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Anul trecut, pe- ---------- ■
troliștii din secto- ION DUMITRU
rul de,foraj au de- adjunct al ministrului industriei 
■pășit cu 2 la sută petrolului și chimiei
sarcina -planifica- ----------
tă la volumul fizic

Oltenia, unde ex
perimentarea aces
tei metode conti
nuă cu succes.

Forajul cu elec- 
troburul se dove-

de foraj, realizînd o viteză de lucru 
superioară celei din anul 1962 cu 4.1 
la sută ei au forat peste plan cu 
15 la sută mai multe sonde, iar pro
ductivitatea muncii a fost realizată 
în proporție de 103,6 la sută. Colec
tivele din schelele de extracție au 
îndeplinit planul anual în proporție 
de 100,7 la sută, înregistrînd o pro
ductivitate a muncii sporită cu 4.8 
la sută față de cea planificată. A- 
ceste succese constituie încă un pas 
înainte pe calea înfăptuirii prevede
rilor cuprinse în Directivele celui 
de-al III-lea Congres al partidului 
cu privire la dezvoltarea industriei 
petroliere.

în sectorul de foraj, înlocuirea ve
chilor instalații și utilaje cu altele 
noi, moderne, a constituit o preocu
pare deosebită. în prezent, parcul 
instalațiilor de foraj este moderni
zat în proporție de 69 la sută. Colec
tivele întreprinderilor de foraj și-au 
însușit intr-un timp scurt metodele 
moderne de lucru menite să asigure 
folosirea optimă a noilor instalații 
ca : 4-LD 150, pentru adîncimi de 
circa 3 200 m, 2-DH 75, pentru a- 
dîncimi de circa 1 800 m, S-25 pen
tru forajul structural la adîncimi de 
circa 1 200 m, T 50 A — instalație 
transportabilă pe pneuri destinată 
forajului la adîncimi de 1 200 m ș.a. 
Verificată în condiții de exploatare, 
instalația 3-DH 200 A a prilejuit pe
troliștilor realizarea unui record de 
adîncime în forajul sondelor, confir- 
mînd nivelul tehnic ridicat al indus
triei de utilaj petrolier din țara 
noastră. în prezent se lucrează și cu 
instalația pentru adîncimi de 
6 000 m.

Una din principalele preocupări 
ale petroliștilor din acest sector a 
fost extinderea forajului cu turbina 
în condiții tehnico-economicé avan
tajoase. Colectivele întreprinderi
lor de foraj s-au convins, pe 
baza propriei lor experiențe, de 
economicitatea forajului cu turbina, 
datorită căruia se obțin viteze spo
rite de săpare și un preț de cost re
dus. Extinderea forajului cu turbina 
în toate regiunile petroliere a făcut 
ca, anul trecut, 58,3 la sută din me
trajul săpat să se realizeze folosin- 
du-se această metodă ; s-a săpat cu 
turbina un volum cu peste 170 000 
m mai mult decît în 1962. în ulti
mii ani, la Trustul de foraj Moi- 
nești s-a forat aproape integral cu 
turbina.

a forajuluiAplicarea tehnicii noi 
cu turbina a dat posibilitate colec
tivelor de petroliști să obțină suc
cese deosebite în producție. La 
treprinderea de foraj 
troducerea pe scară largă 
rajului cu turbina

Ploiești, 
a 

a dus

în- 
in- 
fo- 
la

dublarea vitezei mecanice față de 
cea realizată la forajul rotativ, la 
micșorarea timpului neproductiv, la 
scăderea prețului de cost pe metru 
săpat cu 3 la sută la forajul de re
ferință și cu 6;7 la sută la cel de 
exploatare. Extinderea largă a a- 
cestei metode a dat posibilitate pe
troliștilor din regiunea Oltenia să 
realizeze, în ultimii trei ani, econo
mii la prețul de cost de peste 9 mi
lioane lei. Bune rezultate în extin
derea forajului cu turbina a obținut 
în ultimul an și colectivul între
prinderii de foraj Bascov din ca
drul Trustului de foraj Pitești.

Pe linia extinderii metodelor a- 
vansate de săpare a sondelor, în ul
timii ani s-a aplicat cu rezultate 
bune și forajul cu electroburul. în 
schela Ciurești, la sondele săpate 
prin această metodă s-au obținut 
creșteri importante la vitezele me
canice de foraj (33—34 la sută), față 
de vitezele mecanice realizate la
forajul cu turbina pe aceeași struc
tură. Viteze mecanice superioare au 
obținut și petroliștii din regiunea

dește net superior tuturor metode
lor folosite pînă acum la săparea 
sondelor ; el impune însă sondorilor 
să-și însușească temeinic noi și 
variate cunoștințe în aplicarea 
tehnicii de săpare a sondelor, o dis
ciplină tehnică severă în respecta
rea cu strictețe a tuturor parame
trilor tehnologici.

Depășirea recentă, în țara noastră, 
a adîncimii în foraj de 4 800 metri 
dovedește practic că avem toate 
condițiile pentru a obține realizări 
importante și în domeniul săpării 
sondelor de mare adîncime. Pentru 
extinderea acestor metode și reali
zarea unor indicatori tehnico-econo- 
mici superiori, specialiștilor din sec
torul de foraj, geofizicienilor și cer
cetătorilor le stau în față sarcini 
importante legate de rezolvarea pro
blemelor privitoare la săparea son
delor de mare adîncime.

O atenție deosebită este necesar 
să se acorde, în continuare, extin
derii mecanizării pe șantierele de 
foraj. în ultimii ani, la un număr 
mare de sonde s-a extins mecani
zarea lucrărilor grele de introdu
cere și extragere a garniturilor de 
foraj, folosindu-se pene pneumatice 
construite in țară, clești pneumatici 
pentru înșurubarea și deșurubarea 
pașilor de prăjini etc. S-a micșorat 
astfel efortul fizic al muncitorilor. 
S-au luat măsuri pentru asimilarea 
unor dispozitive de mecanizare, ve
rificate în practică, cît și pentru 
experimentarea altora în vederea 
asimilării lor.

Specialiștii de pe șantierele de fo
raj, din institutele de cercetări se 
preocupă în prezent de îmbunătăți
rea continuă a fluidelor de foraj în 
scopul deschiderii formațiunilor pro
ductive și evitării complicațiilor teh
nice! în procesul de săpare a son
delor, în special cu ocazia traver
sării formațiunilor geologice care 
provoacă dificultăți. Se remarcă în 
acest domeniu realizarea de noi 
fluide pentru forajul de mare adîn
cime.

★
Și petroliștii din sectorul de ex

tracție au obținut rezultate însem
nate în exploatarea rațională și eco
nomică a zăcămintelor. în acest 
sector s-a acordat o mare atenție 
micșorării efortului fizic al sondo
rilor prin folosirea unor elemente 
mecanizate. La Trustul de extracție 
Momești, prin extinderea dispoziti
vului automat pentru înșurubarea și 
deșurubarea țevilor de extracție, 
timpul de intervenție la sonde a fost 
redus într-o măsură importantă.

Prin aplicarea unor metode avan
sate s-a intensificat extracția țițeiu
lui prin sondele vechi, asigurîndu-se 
o creștere a factorului de recuperare 
a țițeiului ; zăcămintele noi au fost 
puse în exploatare după un studiu 
complet, pe baza căruia s-au întoc
mit proiectele de exploatare rațio
nală și economică. Petroliștii din 
schelele de extracție au dobîndit o 
mare experiență în aplicarea meto
delor de injecție cu apă și gaze în 
strat, de fisurare hidraulică obișnui
tă, selectivă și multiplă, în efectua
rea tratamentelor cu substanțe ten- 
sioactive, a combaterii viiturilor de 
nisip și a altor metode, obținînd 
importante sporuri de producție. în 
anul 1963, injecția cu apă și gaze în 
zăcămînt s-a extins la toate trustu
rile de extracție.

Petroliștii din acest sector sînt 
chemați să folosească în continuare 
toate posibilitățile pentru intensifi
carea activității de recuperare se
cundară. în special colectivele Trus
turilor de extracție Tîrgoviște și 
Ploiești trebuie să dea o mare aten
ție experimentărilor în panourile de

Școală în. port
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

De curînd au fost deschise în portul 
Constanța cursuri de calificare pen
tru meseriile de tractoriști, macara
gii, conducători de autostivuitoare, 
vincieri și șefi de echipă. Acestea 
sînt urmate de 170 de muncitori. 
Alte asemenea cursuri urmează să 
fie deschise și pentru, pregătirea mo- 
toriștilor, operatorilor de dană etc. 
Anul acesta aici vor fi școlarizați 
peste 600 muncitori portuari. Para
lel se desfășoară acțiunea de ridicare 
a calificării la care participă peste 
1 000 de electricieni, mecanici și 
muncitori din alte profesii.

100 de documentare 
agricole

La cinematografele sătești sînt pre
zentate în aceste zile aproape 100 de 
filme documentare agricole. Ele ajută 
pe cursanfii din învățământul agro
zootehnic și pe ceilalți țărani mun
citori să-și însușească experiența îna
intată în diferite sectoare ale pro
ducției agricole. Anul ■ trecut au fost 
realizate 11 filme agricole, iar-în acest 
an studioul „Al. Sahia“ va pregăti alte 
14 asemenea noi filme. Cîteva dintre 
ele vor fi consacrate unor probleme 
actuale din sectorul zootehnic ca : asi
gurarea unei furajări corespunzătoare 
animalelor și păsărilor ; metode de 
creștere și îngrășare a porcilor ; pregă
tirea nutrețurilor ; recoltarea și conser
varea fînurilor ; amenajarea pășunilor 
erodate ; organizarea taberelor de vară 
și a pășunatului rațional etc. (Agerpres)

Pentru mineri
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — 

Recent, constructorii T.R.C. din Baia 
Mare și ai T.C.M.M. au terminat con
strucția unei băi mari și moderne cu 
37 de dușuri și peste 100 vestiare etc. 
destinată muncitorilor de la exploatarea 
minieră din Cavnic. în ultimele 6 luni 
au mai fost construite băi pentru mi
neri și la exploatările din Baia Sprie, 
Ilba, precum și la uzina centrală de 
preparare a minereurilor din Baia 
Mare. în fiecare din aceste clădiri 
s-au proiectat camere speciale în care 
s-au amenajat și cabinete - rpedioale 
pentru consultații, dotate cu aparatu
ra corespunzătoare. în afara acestor 
construcții, pentru minerii maramure
șeni s-au mai ridicat, în ultimul an, 
două grupuri social-sanitare — unul 
la Baia Sprie și altul; la uzina centrală 
de preparare-a minereurilor — prevă
zute cu dispensare medicale, săli de 
consultații și așteptare, cabinet dentar 
și altele. Valoarea acestor lucrări se 
ridică la peste 6 000 000Tei.

Manifestări la casele 

de cultură ale tineretului

Casele de cultură ale tineretului 
bucureștean au găzduit. în luna ianua
rie numeroase manifestări cultural-ar- 
tistice, Bunăoară, tinerii ' iubitori ai f il
mului din raioanele ;,Grivița roșie“ și 
„16 Februarie" s-au întîlnit cu realiza
torii filmelor românești ,,Pisica de 
mare“ și „Tudor", iar cei care. îndră
gesc muzica de operă au participat la 
medalioane muzicale consacrate mare
lui compozitor italian Giuseppe Verdi.

La Casa de cultură a‘tineretului din 
raionul „16 Februarie" s-au ținut ex
puneri în legătură cu opera lui Gri- 
gore Alexandrescu și creația lui ■ Theo
dor Aman.

In cadrul ciclului de conferințe „In 
fața hărții", la Casa de cultură ai tine
retului din raionul „Grivița roșie", cer
cetători științifici ai Institutului de geo
grafie de pe lingă Academia R. P. Ro
mine au vorbit despre expedițiile so
vietice în Antarctica. Tot aici, la revista 
vorbită în legătură cu ultimele cercetări 
privind apariția vieții pe pămînt, au 
luat cuvîntul academicieni și cadre di
dactice universitare. Pentru iubitorii 
muzicii și dansului, Casa de cultură a 
tineretului a raionului „16 Februarie“ a 
organizat seri distractive la care și-au 
dat concursul cunoscuți soliști vocali de 
muzică ușoară.

PFmcumșiM
Oneștiul, orașul de la confluența Cașinu- 

lui, Tazlăului și Oitùzului cu Trotușul, se 
dezvoltă intr-un ritm impetuos. Noi con
strucții de locuințe și social-culturale, noi 
amenajări edilitar-gospodărești vin să com
pleteze peisajul orașului. In orașul petrochi- 
miștilor de pe Valea Trotușului, care nu
mără peste 40 000 de locuitori, s-au dat pînă 
acum în folosință 6 200 de apartamente. 
Alte 530 de apartamente sînt în curs de 
construcție.

Recent a fost terminată șt dată în folo
sință cea de-a doua magistrală, a orașului — 
o autostradă largă, străjuită pe una din la
turi de blocuri înalte cu cite 10 nivele fie
care (fotografia nr. 1). Din cele S blocuri 
înalte, ridicate cu ajutorul cofrajelor gli
sante, 7 au și fost date în folosință. Iată una 
din construcțiile industriale care seara par 
ca niște stele ale orașului : instalația de pu
rificare a acetilenei (fotografia nr. 2).

După orele de muncă, locuitorii orașului

au felurite preocupări. Ion Comănescu, 
mecanic A.M.C. la rafinăria 10, (fotografia 
nr. 3) e un pasionat sculptor. El este, de 
altfel, instructor al cercului de arte plasti
ce din oraș. La bienala din 1961 — organi
zată în regiunea Bacău — a obținut pre
miul I la sculptură.

Odată cu mărirea numărului populației, 
a crescut și nevoia de școli. In 1963 s-a des
chis în oraș cea de-a doua școală medie. In 
total, în ultimii 5 ani s-au construit 5 școli 
de cultură generală și un centru școlar pro
fesional. Iată (în fotografia nr. 4) o sală de 
clasă într-una din noile școli.

In afară, de clădirea poștei și telefoane
lor și restaurantul-cantină, date în folosință 
în 1963, o nouă construcție va întregi în 
acest an peisajul urbanistic al Oneștiului : 
complexul spitalicesc, o clădire cu o capa
citate de 450 de paturi (fotografia nr. 5).

Foto : A. CABTOJAN

Se- dezvolta producția 
cloros o die elor

Pregătiri pentru vacanța

»(Continuare în pag. IlI-a)

în schela de extracție Țîclenî, regiunea Oltenia.

Industria noastră chimică■■ valori- ... 
fică-complex-.însemnatele zăcăminte 
de sare ale'țării. Din această mate
rie primă se fabrică sodă caustică, 
sodă calcinată, bicarbonatul de so
diu, hipocloritul de sodiu și; mai ales 
clorul care, la^rîndul său, este o ma
terie primă pentru industria mase
lor plastice— ramură ce cunoaște 
o dezvoltare tot mai mare. Tot din 
sare se mai obțin produse ' derivate 
ca: silica t de sodiu, clorură’de var, 
silicagel etc.

Dezvoltarea industriei clorosodice- 
lor este oglindită de următoarele 
cifre : în 1938 s-au extras 368 000 
tone sare, realizîndu-se 23 000 de 
tone sodă calcinată, 12 000 tone sodă 
caustică și 2 226 tone acid clorhidric. 
în 1962 s-au extras 1477 000 de tone 
sare și s-au obținut 285 000 tone so
dă calcinată. 156 000 tone sodă caus
tică, 27 000 tone acid clorhidric și 
48 524 tone clor.

La creșterea în ritm rapid a pro
ducției. de clorosodice au contribuit 
atît dezvoltarea și modernizarea 
vechilor unități, cît și construirea de

uzine-noi, moderne, de mare capaci
tate. Uzina de-produse, sodice Ocna 
Mureș și-a sporit simțitor capacita
tea de producție, lărgindu-și și ga
ma de. sortimente fabricate. în anul 
1959 a intrat în funcțiune Uzina de 
produse sodice Govora cu o capaci
tate de 90 000 tone/an sodă calcina
tă și 40 000 tone/an sodă caustică. 
S-au modernizat fabricile în care se 
obțin produse clorosodice prin me
toda electrolitică. La Combinatul 
chimic din Tîrnăveni vechile celule 
cu diafragmă orizontală, cu consu
muri specifice ridicate și producti
vitate scăzută, au fost înlocuite cu 
celule cu catod de mercur. Uzinele 
chimice Turda au cunoscut, de a- 
semenea, o dezvoltare importantă ; 
ele au fost modernizate și asigură 
produse de puritate avansată. La 
Combinatul chimic Borzești se află 
în construcție o instalație de sodă 
caustică electrolitică de mare capa
citate dotată cu celule cu mercur de 
un tip modern. Această instalație 
va avea o capacitate de producție 
de 50 000 tone/an sodă caustică.

La al patrulea centenar 
Shakespeare

Cu prilejul celui de-al patrulea cen
tenar Shakespeare, care se sărbătorește 
anul acesta, Editura pentru literatură 
universală va scoate o ediție bibliofilă 
(cuprinzînd 12 dintre cele mai repre
zentative drame shakespearene) și un 
volum omagial conținînd însemnări și 
articole despre opera shakespeareană 
semnate de mari gînditori, istorici și 
critici literari. Editura științifică va 
tipări o antologie bilingvă, în care vor 
fi prezentate cititorilor fragmente co
mentate din cele mai ilustrative creații 
dramatice ale lui Shakespeare, iar Edi
tura meridiane ' un volum intitulat 
„Shakespeare în Romînia", care va în

fățișa ecoul pe care l-a avut in cultura 
românească opera shakespeareană. In 
colecția „Cele mai frumoase poezii“ 
a Editurii Tineretului va apare un vo
lum de sonete în traducerea lui Ion 
Frunzetti, iar în limba maghiară „Re
gele Lear" în traducerea poetului cla
sic maghiar Vörösmärty Mihaly. Tot 
Editura Tineretului va tipări în colecția 
„Oameni de seamă" „Scene din viața 
lui Shakespeare“, ediția a 111-a, de 
Mihnea Gheorghiu. In colecția Biblio
teca pentru toți a Editurii pentru li
teratură va apare „Richard al III-lea".

(Agerpres)

de iarnă a
în biblioteci și săli de lectură, 

studenții învață cu sîrguință pentru 
ultimele examene din actuala se
siune. în același timp se fac inten
se pregătiri; de vacanță, care va în
cepe la 4 februarie. într-o convor
bire cu tov. Constantin Luca, vice
președinte al - Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă, am 
aflat unele detalii despre acțiunile 
organizate1 pentru vacanță.

în toate, centrele universitare, or
ganizațiile de tineret, cu sprijinul 
conducerilor instituțiilor de învăță- 
mînt superior.. au alcătuit un pro
gram de activitate bogat. La Bucu
rești, Iași, Cluj. Timișoara și Bra
șov -ținerii vor petrece în vacanță 
multe ceasuri plăcute la casele de 
cultură studențești din localitate. 
Ținîndu-se . seama de propunerile 
studenților., s-au pregătit numeroase 
manifestări atractive și la cluburile 
studențești din Petroșeni. Craiova, 
Galați Tg. Mureș etc. în cadrul sim
pozioanelor organizate aici vor fi pre
zentate obiectivele planului de stat al 
țării noastre pe anul 1964. noutăți și 
realizări din diferite domenii ale 
științei și . tehnicii, vor fi dezbătute 
unele probleme de etică ș.a. Un loc 
important ocupă în programe întîl— 
nirile — atît de mult apreciate de 
studenți — cu oameni de știință, 
cultură și artă, cu tineri din uzine, 
ca și conferințele și procesele lite
rare concursurile artistice și spor
tive etc.

Consiliile U.A.S. din centrele u- 
niversitare se preocupă de desfășu
rarea unor acțiuni cultural-distrac- 
tive în forme cit mai variate și a- 
tractive, de creșterea eficienței edu
cative a- acestor manifestări. Ele au 
solicitat sprijinul comitetelor regio
nale pentru cultură și artă, al filia
lelor Uniunii Scriitorilor și Uniunii 
Compozitorilor, al instituțiilor tea
trale și muzicale, deoarece — așa 
cum arăta interlocutorul nostru — 
numai cu ajutorul lor se va putea a- 
sigura țînvta artistică și conținutul 
ideologic ridicat pe care trebuie să-l 
aibă programele de vacanță.

Ca și în alți ani, numeroși stu
denți își vor.petrece o parte din.va
canță în diferite stațiuni balneo-cli- 
materice și locuri pitorești din țară. 
Pentru 3 550 de studenți fruntași la 
învățătură și în activitatea obșteas
că din toate centrele universitare 
s-au amenajat tabere de odihnă la 
Sinaia, Bușteni, Predeal și Pîrîul 
Rece. Alături de colegii lor romîni, 
se vor recrea aici și tineri de peste 
hotare care studiază în instituțiile 
noastre de învățămînt superior.

în programul taberelor se înscriu 
excursii, concursuri artistice, discu
ții în jurul mesei rotunde, întîlniri 
cu oameni de cultură și artă, seri 
distractive și dans. Menționez doar 
cîteva din aceste manifestări : sim
pozioanele despre „Muzică, artă, li
teratură“ și „Evoluția dansului“, în 
cadrul cărora tinerii se vor întîlni 
cu scriitori, muzicieni, maeștri co
regrafi, critici de artă, serile litera
re închinate lui M. Eminescu, T. 
Arghezi și altor poeți, audițiile mu
zicale „G. Enescu“, programele de 
cîntece și dansuri susținute de cele 
mai bune formații artistice ale in
stitutelor și facultăților.

în acest an, consiliul U.A.S. va 
organiza gi în alte localități de mun
te tabere de schi la care vor parti
cipa 1 100 de tineri „Sprijiniți îndea
proape de Ministerul învățămîntu- 
lui și de U.C.F.S.. în special în ce 
privește repartizarea în tabere a 
unor instructori sportivi calificați și 
asigurarea echipamentului necesar,— 
a spus interlocutorul nostru — avem 
convingerea că activitatea desfășu
rată va răspunde dorinței studenți
lor de a se iniția și perfecționa în 
practicarea acestui sport“.

Numeroase alte manifestări inte
resante vor coincide cu vacanța de 
iarnă, oferind studenților prilej de 
recreație. La Predeal, între 6—10 
februarie va avea loc faza republi
cană a campionatelor universitare 
de șah pe 1964 ; tot acolo va fi or
ganizată o consfătuire a cineclubu- 
rilor studențești din toate centrele 
universitare, urmată de „Festivalul 
filmului studențesc“.

M. IORDÄNESCU
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Principala preocupare a colectiviștilor— 
sporirea producției de cereale
Adunările generale în gospodăriile colective

Cu mult interes și chibzuială de 
buni gospodari, colectiviștii din co
muna Amaru, raionul Mizil, au 
dezbătut în adunarea generală bi
lanțul activității desfășurate anul 
trecut și planul de producție și fi
nanciar pe acest an, precum și mă
surile tehnice și organizatorice 
pentru realizarea obiectivelor pro
puse.

întrucît condițiile pedoclimatice 
ale gospodăriei sînt deosebit de 
prielnice pentru cultura cerealelor 
(peste 1 400 ha din cele 1 890 ha te
ren arabil sînt cultivate cu grîu și 
porumb) atît materialele prezentate 
în fața adunării, cît și cei 25 de co
lectiviști care au luat cuvîntul s-au 
ocupat în primul rînd de principa
lele probleme ale sporirii producției 
de cereale. Plecînd de la adunare, 
colectiviștii cunosc bine ce trebuie 
să realizeze gospodăria în acest an 
și cum trebuie să muncească.

Anul trecut, gospodăria colec
tivă din Amaru a obținut în medie 
Ia hectar 1 677 kg de grîu, 2 380 kg 
de porumb. 19 800 kg de sfeclă de 
zahăr. 2 015 kg floarea-soarelui, 
..Deși a fost secetă, am obținut aceste 
producții pentru că am avut un 
sprijin puternic din partea me
canizatorilor de la S.M.T. Mihăi- 
lești și am lucrat mult mai bine 
decît in alți ani — a spus brigadie
rul Mihai Ion. Porumbul a fost 
semănat la vreme, în teren bine 
pregătit, iar ca lucrări de întreți
nere am executat 3 prașile mecani
ce și 4 prașile manuale“.

Rel'erindu-se la rezultatele obți
nute, atît darea de seamă cît și co
lectiviștii Iordache Constantin, 
Constantin P. Ion, Dinu Victor, 
Tănase Gheorghe și alții au arătat, 
prin exemple concrete, că în condi
ții asemănătoare de teren au exi
stat diferențe mari de recoltă de 
la brigadă la brigadă și de la echi
pă la echipă. „Echipa mea a obți
nut cu 500 kg de porumb mai mult 
decît media pe gospodărie — a spus 
colectivistul Constantin P. Ion. Cum 
am reușit ? Eu cred că lucrările de 
întreținere au avut o mare însemnă
tate. Cu ajutorul membrilor de 
partid am lămurit oamenii că tre
buie să facem prașile la vreme și 
de bună calitate, să asigurăm den
sitatea plantelor stabilită de tova
rășul inginer. Mai trebuie să spun 
că la aceste lucrări ne-au fost de 
mare folos cunoștințele căpătate la 
cercul de cultura plantelor de 
cîntip". El a arătat, totodată, că a- 
colo unde lucrările nu s-au făcut 
la vreme și de bună calitate, recol
tele au fost mai mici. De exemplu, 
echipa lui Matache Arcade nu și-a 
realizat planul la unele culturi din 
cauză că lucrările de întreținere 
n-au fost de bună calitate.

Punînd față în față rezultatele 
diferite obținute de brigăzi și echi
pe, colectiviștii au scos la iveală 
posibilități și resurse de sporire a 
producției de cereale și plante teh
nice și au stabilit măsurile teh- 
nico-organizatorice care trebuie 
luate,

O mare însemnătate în dezbaterile 
adunării generale s-a acordat măsu
rilor pentru folosirea rațională a 
pămîntului și sporirea fertilității lui. 
în cursul acestui an se va termina 
organizarea interioară a teritoriului

UN MANUAL UTII DE FILOZOFIE MARXISTĂ
Predarea și însușirea în bune 

condiții a disciplinelor marxism- 
leninismului în institutele de în- 
vățămînt superior cere elaborarea 
unor manuale care să expună sis
tematic accesibil, argumentat și 
combativ, la un înalt nivel teore
tic, conținutul învățăturii mai'xist- 
leniniste, în strînsă legătură cu 
datele practicii și științei contem
porane. Necesitatea alcătuirii unor 
astfel de manuale a fost pusă cu 
toată claritatea în documentele 
partidului nostru, iar Congresul 
al Ill-lea al P.M R. a considerat 
drept „o sarcină importantă a ca
drelor ideologice... continuarea 
muncii începute în vederea întoc
mirii manualelor de științe sociale 
pentru învățămîntul de partid și 
de stat“. Pe linia îndeplinirii a- 
cestor sarcini se înscrie apariția 
noului manual de materialism dia
lectic, tipărit recent de Editura 
politică.

Destinat, în primul rînd. studen
ților de la facultățile care nu au 
filozofia ca disciplină de profil, el 
răspunde și cerințelor unui cerc 
mai larg de cititori — cadre di
dactice, propagandiști, cei care 
studiază filozofia în diverse for
me de învățămînt ideologic. Ma
nualul a fost elaborat de un co
lectiv de redacție format din ca
dre didactice din învățămîntul su
perior și cercetători ai Institutului 
de filozofie al Academiei R. P. 
Romîne, sub conducerea prof. 
Tudor Bugnariu, membru cores
pondent al Academiei.

Prin structura sa de ansamblu, 
prin nivelul său teoretic-ideologic, 
prin bogata informație științifică- 
filozofică. precum și prin calitățile 
sale didactice noul manual poate 
fi apreciat ca o realizare su
perioară ediției apărute în anul 
1959 După delimitarea obiectului 
filozofiei în ansamblul culturii 
spirituale — și cu deosebire în ra
port cu științele particulare — se 
trece la expunerea dezvoltării ma
terialismului în luptă cu idealis
mul. subliniindu-se convingător 
saltul calitativ săvîrșit prin apa
riția marxismului în istoria filozo
fiei. Capitolele următoare expun 
sistematic principiile de bază ale 
materialismului dialectic ca teorie 
a existenței și a cunoașterii : ma- 

gospodăriei și se va întocmi planul 
de fertilizare. Pentru recolta de grîu 
s-au procurat îngrășăminte chimice, 
care vor fi aplicate la desprimăvă- 
rare pe suprafețele unde cultura va 
fi mai slabă. Consiliului de condu
cere i s-a cerut să ia măsuri pentru 
terminarea transportului la cîmp a 
întregii cantități de gunoi de grajd, 
înainte de sosirea primăverii. Pe 
unele suprafețe terenul gospodăriei 
este sărăturat sau în curs de sărătu- 
rare. Pentru ameliorarea acestor te
renuri, tov. Constantin Dionisie, di
rector al G.A.S. Dulbanu, invitat la 
adunare, i-a îndemnat pe colectiviști 
să folosească 2 500-3 000 kg amenda
mente la ha. arătând că va sprijini 
gospodăria în stabilirea terenurilor 
pe care trebuie aplicate amenda
mente. Tn adunare s-a propus să se 
organizeze transportul amenda
mentelor de la Valea Călugărească.

în planul de măsuri Se prevede 
ca la porumb să se folosească hibri
zii dubli 311 și 405, care în condiții
le gospodăriei au dat recoltele cele 
mai bune, asigurîndu-se densitatea 
de 31 000-35 000 de plante la hectar. 
Pentru folosirea deplină a terenului, 
se va cultiva intercalat prin porumb 
pe 400 ha fasole, iar pe 300 ha do
vleac.

Convinși că lucrările executate cu 
mijloacele mecanizate au un mare 
rol în sporirea recoltei, colectiviștii 
au cerut ca tractoriștii de la S.M.T. 
să execute nu numai lucrările de 
pregătire a terenului și de semănat 
pe întreaga suprafață, ci și prașilele 
mecanice. Ținînd seama de criticile 
făcute în legătură cu calitatea unor 
lucrări, directorul S.M.T. Mihăilești 
și mecanizatorii prezenți în adunare 
s-au angajat să ia toate măsurile 
necesare pentru executarea lucrări
lor la un înalt nivel agrotehnic și în 
timpul optim. Venind în sprijinul 
mecanizatorilor, colectiviștii au ho- 
tărît să construiască o casă de cîmp, 
unde aceștia să se poată odihni în 
timpul campaniilor agricole.

Adunarea generală a acordat o 
mare atenție îmbunătățirii organi
zării și evidenței muncii în brigăzi 
și echipe, întăririi disciplinei în 
muncă, Colectiviștii Iliescu Coman, 
Anica V. Nicu, Gherghina Constantin 
și alții au arătat că în unele brigăzi 
și echipe nu s-a organizat bine mun
ca, au fost cazuri dé indisciplină. Din 
această cauză s-au făcut lucrări de 
slabă calitate și s-au risipit produse 
pe cîmp. „Ca să obținem producții 
mari pe toate suprafețele, trebuie să 
lucrăm mult mai bine decît anul 
trecut, spunea colectivista Anica 
Nicu. Să-i ajutăm pe cei care mun
cesc alături de noi să aplice me
todele agrotehnice înaintate, să-i 
lămurim că fără disciplină nu se 
poate face treabă bună, că dacă a- 
coperă buruiana sau risipesc produ
sele păgubesc gospodăria și pe ei 
înșiși“.

Adunarea generală a cerut consi
liului de conducere să treacă ime
diat la defalcarea planului de cul
tură pe brigăzi, să facă o repartiza
re rațională a suprafețelor de teren 
și a mijloacelor de producție pe bri
găzi șl să organizeze adunări ale a- 
cestora, în cadrul cărora să se dez
bată sarcinile de plan și să se sta
bilească planuri concrete de muncă

prof. D. D. ROȘCA 
membru corespondent al Academiei 

R. P. Romîne
conf. univ. ION ALUAȘ

teria și formele ei de existență, 
conștiința — veriga superioară a 
evoluției proprietății reflectorii a 
materiei, conexiunea universală, 
legile fundamentale ale dialecticii, 
problemele gnoseologiei marxist- 
leniniste și categoriile dialecticii. 
Ultimele două capitole sînt consa
crate raportului dintre materialis
mul dialectic și științele contem
porane ale naturii, respectiv 
criticii filozofiei burgheze contem
porane.

Din această structură rezultă că 
autorii au adoptat o soluție, după 
părerea noastră, mai judicioasă 
din punct de vedere logic și meto
dologic decît cea a ediției din 1959 
a manualului. Problema conștiin
ței, de exemplu, este tratată acum 
în mod firesc în continuarea capi
tolului consacrat teoriei materia
lității lumii, ceea ce permite o ex
plicare mult mai clară și mai con
vingătoare a problemei fundamen
tale a materialismului : primor
dialitatea materiei în raport cu 
conștiința, tn același timp este 
bine venită, corespunzînd unei 
reale necesități, tratarea mai ex
tinsă. într-un subcapitol, a gîndirii 
social-politice și filozofice pre- 
marxiste din Romînia. Este justi
ficată și expunerea critică a filo
zofiei burgheze contemporane în
tr-un capitol separat. Subcapitolul 
care expune relația singular-par
ticular-general vine să întregească 
în mod organic tabloul categoriilor 
dialecticii materialiste. Capitolul 
în care se tratează raportul dintre 
materialismul dialectic și științele 
particulare, cu totul nou prin con
ținutul lui. se încadrează mai or
ganic în structura manualului și 
se dovedește de data aceasta deo
sebit de util în economia cursului.

Un pas însemnat înainte se 
realizează nu numai pe linia 
„macrostructurii“, ca să ne ex
primăm astfel, — a ordinei 
și. a înlănțuirii temelor’ — ci 
și pe linia „microstructurii“ — 
a structurii lăuntrice a lecțiilor. 

pentru pregătirea campaniei agricole 
de primăvară.

Toți cei care au luat cuvîntul au 
ținut să sublinieze că participarea la 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic de masă are un rol deosebit de 
important în obținerea de recolte 
sporite și producții mari în sectorul 
zootehnic. în legătură cu desfășura
rea învățămîntului în iarna aceasta, 
colectivistul Ion Pușcoi a arătat că 
mai sînt unii colectiviști care s-au 
înscris la cursuri, dar nu participă 
la toate lecțiile. „Cum vor munci el, 
dacă nu învață ? — a întrebat el. 
Trebuie să-i ajutăm să înțeleagă că 
fără cunoștințe temeinice nu se 
poate spori producția agricolă. în 
adunarea generală s-au făcut apoi și 
o serie de propuneri privind buna 
desfășurare a cursurilor.

La gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Amaru s-au obținut 
succese însemnate în dezvoltarea 
creșterii animalelor. Prețuind mult 
acest sector și dorind să obțină rea
lizări mai mari, colectiviștii au dez
bătut pe larg măsurile pentru spo
rirea producției la culturile furajere, 
mărirea efectivelor, construcția cas
telului de apă, repararea unor adă
posturi, permanentizarea și școlari
zarea îngrijitorilor etc.

Adunarea generală a aprobat ca 
anul acesta gospodăria să vîndă pe 
bază de contracte cu statul 880 tone 
grîu și porumb, 105 tone floarea- 
soarelui, 2 220 tone sfeclă de zahăr, 
1 280 hl lapte, 36,2 tone carne, pre
cum și cantități însemnate de le
gume și alte produse, realizînd astfel 
un venit total de 3 490 000 lei.

înfăptuirea hotărîrilor adunării 
generale, luate pe baza unei analize 
temeinice a posibilităților existente, 
va duce la întărirea gospodăriei co
lective și la creșterea bunăstării 
membrilor ei.

N. ENUȚA

Colectiviștii din comuna Beiu, raionul Drăgănești-Vlașca, au semănat în toam
na trecută peste 850 hectare cu grîu. în aceste zile, inginerul agronom, îm
preună cu președintele gospodăriei și șeful brigăzii a V-a de cîmp, controlează 

starea semănăturilor.
Foto : A. CARTOJAN

Tn acest sens .este edificator mo
dul în care sînt organizate lecțiile 
despre unitatea și lupta contrarii
lor, despre legea negării negației, 
lecția consacrată categoriilor, pre
cum și ultimul capitol.

Un progres în ce privește nuan
țarea și preciziunea întîlnim și în 
tratarea unor, teme ca : esența re
voluției săvîrșite în filozofie prin 
apariția marxismului, rădăcinile 
de clasă șl gnoseologice ale mate
rialismului șl idealismului ș.a. Lim
pede și convingătoare este expli
carea corelației, dintre contradic
țiile interne și externe în procesul 
mișcării și dezvoltării, a naturii și 
funcțiilor negației progresive, a ca
racteristicilor negării negației etc. 
în noul manual Întîlnim ö deter
minare mai precisă a conținutului 
aproape al tuturor categoriilor fi
lozofiei marxist-leniniste. Remar
căm definițiile date categoriilor de 
esență-fenomăn-aparență, singu- 
lar-particular-general, posibilitate- 
realitate, conținut-formă.

Cum e și normal să apară în
tr-un manual de dialectică, con
ținutul celor trei. legi fundamen
tale ale dialecticii este prezentat 
de așa manieră, îneît ele se com
pletează și se luminează reciproc, 
trecerea de la o lege la cealaltă 
făcîndu-se în mod firesc, ceea ce 
contribuie la sublinierea strînsei 
lor unități și la formarea gîndirii 
dialectice a cititorului.

Demn de relevat este faptul că 
autorii manualului reușesc să asi
mileze organic textul lucrărilor lui 
Marx, Engels. Lenin în conținutul 
lecțiilor. Aproape în fiecare lecție 
întîlnim analize nuanțate, convin
gătoare. deseori pline de prospeți
me, care apelează adesea la rezul
tatele noi dobîndite de cercetătorii 
marxiști romîni sau străini în do
meniul filozofiei.

Autorii au acordat atenție ar
gumentării științifice a proble
melor dialecticii materialiste, fo
losind pe larg datele știin
țelor contemporane ale naturii. Se 
reușește să se înfățișeze în mod 
convingător și corelația dialectică 
dintre filozofia marxistă și științele 
particulare ale naturii, serviciile 
intime, reciproce, pe care și le 
aduc aceste două laturi ale pro
cesului unic al cunoașterii lumii. 
Largi referiri, de regulă anali-

Deși scrisorile n-au fost publicate 
Mai operativ

Corespondentul voluntar I. Ilenic 
ne-a scris că Uzina Electro-Precizia — 
Săcele întârzie executarea unor lucrări 
cerule de S.M.T. Albești, regiunea 
Suceava. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini ne informează că 
sesizarea a fost discutată cu persona
lul care se ocupă de remedierea pro
duselor returnate. Săptămînal se va a- 
naliza mersul acestor lucrări și se va 
crea un stoc de piese cu care vor ii 
înlocuite imediat piesele defecte.

Lucrări de înfrumusețare 
la Mamaia

I. Dumitrescu din Capitală a făcut 
mai multe propuneri în legătură cu în
frumusețarea stațiunii Mamaia. Referin- 
du-se la aceste propuneri, Direcția in- 
vestiții-construcții din Ministerul Co
merțului Interior ne-a comunicat că s-a 
prevăzut ca, în primul semestru din a- 
cest an, Ia Mamaia să fie plantați circa 
9 000 de arbori și arbuști ornamentali. 
Pe plajă se vor construi și se vor ame
naja diferite chioșcuri.
Mal multă atenție la calitate

Am primit din partea corespondentu
lui voluntar Tudor Ungureanu sesizarea 
că unele piese ale dinamurilor pentru 
biciclete, produse de cooperativa „Teh- 
no-metalica", se defectează repede. 
Uniunea Centrală ă Cooperativelor Meș
teșugărești ne-a răspuns că, în urma 
sesizării, piesele respective (rola de an
trenare și bucșa în care se fixează știr
icii de contact) vor fi înlocuite cu altele 
mai rezistente. Totodată, vor fi luate și 
alte măsuri pentru îmbunătățirea cali
tății acestui produs.

Pentru micile reparații
Intr-o scrisoare, corespondentul vo

luntar Ștefan Roman din comuna Mă
ceșii de Jos a propus ca la cooperativa 
de consum din localitate să se vîndă și 
unele cantități de materiale de con
strucție necesare la mici reparații și 
amenajări gospodărești. Cetățenii ar fi 
scutiți să se mai deplaseze pentru 
cîteva kg de var sau trei-patru seînduri 
pînă la depozitele de materiale de 
construcții. U.R.C.C. Oltenia ne-a co
municat că s-au luat măsuri ca la fie
care cooperativă din regiune să se 
asigure trimestrial o anumită cantitate 
de var și cherestea pentru diferite ne
voi casnice.

t.ice, la datele ciberneticii, fizicii, 
biologiei, chimiei, geologiei, vin să 
confirme, din diferite unghiuri de 
vedere, adevărul concepției despre 
lume a clasei muncitoare.

Valabilitatea tezelor materialis
mului dialectic este demonstrată 
în unele lecții și cu ajutorul 
unor exemple luate din dome
niul științelor sociale, folosin- 
du-se experiența mișcării mun
citorești internaționale, experien
ța de luptă a partidului nos
tru. Este de remarcat că autorii 
fac ample referiri la documentele 
partidului nostru, îndeosebi la do
cumentele Congresului al III-lea al 
P.M.R. Exemplele folosite sublinia
ză caracterul științific al politicii 
partidului nostru, folosirea crea
toare de către P.M.R. a dialecticii 
materialiste în rezolvarea proble
melor complexe ale revoluției și 
construcției socialiste în țara 
noastră.

Tezele filozofiei marxist-le
niniste sînt opuse în manual în 
mod permanent și motivat varian
telor mai vechi și mai noi ale i- 
dealismului și metafizicii, autorii 
criticînd fondat punctele de ve
dere ale filozofiei Și sociologiei 
burgheze într-o problemă sau alta. 
Edificatoare sînt critica teoriei „e- 
chilibrului“ și a „dialecticii tragi
ce“, ca și critica concepțiilor care 
neagă progresul.

Din capitolul consacrat în mod 
special criticii filozofiei burgheze 
contemporane, cititorii pot cu
noaște, în linii mari, principalele 
orientări ale idealismului contem
poran, convingîndu-se o dată mai 
mult de opoziția dintre con
cepția marxist-leninistă despre 
lume și cea idealistă, burgheză. 
Cititorul este condus prin labirin
tul ficțiunilor idealist-fideiste nu 
pentru a fi lăsat acolo, ci pentru 
a i se dezvălui șubrezenia acestor 
construcții speculative, sărăcia lor 
interioară ce se ascunde diheolo 
de fațada adeseori pompoasă. Puse 
față în față cu realitățile naturii 
și ale vieții sociale, confruntate 
cu datele științei, aceste construc
ții filozofice iraționaliste, subiec
tiviste își dezvăluie conținutul lor 
ostil științei, potrivnic aspirațiilor 
de progres ale maselor populare.

Din cuprinsul tuturor lecțiilor Se 
desprinde preocuparea autorilor 
de a conferi un caracter edu
cativ lucrării, de a demonstra 
necesitatea și utilitatea însușirii 
filozofiei marxist-leniniste de că
tre viitorii specialiști din diverse 
domenii. Manualul reliefează fap-

ARTIȘTI ȘI SPECTATORI... (Ia căminul cultural din comuna Cîmpa, regiu
nea Hunedoara, unde își desfășoară activitatea numeroase formații artistice 

de amatori).

Cronică judiciară

FORȚA ADEVĂRULUI
— îmi retrag declarația făcută în 

apărarea cetățeanului Alexandru 
Dumitrescu și mărturisesc...

în sala de ședințe a tribunalului 
raional din Curtea de Argeș s-a pro
dus rumoare. Era o adevărată lovi
tură de teatru. Martorii N. Godei și 
I. Săndulescu care, la începutul pro
cesului, au depus mărturie în favoa
rea inculpatului Alexandru Dumi
trescu, recunoșteau în fața publicu
lui că au afirmat lucruri neadevă
rate. Care erau faptele ?

Alexandru Dumitrescu, din comu
na Tutana, a lovit grav un consă
tean. Ca să scape de urmări, s-a 
gîndit să-și asigure doi martori min
cinoși ; a dat fuga la prietenii lui, 
Godei și Săndulescu :

— „Fraților, dau de bucluc. Scă- 
pați-mă !"

Rugămințile și, mai ales, promi
siunile. au muiat inimile celor doi. 
Au acceptat să depună în favoarea 
lui. Godei, care are casa în apropie
re, urma să spună că n-a văzut și 
n-a auzit nimic. Săndulescu avea să 
afirme că în noaptea cu pricina a 
stat cu inculpatul, la o țuică, pînă 
spre ziuă.

Corupătorul a scăpat un singur 
lucru din vedere. Rolul activ pe 
care-l joacă justiția în descoperirea 

tul că filozofia marxistă este ex
presia teoretică a intereselor cla
sei muncitoare din întreaga lume, 
că, sîtuîndu-së deschis pe pozițiile 
de clasă ale proletariatului și mi
litând pentru apărarea și satisfa
cerea intereselor maselor largi 
populare, servind celei mai nobile 
cauze umane — eliberarea omeni
rii de orice exploatare și asuprire, 
materialismul dialectic și istoric 
reprezintă o filozofie profund 
umanistă. Dezvăluind cititorului 
înaltele virtuți etice ale filozofiei 
marxist-leniniste, manualul aduce 
noi argumente care pun în lumi
nă, pe lîngă adevărul ei riguros, 
și haarea-i frumusețe morală.

Manualul nu este, totuși, după 
părerea noastră, scutit de unele 
neajunsuri mai importante privind 
structura, conținutul și inadver
tențe de formulări. Pe linia struc
turii, cu toate îmbunătățirile sem
nalate mai sus, se mai constată în
că unele scăderi. Este discutabi
lă, de pildă, așezarea capitolului 
„Categoriile dialecticii materialis
te“. Nu ni șe pare justificată in
cluderea categoriei de lege în ca
pitolul despre conexiunea Univer
sală, în timp ce multe alte cate
gorii, ca cele corelative, polare : 
esență-fenomen, conținut-formă, 
necesitate-întîmplare, ca și alte
le, care sînt și ele prin excelență 
categorii ale conexiunii, sînt tratate 
într-un capitol aparte.

Suferă și modalitățile de abor
dare a unor probleme. Dialectica 
este tratată (în primul capitol) a- 
proape exclusiv sub aspectul ei 
metodologic, deși se știe că ea este 
concomitent și teorie și metodă. 
Din acest punct de vedere, consi
derăm că autorii nu au fructificat 
îndeajuns criticile aduse în această 
privință cursului universitar apă
rut în 1959.

Considerăm că unele capitole 
sau subcapitole nu se ridică la ni
velul teoretic general al volumu
lui, la nivelul realizărilor științei 
filozofice marxiste contemporane. 
Din acest punct de vedere este ră
mas în urmă capitolul despre teo
ria cunoașterii. în capitol ar fi 
fost necesară abordarea unor as
pecte noi. imperios cerute de pro
gresul științelor, cum sînt : mode
larea și rolul ei în cunoaștere, lo
gica cercetării științifice, raportul 
dintre teoria informației și teoria 
reflectării, rolul intuiției în cu
noaștere ș.a. Partea consacrată in
finității este foarte modestă și ca. 
informare științifică și ca prezen- 

adevărului și în aplicarea unei sen
tințe drepte. Instanța, apreciind 
că lucrurile nu stau tocmai așa 
cum le prezentau inculpatul și mar
torii lui, a făcut apel la conștiința 
cetățenească a martorilor ; le-a ară
tat care le sînt îndatoririle, rolul lor 
în restabilirea adevărului, i-a făcut 
să înțeleagă prejudiciul pe care-l 
aduc societății și lor înșiși acope
rind vinovăția inculpatului, prezen- 
tînd denaturat lucrurile.

— ...Cînd depui o mărturie tre
buie să fii extrem, de sincer. Decla
rațiile martorilor ne pot ajuta la 
stabilirea adevărului, ele pot in
fluența în mod decisiv viața unui 
om — a arătat judecătorul.

Nu le-a fost, desigur, ușor marto
rilor să revină asupra declarațiilor 
făcute. Impresionați însă de atmos
fera în care s-a desfășurat judecata, 
cei doi martori au găsit într-înșii 
forța morală pentru a se comporta 
ca doi cetățeni conștienți de nece
sitatea de a ajuta justiția în activi
tatea sa. Astfel, dezbaterile s-au 
transformat și într-o școală de edu
cație cetățenească.

Alexandru Dumitrescu a fost con
damnat la 3 ani închisoare corecțio- 
nală.

G. GRAURE

tare filozofică. Uneori informația 
științifică nu ține pasul cu cele 
mai noi rezultate, bunăoară cele 
privitoare la substanță și cîmp în 
lecția „Materialitatea lumii", la 
ereditate și variabilitate, în lecția 
„Conștiința —- reflectare a lumii 
materiale“.

Manualul ar fi cîștigat, dacă va
labilitatea generală a materialis
mului dialectic ar fi fost argu
mentată mai bogat cu exemple 
din Viața socială, economică, poli
tică.

Se mai întâlnesc în manual une
le formulări ermetice, greu accesi
bile studenților. Există și formu
lări care, prin lipsa lor de clari
tate. pot provoca unele confu
zii. în ultimul capitol întîlnim o 
asemenea formulare ! „Marxism- 
lenihismul a demonstrat că no
țiunea de „om în genere“ „nu 
spune nimic" (sublinierea noas
tră). Iar mai departe : „în realitate 
nu există decît indivizi Care tră
iesc într-o anumită formațiune so- 
cial-economică, adică omul con
cret, reprezentând „ansamblul re
lațiilor sociale“ (Marx). Ni se pare 
evidenta eroarea acestor formulări 
din care nu rezultă deosebirea 
dintre marxism și nominalism. 
Există, oare, „materie", „mișcare“, 
„esență", „în genere“, în afara lu
crurilor, proceselor individuale ? 
Nti există, Ceea ce nu ne dă drep
tul să negăm existența generalului 
în și prin particular și deci posi
bilitatea exprimării lui în con
cepte.

Fiind o lucrare colectivă, stilu
rile, nivelurile de tratare diferă de 
la un capitol là altul. Ba mai 
mult, în lecții diferite întîlnim 
formulări inconsecvente. chiar 
contradictorii uneori, ale uneia și 
aceleiași probleme sau soluții.

Pentru îmbunătățirea în conti
nuare a manualului este necesar 
ca, la o viitoare ediție, autorii 
să țină seama de observațiile cri
tice și propunerile cadrelor didac
tice universitare, ale cercetătorilor 
din domeniul filozofiei cu privire 
la perfecționarea conținutului și a 
calităților didactice ale acestuia, 
urmărind în același timp unifica
rea de nivel și stil a lecțiilor, îm
prospătarea Unora din ele pe 
bază unei informații filozofice- 
ștlințlfice recente.

în concluzie, putem spune că. cu 
toate aceste observații, noul ma
nual de filozofie marxistă repre
zintă în ansamblu o realizare 
de nivel teoretic ridicat, care ofe
ră un bun punct de plecare pen
tru noi lucrări de acest gen dé ca
litate și mai înaltă.

TEATRE
Teatrul de Operă ți Balet al IR. P. Ho- 

rrtîne : Bal mascat — (orele 19,30). Tea
trul de stat do operetă : Văduva veselă
— (orele 19,30). Teatrul National „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : Marla Stuart
— (orele 19) , (Sala Studio) : O femeie 
cu bani — (premieră, orele 19,30). Tea
trul „C. I. Nottara' (Sala Magheru) : 
Carieră pe Broadway — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 
20). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Sala din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Portretul — (orele 19,30) ; (Sala Studio 
din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : Jocul 
de-a vacanța — (premieră, orele 19,30). 
Teatrul Muncitoresc C.F.R.-Glulești : 
Paharul cu apă — (orele 19,30). Teatrul 
pentru copii ți tineret (Sala din str, 
C. Miile) : Chirița in provincie — (orele' 
20) î (Sala din str. Eremia Grigorescu, 
fost cinema „V. Alecsandri") : Salut vo
ios — (orele 16). Teatrul evreiesc de stat : 
Mcrcadet — (orele 20). Teatrul satiric 
muzical „C. Tănase" (Sala Savoy) : Re
vista de altădată — (orele 20) ; (Sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Stelele estradei
— (orele 20). Ansamblul de cîntece șl 
dansuri al C.C.S. : Zboară, cîntec drag
— (orele 20). Teatrul Țăndărică (Sala 
Academiei) : Povestea porcului — (orele 
16). (La Casa de cultură a tineretului 
din raionul „16 Februarie“) : Ala, bala, 
portocala — (orele 15). Circul de stat : 
Surprize berlineze — (orele 19,30)

CINEMATOGRAFE
Podul : Sala Palatului R. P. Romîne 

(orele 19,30 cu seria de bilete nr. 988), 
Republica (9,45; 11.45: 14; 16,30; 18,45: 21), 
Festival (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Grivița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Tomis 
(10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30). Legea Antarc- 
tidei — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,30: 11,45; 14; 10,15; 18,45; 21).
Privește înapoi cu mînie : Carpați (9; 
11,15; 13,30: 15,45), București (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30: 20.45), Feroviar (10; 12,15; 
14,30: 16,45: 19; 21,15) Modern (9.30; 11.45; 
14; 16.15; 18,30; 21) Magazin film : Ca
pitol (10i 12; 14: 16.15: 18.30; 20,30). Excel
sior (10; 12; 15; 16,45: 18.30: 20.30). Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30). Melodia 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Uraganul : Victo
ria (9,45; 12; 14,15! 16,30; 18,45; 21), Popu
lar (16; 18,15: 20,30). Haiducul de pe Ce- 
remuș : Central (10.30: 12,30; 14,30:' 16,30: 
18,30; 20,30). Nu-i loc pentru al treilea : 
Lumina (9,30; 11,30; 13.45; 16; 13,15; 20,30), 
Progresul (15,30; 18: 20.15). Agatha, la- 
să-te de crime ! : Üniôn (15,45; 18; 20,15), 
Munca (16; 18,15; 20,30). Program special 
pentru copii : Doina (orele 10). Placido : 
Doina (11,30; 14.30; 16.30: 18,30; 20,30),
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). împă
răția oglinzilor strîmbe : Timpuri No! 
(de la orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21), Cultural (16; 18; 20), 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Pisica de
mare : Giuleștl (10,30; 12,30: 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Volga (10: 12; 15; 17; 19; 21). 
Parașutiștii ; înfrățirea între popoare 
(15,30; 17,45; 20). Povestirile lui Drda : 
Dacia (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19: 21); 
Balada husarilor : Buzeștl (15: 17,45; 
20,30). Arhiva secretă de pe Elba : Crin- 
gași (16; 18,15; 20,30). Medicamentul care 
ucide (ambele serii) : Bucégi (9; 12,30; 
16; 19,30), Arta (15,30; 19) Lira (15.30; 19). 
Ucigașul și fata : Unirea (16; 18; 20). 
Tudor (ambele serii) : Vltan (15,30; 19), 
Moșilor (16; 19,30). Qivltoq : Aurora 
(10,15; 12,15; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30), Fla
mura (10; 12,15! 16; 18,15; 26,30). Cu toții 
acasă ; Cosmos (15,30; 18; 20,15), Lucea
fărul (16; 18,15; 26,30). Cavalerul Parda- 
illan — cinemascop : Viitorul (13,30; 16; 
18,30; 21) Anicka merge Ia școală • Co- 
lentina (16; 18: 20) Jurnalul Annei 
Frank _ cinemascop : Floreasca (15; 
17.45; 20,30), Pacea (16; 19.30). Ucigașul 
plătit — cinemascop : Drumul Sării (16; 
18: 20). Elena din Trola — cinemascop : 
Ferentari (15.30; 18; 20.30).

CUM E VREMEA

Teri în țară : Vremea s-a răcit în cea 
mai mare parte a țării. Cerul a fost va
riabil, mai mult senin în Ardeal și Mol
dova. Izolat, s-au semnalat ninsori slabe. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 4 grade la Moldova 
Veche șl Berzeasca șl minus 14 grade la 
Joseni. In București : Vremea s-a răcit 
ușor. Cerul a fost variabil; în cursul di
mineții a nins slab, vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura maximă a 
atins plus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30. 3i 
ianuarie și i februarie. In țară ; Vreme 
schimbătoare, öb cerul temporar noros 
vor cădea ninsori slabe, vînt moderat. 
Temperatura în creștere ușoară ta în
ceput. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 2 grade și minus 12 grade, local 
mal cobôrîte iar maximele între minus 
6 șl plus 5 grade. Local ceață. In Bucu
rești : vreme schimbătoare. cu cerul 
temporar noros. Va ninge slab. Vînt 
moderat. Temperatura va crește ușoi la 
începutul intervalului.
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O.S.T.A. comunicai
în anul 1963Noua fabrică de mobilă din Dej.

- V

Marți 28 ianuarie, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, Gogu Rădulescu, 
a primit în vizită protocolară de

■

prezentare pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar- al Republicii 
Populare Bulgaria, Gheorghi Bog
danov. (Agerpres)

COCTEIL OFERIT DE AMBASADORUL R. P. UNGARE 
LA BUCUREȘTI

PRIMIREA DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, GOGU RĂDULESCU, 

A AMBASADORULUI R. P. BULGARIA

Economia R. D. G

Procese de producție 
mecanizate și auto
matizate.
15 mii garnituri de 
mobilă anual.
Finisare cu lacuri 
poliesterice

Aproape de locul unde se unesc 
cele două Someșuri a apărut o 
nouă imitate industrială : fabrica 
de mobilă din Dej, proiectată pen
tru o producție de 15 000 garnituri 
de mobilă anual.

în halele moderne îți atrag aten
ția, în mod deosebit, gradul înalt 
de mecanizare și automatizare al 
proceselor de producție, condițiile 
de lucru : căldură constantă, lumi
nă, ventilație, grup social.

...CU ajutorul unor Vagoneți, che
resteaua intră în uscătoare.pentru 
a i se reduce gradul de umiditate. 
In aceste utilaje, ' fabricate la 
Uzinele ■ „Unio“ ■ din Satu Mare, 
uscarea se face într-un timp 
scurt. în hala de croit se pot vedea 
numeroase mașini automate și 
semi-automate pentru prelucrarea 
cherestelei, a palului și placajului. 
Aici, unde se execută diferite ope
rații, praful a fost eliminat, iar ac
cidentele sînt evitate : mașinile 
sînt prevăzute cu aspiratoare și 
dispozitive pentru protecția muncii.

Borduirea și furniruirea panou
rilor se fac tot cu ajutorul mași-
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CORESPONDENȚĂ
DIN AUSTRIA

Cînd am ieșit duminică din Viena 
și am străbătut pădurea din jurul 
orașului, în numeroase locuri, acolo 
unde relieful permite, erau adunați 
o mulțime de schiori. Printre ei se 
aflau nenumărați copii, unii doar de 
o șchioapă, care — deși abia au prins 
meșteșugul umblatului — își țin des
tul de bine echilibrul pe tălpile de 
lemn. Văzîndu-i pe acești țînci, 
printre care mulți încă n-au atins 
al patrulea an de viață, trebuie să 
recunoști că în Austria schiul este 
un sport foarte popular și că găz
duirea aci a unei „Olimpiade albe“ 
este cît se poate de nimerită. Astăzi, 
fermecătoarea capitală a Tirolului 
este gata pentru deschiderea, cu fas
tul tradițional, a celei de-a IX-a edi
ții a Jocurilor Olimpice de iarnă, e- 
venimentul sportiv către care se în
dreaptă acum privirile amatorilor 
de sport din lumea întreagă.

Zilele acestea Innsbruckul a în
ceput să semene cu un stup de albi
ne. Afluența vizitatorilor' a crescut 
simțitor, la sfârșitul săptămânii tre
cute au început să sosească primele 
trenuri speciale pentru Olimpiadă. 
Pe străzile orașului întîlnești acum 
numeroși sportivi și invitați de 
peste hotare. In Piața din fața gării 
centrale, în fața Hofburgului, pretu
tindeni freamătă în bătaia vîntulul 
drapelele țărilor participante la O- 
limpiadă. Marți, timpul s-a schimbat 
la Innsbruck. A fost frig și cerul s-a 
înnorat, dar ninsoarea mult aștepta
tă nu și-a făcut încă apariția. In a- 
fara hocheiștilor, care au fost angre-

Ambasadorul R. P. Ungare în R.P. 
Romină. Jenö Kuti, a oferit marți 
un cocteil cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între R. P. Ungară și R. P. Ro
mină.

Au luat parte tovarășii Alexandru

Drăghici, Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de artă și cultură.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

WASHINGTON 28 (Agerpres). - 
Președintele Comisiei interamerica- 
ne de pace, Enrique Tejera Paris, a 
declarat luni seara după terminarea 
ședinței comisiei însărcinate să gă
sească o soluție pentru reglementa
rea conflictului dintre S.U.A. și Pa
nama că an fost realizate progrese. 
Reprezentanții celor două țări ur
mează să consulte acum guvernele 
respective.

Cu toate acestea, după cum teans-

mite agenția France Presse, în 
cursul ședinței nu a intervenit nici 
o modificare sensibilă în pozițiile 
părților în cauză. Statele Unite au 
acceptat să facă unele concesii pe 
care însă delegația Republicii Pana
ma le-a considerat insuficiente pen
tru a putea să înceapă negocieri ofi
ciale cu privire la reglementarea 
conflictului dintre cele două țări. O 
nouă ședință a comisiei urmează Să 
aibă loc marți seara.

nilor. La presele hidraulice, produ
se de Uzinele „23 August“ din 
București, se încleiază panourile. 
Alături, un agregat de formatizat 
execută opt operații : găurire, for- 
matizare, spintecare etc. Transpor
tul pieselor se face cu electro-sti- 
vuitoare.

După turnarea lacurilor polies- 
teriee sau nitro, egalizarea pelicu
lelor, șlefuirea cu pastă a acestora 
și lustruirea se fac mecanic. Lacu
rile poliesterice asigură mobilei re
zistență, netezime și luciu. După 
ce panourile sînt gata, ele sînt a- 
samblate. Se adaugă tapițeria mo
bilei, se recepționează și ambalează 
cu grijă, apoi se expediază.

Chiar dacă marea majoritate a 
operațiilor se execută pe mașini 
perfecționate, de gradul de califi
care a muncitorilor depinde în 
mare măsură calitatea produselor. 
De aceea, o dată cu intrarea în 
funcțiune a fabricii au fost aduși 
să muncească aici cîțiva dintre cei 
mai buni maiștri din orașul Dej. 
Aci îi întîlnești pe Vasile Horj, 
Radu Baba, Valentin Bodea, Gavril 
Szekeres și alți muncitori specia
liști în producția mobilei. Ei îm
părtășesc experiența lor tineretu
lui fabricii care alcătuiește, de fapt, 
o bună parte a colectivului.

AL. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii“

Turneele lunii februarie
Luna viitoare, în țara noastră vor 

veni mai mulți artiști de peste ho
tare care vor susține spectacole pe 
scenele Capitalei și ale altor nu
meroase orașe din țară.

SurorileJosette și Yvette Roman 
din S.U.A. vor concerta împreună 
cu filarmonica din Timișoara, în zi
lele de 22 și 23 februarie, iar în ur
mătoarele zile vor susține un recital 
de muzică pentru pian în București.

Iși mai anunță sosirea și pianiștii 
Jean Fonda din Elveția, Malcolm 
Troup din Canada și Gabor Gabos 
din R.P. Ungară ; primul va cînta 
la București în 20 ale lunii, într-un 
concert simfonic dat de orchestra 
radioteleviziunii romîne și apoi la 
Tg. Mureș. Malcolm Troup va par
ticipa la un concert extraordinar al 
Filarmonicii de stat „George Enes-

București, după care va o- 
recital la Iași. Pianistul

nați în meciurile de calificare, cei
lalți sportivi și-au încetat pentru 
citeva ore antrenamentele și se pre
gătesc acum în satul olimpic pentru 
marea paradă de astăzi.

Sîmbătă a avut loc deschiderea o- 
ficială a centrului presei. După fes
tivitatea deschiderii, reprezentanții 
presei au vizitat cele 5 etaje ale 
clădirii în care le stau la dispoziție 
cele mai moderne mijloace de trans
misie pentru presă, radio și televi
ziune. Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck, care vor fi urmărite de 
milioane de telespectatori, vor 
imprimate și pe peliculă 
tr-un film în culori. Premiera 
va avea loc la 1 aprilie, concomitent 
la Innsbruck și Viena.

La Innsbruck totul este gata pen
tru începerea marilor întreceri. Pe 
străzile orașului, în satul olimpic, 
deasupra patinoarelor și pîrtiilor de 
schi flutură steagul olimpic cu cele 
cinci cercuri colorate și drapelele ță
rilor participante.

Festivitatea de deschidere — la 
care vor defila toți cei 1300 de spor
tivi și sportive — va avea loc as
tăzi cu începere de la ora 11 (ora 
locală) pe marele stadion de iarnă 
de la poalele muntelui Bergisol, 
unde se află trambulina de sărituri 
cu schiurile. Tot aici, într-o mare 
cupă de piatră va arde flacăra olim
pică adusă din Grecia. Jocurile vor 
fi deschise de președintele Austriei, 
dr. Adolf Schärf.

După deschiderea festivă a J. O. 
vor începe primele meciuri de hochei

între echipele din grupa A care luptă 
pentru titlul olimpic, mondial și eu
ropean.
Ieri după-amiază, în preliminariile 

turneului olimpic la hochei pe ghea
ță, echipa S.U.A. a întrecut cu 7—2 
(1—0; 3—1; 3—1) formația R. P. Ro
mîne. Alte rezultate : Cehoslovacia- 
Japonia 17—2; U.R.S.S.-Ungaria 
19—1; Suedia-Italia 12—2; Germa
nia (echipă unită)-Polonia 2—1.

Olimpiada la televizor
începînd de ajtăzi, televiziunea ro- 

mînă va transmite prin Eurovision- 
Intervision, direct do la Innsbruck, o se
rie de emisiuni de la cea de-a IX-a 
ediție a Jocurilor olimpice de iarnă.

Programul emisiunilor de azi este ur
mătorul : de la ora 11,55 la 14 : Festi
vitatea de deschidere a „Olimpiadei 
albe“ ; ora 15—16,30 : meciul de hochei 
pe gheață U.R.S.S.—S.U.A.; ora 21,15— 
23,50 : aspecte de la întrecerile de pa
tinaj artistic.

cu“ din 
feri un 
maghiar va cînta pentru iubitorii 
de muzică din București și Arad.

Soprana sovietică Bela Rudenko, 
Artistă a poporului din U.R.S.S. și 
laureată a mai multor concursuri 
muzicale internaționale, este una 
dintre cele mai valoroase artiste li
rice care ne vizitează luna viitoare. 
Ea va cînta la Teatrul de Operă și 
Balet din Capitală în „Rigoletto“ și 
„Bărbierul din Sevilla“, precum și la 
Operele din Iași și Timișoara. Cu
noscutul tenor polonez Bohdan 
Paprocki va deține rolul principal 
în operele „Carmen“ și „Trubadu
rul“ la București în zilele de 25 și 
27 februarie și va cînta într-un spec
tacol al teatrului muzical „Gheorghe 
Dima“ din Brașov. Melomanii din 
tară voi’ putea asculta și alți cîntă- 
reți : Ane Lipsa, mezzosoprană din 
Iugoslavia, va fi acompaniată de Fi- 
larmoniclle 
reș și Arad, 
Berman din 
la Bacău.

Iubitorii de muzică ușoară din Ca
pitală vor avea posibilitatea să cu
noască doi interpreți valoroși : 
Petula Clarck — deținătoare a Ma
relui premiu național al discului 
francez și al Marelui premiu al cîn- 
tecului din Danemarca — și Gilbert 
Becaud, compozitor și interpret fran
cez

0 DELEGAȚIE A P. C.

DIN FINLANDA A SOSIT

LA BELGRAD
BELGRAD 28 (Agerpres). — Răs- 

punzînd invitației Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, marți a sosit la Belgrad 
o delegație a Partidului Comunist 
din Finlanda, în frunte cu vicepre
ședintele partidului, Oiva Lehto.

In timpul șederii sale în Iugosla
via, delegația va lua cunoștință de 
activitatea U.C.I. și a altor organi
zații social-politice. Delegația 
purta, de asemenea, discuții 
membri ai C.C. al U.C.I.

va 
cu

CHEMAREA P. C. DIN COLUMBIA
IN VEDEREA ALEGERILOR
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e dea extinderii largi a procedeelor moderne
în forajul și exploatarea

(Urmare din pag. I-a)

injecție, pentru extinderea în conti
nuare a recuperării secundare la ză
cămintele vechi.

Deosebit de eficace s-au dovedit 
și tratamentele cu substanțe tensio- 
activej al căror număr a crescut 
față de anii precedenți, obținîndu-se 
importante plusuri de producție. în 
ultimul timp a fost îmbunătățită și 
metoda de fisurare hidraulică a for
mației productive — metodă care 
aduce o însemnată contribuție la 
sporirea productivității sondelor. Din 
cele 665 de operații efectuate în anul 
1963, cele mai multe s-au aplicat în 
cadrul Trustului de extracție Moi- 
nești. Plusul de producție obținut pe 
această cale, de la începutul aplică
rii metodei, a reprezentat 1 pînă la 
2,5 la sută din producția anuală de 
țiței a țării.

S-a intensificat, în ultimul timp, și 
aplicarea metodei de combatere a 
Viiturilor de nisip la sondele care 
'exploatează strate slab consolidate . 
Se cere continuată și acțiunea de 
combatere a coroziunii echipamen
tului de fund prin folosirea inhibi
torilor. în urma aplicării inhibitori
lor de coroziune, în schelele Bol
dești, Cîmpina, Tîrgoviște și Băicoi 
durata de funcționare a pompelor 
de adîncime a fost mărită simțitor 
față de perioada anterioară a apli
cării lor.

★
Ne aflăm la începutul celui de-al 

cincilea an al șesenalului, anul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Alături de ceilalți oameni ai 
muncii, petroliștii din sectoarele de 
foraj și extracție au pornit cu însu
flețire la înfăptuirea sarcinilor 
de plan șl a angajamentelor lua
te în cinstea acestui eveniment. 
La loc de frunte în angajamentele 
lor se află extinderea într-un ritm 
tot mai susținut a tehnicii noi. în 
acest domeniu se cere continuu în
tărită colaborarea dintre muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de pe șan
tierele de foraj și extracție și specia

liștii din institutele de cercetări și 
proiectări, precum și sprijinul con
structorilor de utilaj petrolier. în 
domeniul forajului, această colabo
rare trebuie să se concretizeze în noi 
realizări privind extinderea foraju
lui cu turbina și cu electroburul în 
vederea creșterii tot mai mult a vi
tezelor de lucru. Este necesar să fie 
acordată o atenție deosebită reduce
rii duratei lucrărilor la toate fazele 
procesului de săpare a sondelor, prin 
folosirea pe scară largă a mijloace
lor mecanizate la operațiile cu vo
lum mare de muncă, efectuarea unor 
montaje de calitate, utilizarea inten
sivă a instalațiilor de foraj.

Sporirea în viitor a adîncimilor de 
foraj pune în fața petroliștilor din 
acest sector și a constructorilor de 
utilaj petrolier sarcina de a perfec
ționa continuu dispozitivele de me
canizare a operațiilor de introducere 
și extragere a garniturii, de a îmbu
nătăți calitatea sapelor cu role și a 
materialului tubular. Spre a rezolva 
problema traversării stratelor cu 
presiuni mari, cercetătorilor le re
vine sarcina de a elabora noi rețete 
pentru fluidele speciale de foraj, 
noi tehnologii perfecționate pentru 
cimentarea coloanelor de exploa
tare.

Planurile tehnice pe anul în curs, 
angajamentele petroliștilor din sec
torul de extracție sînt axate pe in
tensificarea extracției și creșterea 
factorului de recuperare a țițeiului, 
în acest scop este necesai’ să se ex
tindă procesele de menținere a pre
siunii și de recuperare secundară, 
prin injecția de fluide, în special în 
zăcămintele șantierelor noi ale Trus
tului de extracție Pitești și ale șan
tierelor vechi ale Trusturilor de ex
tracție Ploiești și Tîrgoviște. Cerce
tătorii trebuie să-și îndrepte și mai 
mult atenția spre îmbunătățirea me
todelor de lucru în scopul măririi 
factorului final de recuperare la ză
cămintele vechi și, în special, la ex
ploatarea zăcămintelor cu țițeiuri 
grele și foarte vîscoase. Se impune 
realizarea și urmărirea sistematică

sondelor
a proceselor experimentale de com
bustie subterană și de injecție cu 
aburi.

La Trusturile de extracție Pitești, 
Tg.- Jiu, Tîrgoviște șl Ploiești este 
nevoie să fie dezvoltată continuu 
colaborarea specialiștilor de aici cu 
cercetătorii Institutului de la Cîm
pina, spre a se obține rezultate și 
mai buhe în extinderea fisurărilor 
hidraulice multiple și selective. 
La rîndul lor, petroliștii din sche
lele regiunilor Ploiești și Argeș tre
buie să aibă în vedere permanent 
că prin intensificarea aplicării pro
filactice a metodelor de combatere a 
viiturilor de nisip, prin introduce
rea deparafinării electrice a țevilor 
de extracție și prin utilizarea largă 
a substanțelor protectoare anticoro- 
zive pot spori simțitor coeficientul 
de exploatare a sondelor, pot redu
ce, în continuare, pierderile de țiței 
din intervenții.

Un rol hotărîtor în reducerea tim
pului de intervenții la sonde au ser
viciile tehnice din schele. Colectivele 
acestor servicii sînt datoare să de
pună eforturi susținute pentru ex
tinderea dispozitivelor mecanizate 
de înșurubare și deșurubare a țevi
lor de extracție și pentru folosirea 
rațională a troliilor de intervenție. 
Eficacitatea activității de intervenție 
la sonde depinde, pe de altă parte, 
de ajutorul pe care îl dau sectoru
lui de extracție uzinele constructoa
re de utilaj petrolier, prin îmbună
tățirea pieselor pentru pompele de 
adîncime, perfecționarea prăjinilor 
de pompare — care trebuie să re
ziste la sarcini mari și la medii co- 
rozive — realizarea unor scule și e- 
chipamente ușoare și modernizate 
etc.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, petroliștii, cercetătorii și pro- 
iectanții din industria extractivă de 
țiței sînt hotărîți să cinstească cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării 
patriei cu noi realizări pe drumul 
extinderii procedeelor moderne de 
foraj și exploatare a sondelor pe
troliere. . . ,
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din Craiova, Tg. Mu- 
iar baritonul Karel 

Cehoslovacia, va cînta

de muzică ușoară.

BOGOTA 28 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Columbia a dat 
publicității o chemare în care pro
pune crearea unui front electoral 
al forțelor de stînga din țară. Drept 
bază pentru unitatea populară, 
Partidul Comunist din Columbia a 
propus un program care prevede 
promovarea unei politici externe in
dependente, bazate pe principiile 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state, autodeterminării și 
coexistenței pașnice. Programul pre
vede, de asemenea, lărgirea relații
lor cu țările socialiste și neutre, a- 
părarea Cubei revoluționare și soli
daritate cu poporul panamez în lup
ta acestuia pentru independență și 
suveranitatea deplină a țării sale.

BERLIN 28 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., la 
Berlin a fost dat publicității Comu
nicatul Direcției centrale de statisti
că a R. D. 
deplinirea 
economiei 
comunicat 
dustriei R. D. Germane a crescut în 
anul 1963 cu 4,9 la sută, iar produc
tivitatea muncii cu 6,5 la sută.

în ce privește producția de bunuri 
industriale de uz casnic, comunicatul 
semnalează sporiri suplimentare la 
numeroase articole.

în 1963, comerțul exterior, se arată 
în comunicat, a realizat o valoare a 
exporturilor de 11,2 miliarde mărci, 
iar cea a importurilor de 8,8 miliar
de mărci.

Comunicatul arată că agricultur- a 
înregistrat o sporire generală a șc - 
telului.

Germane cu privire la în- 
planului de dezvoltare a 

naționale pe anul 1963. în 
se arată că producția in-

Procesul împotriva a 90 patrioți 
portughezi

LISABONA 28 (Agerpres). — La 
Lisabona s-a deschis procesul îm
potriva unui grup de 90 de patrioți 
portughezi învinuiți de a fi luat par
te la răscoala antisalazaristă din 
orașul Beja la 1 ianuarie 1962.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, Tribunalul militar din Lisa
bona va judeca pe acuzați în gru
puri de cîte 12 persoane. Apărarea., 
respinge această procedură.
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Din activitatea 
handbalistică

® Federația noastră do specialitate 
a alcătuit programul competiției Inter
naționale de handbal (masculin) pen
tru „Cupa orașului București", care va 
aVCa loc săptărnîna viitoare în sala 
sporturilor Florcasca. Programul este 
următorul: 7 februarie: R.P, Romînă — 
U.R.S.S. ; R.P. Romînă (tineret) — R.P. 
Ungară ; 8 februarie: R. P. Romînă — 
R. P. ...................

P-
Romînă (tineret) — U.R 
Romînă — R. P. Ungară.

Pentru handbaliștii noștri (iată-i, 
fotografia de mai sus, la un meci 
antrenament), competiția constituie 
bun prilej de verificare înaintea cam
pionatelor mondiale din Cehoslovacia.

® Sîmbătă, cu începere de la ora 19, 
are loc în sala sporturilor Floreasca 
meciul retur dintre echipele feminine 
Rapid București și Fgrtschritt Weis
senfels (R. D. Germană), contînd pen
tru sferturile de finală aie „Cupei cam
pionilor europeni“. După cum se știe, 
în primul joc, disputai la Halle, for
mația germană 
Echipa caro se 
partidei de sîmbătă 
nească îu semifinale (în două 
tur-retur) pg campioana R. P. 
Spartakus Budapesta.

® în localitatea Eskilsuua 
echipele masculine de handbal 
Suediei și Danemarcei au susținut două 
meciuri amicale. Ambele întîlniri au 
fost cîștigate de. suedezi : 23—17
(11—10) și 13—6 (9—3).

Centre de pregătire 
la tenis de masă

Anul trecut, Federația romină de 
tenis de masă a organizat în diferi
te orașe ale țării centre de inițiere 
pentru copii. Rezultatele obținute în 
astfel de centre — ne referim în 
special la cele din Iași șl Sf. Gheor
ghe — au dus la hotărîrea de a se 
continua acțiunea de înființare a 
unor noi centre de pregătire.

Planul de activitate al federației 
pe anul 1964 prevede înființarea a 
25 de centre de pregătire în tot atî- 
tea orașe din țară : Hunedoara, Pe- 
troșeni, Brad, Oțelul Roșu, 
Roman, Âlba Iulia, Turnu 
ș. a. în această acțiune de 
a tenisului de masă vor fi 
500 copii între 9 și 12 ani.

Romină (tineret);
Ungară ; 9 febrili

U.R.S.S.— 
et R. P. 
;. .și R. P.

în 
de 
un

a 
va

ciștigat cu 10—9. 
în urina 
să întîl- 
tneciuri, 
Ungare,

califica 
urmează

(Suedia) 
în 7 ale

Reșița, 
Severin 

învățare 
cuprinși

Recent au fost expediate produsele 
romînești care vor fi expuse la tîr- 
gurile internaționale de la Frankfurt 
pe Main,-,.Tripoli șî Leipzig- cç se vor 
deschide în următoarele săptămîni. 
Acestea sînt primele din cele 30 tîr- 
guri internaționale și 12 expoziții 
proprii cu care va fi prezentă R. P. 
Romînă în străinătate în 1964. Oglin
dind progresele însemnate realizate 
de industria țării noastre, acest pro
gram este mai larg decît cel din anul 
trecut, cînd Romînia a participat la 
25 tîrguri internaționale și a avut 5 
expoziții proprii comerciale, cu care 
prilej au fost expuse aproape 2 000 
produse, între care multe mașini și 
utilaje. (Agerpres)

Succese ale comuniștilor francezi 
in alegeri parțiale

PARIS 28 (Agerpres). — La cir
cumscripția electorală Sceaux-Ban- 
nier (Departamentul Sena) cel de-al 
doilea tui’ al alegerilor parțiale s-a 
încheiat cu victoria candidaților de 
stînga. La 26 ianuarie, comunistul 
Henry Ravéra a fost ales consilier 
general, întrunind 56,6 la sută din 
totalul voturilor. Partidul socialist 
(S.F.I.O.) și partidul socialist unifi
cat și-au retras candidații înaintea 
celui de-al doilea tur de scrutin, în- 
demnîndu-i pe alegători șă votezS 
pentru Henry RaveraK în martie 
1959, la această c’frtfumscripție elec-

torală, fusese ales tot 
care întrunise 48,7 la 
turi.

Au avut loc alegeri 
comuna Vaingles (Departamentul 
Pas-de-Calais), unde urmau să fie 
aleși trei consilieri municipali. Toa
te cele trei locuri în Consiliul mu
nicipal le-au obținut comuniștii.

în comuna Aubigny (Departamen
tul Cher) în funcția de consilier mu- 
nicipăi -o. fost ales candidatul 
lor republicane,'sprijinit ,de 
dul comunist.

un comunist 
sută din vo-

parțiale și în

forțe- 
papti*

'A.

CARNET ATENIAN
„■Evenimentul“ care a preocupat 

pe atenieni la început de an l-a 
constituit mantia de hermină, ce a 
acoperit în citeva ore capitala Gre
ciei în urma unei ninsori nemai
întâlnite din 1933, după cum spun 
localnicii. Dar razele soarelui de iar
nă al sudului, deși mult mai anemic 
decît cel al verii, au redat în citeva 
zile capitalei aspectul său meditera
nean, sub cupola azurie a unui cer 
imaculat. Acest capriciu trecător al 
iernii a furnizat din abundență zia
relor material pentru reportaje, cît 
și ocazia de a face statistica iernilor 
din ultimii 30 de ani. De obicei ate
nienii nu cunosc în timpul iernii zile 
cu temperaturi mai joase de zero 
grade, dar cunosc zile cu ploi și vânt 
aspru dezlănțuit de stihiile Egeei a- 
supra cetății zeiței Palas-Atena.

Zăpadă și... portocale
Dacă copiii au primit cu explozii 

de bucurie neobișnuitul contact cu 
zăpada „propriu-zisă", nu mic a 
fost și entuziasmul unor adulți 
care au savurat plăcerea bătăilor 
pașnice cu bulgări de zăpadă. Mulți 
țineau zăpada în mână ca pe un tro
feu, iar alții își construiseră oameni 
de zăpadă minusculi, ornîndu-i cu 
crengi de brad, Unii vânzători de 
fructe își împodobeau omul de ză
padă cu mandarine și verdeață, ca pe 
un zeu al fertilității pământului. 
Această asociere a zăpezii cu roa
dele galbene ale mandarinilor și por
tocalilor părea o simbioză a nordu
lui aspru cu sudul dulce. Dar nu toți 
atenienii s-au bucurat de acest spec
tacol. în primul rând, nu s-au bucu
rat cei care nu au avut cu 
ce-și procura haine groase sau radia
toare pentru a suplini lipsa sobelor, 
lucru obișnuit pe aici. Nu s-au bucu
rat nici șoferii, care au avut mult de 
furcă cu acest „inamic" neobișnuit 
al circulației, zăpada.

Acum Atena își etalează d.in nou 
în bătaia soarelui majestuosul tem
plu al Partenonului de pe colina 
Acropolei, iar marea calmată, după 
multe zile de aprige frământări, s-a 
acoperit de o ceață ușoară.

în piața Sintagma (Piața Constitu
ției) din Atena, pe platoul din fața 
clădirii masive și severe a parla
mentului, atenienii au început să-și 
aducă din nou copiii pentru a privi 
stolurile de porumbei care ciugulesc 
din mână. în același timp unii tu
riști, căci, sezonul turistic nu este 
mort nici în acest anotimp, pre
cum și cîțiva trecători privesc cu

interes tradiționalul spectacol al ■ 
schimbării gărzii din fața monu
mentului eroului necunoscut.

Pe primul plan alegerile
Dar scurta trecere 

a umbrit preocupările 
ale atenienilor. Cunoscutul ziar 
Vima" 
rezultatul unei anchete a Insti
tutului de sondaj al opiniei pu
blice asupra chestiunilor care au 
preocupat cel mal mult în ultima 
lună pe cetățenii capitalei. Conclu
zia exprimată în procente era că, în 
afară de preocupările curente ale a- 
tenienilor, cum sînt creșterea costu
lui vieții sau problema șomajului, 
ori a emigrării, puncte încă nevral
gice în viața social-economică a ță
rii, principala preocupare a consti
tuit-o situația politică. Desigur că 

se

a iernii nu 
de alt ordin 

„To 
a publicat zilele trecute

tuit-o situația politică. Desigur 
atenția acordată situației politice 
explică prin faptul că în curînd 
la 16 februarie — alegătorii greci 
vor prezenta din nou la urne.

Principalele partide și-au pu
blicat programele și manifestele 
adresate cetățenilor, iar în țară se 
desfășoară numeroase mitinguri e- 
lectorale. Duminică a vorbit la 
Salonic liderul Uniunii de centru, 
Papandreu, chemând pe alegători să 
dea la 16 februarie partidului de 
dreapta E.R.E. o lovitură și mai 
puternică decît la 3 noiembrie, 
dala alegerilor precedente. Parti
dul de stînga E.D.A. a adresat 
alegătorilor aceeași chemare, su
bliniind totodată necesitatea ac
țiunii unite a tuturor forțelor de
mocratice în lupta pentru înfrînge- 
rea_ reacțiunii, printr-o politică de 
apărare a democrației și a păcii.

Pregătindu-se să se înfățișeze din 
nou la urne, atenienii urmăresc tot
odată, ca șl toți grecii, evoluția con
ferinței de la Londra în problema 
Ciprului, întrebîndu-se dacă intr-a
devăr se va putea ajunge la vreun 
rezultat dat fiind impasul în care 
a ajuns conferința. Presa greacă nu 
manifestă deloc optimism.

Viața culturală
în perioada actuală, viața științi

fică și culturală este destul de acti
vă la Atena.

Să începem cu reunirea la Atena 
a Biroului Asociației internaționale 
de studii sud-est europene, , eveni
mentul care a atras atenția nu nu
mai a cercurilor științifice de spe
cialitate, dar și a mai multor ziare. 
Sesiunea la care au participat și 
oameni de știință din Romînia în 
frunte cu acad. Em. Condurachi, s-a

se

a ho-■ încheiat la 28 ianuarie. Biroul 
tărît convocarea la Sofia în luna a- 
prilie a sesiunii Comitetului Asocia
ției internaționale, precum și a unei 
consfătuiri la București, în luna no
iembrie. La această consfătuire vor 
lua parte directorii institutelor de 
studii sud-est europene și secretarii 
comisiilor naționale.

Au fost aprobate temele generale 
ale congresului Asociației, care va 
avea loc în 1965. De asemenea, bi
roul a hotărît constituirea unor co
misii ale Asociației, pentru arhivele 
otomane și pentru arheologie, și a 
unei comisii pentru studierea pă
trunderii ideilor progresiste în Bal
cani în secolul al XVIII-lea. Delega
ția romînă a propus editarea unor 
lucrări științifice, printre care Ghi
dul documentar al civilizațiilor din 
țările sud-est europene și a unei lu
crări intitulate „Monumente de artă 
greco-romane din regiunea Mării 
Negre", care va fi realizată în co
laborare de oameni de știință ro
mâni, sovietici, bulgari și turci.

Cele 21 de teatre din capitală pre
zintă un repertoriu variat, format în 
majoritate din piesele unor autori 
străini ca Jean Codeau, Gar
da Lorca, John Osborne și alții. 
Actorul Kostas Musuris realizează o 
excelentă creație la teatrul său în 
rolul principal din piesa: 
pentru toate anotimpurile" 
Boit. Cunoscutul actor 
Horn realizează un rol

„Un om 
de R. 

Dimitris 
remar

cabil și de mare succes într-o piesă 
după nuvela lui Gogol : „Zilele unui 
nebun". O piesă care întrunește, de 
asemenea, aplauzele atenienilor este 
„Insula Afroditei" de Alexis Parnis, 
care tratează despre lupta pentru 
libertate a ciprtoților (înainte ca Ci
prul să-și fi dobîndit independența).

Cunoscutul compozitor Mikis Theo- 
dorakis, în colaborare cu un ansam
blu de tineri actori, a inaugurat zi
lele trecute, într-un cartier munci
toresc din Pireu, o scenă cu un ca
racter nou — Teatrul Popular Expe
rimental. în afară de unele piese, 
acest ansamblu va interpreta cîntece 
ale compozitorului și va face cunos
cute poezii ale unor poeți progresiști.

Sezonul de iarnă este propice și 
pentru numeroase expoziții de pic
tură. în prezent sînt deschise la 
Atena expoziții individuale și 
expoziții colective, dintre care atrage 
atenția in special expoziția ..Grupul 
de artă", care este însoțită de pro
iecții de filme cu subiecte artistice 
și de discuții cu public.

AL. GHEORGHIU
Atena, 28 ianuarie.



Tratativele privitoare Ia Cipru

prez Mi-28 (Agerpres).

a Turcia 
a Măsuri

a hotărît „în principiu" să părăsească conferința 
militare speciale anunțate la Atena și Ankara 

» Ședința guvernului britanic

G coexistență

GENEVA 28 (Agerpres). — Reprezentantul U.R.S.S., S. Țarapkin, a 
•prezentat la 28 ianuarie Comitetului celor 18 state pentru dezarmare 
memorandumul guvernului sovietic privitor la măsurile îndreptate spre 
slăbirea cursei înarmărilor și destinderea încordării internaționale, în 
care se spune între altele :

„Uniunea Sovietică este dispusă 
bă-și retragă toate trupele de pe te
ritoriile statelor străine, unde ele 
staționează actualmente, dacă pu
terile occidentale vor proceda la 
fel“.

„Dacă puterile occidentale, se ara
tă în memorandum, nu sînt încă 
dispuse să accepte o rezolvare atît 
de radicală a acestei probleme im
portante, guvernul sovietic propune 
o reducere treptată, pe bază de re
ciprocitate, a efectivului trupelor 
străine de pe teritorii străine, în așa 
fel încît să se ajungă la retragerea 
lor totală. Uniunea Sovietică este 
dispusă să treacă la o asemenea re
ducere a efectivului trupelor ei de 
pe teritoriul R. D. Germane și ale 
altor state europene, dacă puterile 
occidentale vor începe să reducă e- 
fectivul trupelor lor din R. F. Ger
mană și din alte țări“.

Procedind, la ora actuală, la o 
nouă reducere a efectivului forțelor 
sale armate, guvernul sovietic „este 
dispus să meargă în direcția redu
cerii și mai departe a efectivului 
forțelor sale armate, dacă guvernele 
puterilor occidentale vor manifesta 
hotărîrea de a trece la măsuri simi
lare“. De asemenea, guvernul sovie
tic propune să se ajungă la o înțe
legere cu privire la reducerea bu
getelor militare cu 10—15 la sută.

Referindu-se la ideea încheierii 
unui pact de neagresiune între ță
rile N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia, guvernul sovietic declară 
că încheierea unui asemenea pact, 
„nu ar încălca nicidecum raportul de

forțe existent între cele două gru
pări și. totodată, ar introduce în re
lațiile. internaționale elementul atît 
de necesar al stabilității și concilie
rii“.

„Sprijinind planurile de constitui
re a unor zone denuclearizate în di
ferite regiuni ale lumii, se spune în 
memorandum, guvernul sovietic a- 
tribuie o deosebită însemnătate for
mării unor asemenea zone în acele 
regiuni în care este cel mai accen
tuat pericolul de izbucnire a unui 
conflict nuclear și, în primul rînd, 
în Europa Centrală“. Guvernul so
vietic este dispus să-și asume obli
gația de a respecta statutul zonelor 
denuclearizate.

Guvernul sovietic relevă impor
tanța deosebită, pentru interesele 
păcii, a necesității „de a se bara 
toate căile — nu numai directe, ci și 
ocolite, prin care armele nucleare 
ar putea să nimerească în mîinile 
acelora care, de două ori în acest 
secol, au aprins flacăra războiului 
mondial și care întreprind, actual
mente, măsuri energice pentru a 
dobîndi arma nucleară“.

Militînd pentru adoptarea unor 
măsuri energice și eficiente în vede
rea preîntîmpinării unui atac prin 
surprindere, guvernul sovietic con
sideră că sistemul posturilor de ob
servații trebuie să se îmbine cu a- 
numite măsuri pentru slăbirea în
cordării internaționale, cum sînt re
ducerea efectivului trupelor străine 
de pe teritoriile statelor europene și 
obligația de a nu amplasa arme nu
cleare în R.D.G. și R.F.G,

28 (Agerpres).— în răs- 
mesajul adresat de N. S.

SOFIA 
punsul la 
Hrușciov șefilor de state și guver
ne, Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
arată că guvernul și întregul popoi- 
bulgar sînt de acord cu propunerea 
guvernului sovietic de a se renunța 
la folosirea forței pentru rezolvarea 
litigiilor teritoriale și a problemelor 
de frontieră.

„Un asemenea acord, arată Todoi’ 
Jivkov, ar fi extrem de important, 
ar lichida una din cele mai frecven
te cauze ale conflictelor și ale răz
boaielor. Litigiile teritoriale au dus 
întotdeauna la ciocniri sîngeroase și 
la războaie pustiitoare. Omenirea 
nu poate uita și nu trebuie să uite 
distrugerile, suferințele și șî.ngele 
vărsat de zeci de milioane de oa- 
mëîîi în çiystd -primului și celui 
de-al doilea război mondial, dezlăn
țuite de imperialiști, în eforturile 
lor de a reîmpărți lumea și de a a- 
capara noi teritorii. Un tribut greu 
au plătit în aceste războaie și po-

pe 
le

Ne S* Hnjșciov 
poai'ele din Peninsula Balcanică, 
care statele imperialiste vor să
mențină și astăzi ca state în situația 
de „butoi de pulbere al Europei“.

„Noua inițiativă a guvernului so
vietic corespunde pe deplin princi
piilor Cartei O.N.U. și realizarea ei 
ar contribui la înfăptuirea țelurilor 
mărețe cărora Organizația este che
mată să le slujească“.

„Guvernul Republicii Populare 
Bulgaria este de acord cu pro
punerile lui N. S. Hrușciov și con
sideră că ele pot sta la baza unei 
înțelegeri internaționale pentru re
nunțarea, din partea statelor, la fo
losirea forței în rezolvarea litigiilor 
și problemelor teritoriale“. „Guver
nul Republicii Populare Bulgaria, se 
arată în încheierea răspunsului, este 
gata să participe la tratativele pen
tru încheierea iffisj asemenea înțe
legeri și va contribui după puterile 
lui, în numele păcii și fericirii po
poarelor, la asigurarea succesu
lui acestei acțiuni nobile“.

Desființarea aviației de bombar
dament „ar contribui la micșorarea 
pericolului de război și ar aduce un 
aport la întărirea securității tuturor 
popoarelor“.

Arătînd o dată mai mult că accep
tă extinderea interzicerii experien
țelor cu arme nucleare și asupra 
experiențelor subterane, guvernul 
sovietic subliniază că „așa cum a 
confirmat-o pe deplin viața, pentru 
detectarea acestor experiențe nu se 
cere instituirea unei organizații spe
ciale de control internațional“.

Cu prilejul încheierii acordurilor 
care prevăd măsuri de dezarmare 
concretă, subliniază guvernul sovie
tic, „trebuie să fie realizată o înțe
legere cu privire la forme de con
trol corespunzătoare, reciproc ac
ceptabile“.

înfăptuirea măsurilor propuse în 
memorandum „ar duce, după păre
rea guvernului sovietic, 
destindere considerabilă a încordă
rii internaționale, ar constitui un 
pas serios înainte pe calea spre re
zolvarea sarcinii principale — de
zarmarea generală și totală“.

■A
în ședința din 28 ianuarie a Co

mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, prezidată de R. K. Nehru, 
reprezentantul Indiei, primul a luat 
cuvîntul Semion Țarapkin.

A luat apoi cuvîntul Alva Myr- 
dall, reprezentant al Suediei, care, 
după ce a arătat că a ascultat cu in
teres cele cuprinse în memorandu
mul sovietic, s-a referit în special la 
propunerile privind crearea unor 
grupuri tehnice de lucru ale comi
tetului. De asemenea, reprezentanta 
Suediei a recomandat Comitetului 
să acorde prioritate discutării ace
lor măsuri colaterale asupra cărora 
există puncte de vedere mai apro
piate.

William Foster, șeful delegației 
Statelor Unite, referindu-se la me
morandumul sovietic prezentat de 
Semion Țarapkin, a declarat că, în 
ceea ce privește ideea distrugerii fi
zice a anumitor tipuri de armamen
te, Statele Unite și Uniunea Sovie
tică au păreri apropiate. în orice 
caz, a spus Foster, „este nevoie de 
timp pentru examinarea memoran
dumului sovietic“.

Ultimul a luat cuvîntul reprezen
tantul Italiei, Francesco Cavalletti, 
care a subliniat, de asemenea, că 
memorandumul guvernului sovietic 
necesită o examinare minuțioasă.

la o nouă

oferit
de delegația romfnâ

Vasile Dumitrescu, șeful delega
ției romîne la lucrările Comitetului 
celor 18 state, a oferit un dejun în cin
stea unor delegați. La dejun au parti
cipat : William Foster, șeful delega
ției S.U.A., Francesco Cavalletti, șe
ful delegației italiene, Karlo Luka- 
nov, șeful delegației R. P. Bulgaria, 
și Josue de Castro, șeful delegației 
Braziliei.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă.

& A » al netii internationale

BOSTON 28 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntare rostită în fața membrilor 
clubului oamenilor de. afaceri din 
Boston, Edward Lamb, cunoscut in
dustriaș și om de afaceri din S.U.A., 
președinte al unor societăți indus
triale din Toledo (Ohio), s-a pro
nunțat în favoarea intensificării 
comerțului internațional. „Un viitor 
de pace pentru omenire — a spus 
Lamb — depinde în mare măsură

de un schimb larg comercial între 
toate țările, indiferent de sistemul 
lor social sau politic“. Subliniind 
necesitatea admiterii tuturor țărilor 
lumii în Organizația Națiunilor 
Unite, Lamb a declarat că, după 
părerea lui, în acest fel se va putea 
realiza un comerț liber între state 
în vederea ridicării nivelului de 
trai al tuturor popoarelor. 7

LONDRA 
nistrul de externe turc, Erkin, a de
clarat marți după-amiază, înainte de 
a avea o întrevedere cu ministrul 
de externe englez, Butler, că Turcia 
a hotărît „în principiu“ să pără
sească conferința de la Londra pri
vitoare Ia Cipru. Un purtător de cu
vînt al guvernului turc a declarat 
Ia Ankara — potrivit relatării agen
ției U.P.I. — că această hotărîre a 
fost luată deoarece „Anglia a eșuat 
în încercarea de restabilire a păcii 
în Cipru“.

Delegația turcă la Londra a comu
nicat, după cum informează agen
ția France Presse, că guvernul en
glez a făcut un demers pentru ca 
unități turcești să participe la vii
toarea forță internațională de poliție 
pe care Anglia preconizează să fie 
trimisă în Cipru.

Comentînd situația creată la con
ferința de la Londra, agenția France

Presse apreciază că ea este „domi
nată de o atmosferă de criză".

Atît în Grecia cît și în Turcia au 
fost luate măsuri militare speciale. 
Referindu-se la informații apărute 
în presa ateniană, agenția Reuter 
anunță că unități ale armatei gre
cești au fost puse în stare de alar
mă. în Turcia, la ședința marelui 
stat major, care a avut loc sub pre
ședinția primului ministru Inönü, 
s-a hotărît „să fie adoptate toate 
măsurile necesare pentru asigurarea 
unei apărări depline a vieții și avu
tului ciprioților turci“.

Guvernul britanic s-a întrunit sub 
președinția primului ministru Home 
pentru a examina situația din Ci
pru. Corespondentul agenției Asso
ciated Press transmite că „liderii 
britanici așteaptă ca trupe ameri
cane și ale altor aliați să plece grab
nic în Cipru pentru a ajuta unită
țile britanice să mențină armisti
țiul precar din insulă“.

înaintea proiectatei conferințe

KUALA LUMPUR 28 (Agerpres). 
Guvernul Federației Malayeze a 
propus prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, ca tra
tativele între președintele Filipine- 
lor, Macapagal, și primul ministru 
malayez, Tengu Abdul Rahman, să 
aibă loc la Pnom Penh între 10 și 
12 februarie

Citind surse guvernamentale, a- 
genția Reuter anunță că proiectata 
conferință ministerială tripartită 
dintre Indonezia, Filipine și Fede
rația Malayeză de la Bangkok, nu 
va avea loc înaintea întîlnirii de la 
Pnom Penh, dintre primul ministru 
malayez și președintele Macapagal.

într-o declarație făcută la Manila,

ministrul afacerilor externe 
pinelor, Salvador Lopez, a 
că președintele Macapagal va vizita 
Cambodgia între 8 și 13 februarie.

A
WASHINGTON 28 (Agerpres).
Comunicatul dat publicității după 

convorbirile lui R. Kennedy cu per
sonalitățile britanice vorbește în 
termeni generali despre acordul 
care ar exista între S.U.A. și Marea 
Britanie asupra căilor și mijloace
lor de soluționare a çonflictului din 
Asia de sud-est, provocat de consti
tuirea Federației Malayeze. Presa 
americană și britanică relevă însă 
existența unor importante deose
biri de vederi între cele două țări.

Declarația purtătorului fle cuvînt 
al H. L al R. P. ChilKK

Probleme nereglementate în relațiile 
economice japono - americane

TOKIO 28 (Agerpres). — Marți 
și-a încheiat lucrările la Tokio cea 
de-a treia conferință americano- 
japoneză pentru problemele comer
țului și economiei. Delegația S.U.A. 
a fost condusă de secretarul de 
stat 
neză
nistrul

Dean Rusk, » iar cea 
de Masayoshi Ohira, 

afacerilor externe.

japo- 
mi- 

După

cum subliniază agențiile de presă, 
în cursul tratativelor, partea japo
neză a cerut cu insistență anularea 
restricțiilor la importul în S.U.A. a 
30 la sută din mărfurile japoneze.

în comunicatul privitor la aceste 
tratative se arată că este necesar ca 
problema barierelor vamale în co
merțul dintre cele două țări să fie 
studiată în continuare.

al Fili- 
anunțat

încheierea convorbirilor

GENEVA 28 (Agerpres). — Ieri 
s-a întrunit la Geneva Subcomitetul 
de pregătire a viitoarelor tratative 
tarifare din cadrul G.A.T.T.

După cum anunță agenția France 
Presse, delegații țărilor Pieței co
mune au depus în cadrul subcomi
tetului o listă a disparităților care 
există în momentul de față între 
tarifele vamale americane și tarife
le exterioare ale Pieței comune.

Reprezentanții C.E.E. au cerut în
lăturarea acestor disparități înainte 
de a se trece la discutarea propune
rilor americane.

Deocamdată, nu s-a abordat fon
dul chestiunilor, delegatul american 
recunoscînd că „nu a primit încă 
instrucțiuni“.

Republica Dominicană. Folosind bombe 
lacrimogene, poliția reprimă o de

monstrație antiguvernamentală.

PEKIN 28 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă transmite : 
de cuvînt al Ministerului 
Externe al R. P. Chineze 
rizat să facă următoarea 
cu privire la stabilirea relațiilor di
plomatice intre R. P. Chineză și Re
publica Franceză :

„în calitate de guvern legal, unic 
reprezentant al întregului popor chi
nez, guvernul R. P. Chineze a dus 
tratative și a ajuns la un acord cu 
guvernul Republicii Franceze cu pri
vire la stabilirea relațiilor diplomati
ce între cele două țări. Potrivit uzan
țelor internaționale, recunoașterea 
noului guvern al unei țări implică 
în mod normal încetarea recunoaște
rii vechiului grup conducător, răs
turnat de poporul țării respective.

Purtătorul 
Afacerilor 
este auto- 
declarație

In consecință, reprezentanții vechiu
lui grup conducător nu mai pot fi 
considerați ca reprezentanții acestei 
țări și nu mai pot fi prezenți alături 
de reprezentanții noului guvern în 
aceeași țară sau într-o organizație 
internațională.

în acest spirit, guvernul R.P. Chi
neze a ajuns la un acord cu guvernul 
Republicii Franceze cu privire la 
stabilirea relațiilor diplomatice și la 
schimbul de ambasadori între China 
și Franța. Guvernul chinez consi
deră că este necesar să afirme că 
Taivanul face parte din teritoriul 
chinez și că orice încercare de a 
despărți Taivanul de China sau de 
a crea în alt mod „două Chine“ este 
cu totul inacceptabilă pentru gu
vernul și poporul chinez“.

DAR-ES-SALAAM 28 (Agerpres). 
— Trupele britanice continuă să 
controleze situația în Tanganica, 
transmit agențiile de presă.

Fe de 
France 
evident 
vede de 
trupelor 
nemulțumire 
Salaam, unde lumea pste de acord 
că încă n-a fost reglementat nimic 
și că în fapt problemele abia încep“.

în ultimele zile au fost arestați 
mai mulți lideri sindicali. într-un 
comunicat oficial se, spune că „aces
te persoane au fost arestate numai 
pentru a fi supuse unui interogato
riu asupra activității- lor. Cei care 
au fost deja interogați au fost elibe
rați. Ceilalți vor fi puși în libertate 
deîndată ce se va proceda la intero
garea lor“.

altă parte, insă, agenția 
Presse subliniază că „este 
că populația^ africană nu 
loc cu ochi buni prezența 
britanice. Un: sentiment de 

domnește la Dar-Es-

ROMA. — Marți au luat sfîrșit 
convorbirile dintre cancelarul vest- 
german, Erhard, și premierul italian, 
Moro. Observatorii politici din capi
tala Italiei subliniază că, în cursul 
convorbirilor, s-a manifestat „iden
titate de vederi“ într-un mare nu
măr de probleme. Cei doi oameni de 
stat au fost de acord asupra îmbu
nătățirii relațiilor dintre țările Pie
ței comune și Anglia, subliniind că 
aceasta va trebui să se asocieze ul
terior comunității vest-europene. Pe 
această linie, au arătat ei, trebuie 
să se continue consultările între „cei 
șase“ și Londra în cadrul U.E.O.

în ce privește problema alianței 
atlantice, ei și-au reafirmat atașa
mentul față de aceasta.

în cursul convorbirilor a fost 
abordată, de asemenea, problema 
relațiilor Est-Vest. Atît Erhard cît și 
Moro s-au pronunțat pentru des
tindere în relațiile Est-Vest „pe baza 
unei mai mari încrederi reciproce, 
pentru a înlătura pericolele unui 
nou război".

După cum s-a anunțat, la Pekin 
și Paris a fost dat publicității co
municatul comun al guvernului Re
publicii Populare Chineze și al gu
vernului Republicii Franceze privi
tor la stabilirea relațiilor diploma
tice și schimbul de ambasadori în
tre cele două țări. Această măsură, 
apreciată de opinia publică iubitoare 
de pace ca un act politic rațional și 
realist, constituie, fără îndoială, un 
eveniment de mare însemnătate al 
vieții internaționale, corespunzător 
intereselor păcii și normalizării re
lațiilor de pe arena mondială.

Este bine cunoscut că după vic
toria revoluției populare chineze 
cercurile extremiste ale reacțiu- 
nii internaționale s-au situat pe 
poziția absurdă a nerecunoașterii 
noului stat chinez. In ciuda faptului 
că guvernul Republicii Populare Chi
neze este singurul reprezentant le
gal al poporului chinez, a fost îm
piedicată participarea R. P. Chine
ze la activitatea Organizației Na
țiunilor Unite, iai' locul ce revine de 
drept Chinei — stat fondator 
O.N.U. și membru permanent 
Consiliului de Securitate — a 
uzurpat de reprezentanții clicii cian- 
kaișiste, știrbindu-se astfel prin
cipiul universalității O.N.U. și e- 
ficacitatea acestei organizații.

Născută prin lupta de decenii și 
prin marile jertfe de sînge ale po
porului său, R. P. Chineză consti
tuie o realitate istorică, ireversibilă, 
avînd un rol de mare însem
nătate în rezolvarea problemelor 
fundamentale ale relațiilor interna
ționale. Pînă în prezent, guvernul 
R. P. Chineze întreține relații diplo
matice cu 47 de state. Franța fiind 
al 48-lea.

Nu pentru prima oară experiența 
istoriei demonstrează netemeinicia 
unei politici clădite pe ignorarea și 
respingerea realităților. Este cunos
cut că după nașterea U.R.S.S., cercu
rile conducătoare dintr-o serie de 
state occidentale s-au situat de a- 
semenea pe poziția nerecunoașterii 
statului sovietic. Dar, în cele 
urmă, statele capitaliste au 
juns rînd pe rînd la concluzia că 
trebuie să recunoască Uniunea So
vietică și să întrețină relații cu ea. 
Tot așa au dat greș, la timpul lor,

adeverit — 
confirmare 
cînd rela- 

o înrîurire

al 
al 

fost

din
a-

și încercările de izolare a noilor 
state de democrație populară și de • 
împiedicare a primirii lor la O.N.U.

Un puternic factor obiectiv care 
impune dezvoltarea legăturilor în
tre toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, sînt relațiile eco
nomice. încă Lenin, în 1921, cînd 
statul sovietic nu era recunoscut de 
nici una dintre marile puteri, spu
nea : „Există o forță mai puternică 
decît dorința, voința și hotărîrea 
oricăruia dintre guvernele sau cla
sele ostile nouă ; această forță o 
constituie relațiile economice mon
diale generale care le silesc să pă
șească pe această cale a stabilirii de 
legături cu noi".

Această previziune s-a 
și ea își găsește o nouă 
în lumea contemporană, 
țiile economice exercită
deosebit de mare în viața interna
țională. Este semnificativ în aceas
tă ordine de idei interesul deosebit 
manifestat de cercurile economice 
din Franța pentru stabilirea relații
lor diplomatice cu R. P. Chineză, ca 
premiză a dezvoltării legăturilor co
merciale și de afaceri între cele 
două țări.

Cu tot mai multă insistență se aud 
în opinia publică din Occident voci 
lucide care se ridică împotriva în
cercărilor de a ține în mod artifi
cial China populară în izolare.

Din păcate, primele reacții ale 
cercurilor oficiale din S.U.A. și din 
alte țări ale N.A.T.O. față de hotărî
rea Franței se caracterizează prin 
menținerea pe vechile poziții nerea- 
liste, anacronice.

Totodată, după cum arată presa 
occidentală, în aceste cercuri se ma
nifestă nemulțumirea că Franța a 
acționat în aj-eastă problemă, fără 
consultarea și acordul aliaților săi din 
coaliția atlantică.

Republica Populară Romînă con
sideră stabilirea relațiilor diploma
tice dintre R. P. Chineză și Repu
blica Franceză drept o contribuție 
de seamă la statornicirea unor re
lații internaționale normale, un act 
in spiritul politicii de coexistență 
pașnică între toate statele, fără deo
sebire de sistem social. împreună cu 
U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste, 
țara noastră a militat întotdeauna

și militează neabătut pentru resta
bilirea drepturilor legitime la 
O.N.U. ale R. P. Chineze ca singură 
reprezentantă reală a poporului chi
nez, împotriva tezei celor „două 
Chine“, pentru drepturile inaliena
bile ale R. P. Chineze asupra 
Taivanului. în această ordine de 
idei, în declarația purtătorului de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze cu privire la 
stabilirea relațiilor diplomatice în
tre R. P. Chineză și Republica Fran
ceză se subliniază că, „potrivit uzan
țelor internaționale, recunoașterea 
noului guvern al unei țări implică 
în mod normal încetarea recunoaște
rii vechiului grup conducător, răs
turnat de poporul țării respective. 
In consecință reprezentanții vechiu
lui grup conducător nu mai pot fi 
considerați ca reprezentanții aces
tei țări și nu mai pot fi prezenți ală
turi de reprezentanții noului guvern 
în aceeași țară sau într-o organiza
ție internațională“.

Stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Franța și R. P. Chineză de
monstrează încă o dată că politica 
de coexistență pașnică se impune în 
lumea contemporană ca unică nor
mă a relațiilor dintre state cu orîn- 
duiri sociale diferite. Actualul climat 
internațional și perspectivele sale 
de evoluție sînt favorabile procesu
lui de normalizare a relațiilor în
tre state, dezvoltării multilaterale a 
legăturilor dintre ele — realitate 
care-și găsește reflectare și în sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
R. P. Chineză și Franța. Este incon
testabil că dezvoltarea în continuare 
a acestui proces, realizarea de noi 
progrese în direcția normalizării re
lațiilor internaționale ar corespunde 
intereselor tuturor popoarelor. A- 
ceste interese cer eliminarea piedi
cilor și obstacolelor din calea legă- 
turiloi' politice, diplomatice, econo
mice, culturale dintre diferitele țări, 
dezvoltarea largă a cooperării între 
toate statele, extinderea contactelor 
între ele, promovarea perseverentă 
a unei politici de destindere.

Orice măsură corespunzătoare a- 
cestor țeluri, principiilor coexisten
ței pașnice se bucură și se va bucu
ra de asentimentul și sprijinul Re
publicii Populare Romîne, în scopul 
asigurării unei păci trainice în lume.

ii

Două imagini din Dar-Es-Salaam : în timpul recentelor tulburări; președintele Nyerere vizitînd unul din cartierele în 
care s-au produs ciocniri.

Desfășurarea anchetei 
asupra asasinatului 

din Dallas
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Judecătorul Earl Warren, președin
tele comisiei prezidențiale, însărci
nate cu ancheta în legătură cu asa
sinarea fostului președinte al S.U.A., 
Kennedy, a declarat că primul mar
tor care a fost citat în fața comisiei 
este Marina Oswald, văduva asasi
nului prezumptiv al lui Kennedy, 
Harvey Lee Oswald. Ea se va pre
zenta în fața comisiei sau a unora 
dintre membrii ei, în cursul urmă
toarelor două săptămîni. Potrivit re
latărilor agenției Associated Press, 
văduva lui Oswald, împreună cu cei 
doi copii ai ei, se află în prezent 
într-un loc secret din statul Texas 
sub supravegherea agenților F.B.I.

Pe de altă parte, judecătorul 
Warren a declarat că a fost respinsă 
de către comisie cererea mamei lui 
Oswald ca un avocat al apărării să 
fie prezent la toate audierile de 
martori. Potrivit declarațiilor lui 
Warren, comisia nu știe deocamda
tă cît timp va dura ancheta și cînd 
va putea fi pregătit raportul defini
tiv, care urmează să fie prezentat 
Casei Albe.

oțiție
de artă romînească.

Cairo ?

CAIRO 28 (Agerpres). — In sala 
L’Atelier din Cairo a fost deschisă 
la 27 ianuarie Expoziția de artă 
populară romînească. La festivita
tea de deschidere au participat per
sonalități din conducerea Ministeru
lui Culturii și Informațiilor al R.A.U., 
a Ministerului Educației și Invăță- 
mîntului. profesori universitari, cri
tici de artă, folcloriști, artiști plas
tici, șefi ai unor misiuni diploma
tice, reprezentanți ai Ligii Arabe. 
Au mai fost de față. Vasile Fior ea, 
directorul relațiilor externe din Co
mitetul de Stat pentru Cultură^ și 
Artă, membri ai ambasadei romîne 
și specialiști români.

Cu acest prilej ambasadorul R. P. 
Romîne la Cairo, Mircea Nicolaescu, 
și Iehia Abou Bakr, subsecretar de 
stat, ca reprezentant al doctorului 
Abdel Kader Hatem, ministrul cul
turii și informațiilor al R.A.U., au 
subliniat în cuvîntul lor dezvoltarea 
relațiilor culturale dintre R. P. Ro
mână și R.A.U., precum și contribu
ția pe care această, expoziție o aduce 
la cunoașterea creației populare ro
mânești. Membri ai grupului folclo
ric din R. P. Română, care se află în 
R.A.U., au prezentat un program de 
muzică populară, romînească. Festi
vitatea s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

SCURTE
BUDAPESTA, Cu prilejul aniver

sării Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre 
R. P. Romînă și R. P. Ungară, am
basadorul R. P. Romîne, M. Ro- 
șianu, a oferit marți seara un coc
teil. Au participat Kâroly Kiss, 
secretar al Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, Péter Jănos, minis
trul de externe, reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Comerțului 
Exterior, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații de masă, 
oameni de cultură. Cocteiul a 
decurs într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

BONN. Partidul vest-german U- 
niunea Germană a Păcii a dat pu
blicității o declarație în problemele 
politicii internaționale în care cere 
recunoașterea ca definitivă a fron
tierei Oder-Neisse, recunoașterea 
R. D. Germane, tratative privind re
ducerea armamentelor în cele două 
state germane, crearea unor comisii 
tehnice intergermane, tratative între 
cele două state germane în vederea 
pregătirii pentru o conferință de 
pace care să ducă la semnarea unui 
Tratat de pace cu Germania.

DELHI. în cadrul ședinței de 
marți a celei de-a 12-a conferințe

ș

Pugwash, s-a dat citire mesajelor 
de salut adresate participanților de 
către N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, 
Lyndon Johnson, președintele 
S.U.A., Radhakrishnan, președintele 
Indiei, și de Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei.

BRUXELLES. Recent s-a depus 
la Secretariatul General al Consi
liului de cooperare vamală, instru
mentul de aderare a R. P. Romîne 
la Convenția vamală privind înles
nirile acordate pentru importul 
mărfurilor destinate a fi prezentate 
sau utilizate la expoziții, tîrguri, 
congrese sau manifestări similare, 
încheiată la Bruxelles la 8 iunie 
1961.

BELGBAD. La 28 ianuarie a so
sit la Belgrad într-o vizită neofi
cială dr. Bruno Pittermann, vice
cancelarul Austriei.

BRASILIA. Congresul latino-a- 
merican al unității sindicale, reafir- 
mînd necesitatea creării unei cen
trale sindicale unite în America 
Latină, a hotărît să declare actualul 
Congres organ permanent și a creat 
un consiliu din care fac parte re
prezentanți ai sindicatelor din ță
rile latino-americane.

BAGDAD. La invitația guvernu
lui irakian, a sosit la Bagdad o de
legație militară a R.A.U. condusă 
de mareșalul Sidki Mahmud, co
mandantul forțelor annate. El a 
subliniat că este însărcinat să pre
zinte președintelui Aref un mesaj 
personal din partea 
Nasser.

președintelui

NEW YORK. în
(statul Georgia) au 
pentru a treia zi consecutiv, demon
strațiile populației de culoare orga
nizate în semn de protest față de 
menținerea legilor cu caracter rasial. 
Potrivit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă, poliția a arestat 
peste 100 de persoane, numărul a- 
restaților în cele trei zile de mani
festații ridicîndu-se la aproape 200. 
Fruntașii organizațiilor populației 
de culoare au declarat că demon
strațiile vor continua și în zilele ur
mătoare.

orașul Atlanta 
continuat luni,

MELBOURNE. După cum a a- 
nunțat primul ministru al Australiei, 
Robert Menzies, o misiune militară 
australiană va pleca în Federația 
Malayeză. Ea urmează să stabilească 
armamentul pe care Australia îl va 

livra Federației Malayeze.,
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