracă 
și puțin sugestivă. Unor 
personalități de seamă, ca 
de pildă, genialului inven
tator H. Coandă, nu li se 
dă nici portretul.

I. M. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I) 
pe această cale că nu este ne
voie să-și lase urme, adresele le 
sînt cunoscute, lală-le între
prinderea poligrafică nr. 4, (ca
lea Șerban Vodă nr. 135), deșeu- 
rile de hîrtie ambalate prost 
zboară din mașini. Vă puteți face 
totuși, o reclamă mai onorabilă 
și dumneavoastră tovarăși de Io 
întreprinderea Butoiul — (șo
seaua Viilor), talașul și rumegu
șul risipit pe străzi din vehicule
le dv.. fac concurență coflldr de 
semințe ale Fabricii de ulei „Fi- 
limon Sîrbu“ care zilnic murdă
resc șoseaua Viilor și Giurgiului. 
La capătul tramvaiului 21, pe șo
seaua Rerceni. lucrătorii 1TB. 
cură(ă tramvaiele direct in stra
dă. Mașinile l.C.M. 1 (strada Vi- 
gonei) cară pietriș cu obloanele 
desfăcute, iar cele din strada 
Nițu Vasile nr. 13, lasă urme 
groase de noroi pe partea caro
sabilă. Nu ar putea sâ existe în 
șantierele mari condiții pentru 
sr’1 ‘ui mașinilor?

T Țneori indolența capătă for- 
me și mai acute. Cunoaș
tem 26 de terenuri unde 

se depozitează clandestin diferi
te gunnme, surse de infecții, pe
ricol public. La cîțiva zeci de

metri de Aeroportul internațional 
Băneasa. la Podul Străulești, cîte- 
va hectare zhîrciie de gunoaie 
stau in vecinătatea ogoarelor 
G.A.S. Otopeni. Surprindem pe 
un muncitor al Direcției gene
rale de desfacere a produselor 
petroliere. Depoul nr. 1 Băneasa- 
București, care răstoarnă repede 
o roabă

— N-aveți coșuri de gunoi în 
întreprindere ?

— Ba da I Dar ce mai contea
ză o roabă cînd se cară cu ma
șinile ... Intr-adevăr I Nepăsarea 
jignitoare a șoferilor dezarmează 
opinia cetățenilor. Nu l-am putut 
identifica pe conducătorul ma
șinii 31 B 5 096 pe care l-am 
surprins basculînd o mare canti
tate de gunoi.

— De ce nu-i penalizați pe 
dellcvențl 3 întrebăm pe tovară
șul Pofîmiche Alexandru, gos
podar șef al raionului 30 Decem
brie.

— E foarte greu să-l prindem, 
ar însemna să punem un om de 
pază. Amenzile sini mici, nu ne 
ia nimeni în seamă Ajutorul or
ganelor de miliție este minim.

Există propunerea cft proprie
tarul locului. G.A.S. Otopeni, să 
îrnprejmuiască acest teren.

/n raionul 16 Februarie, pe 
drumul Săhărenilor, o 
imensă depresiune tentează 

unități industriale și instituții ca 
Uzina Grivița Roșie, Institutul 
pedagogic de 3 ani. l.R.A. 1, 
I.D.E.B., Trustul 1 de construc
ții, Sfatul popular regional Bucu
rești. Întreprinderea 8 construcții 
și altele să-și depoziteze clandes
tin reziduurile industriale, gu
noaie. Diferite adrese, un panou 
cu amenințări, afișate în acest 
loc nu stăvilesc totuși depozita
rea. Poate sancțiuni bănești mai 
severe.

— Am propus de mai multe 
ori ca acest loc să devină o ram
pă de depozitare sub controlul 
nostru ; se pot evita pericolele și 
aspectul inadmisibil, ne spune to
varășul Scarlat Paraschiv, condu
cătorul gospodăriei salubrității. 
Aceasta ar mări și producti
vitatea muncii noastre, deoarece 
două raioane, 16 Februarie și 
Grivița Roșie, ar fi scutite de 
lungul drum pînă la celălalt ca
păt al orașului, pe șoseaua Pante- 
limon. la unica rampa de gunoi 
a Capitalei. Uneori, distanța a- 
tinge -32 km. Mai mult timp se 
pierde cu transportul decît cu 
maturatul.

Aji uitat ceva, tovarăși 
de la I.C.H.F.

Urmele Șantierului nr. 4 din 
Drumul Taberei sînt mult prea 
evidente pentru a nu ui le aminti 
Mii de kilograme de vată indus
trială degradată sînt împrăștiate 
pe drum E drept, nu sînteți sin
gurii care risipesc, precum „găi
na în grăunțe". In plin centru, în 
spatele frumoasei Perle din Ca
lea Dorobanți, parcă un puternic 
cataclism a răspîndit totul intr-o 
dezordine de nedescris Materia
le, cofraje, sîrme, gropi de var 
sînt abandonate formînd un de
pozit de murdărie (și cu con
cursul locatarilor blocului care 
aruncă pe geam resturi menate- 
re). Aceeași situație în Balta 
Albă. Cine plătește risipa ? 
Curățenia în jurul șantierelor, al 
betonierelor. îngrădirea șantiere
lor de reparații, evacuarea urgen
tă a rezidurilor rezultate ar li
mita considerabil sursele de mur
dărie a orașului.

— Vine acum mașina să le 
rid ir e

Un răspuns stereotip prU

mit de la responsabilii unităților 
comerciale care au transformat 
strada in depozit de ambaluie 
(Unitatea 14 Băneasa Pod, 230 
Calea Călărași. Șoseaua Ștefan 
cel Mare 128 ele. etc.). Propu
nerea aflată la Direcția generală 
de comerț, produse alimentare 
din cadrul MC I., pentru apro
vizionarea directă (lași marla, tei 
ambalajul) așteaptă cam de mult 
aprobare.

D ialog lingă grămezi de 
crengi, bolovani, pămint 
— rezultate din curățirea

spațiilor verzi.
— Cînd vine mașina le ridi

căm.
— Și cînd vine mașina ?
— Vneorj șt peste zece zile i 
Tot mașina este invocată si In 

discuțiile angajate cu diverse e- 
chipe ale 1 R.C.R.-uhit care exe
cută reparații la clădiri depozi- 
tînd pe trotuare moloz, var, ci
ment Rețineți câ la ora actuală 
sînt peste 10 000 de asemenea 
mici șantiere în Capitală.

10 000 de grămezi de moloz,
10 000 de pete pe obrazul pri-

măverii I Dar, așa cum s-a văzut, 
acestea nu sini singurele Există 
oare un vinovat principal ? Cm 
aparțin, îndcfinitlv, întreprinde
rile citate mai sus 'J 1 R C R -ui 
aparține sfaturilor populare ra
ionale, organizațiile comerciole 
aparțin direcțiilor comerciale ale 
acelorași staluri, l.C.A.B.-urile 
sînt tot ale sfatului ca și spațiile 
verzi.. De curățenia orașului 
răspunde, după cum bine știți, 
tot sfatul populai Nu s-nr nti- 
tea spune, deci, să sfatul popular 
își huă siiiLun căciula ?

Cheltuielile din acest an pre
văzute pentru curățenia Capita
lei se ridică la zeci de milioane 
de Ici. ecliivalînd cu aproximativ 
30 dc lei pe cap de locuitor E 
o sumă importantă, care s-ar pu
tea reduce simțitor dacă foti 
„producătorii“ de gunoaie ar re- 
nunța la ..producția lot“. Evi
dent că în acest domeniu opinia 
publică are un cuvînt important 
dc spus In discuțiile pe care 
le-am avut, s-a sugerat >deea u- 
nor echipe de control obștesc, 
formate în majoritatea lor din ti
neri

„Tineretul care se bucură în 
primul rind de frumusețea pri
măverii, dară ni fi să ne referim, 
doar la plimbările prin parcuri, 
sub lună — glumea cineva — 
este cel mai interesat în menți
nerea orașului în hainele mie 
curate".

E o remarcă la care subscriem 
și noi I
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nituri oi peste 10 la rută 
man decît cele preconizate, 
tuși, ne dăm seama că nici , . 
departe condițiile de care dispu
nem n-au lori Intnitntul puse 
în valoare Prin crearea fermelor, 
prin concretizarea atribuțiilor 
specialiștilor avem în*â convin
gerea <ă rezervele existente vor 
fi pe deplin valorificate Spe
cialiștii vor avea posibilitatea 
efectuării unor largi studii asu
pra condițiilor existente. vor 
putea deslășura o eficientă muncă 
de cercetare In toate domeniile. 
Răspunzători fiind. în mod 
mijlocit de realizările unității 
pr< tri e, preocuparea pentru 
tnularea oricărei inițiative 
eficienta asupra producției 
spori. Se va dezvolta spiritul 
colectivitate concretizat în preo
cuparea generală pentru creș-

ma i 
To

pe

ne
re*- 
«fl
eti
va 
de

trrofl pregătirii profesionale ■ 
fiecărui om, pentru lărgire» cu
noștințelor profesionale — me
canizatorul devenind un bun 
practician în mîntiirea tractorului 
dat șl • oricărei alte mașini, un 
bun cunoscător al agrotehnicii 
culturii pe care unitatea este pro
filată ; sau. îngrijitorul de anima
le •« fi și un bun mecanic. 
Uoducîndu-se la strictul nece
sar. verigile de îndrumare și 
coordonare a producției acestea, 
se vor transforma. înlr-*devAr, 
din organisme ce acționează din 
afară. în puternice stimulente ale 
producției.

Trio crearea fermelor, specia
listul va deveni nn om al pro
ducției ; un îndrumător direct al 
muncii dinlr-un sector anume. 
X a avcH posibilitatea să-și aplice 
în producție cunoștințele acumu
late.

Dl MTNICÄ *

a ; 9.02 
ă ; 9.10

— Rețeta gospodinei ; 9.20 — E- 
m -bine pentru copii si tineretul 
școlar ; 10.45 — Emisiune pentru 
sate ; 12.15 — Concert simfonic ; 
1 fi.00 — Fotbal : AkcniUiv de la 
Iași si București întîlnirile dintre

C^.M.S '
namn București — Petrolul ; ÎS.15
— Magazin 111 ; 19.00 — Tcle- 

dul de seara ; 19.15 — Intre. 
Ia care s-a răspuns... între-

bări la care nu s-a răspuns încă ; 
' 1 ' i ’ •! ; Mi|-
7i. a populară românească ; 20.15
— Teatru în studio : „Troienele"
de Eunpidr. în vetsiune* lui Jean 
f »ul Satire . 22.00 — Reportat
filme1 . P«’ Lotru in sus" ; 22.20
— Insitalii noștri: Les Surfs (Ma
dagascar) și Jennifer (Franța) ; 
22.40 — Telesport ; 23.00 — Tele
jurnalul de noapte.

• In această pagină • In
această pagină • In acea
stă pagi 
ceasta p

nă • în a 
agină® In

această pagină • în acea
stă pagină • în această

Opriți-1
pe 

Sfîntu’ !
(Urmare din pag. I)

pe ecran în 
fele drocate In 
nepnizabile) de 
pravi o dată

filmule- 
piiulr i- 

a-l ia
și pe 

Slint șl pe Baron, e în
săși distanfa exasperării 
noastre in fata violentei 
ridicată la rang de prin
cipiu însoțitor al acestor 
filme. Căci știut trebuie 
să fie și televiziunii — și 
in aceeași ordine de idei 
și D.D.F.-ului, ncinspl- 
rat deseori in filme simi
lare achiziționate mare
lui sau normalului ecran 

caracte-

rtil lor nociv Munra unei 
părți a spectatorilor. al 
• celor spectatori sfinți la 
virata propice 
lor.

Mi s-a părut 
catix-ă, pentru 
care pol fj receptate a- 
ceste pilule ale violenței 
dc către unii spectatori 
«flați altfel, la virata 
candorii, o „Judecată dc 
valoare" aplicata unei 
«revențe din filmul „Sfin- 
tul" : „sîmbăta aceasta a 
fost slab Sfîntu’ (Dc cc ?) 
A dat DOAR doi pumni. 
Ce-o fi pățit oare

Repetăm : nu ne ridi
căm împotriva filmului 
?i a literaturii dc aven
turi. ci împotriva acestor 
producții periferice care 
fac un 
scopului 
care nu poate face excep
ție nici televiziunea. Și 
cum speranțele noastre 
in căderea Sfîntului. prin 
propria sa violență, sînt la 
capătul puterilor : opriți-I 
— vă cerem — pe Sfîntu'!

imitatiti

■emnift- 
felul în

prost serviciu 
educativ de la

CARPATI“
al 5-lea

mineralier

ISTORIA
SPORTULUI ROMÂNESC

Începuturile... de 25400 tdw

Noul local al poftei din Tîunu Severin, dat recent fn folo
sință

Foto : AGERPRES

La Hidrocentrala
de pe Argeș

mai

lungă
galerie

subterană

CEA MAI PUTERNICĂ
STEA A ȚĂRII

Luduț-Ierfiot, a InVineri, In orele 23,30, In Termocentrala
trai in exploatare industrială ultimul agregat din etapa de 
extindere a puternicei uzine — grupul de 200 MW. Odată cu 
acensln, uzina din tlmpin Mureșului a devenii cea mai marc 
termocentrală a țării avlnd 
800 MW.

Primăvara timpurie din acest 
an, care își despletește narfumu- 
rilr și frumusețile ei (le bata’dă 
peste întinderile proaspăt frit pr
iite, a primit din partea con
strui lorilor și montărilor cea mai 
frumoasă floare : punerea în ex
ploatare industrială cu 3 luni îna
inte de termen a ultimului grup 
termoenergelii de 200 MW din 
etapa de extindere. Lucrările de 
construcții și montaj la acest 
mare obiectiv energetic au fost

in prezent o putere instalată de

declarate închise. Uzina dispune 
în prezent de o putere instakită 
In func(iune de 80(1 MW rare 
va alimenta statornic economia 
cu 5,2 miliarde KWIh energie e- 
lectrlcâ anual. Acum, după rn- 
cheierea etapei de extindere, ma
joritatea constructorilor ou plecat 
pe alte șantiere energetice ale 
țârii.

ACTUALITATEA
Vineri după-amiază, s-a întors 

îa Capitalii Marius Guran, mem
bru al Biroului C.C. al U. T. C. 
care a participat la lucrările ce
lui de al VUI-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Democrat din 
Finlanda.

Cu prilejul celei de-a 22-a ani
versări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, posturile noas-

tre de radio transmit o săptămînă 
a culturii ungare.

Incepînd de la 3 aprilie vor 
fi. prezentate o serie de emisiuni 
muzicale cuprinzind cîntece 
populare prelucrate dc Rola Bar- 
tok și Zoltan Kodaly, lucrări în 
interpretarea unor laureați ai 
concursului internațional de 
pian „Liszt-Bartok 1966". înre
gistrări de la festivalul „săptămî- 
nile muzicalo budapestane 1966".

Termocentrala de la 
Luduș produce 

cu întreaga capaci
tate de 800 MW

„Primăvara studențească"

Cu gîndul că venim in intimpinarea unor de
ziderate prisind informarea si cultura sportivă a 
tinerelului, in pagina noastră debutează o nouă 
rubrică ..DIN ISTORIA SPORTULUI ROM V 
NESU", care, intr-o suită de materiale, va încerca 
să prefigureze, pe cit cu putință, o imagine cit 
mai reală a istoricului practicării educației fizi
ce și a diferitelor discipline sportive, evoluția 
acestora pe pămintul țării românești.

Exercițiile fizice su fost 
practicate pe teritoriul țârii 
noastre incă din comuna pri
mitivă cina serveau pregăti
rii pentru vînătoare sau pen
tru luptă. Mai tîrziu, în so
cietatea sclavagistă istoria 
ne vorbește de viteazul neam 
al dacilor, aprig în războaie 
trăgind cu arcul din goana 
cailor, cum ne spune Ovidiu. 
Istoricul Strabon ne spu
ne de regele dac Burebista că 
a reușit să-i unească pe geți 
într-un stat puternic „prin 
exerciții, abținere de la vin 
si ascultare față de porunci". 
In orașele grecești din Do- 
brogea s-a făcut simțită in
fluența greacă prin practica
rea exercițiilor fizice în pa
lestre și gimnazii care au 
existat la Histria, Tomis și 
Calatis si prin organizarea 
întrecerilor cu ocazia unor 
sărbători După ocuparea Da
ciei de către romani, în ora
șele noii provincii încep să 
pătrundă obiceiurile romane. 
Băile publice sau Termele 
mai avea Si terenuri pentru 
exerciții atletice sau jocuri 
cu mingea. Asemenea terme 
au existat ta Ulpia Traiana, 
Apulum 'Alba lulia) Drobe- 
ta (Turnu Severin). Histria 
etc.

Luptele de gladiatori sau 
cele cu fiare sălbatice, atit 
de răspindlte la romani, au 
fost organizate ?i în provin
cia Daria construindu-se. in 
acest scop, amfiteatre la Ul- 
pia Traiana. Porolissur 
(lingă Zalău) Tomis etc. La 
aceste lupt*' de gladiatori a 
fost antrenată si populația 
autohtonă așa cum ne dove
dește stela funerară a unui 
gladiator din Tomts numit 
Sh’riG- Drrhi’is (Skirtos Da- 
culi Inscripția ne informea
ză că el a murit în arenă 
după ce iși rLtiease liberta
tea ieșind învingător de șase 
ori consecutiv.

în evul mediu, odată cu 
înfîințarr:i statr-or feudale 
românești, necesitățile de or
din irril’tar au determina’ >n- 
fiin- irea si la noi a instituți
ei cavaleriei. Numai că in 
țările române cavalerii erau 
numit! • iteji" sl erau Insti
tuit! dună anumite fari’e de 
vitejie îndeplinite pe cimpul

Moldnv<>! se arat? că după o 
lunîă din 1481 Ștefan cel 
Mar" ..a Instituit atunci mu’ti 
vitei!“. Fverciti'le fizice din 
evul mediu au fost ir. mare 
parte leget? de nregătirea 
militară. Ton Xeculce in O 
:;mă de cuvinte" n® arată 
chiar nreanvarea unui con
curs de ’r?= cu arcul atunci 
rînd ne redă ta-''--da M'năc- 
ririi Puîna ' ..Ștefan Vodă

cel Bun. cînd s-au apucat sâ 
facă Minăstirea Putna. au 
tras cu arcul Ștefan Vodă 
dintr-un vîrvu de munte ce 
este lingă minăstire. ...Pus-au 
și pe tril boiernași de au tras 
pre vătavul de copii și pre 
doi copii din casă“. Cronica
rul Grigore Ureche în croni
ca sa, făcind portretul Iul 
Bogdan Vodă, fiul lui Alex. 
Lăpușneanu, urcat pe tron la 
15 ani, ne aratâ indemînarea 
sa la anumite exerciții răz
boinice : „Nici de carte era 
prost, la călirie sprinten, cu 
sulița la halca (Joc cu «ulițe 
n.r.) nu pre le«ne vrea r 
protrivnlc, a sărita din 
tare nu putea fi mai b! 
Indemînarea la călărie
bucura de mare cinste. A ră
mas vestit Dedul Spătarul, 
despre care Ion Neculce ne 
spune că făcea anumite a- 
crobații din goana calului. 
Unii oameni, foarte puternici, 
au căpătat porecle care ară
tau tocmai această calitate. 
Astfel fratele lui Ion Vodă 
cel Viteaz era denumit Ion 
Potcoavă „pentru că au fost 
rupînd potcoavele".

E: erciții de forță sau acro
batic aveau loc cu ocazia 
sărbătorilor sau nunților. 
Cronicarul Radu Popescu ne 
relatează asemenea exerciții 
cu ocaziB unei logodne din 
anul 1679 „Adus-au pehli
vani de cel ce joacă pe funii, 
și de alte lucruri : adusese 
și un pehlivan hindiu harap, 
carele făcea jocuri minunate 
și

in1

„Carpați". ce) de-al 5-lea mi
neralier de 25 400 tdw construit 
de șantierele navale japoneze 
pentru țara noastră, a sosit sîm- 
bătă în portul Constanța. In dru
mul spre patrie, care a coincis 
și cu prima călătorie de produc
ție, „Carpați" a încărcat și adus 
pentru nevoile interne 24 332 tone 
de minereu de fier din portul in
dian Madras.

în cursul acestui an, flota 
noastră maritimă comercială va 
primi alte trei mineraliere din a- 
ceastă clasă.

PITEȘTI — Constructo
rii ele pe șantierele 
Hidrocentralei „Gheorglic 
Gheorgliin-Dcj", situate în 
sudul x’crsantului Făgăraș, 
au dat în exploatare cea 
mai lungă galerie subtera
nă din cadrul obiectivului 
hidroenergetic de pe Ar
geș — aducțiunca Doam
nei. Pe un front de lucru 
în lungime dc 20 km. ei 
au trebuit să învingă dese 
surpări de stîncă, infiltrații 
de apă și alte greutăți ivi
te în timpul excavațiilor. 
Pentru îndrumarea apelor 
pe aducțltine au fost con
struite două baraje și trei 
prize de captare.

Drăghina, Bradu, Cer- 
nat. Doamnei și celelalte 
riuri și piraie, care își au 
izvoarele în masivul Făgă
rașului, își poartă apele, 
diD noaptea lui 31 martie, 
pe o nouă albie, făurită 
din betoane, în inima 
muntelui. Prin aceasta, 
debitul de apă în lacul de 
acumulare, format la piep
tul barajului Vidraru, 
dublează.

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). — Una dintre manifes
tările cultural-artistice îndrăgite 
de studenții clujeni, festivalul de 
artă — ..Primăvara studențească" 
se află la a doua ediție. Mani
festare tinerească, de amploare. 
„Primăvara studențească" re
unește eforturile a sule dc stu- 
denți, care au activat în forma
țiile Casei de cultură a studenți
lor ..Ghcorglie Gheorghiu-Dej".
Conservatorului „Gheorghc Dima" 
din Cluj. Conservatorului „Ci- 
prian l’orumbescu" etc. Festiva
lul a fost inaugural la 1 aprilie 
cu deschiderea unei expoziții de 
artă plastică și de fotografii se
lecționate în urma concursului 
inițiat pe întregul centru univer
sitar Cluj. La startul acestei 
întreceri culturale vor fi prezen
te formațiile dramatice ale Uni
versității. Casei de cultură, 
I.M.F., Institutului agronomic

etc. cu piese de teatru aparți- 
nînd unor dramaturgi români și 
străini. încă de pe acum sînt aș
teptate cu mult interes spectaco
lele de cinlccc și dansuri popu
lare. de muzică ușoară, carnava
lurile studențești. Conservatorul 
\.Gheorghe Dima" va fi „prezent" 
cu 5 concerte de muzică vocală, 
muzică instrumentală, de cameră 
și vocal-simfonică cu ^elecțiuni 
din Enescu. Becthoven, Mozart, 
Schubert, Debtissy, Liszt, Rossini 
ele. Unul dintre principalele 
puncte de atracție ale festivalu
lui îl va constitui, fără îndoială, 
renumitul cor de cameră „Ma
drigal" de la Conservatorul ,.Ci- 
prian 
rești.
unele din cele mai reușite crea
ții originale ale studenților aflate 
la prima „confruntare" cu un 
piibliO larg și exigent.

Porumb eseu" din Bucu- 
Festivalul va prezenta și

„Istoria termocentralei, își a- 
mintește tînărul maistru con
structor Dumitru Cloloca, a în
ceput în august 1960. Trei ani 
mai tîrziu am înregistrat primul 
mare succes. A fost pus in func
țiune înainte dc termen primul 
grup de 100 MW. Era pe atunci 
cel mai mare agregat energetic 
ce se montase la noi în țară".

...Anul 1964 a însemnat pentru 
constructorii și monforii de la 
Luduș încheierea primei etape 
de construcție a termocentralei 
care avea o putere instalată de 
300 MW. Inginerul Tițu Drăgan, 
șeful șantierului, ne-a informat 
că pentru executarea unor lucrări 
de construcții și montaj de o a- 
semenca amploare se cereau 
metode noi de muncă, mai pro
ductive, mai moderne, și o înaltă 
calificare. Aici, la Luduș-Iernut, 
s-a topit ca intr-un imens cuptor 
experiența acumulată la Paro- 
șeni, Borzești, Brazi și Bicaz. Pe 
aceste vestite șantiere și-au făcut 
pionieratul mtilți constructori 
care și-au turnat apoi numele în 
betonul fundațiilor uzinei de pe 
Mureș. Uzina de aici a fost și ea 
un pionierat, dar în domeniul in
troducerii tehnicii noi. Aici s-a 
utilizat pentru prima oară în țară 
sistemul cofrajelor glisante. Con
strucția spectaculoaselor turnuri 
hiperbolice de răcire — își a- 
mintește tînărul inginer Nicolae

Ttidoran — nu *e putea realiza 
atit de repede ți de o calitate 
atit do ridicată decît prin folosi
rea cofrajelor glisante pSșitoare 
rara au permis constructorilor \ă 
teduca aproape la jumătate 
timpul de lucru.

...Se încheia o etapă și începea 
alta. Bătălia pentru noua etapă, 
de extindere, at ea sfl înceapă la 
fel de spectaculos. Sub cupa ex
cavatoarelor și privirea sacră a 
macaralelor, uzina primea noi 
dimensiuni fi înălțimi. A început 
o nouă viață tumultuoasă de șan • 
fier, cu confruntări de păreri și 
idei îndreptate spre creșterea e-' 
ficienței economice. Spre mîndria 
lor, acum la încheierea lucrări
lor. constructorii au raportat re
ducerea cheltuielilor de con
strui (ie planificate cu 50 milioa
ne lei. Vizita conducătorilor de 
partid ți de stat în regiunea Mu- 
reș-Aulnnomd Maghiară, in au
gust 1966, aprecierile și sfaturile 
dale de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au însuflețit inimile 
constructorilor care au continuat 
în ritm susținut marca bătălie 
pentru punerea in funcțiune îna
inte de. termen a ultimului grup 
al termocentralei. Constructorii, 
monlorii și energeticienii de lă 
Luduș-Iernut raportează acum 
că și-au îndeplinit integral anga
jamentul luat în fața conducerii 
de partid și de stat. de. a scurta 
termenul de punere in funcțiune 
la capacitatea totală a acestui 
important obiectiv energetic. în 
hala imensă a mașinilor, în ca
merele de comandă, la toate ce
lelalte locuri de supraveghere, e- 
nergeticienii. care au fost dis
tinși de ctirînd pentru a doua 
oară consecutiv cu Diploma și 
steagul roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură, simt mîn
dria datoriei îndeplinite. Ei mun
cesc cu entuziasm în prezent în 
vederea atingerii în cel mai scurt 
timp a parametrilor tehnicn-eco- 
nomici prevâzuți în proiecte și la 
acest mare agregat energetic.

In acest început de aprilie, cu 
explozii de muguri și miresme de 
flori de cireș, arborii metalici, 
care poartă pe umerii lor imense 
cabluri de aramă ce pornesc de 
la Luduș și trec peste Carpați 
pînă la Slatina, poartă pe „ume
rii" lor milioanele de cai putere 
necesari 
derne.

economiei noa.itre mo-

AUREL URZICĂ

(Agerpres)

■ X.-x ...

(Agerpres) de
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V

tine — și acum gîndul Ii 
zboară spre o nouă coloa
nă a învățăturii : Faculta
tea de energetică.

Pe traiectoria oțelului 
oamenilor care-1 plămă-a . ...____ r_____

dese intervine uneori o 
crustă neprevăzută de nici 
un proces tehnologic, iner
ția- Ea are, cînd nu este

„TRĂIM IN MIEZUL

(Urmare dtn pag. I)

Omul care n-a
10 minute

Odată cu venirea primăverii, atleții de la clubul „Dinamo" 
din Capitală și-au intensificat antrenamentele in aer liber 

Foto: AGERPRES

nevăzute pâ locurile noas-

tre. Intr om era șl vîrtos. 
Lingă altele, dă nu le putem 
lungi, făcea acestea mai ciu
dat : punea de rînd 8 bivoli 
și să răpezia iute, și sărind 
peste ei. sâ da în văzduh 
peste cap și cădea în picioa
re de ceia parte“

De o mare răspindire s-au 
bucurai întrecerile de călă
rie atit în rîndul armatei cît 
și al maselor populare. între
ceri tipic cavalerești asemă
nătoare cu Turnirul sînt cu
noscute și In Țările Româ
nești sub denumirea de 
„Harță", iar turniruri au fost 
organizate la Brașov și Sibiu 
în sec. XVI.

ION TODAN 
asistent universitar l.C.F.

Concursul Pronosport Nr 13

La etapa din 2 aprilie 1967 pronosticu
rile au fost acordate de maestrul 
al sportului Alexandru Apolzan.

emerit

1. Unirea Dej — Crișul Oradea x 2
2. Dinamo București — Petrolul 1 2
3. C.S M.S. Iași — Rapid 1 x
4. Dinamo Pitești —Farul 1
5. Jiul Petroșeni — Steaua 1 x
6. Steagul roșu — Universitate* Cluj 1
7. Universitatea Cralov* — politehnica 

Timișoara
8. Chimia Suceava — C.F.R. Pașcani 1
9. Ind. fiîrmel C. TurzII — 

Mediaș
10. Florentina — Bologna
11. Internazionale — Milan
12. Juventus — NeapoII
13. Lecco — Roma

Gaz Metan
1

X
1
1
1

• Astăzi în cadrul emisiunii 
muzică" stațiile noastre de

pească imediat. Au încer
cat să retopească, în pri
mul rînd, zgura care a 
schimbat traiectoria ei : 
atitudinea ta față de mun
că. Crezi că au reușit ?...

transmite aspecte 
la întîlnirile 
fotbal din cadrul 
campionatului cat. A. 
Transmisia va 
Joc intre 
15,30—1.8.30 pe 
gramul 1.

de 
de

avea 
orele 
pro

reCampionatele 
publicane de baschet 
programează astăzi 
în Capitală următoa
rele meciuri : sala 
Floreasca (cu începe
re de la ora 8) : Pro
gresul București — 
Școala Sportivă Crn- 
iova (fem.) ; Voința 
București — A. S. A. 
Bacău (mase.) ; l.C.F. 
București — Medici
na Iași (fem.) ; Poli
tehnica București — 
Steagul Roșu Brașov 
(mase.) ; Construcții 
București — Univer
sitatea C r a i o v a 
(mase.) ; Universita
tea București — In
stitutul Pedagogic 
Oradea (mase.).

Ne întoarcem la oțelărie 
și rechemăm iarăși memo
ria versului : „Cei ce nu 
ard dezlănțuiți ca noi / In 
flăcările noastre se des
tramă".

— Ce zici. Onofrei ?
Tînărul oțelar, care să tot 

aibă 26 de ani, tresare 
ca străpuns în inimă. Are 
senzația că a mai auzit 
întrebarea asta. Da, a mai - 
auzit-o. Pe tonul cel mai 
direct și grav, i-a fost a- 
dresată de tovarășii săi de 
muncă.

...In timpul elaborării 
unei șarje, oțelarul nostru 
avea de pregătit o opera
ție care impunea oțelului 
o anumită calitate. Opera
ția. ca să reușească deplin, 
avea nevoie exact de 10 
minute de atenție și răs
pundere. Dc „ardere" — 
cum zice poetul — pen
tru munca făcută. Onofrei 
a făcut treaba cu gîndul 
în altă parte, la orice alt
ceva, numai la metal nu. 
A rezultat din această cau
ză o șarjă — adică 400 de 
tone de metal — de-o altă 
calitate decît cea coman
dată.

— Ce zici Onofrei ? 
întrebarea sună metalic în 

conștiința lui. Munca a 6 
oameni a fost parțial iro
sită de cele 10 minute de 
neatenție ale lui. Ai stre
curat în flăcările creației 
tovarășilor tăi, în loc de 
metal, o zgură. O zgură 
care se numește — să-i 
spunem deschis — indife
rență. Tovarășii tăi de 
muncă, în frunte cu Ștefan 
Tripșa (reporterul îl cu
noaște de zece ani pe acest 
om și știe că exemplul și 
faptele lui au impus tu
turor celor din jur un res
pect imens pentru munca 
de oțelar) au bănuit, în
dată ce-au aflat de gre
șeala ta, deznodămîntul 
șarjei. N-an vrut s-o reto-

Cînd punctul 
inerție se 
topește

Au, cum se vede, multe 
date comune. Augustin are 
34 de ani, Emil 27. Ceea 
ce-i deosebește este exact 
punctul de ardere pentru 
muncă. Maer a fost omul 
care a „tras", care a dat 
cea mai mare producție de 
oțel în fiecare lună. A 
făcut asta cu prețul unui 
consum în plus de gîndire 
și energie, pentru a găsi 
cele mai bune metode, 
pentru a-și organiza mai 
bine munca. Schimbul 
condus de Emil, deși ni
meni nu-i contestă capaci
tatea, a pendulat luni de-a 
rtndul, pe ultimul loo în

pereții unei pojghițe, pînă 
se separă complet de ea. 
Șarjele umane ale Hune
doarei cunosc și ele, une
ori. același proces.

De Pavel Hangan, de 
Petre Drăghin și de 
Prodan, ca să nu

Ion 
cităm 

decît cîțiva, a auzit întrea
ga țară. Numele lor sînt 
adevărate inscripții pe oțe
lul Hunedoarei. Au învățat 
alfabetul meseriei la școa
la profesională a combina
tului și au parcurs tainele 
ei, treaptă cu treaptă, cu 
o perseverență proprie 
vîrstei, pînă au ajuns oțe*

topită la timp, efecte din- 
L», ...„i neprevăzutetre cele mai 
și asupra oamenilor 
asupra oțelului.

întrecerea socialistă 
organizat in oțelărie 
ani și ani după același sis
tem : între cuptoare. Pro
ducția obținută într-o lună 
se împărțea în mod egal 
între cele trei schimburi. 
Cuptorul cu cele mai bune 
rezultate era declarat evi
dențiat. Sistemul acesta 
prezenta anumite carențe, 
ușor vizibile, dar care, ne
sesizate la timp de către 
conducerea secției, de că
tre comitetul sindicatului, 
au creat o vreme un punct 
de inerție.

Pe traiectoria lui s-au 
petrecut și fapte de felul 
acesta : Augustin Maer și 
Emil Bighiu sînt amîndoi 
prim-topitori. Amîndoi lu
crează la același cuptor.

s-a 
de

producția de oțel a cupto
rului.

Comuniștii din secție au 
sesizat fenomenul și au to
pit la timp acest punct de 
inerție. întrecerea socialis
tă se organizează acum în
tre echipele de la același 
cuptor. Retribuția se face 
și ea după producția reali
zată de fiecare echipă și 
nu de cuptor cu toate cele 
trei schimburi ale sale... 
Emil Bighiu este acum 
omul care „arde" nu nu
mai pentru cît „o ieși" ci 
pentru oțel cît mai mult și 
mai bun.

Metalul se sepa 
ră de zgură

Dacă o să priviți scurge
rea unei șarje de oțel ajun
să în stare lichidă o să ob
servați cum metalul pur 
ține zgura deasupra, pe

lari vestiți, prim-topitori. 
maiștri. Constantin Dron 
le-a fost coleg la profesio
nală...

...Privim mersul atletic, 
sigur, al lui Ilangan, Dră
ghin și Prodan și avem im
presia ca. de acolo, de pe 
platoul combinatului, co
loanele furnalelor Hune
doarei au început să 
meargă.

Privim alături și un alt 
mers. Avem în față o si
luetă. de înălțimea celor 
trei, dar care pare obosită, 
care are un mers în zig
zag. Este mersul lui Con
stantin Dron.

Acesta a terminat școala 
profesională o dată cu cei 
trei și a obținut diploma 
de oțelar în aceeași zi cu 
ei. Ar fi trebuit Fă întii- 
nlm deci patru coloane și 
nu trei. Ar fi trebuit, dar 
Dron a refuzat să îmbră
țișeze căldura focului. A

i ales un alt drum. în loc 
de oțelar, muncitor ne
calificat la întreprinderea 
de construcții siderurgice. 
In loc de oțelar și elev la 
seral, „donjuanul" de 
noapte al Hunedoarei, ca- 
re-și cheltuie banii prin 
restaurante... Nopțile pier
dute își cer echivalentul 
de odihnă și Dron și-1 
creează tot cum îl taie 
capul. O zi vine la uzină, 
două nu. I.C.S.H.-ul îi des
face contractul pentru ab
sențe nemotivate. Oțelaril 
îl primesc în mijlocul lor 
ca pe un oțelar. încercă
rile lor, discuțiile priete
nești și judecarea publică 
a faptelor lui se opresc 
însă în fața aceleiași zguri, 
care a prăbușit în el și cele 
mai sensibile sentimente. 
Mama lui, mama care i-a 
trimis șapte ani la rînd pa
chete cu mîncare și pră
jituri, tocmai de pe obci- 
nele Sucevei, îi scrie o 
scrisoare. E bolnavă. II 
roagă cu lacrimi în ochi 
(se vedeau urmele lor pe 
rîndurile caligrafiate fru
mos cu cerneală) să vină 
s-o vadă. Oțelarul care 
cîștigă între 1 500-1 700 lei- 
pe lună invocă motivul că 
n-are bani de tren. Con
ducerea secției îi creează 
,.o primă excepțională" 
pentru a merge să-și vadă 
mama. Ce credeți că face 
acest „premiat excepțio
nal" cu banii ? Ii bea și 
uită să se urce în trenul 
de Suceava.

Punem punct aici pen
tru că, cu toate încercările 
colectivului secției din care 
face parte, Dron n-a putui 
fi recuperat. Zgura conti
nuă să fie în el mai pu
ternică decît metalul bun 
Mai sînt necesare două în
trebări. De ce oamenii d< 
tipul lui Dron sînt azi în
lăturați dintr-o secție și 
mîine reprimiți în alta ? 
De ce la comitetul U.T.C 
pe combinat nu se știe ni 
mic despre Dron, și alte 
„metale ruginite" ? Ulti
ma întrebare sperăm să.. 
primească răspuns în rîn
durile pe care le vom 
transmite mîine...
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Imagine din Grenohle, vii
toarea gazdă a Jocurilor O- 
lîmpice de iarnă. în prim- 
plan, in stingă, stadionul 
pentru sporturi dc iarnă.

Cuvîntul președintelui U. A. S. R

„fluxului negru

de 
Congresul S.U.A. 
părerea agenției 

for-

I • Știri tnsem 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

„Runda Kennedy

in Bolivia Tratative
Lucrările Congresului U.I.S.

Vltimele telegrame de 
prrcă din capitala Roli- 
viei anunță că situația 
din această țară conti
nuă să rămînă încordată 
ca urmare a intensifică
rii acțiunilor de parti- 
rani. Un comunicat ofi
cial relevă lapidar ră 
„in ultimele 24 de ore 
operațiunile trupelor 
guvernamentale împo
triva forțelor de parti
zani au continuat potri
vit previziunilor".

de făcut față unei insurecții 
generale și nu unei acțiuni 
izolate de partizani. Ca mă
sură de prevedere, guvernul 
brazilian a trimis pe generalul 
Eduardo Aguirre pentru a ins
pecta dispozitivele de securi
tate luate la frontiera dintre 
Argentina și Bolivia.

Congresul 
mondial

în timp ce autoritățile britanice desfășoară în continuare ac
țiunile pentru a micșora cit mai mult posibil poluarea pla
jelor ca urmare a catastrofei 
si Olanda manifestă, la rîndul 
urmările posibile ale „fluxului

lui „Torrey Canyon", Franța 
lor îngrijorare in legătură cu

1 ANGOLA : O patrulă a for
țelor de eliberare într-o 
incursiune pe fluviul Mar

Micul Consiliu la 
înalt al rundei Kennedy a 
dezbătut problema produse
lor agricole, punîndu-se ac
cent asupra lactatelor, căr
nii .și — din nou asupra or
ganizării unei piețe inter
naționale a cerealelor.

Puține detalii sînt cunos
cute pinâ in prezent in le
gătură cu aceste discuții. 
Totuși, s-a aflat că directo
rul executiv al G.A.T.T., 
Eric Wyndham White, a 
propus o formulă de com
promis privitor la eventuala 
suprimare a sistemului „A- 
merican Selling Price" 
către 
După 
France Presse, aceast 
mulă este o variantă a u-1 
nei propuneri britanice fă- | 
cute miercuri. In planul său. , 
White preconizează ca 
C.E.E. și S.U.A. să se anga- ; 
jeze că vor reduce în cinci 
ani tarifele vamale asupra j 
produselor chimice cu 50 la 
sută. Observatorii politici 
relevă că în timp ce Statele | 
Unite întîmpină favorabil | 
propunerea lui White, Piața ; 
comună râmîne pe poziția I 
sa, cerînd suprimarea ob
stacolului netarifar — „A- 
merican Selling Price' — 
sau, dacă nu, vor refuza ori
ce reducere tarifară în do
meniul produselor chimice.

ULAN R \TOR (prin telefon). 
In capitala R. P. Mongole îsi 

continuă lucrările Congresul > - 
numii Internaționale a Studenți
lor. Au luat cuvîntul reprezen
tanții a numeroase organizații 
studențești din diferite țări ale 
lumii.

în cuvîntul rostit în cadrul 
dezbaterilor privitoare la rapor
tul de activitate al Comitetului 
Executiv al U.I.S., președintele 
U.A.S.R., Mfreca Angelescu. a 
subliniat că o trăsătură caracte
ristică a epocii contemporane o 
constituie desfășurarea pe scară 
mondială a procesului (dc afir
mare a ființei naționale a po
poarelor interesate să înfăptuias
că o colaborare internațională 
fructuoasă, întemeiată pe drep
tul fiecărui popor de a fi stăpîn 
pe soarta sa, de a decide sin
gur calea dezvoltării sociale, e- 
conomice și politice, fără nici un 
amestec din afară. El a scos în 
evidență necesitatea ca U.I.S. să 
sprijine în continuare lupta ti
nerelului universitar alături de 
popoare împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia
lismului, pentru securitate inter
națională, democrație, pace și 
progres social.

Reafirmînd sprijinul și solida
ritatea deplină a studențimii ro-

al petrolului
îl

me;
2 și 8 aprilie a.c. ur- 
;ă aibă loc în capitala 
ui cel de-al 7-lea Con

gres mondial al petrolului, la 
care vor participa aproximativ’ 
3 500 de delegați din peste 80 
de țări. La acest congres se va 
face un studiu amănunțit asu
pra progresului tehnico-știin- 
țific realizat în ultimii patru 
ani în domeniul industriei pe
troliere. Specialiștii vor anali
za. de asemenea, succesele ob
ținute in domeniu] petrochi
miei. precum și situația rezer
velor mondiale de petrol. La 
lucrările Congresului va parti
cipa o delegație de specialiști 
români, condusă de Nicolae 
Ionescu. adjunct al ministru
lui petrolului. Membrii delega
ției vor prezenta, cu acest pri
lej. unele din realizările re
ce- ‘e aie industriei noastre 
petroliere.

Cu toate că „fluxul negru“ al 
petrolului revărsat de pe „Tor
re.' Canyon" nu pare să consti
tuie, pentru moment, o amenin
țare la adresa coastelor fran
ceze, autoritățile din Franța au 
luat numeroase măsuri preven
tive. printre care constituirea 
unui important stoc de deter
genti. elaborarea unei hărți a 
drumului urmat de valul de 
petrol, ținînd seama de curen- 
ții submarini și de direcția 
vîntului și punerea în stare de 
alarmă a mai multor nave ale 
marinei naționale și a echipa
jelor regionale pentru Protec
ția civilă.

La Haga, guvernul olandez 
a anunțat că a cerut, la rîndul 
lui, convocarea „în cel mal 
scurt timp" a unei reuniuni a 
Organizației maritime intergu- 
vernamentale, pentru a exami
na problemele 
naufragiul 
nyon“*.

Privind
Budapesta

Geliert

in Budapesta au sosit semnele certe 
Acea primăvară — magnet pentru 

despre care mi s-a vorbit, cu luni 
mă, cînd toamna, în agonie prclun- 
lua rămas bun, iar anotimpul urmă- 
î.și cerea dreptul de stăpină moșțe- 
n intilnit pe amîndouă și nu le port

Sigur ră și 
ale primăveri 
turiștii străini 
de zile în ur 
gită. încă, își 
tar — iarna, 
nitoare. Le-ai...... ......  _........... .. ...
gind iau că in-au însoțit, alternînd, tot timpul 
ospeției pe meleaguri maghiare. Mi-am adus a- 
minte de primăvara ce puteam s-o văd în toată 
splendoarea ei in Budapesta abia acum. în fața 
hirtiei, rememorind întîile impresii „la fața locu
lui".

Mi-am început călătoria cu un fel de joc „de-a 
recunoașterea,“. Încercam, din fuga mașinii, să 
recunosc imagini văzute sau știute din fotografii, 
lecturi sau povestiri. Dar începutul unei călătorii 
într-o țară străină este totdeauna derutant : pei
sajul, cu totul nou. te fură cu desăvîrșire, făcin- 
du-te 'ă u:ți planuri, intenții; înregistrarea impre
siilor opărind ca pe un film pe care un fotograf 
amator neinițiat a suprapus mai multe imagini. 
Turistul — de ce n-am recunoaște ? — e un copil 
r-ru./ct. care cere continuu altceva și înghite cu 
lăcomie vizuală kilometri-imagine.

In sfîrșit, cu sau fără această vanitate de turist, 
am petrecut primul ceas budapestan pe Gellert 
cu gindul a văd Budapesta ..de la înălțime". Xa- 
tura i-a dat. cred. Budapestei acest munte, în plin 
centru, tocmai cu intenția ca orașul să poată fi 

oanoramic vorbind — dinlr-o dată. Sau 
mai curind, omul, gîndind, a ales din 
minuni ale naturii acest loc pentru o 

omenească, devenită „orașul-inimă“

poate că, 
multele-i
așezare __ ...
al unei țări — capitala modernă de azi.

Îngemănarea muntelui cu bătrînul și mult călă- 
toritul fluviu — Dunărea — îi dă orașului fru
museți inedite, un farmec specific de stațiune 
montană și port fluvial... Și mi s-au părut cu totul 
și cu totul firești preocupările edililor budapes- 
tani — văzute sau relatate — de a-i păstra ne
știrbit acest farmec; mai mult, de-a i-l accentua. 
Mi-a lămâi și azi. nealterată, imaginea „stomato
logii"!' alpini câțărați pe Gellert, pentru a-i 
„plomba“ muntelui cariile făcute de ani, in stîncă,

lui

Alegeri

IURTE ȘTIRI » SCURTE ȘTIRI
cum a declarat K. 

secretar de stat la
Afacerilor Externe

decurgînd din 
„Torrey

și mi-am însemnat acest amănunt pentru simpli
tatea și totodată monumentalitatea gestului: omul 
îngrijește muntele pentru a dura mai mult, ca 
frumusețe și utilitate in viața omului...

Am privit Budapesta de pe Gellert având in 
vecinătate un fragment de istorie, iar în față, în 
toate cele patru puncte cardinale, fragmente ale 
contemporaneității Ungariei, căci aici, in acest bă- 
trîn oraș, locuiește aproape un sfert din populația 
țării.

Peste citeva zile, aveam să identific ceea ce de 
sus văzusem „în general“. Aveam să mă edific 
în geografia bine orinduită a Budapestei. Să stră
bat „cercul mic“ și „cercul mare“, uriașe inele 
ce stnng, ca intr-un mănunchi, străzile-raze ce 
pornesc din centrul orașului.

Sg străbat și să văd...
...Metroul — „jucăria“ aceea construită acum 

100 de ani. cu care călătorești subteran pe o por
țiune a Budapestei — spre mtndria localnicilor, 
— cu nostalgia amintirilor și cu gindul la noua 
stație de metrou, construcție modernă, care ur
ma să fie dată in folosință și in care se investesc 
nu numai bani, ci și fantezie arhitectonică și mult 
entuziasm de constructor.

...Parlamentul — stind de strajă Dunării, și pe 
care ghidul mi l-a descris cu competență de isto
ric — adună in el valori artistice și istorice incal
culabile. Aici, in acest ansamblu arhitectonic, de 
ani — și încă alți cîțiva ani — lucrează o în
treagă armată de specialiști din cele mai diverse 
profesii, antrenați deopotrivă înlr-o activitate de 
mare noblețe. reconstruirea ansamblului pentru 
a fi redată orașului, țării, în toată splendoarea sa, 
o amintire la care războiul a atentat, încercînd 
s-o distrugă.

...Clădirile monumentale, împămîntenite pe bu
levarde și străzi parcă dintotdeauna, mîn- 
dre cu haina lor veche, cenușie, ușor 
demodată, îi dau orașului „aerul“ istoric, trădînd 
o dorință mai veche, și totodată nouă, de a-i con
feri orașului o personalitate a sa distinctă. Și i-o 
creează, în ciuda stilului ecleclic în care s-a con
struit aici multă vreme. Clădiri vechi și mai pu
țin vechi, care se armonizează ciudat de bine 
cu siluetele zvelte, îndrăznind mai mult spre înăl
țimile cerului, ale noilor construcții din noile car
tiere, cu coloritul lor vesel, contemporan. Iși dau 
binețe prin veacuri, înțelegînd parcă omenește că 
trecutul și prezentul alcătuiesc o ecuație a vii
torului.

...Coșuri de fabrici, clădiri în beton și sticlă, 
furnale, uriașe hale, șantiere, stînd de strajă la ho
tarele Budapestei îi certifică Capitalei dreptul la 
denumirea prestigioasă de centru al industriei 
țării. Căci în aceste citadele industriale e con
centrată aproape jumătate din industria Ungariei 
socialiste.

...In Budapesta au sosit semnele primăverii. 
Insula Margareta, tristă in singurătatea ei la în
ceput de iarnă, își schimbă, cochetă, veșmîntul, 
devenind ea însăși, și oferindu-se budapestanilor 
cu frumusețea ciudată de fiică unică, prin a- 
cele locun, ale bătrinei Dunări. Colinele și mun
ții au prins să înmugurească... E un spectacol 
splendid, așa cum îl întîlnești la noi, în Bucu
rești. în acest sfîrșit de martie și început de 
aprilie, cînd primăvara învinge definitiv iarna.

LUCREȚIA LUSTIG

• DUPĂ 
Schueltz, 
Ministerul ________ ______
al R. F. a Germaniei, guvernul 
vest-german urmărește restabi
lirea relațiilor diplomatice cu 
țările arabe. Sohier Kabani, re
prezentant al Ligii Arabe, care 
întreprinde o vizită la Bonn, a 
avut primele contacte cu repre
zentanți ai Ministerului vest- 
german al Afacerilor Externe în 
vederea pregătirii vizitei în 
R. F. a Germaniei a lui Moham
med Abdul Hassauna, secretar 
general al Ligii Arabe. Acesta 
uimează să sosească la Bonn 
după 10 aprilie.

• CRIZA guvernamentală din 
Grecia a intrat ieri in cea de-a 
treia zi. Intrucit întrevederile 
de vineri ale regelui Constantin 
cu liderii principalelor partide 
politice nu au dus la nici un re
zultat. el a reluat ieri diminea
ța discuțiile primind în mod 
succesiv pe J. Passalidis. liderul 
E.D.A., și pe Spiros Markezinis, 
liderul Partidului Progresist.

Berea contra
cariilor

La al 18-lea Congres den
tar australian, pr.oj. J. Be- 
veridge, de la Universitatea 
din New South Wales, a de
clarat că berea, ceaiul tare 
și derivatele zahărului pot 
ajuta la prevenirea cariilor 
dentare. Berea și ceaiul con
țin jluorură, care protejea
ză emailul dintelui, dar 
fosfații derivați din zahărul 
de trestie conferă o și mai 
mare protecție, a spus el.

In cursul unor cercetări, 
care au durat 12 luni, fos
fații au dus la o reducere 
însemnată a cariilor denta
re la un număr de 1300 
școlari intre 5 și 15 ani. La 
circa jumătate din acești co
pii a fost adăugată cite o 
linguriță de fosfați la ali
mentele pe care ei le con
sumă in mod normal : 
piine, făină, biscuiți și gem.

• UN GRUP de 500 de foști 
colaboratori ai Asociației na
ționale a studenților din S.U.A. 
a dat publicității o declarație în 
care subliniază necesitatea 
examinării amănunțite a activi
tății C.I.A. O asemenea anche
tă, se spune în declarație, va 
trebui organizată în mod des
chis. fie de Congres, fie de re
prezentanți ai opiniei publice 
americane. Ei au arătat că ra
portul în legătură cu penetra
ția C.I.A. în organizațiile ob
ștești din S.U.A., prezentat re
cent de fostul ministru al jus
tiției Nicholas Katzenbach, tin
de să ascundă adevăratul ca
racter al activității C.I.A. in 
rîndul tineretului american.

o CEL MAI mare cort, exe
cutat vreodată in Japonia, ser
vește la acoperirea unui pati
noar artificial din Osaka. Cor
tul se întinde pe o suprafață de 
3 000 m pătrați și cîntărește 
circa 6 tone.

După alegerile parla
mentare din 1959 au fost 
necesare două luni de 
tratative pentru formarea 
noii echipe guvernamen
tale ohndeze. Alegerile 
din 1963 au fost urmate 
de sondaje și negocieri 
care s-au prelungit mai 
bine de trei luni, pînă ce 
a fost găsită o formulă 
guvernamentală. De la ul
timul scrutin parlamentar 
(februarie a. c.) a trecut 
deja o lună și jumătate. 
Evoluția se înscrie, ca să 
zicem așa, pe linia tradiției. 
La Haga se caută încă for
mula unui nou guvern.

Practic, după șapte săp- 
tămini de tatonări, com
binații și consultări de cu
lise, după efortul epui
zant și eșecul mărturisit a 
patru „formatori" situația 
se prezintă la fel de încîl- 
cită și plină de incertitu
dini ca în primele ore 
după despuierea scrutinu
lui. Un acord de princi
piu a fost realizat, relativ 
repede, între partidul 
popular catolic, partidul 
creștin-isloric, partidul cal
vin și partidul liberal. S-a 
realizat o înțelegere chiar

in Chile
Trei milioane de alegători 

chilieni se prezintă astăzi în 
fața urnelor pentru a desemna 
pe cei 1 629 membri ai celor 
276 de consilii municipale din 
țară. Majoritatea celor peste 
6 000 de candidați au fost pro
puși de cele patru mari forma
ții politice chiliene : Partidul 
democraț-creștin, de guvernâ- 
mînt, Frontul de acțiune popu
lară, Partidul radical și Parti
dul național, care de anul tre
cut grupează membrii partide
lor liberal și conservator. Ale
gerile de azi, subliniază obser
vatorii. vor constitui un test al 
popularității regimului preșe
dintelui democrat-creștin, E- 
duardo Frei, după aproape trei 
ani de guvernare.

mâne cu lupta dreaptă n po- 
porului și studenților vietnamezi, 
vorbitorul și-a exprimat încrede
rea că cel dc al IX-lca Con
gres al U.I.S. va constitui o pu
ternică manifestare a solidarității 
internaționale a tineretului uni
versitar cu forțele progresiste ca
re se ridică împotriva politicii 
cercurilor imperialiste și în pri
mul rînd cu lupta dreaptă si 
plina de abnegație a poporului 
și studenților vietnamezi, împo
triva agresiunii S.U.A., pentru 
dreptul său sacrii de a decide 
în mod liber și suveran asupra 
problemelor independenței, uni
tății și reconstrucției patriei sale.

în intervenția sa, reprezentan
tul U.A.S.R. a arătat că o do
rință arzătoare a popoarelor și 
a studențimii din toate țările este 
aceea dc a trăi într-un climat 
dc pace, colaborare și înțelege
re între popoare, de a înlătura 
primejdia pe care o prezintă 
cursa înarmărilor, precum și c- 
xistența și puterea de distrugere 
fără precedent a armelor nu
cleare.

Studenții ca și opinia publică 
mondială nutresc convingerea 
profundă că pentru eliminarea 
pericolului nuclear și pentru ga
rantarea securității tuturor sta
telor este imperios necesar să 
fie interzise armele nucleare, să 
fie distruse stocurile existente, 

iar energia atomică să fie folo
sită în scopuri pașnice.

Studenții români, animați de 
năzuințe comune cu colegii lor 
din celelalte țări europene, sînt 
x’ital interesați în asigurarea 
păcii și securității pe continentul 
european, în dezvoltarea între 
toate statele a relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice șl 
culturale pe baza principiilor su
veranității și independenței na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și egalității depline 
în drepturi și avantajului reci
proc, fiind convinși că Europa, 
care a adus un aport de seamă 
la înflorirea civilizației și pro
gresului societății umane, poate 
astăzi să contribuie în mare mă
sură la însănătoșirea vieții inter
naționale, la preîntimpinarea 
unui război mondial și asigura
rea unui viitoij pașnic al po
poarelor.

Trecînd în revistă preocupări
le actuale ale asociațiilor stu
denților din țara noastră, repre
zentantul U.A.S.R. a expus di
recțiile viitoare ale activității 
U.A.S.R. în lumina celei de-a 
Vl-a Conferințe pe țară, pentru 
stimularea interesului studenților 
în pregătirea de specialitate, 
pentru întărirea contribuției salo 
la continua modernizare a pro
cesului de învățămînt, la ridica
rea conținutului și metodicii de 
instruire și educare la nivelul ce
rințelor economiei, științei și cul
turii contemporane. Uniunea A- 
sociațiilor Studenților din Româ
nia dezvoltă legăturile frățești 
cu organizațiile studențești din 
toate țările socialiste, militează 
pentru lărgirea relațiilor de coo
perare și își manifestă activ’ so
lidaritatea cu lupta pe care stu
denții și organizațiile lor din A- 
sia, Africa și America Latină o 
duc, alături de popoare, pentru 
cucerirea și consolidarea inde
pendenței naționale, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru un 
viitor de pace și progres. U.A.S.R. 
dezvoltă în același timp legă-

turile și contactele cu uniunile 
naționale studențești care luptă 
pentru reforma și democratizarea 
învățăminlului. pentru apărarea 
intereselor vitale și înfăptuirea 
năzuințelor legitime ale studen
ților.

Arătînd că în epoca noastră 
dc revoluție trhnico-științilică, 
un nuinăr tot mai mare de ti
neri năzuiesc să dobîndească o 
pregătire temeinică, o înaltă spe
cializare pentru a putea în a- 
ccst fel să contribuie la progre
sul cunoașterii umane, delegatul 
U.A.S.R. a subliniat că A...~. 
trebuie să sprijine în continuare 
lupta organizațiilor studențești 
pentru asigurarea dreptului și 
posibilității pentru toți tinerii de 
a primi o instrucție școlară și u- 
niversitară, pentru realizarea ți
nui larg sistem de burse de 
stat, de condiții de viață (lin ce 
în ce mai bune și asigurarea n- 
nui înalt nivel științific al în- 
vățămîntului superior, pentru ca 
acesta să-și poată îndeplini me
nirea sa de focar al științei și 
culturii, de propagare în rîndul 
tinerei generații a ideilor liber
tății, democrației, umanismului, 
respectului reciproc și înțelegerii 
întro popoare.

Plecând de la rolul pe care 
U.I.S. îl are în prezent în miș
carea mondială studențească, de 
la experiența dobîndită în cei 
peste 20 de ani de activitate, 
delegatul român a arătat Că 
U.I.S.. ca organizație larg demo
cratică, are rolul de a coordona 
acțiunile mari pe bază de o- 
biective comune aie unor orga
nizații studențești autonome și 
independente, egale în drepturi, 
care-și stabilesc politica și po
ziția în tpate problemele în mod 
de sine stătător, ținînd seama do 
condițiile, particularitățile și in
teresele studențimii din țara res
pectivă și de interesele mișcării 
studențești internaționale. S-a re
levat totodată necesitatea lărsJ- 
rii și întăririi în continuare a de
mocrației în cadrul U.I.S. , iar 
hotărârile adoptate și acțiunile 
inițiate de către U.I.S. trebuie să 
constituie rodul discuțiilor baza
te pe încredere și respect re
ciproc, pe luarea în considerare 
a opiniilor tuturor organizațiilor, 
astfel îneît ceea ce unește orga
nizațiile progresiste studențești să 
precumpănească asupra oricăror 
deosebiri de x’ederi.

Acordînd o mare importanță 
colaborării bilaterale în dezvol
tarea relațiilor dintre uniunile 
studențești și în apropierea tine
retului universitar, indiferent de 
convingerile politice, filozofice, 
religioase, pe temelia unor idea
luri comune, U.A.S.R. consideră 
că în condițiile actuale aceasta 
constituie o cale sigură pentru 
dezvoltarea cooperării și unității 
în mișcarea internațională de 
studenți.

Exprimînd năzuințele studen
ților din patria noastră, vorbi
torul a arătat că U.A.S.R. își va 
aduce și pe viitor contribuția la 
dezvoltarea cooperării și întări
rea unității de acțiune a studen
ților de pretutindeni, pe platfor
ma luptei pentru apărarea inte
reselor vitale și satisfacerea re
vendicărilor legitime ale studen
ților, pentru libertate și inde
pendență națională, împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
pace, democrație și progres so
cial.

și în privința repartiției 
numărului dc portofolii în
tre cei patru protagoniști 
ai proiectatei coaliții mi
nisteriale. l’e măsură ce 
trebuia însă trecut de la 
înțelegeri de principiu la 
formarea reală a cabinetu
lui, dificultățile s-au aglo
merat.

Conjunctura economică

calvin și-a manifestat marți 
„rezerve în privința linii
lor schițate pentru echili
brarea bugetului". Găsirea 
unor titulari pentru de
partamentele economice 
(Ministerul de Finanțe și 
cel al Economiei) s-a do
vedit mai mult decît difi
cilă. Personalitatea avan
sată de liberali pentru

vel a căutat, fără succes, 
să convingă unele perso
nalități din rîndurile Parti
dului popular catolic să-și 
asume răspunderea minis
terului economici.

La acest stadiu, popu- 
Iar-catolicii. partenerul cel 
mai puternic al prezuma- 
tei „coaliții în patru" a a- 
nunțat că „nu poate con-

In căutarea formulei
fiind ipotecată de serioa
se greutăți (fenomene d* 
stagnare în industrie, șo
maj în creștere, deficit bu
getar) cele patru partide 
care figurează în proiectul 
noii coaliții nu se grăbesc 
să-și asume angajamente 
concrete. Brusc, liberalii 
au constatat că „principii
le programului" în legă
tură cu care s-a stabilit un 
acord „nu sini suficient de 
clar exprimate". Partidul

postul de ministru de fi
nanțe, cunoscutul expert 
economist profesorul Wit- 
teveen a refuzat, în ciuda 
insistențelor, să-și asume 
portofoliul. Dr. Bakker, 
fost ministru al economiei 
în cabinetul precedent, in
dicat ca posibil conducă
tor al acestui departament 
de către partidul creștin- 
istorie, și-a declinat, la 
rîndul lui, candidatura. Ul
timul „formator" Biesbcu-

sidena decît nemulțumitoa
re propunerile pentru lista 
cabinetului". Apreciere ca
re părea să pună în cauză 
întreaga activitate de pînă 
acum. Conform principiu
lui : „cine sparge trebuie 
să plătească" regina Iu- 
liana a însărcinat cu o 
nouă rundă de sondaje în 
calitate de „formator" o 
personalitate din rîndul 
„nemulțumiților", frunta-

șul popular catolic de 
Jong. Noul „formator" a 
fost în tinerețea lui ofițer 
de marină și. in timpul ce
lui de-al 
mondial ;
mantă 
scos la ■ 
rinul al < 
și care I _ . o._. ___
de grenade antisubmarine. 
Râmîne de văzut dacă de 
Jong va reuși să aducă la 
linia de plutire coaliția 
guvernamentală în formu
la preconizată actualmen
te.

Ieri, de Jong a anunțat 
că în urma consultărilor 
avute cu liderii diferitelor 
partide „lista cabinetului 
e aproape formată". Surse 
din capitala olandeză pre
cizau însă că ultimul „for
mator“ urmează să între
prindă noi consultări. 
Deși, teoretic, criza e a- 
proape de rezolvare, ni
meni nu poate afirma cu 
certitudine că în următoa
rele zile va fi instalat la 
Haga un nou guvern.

I doilea război 
a reușit o perfor- 
deosebită: și-a
suprafață subma- 
cărui căpitan era 
fusese giuv lovit
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