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Debutul 
științific

Acad. Calus IACOB

VIAJA

RITMICITATEA
ÎN CONSTRUCȚII

în primul an al cincinalului, tn 
orașele țării urmează să fie con
struite, din fondurile statului, a- 
proape 58 000 de apartamente. 
Spre deosebire de anii trecuți, în 
regiuni s-au făcut din timp pre
gătiri intense pentru crearea con
dițiilor necesare asigurării unul 
ritm susținut de lucru în tot 
cursul anului, în scopul realizării 
integrale a volumului de locuin
țe planificat. în decembrie erau 
începute aproape jumătate din a- 
partamentele prevăzute în planul 
pe 1966. în prezent, constructorii 
din Capitală lucrează la peste 8 000 
de apartamente, parte din ele a- 
flîndu-se într-un stadiu de execu
ție avansat. Asigurarea din timp 
a frontului de lucru pe șantierele 
trusturilor regionale Bacău și Iași 
a creat condiții ca, încă din luna 
ianuarie, să se muncească într-o 
cadență vie la un mare număr de 
blocuri.

Cum se evită 
„predarea cheii“ în 
ultimele luni ale anului

a predării locuințelor există șl în 
regiunea Ploiești : în prima jumă
tate a anului se prevede darea în 
folosință a 1 278 de apartamente, 
iar în cea de-a doua — 1 518. Eșa
lonarea proporfionalS a numărului de 
apartamente pe trimestre șl chiar pe 
luni asigură folosirea rațională a ca
pacităților de execuție ale șantiere
lor, permite predarea ritmică a lo
cuințelor șl crearea posibilităților 
pentru pregătirea din timp a fron
tului de lucru din anul viitor. Se e- 
vită astfel „asaltul" din ultimele 
luni ale anului — de regulă no
iembrie și decembrie — cu toate 
consecințele sale negative asupra 
calității lucrărilor șl activității e- 
conomice a organizațiilor de con
strucții.

Dintr-o analiză a graficelor de 
eșalonare a locuințelor planifica
te pe acest an reiese însă că o se
rie de organlzafli regionale de con
strucții se adaptează cu greu acestei 
necesități reale pentru realizarea tn 
bune condiții a volumului de con
strucții planificat. Ele continuă să lu
creze în virtutea „tradiției", concen-

frtnd predarea „la cheia* a unul mare 
număr de apartamente tn ultimele 
luni ale anului. O atare stare de 
lucruri persistă de cîțiva ani în 
regiunea Oltenia. Iată cum a fost 
eșalonată anul trecut darea în fo
losință a locuințelor planificate : 
trimestrul I — 200 de apartamen
te (dar nu a fost predat nici unul), 
II — 1 022, III — 1050 (din care 
s-au predat doar 176) și IV — 
1 440. Rezultă că în ultimele trei 
luni s-au dat în folosință 2 150 de 
apartamente, cu 903 mal multe de- 
cît în celelalte nouă luni luate la 
un loc. Numai în decembrie s-a 
concentrat aproape 40 la sută din 
volumul de lucrări planificat pe 
trimestrul IV. Pînă la urmă, Trus
tul regional de construcții Oltenia 
nu a îndeplinit planul pe anul 
1965, rămînînd dator cu peste 300 
de apartamente.

Andrei IACOBOVICI
membru în comitetul C.S.C.A.S.

Secția Grăjdana a sectorului Berea 
din cadrul Trustului de foraj Plo
iești a realizat peste prevederile 
planului pe luna ianuarie 1 200 m 
forați. In fotografie : șeful de bri
gadă Ion Căbăroiu, șeful de echipă 
Dumitru Popa și sondorul Con

stantin Popa
Foto : Agerprei

Problema care se pune este: 
cum au eșalonat sfaturile populare 
și trusturile regionale construirea șl 
darea in folosință a locuințelor pla
nificate pe 1966 1

Eșalonarea rațională a volumu
lui de construcții de locuințe de-a 
lungul anului este o problemă care 
ă suscitat multe discuții. Și 
în mod cu totul firesc. După 
cum unei întreprinderi îl revine 
sarcina de a realiza și livra lună 
de lună produsele, tot așa, scopul 
final al activității organizațiilor de 
construcții trebuie să se concreti
zeze în construirea și darea în 
folosință a locuințelor în mod 
eșalonat.

Practica a dovedit că acest lu
cru este pe deplin realizabil. Pe 
baza cunoașterii posibilităților rea
le ale întreprinderilor de con
strucții și prin crearea din timp 
a condițiilor necesare bunei des
fășurări a lucrărilor — stabilirea 
amplasamentelor, asigurarea pro
iectelor și materialelor — în Ca
pitală s-a asigurat o eșalonare mai 
bună a realizării planului de lo
cuințe pe acest an. întreprinderea 
de construcții-montaj nr. 1, de 
pildă, a repartizat numărul de a- 
partamente pe trimestre în felul 
următor : I —■ 20 la sută, II —■ 
38 la sută, III — 12 la sută și IV — 
30 la sută. Procentul mai mic din 
trimestrul III este determinat de 
f; itul că în această perioadă s-a 
prevăzut darea în folosință si a 
altor obiective.

O bună repartizare pe trimestre

(Continuare în pag. a III-a)

Studentul care Intră 
azi în facultate va fi 
specialist peste cîțiva 
ani și va fi pus în si
tuația să profeseze la 
nivelul de atunci al 
dezvoltării științei șl 
tehnicii. De aici și pre
ocuparea stăruitoare 
de a se găsi căi tot 
mal bune pentru a asi
gura tinerel generații 
o pregătire teoretică șl 
practică atît la nivelul 
cerințelor actuale cît șl 
a celor de perspectivă. 
Pe această linie se în
scrie și activitatea 
cercurilor științifice stu
dențești.

Incontestabil, rezul
tatele dobîndlte de 
cercurile științifice din 
cadrul facultăților noas
tre atestă interesul 
sporit al tinerilor 
pentru munca grea 
dar plină de satisfacții 
a cercetării, pentru 
munca de creație știin
țifică. Conferințele pa 
țară, sesiunile cercu
rilor științifice studen
țești din anii trecuți au 
relevat o seamă de lu
crări care constituie de
buturi promițătoare. Pe 
linia unor asemenea 
rezultate aș releva lu
crările trafînd proble
me din domeniul aero
dinamicii marilor vi
teze elaborate de stu- 
denți ai anului V pro
moția 1964—1965, prin
tre care Dan Socolescu, 
Rodica Chirilă, Marina 
Poricel, Adelina Geor
gescu, Paul Ciocîrlan, 
Petre Mazilu și Dorel 
Homenfcovschi, în ca
drul cercului de meca
nica fluidelor, de la 
Facultatea de matema- 
tlcă-mecanică a Uni
versității bucureșfene. 
El au fost solicitați să-șl

prezinte lucrările la 
Conferința de mecani
că din septembrie anul 
trecut, organizată de 
Academia Republicii 
Socialiste România, în 
colaborare cu Ministe
rul Învățămîntului.

Cercurile științifica 
creează un cadru pro
pice însușirii de către 
sfudenți a unor cuno
ștințe mal largi decîf 
cele primite la cursuri, 
manifestării Inițiativei 
creatoare Tn studiu. 
Totuși, după părerea 
mea, potențialul lor In- 
structiv-educativ nu 
este încă suficient va
lorificat, deoarece pînă 
acum nu s-au definit 
clar obiectivele de an
samblu care se urmă
resc.

în legătură cu acti
vitatea de cercetare 
științifică a studenților 
se exprimă mal multe 
puncte de vedere. Unii 
cred că în cadrul aces
tor cercuri ar trebui să 
se realizeze îndeosebi 
lucrări originale, con
sidered că este inutil 
să punem pe student 
să reverifice o anume 
problemă, să restudie- 
ze unele teme eluci
date. Se pare că acesta 
este un punct de ve
dere greșit, deoarece, 
excepție'făcînd unii ti
neri deosebit de în
zestrați, studenții nu 
pot realiza asemenea 
lucrări, între altele, din 
cauza cunoștințelor lor 
incomplete. Studierea 
operei marilor oameni 
de știință care uimesc 
prin orizontul larg de 
gîndire, a metodelor 
lor de Investigație poa
te să suger.eze teme 
deosebit de Interesan
te pentru cercurile

științifice studențești. 
Propunîndu-ne In pri
mul rînd un asemenea 
obiectiv putem obișnui 
pe toți tinerii aflați pe 
băncile facultății să 
facă pfimul pas în 
munca de cercetare. 
Aș vrea să susțin a- 
ceasfă Idee printr-un 
exemplu de care îmi 
amintesc cu mult res
pect. La Clu], cînd e- 
ram un tînăr asistent 
universitar, regretatul 
profesor Th. Anghelufă 
organiza două seml- 
naril matematice pe 
săptămînă. Ele ofereau 
studenților prilejul să 
se apropie mai mult 
de cuceririle științei, 
tinerii învățau de la 
cercetători șl oameni 
de știință cu experien
ță să aprofundeze prin
cipii fundamentale, 
moduri concrete de In
vestigație, de rezolvare 
a unor probleme difi
cile. Poate șl aceasta 
explică, în parte, de ce 
facultatea de care a- 
minfeam a dat țării 
mulți profesori buni de 
matematică.

Studenții sînt dornici 
să cunoască ca e nou 
și actual în diferite dis
cipline predate de 
profesori, să știe care 
sînt tendințele, curen
tele ce se manifestă la 
un moment dat. Aces
tei dorinfi ar trebui 
să-l răspundă în mare 
măsură șl cercurile 
științifice. Referatele 
prezentate pe baza 
studierii unei biblio
grafii recomandate de 
profesori cred că nu 
trebuie subapreciate, 
cum se face uneori, ci

(Continuare 
în pag. a n-a)

• MITING
Df 0 AMPLOARE 
IĂIIA PRECEDENT

Peste 500 OOO de 
oameni s-au adunat 
în centrul capitalei 
Greciei cu ocazia 
celei de-a doua ani
versări a victoriei în 
alegeri a partidelor 
Uniunea de centru șl 
E.D.A. (Coresponi 
dență din Atena).

Uzinele „Grlvlța roșie* — București. In hala cazangerlel se plămădesc cazane destinate Industriei chimico
Foto : M. Andreescu
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Sînfem zilnic marforll unor 

comportări cetățenești de fru
moasă ținută în atîtea zone 
de lucru și de viață, și fap
tul că sentimentul patriotic se 
afirmă ca o prezență conti
nuă, că e firesc, obișnuit, s-ar 
putea să scape unui ochi care 
caută neapărat ineditul izbi
tor, spectaculosul. Nu e deloc 
imposibil ca atitudini ce fin 
de esența unui fenomen so
cial de largă cuprindere, 
unui climat general de exis
tență, să fie considerate de 
domeniul obișnuitului și s-au 
văzut oameni care trec ne- 
atenți pe lingă monumente 
pentru simplul motiv că a- 
cestea sînt prea aproape de 
casa lor și că le au sub ochi 
prea în fiecare zi. Cei fineri, 
care în mod firesc sînf căută
tori de certitudini, au revela
ția acestui puternic sentiment 
patriotic, descoperindu-se pe 
ei înșiși drept continuatori di- 
recți și curajoși ai celor mai 
frumoase vaiori de civilizație 
și cultură preluate de la îna
intași, pe care le vor ridicate 
pe strălucite trepte superioa
re, în domeniile de lucru, de 
gîndire și de construcție spre 
care îi îndeamnă talentele, 
pregătirea de profesie. Prin 
anul 1960, cîțiva sfudenți filo
logi, medicinișfi și politehni
cieni au făcut o călătorie pe 
care din bravadă juvenilă o 
numiseră, încă de la plecare, 
„istorică". Ceva era adevărat, 
călătoria lor prin țară avea 
țlrepf scop vizitarea locurilor

memoriale Istorice. Au în
ceput cu Transilvania, itinera
rul lor trecea prin vechile 
cetăți dacice și pe rețeaua 
drumurilor romane, prin Cîm- 
pia Turzii cu amintirea lui 
Mihai Vifeazu, de aici la 
Cîmpia Libertății de la Blaj 
cu memoria lui 1848, neoco
lind bineînțeles centrele șl 
mulțimea de localități cu o 
bogată și rezistentă tradiție 
culturală pe care le aveau de 
străbătut pînă să facă un po
pas mai lung la Alba lulia, 
orașul în care mulțimile săr
bătoriseră, cu decenii în 
urmă, cu adîncă seriozitate 
cetățenească, unirea tuturor 
românilor. De acolo urmau să 
se îndrepte spre nord, în 
locurile natale ale lui Coșbuc 
și Rebreanu, pentru a dezlega 
„enigma" : cum s-a întîmplat 
ca aceleași locuri să dea pe 
„cel mai avîntat poet", dar și 
pe „cel mai sobru și mai mă
surat povestitor"... Vroiau să 
treacă apoi pe la Rodna Ve
che, în Moldova, coborînd 
printre monumentele lui Ale
xandru cel Bun, Ștefan cel 
Mare, Petru Rareș și Vasile 
Lupu, spre Mărășeșfi. Călăto
ria avea, spuneau ei nu fără 
mîndrie, idei poetice, și îșl 
notaseră ca deosebit de im
portante punctele atinse de 
Eminescu în adolescența sa, 
consfatînd cu surprindere en
tuziastă că aceste puncte e- 
minesciene sînt tocmai punc
tele de răscruce ale existen
ței istorice a țării. Observația

Ștefan BÂNULESCU

aceasta nu e, desigur, Inedită, 
dar faptul că o căpătaseră 
prin propriul lor efort — în 
împrejurări contemporane de 
efervescență culturală — le-a 
devenit fundamentală în înțe
legerea vieții poetului. Călă
toria lor, o dată începută, s-a 
complicat. Și ca spațiu și ca 
timp. Evenimentele de istorie 
actuală cu sensuri cuprinză
toare se dovedeau a fi esen
țiale pentru desprinderea în
țelegerii asupra celor vechi.

INSTANTANEE

Locuri memoriale Istorice se 
iveau acum din ce în ce mai 
multe, la fiecare pas în dru
mul lor pe cuprinsul țării, le 
solicitau observația, îi în
demnau la meditații temei
nice, le reproșau parcă lipsa 
unor lecturi și informații vasfe
— foafe aceste locuri istorice
— privite și îmbogățite prin 
rezolvările istoriei noi de 
construcție și de cultură în- 
tărindu-le conștiința demnită
ții contemporane, de fapt a 
rostului lor activ și creator
— deveneau fot mai tentante 
și mai bogate în sensuri, cu 
cît ele trăiau în memoria vie 
a tuturor cetățenilor angajați

în construcțiile din locurile 
străbătute. Sentimentul civic 
treaz al marii colectivități ce
tățenești se dovedea o punte 
de unire firească între como
rile de existență și experien
țe istorice și energiile mari
lor construcții declanșate pre
tutindeni în țară de vremile 
noastre socialiste, chemîndu-i 
pe tineri să dea o înaltă în
țelegere locurilor și oameni
lor, să devină contemporani 
curajoși, cu un ascuțit simț 
al solidarității istorice, al con
tinuității înaltelor valori de 
civilizație și cultură, în efor
turile neobosite pentru con
strucțiile și noile împliniri. A- 
colo unde monumentul pal
pabil de veche istorie lipsea, 
cum ar fi de pildă pe întin
surile vegetale bărăgănene 
— numite amar pe la începu
tul secolului al XlX-lea de un 
călător străin, „civilizația de 
lut și de paie" — i-a izbit pe 
căutătorii fineri de înțelesuri 
rsari, vitalitatea memoriei 
istorice a cetățenilor, trezită 
în lumina de azi a unei civi
lizații rurale autentice, care 
recompune din îndepărtate 
amintiri, din înfîmplări bă- 
frîne petrecute pe un dîmb 
de pămînf, pe un curs de 
apă, pe o vale nisipoasă, 
fragmente zguduitoare de 
istorie care-și trec firul prin 
nemaiștiuții ani cînd se cresta 
timpul pe răboj, prin anii de 
neuitat ai lui Cuza, prin eve
nimentele lui 1877 sau prin 
lunile tragice ale lui 1907.

Călătoria noastră studen
țească de atunci a fost, desi
gur, sumară — îmi mărturisea 
unul din tinerii călători, de
venit azi Inginer. Foarte 
multe, cele mai multe „locuri 
memoriale* au trebuit să le 
lase pe seama călătoriilor din 
anii următori, cînd fiecare a- 
vea să se așeze într-o parte 
sau alfa a țării, să-și exercite 
profesia, să-și împlinească 
rosturile existenței năzuite, să 
ridice valorile de cultură și 
civilizație asimilate în spiri
tul unei continuități istorice 
de mari răspunderi socialiste. 
Deși preocupările, profesiile, 
locurile diferite care i-au 
chemat i-au despărțit înfr-un 
fel, ei și-au continuat călă
toria istorică, înfr-un mod di
rect și creator, și-au întretăiat 
și unit mereu drumurile, prin 
evenimentele de lucru și de 
răspunderi socialiste zilnice. 
Au intrat pe drumurile acti
ve, esențiale, ale istoriei de 
azi care le cere toate pu
terile de muncă și de creație, 
dobîndind matura virtute ci
vică ce înnobilează preocu
pările, profesiile, sfrînge în
tr-un singur fot constructiv 
dragostea de trecutul istoric, 
de valorile înaintașilor șl 
contribuția neobosită, de 
mare preț, la edificarea con
strucțiilor vaste și pașnice 
ale țării noastre socialiste, 
pentru a desfășura și împlini 
cu temeinicie rosturile isto
rice superioare de azi ale 
poporului nostru.

MODA
IN

BUCĂTĂRIE

SUFRAGERIE
Sute de articole sînt 

destinate Bă ușureze 
efortul zilnic al gospo
dinei, să completeze 
ceea ce într-un cuvint 
se cheamă confortul co
tidian. Industria ușoa
ră, care are o pon
dere deosebită în sa
tisfacerea cerințelor cu 
articole de uz gos
podăresc, a prezentat la 
contractările pentru a- 
cest an numeroase sor7 
timente noi ce vor fi li
vrate comerțului. Despre 
ele ne-a vorbit pe scurt 
tovarășul CONSTANTIN 
TATOMIR, director ge
neral în Ministerul In
dustriei Ușoare.

— Gospodinele, turiștii, 
sportivii, copiii vor avea o 
mulțime de surprize, la un loc 
peste 200, cifra reprezentînd 
totalul noilor modele de arti
cole de menaj și jucării, sport 
și voiaj.

Și de data aceasta plasti
cul e la loc de cinste. Noută
țile în acest domeniu se con
cretizează în lustre, lampada
re, veioze etc., în total 36 de 
modele, în ton cu tipurile de 
mobilă existente în magazi
ne. Ele își vor face apariția 
începînd din luna iulie. Apoi: 
cutii simple și duble (pentru 
păstrarea sandvișurilor), com- 
potiere bicolore, forme de pră
jituri, râzătoare de legume 
(care nu se mai oxidează ca 
cele de metal), butelii ce re
zistă la temperaturi pînă la 
180 de grade (pentru păstrarea 
laptelui cald), căni gradate 
pentru dozarea alimentelor, 
perii cu fire sintetice (de spă
lat vase de bucătărie), pulve- 
rizatoare pentru umezirea ae
rului din camerele de dormit, 
jucării, brazi din material 
plastic, flori artificiale și al
tele. Ele vor fi puse în vînza- 
re începînd cu primul trimes
tru al anului.

(Continuare în pag. a III-a)

• In comitetul 
CELOR 18 
DE LA GENEVA

Delegația sovietică a 
prezentat nota adresată 
de guvernul U.R.S.S gu
vernului S.U.A. privind 
consecințele grave ale 
prăbușirii bombardie
rului american în Spa-< 
nla.

• Acord 
de principiu 
asupra viitorului 
cabinet italian

Joi seara a inter
venit un acord de 
principiu intre cele 
patru partide care 
urmează să iormeze 
coaliția guverna
mentală din Italia, 
asupra „dozării" 
portoioliilor în vi
itorul cabinet prezi
dat de Aldo Moro.

I

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului R. S. Cehoslovace

Joi, 17 februarie 1966, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a primit în 
audiență de prezentare pe Cestmir

Clsar, ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste Cehoslovace la București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

Muntelui alb

Victoria, 
rezervații 
unde tră-

plăcută 
pășeam

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Am trecut linia E- 
cuatorului. Ni s-a în- 
mînat cîte o „diplo
mă" care atestă că 
am trecut în jumăta
tea de sud a globu
lui pămîntesc. La nu
mai cîteva minute de 
la această 
ceremonie,, 
pe pămîntul Kenyei.

Citisem cîndva că 
în preajma lacului 
Ngong, turiștii sînt 
cazați în apropierea 
unui masiv păduros 
pe unde se plim
bă lei, că noaptea, 
urletele lor se aud 
pînă departe. Nici o 
exagerare în această 
aiirmație. M-am putut 
încredința personal 
de acest ciudat ade
văr. Pe vaste teritorii, 
începînd de la stră
vechiul port Mom
basa, situat pe coas
ta de est a țării, 
scăldat de apele O- 
ceanului Indian și 
pînă în vest, pe ma
lul lacului 
se întind 
naturale,

iese numeroase ani
male sălbatice — de 
la grațioasele gazele 
sau girafe pînă la 
fiarele cele mai de 
temut — lei, leoparzi, 
rinoceri.

★
Capitala țării. Nai

robi, este un oraș 
deosebit de frumos. 
Cu numai șapte de
cenii în urmă nume
le lui era cu totul 
necunoscut. Explica
ția ? Localitatea nu 
se născuse încă. A- 
pariția sa e legată 
de construirea căii 
ferate — de la por
tul Mombasa pînă în 
centrul țării. Cînd un 
muncitor constructor 
a descoperit — se 
spune — un izvor, el 
a strigat cu bucurie 
„Nairobi", adică „a- 
pă rece".

De pe o colină ora
șul oferă privirilor o 
panoramă în care nu
meroase palate și 
vile de o albeață 
strălucitoare, temple 
budiste, străzi pline

de freamăt, alei de 
palmieri șl crînguri 
cu eucalipți, ptrîiașe 
cu ape cristaline — 
se îmbină într-un a- 
trăgător peisaj urba
nistic. Populația afri
cană a Kenyei cu
prinde 44 de .triburi, 
cele mai importante 
fiind kikuyu, kamba, 
masai, 
Nairobi 
315 000 locuitori; 
afară de 
un mic 
europeni, 
jumătate 
lație 
din indieni.

★
Industria — ca în 

orice țară care a 
cunoscut jugul colo
nial — este puțin 
dezvoltată, fiind re
prezentată doar de 
unele întreprinderi 
de prelucrare a ma-

Ing. Petre 
TOMOROGA
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,,G. Enescu' (la sala mică 
CONCERT BEETHOVEN — 20. 
Operă și Balet : TRAVIATA — 19,30. 
stat de operetă : PRINȚESA CIRCU-

TOALETA ORAȘULUI
; ■ 9

Cele peste 4 000 de străzi ale Ca
pitalei au o lungime totală de 1 750 
km, adică dublul distanței Bucu
rești — Baia Mare. Arterele largi 
și aleile încadrate de blocuri mo
derne îți apar ca o adevărată țesă
tură de bitum, asfalt și piatră, ani
mată de o circulație neîntreruptă.

Strada face parte integrantă din 
„haina orașului". Pentru a avea o 
ținută civilizată, orașul trebuie să 
aibă totdeauna veșmintele curate, 
îngrijite.

— O stradă curată oferă un ca
dru de viață agreabil, un pretext 
minunat de plimbare adesea, opi
nează profesorul ASCANIO DA
MIAN, rectorul Institutului de ar
hitectură „Ion Mincu". Chiar cu 
prețul unui mic ocol, parcurgerea 
unei asemenea artere este o rela
xare; prezența unor vitrine fru
moase, a blocurilor cu fațade mo
derne ne dă chiar o emoție este
tică.

Ne-am obișnuit să-i întîlnim, 
pînă noaptea tîrziu, pe harnicii lu
crători care fac „toaleta cotidiană" 
a orașului. Tot mai des este văzută 
mașina pentru întreținerea străzii. 
Capitala dispune azi de numeroase 
vehicule : 124 autostropitori (41 cu 
dispozitiv special pentru periat), 
automăturătoare-colectoare și au- 
tospălători pentru trotuare. Munca 
de îngrijire a Străzilor, a parcu
rilor și piețelor — indispensabilă 
pentru păstrarea frumuseții și să
nătății orașului — se bucură, atunci 
cînd este făcută cu temeinicie, de 
cea mai vie apreciere din partea 
cetățenilor. Bucureșteanului îi fac 
plăcere frecventele remarci elo
gioase ale vizitatorilor și turiștilor 
referitor la ținuta bulevardelor 
noastre, la străzile și spațiile verzi, 
în unele anotimpuri de-a dreptul 
splendide, ale Capitalei noastre. în 
scrisorile primite la redacție, citi
torii — exigenți — ne semnalează 
însă și unele neglijențe în munca 
celor ce întrețin haina orașului.

O primă constatare critică se re
feră la contrastul dintre modul 
cum se întreține strada în centru 
și la margine.

în legătură cu aceasta, tovarășul 
NICOLAE TURCU de pe strada 
Galați spunea :

— Am senzația că parcul din do
tare nu este folosit din plin. Zile 
întregi nu văd în cartierul nostru 
decît tomberoanele.

Omul avea dreptate. In diminea
ța raidului nostru, controlorul 
GENU DENICHIE din sectorul I al 
raionului 1 Mai spunea : „Ceea ce 
rămîne după topirea zăpezii este 
pămîntul; cu tomberoanele înaintăm 
foarte încet, în sector avem 80 de 
străzi, ne-ar mai trebui mașini". 
„Pămîntul" erau de fapt movile... 
de noroi șl moloz. Ele ar fi putut 
dispare într-o clipă. Dar mașinile 
stăteau frumos aliniate în garajul 
întreprinderii de salubritate, avînd 
montate pluguri.

— De ce nu demontați plugurile ? 
îl întrebăm pe inginerul șef DAN 
SAVA.

— Barometrul indică timp va
riabil — ne-a răspuns el. La noap
te s-ar putea să ningă !

Așadar, mașinile așteptau imo
bilizate zăpada, la discreția capri
ciilor vremii, în loc să lucreze la 
dezglodarea străzii. Este vorba aici, 
evident, de o lipsă de mobili
tate în utilizarea parcului de ma
șini, de un sistem greoi de optare 
operativă la cerințele cotidiene ale 
orașului. în autobaza întreprinderii 
de salubritate București, în ziua de 
15 februarie stăteau 10 automătu- 
rătoare !

Unele străzi din cartiere sînt cu
rățate numai o dată pe săptămînă.

— Este adevărat; nu toate stră
zile sînt asfaltate, dar asta nu în
seamnă că cele pietruite nu tre
buie măturate — își exprimă ne
mulțumirea inginerul ION PO
PESCU de pe strada Sabarului. în

altă ordine de idei, coșurile pentru 
hîrtii din locuri neaglomerate nu 
sînt deșertate zile întregi. Același., 
lucru se petrece pe unele străzi 
și cu lăzile pentru gunoi, așezate 
în fața caselor. Prea rar trec prin 
unele locuri autoclavele.

— Și totuși s-ar părea că mași
nile salubrității mișună prin oraș 
— observă DUMITRU NEICUȚES- 
CU din cartierul Balta Albă. Dar 
nu totdeauna în modul cel mai 
rațional și cu maximum de folos. 
Uneori te întrebi: de ce e nevoie 
să se stropească străzile pe ploa
ie ? Am văzut odată un șofer care 
deșerta apa din cisternă într-un 
canal. De ce faci asta ? l-am în
trebat.

— La noi —> mi-a spus el — cînd 
ai consumat apa se presupune că 
s-a încheiat și curățenia.

★
—■ Cum știți dacă sînt curate 

străzile ? l-am întrebat pe tovar 
rășul NICOLAE STOICESCU, de 
la secțiunea gospodărie a Sfatului 
popular al raionului N. Bălcescu.

— Urmărim graficul serviciului 
de salubritate.

La serviciul de salubritate ne-am 
întîlnit cu șeful serviciului, tova
rășul VASILE NANU, la ora cînd 
curățenia trebuia să fie gata. Dîn- 
sul garanta, după grafic, că tro
tuarele din fața Parcului Libertă
ții trebuie să fie „lună". Ne-am de
plasat la fața locului și am con
statat contrariul. Pe străzile Sa
barului, Lăieșu, Albă, Liveni mă
turătorii nu trecuseră de o săp
tămînă. Așa se întîmpiă cînd se 
apreciază munca din birou, după 
„situații" și „grafice".

— Modernizarea a cuprins în
treaga Capitală. Pretutindeni se 
construiesc blocuri noi, complexe 
de deservire, încercăm să realizăm 
finisaje superioare — ne spune 
arhitectul EUGEN VERNESCU de 
la Institutul de proiectarea con
strucțiilor tip. Curățenia perfectă a 
străzii constituie însă „finisarea 
continuă" a peisajului urbanistic. 
Sigur, e bine, să se tindă spre o 
tehnicizare a lucrărilor de salubri
zare. Mai sînt însă operații care se 
pot face și cu mijloacele obișnuite, 
cum e de pildă tomberonul. Ori
care ar fi însă mijlocul, unicul 
criteriu al bunei sale folosiri este : 
cum rămîne strada în urma lui ?

★
în Piața Coșbuc, zăpada a fost 

înlăturată relativ repede, asfaltul 
este spălat de trei ori pe săptămî
nă, rezidurile sînt transportate zil
nic. Dar iată că mormane de lăzi, 
butoaie și sticle împiedică circula
ția, strică aspectul, altfel plăcut, al 
pieței.

— Toate acestea trebuie ridicate 
de I.R.V.A. Vitan; am făcut de
mersuri, dar nu se deranjează ni
meni, spune N. URZICĂ, adminis
tratorul piețelor din raionul Nico- 
lae Bălcescu. O dată cu venirea 
primăverii, acestea devin focare de 
infecție...

— Focarele de insalubrizare 
sînt mai multe, remarcă dr. TOMA 
NICULESCU, inspector șef de stat 
al SANEPID. In primul rînd plat
formele de gunoi, lîngă blocurile 
cu patru etaje; soluția propusă 
conducerii Institutului „Proiect"- 
București este ca, pentru viitor, a- 
cestor construcții să li se prevadă 
crematorii proprii. Un alt focar 
este întreținut de cetățenii care 
cresc, chiar în centrul orașului, 
păsări și animale; pregătim norme 
pentru zonarea creșterii animalelor. 
Foarte mult afectează aspectul 
străzii depozitarea ambalajelor în 
apropierea . magazinelor alimen
tare, a tonetelor și piețelor. Este o 
condamnabilă lipsă de organizare 
a muncii la I.R.V.A., deoarece cu 
toate sesizările și chiar sancțiuni
le primite din partea noastră, lasă 
aceste materiale aruncate pe unde 
se nimerește.

S-a scris despre practica spar-

gerii trotuarelor la scurt timp după 
finisarea lor, despre „fermoarul" 
care se închidea dimineața pentru 
a se deschide noaptea. Sînt însă și 
fermoare create anume să nu se 
mai închidă niciodată. Iată-1 pe cel 
de pe Bd. 1 Mai.

— Priviți cît noroi este la „pi
cioarele" acestor blocuri — ne a- 
trăgea atenția muncitorul GH. 
ȘTEFAN, președintele comitetului 
blocului nr. 1. Tot acest cartier nou 
trebuie să suporte prezența no
roiului, datorită ideii de a face 
de-a lungul trotuarului spații pen
tru flori. Din moment ce în fața 
blocurilor sînt amenajate zone 
verzi speciale, ce rost are această 
„bandă" de transport al noroiului 
și prafului în casele oamenilor ? 
Oricît am îngriji imobilele, oricît 
ar încerca muncitorii să curețe 
strada și trotuarele, așa-zisul „spa
țiu verde" rămîne o sursă princi
pală de murdărie în cartier.

— Nu singura — ne-a spus to
varășul CONSTANTIN MORARU, 
deputat în circumscripția nr. 8 a 
raionului 30 Decembrie. Iată un 
exemplu : pe strada Snagov există 
o stație de betoane, a întreprinde
rii de construcții și montaj nr. 2. 
La intervale de cîteva minute, ies 
mașini încărcate cu var și ciment, 
dar și cu noroi pe roți. De ce nu 
se instalează o stație de spălare ? 
Ar fi o modalitate de închidere a 
unei surse de murdărie a străzilor 
din centrul Capitalei.

Ar fi indicat, de altfel, să se 
creeze stații de spălare (eventual 
mobile) la ieșirea tuturor marilor 
șantiere de construcții, în autoba
zele de transport șl la intrarea pe 
căile de acces ale Capitalei.

Ce părere au, față de propune
rile cetățenilor înserate aici, între
prinderea de salubritate și Secția 
de gospodărie a Sfatului Popular 
al Capitalei ?

• Filarmonica de stat
a Palatului) :
• Teatrul de
• Teatrul de 
LUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale' (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, 
(sala Studio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie ; INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : CANIOTA — 19,30.
• Teatrul „C. 1. Nottara' : ANTIGONA șl ME- 
DEEA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea' : ARICIUL DE LA 
DOPUL PERFECT — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : CÎNTĂREȚUL TRISTE
ȚII SALE — 20.
• Teatrul „Țăndărică' (sala din Calea Victoriei) : 
KATIA ȘI CROCODILUL — 17, (sala din str. Aca
demiei) : NĂZBÎTIILE LUI ȚĂNDĂRICĂ — 10; 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (sala Savoy):
REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Victoria): OMUL 
ZĂPEZILOR _ - 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MEREU MAI SUS 
— 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

DE

cinematografe
• PROCESUL ALB ; Republica — 9| 11,15» 13,45| 
16,15> 18,45) 21,15.
• TOM JONES : Patria — 9,30; 12,30) 16,15, 19i 
21,30, București — 8,45, 11, 13,30) 16; 18,30) 21, 
Feroviar — 8,30) llt 13,30» 16; 18,45» 21,15, Mo
dern — 10) 12,30» 15,30; 18, 20,30.
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA î Cinemateca : 
10> 12) 14.

• CALEA VICTORIEI sau CHEIA VISURILOR: 
Luceafărul — 9,30; 11,45; 14) 16,15) 18,30; 20,45, 
Excelsior — 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30 (la ambele 
completarea Băiatul și furtuna).
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE I : Capitol
— 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21, Grivița — 9,30;
12,15; 15; 17,45; 20,30, Gloria — 9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30.
• DEPĂȘIREA: Festival.—. 9; 11,30) 13,45; 16,15; 
18,45; .21,15, Floreasca — 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, 
Rahova — 15,30; 18; 20,30 (la toate completarea 
Șl acum... puțină gimnastică).
• PINGUINUL : Victoria — 10, 12; 14; 16; 18,15; 
20,30.
• A TRECUT O FEMEIE — cinemascop : Central 
(completare Elevul de serviciu) — 9,15) 
16; 18,15; 20,30.
• ULTIMUL MILIARDAR : Lumina 
Sculptorul șl timpul) — 9,30; 11,45; 14; 
20,45.
• DUMINICĂ LA NEW YORK: Union — 11; 15,30; 
18; 20,30.
• PARISUL VESEL: Doina (completare Călătorie 
imaginară) — 10; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• A IX-A EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE 
IARNĂ — ROȘU ȘI NEGRU — PLASMA : Timpuri 
Noi — 10—21 în continuare.
• AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Giuleștl (com
pletare Marinarii sovietici în Danemarca) — 16,
18,15; 20,30.
• CRIMINALUL IN VACANȚĂ — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (completare Arme ale cu
noașterii) — 10; 16; 18; 20, Crîngașl (completare 
Nomazii) — 16; 18; 20.
• MUNCILE LUI HERCULE : Dacia — 9,30—14 în 
continuare ; 16,15; 18,30; 20,45.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ —1 
cinemascop : Buzești (completare Cînd soția e ple
cată) — 8; 10; 12,15; 15,30; 18; 20,15.
• TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Cosmos (completare 
Gara) — 14; 16; 18; 20,15, Vitan (completare Arhl- 
tecțl, constructori, țesători) — 11; 16; 18,15; 20,30.
• VIZITA — cinemascop : Bucegi — 9,45; 11,45; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Miorița — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Melodia — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45) 21.
• CATIFEAUA NEAGRA — cinemascop i Unirea 
(completare Gara) — 16; 18,15; 20,30.

11,30; 13,45;

(completare
16,15i 18,301

• ȘAH LA REGE : Tomis — 9,30) 11,30) 13,30) 16) 
18,15) 20,30, Flamura — 9,15) 11,30) 13,45) 16) 18,15) 
20,30 (la ambele completarea Adam șl Eva în Flat 
lux).
• STEAUA BALETULUI: Flacăra (completare Sport
nr. 6/1965) — 14,30) 16,30) 18,30, 20,30, Aurora
(completare O vînătoare neobișnuită) — 10, 12, 14, 
16,30) 18,30; 20,30,
e TATĂL SOLDATULUI : Munca (completare Ble- 
mente) — 16; 18; 20.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop: Popular — 
10,30; 16; 18,30; 21, Ferentari — 15,30; 18; 20,30. 
9 PROCESUL de LA NURNBERG — ambele serii: 
Arta — 10; 16, 19,30, Volga — 9,30, 13; 16,30; 20.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop t 
Moșilor (completare O vînătoare neobișnuită) — 
11; 15,30; 18; 20,30.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Viitorul (completare 
Cronică Ia un miracol) — 15,30; 18; 20,30.
• COLINA : Colentina — 15,30; 17,45; 20.
• CAMERA ALBĂ : Progresul (completare Ajutor, 
mă înec) — 15,30; 18; 20,15.
• ONORABILUL STANISLAS, AGENT SECRET: 
Lira (completare Pupăza din tei) — 10,30i 15,30) 18; 
20,30.
• CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Drumul 
17,45; 20.
• ÎNVĂȚĂTORUL din VIGEVANO : 
16; 18,15; 20,30.
• JUDEX : Pacea (completare Porțile 
15,45; 18; 20,15.

Sării —15,30)

Cotrocenl —-i

de Fler)

TELEVIZIUNE
19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru 

„Poveste cu Iepurași” șl „Micul scafan-cel mici :
dru“ — filme de desene animate. Pentru tineretul 
școlar : Sport la... microscop. BASCHET • 20,00 — 
Săptămînă o 21,00 — Avanpremieră • 21,15 — Un 
nume drag, o melodie • 21,40 — TELEGLOB. Pa
risul în 30 de minute *22,10 — Muzică pentru
două plane © 22,30 — Telejurnalul de noapte, bu
letinul meteorologia.

Valentin HOSSU

Colecțla do arid Dinu șl 8o- 
vasla Vlntllâ, aparținînd mu
zeului din comuna Topalu este 
expusâ Ia Muzeul regional de 

artâ Dobrogea
Foto •. A. Cartof an

Ecouri la ancheta „Dacă sita e prea largă,

în mina cumpărătorului cad mărfuri defecte''

televizoare care

Deși este o întreprindere 
tînără, a cărei producție 
impune să fie rezolvate 
probleme dintre cele mai 
dificile ale tehnicii moder
ne, uzina „Electronica" din 
Capitală a reușit să pu
nă la îndemîna cumpă
rătorilor aparate de ra
dio și
satisfac, în mare măsură, 
cerințele. Dar nu despre fe
lul cum s-au obținut suc
cese vrem să vorbim, ci 
despre ceea ce ar trebui să 
se facă pentru a se închide 
„găurile sitei" prin care, așa 
cum s-a arătat în articolul 
publicat, în mîna cumpără
torului mai cad mărfuri 
defecte. Că ele există, o 
dovedesc sesizările cumpă
rătorilor, precum și faptul 
că Ministerul Comerțului 
Interior și-a instalat în u- 
zină o brigadă de recepțio- 
neri cu sarcina de a efec
tua un supracontrol înainte 
de trimiterea în magazine 
a aparatelor de radio 
televizoarelor.

De ce nu constituie 
o barieră de netrecut 
viciul C.T.C. din
noastră ? După cum se știe,

și a

încă 
ser- 

uzina

controlorul de calitate din 
fiecare loc de muncă tre
buie să fie capabil să în
drume, să dea soluții teh
nice personalului de exe
cuție, să se achite cu com
petență de sarcinile încre
dințate. în ultimul timp 
s-a ajuns la stabilirea unei 
scheme de organizare in
ternă a serviciului C.T.C. 
Totuși, activitatea nu s-a 
îmbunătățit pe măsura ce
rințelor. Cauzele ? în pri
mul rînd acest serviciu nu 
este încadrat în suficientă 
măsură cu oameni bine 
pregătiți profesional. în 
diferite secții de control ca 
secția 300 (subansamble, 
piese radio și televizoare) 
etc. sînt controlori ca Ma
ria Costică, Gheorghe 
Basmac, Niculae Marinescu, 
Anghelina Trandafir, Ni- 
colae Rugianu și alții care, 
deși au un stagiu destul de 
înaintat în munca 
trol, fac această operație 
în mod mecanic, 
un minim de 
tințe în ce privește fe
nomenele fizice care se pe
trec atunci cînd un suban- 
samblu este defect, ei nu

de con-

Neavînd 
cunoș-

pot efectua un control efi
cient. Este de neînțeles de 
ce sînt puși să controleze 
produse electronice oameni 
de altă specialitate (ajus- 
tori, textiliști, metrologi 
etc.) în timp ce unii absol
venți ai școlilor tehnice de 
radio și televiziune au fost 
repartizați în alte locuri de 
muncă.

O altă cauză este urmă
toarea : șefii subunităților 
de control din secțiile de 
producție nu-și pot exer
cita corespunzător atribu
țiile, fiind puși uneori în 
situația de a permite in
trarea în fabricație a u- 
nor materiale sau suban
samble executate defectuos, 
care nu prezintă siguranța 
unei calități corespunză
toare. Așa s-a întîmplat, de 
exemplu, cu ansamblul in
dicator optic pentru radio
receptoarele cu tuburi elec
tronice care, fiind greșit 
conceput, a dus la sparge
rea unui mare număr de 
tuburi. Deși s-a cerut 
scoaterea din fabricație a 
acestui reper, conducerea 
tehnică a uzinei a aprobat 
continuarea fabricației în

aceleași condiții. De aseme
nea, din secțiile producă
toare de subansamble și 
piese radio (secțiile 300 și 
320) ajung în secțiile de 
asamblare radio și televi
zoare materiale care nu 
răspund tehnologiei de fa
bricație. Aceste deficiențe 
duc la
cesului de fabricație în 
secțiile de asamblare ra
dio și televizoare, deoarece 
defecțiunea se constată 
după ce subansamblul a 
fost montat în aparat și 
a ajuns la probele de 
control, după care trebuie 
demontat și schimbat. Con
secințele sînt ușor de 
ghicit: crește numărul re
buturilor și al remanieri
lor, iar în unele cazuri a- 
jung la cumpărător aparate 
defecte.

Ce trebuie făcut pentru 
ridicarea la un nivel supe
rior a calității produselor 
uzinei noastre? Pe lîngă 
unele măsuri luate ca : in
troducerea indicatorilor 
sintetici de calitate, a fișe
lor de urmărire a produc
tivității mașinilor și a fi
șelor de urmărire a produ-

îngreunarea pro-

selor pe tot fluxul tehnolo
gic etc., socotim că ar tre
bui să se facă un control 
riguros al pieselor și sub- 
ansamblelor, al semifabri
catelor ce intră în secțiile 
de asamblare radio-recep- 
toare și televizoare. De a- 
semenea, piesele primite 
din import trebuie supuse 
unei recepții și unui con
trol mult mai eficace ca 
pînă acum. în acest fel se 
înlătură intrarea în secțiile 
de asamblare a pieselor și 
semifabricatelor defecte, 
care nu mai pot fi „prinse" 
decît la punctele finale de 
control. Este necesar să se 
ceară secțiilor de producție 
și personalului de control 
să respecte întocmai docu
mentația tehnică și timpii 
prevăzuți pentru fiecare o- 
perație (în special pentru 
operația de lipire), probele 
tehnologice din fluxul teh
nologic (durata perioadei 
de funcționare, timpul de 
ardere, probe de control 
etc.).
Dobre TUDOR 
Gheorghe DUȚU
din serviciul C.T.C. al Uzinei 
„Electronica“-București

Lucrarea Iul Z. Or
nea „Junimismul. Con
tribuții la studierea 
curentului*, publicată 
recent de Editura pen
tru literatură, a fost 
precedată și într-un fel 
chiar stimulată de a- 
pariția în ultimii ani 
în presa literară a 
unor studii de sinteză 
asupra operei și per
sonalității lui Tifu Ma
iorescu. Contribuțiile 
aduse s-au dovedit 
utile, eliminîndu-se u- 
nele prejudecăți și 
confuzii create de a- 
numite Interpretări ex
clusiviste, dogmatice. 
S-au clarificat astfel 
numeroase probleme legate de rolul 
șl locul pe care îl ocupă opera maio- 
resciană în istoria literaturii noastre 
și junimismul în ansamblul culturii 
românești.

Spre deosebire de vechile teorii 
ale unor istoriografi burghezi 
explicau junimismul dinfr-un i 
îngust și unilateral, referindu-se 
proape exclusiv la opera și activita
tea lut Tifu Maiorescu, critica și isto
riografia noastră literară atribuie fe
nomenului o sferă mult mai amplă și 
mal complexă, pe care creația maio- 
resciană o reprezintă numai parțial. 
In cartea sa, Z. Ornea accentuează 
de la început asupra acestui aspect, 
lărgind aria obiectului de studiu și 
sporind în acest fel zonele de In
vestigație critică. Junimismul este 
conceput ca un curent de idei deo
sebit de complex șl de contradicto
riu, care a exercitat o considerabilă 
influență în ideologia șl cultura ro
mânească din acea vreme și chiar 
ulterior, după destrămarea grupării 
care l-a generat.

In studierea junimismului, autorul 
procedează disociativ, analizînd prin
cipalele direcții șl forme de afirmare 
ale programului său ideologic, so
cial-politic și estetic.

Examinînd multilateral condițiile 
social-polltice care au pregătit și fa
vorizat apariția junimismului, relevînd 
poziția sa de clasă, apartenența sa 
politică, Z. Ornea cercetează modul 
cum s-a manifestat acest curent pe 
plan ideologic. Constituit ca o gru
pare aparte, reprezenfînd — cum pe 
drept remarcă autorul — „aripa mo- 
șierimii îmburghezite din partidul 
conservator*, junimismul a acționat în 
domeniul politic șl ideologic în con
sonanță chiar cu anumite concepții 
ale partidului liberal, preconizînd, în 
spiritul vederilor acestuia, „calea pru
sacă* în dezvoltarea economică șl 
socială a țării, deci o evoluție lentă, 
neprecipitată de seismica socială spre 
capitalism. Promovînd principii evo
luționiste de factură spenceriană, res
pingînd în același timp ideea de re
voluție, junimismul urmărea de fapt 
menținerea vechilor rînduieli, adap
tarea și integrarea lor treptată în 
sfera noilor relații capitaliste care se 
afirmau. Raportîndu-I la climatul po
litic și social al acelei epoci, carac
terizată printr-o stare de decepție în 
urma înfrîngerii revoluției de la 1848 
și prinfr-o reactivare a forțelor reac
ționare unite, Z. Ornea arată că șl 
pe fărîm politic și sociologic juni
mismul s-a situat pe o poziție mai 
moderată, optînd pentru prudente și 
treptate prefaceri sociale.

Lucrarea certifică o cunoaștere te
meinică de către autor a peisajului 
politic și social al epocii, fapt care îi 
permite să se orienteze cu competen
ță și siguranță înfr-un atît de bogat 
și nuanțat material faptic și teoretic 
pe care îl implică cercetarea fenome
nului respectiv. Interesul pe care 
negreșit îl suscită și îl justifică cartea,’ 
constă nu atît în noutatea informa
țiilor, cît în aprofundarea lor, în 
preocuparea permanentă de a exami
na cu obiectivitate științifică fiecare 
aspect caracteristic, de a transmite 
semnificațiile lui reale, de a reține și 
deosebi ceea ce esfe cu adevărat po
zitiv, valoros, de ceea ce s-a dovedit 
dimpotrivă, retrograd și vetust în ac
tivitatea junimismului.

Acest lucru îl demonstrează și în 
analiza esteticii junimiste. în funcție 
de influențele filozofice primite (la 
început de proveniență hegeliană și 
mai apoi predominant schopenhaue- 
riană), se disting două momente e- 
sențiale în elaborarea esteticii 
misie, marcate de cele două 
maioresciene : „O cercetare 
asupra poeziei române de la 
și „Comediile d-lui Caragiale" 
Relevîndu-se caracterul neomogen al 
acestei estetici, la baza căreia a sfat 
o concepție idealistă asupra artei, 
sînt analizate amănunțit principalele 
teze susținute de Maiorescu în acest 
domeniu, dellmitîndu-se cu finețe
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erorlle fundamentale șl cele de deta
liu, de unele aspecte pozitive și chiar 
novatoare. Intr-un moment în care 
producțiile literare mediocre, de un 
retorism plat înregistrau o primejdi
oasă abundenjă, Maiorescu sublinia 
rolul factorului estetic, absolutizîn- 
du-l însă, lansînd astfel printre pri
mii la noi teza falsă a autonomiei 
esteticului, considerat ca singurul cri
teriu just în aprecierea creațiilor ar
tistice.

Recomandînd ca poezia șl arfa să 
se ocupe de probleme etern umane, 
respingînd în felul acesta poezia cu 
caracter politic și social, Maiorescu 
nu a fost totuși refractar față de unele 
opere cu un asemenea conținut, care 
aveau în același timp calități artistice 
incontestabile. Cu aprobarea mento
rului „Junimii*, în coloanele „Con
vorbirilor literare* au apărut astfel 
opere de certă valoare artistică șl cu 
un pronunțat caracter social ca „Epi
gonii* și „Scrisoarea III* de Eminescu 
sau „O scrisoare pierdută* de Cara- 
giale, care pe lîngă că atestau ta
lentul unor mari creatori, încorporau 
accente critice sociale.

Acela care teoretic afirma că so
cialul și politicul nu au ce căuta în 
literatură și artă, i-a apreciat pe Alec- 
sandri, Bolintineanu, Eminescu, Sla
vici, recunoscîndu-le „originalitatea 
lor națională", meritul de a nu fi cu
noscut „oarba Imitare", Inspirîndu-se 
„din viața proprie a poporului lor".

Maiorescu acredita 
astfel ideea reflectării 
specificului nafional în 
creațiile artistice, si- 
tuîndu-$e pe o po
ziție care — contrar 
intențiilor sale — co
incidea în acest punct, 
ca și în prețuirea deo
sebită a folclorului, cu 
două din principalele 
obiective ale progra
mului progresist 
1840 al 
rare*.

Unul 
capitole 
înregistrează 
și opozițiile stîrnite de 
junimism în 

cercuri literare ale epocii, 
două etape distincte în 
purtate cu grupările adverse. Prima 
etapă a fost marcată de atacurile mai 
mult laterale ale unor intelectuali 
care n-au reușit să opună junimismu
lui o altă concepție despre lume,- ar
gumente cu adevărat știinfifice. 
ceasta o va face 
nul”, îndeosebi 
Gherea.

Modul în care 
combătut junimismul de pe alte po
ziții, dezvăluind deficiențele șl con
tradicțiile de neîmpăcat ale 
principale teze maioresciene ar fi pu
tut să se bucure de o analiză mal 
aprofundată. Lucrarea ar fl avut 
de cîșflgat dacă autorul ar fi sub
liniat cu mal multă insistență semnifi
cația acestor confruntări de opinii. 
Observația este valabilă șl pentru a- 
cele pagini în care se 
nifestarea junimismului 
rar unde problemele 
tratate înfr-o manieră 
pozitivă decît analitică.

în ansamblu, cartea 
se înscrie ca o contribuție utilă, me
ritorie la cunoașterea junimismului 
sub multiplele sale laturi.
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Debutul științific
(Urmare din pagf. I)
să se înscrie în pro
gramul de activitate al 
fiecărui cerc, deoarece 
întocmirea unor ase
menea referate esfe, 
după părerea mea, pri
mul pas în cercetare. 
Comunicări avînd ca 
temă studiul unor ma
teriale publicate 
revistele 
te pun 
oarecum 
omului de știință care 
își prezintă rodul 
muncii sale. în plus, ca 
urmare a unei aseme
nea preocupări, stu
dentul capătă un lim
baj bogat de speciali
tate, se familiarizează 
cu atmosfera ședințelor 
de comunicări și se 
obișnuiește cu argu
mentarea științifică 
pentru susținerea unei 
concluzii și, implicit, se 
pregătește pentru o 
altă fază a muncii sale 
de cercetare.

Pledoaria pentru Ini
fierea 
țifică 
însă 
munca 
originală. Cred că este 
foarte important să lă
săm studenților înzes
trați posibilitatea să 
desfășoare o muncă 
independentă, să abor
deze teme inedite. 
Cercetarea originală 
dezvoltă imaginația, 
inventivitatea, fantezia 
și îndrăzneala creatoa
re, deprinderea de a 
analiza și sintetiza, de 
a trage concluzii. Dar 
rezultatele vor fi cu a- 
fît mai satisfăcătoare și 
mai repede dobîndite 
cu cît temele alese co
respund cu timpul și

în 
de specialifa- 

pe student 
în situația

în munca știin- 
nu înseamnă 
renunțare la 
de cercetare

mijloacele de care dis
pune studentul.

Se discută adeseori 
în lumea universitară 
despre necesitatea 
realizării unui contact 
mai strîns între cercu
rile științifice studen
țești și catedrele de 
specialitate, despre 
metodele cele mai po
trivite și eficiente de 
îndrumare a tinerilor 
cercetători. Și pe drept 
cuvînf. Uneori îndru
marea cercurilor esfe 
lăsată pe seama cui se 
întîmpiă, a cadrelor 
mai puțin solicitate la 
un moment dat. Ase
menea situații nu sti
mulează progresul ti
nerilor, duc la feno
mene de vegetație. 
Or, nu trebuie uitat că 
maturitatea și înalta 
competență a cadrelor 
cu îndelungată expe
riență se răsfrîng di
rect asupra tinerilor 
discipoli. Aș opina ca 
fiecare catedră să aibă 
un asemenea cerc pe 
care să-l îndrume cu 
grijă.

Pentru perfecționa
rea activității cercurilor 
științifice mi se pare 
deosebit de importan
tă buna alegere a con
ducătorilor lor, asigu
rarea continuității în 
munca de îndrumare. 
Aș adăuga și dezide
ratul ca în îndrumarea 
cercurilor și a cadrelor 
care conduc elabora
rea de lucrări să fie 
evitată „dădăceala”, 
tutela măruntă. Altmin
teri nu putem să creăm 
studenților posibilita
tea reală de a lucra 
independent, de a a- 
duce contribuții perso-

nale la studiul între
prins.

E foarte Important 
să găsim și forme da 
stimulare pentru stu
denții care desfășoară 
o asemenea activitate. 
Pentru a încuraja pe 
cei mai capabili, cred 
că este necesar ca pro
fesorii să pună în mal 
mare măsură în evi
dentă rezultatele do- 
bîndite în cadrul cercu
rilor șiilnfitlce, vorbind 
despre ele In fața stu
denților. Dar există și 
alte mijloace pentru a 
determina sîrguinfa în 
ucenicia știinfifică. 
Cred că studenții cel 
mai merituoși ar putea 
fi atrași în mai mare 
măsură la activitățile 
de cercetare ale cate
drelor, încredințîndu- 
li-se cu curaj răspun
deri concrete. Mal 
mult, mi se pare că ar 
fi indicat să se gă
sească modalitatea pu
blicării celor mai bune 
lucrări prezentate la 
cercurile știinfifice ale 
studenților.

Prin perfecționarea 
activității lor, prin a- 
daptarea și actualizarea 
sistematică a programe
lor potrivit cu ritmul 
vieții științifice moder
ne, putem face ca aces
te cercuri să devină cu 
adevărat centre de a- 
tracjie pentru sfudenfi, 
să contribuie substan
tial la dezvoltarea pa
siunii pentru munca 
știinfifică, a plăcerii de 
a studia, a deprinderii 
de a elabora. Aceasta 
este de fapt sinonim 
cu inifierea în munca 
de cercetare științifică,
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Cronica zilei

• Introduced în producție un nou procedeu 
tehnologic — turnarea anozilor în cochile spe
ciale — metalurgiștii din secția electroliză a com
binatului chimico-metalurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Baia Mare au livrat ieri o nouă 
cantitate de cupru electrolitic peste plan.

• Miercuri la liceul nr. 38, acad. lorgu Iordan 
a vorbit profesorilor și elevilor în cadrul unei 
seri literare despre „Limba literară a lui I. L. 
Caragiale" .Ecaterina Logadi, fiica marelui scri
itor, a vorbit despre Caragiale. omul.

La Uzina de mecanicâ flnâ din Capltalâ se înmî- 
nează distincții pentru succesele obținute în între

cerea socialistă pe 19S5
Foto : M. Cioc

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE 
PE DUNĂRE

• Administrația Fluvială a Dunării de Jos 
din Galați informează că în sectorul navigabil 
al Dunării continuă lucrările de sistematizare 
și modernizare a rețelelor de semnalizare și 
balizaj. Acestea vor corespunde normelor in
ternaționale de navigație, oferind navigatorilor 
o mai bună informare asupra datelor hidrome- 
teorologice, zonelor de ancorare, punctelor de 
reparații și întreținere, sectoarelor cu anumite 
restricții (depășiri, întîlniri, întoarceri) etc. Lu
crările vor fi în întregime realizate pînă la 
sfîrșitul sezonului de navigație.

• Specialiștii Muzeului pedagogic din Bucu
rești au identificat o serie de manuscrise pre
țioase, cuprinzînd corespondența lui Alexandru 
Odobescu și Titu Maiorescu către cunoscutul 
pedagog V. Gr. Borgovanu. Scrisorile datează 
din 1895 și consemnează aprecieri elogioase cu 
privire la orientarea științifică a manualelor 
sale, precum și necesitatea alcătuirii unui ciclu 
complet de cărți de citire și gramatică.

• La Uzinele textile din Cisnădie se înalță 
o nouă hală destinată fabricării covoarelor plu
șate. Ea va asigura creșterea producției de co
voare plușate cu 60 000 metri pătrați anual și 
sporirea numărului de sortimente.

CONTROL MICROBIOLOGIC 
PRIN IMUNOFLUORESCENȚA

o Imunofluorescența este denumirea unei noi 
metode de control microbiologic, studiată în 
laboratoarele Institutului „Dr. Cantacuzino", 
Institutului de inframicrobiologie al Academiei 
ți Institutului Pasteur din București, care per
mite identificarea unor microbi ca Streptoco
cul, Brucella și B. Antraxul în 3 ore, față de

cîteva zile cît erau necesare prin metodele cla
sice. Ea este în curs de introducere în labora
toarele din țară.

• Astăzi, în sala Galeriilor de artă din Bd. 
N. Bălcescu nr. 23 are loc deschiderea expo
ziției de grafică „Corneliu Petrescu". Sînt expuse 
xilogravuri colorate, o suită de monotipii în alb- 
negru înmănuncheate sub titlul „Jurnal de va
canță" și alte lucrări.

• După cum informează O.N.T., la 20 februa
rie se va deschide la Viena o expoziție turistică 
românească. Țara noastră și-a mai anunțat par
ticiparea cu expoziții turistice la saloanele de 
vacanță ce vor fi organizate în capitala Belgiei, 
la Lausanne — Elveția, precum și la Tîrgul in
ternațional de primăvară de la Viena — Austria 
și NUrnberg — R. F. Germană.

• In zilele de 24, 25, și 26 februarie, la fabrica 
de încălțăminte „Progresul" din Capitală se 
desfășoară întrecerea pe țară a ștanțorilor în 
piele și talpă. Vor participa 29 concurenți din 
20 de întreprinderi, printre care și cîștigătorii 
de anul trecut ai întrecerii.

• Noua piesă montată la Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" din Capitală, „Ariciul de la Dopul per
fect", aparține scriitorului Ion Băieșu. Regia 
spectacolului e semnată de Mihai Berechet de 
la Teatrul Național „I. L. Caragiale".

• Cei interesați pot procura de la magazinul 
Asociației vînătorilor și pescarilor sportivi de pe 
str. Nikos Beloiannis din Capitală noi specii de 
peștișori exotici pentru acvarii.

® Un colectiv de ingineri și tehnicieni de la 
întreprinderea „23 August“-Tîrgu Mureș a rea
lizat o mașină de lustruit panouri de mobilă, 
premiată la concursul de inovații, organizat de 
Ministerul Economiei Forestiere. A treia mașină 
de acest gen este în curs de montare.

• în prezent se fac lucrări de restaurare a 
mănăstirii Cetățuîa de lingă Iași, unul din cele 
mai interesante monumente istorice și de artă 
din Moldova, ctitorie din secolul XVII a dom
nitorului Duca Vodă.

• Din Giulești, de la capătul tramvaielor 2 
și 11 pînă în Giulești-Sîrbi, circulă mașina 63. 
în total, două autobuze transportă sute de ce
tățeni. Mașinile se defectează deseori, orarul nu 
se respectă și oamenii sînt obligați să meargă 
de multe ori pe jos. în plus, cu aceleași mașini 
se fac și transporturi la stația București- 
Mărfuri. Oare I.T.B.-ul nu poate să găsească so- 
luții pentru îmbunătățirea condițiilor de trans- 
port pe acest traseu ?

Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 februa
rie. In tară : Vreme relativ umedă, cu cerul temporar 
acoperit. Vor cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între zero și 10 
grade, local mai ridicate. Ceată locală. în București : 
Vreme relativ umedă, cu cerul temporar acoperit. Ploi 
slabe de scurtă durată. Vînt potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura aerului în creștere ușoară. 
Ceață slabă.

VIZITA ȘEFILOR MISIUNILOR 
DIPLOMATICE LA INSTITUTUL 

DE INFRAMICROBIOLOGIE

Joi, 17 februarie, șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești au vizitat Institutul de in
framicrobiologie al Academiei Re
publicii Socialiste România. Expli
cațiile au fost date de acad. prof.

In Editura politică 
a apărut: 

BILANȚ INSUFLEȚITOR 
AL MARILOR REALIZĂRI

Broșura cuprinde Comuni
catul Direcției Centrale de 
Statistică cu privire la dezvol
tarea economiei naționale a 
Republicii Socialiste România 
în anul 1965 și în perioada 
1960—1965, precum și nume
roase grafice.

48 p. 0,75 lei.

Ștefan S. Nicolau, directorul in
stitutului. Șefii oficiilor diploma
tice au manifestat un viu interes 
pentru activitatea desfășurată în 
această instituție științifică pusă 
în slujba ocrotirii sănătății.

★
Ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 

la București, Iaksa Petrici, a în- 
mînat joi academicianului Gheor
ghe Mihoc, rectorul Universității 
din București, o colecție de cărți 
oferită de Universitatea din Bel
grad. Colecția cuprinde aproape 
100 volume referitoare la istoria, 
cultura și știința iugoslavă. Rec
torul Universității bucureștene a 
mulțumit călduros ambasadorului 
iugoslav pentru această donație.

★
La sediul d.C. al U.T.C., tov. 

Vasile Nicolcioiu, secretar al Co
mitetului Central, a primit o de
legație a organizației de tineret 
„Ghana Young Pioneers" din Gha
na, condusă de Jonathan O. Tetteh, 
șeful Departamentului internațio
nal al acestei organizații, care la 
invitația C.C. al U.T.C. face o vi
zită în țara noastră. La discuții, 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească, au 
participat membri ai Biroului și 
activiști ai C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

ISTORIA UNEI CRIME
Ancheta începe să precizeze rolul celor 
implicați în asasinarea generalului Delgado

„Afacerea Delgado", care cu un an în urmă 
a făcut să curgă multă cerneală în paginile 
presei internaționale, a reizbucnit, luînd o 
nouă turnură și confirmînd presupunerile fă
cute la timpul lor de observatori obiectivi cu 
privire la cauzele morții tragice a generalu
lui portughez, adversar al regimului salaza- 
rist.

După cum s-a anunțat, zilele trecute un ju
decător de instrucție spaniol a emis mandate 
de arestare împotriva a cinci portughezi și a 
trei agenți presupuși ai poliției politice por
tugheze (P.I.D.E.). Judecătorul regretă „pasi
vitatea" poliției portugheze în elucidarea asa
sinării generalului Delgado. Sub titlul „Istoria 
unei crime", ziarul „LE MONDE", sub sem
nătura lui Jacques Amalric, retrasează îm
prejurările morții generalului și a secretarei 
sale, d-na Campos.

Tragerea la sorți a sferturilor de finala

ale „Cupei orașelor tirguri"
La Barcelona a avui loc tragerea 

la sorfi a sferturilor de finală ale 
„Cupei orașelor fîrguri* la fotbal, 
competifie la care, după cum se știe, 
participă și Steagul roșu Brașov. în 
caz de victorie, în meciul de baraj 
de la Brașov cu Espanol Barcelona, 
Steagul roșu va întîlni învingăfoarea

din partida Hannover 96—F. C. Bar
celona. în celelalte meciuri se vor 
întîlni: Munchen 1860 cu învingă- 
toarea dintre Milan și Chelsea ; Uj- 
pest Dosza—Leeds United; Dunfermli
ne cu învingăfoarea dintre Saragossa 
și Hearts Middlothian.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
e CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE SCRIMĂ REZERVAT „SPERANȚE
LOR OLIMPîCE", la care participă 
și România, a-început ieri la Buda
pesta cu disputarea probelor de flo
retă băieți (individual) și floretă 
fete (pe echipe). învingînd pe rînd 
echipele Poloniei (10—6), U.R.S.S. 
(10—6) și R. D. Germane (15—1), flo- 
retistele țării noastre s-au calificat 
pentru finală, unde au întîlnit for
mația Ungariei. Jucînd foarte bine, 
ele au obținut o nouă victorie cu 
scorul de 9—7, terminînd astfel com
petiția neînvinse.

în turneul final de floretă bă
ieți, cîștigat de sovieticul Litov cu 
5 victorii, au fost prezenți și doi 
sportivi români. Mihai Tiu a ocu
pat locul 4, iar V. Costescu locul 6.

© INTR-UN MECI DE HANDBAL 
PENTRU „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI", la Copenhaga echipa fe
minină locală Hc Copenhaga a în
vins cu scorni de 10—8 (5—3) echi
pa Trud-Moscova, Returul are loc 
la 22 februarie, la Moscova.

• LA CAMPIONATELE MONDIALE 
DE VOLEI, ce se vor desfășura în
tre 30 august și 11 septembrie în 
Cehoslovacia, și-au confirmat pînă 
în prezent participarea următoarele

țări: Brazilia, Bulgaria, Cehoslova
cia, R. P. Chineză, R. D. Germană, 
Italia, Japonia, R. P. Mongolă, Olan
da, România, Turcia, Ungaria și 
U.R.S.S.

o COMITETUL DE ORGANIZARE 
A „MONDIALELOR" DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ, care sînt programate la 
începutul lunii viitoare în Iugosla
via, a definitivat componența celor 
trei grupe. Din grupa „A" fac parte: 
Cehoslovacia, Canada, R. D. Germa
nă, Finlanda, Polonia, Suedia S.U.A. 
și U.R.S.S. Meciurile se vor disputa 
în „Hala Tjvoli" din Ljubljana.

In grupa „B": Austria, Anglia, 
Elveția, R. F. Germană, Iugoslavia, 
Norvegia, România și Ungaria, 
Meciurile vor avea loc pe stadionul 
„Salat" din Zagreb, tn grupa „C": 
Bulgaria, Republica Sud-Africană, 
Danemarca, Franța și Italia. Partide
le se vor desfășura la Jesenice.

© ECHIPA DE FOTBAL A U.R.S.S. 
a susținut o nouă întîlnire în ca
drul turneului pe care-1 întreprinde 
în Brazilia. Fotbaliștii sovietici au 
evoluat la Porto Alegre, în compa
nia echipei Porto, cea mai bună for
mație din sudul Braziliei. Gazdele 
au cîștigat cu scorul de 2—0.

RITMICITATEA
In construcții

(Urmare din pag. I)

Era normal ca trustul și sfatul 
popular regional să tragă conclu
ziile cuvenite din situația care s-a 
creat anul trecut datorită eșalo
nării neraționale a terminării lo
cuințelor. Dar nu au făcut acest 
lucru. Cele 5 763 de apartamente 
din acest an sînt repartizate ast
fel pe trimestre: I — 284, II — 
1 046, III — 2 038 și IV — 2 395. 
Situații similare există și în regi
unile Cluj, Galați, Hunedoara și 
altele. Se desprinde deci că nu 
toate trusturile și sfaturile populare re
gionale privesc cu răspundere una din 
sarcinile principale puse de partid în 
fafa constructorilor : execufia și 
darea In folosință a locuințe
lor, în mod ritmic, în tot cursul 
anului. Dacă încerci să afli de ce 
nu se asigură un volum constant 
și uniform de producție pe șan
tiere, de fiecare dată conducerile 
trusturilor și sfaturile populare 
arată cu degetul unele spre cele
lalte, în loc să analizeze împreu
nă, în mod aprofundat, ce au de 
făcut ca să creeze condițiile abso
lut necesare pentru realizarea e- 
șalonată a planului. Constructorul 
reproșează sfatului popular că tă
răgănează eliberarea amplasamen
telor, predă cu întîrziere proiec
tele, nu asigură aprovizionarea co
respunzătoare a șantierelor cu ma
teriale. La rîndul său, sfatul popu
lar consideră că inconstanța în 
predarea noilor locuințe se dato- 
rește atît precizării cu întîrziere 
de către diferite ministere a nu
mărului de locuințe și localităților 
unde urmează să se construiască, 
cît și neajunsurilor în organiza
rea lucrărilor, în folosirea utilaje
lor și a forței de muncă pe șan- 

, liere. Așa se ajunge la un demaraj

greoi al lucrărilor de construcții 
prevăzute pentru anul următor. Se 
înțelege că, în aceste condiții, nici 
nu mai poate fi vorba de o ritmi
citate, cadențată pe trimestre, în 
darea în folosință a apartamente
lor.

Ce este și ce trebuie 
să fie trimestrul IV 
pentru constructori

Consecințele eșalonării nerațio- 
nale a realizării planului, ale 
tendinței de a împinge în mod 
sistematic execuția majorității lo
cuințelor spre sfîrșitul anului, sînt 
dintre cele mai dăunătoare. După 
o activitate mult restrînsă in primele 
luni ale anului, urmează perioade „de 
vîrf" care duc la suprasolicitarea capa
cității de execuție a șantierelor. Cal
culele arată că, în trimestrul IV, 
unele trusturi regionale realizează 
un volum de lucrări cu 36—40 la 
sută mai mare decît în primul tri
mestru, la altele această diferență 
fiind și mai pregnantă. Aglome
rarea activității în această perioa
dă duce la suprapunerea lucrări
lor, la o mare grabă în execuție, 
în aceste condiții, calitatea lucră
rilor este adesea necorespunzătoa
re. în cele din urmă, planurile 
trusturilor regionale, cum a fost 
anul trecut cazul celor din Plo
iești și Suceava, nu se îndeplinesc 
integral, iar productivitatea mun
cii nu crește pe măsura posibili
tăților existente pe șantiere. După 
părerea mea, trimestrul IV ar Ire- 
bui să fie o perioadă a pregătirii 
construcțiilor anului care urmează șl 
a creării condițiilor pentru desfășura
rea din plin a lucrului pe timpul fri
guros. Constructorii ar avea astfel 
o perspectivă clară a activității

lor, ar avea posibilitatea să ia mă
suri pentru asigurarea unui volum 
constant de lucrări în tot cursul 
anului. S-ar înlătura totodată mult 
vînturatul refren : „nu am avut 
creat suficient front de lucru", 
care continuă să fie prezentat 
drept argument principal al nepre- 
dării la termen a noilor aparta
mente.

Se cuvine să facem o remarcă și 
în legătură cu actualele reglemen
tări financiare privind asigurarea 
frontului de lucru. Părerea mea 
este că, în mare măsură, ele au de
venit anacronice. De ce spun a- 
ceasta ? Constructorii au sarcina 
să înceapă din timp un număr cît 
mai mare de blocuri pentru ca, în 
primele luni ale anului următor, 
ele să fie aduse într-un stadiu care 
să permită execuția lm- cu inten
sitate și darea în folosmță în mod 
ritmic. Dar, în schimb, ei nu dis
pun de suficiente fonduri. Și ast
fel, cercul vicios al eșalonării ne
raționale a construcției și predă
rii apartamentelor nu poate fi în
lăturat. Consider necesar ca C.S.P. 
să soluționeze această problemă, in 
sensul ca trusturilor regionale să II 
se asigure fonduri pentru crearea u- 
nui front de lucru mult mai larg, 
care să permită terminarea unul a- 
numlt număr de locuințe încă din 
primele luni ale anului. Este vorba 
de devansarea cu cîteva luni a 
unei părți din mijloacele bănești 
și materiale alocate pentru con
strucția de locuințe din anul care 
urmează.

Eșalonarea lucrărilor 
să fie judicioasă 
dar să se și respecte

Este de la sine înțeles că, oricît 
de bine gîndită ar fi eșalonarea dă
rii în folosință a apartamentelor, 
ea nu reprezintă decît începutul. 
Esențial este, după cum s-a sub
liniat în recentele consfătuiri ale 
constructorilor, ca programarea pe 
trimestre să fie respectată întoc
mai, ca fiecare bloc să fie predat 
la termenul stabilit. Aceasta pre
supune crearea de către sfaturile

populare, tn califaie de beneficiari, 
a condițiilor necesare asigurării con
tinuității activității pe șantiere în 
flecare lună, tn fiecare trimestru. Dacă 
nu se iau măsuri pentru organizarea 
judicioasă a lucrărilor, aproviziona
rea cu materiale, respectarea grafi
celor de execuție, timpul se scurge 
printre degete și, pînă la urmă, eșa
lonarea este dată peste cap.

Spre sfîrșitul anului trecut, con
ducerile multor trusturi — printre 
care cele din Suceava, Argeș, Bra
șov și altele — au dat asigurări că 
au luat toate măsurile pentru pre
darea ritmică a locuințelor plani
ficate în acest an. Se afirma atunci 
că dispun de proiecte pentru ma
joritatea lucrărilor, că s-au fixat 
amplasamentele, că lucrările au fost 
bine organizate, că, în sfîrșit, exis
tă posibilitatea aprovizionării șan
tierelor cu materialele necesare. 
Dar iată că a trecut o lună și jumă
tate din acest an și în ritmicitatea 
dării în folosință a locuințelor nu s-a 
făcut cotitura cuvenită ; în multe re
giuni, n-a fost predat nici un apar
tament. lată de ce se impune ca 
ritmicitatea construirii și dării în 
folosință a noilor locuințe să fie 
asigurată nu numai pe trimestre, 
ci și pe fiecare lună. Nu e deloc 
normal ca, în cadrul unui trimes
tru, majoritatea apartamentelor să 
fie gata abia în ultima lună. Co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare ar trebui să combată 
ușurința cu care anumite organi
zații de construcții încalcă disci
plina de plan, atitudinea acelor 
conduceri de trusturi care-și pun 
speranța într-o... vară lungă, pen
tru recuperarea rămînerilor în 
urmă din primele luni ale anului.

Ținînd seama că de pe acum se 
cunoaște planul de locuințe și pen
tru următorii ani ai cincinalului, 
socotim că este nimerit ca, conco
mitent cu măsurile ce trebuie lua
te pentru organizarea judicioasă 
a lucrărilor pe șantiere, în scopul 
îndeplinirii exemplare, ritmice, a 
planului de locuințe pe 1966, să 
se privească mai mult în perspec
tivă, să se asigure condiții pentru 
pregătirea din vreme a frontului 
de lucru pentru anul următor.

Moda in bucătărie 
și sufragerie

(Urmare din pag. I)

— Ce alte produse credeți că vor 
mai trezi interesul cumpărătorilor ?

— Aș mai aminti reșoul de gă
tit cu două ochiuri, care este pre
văzut cu un rezervor de petrol, va
sele din tablă inoxidabilă, mult mai 
rezistente decît cele din tablă 
emailată, trusele cu tacîmuri ino
xidabile pentru voiaj. Cei mici vor 
învăța să mănînce cu tacîmuri pe 
măsura lor. Industria noastră va 
livra comerțului garnituri comple
te de tacîmuri — lingurițe, cuțite 
și furculițe — liliputane, precum 
și tacîmuri pentru fructe, prăji
turi, compoturi, perii circulare de 
curățat și lustruit parchetul, cu
țite inoxidabile de cojit și tăiat 
lămîi, diverse modele de vase 
emailate, care păstrează alimen
tele mult timp în stare caldă etc. 
Firește, trebuie luate în continuare 
măsuri pentru ca aceste obiecte să 
ajungă cît mai repede în magazi
ne. Consider că este neapărat ne
cesar să găsim un sistem mai efi
cient și mai ușor de omologare. 
Acum se procedează astfel: după 
ce a fost realizat, produsul este 
prezentat comisiei mixte de avi
zare, alcătuită din reprezentanți 
ai industriei și comerțului. Pînă 
se întrunesc toți cei care își 
dau avizul, pînă cad de a- 
cord, pînă i se aprobă apoi pre
țul, timpul trece... Uneori, un ar
ticol ca să ajungă în producția de 
serie se așteaptă și șase luni. Ar 
fi de dorit ca omologarea să se 
facă odată cu contractarea. Acest 
lucru nu-i imposibil deoarece la 
contractări se află la un loc și 
delegații industriei și ai comerțu
lui.

Interviu realizat de 
D. MINCULESCU

„Abia Ia sfîrșitul 
lunii aprilie 1965, 
moartea generalului 
a fost prezentată ca o 
realitate incontesta
bilă : în raportul lor 
către președintele Fe
derației Internationale 
a drepturilor omului, 
trei avocați mandatați 
de această organiza
ție — Leclerc, Macdo
nald și Cavalieri, din 
Paris, Londra și Roma 
— afirmau că este 
vorba de o crimă și 
că aceasta a avut loc 
la Badajos, nu depar
te de frontiera portu- 
ghezo-spaniolă. In a- 
ceeași zi în care cei 
trei avocati se înapo
ia» Ia Paris, autorită
țile de la Madrid con
firmau spusele lor.

Guvernul spaniol se 
afla într-o situație cel 
puțin delicată. Nu 
făcuse el oare cunos
cut, la 26 martie, că 
«nici generalul Del
gado nici d-na Cam
pos n-au fost arestați 
de către poliția spa
niolă» și că aceasta 
«nu știe unde se află 
aceste două persona
je» ? Bănuielile și 
descoperirea ulterioa
ră a celor două cada
vre pe teritoriul spa
niol au iritat, se spu
ne, pe generalul Fran
co, care a ordonat jus
tiției să-și spună cu- 
vîntul. Sîmbăta trecu
tă, judecătorul de in
strucție spaniol însăr
cinat cu ancheta a 
lansat mandate de 
arestare internaționa
le împotriva a opt 
persoane acuzate în 
mod formal de a fi 
participat într-un fel 
sau altul la asasina
rea generalului Del
gado. Ce rol revine 
fiecăruia din acuzați 
în scenariul crimei ?

Trei dintre cei opt 
acuzați par să fi în
tins cursa în care a 
căzut generalul Del
gado, la 13 februarie 
1965, la Badajos: 
Ernesto Bisogno, un 
medic italian din Ro
ma, Mario Carvalho, 
un emigrant portu
ghez domiciliat tot la 
Roma, precum și un 
misterios Ernesto Cas
tro Souza, acesta pre- 
zentîndu-se drept un 
opozant din Portuga
lia. Mario Carvalho, 
reprezentantul gene
ralului Delgado la 
Roma, față de care

acesta din urmă fuse
se pus în gardă de 
mai multe ori de prie
tenii săi din Paris, a 
dat semnalul de ple
care spre Badajos. în 
contact cu Souza, el 
i-a spus generalului 
Delgado că aici s-ar 
putea întîlni cu mili
tari portughezi gata 
să treacă la acțiune; 
afirmația lui Souza 
s-a dovedit pînă la 
urmă o născocire.

în stadiul actual al 
anchetei, Mario Car
valho apare mai de
grabă ca un figurant 
decît ca organizatorul 
conștient al asasinatu
lui. în spatele lui de 
fapt se profilează si
lueta doctorului Er
nesto Bisogno, cunos
cut pentru bunele sale 
relații cu autoritățile 
portugheze și nume
roasele sale legături 
cu cercurile neofas
ciste italiene. într-un 
interviu acordat ziaru
lui „II Tempo", cei doi 
(Carvalho și Bisogno), 
care sînt prieteni, 
neagă faptele, dar au 
dispărut de la domici
liu după lansarea 
mandatului de ares
tare împotriva lor.

Dacă se dă crezare 
judecătorului de in
strucție spaniol, pre
zenta lui Bisogno în 
centrul complotului ar 
implica de asemenea 
cîteva elemente din 
O.A.S. (Organizația 
Armatei Secrete”) și 
îndeosebi a Iui Jean- 
Jacques Susini, a că
rui mărturie ar fi 
fost cerută de către 
Madrid. Susini, a că
rui prezentă ar fi fost 
de mai multe ori sem
nalată în capitala ita
liană, ar trăi în pre
zent în regiunea Ali
cante. El și-ar fi ofe
rit serviciile poliției 
portugheze. Această 
teză e întărită prin 
prezenta în rîndurile 
celor puși în cauză a 
unor indivizi originari 
din Africa de nord, 
ctinoscuți sub numele 
Hassan Guy Isaic și 
Beneiet.

Hassan si Beneiet 
apar în istoria crimei 
la 12 februarie 1965,

•) Organizația tero
ristă a colonialiștilor 
care a acționat în 
timpul războiului din 
Algeria.

la hotelul Simancas 
lin Badajos, unde tră’ 
seseră generalul Del- 
gado și d-na Campos. 
Lăsîndu-și secretara 
cu cei doi oameni cu- 
noscuți sub numele 
de Hassan și Beneiet, 
generalul Delgado a 
plecat cu Sbuza. Ni
meni nu l-a mai''revă
zut după aceea în 
viață.

Asasinii generalului 
au comis totuși o 
eroare gravă: aceea 
de a trece frontiera 
printr-un punct unde 
practic nu este aflu
ență, cel de la San- 
Leonardo, nu departe 
de Villanueva-del- 
Fresno, unde au fost 
apoi găsite corpurile 
generalului și al se
cretarei sale. La 13 
februarie, registrele 
de vamă semnalează 
doar trecerea a două 
vehicule, al lui Sou
za și un Opel Reckord 
verde, în care erau 
patru persoane: mis
teriosul Souza, Ro
berto Jurrita Barral, 
Felipe Garcia Tavares 
și Washdeo Kundam- 
nal Milpuri.

Ce au făcut cele pa
tru persoane la 13 fe
bruarie, după ce au 
trecut frontiera ? Sou
za s-a dus direct Ia 
Badajos, la hotelul Si
mancas. Ceilalți trei 
au plecat la o fermă 
din apropierea fron
tierei. Aici li s-ar fi a- 
lăturat Souza, înso
țit de generalul Del
gado. Anchetatorii nu 
cred că scopul aces
tui «comando» ar fi 
fost să-l omoare pe 
general. Ei ar fi avut 
ordinul să-l ducă dis
cret în Portugalia pe 
general. Dar, ajungînd 
la locul întîlnirii, ge
neralul ar fi simțit 
cursa și ar fi încercat 
să se apere. Atunci el 
ar fi fost ucis cu o lo
vitură dată in ceafă. 
Corpul ar fi fost trans
portat apoi la vreo 40 
de kilometri de Vil- 
lanueva-del-Fresno și 
îngropat în grabă. în 
același loc ar fi fost 
sugrumată și d-na 
Campos, adusă acolo 
de către Hassan și Be
neiet.

Din cei patru asa
sini, numai trei s-ar fi 
înapoiat în Portugalia, 
prin postul de fron
tieră Rosal. Al patru
lea, Souza, după cum 
consideră autoritățile 
spaniole, ar fi fost 
omorît pe loc de 
către însoțitorii săi, 
care nu voiau să 
riște o indiscreție 
din partea unui a- 
gent dublu. Corpul 
său ar fi fost descope
rit în rîu] Guadania, 
puțin înainte de ace
lea ale generalului și 
d-nei Campos. La 
timpul lor, autorită
țile spaniole au afir
mat că acest cadavru 
nu are nimic comun 
cu afacerea.

La un an după asa
sinarea generalului 
Delgado începe deci 
să se întrevadă adevă
rul : responsabilitatea 
poliției portugheze 
(P.I.D.E.) în asasinatul 
de la Badajos.

TELEGRAME EXTERNE
Comunicat comun sovieto-cubanez

HAVANA 17 (Agerpres). — La 
Havana a fost dat. publicității co
municatul comun sovieto-cubanez 
cu prilejul vizitei în Republica 
Cuba a Iui N. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S. Se 
subliniază că în urma convorbirilor 
care au avut loc a fost semnat 
protocolul cu privire la schimbul 
de mărfuri dintre U.R.S.S. și Cuba 
pe anul 1966, care prevede o creș
tere a volumului comerțului din
tre cele două țări cu 20 la sută. 
Delegațiile Uniunii Sovietice și

Sporește 
comerțul Japoniei 
cu țările socialiste

TOKIO 17 (Agerpres). — Volu- 
nul total al comerțului dintre Ja
ponia și țările socialiste a depășit 
in anul 1965 ca valoare, pentru 
prima oară, suma de un miliard 
de dolari, se spune în raportul de
partamentului economic al Minis
terului Afacerilor Externe al Ja
poniei. în cursul anului trecut, 
primul loc în comerțul Japoniei 
cu țările socialiste l-a ocupat 
R. P. Chineză, iar locul doi — 
Uniunea Sovietică.

Cubei au discutat, de asemenea, 
și unele probleme legate de dez
voltarea în viitor a relațiilor co
merciale dintre cele două țări.

Consfătuire 
a reprezentanților 
uniunilor scriitorilor 
din unele țări socialiste

VARȘOVIA 17 — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : în zilele de 16 și 17 fe
bruarie a.c. la Varșovia a avut loc 
o consfătuire de lucru a reprezen
tanților uniunilor scriitorilor din u- 
nele țări socialiste. Participanții au 
examinat probleme ale colaborării 
dintre uniunile scriitorilor, ches
tiuni legate de traduceri reciproce, 
sugestii privind o mai bună cunoaș
tere a literaturilor acestor țări, 
perfecționarea metodelor de co
laborare bilaterală și multilaterală.

Din partea Republicii Socialiste 
România, la consfătuire au partici
pat, Pop Simion, vicepreședinte și 
Ioanichie Olteanu secretar al Uniu
nii Scriitorilor.
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Un mare mlfing s-a desfășurat 
miercuri seara în centrul capita
lei Greciei. Peste 500 000 de 
oameni s-au aranjat înfr-o ordine 
desăvîrșrtă pe un traseu lung de 
circa 1 km, ocupînd piefele cen
trale, bulevardele și străzile 
lăturalnice. Printre ei se aflau 
zeci de mii de oameni sosifl din 
provincie. Numai din orașul 
Patras au venit peste 5 000 de 
oameni.

Așa a început cea de-a doua 
aniversare a victoriei în alegeri 
a partidelor Uniunea de centru 
și E.D.A.

Tn același timp, oficialitățile au 
întreprins măsurile care, după 
părerea lor, se impuneau, ordo- 
nînd închiderea magazinelor, în
treruperea circulației autovehicu
lelor. Totodată, armata și forjele 
de poliția ale Atenei, întărite cu 
cele sosite din Pireu, au fost 
puse în stare de intervenție Ime
diată.

„Două desfășurări de forțe, 
reprezentînd interese deosebite: 
pe de o parte, partidele Uniu
nea de centru și E.D.A, cu parti
zanii lor, iar pe de altă parte 
forțele de ordine aflate sub 
conducerea autorităților", remar
ca un ziarist grec de la un co
tidian de centru.

Liderul partidului Uniunea de 
centru, Papandreu, a făcut o 
trecere în revistă a realizărilor 
guvernului său, a evenimentelor 
ce au urmat demiterii sale, sub
liniind că pentru rezolvarea cri
zei politice există o singură so
luție : alegeri. Apoi el a criti
cat politica pe care o duce ac
tualul guvern grec și și-a mani- 9 
festat îngrijorarea față de evo
luția viitoare a situației politice 
din țară. însă „afirmația sa că se 
va prezenta singur în alegeri, și 
nu împreună cu partidul E.D.A., 
releva ziarul de dreapta 
«Mesimvrini», a fost primită cu 
tăcere și răceală de marele au
ditoriu".

Tn același timp, la Salonic, 
peste 100 000 de oameni acla
mau discursul reprezentantului 
parlamentar al E.D.A., Ilias. După 
ce a subliniat faptul că stînga 
se pronunță pentru alegeri
imediate, Ilias a arătat că 
„neutralizarea oricăror alte de
vieri, deschise sau masca
te, se găsește în mîinile
poporului". El a chemat poporul 
la vigilență.

Atîf discursul lui Papandreu 
cît și cel al lui ilias au fost de 
repetate ori întrerupte de cereri 
ale participanților la mitinguri 
ca : „alegeri imediate", „demo
crație".

Ziarul guvernamental „Elefte- 
ria' subliniază că „mitingul din 
Atena a fost cel mai mare miting 
organizat vreodată în capitală”.

TORUL
Șl-A ÎNCHEIAT
consultările

La numai șapte zile după 
demisia guvernului, la Bru
xelles capătă o largă circula
ție părerea că criza politică va 
fi foarte greu de rezol
vat. Achille van Acker (so
cialist), președintele Camerei, 
însărcinat de rege cu misiu
nea de informare, este cel ce 
consultă cercurile politice în 
scopul examinării, împreună 
cu ele, a unei noi formule gu
vernamentale. De obicei, a- 
ceste consultări și sondaje ale 
„informatorului" durează săp
tămâni întregi. Cu atît mai 
mult, acum se presupune că 
ele vor dura timp mai înde
lungat, ținînd seama de nece
sitatea abordării — cu ocazia 
consultărilor — a cauzelor de
misiei guvernului și, îndeosebi, 
studierea posibilităților de so
luționare a crizei financiare și 
economice a țării. Tocmai de 
aici decurg și dificultățile.

In actuala situație politică 
din Belgia un singur partid 
nu poate rezolva criza de gu
vern, dat fiind faptul că nu 
obține majoritatea în parla
ment. Coaliția social-creș- 
tini și socialiști s-a dovedit in
capabilă să-și armonizeze po
zițiile. In prezent, printre ob
servatori se vorbește despre 
posibilitatea alcătuirii unei 
„uniuni naționale" care să în
globeze, în afară de partidele 
vechii coaliții, și pe liberali, 
care se află în opoziție din 
1958. Unele cercuri afirmă 
chiar că însuși suveranul ar 
prefera o coaliție de acest gen, 
mai largă decît cea prece
dentă. Pe de altă parte, în si
nul partidelor social-creștin și 
socialist se întărește curentul 
care se pronunță în favoarea 
reconstituirii alianței dintre 
cele două partide. Acest cu
rent este răspîndit, mai ales, 
printre sindicatele creștin și 
socialist, în ciuda opoziției a- 
ripii drepte, conservatoare, a 
partidului social-creștin, parti
zana înțelegerii cu liberalii.

Se pare că spre o formulă 
social-creștină-socialistă op
tează și „informatorul" van 
Acker, care, după întrevederea 
(de altfel singura, de miercuri), 
pe care a avut-o cu Paul Van- 
den Boeynants, președintele 
partidului social-creștin, a 
prezentat joi seara suveranu
lui raportul asupra misiunii 
Sale. Impresia creată este 
că regele Baudouin îl va de
semna pe van Acker cu for
marea noului guvern.

Jean LOUIS ESCH

PARIS

CONCEDIERILOR
Pe șantierul de construcții 

navale mediteraniene din La 
Seyne domnește o stare de 
încordare și neliniște. Nu
mai de la începutul acestei 
luni peste o mie de muncitori 
care lucrează In regie s-au vă
zut pe rînd fără lucru, ca ur
mare a crizei priu care trece 
această ramură a industriei. 
Șantierele din La Seyne, afla
te la circa 6 km de orașul 
Toulon, au fost fondate în 1856 
și sînt cele mai vechi din Fran
ța. Ele sînt dominate de gru
pul „Dreyfus', grupul „Lazard" 
și armatorul grec Onassis, ul
timul deținînd 40 la sută din 
acțiuni. Viața celor 45 000 lo
cuitori din La Seyne depinde 
aproape în întregime de aces
te șantiere. Mai mult, se poate 
spune că industria de cons
trucții navale este motorul vie
ții economice a întregului de
partament în care trăiesc peste 
500 000 de oameni.

Concedierile, al căror ritm 
s-a întețit în ultima vreme, au 

I declanșat un val de manifes
tații din partea muncitorilor 
pentru a împiedica închiderea 
șantierelor. La recentul „marș 
asupra Toulonului", printre cei 
10 000 participanți puteau fi vă- 
zuți reprezentanți ai numeroa
se partide și organizații, care 
se solidarizează cu cererile le
gitime ale muncitorilor. „NU 
concedierilor 1" — scria pe 
pancartele manifestanților. Ac
țiuni muncitorești au izbucnit și 
la șantierele navale de la 
Port-du-Bouc, unde urma ca un 
număr de muncitori să fie con- 
cediați, iar alții transferați.

In aceste zile de tensiune, 
ca urmare a situației de la 
șantierele navale, au înce
put negocieri între munci
tori și patronat. La Port-du- 
Bouc muncitorii au obținut 
deocamdată un succes, ajun- 
gîndu-se la un acord în baza 
căruia ei vor putea termina lu
crările la ultima navă înainte 
de închiderea șantierelor.

Reprezentanți ai guvernului, 
băncilor, acționarilor și ai di
recției șantierelor discută în 
prezent despre posibilitatea 
acordării unui sprijin financiar 
în scopul evitării închiderii 
șantierelor. Pînă cînd vor pri
mi asigurările respective, mun
citorii de la șantierele navale 
mediteraniene au hotărît să 
continue lupta. In presă s-a 
anunțat ținerea unei mari ma
nifestații la Marsilia și este 
considerată ca iminentă de
clanșarea unei greve de două 
ore a tuturor muncitorilor din 
industria de construcții navale 
franceze.

Al. GHEORGHIU

ROMA Acord 
de principiu 
asupra 
viitorului cabinet

ROMA 17 (Agerpres). — Agen
ția France Presse anunța joi sea
ra realizarea unui acord de prin
cipiu între cele patru partide care 
urmează să formeze coaliția gu
vernamentală din Italia, asupra 
„dozării" portofoliilor în viitorul 
cabinet prezidat de Aldo Moro. 
Citînd surse bine informate din 
Roma, agenția afirmă că Ministe
rul de Externe ar urma să fie a- 
tribuit din nou lui Amintore Fan- 
fani, liderul aripii de stînga a 
partidului democrat-creștin — iar 
socialiștii ar primi în compensație 
un al șaselea portofoliu, în afară 
de vicepreședinția Consiliului, care 
va reveni liderului socialist Pie
tro Nenni. In timp ce Ministerele 
de Interne și Trezoreriei își vor 
menține actualii titulari, și anume 
Paolo Emilio Taviani șl Emilio 
Colombo (ambii democrat-creștini), 
portofoliul apărării ar urma să fie 
încredințat social-democratului.Ro- 
bert Tremelloni, care l-ar înlocui 
pe Giulio Andreotti (democrat- 
creștin).

Operațiunea „Vulturul cu două capete”, cea mal maro „acțiune de curățire’ întreprinsă de trupele ame» 
rlcane In Vietnamul de sud, a luat sflrșlt JoL La ea au participat patru batalioane ale Infanteriei marine, 
precum șl numeroase elicoptere caro Hmp de trei nâptămînl, au cercotat toate oresârllle po o suprafață de 
800 km patrațl din provincia Quang Ngai, situată la 150 km sud de baza militară de la Da Nang. Agenția 
Associated Press menționează că operațiunea s-a sol dat cu un mare eșec, rezultatul fiind „capturarea a nu* 

mai 18 arme’ ale patrioților

8n comitetul celor îs state
PENTRU DEZARMARE

GENEVA 17. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, șeful 
delegației sovietice Semion Țarap- 
kin a prezentat nota adresată de 
guvernul sovietic guvernului Sta
telor Unite referitoare la prăbuși
rea bombardierului american în 
Spania. El a cerut ca nota să fie 
difuzată ca document oficial al Co
mitetului. Șjubliniind că „cel puțin 
una din armele nucleare pe care 
le purta bombardierul nu a fost 
găsită", guvernul sovietic consi
deră că acest accident este foarte 
grav, el constituind o violare di
rectă a prevederilor Tratatului de 
la Moscova din 1963, precum și a 
convențiilor internaționale existen
te. Nota subliniază primejdia conta
minării apelor pe o rază mult mai 
vastă decît aceea a regiunii în 
care s-a produs accidentul și ri-

dică problema dreptului de ~ zbor 
al avioanelor americane încărcate 
cu armament nuclear în afara 
granițelor proprii. Aceste acțiuni, 
se menționează în document, ar 
putea duce la izbucnirea unui 
război datorită unui accident. Pen
tru a nu se repeta asemenea ac
cidente primejdioase pentru secu
ritatea tuturor națiunilor, afirmă 
nota guvernului sovietic, este ne
cesar ca zborurile de acest fel să 
fie interzise de îndată. Delegatul 
sovietic a cerut ca Comitetul ce
lor 18 pentru dezarmare să adre
seze țărilor interesate un apel în 
acest sens.

VIETNAM
In fața Statului major saigonez 
au explodat două mine

SAIGON 17 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă au făcut cunos
cut că joi, în fața Statului major 
general al forțelor armate saigo- 
neze, în apropierea aeroportului 
Tan Son Nhut, au explodat două 
mine. Potrivit primelor informa-

★

HANOI 17 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei populare viet
nameze a transmis un protest Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control din Vietnam, în 
care se arată că la 15 februarie 
mari grupuri de avioane americane 
au pătruns de mai multe ori în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam și 
au bombardat și mitraliat nume
roase puncte populate și obiective 
industriale. Aceste acțiuni ale avia
ției americane, se arată în protest, 
constituie o încălcare grosolană a 
suveranității, integrității teritoria
le și securității R. D. Vietnam.

ții, au fost ucise 12 persoane, iar 
alte 60 rănite. în provincia Binh 
Dinh s-a desfășurat joi dimineața 
o luptă de scurtă durată între un 
regiment de infanterie sud-co- 
reean și forțe ale patrioților.

★

mă sprijinul deplin față de pozi
țiile exprimate de guvernul R. D. 
Vietnam și de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud și 
declară „că poporul mongol cere 
din nou cu hotărîre guvernului) 
S.U.A. să înceteze imediat bombar
damentele împotriva teritoriu
lui R. D. Vietnam și să pună ca
păt războiului din Vietnamul de 
sud".

„Dosarul 
Ben Barka" 

se completează...
PARIS. Ancheta în legătură cu îm

prejurările răpirii și, probabil, asasi
nării liderului marocan, Ben Barka, 
continuă să progreseze. Joi a devenit 
cunoscut că fostul ofițer superior al 
serviciului francez de confra-spionaj, 
Marcel Leroy, a fost implicat într-o 
măsură mult mai mare decît se credea 
pînă acum în această afacere. Judecă
torul de instrucție Zollinger a dezvă
luit că este în posesia unei comunicări 
importante din partea serviciului de 
contra-spionaj, care precizează că Le
roy deținea informații care i-ar fi per
mis să-l salveze pe Ben Barka. Este 
vorba de un mesaj pe care subalter
nul său, Lopez, arestat și el pentru 
rolul ce l-a jucat în răpirea lui Ben 
Barka, i l-a trimis, și care conținea in
dicații destul de precise asupra locu
lui unde se afla liderul marocan în- 
fr-un moment în care o operațiune de 
salvare ar fi putut să aibă succes.

BERLIN 17 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Ger
mane a dat publicității o declara
ție în care denunță ca ilegală ți
nerea în Berlinul occidental a 
conferinței primilor miniștri ai 
landurilor vest-germane, confe
rință care urmează să aibă loc la 
18 februarie. Prin aceasta, se arată 
în declarație, guvernul vest-ger- 
man urmărește în mod vădit să 
demonstreze că Berlinul occiden
tal ar reprezenta un land al Re
publicii Federale Germane. „Este 
însă un fapt de necontestat că 
Berlinul occidental nu a fost 
niciodată și nici nu va fi o parte 
componentă a R. F. Germane. 
Convocarea acestei conferințe în- 
tr-un oraș situat în afara terito
riului vest-german încalcă nor
mele și uzanțele dreptului inter
național", se subliniază în decla
rație.

GUVERNUL R.P. MONGULE
CONDAMNA AGRESIUNEA

ULAN-BATOR 17 (Agerpres).— 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Mongole a dat publicității o 
declarație în care condamnă mă
surile în vederea „continuării es
caladării războiului colonial din 
Vietnam și lărgirii agresiunii în 
Asia de sud-est", hotărîte în 
timpul convorbirilor de la Hono
lulu dintre președintele Johnson 
și conducătorii de la Saigon.

în declarație se subliniază că 
guvernul R. P. Mongole își reafir-

Țara Muntelui albC. ALEXANDROAIE

„Dacă vor afla că 
am vorbit cu dv., voi 
fi biciuit sau mi se va 
smulge limba... Nu pot 
uita ce soartă groazni
că a avut un om de 
la noi, sclav și el, 
prieten de-al meu, A 
încercat să fugă de 
aici. A fost prins și a- 
dus în fața stăpînului ; 
acesta a poruncit să fie 
bătut cu biciul. După 
ce a fost biciuit, prie
tenul meu a murit...".

Cuvintele reproduse 
mai sus au fost rostite 
nu cu secole în urmă. 
Ele au fost înregistrate 
cu pufin timp în urmă 
de un corespondent al 
săptămînalului „Blitz" 
din Bombay. Locul în
registrării : protectora
tul Maskaf, din Pe
ninsula Arabică.

Sclavie în secolul ci
vilizației I Deși pare 
de necrezut, încă și 
astăzi se vînd și se 
cumpără oameni. în 
secolul în care omul a 
despicat atomul, face 
pași fot mai mari pe 
calea cuceririi Cosmo
sului și se pregătește 
de zbor spre alte pla
nete I în acest secol, 
înfr-o serie de regiuni 
ale lumii există încă 
oameni care practică, 
pe căi legale sau mai 
pufin legale, comerful 
cu „marfă vie", oa
meni care se îmbogă

țesc pe seama vînzării 
și cumpărării semeni
lor lor.

Ne despart veacuri 
de cînd sclavia era 
consfințită în legile 
societății sclavagiste. 
Astăzi ea nu mai 
are caracter constitu
tional în nici o fără 
din lume. Cu toate a- 
cestea, conform unor 
date publicate de 
O.N.U., în lume exis-

1962, dar comerful cu 
oameni continuă să se 
practice, constituind o 
sursă importantă de 
îmbogafire. Legea din 
1962 prevedea despă
gubiri din partea sta
tului pentru fiecare 
sclav eliberat, iar pro
prietarii se întrec în a 
achiziționa cît mai 
multi robi pentru a 
primi apoi, la „elibe
rare", sume mari.

vlrstă și for)ă de mun
că”. „Bursele de sclavi 
se fin neregulat > —
nota corespondentul 
de la „Blitz". Numai la 
Dakkat — El-Abid, nu 
departe de Mecca, se 
întîlnesc regulat ne
gustorii de sclavi și 
clienfii lor. Altfel scla
vii sînt vîndufi cu aju
torul unor mijlocitori". 
„Piefele de sclavi, au
torizate sau clandesti-

de această soartă tra
gică nici copiii.

Un ziarist englez re
lata că înfr-un sat „în
tre Oman și Arabia 
Saudită" a văzut „copii 
cu lanfuri la glezne, 
vindufi în piafă ca 
sclavi". Tot el scria : 
„Am cunoscut un șeic 
care a plecat spre 
Mecca cu șase copii și 
s-a întors singur pen
tru că i-a vîndut pe

SCLA VIE
IN PLIN SECOL XX
tă peste 12 milioane 
de sclavi.

Foile, nu chiar atîf 
de îngălbenite de 
vreme, ale unor arhi
ve care atestă traficul 
cu carne umană, confin 
documente zguduitoa
re. în arhiva din Lon
dra, de pildă, nume
roase dosare cu acte 
oficiale confirmă exis
tenta comerfulul cu 
sclavi în Arabia Sau
dită. Sclavia aici a 
fost abolită de-abia în

„Busslnes-ul" este în 
floare. în documente 
pot fi găsite numele 
principalilor comerci- 
anfi și drumul pa care 
îl parcurg sclavia 
clandestină șl cea „ofi
cială".

Tqtr-un studiu O.N.U. 
se arată că „cel mai 
important fîrg de 
sclavi se află la Mecca, 
unde preful unui om 
vîndut este între 120 
și 500 de franci fran
cezi, după greutate,

ne — scria ziarul Ita
lian „II Giorno* — 
dispun de o rețea de 
emisari care sînt tri
miși pentru a recruta 
„marfă* recurglnd u- 
naori la razii barbare*. 
Bărbafi șl femei sînt 

astfel vindufi ca oricare 
altă marfă pe piafă, ur- 
mînd să devină pro
prietatea privată a u- 
nor stăpîni care dis
pun de ei după bunul 
lor plac. Nu au scăpat

fofl ca să-șl poată 
plăti călătoria".

Cu pufin timp în 
urmă, o telegramă so
sită din Peru anunfa 
că în departamentul 
Puno comerful cu co
pii a luat o mare am
ploare. Numeroase fa
milii nevoiașe, neavînd 
posibilităfi să se între
țină, își vînd fiii și fi
icele marilor latifun
diari. Preful variază în
tre 100 și 200 de so
les, adică 4—8 dolari

pentru copil în vlrstă 
de 8 ■■■■1 0 ani.

Negoful cu copii 
este practicat pe scară 
largă și în alte regiuni 
ale lumii, inclusiv în 
unele din fările capi
taliste dezvoltate.

în S.U.A., „fara tu
turor posibilităților", 
mulfi copii au devenit 
„obiecte de închiriat". 
„Agenția americană 
de închiriere a copi
ilor’ (căci există și așa 
ceva) anunfa, recent, 
prin intermediul pre
sei, că „oferă copii de 
orice vîrstă, de orice 
tip — pentru orice o- 
cazie sau dispozifie 
sufletească". Și ca re
clama să fie completă, 
anunful adăuga că se 
acceptă și... plata în 
rate.

Comerful cu sclavi șl 
traficul de copii sînt as
pecte rușinoase ale con
temporaneității. Pre
lungirea lor pînă în 
tzilele noastre își are 
rădăcinile în sistemul 
de exploatare a omu
lui de către om, tn 
care marele contrast 
al extremelor — bogă- 
fie șl sărăcie — între
ține cele mai anacro
nice fenomene, inclu
siv negustoria cu su
flete umane.

Eugen IONESCU
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(Urinare din pag. I)

teriilor prime agricole, de cîteva 
fabrici de ciment, hîrtie etc.

Kenya este o țară agricolă, veni
turile ei provenind îndeosebi din 
vînzarea produselor acestui sector. 
Condiții favorabile agriculturii și 
creșterii vitelor există mai ales în 
partea centrală a țării. Ploile de 
scurtă durată în lunile de „iarnă" 
și cele prelungite din timpul verii 
mențin permanent covorul verde al 
vegetației. Datorită înălțimii podi
șului și apropierii culmilor semețe 
ale vulcanului stins, Kenya, care se 
înalță la 5 199 metri, temperatura 
nu depășește în cursul zilei 27—28 
de grade. Spre deosebire de nordul 
țării, unde se întind deșerturi mari, 
lipsite de apă și vegetație, cu căl
duri toride, în această regiune oa
menii respiră mai ușor, muncesc 
mai spornic. Cele mai importante 
culturi agricole sînt cafeaua, cea
iul, sizalul și piretrumul. (Aceasta 
din urmă este o plantă asemănă
toare cu mușețelul, folosită la fa
bricarea unui insecticid cu acțiune 
foarte rapidă și eficientă asupra 
dăunătorilor).

Oamenii de știință și specialiștii 
kenyeni ne-au arătat că eforturile 
lor sînt îndreptate acum spre or
ganizarea agriculturii po baze mai 
moderne, întemeierea fermelor de 
muncă, folosirea pămÎDturilor pă
răsite de vechii proprietari din 
timpul dominației coloniale. Nu de
parte de localitatea Naxurice, si
tuată în zona cu condiții dintre 
cele mai favorabile dezvoltării a- 
griculturii, la o distanță de 200 
km de Nairobi, se întind plantații 
de cafea, aparținînd unei coope

rative formate din membri ai tri
bului kikuyu. Cooperativa dispune 
de tractoare și are un însemnat 
număr de animale.

în ultimul timp cercetătorii știin
țifici kenyeni și-au concentrat e- 
iorturile spre obținerea unor hibrizi 
dubli de porumb, în scopul pro
movării acestei culturi pe suprafe
țe mai mari. în localitatea Kitala, 
nu departe de frontiera cu Ugan
da, există o stațiune experimenta
lă care a și produs primii hibrizi 
dubli autohtoni. Cercetătorii, lu- 
crînd de mulți ani în domeniul a- 
meliorării porumbului, cunosc re
zultatele obținute în țara noastră 
în această direcție și s-au arătat 
bucuroși să stabilească legături 
cu specialiștii români.

Parcurgînd drumurile Kenyei 
am văzut, de asemenea, culturi 
reușite de grîu, deși această plan
tă, care se recoltează acolo în ia
nuarie, este de puțin timp introdu
să în țară. Desigur — au subliniat 
interlocutorii mei — pentru asigu
rarea populației cu produsele a- 
gricole necesare, mai sînt încă 
destule de făcut. îndelungata do
minație colonială și-a lăsat am
prenta pe economia țării. Nume
roase terenuri agricole sînt supuse 
eroziunii, și ca urmare unele dintre 
ele aproape că nu mai pot fi culti
vate. S-a început o largă acțiune 
de terasare și înierbare, pentru a 
reda agriculturii noi suprafețe de 
pămînt.

Poporul kenyan, care și-a cîștigat 
de curînd libertatea, este hotărît 
să ia pieptiș greutățile care-i stau 
în față, să pună în valoare multi
plele resurse naturale ale patriei 
sale, pentru a păși spre progres și 
o viață mai bună.

S3 PEKIN. Agenția China Nouă 
anunță că la 17 februarie a 

încetat din viață Cen Su-tun, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
vicepreședinte al Comitetului pe 
întreaga Chină al Consiliului Con
sultativ Politic Popular.
O BUDAPESTA. După cum a- 
““ nunță agenția M.T.I., G. Kallai, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, 
și persoanele care-1 însoțesc au 
sosit la 16 februarie în capitala 
Kuweitului. La aeroport oaspeții 
au fost întîmpinați de primul mi
nistru, Jaber al Ahmed al Jaber, 
și de alte persoane oficiale. în a- 
ceeași zi, G. Kallai a avut o con
vorbire cu șeful statului, emirul 
Abdullah Al-Salim As-Sabah.
O DELHI. Ministrul apărării al 

Indiei, Chavan, a confirmat în 
parlament că, în timpul ultimei 
întilniri dintre reprezentanții co
mandamentelor forțelor armate 
ale Indiei și Pakistanului, s-a că
zut de acord asupra reducerii 
pînă la 1 aprilie a.c. a efectivu
lui trupelor și unităților motori
zate dislocate la Jammu și Kaș- 
mir la nivelul anului 1949.
g£l MOSCOVA. Agenția TASS a- 
“ nunță că un avion „TU-114" 
care în noaptea de 16 spre 17 fe
bruarie a plecat de la Moscova 
într-o cursă spre Congo (Brazza
ville) a suferit o avarie imediat 
după decolarea de pe aeroportul 
Seremetievo, de lîngă Moscova. 
Se semnalează victime. Se fac cer
cetări pentru stabilirea cauzelor 
catastrofei.

Cancehrd Erhard 
desemnat 
președinte 
al partidului U.C.D.

BONN 17 (Agerpres). — La 16 
februarie, Comitetul executiv al 
partidului guvernamental, Uniunea 
creștin-democrată, a ajuns la un 
compromis în ce privește desemna
rea candidaților pentru posturile 
de președinte și vicepreședinte al 
partidului. După o săptămînă de 
tratative și dezbateri aprinse, s-a 
hotărît să se recomande congresu
lui partidului alegerea cancelarului 
Erhard în fruntea partidului. Tot
odată, Rainer Barzel, conducătorul 
fracțiunii parlamentare creștin-de- 
mocrate, a fost desemnat candidat 
pentru postul de prim-vicepreșe- 
dinte al partidului. Compromisul 
realizat miercuri nu a rezolvat însă 
toate problemele. Comitetul execu
tiv a hotărît crearea unei comisii 
speciale însărcinate cu „reorgani
zarea posturilor cheie ale partidu
lui".
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