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Combinatul de celuloza și hîrtie din Suceava
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cadrul sectorului de 
regiunea Ploiești, 

spună : „Important 
de a fora cît mai 

de a realiza sondele
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Sondorii din 
foraj Liliești, 
obișnuiesc să 
este nu numai 
mulți metri, ci 
în condiții tehnice superioare și de 
a le pune în producție în cît mai 
scurtă vreme ; în același timp, de 
mare însemnătate este la ce preț 
de cost realizăm fiecare metru fo
rat“.

Buni meseriași, brigadierii, șe
fii de echipe și ceilalți muncitori 
V aici urmăresc zi de zi respecta- 
laa regimului optim de foraj, buna 
funcționare a motoarelor și a pom
pelor, lucrul sapei, calitatea noroiu
lui. Materialele și chimicalele sînt 
folosite cu chibzuială, gospodărește. 
Toate acestea au făcut ca, în peri
oada care a trecut de la începutul 
acestui an, să se obțină aici realizări 
însemnate în darea în funcțiune la 
timpul prevăzut a sondelor, precum 
și economii substanțiale la prețul 
de cost.

în întrecerea pe care o desfășoară 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei, și colecti
vele întreprinderilor de foraj Cra
iova, Rm. Vîlcea și Bascov din 
regiunea Argeș, Moinești, regiunea 
Bacău, 'acordă o deosebită atenție 
respectării termenelor stabilite pen
tru punerea în producție a noilor 
sonde și reducerii cheltuielilor pe 
metrul forat. în acest scop, au fost 
puse în valoare numeroase posibili
tăți și rezerve interne, există gri
jă pentru extinderea experienței 
înaintate, a procedeelor noi de lu
cru. Rezultatele : în unitățile trus
tului de foraj din Moinești s-au rea
lizat, anul acesta, economii supli
mentare la prețul de cost în valoare 
de 1,5 milioane lei, iar în unitățile 
trustului Pitești de 3,5 milioane lei. 
La întreprinderea de foraj din Cra
iova costul pe metru forat a scăzut 
în ultimii patru ani cu aproape 
&a îei.

Viieze de lucru sporite 
cost pe metru redus

Experiența întreprinderilor și bri
găzilor de foraj fruntașe a dovedit 
că de o mare însemnătate pentru 

/ micșorarea investițiilor necesare fo- 
/ rajulur- sondelor este obținerea unor 

viteze de lucru sporite la săparea 
,j fiecărei sonde în parte. O viteză de 

avansare superioară înseamnă că, 
cu aceleași instalații și agregate, cu 
aceleași brigăzi, se forează un nu
măr mai mare de sonde, în condiții 
din ce în ce mai economice. Care 
sînt căile de creștere a vitezelor 
de foraj pe care practica le indică 
drept cele mai eficiente ?

în primul rînd, o bună organizare 
a muncii, începînd de la montajul 
instalațiilor și pînă la efectuarea 
probelor de punere în producție a 
sondelor. Bine au procedat acele în
treprinderi de foraj care, pentru 
scurtarea timpului de montare a in
stalațiilor, au organizat brigăzi com
plexe de muncitori ; acestea amena
jează fundațiile, montează turla, 
celelalte agregate, aparatura de co
mandă și electrică. în scopul de a 
se ușura munca montorilor, în ul
tima vreme, brigăzile au fost înzes
trate cu utilaje pentru executarea 
mecanizată a diferitelor lucrări : 
excavatoare pentru săparea funda
țiilor, auto-betoniere, automacarale 
etc. Prin asemenea măsuri brigăzile 
de montaj de la sectorul Liliești
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Pregătiri pentru montarea presei la o sondă Foto : R. Costin

montează lunar 2 și chiar 3 instala
ții de foraj. Bineînțeles, ponderea 
cheltuielilor de montaj în prețul de 
cost pe metru forat este astfel mai 
mică.

Caracteristicile superioare ale in
stalațiilor moderne cu care au fost 
înzestrate întreprinderile de foraj 
creează condiții ca, în viitor, să se 
reducă și mai mult durata și costul 
montajului. Pentru aceasta, mișca
rea instalațiilor de la o locație la 
alta trebuie făcută în ordinea nor
mală a operațiunilor de montaj. La 

.sondele de mică adîncime este bine 
să se extindă montarea instalațiilor 
pe sănii sau pe fundații ușoare. 
Practica arată că, procedînd astfel, 
se economisesc cantități însemnate 
de materiale și de manoperă.

Cea mai eficace metodă 
de forare

vitezelor de avansare 
de cost 

metodele 
sondelor

Promovarea cu curaj a teh
nicii noi, a procedeelor avansate 
de lucru contribuie nemijlocit la 
sporirea 
și la reducerea prețului 
pe metru forat. Dintre 
moderne de săpare a 
aplicate în ultimii ani în țara noas
tră, forajul cu turbina s-a dovedit 
a fi cel mai eficace. Această metodă 
s-a introdus pentru prima dată în 
schelele din Moldova, iar ulterior 
s-a extins în regiunile Ploiești, Ar
geș și Oltenia. Numeroase sînt a- 
vantajele forajului cu turbina față 
de cel cu masa rotativă. întrucît 
sapa de foraj este acționată direct 
de turbină și nu prin intermediul 
prăjinilor, garnitura de prăjini nu 
mai este supusă torsionării în 
timpul lucrului și se evită rupe
rile frecvente care au loc în cazul 
forajului cu masa rotativă. La în
treprinderea de foraj Craiova, prin 
folosirea forajului cu turbina s-au 
realizat la multe sonde viteze me
canice de avansare de 1—2 ori su
perioare procedeelor obișnuite de 
lucru.

în legătură cu aplicarea forajului 
cu turbina se ridică o problemă deo
sebit de importantă. Este vorba de 
faptul că, într-o serie de întreprin
deri și îndeosebi în cele din regiu
nile Ploiești și Argeș, turbina este so
cotită un fel de „fată bună la toate“; 
se lucrează cu turbina nu numai la 
sonde adînci de 1 200—2 500 metri 
unde eficacitatea acestei metode este 
maximă, ci și la sonde de mică a- 
dîncime. Practica dovedește că nu 
este întotdeauna economic a utili
za această metodă la sonde de 600 
pînă la 1 000—1 200 de metri. în 
scopul realizării unor presiuni și de
bite de noroi suficient de mari pen
tru rotirea turbinei, instalațiilor de 
foraj ușoare montate la aceste son
de li se adaugă de obicei, suplimen
tar, o pompă „triplex“ și motoare 
mai puternice. Montajul instalațiilor 
ridică astfel simțitor prețul de cost 
al lucrărilor.

Direcția generală de foraj-extrac
ție și Direcția tehnică din Ministe
rul Industriei Petrolului și Chimiei 
intenționează să facă un studiu a- 
mănunțit pentru a urmări eficiența 
economică a forajului cu turbina și 
a altor metode avansate de lucru — 
această inițiativă fiind cît se poate 
de binevenită. O asemenea analiză 
este necesară întreprinderilor pen-

Ing. Nicolae PANTILIE

( Continuare în pag. IlI-a)
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Dezvelirea unei plăci comemorative In croazieră pe Dunăre

Eminescu
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® De la lemn de foc la celuloză • Cum se transformă 
fibra in hîrtie ® Mașini cu comenzi automate

în cadrul manifestărilor consacra
te comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu, luni 
a avut loc festivitatea de dezvelire a 
unei plăci comemorative așezate pe 
un bloc din Piața Amzei din Capi
tală, 
care 
anul 
tanți 
al Capitalei, ai Uniunii Scriitorilor, 
oameni de artă și cultură, elevi și 
cadre didactice din școlile bucu-

acolo unde s-a aflat casa în 
a locuit marele nostru poet în 
1883. Au participat reprezen- 
ai conducerii Sfatului popular

Au început examenele de maturitate. 
In fotografie : Ia Școala medie nr. 11 
„Dimitrie Cantemir" din Capitală se 

dă prima lucrare scrisă

Noi uniforme școlare
® îmbrăcăminte potrivită vîrstei ® Materiale mai rezis
tente, culori plăcute o Cînd se introduc noile modele

Prin măsurile luate, în secto
rul articolelor de îmbrăcăminte și 
încălțăminte destinate copiilor s-au 
obținut în ultima vreme o seamă de 
îmbunătățiri. Producția a crescut 
cantitativ, iar anul acesta va crește 
în continuare. Sortimentul este de 
o mai mare varietate, iar în ce pri
vește croiala, calitatea execuției și 
finisajului s-au obținut, de asemenea, 
progrese.

Merită menționate și rezultatele 
obținute în producerea confecțiilor 
din tricoturi, a căror pondere în îm
brăcămintea pentru copii este tot 
mai mare. Au fost luate, nu de mult, 
noi măsuri de îmbunătățire a cali
tății acestor produse, fiind revizuite 
procesele tehnologice și introduse 
unele procedee și faze noi ca : albi
rea tricoturilor cu apă oxigenată, a- 
platizarea cusăturilor la confecțiile 
din tricotaje etc.

Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului și guvernului de a se îm
bunătăți uniformele școlare, precum 
și ca urmare a sugestiilor primite, 
s-au creat modele noi care au fost 
supuse observațiilor unor categorii 
largi de cetățeni: creatori din indus
trie, artiști plastici, profesori, re
prezentanți ai comerțului, părinți. 
Ca atare, obiectele intrate în pro
ducție însumează îmbunătățirile 
propuse.

Printr-o hotărîre, Consiliul de Mi
niștri a aprobat noile uniforme. 
Cum se prezintă acestea ? Sînt co
mode, practice, au o culoare plăcută 
și răspund mai bine cerințelor atît 
în ce privește materialele din care 
sînt confecționate, cît și modelele, 
croiala ; ele sînt diferențiate, pentru 
băieți ca și pentru fete, pe grupe de 
clase (I—IV, V—VIII și IX—XII) și 
pe sezoane, dar aceleași pentru șco
lile de cultură generală, pedagogice 
și profesionale.

In învățămîntul preșcolar- au fost 
menținute șorțurile din olandină 
bleu; croiala lor este însă mai

reștene, precum și un numeros pu
blic.

Cu acest prilej, scriitorul Radu 
Boureanu a evocat viața și creația 
lui Mihail Eminescu.

(Agerpres)

Inițiativa de ia Honedoa^a 
preluată de furnaliștii 
din Călan

Inițiativa furnaliștilor de la Com
binatul siderurgic Hunedoara de a 
produce lunar cel puțin 1 000 tone 
de fontă cu cocs economisit a fost 
preluată și de colectivul secției fur
nale de la Uzinele siderurgice „Vic
toria“ din Călan. Pentru realizarea 
angajamentelor luate în acest do
meniu s-au inițiat diverse măsuri, 
printre care : reducerea numărului 
de deranjamente, respectarea rețe
telor de dozare, asigurarea unei gra- 
nulații corespunzătoare a cocsului 
folosit, ridicarea temperaturii aeru
lui insuflat în furnal. In urma mă
ririi secțiunilor gurilor de-vînt, pro
cedeu experimentat cu succes la fur
nalul nr. 2 s-a asigurat o mai bună 
utilizare termotehnică a gazelor. Pe 
această cale s-a redus consumul cu 
47 kg cocs pe tona de fontă elabo
rată.

Destinația : Tokio
Constructorii de ambarcațiuni sportive 

din Reghin au devenit cunoscuji, atît în 
tară cit și peste hotare, datorită perfor
mantelor de valoare mondială realizate 
de sportivii noștri cu ambarcațiunile 
construite de ei. Pentru sportivii țării 
noastre, care vor participa la concursu
rile nautice de la Olimpiada de la To
kio, meșterii din Reghin confecționează 
un lot special de caiace, canoe, schituri 
etc.

simplă (fără cute) și mai comodă, 
copiii putîndu-se îmbrăca singuri 
cu ușurință (se încheie cu cîți- 
va nasturi în față). S-a renun
țat la șorțurile pepit alb cu ne
gru, care se purtau în primele clase. 
In locul lor, fetele din clasele I—IV 
vor purta o rochie din zefir caro alb 
cu albastru (fără cutele atît de greu 
de călcat !) cu guler alb, iar deasu
pra un șorțuleț bleu. Băieților le-au 
fost rezervate — la alegere — fie 
costume de stofă (aceleași pînă în 
clasa a VIII-a), fie treninguri obiș
nuite bleumarin, cu care vor putea 
veni la cursuri. în lunile călduroase, 
această îmbrăcăminte este înlocuită 
— după dorință — cu un pantalon 
scurt din doc bleumarin și o bluză 
care se poartă deasupra, lucrată din 
același zefir caro alb cu albastru, cu 
mînecă scurtă și guler răsfrînt.'Pen
tru clasele I—IV, uniformele nu vor 
fi obligatorii. Cei care solicită însă, 
vor găsi în comerț —la preț de uni
formă — această îmbrăcăminte.

Uniformele fetelor din clasele 
V—VIII sînt alcătuite din sarafane 
albastru închis, cu o garnitură de 
suitaș alb la răscroiala gîtului, și 
bluze bleu din olandină. După do
rință, părinții vor putea procura ele
velor iarna — sarafane din stofă, 
iar cînd se încălzește — sarafane 
dintr-o țesătură de bumbac; indi
ferent însă de anotimp, elevele vor 
putea purta oricare din sarafane. 
Sarafanele pentru fetele din ultimele 
clase (IX—XII) au o croială puțin 
diferită, potrivită adolescentelor, 
bluzele rămînînd aceleași. O unifor
mă cuprinde un sarafan și două 
bluze : una cu mînecă lungă și alta 
cu mînecă scurtă. Cît privește băie
ții din ultimele clase, și costumele 
lor au o croială care răspunde vîrs
tei și liniei moderne.

Toate uniformele de vară, atît 
pentru băieți cît și pentru fete, sînt 
facultative. Tot facultativă este pro
curarea șorțurilor, rochiilor-halat

se-

Și pe vas o partida de șah 
este atrăgătoare

O.N.T. „Carpați" organizează în 
zonul turistic de vară numeroase excursii 
pe Dunăre cu motonavele romînești „Car
pați" și „Oltenița", Primele plecări pe 
ifinerariul Giurgiu — Belgrad — Buda
pesta — Bratislava cu turiști romîni au 
avut loc la 5 și 12 iunie. De la Bratislava, 
turiștii romîni au pornit mai departe cu 
trenul pentru a vizita cîteva localități din 
Cehoslovacia. Motonave romînești vor 
transporta de la Viena turiști străini care 
își vor petrece vacanța pe litoral. Croa
zierele pe Dunăre vor continua pînă la 
1 octombrie.

sau a pantalonilor gen salopetă, des
tinați orelor de lucrări practice.

Și uniformele pionierești au sufe
rit o îmbunătățire de ordin estetic și 
practic : bluzele și cămășile se vor 
purta pe dinafară.

întrucît măsurile luate pentru 
crearea unei îmbrăcăminți cît mai 
corespunzătoare cerințelor, scopu
lui căruia îi sînt destinate, sînt com
plexe, merită spuse cîteva cu
vinte și despre materialele : noilor 
uniforme. Zefirul caro, pe lîngă 
aspectul plăcut, are și > o rezisten
ță mai mare decît pepitul alb-

Simple, practice, frumoase

Era în toamna anului 1959 cînd pe 
malul stîng al rîului Suceava cîțiva 
topografi făceau primele măsurători 
pentru amplasarea uneia din noile 
unități mari industriale ale orașului: 
combinatul de celuloză și hîrtie. 
N-au trecut nici trei ani și întreprin
derea a intrat în funcțiune.

Circa 300 000 mc material lemnos, 
rășinoase — deșeuri de la fabricile 
de cherestea din regiune, capete de 
bușteni și lobde de brad — se con
sumă anual pentru fabricarea ce
lulozei și hîrtiei. Pe măsură ce se 
vor dezvolta fabricile de cherestea, 
întreaga materie primă va fi for
mată numai din rămășițe de fabri
cație de la prelucrarea lemnului.

Obținerea celulozei din lemn are 
loc în urma unor operații tehnolo
gice complexe, efectuate cu utilaje 
de înaltă tehnicitate. Mai întîi, ben
zile transportoare duc materia pri
mă la hala de focare. Bucățile de 
lemn ce vin fără întrerupere pe 
benzile transportoare sînt înghițite 
cu nesaț de mașinile de tocat. După 
aceasta, tocătura este transportată 
într-un siloz, iar de aici la atelie
rul de fierbere din cadrul secției de 
celuloză, unde o așteaptă trei fier- 
bătoare, fiecăre cu o capacitate de 
cîte 153 mc. {Tratat cu leșie în fiei- 
bătoare, lemnul Se transformă în
tr-o pastă. După un șir de operații 
pasta devine fibră și apoi — celu- ___ ___ ____ __
loza necesară fabricării hîrtiei. Dar bînatuîui au dat' peste plan 1 638 

j 1 .• i.. _t_x tone ceiuloză, 258 tone hîrtie,
133 000 bucăți saci și 36 tone pungi, 

în vederea atingerii capacității 
proiectate înainte de termen, din 
planul de măsuri tehnico-organiza- 
torice prevăzute pentru acest an 57 
de măsuri au și fost aplicate. Au fost 
întreprinse, de 
pentru reducerea 
cifice de materii 
le. La fabricarea
rarea pierderilor de fibră, consumul 
specific de celuloză a fost redus cu 
50 kg. pe tona de hîrtie. Astfel de 
exemple se întîlnesc și în celelalte 
secții ale combinatului.

Nisfor TUICU 
coresp. „Scînteii“

nici drumul fibrei nu-i simplu pînă 
ce devine hîrtie. în linii mari este 
vorba de filtrări și sortări repetate 
ale fibrei puternic diluată în apă 
pînă ce se obține covorul împîslit 
de pe mașina de hîrtie. Pînă la faza 
procesului de producție unde apa 
începe să fie evaporată, sînt nece
sari peste 100 litri apă la 1 kg de 
hîrtie, ajungîndu-se la un consum 
zilnic de circa 20 milioane litri.

Parcurgînd aproape o jumătate 
kilometru prin cei 48 de cilindri us- 
cători ai mașinii, hîrtia ajunge la 
rulare, de unde, sub forma de tam- 
buri de cîte 8 000—9 000 kg este ex
pediată la secția de saci și pungi 
sau direct la consumatorii de hîrtie 
de ambalaj. Secția de saci și pungi 
are 5 linii tehnologice de saci lipiți 

negru. Stofa de lînă pentru bă
ieți a fost și ea îmbunătățită prin 
utilizarea unor fire mai subțiri, cu 
o desime mai mare, ceea ce-i mă
rește rezistența. Stofa destinată sa
rafanelor a fost înlocuită cu o stofă 
cu un aspect mai plăcut, prin folo
sirea fibrelor de melană în amestec. 
Uniformele au intrat în producție 
în întreprinderi ale Ministerului In
dustriei Ușoare.

Este la latitudinea părinților să 
procure noile uniforme numai după 
uzarea celor pe care le au în mo
mentul de față școlarii. De aseme
nea, datorită faptului că pentru mi
lioanele de elevi din întreaga țară 
sînt necesare cantități importante de 
uniforme, ele vor fi introduse trep
tat : în unele regiuni începînd cu a- 
nul școlar 1964/1965, urmînd ca în 
celelalte să se desfacă în continuare 
uniformele de pînă acum.

două 
forme 

sfoară 
care 

secția

și tot atîtea de saci cusuți, 
linii pentru pungi de diferite 
și mărimi și o linie pentru 
de hîrtie. Pe lîngă mașinile 
alcătuiesc liniile tehnologice, 
dispune de utilaje care permit lăr
girea gamei de sortimente și obți
nerea unor produse de calități su
perioare. Cu ajutorul unei mașini 
de imprimat — o adevărată rotati
vă tipografică — hîrtia pentru saci 
poate fi imprimată în patru culori. 
La alte mașini hîrtia poate fi para
finată, devenind impermeabilă sau 
acoperită cu polietilenă etc.

Aceste mașini și utilaje complica
te sînt conduse de muncitori cu 
înaltă calificare. Instalațiile anexe 
ale mașinii de hîrtie sînt, de aseme
nea, comandate de la distanță.

înzestrat cu asemenea utilaje, 
combinatul produce anual din ră
mășițe de la fabricile de cherestea 
și din material lemnos, care pînă 
acum reprezentau o mică valoare 
industrială, 50 000 tone celuloză, 
60 000 tone hîrtie pentru saci și am
balaje, 150 000 000 saci de hîrtie, 
5 000 tone pungi.

Tînărul colectiv al Combinatului 
de celuloză și hîrtie din Suceava 
muncește cu însuflețire pentru în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate în întrecerea socialistă. 
Prin mai buna organizare a proce
sului de producție, muncitorii com-

asemenea, măsuri 
consumurilor spe- 
prime și materia- 
hîrtiei, prin înlătu-

Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț ți dezvoltare « 
adoptat, în cadrul ultimei sale 
ședințe plenare, o serie de reco
mandări aprobate de comisiile 
sale.

La Tokio, la tratativele preli
minare între reprezentanții Indo
neziei, Filipinelor și Malayeziei, 
s-a ajuns la un acord asupra pro
punerii tailandeze de compromis 
care prevede puncte de control 
în Sarawak și Sabah (amănunte 
în pag. IV-a).

La 16 iunie încep în Ca
mera Comunelor dezbateri pri
vind politica externă a guvernu
lui britanic. Printre problemele 
care vor ii luate în discuție figu
rează : crearea forței multilate
rale a N.A.T.O., sitpația din sud- 
estul Asiei, din Cipru, problema 
Federației Arabiei de sud și si
tuația din Guyana Britanică.

Cu prilejul reluării lucrărilor 
parlamentului turc, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ismet 
Inönü, a cerut adunării un vot de 
încredere asupra „continuării po
liticii cipriote a guvernului". în 
timpul dezbaterilor, primul minis
tru turc a dat citire mesajului 
președintelui S.U.A., Johnson, și 
totodată i-a informat pe deputați 
de hotărîrea sa de a pleca la 21 
iunie la Washington pentru a se 
întîlni cu președintele S.U.A.

în Republica Sud-Âfricană, în
cepînd din anul 1963, au avut 
loc 101 procese politice — scrie 
ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundschau“. în fața tribunalelor 
au compărut peste 1 200 de per
soane. Dintre acestea, 44 au fost 
condamnate la moarte, 14 la în
chisoare pe viață, iar 862 la în
chisoare pe diferite termene. în 
1964 au fost arestate 3 940 de per
soane.
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Terenuri în panta amenajate în terase la G.A.C. Șarînga, raionul Mizil

cæhvw
„METODĂ Șl SISTEM

Volumul al II-lea al lucrării acad. 
C. I. Gulian, apărută în Editura A- 
cademiei R. P. Romîne, Metodă și 
sistem la Hegel — obiect al prezentei 
recenzii — reprezintă o vastă încer
care 
zofiei hegeliene, 
zează

Oamenii transforma locurile
© Sute de hectare plantate cu vie în terase
• Terenuri nisipoase redate agriculturii • Ini

țiative care se extind
In nord-estul raionului Mizil se atlă 

Pietroasele și Șarînga, localități vestite 
prin struguri de soi și vinuri alese. De 
aici, de la Șarînga, a pornit în raion ini
țiativa plantării viței de vie în terase. 
Dincolo de panta moale, a cîmpiei largi, 
începe o coastă de deal destul de a- 
brupiă, pe care se află acum sute de hec
tare de vie. Pare o scară uriașă cu trepte 
albe de piatră. Aici sînt o parte din te
rasele gospodăriei.

Prin aceste părți coastele dealurilor 
sînt brăzdate de văi strimte și adinei, 
presărate cu mulți bulgări de calcar. Sute 
de colectiviști au lucrat zilnic la strînsul 
pietrei, la așezarea ei în calea apelor sau 
la transportul bolovanilor ce prisoseau la 
marginea terenului. De pe aceste locuri 
s-au scos circa 100 de vagoane de pia
tră. Abia după aceasta au început desfun- 
datul pămîrrtului, plantatul viței, pregătită 
cu grijă în pepiniera gospodăriei. Terenu
rile aceslea sterpe, unde odinioară nici 
caprele nu găseau hrană îndestulătoare, 
și-au schimbat înfățișarea. Via plantată 
anul trecut s-a prins și este acum înver
zită. Peste doi ani va da rod.

Intr-un alt colț at raionului, la Ciorani, 
de o parte și de alta a rîului Cricovul 
Sărat, terenurile sM nisipoase. Pină a- 
cum vreo trei ani ele erau neproductive. 
Locurile au început să fie amenajate trep
tat și cultivate cu diferite plante, îndeo
sebi medicinale, care merg bine pe ase
menea soluri. Anul trecut, pe 80 de 
hectare aparținînd G.Ă.C. din Ciora- 
nii de Jos, au fost puse circa 16 specii 
de plante. S-a obținut un venit de aproa
pe 700 000 lei. In această primăvară co
lectiviștii au muncit cu și mai multă în
suflețire la executarea lucrărilor agricole.

Ambele maluri ale Cricovului au fost și 
ele terasate. Pe cițiva krrt, de o parte 
și de alta a rîului, au apărut plantații de 
trandafiri pentru dulceață. Lucrările s-au 
făcut pornind de la ideea oă nici o pal
mă de pămînt nu trebuie să rămînă ne
cultivată și cele 10 hectare de teren în 
pantă, care nu aduceau nici un venit, au 
început să fie valorificate.

Tot la Cioranii de Jos există șl

o orezărie. Cît vezi cu ochii, zeci și zeci 
de parcele, pline cu apă, delimi
tate prin diguri și canale. Semănă
turile de orez se prezintă bine. La Cio
rani, cultura orezului a început prin 
1959. Pe atunci erau doar vreo 15 hec
tare. An de an însă colectiviștii au mă
rit orezăria. In acest an se culiivă 280 ha 
cu orez. O dată cu suprafața orezăriei 
au sporit și veniturile bănești. Dacă în 
1962 gospodăria a avut un venit de 
1 500 000 lei din cultura orezului, anul 
trecut s-au obținut peste 3 600 000 lei.

La gospodăria colectivă din comuna 
Baba Ana există o experiență valoroasă 
în ce privește organizarea tătarilor timpu
rii la oi. Această metodă permite colec
tiviștilor de aici să crească miei viguroși, 
care la vîrstă adultă dau producții mari. 
Totodată, sporește mult producția de lap
te a oilor. Gospodăriile colective din ra
ion au obținut anul trecut în medie 48 li
tri lapte de la fiecare oaie. La G.A.C. 
Baba Ana, însă, — 80 litri. Anul acesta 
pină la mijlocul lunii mai s-au și vîndut 
statului 7 000 kg brînză, din cele 11 500 
contractate pe 1964.

In procesul da întărire a gospodăriilor 
colective crește conștiința colectiviștilor, 
se dezvoltă inițiativa lor creatoare, o dată 
cu priceperea de a organiza și a conduce 
mai bine treburile. Prin grija Comitetului 
raional de partid Mizil, a consiliului agri
col raional experiența înaintată se extinde 
în majoritatea gospodăriilor colective. A-

nul trecut, cînd la Șarînga munca de plan
tare a viței de vie în terase era în plină 
desfășurare, din inițiativa comitetului ra
ional de partid s-a organizat un schimb 
de experiență. Au venit să-i vadă la lu
cru pe cei din Șarînga președinți și bri
gadieri, secretari ai organizațiilor de bază 
și instructori teritoriali de la Gura Vadu
lui, Rotari, Vadu Spart, Breaza, Năeni, 
Vispeșfi, Jugureni. In primăvara acestui 
an s-au plantat în terase, în acest raion, 
380 ha vie. Schimbul de experiență a- 
mintit a fost doar un început. Cei mai 
buni specialiști din gospodăriile de stat 
țin expuneri în fața colectiviștilor despre 
însemnătatea culturii viței de vie pe te
rase, iar în adunările dé partid și cele 
ale colectiviștilor se dezbat posibilitățile 
de punere în valoare a terenurilor în 
pantă prin terasare și plantare cu viță de 
vie. S-a extins și metoda fătării timpurii 
la oi în 10 gospodării colective. Din cele 
13 000 de oi proprietate obștească, circa 
9 000 au fătat în decembrie sau în ianua
rie. Și aici, producția de lapte de oaie 
ajunge la 70—80 litri.

Pentru fiecare din aceste acțiuni, s-au 
organizat vizite la fața locului, schimburi 
de experiență, a fost instruit aparatul co
mitetului raional de partid. Președinți și 
brigadieri din gospodăriile cu cea mai 
bună experiență au ajutat la fața locului 
pe colectiviștii din comunele care preluau 
inițiativele respective. Și sînt zeci și zeci 
de asemenea inițiative, legate de întreți
nerea și îngrășarea pășunilor, de dezvol
tarea sectorului zootehnic, de sporjrea 
producției de porumb la hectar.

Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scînteii"

de valorificare critică a filo- 
Lucrarea anali- 

în spirit critic, pe baza 
indicațiilor cuprinse în lucrări
le clasicilor marxismului, opozi
ția dintre marxism și hegelianism, 
confruntă metodele proprii celor 
două doctrine — fapt de mare în
semnătate, deoarece prin aceasta se 
demonstrează saltul calitativ pe 
care-1 reprezintă marxismul față de 
hegelianism.

Această confruntare a fost reali- 
zată în mod adî-ncit — deși adesea 
numai implicit — pe tot cuprinsul 
lucrării, în legătură cu numeroase 
contradicții hegeliene, 
din contradicția 
marxismului au 
fundamentală în 
gel : contradicția 
sistem.

Subliniem ca un merit al lucrării 
acad. Gulian faptul că paginile ca
pitolului destinat în mod special 
opoziției dintre Marx și Hegel în 
privința metodei, cu cele patru 
teme ale lui și mai ales cu tema 
„Critica dialecticii hegeliene la 
Marx“, întregesc în mod util, cu ele
mente esențiale, concluziile ce se 
desprind din argumentarea desfășu
rată în partea precedentă a lucrării. 

Relevăm și faptul că autorul lu
crării, ținînd seama de indicațiile 
clasicilor marxism-leninismului, și-a 
elaborat argumentarea pe adevărul 

concepțiile social-politice ale 
nu sînt așa-zise 

vederilor lui . lo- 
abstracte și

derivabile 
pe care clasicii 

considerat-o ca 
doctrina lui He- 

între metodă și

CRONICA JUDICIARĂ

LA ÎNTRETĂIEREA STRĂZILOR

Spectacole pe litoral
în luna iunie pe litoral vor prezenta 

spectacole Teatrul de stat de operetă 
din Brașov, Ansamblul S.P.C., Ansamblul 
C.C.S. între 21—28 iunie la Mamaia se 
va desfășura Festivalul filmului romînesc. 
în luna iulie vor da spectacole alte co
lective artistice : Orchestra „Barbu Lău- 
taru“ a Filarmonicii de stat „George 
Enescu“, orchestrele de muzică ușoară și 
populară ale Radioteleviziunii, Teatrul sa
tiric muzical „C. Tănase", Ansamblul 
M.F.A., Teatrul „C, I. Nottara“, Teatrul 
Muncitoresc C.F.R., Secția de estradă a 
Teatrului regional București, Orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii de sfat 
din Cluj, Teatrul pentru tineret și copii. 
Intre 14—20 iulie la Mamaia va avea 
loc Concursul și festivalul de muzică 
ușoară romînească. In luna august vor 
prezenta spectacole Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“, Teatrul de Comedie, Teatrul 
satiric muzical ,,C. Tănase", Ansamblul 
„Ciocîrlia“, Ansamblul de cînlece și dan
suri „N. Bălcescu“ din Craiova, orches
trele de muzică populară ale filarmo
nicelor de stat din lași și Craiova, Tea
trul pentru tineret și copii, Teatrul „C. I. 
Nottara". între 15 iunie și 15 septembrie 
vor avea loc, de asemenea, spectacole 
prezentate de Teatrul de stat și Ansam
blul „Briulețul" din Constanța etc.

O autofurgonetă a întreprinderii de 
prospecțiuni și laboratoare din Capitală 
urma să meargă la Institutul geologic 
pentru a încărca lăzi. La volan se afla șo
ferul Petre Ciuculescu, iar în mașină — 
manipulantul Nicolae Petruca. Era o zi 
frumoasă, asfaltul uscat, frînele și vizi
bilitatea bune. Totuși, a avut loc un grav 
accident de circulație, de pe urma că
ruia un om și-a pierdut viața. Cum s-au 
petrecut lucrurile ?

Autofurgoneta venea în viteză mare de 
pe strada Monetăriei ; o viteză neper- 
misă. Prima abatere de la regulile circu
lației. La intersecția cu șoseaua Kiselef, 
pe care trebuia să se angajeze, șoferul 
avea obligația să oprească, să privească 
în dreapta și în sfînga, să se asigure că e 
cale liberă. N-a procedat așa : a doua a- 
batere. Fără a micșora viteza, s-a angajat 
în traversarea șoselei cu intenția de a in
tra în aleea care duce spre Institut. în a- 
ceeași clipă și-a făcut apariția un auto
car — din fericire, gol. Conform norme
lor, autocarul avea prioritate față de orice 
alt vehicol care ar fi intenționat să tra
verseze șoseaua. Șoferul Ciuculescu n-a 
respectat nici această obligație.

Era atît de evidentă încălcarea celor 
mai elementare reguli de circulație, atil 
de lipsită de răspundere comportarea lui 
Ciuculescu, încît șoferul unui autoturism, 
aflai la circa 30 de metri depărtare, a 
putut prevedea cu precizie matematică 
ce se va întîmpla, și a oprit mașina. Ac
cidentul s-a produs. Autofurgoneta a in
trat cu viteză în autocar, manipulantul 
Petruca a fost proiectat la o distanță de 
trei metri, izbit cu capul de un copac și 
omorît pe loc. Ambele mașini au fost 
avariate.

Șoferul Petre Ciuculescu a fost deferit 
justiției pentru omor din imprudență. La

cercetări și la proces s-a stabilit că acci
dentul s-a produs din vina șoferului. El 
n-a respectat regulile și normele de cir
culație. Nu s-a gîndit la ce riscuri se ex
pune ? S-a gîndit, probabil, dar socotea
— ca atîția alți șoferi, amatori de viteză
— că lui, personal, nu i se poate întîm
pla nimic. Se considera infailibil. Regu
lile de circulație, stabilite pentru a pre
veni accidentele și a apăra viața oame
nilor, erau bune pentru alții, nu pentru el. 
A recunoscut că n-a mers cu viteza regle
mentară, n-a acordat prioritate autocaru
lui. A mai declarat că a calculat greșii 
distanța, socotind că va reuși să treacă 
înaintea autocarului. In acest raționament 
se vor recunoaște și alți șoferi imprudenți 
care, prea încrezători în steaua lor, sînt 
convinși că pot scoate mașina din orice 
situație. Unii dintre ei, amatori de perfor
manțe, își fac din sfidarea regulilor de 
circulație un titlu de bravură. E, cel mult, 
un titlu de lipsă de răspundere. Nenoro
cirea e că, de multe ori, din cauza lor 
își pierd viața oameni nevinovați.

In fața instanțelor de judecată, la Tri
bunalul raional și, mai tîrziu, la Tribuna
lul Capitalei, s-a pus în discuție dacă 
este cazul să i se acorde lui Petre Ciucu
lescu circumstanțe atenuante, de vreme 
ce e tînăr și n-avea de mult timp permi
sul de conducere. S-a apreciat că tocmai 
în această situație inculpatul era cu atît 
mai obligat să respecte regulile de circu
lație. Or, din felul cum s-a produs acci
dentul, a reieșit o totală nesocotire a 
acestor reguli. S-a considerat că nu este 
cazul să i se acorde circumstanțe ate
nuante.

Șoferul Petre Ciuculescu a fost con
damnat la 4 ani închisoare corecțională. 
Sentința a rămas definitivă.

V. SEBASTIAN

că
oricărui filozof 
„aplicări“ ale 
gice și ontologice 
generale la explicarea și rezolva
rea unor probleme mai puțin ab
stracte (cum sînt cele sociale), ci in
vers, acestea din urmă sînt acelea 
care premerg și determină conținu
tul celor abstract logice. Astfel, a- 
plicînd cu consecvență metoda de 
explicare proprie marxism-leninis
mului, autorul, în prima jumătate a 
lucrării sale, supune unei riguroase 
analize ideile social-politice ale lui 
Hegel. Acestea
— au
cursul activității lui Hegel, în func
ție de atitudinea clasei în numele 
căreia
situația politică a Europei între anii 
1789 și 1831. Or, evoluția gîndirii 
lui Hegel este, cum se demonstrează 
în lucrare, un proces plin de con
tradicții, oglindind pozițiile politice 
ale unei clase sociale care a încheiat 
compromisuri cu absolutismul ’ și a 
căutat compensare pe plan etic-spi- 
ritual. Pînă în 1814—1817 tezele 
idealiste, oglindind pozițiile politice 
șovăielnice ale burgheziei germane, 
sînt ținute în cumpănă de idei dia
lectice progresiste, observă just au
torul, dar între anii amintiți mai sus 
se produce cotitura spre a doua pe
rioadă a acestei evoluții, cînd tezele 
reacționare devin dominante.

Perspectiva deschisă de analiza a- 
cestei curbe de evoluție a ideilor so
ciale și politice hegeliene oferă au
torului posibilitatea de a arăta 
multilateral și în adîncime contra
dicția dintre metodă și sistem, pre
cum și de a urmări meandrele în 
care s-a manifestat această contra
dicție în diversele opere ale lui He
gel.

Menținîndu-se cu consecvență pe 
pozițiile metodologiei precizate în

arată acad. Gulian
suferit notabile schimbări în

a vorbit și de schimbările din

Analiza matematică
Lucrarea Analiza statistico-ma- 

tematică a calității producției in
dustriale, de N. Rancu și L. TÖ- 
vissi, apărută de curînd în Editura 
științifică, se înscrie pe linia preo
cupărilor economiștilor din țara 
noastră privitoare la lărgirea dome
niului de aplicare a metodelor ma
tematice în producție, planificare și 
organizare. Ea constituie, în același 
timp, o verigă importantă în studie
rea măsurilor de ridicare neconte
nită a calității producției în între
prinderile industriale la nivelul ce
rințelor tehnice pe plan mondial.

Caracteristicile variate care tre
buie avute în vedere la efectuarea 
controlului tehnic de calitate al pro
duselor necesită numeroase mă
surători și probe care, în condițiile 
controlului total, presupun un mare 
volum de muncă. Măsurătorile care 
se fac în diferite faze ale produc
ției pot îngreuna desfășurarea nor
mală a acesteia. In unele cazuri nici 
nu este posibilă organizarea unui 
control tehnic integral al calității 
produselor.

TEATRE. — Teatrul de Operă șl Ba
let al R. P. Romîne: FAUST — (orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă: PRIN
ȚESA CIRCULUI — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala din Bd. Magheru): 
OEDIP REGE ȘI OEDIP LA COLONOS 
— (premieră — orele 19,30); (Sala Stu
dio): ZIZI ȘI... FORMULA EI DE VIA
ȚA — (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra" (Sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): CEZAR ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie: ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE (orele 19,30). 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala din Str. Aca
demiei): EU ȘI MATERIA MOARTA - 
(orele 20,30). Teatrul satiric-muzlcal „C. 
Tănase" (la grădina „Boema''): ȘI BĂ
IEȚII ȘI FETELE — (orele 20,15). Circul 
de stat: FORMULA MAGICA -
(orele 20).

CINEMATOGRAFE. — Madame Sans- 
I Gene — lilm pentru ecran panoramic: 
I Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). Cei 

trei mușchetari — cinemascop (ambele 
serii): Republica (9; 12,45; 16,30; 20,30),
București (8,45; 12,30; 16,15; 20), Excelsior 
(9; 13; 17; 21), Grivița (8; 12; 16; 20), Me
lodia (9; 12,45; 16,30; 20,15), Modern (9,45: 
13,30; 17,15; 20,45), Patinoarul „23 August" 
(Bd. Muncii — orele 21), Arenele Liber
tății (Str. li Iunie — orele 21,15), Stadio
nul ,,Dinamo" (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 21). Cerul și mocirla: Carpați (10; 
12; 14; 16; 18; 20,15), Festival (9; 11; 13: 
15; 17; 19; 21), Grădina „Festival" (Pa-

primul capitol al cărții, autorul tre
ce, în a doua jumătate a ei, intitu
lată „Concepțiile filozofice“, la ana
liza celor trei sensuri pe care le are 
conceptul de „filozofie“ la Hegel. 
Tot aici este făcută și analiza „Știin
ței logicii“. în opoziție cu istoricii 
burghezi ai filozofiei care, atunci 
cînd nu ascund ideile sociale ale lui 
Hegel, le interpretează drept „apli
cări“ ale ideilor abstracte și pretins 
„pure“, concentrate în „Știința logi
cii“ — autorul demonstrează convin
gător că această operă hegeliană tre
buie considerată ca expresie teore
tică abstractă a ideilor sociale ale 
lui Hegel din prima perioadă a ac
tivității acestuia (1793—1814).

Parcurgînd ultima parte a lucrării 
„Metodă 
rul își 
la Hegel 
pretinsa 
logică, 
făcută de acad. C. I. Gulian aruncă 
lumină și asupra unor contradicții 
existente nu numai între metoda 
dialectică a lui Hegel și sistemul său 
spiritualist, ci și înlăuntrul dialecti
cii înseși, adică între semnificații 
diferite sau chiar contrare pe care 
le primesc aceleași categorii în o- 
pere și momente diferite ale activi
tății filozofului german. Astfel, cate
goria deosebit de importantă de 
„general“, care în tinerețea lui He
gel reprezenta în gîndirea lui valori 
umaniste, devine, începînd cu „En
ciclopedia“ (1817), „raționalitatea“ 
proprie statului absolutist ; iar ceva 
mai tîrziu, în „Filozofia dreptului“, 
„generalul“, reprezentat mai înainte 
de popor, este statul prusac. Demnă 
de relevat este, de asemenea, ana
liza pe care autorul o face concep
tului hegelian de „obiectivare“. El 
arată că în „Fenomenologia spiritu
lui“ dialectica obiectivării este în
făptuită în spirit umanist, progresist
— deși nici aci Hegel nu dă o expli
care social-istorică a normelor etice, 
în scrierile elaborate în a doua pe
rioadă, teoria obiectivării are un 
conținut reacționar, deoarece „gene
ralul“ este acum identificat cu con
ceptele dreptului și statului absolu
tist. Denaturări asemănătoare sufe
ră și alte categorii cum sînt cele de: 
„libertate“, „devenire“, „scop“, „idee“
— toate subordonate treptat tezelor 
reacționare ale sistemului.

Procesul de denaturare a acestor 
categorii este urmărit îndeaproape 
de autor prin mijlocirea ideilor și a 
atitudinilor etice ale lui .Hegel, de
termină iei evident, de aspirațiile și 
slăbiciunea social-politică ale bur
gheziei. germane. Analiza aceasta ne 
ajută să înțelegem rolul capital pe 
care-1 are categoria „spiritului“ în 
concepția hegeliană.

U.tilizînd o balanță sensibilă în 
cîntărirea importanței numeroaselor 
elemente componente ale doctrinei 
hegeliene, valorificarea critică a 
acestei doctrine este făcută în spi
rit marxist : autorul pune în lumi
nă pozițiile ei negative, dar le re
levă cu echitate și pe cele pozitive. 
Totodată, sînt scoase în evidență, în 
legătură cu fiecare problemă abor
dată, pozițiile științifice ale mar
xism-leninismului, precum și pozi
țiile — inferioare celor hegeliene — 
pe care se situează azi numeroși 
filozofi burghezi. De asemenea, sînt 
prezentate 
care explică 
tice ale lui 
între altele, 
caracterului

și sistem la Hegel“, citito- 
întărește convingerea că 

. categoriile logice nu au 
și prezumțioasa „puritate“ 

Meticuloasa demonstrație

cauzele social-politice 
diversele poziții teore- 
Hegel. Este subliniat, 

și faptul că, din cauza 
ei idealist, este limita-

a calității producției
Lucrarea este utilă tocmai prin 

faptul că arată modul de organiza
re a controlului statistic al calității 
produselor, principalele metode de 
evidență și de prelucrare a datelor 
de selecție și de control. In afara 
metodelor de control obișnuite, au
torii sugerează și utilizarea altoi 
metode, cum sînt : metoda grupări
lor, metoda valorilor extreme, meto
dele bazate pe observații obținute 
prin cercetarea unei părți a lotului 
supus verificării, fundamentate pe 
calculul probabilităților și al statis
ticii matematice. Un loc important 
se acordă în lucrare metodelor sta
tistice matematice de supraveghere 
și dirijare a proceselor de producție, 
precum și procedeelor de analiză a 
factorilor tehnologici și economici 
care determină calitatea produselor. 
Prezentarea a numeroase exemple și 
a unui bogat material grafic demon
strativ înlesnește aplicarea operati
vă 
de

și eficientă a metodelor propuse 
autori.

loan RĂVAR
candidat în științe economice

filozofice a trecutului.

LA HEGEL“
tă însăși latura progresistă a dia
lecticii hegeliene.

Relevăm apoi faptul că toate a- 
nalizele se sprijină pe texte hege
liene și, în consecință, critica făcu
tă de pe poziții marxiste este con
trolabilă pas cu pas. Preceptele me
todologice judicioase formulate în 
capitolul I al lucrării sînt respecta
te pe tot parcursul expunerii.. Ast
fel, dacă unele formulări cuprinse 
în primul volum al lucrării „Meto
dă și sistem la Hegel“ s-ar fi pu
tut preta — poate și din cauză că 
acolo era vorba de o perioadă de 
formație, de devenire, nu ușor de 
prins a unui mare gînditor — la o 
interpretare ce atenua în unele 
puncte opoziția dintre marxism și 
hegelianism, în acest volum ana
lizele și confruntările scot în lumi
nă saltul calitativ pe care-1 repre
zintă marxismul față de hegelia
nism. Consider că monografia con
tribuie la o mai profundă înțelegere 
a unor aspecte esențiale ale acestuia.

Relevînd importanța lucrării re
cenzate, nu putem însă să nu con
semnăm și unele insuficiențe ale a- 
cesteia. Expunerea acad. Gulian este 
foarte extinsă. Este adevărat că, 
pînă la un punct, numeroasele pro
bleme puse de gîndirea lui Hegel, 
discutarea lor și critica soluțiilor 
hegeliene a acestor probleme, apoi 
confruntarea acestora cu soluțiile 
lor marxiste și demonstrarea știin- 

■ țifică a saltului calitativ realizat de 
marxism în gîndire — cereau un 
spațiu mai larg. Totuși, dacă nume
roase probleme ar fi fost tratate în 
clase de probleme tip — lucru posi
bil — și analizate critic în acest 
mod s-ar fi putut realiza, credem, o 
tratare mai concentrată. Aceasta ar 
fi îngăduit autorului să evite nume
roase repetiții.

Există apoi în „Metodă și sistem 
la Hegel“ un exces de explicații și 
de argumentări — determinat, fără 
îndoială, de nevoia pe care a sim
țit-o autorul de a fi. explicit și cît 
mai convingător. Scopul putea fi 
atins, credem, cu o mai mare eco
nomie de mijloace.

De asemenea, considerăm că se 
impunea ca autorul să facă distinc
ția pe care limba romînă o permi
te și o cere, cînd e vorba de redat 
în romînește Hegel, între cuvintele 
„determinate“ și „determinare“, a- 
cest din urmă termen exprimînd un 
proces de determinare logică, iar 
primul indicînd rezultatul acestei 
determinări. A fost ■ tradus, -im
propriu cuvîntul german „das Uner
reichbare“ prin „intangibil“, (p. 350) 
în. loc de a fi redat exact prin 
.„inaccesibil“. în sfîrșjt, (la ' pagina 
277), nu esté amintit printre pre
decesorii dialecticieni ai lui Hegel, 
unul dintre cei mai însemnați, Jakob 
Böhme. Firește, aceste cîteva ob
servații de amănunt nu afectează 
valoarea incontestabilă a lucrării.

„Metodă și sistem la Hegel“ re
prezintă o reușită încercare de valo
rificare marxistă a unuia din cele 
mai importante capitole ale moște
nirii

Prof. univ. D. D. ROȘCA 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romine

JJ Determinarea microscopică a mineralelor“
Valorificarea substanțelor minerale 

utile din scoarța pămîntului, în spe
cial a celor solide, cere cunoaș
terea a numeroase date privind 
alcătuirea lor mineralogică, ca și 
a rocilor înconjurătoare, dimen
siunile componentelor, modul de 
concreștere al acestora etc. Pentru 
aflarea acestor parametri 
cesară examinarea atentă 
reurilor, inclusiv a rocilor 
cu ajutorul unor metode 
între care analiza microscopică ocu
pă un loc de primă importanță.

Lucrarea „Determinarea miere ■ 
scopică a mineralelor" de A. Juncu, 
apărută recent în Editura tehnică, a- 
duce elemente valoroase în spriji
nul fundamentării teoretice și prac
tice a metodologiei de cercetare a 
mineralelor cu ajutorul microscopu
lui polarizant. în cîteva capitole ale 
ei sînt expuse problemele de bază 
legate de studiul optic al minerale
lor, iar o parte specială este consa
crată studiului optic al mineralelor 
transparente. După ce prezintă în 
mod documentat fenomenele speci
fice și proprietățile optice ale mine
ralelor, autorul descrie detaliat teh
nica de lucru în diferite condiții de 
observație. In lucrare sînt înfățișate 
pe larg proprietățile optice specifi
ce ale principalelor minerale ce in
tră în alcătuirea rocilor sau se în-

este ne- 
a mine- 
din jur, 

complexe

tîlnesc 
metalice 
reuii. Prin prezentarea relațiilor din
tre constantele optice ale minerale
lor și elementele cristalografice ale 
acestora, așa cum se dau în tra
tatele moderne de specialitate, ca și 
prin valorile numerice pentru dife
ritele constante optice pe care 
conține, lucrarea este utilă 
torilor din laboratoarele de 
täte, precum și studenților 
cultățile cu profil geologic.

Partea finală a lucrării — cuprin- 
zînd date asupra proprietăților opJI 
ce ale principalelor minerale opace 
care intră în alcătuirea diverseld-r 
tipuri de minereuri — aduce e1 
mente noi, a căror necesitate se re
simțea în ultimul timp în literatura 
noastră din domeniul geologiei. Cer
cetătorii de specialitate găsesc în 
încheierea lucrării un material do
cumentar util referitor la constantele 
optice și alte proprietăți pe baza 
cărora se face în mod curent deter
minarea mineralelor opace.

Lucrarea constituie un prețios in
strument de lucru la îndemîna spe
cialiștilor din domeniul cercetărilor 
geologice, ca și a celor din dome
niul valorificării substanțelor mine
rale utile de pe teritoriul țării 
noastre.

Prof. unlv. V. MANILICi

în asocierea mineralelor 
din diverse tipuri de mine-

le 
cercetă- 
specialf- 
din fa-

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
sajul „Eforie” — orele 20,15), Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20), Grădina „Doina“ 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 21). Omul 
din fotografie: Capitol (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21; la grădină — orele 20,30), 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15; la grădină 
— orele 20,30). Lumea comică a Iui Ha
rold Lloyd: Victoria (9,30; 11,15; 13,15;
15; 17; 19; 21), Luceafărul (16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30), Lira (15; 17,30; 20; 
la grădină — orele 20,30). Harakiri — ci
nemascop: Central (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Limuzina neagră — cinemascop:
Lumina (de la orele 10 la orele 14 ru
lează în continuare; 16; 18,15; 20,30). Lo
cotenent Cristina: Union (15; 17; 19; 21) 
Program de filme pentru copii: Doina 
(orele 10). Scrisoare de la o necunoscu
tă: Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
Anotimpuri: Giulești (9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15). Qivitoq; In grădina zoologică: 
Timpuri Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare): Cei patru călu
gări: înfrățirea între popoare (10; 16; 
18,15; 20,30), Arta (14,30;. 16,45; 19; 21,15; 
la grădină — orele 20,15), Floreasca (16: 
18,15: 20,30). Pompierul atomic: Cultura) 
(15; 17; 19; 21). Am ajuns și rege: Feroviar 
(10; 12; 14,30; 16,30: 18,30; 20,30). Tomis ■
(10; 12; 14;’ 16,30; 18,30; la grădină - ore
le 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Pacea (16; 18; 20). Frații corsicani

— cinemascop: Dacia (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 21), Crîngași (16; 18,15; 20,30), 
Grădina „Bucegi" (Bd. 1 Mai nr. 57 — 
orele 20,15). Nu se poate fără drag iste: 
Buzești (16; 18). Golful Elena: Buce ;i 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). Cauze drepte — 
cinemascop: Unirea (16; 18,15; 20.30; la 
grădină — orele 20,15), Popular (10,30; 
16; 18,30; 21). Zile de fior și rîs: Flacăra 
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cascada diavo
lului: Vitan (16: 18; 20). Dragoste lungă 
de-o seară: Munca (16; 18,15; 20,30). To
tul despre Eva: Moșilor (15; 18; la gră
dină — orele 20,30). Kaloian: Cosmos 
(16; 18; 20), Cotrocenl (16; 18; 20). Un su
ris în plină vară: Viitorul (15; 17; 19; 21). 
Căpitanul: Colentina (16; 18; 20). Un om 
care nu există: Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Drumul Sării (16: 18; 20). 
Liturghia de la miezul nopții — cinema
scop: Progresul (15,30; 18; 20,15). Aventu
rile unui tînăr — cinemascop: Ferentari 
(10; 15; 18; 20,45). Viață sportivă: Grădi
na „Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 75 — ore
le 20,15). îndrăgostitul: Grădina „Vitan" 
(Calea Dudești — orele 20,30). Rosita: 
Grădina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11
— orele 20,30). Agatha, lasă-te de crimei:
Grădina „Colentina“ (șos. Colentina nr. 
84 — orele 20,15). Apartamentul :
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5
— orele 20,30).

TELEVIZIUNE. — Orele 18,30 — Uni
versitatea tehnică la televiziune: Redu
cerea prețului de cost, de ing. ștefan 
Gheorghiță. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,10 — Știți să desenați, copii?! „San
dalele băiatului" — povestire de Octav 
Pancu-Iași. 19,35 — Recital de vioară 
Christian Ferras rFranța). 20,05 — Emi
siune de teatru: „Egor Bulîciov și al
ții", de Maxim Gorki — în romînește de 
Emma Beniuc (interpretează colectivul 
Teatrului de stat din Timișoara). In pau
ze — Emisiune de știință: Oameni în 
adîneuri (VI). de ing. Mihai Leftêrèscu. 
Șah. In încheiere — Buletin de știri și 
buletin meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 

șl 19 iunie a. c. In București : Vreme în 
general frumoasă, dar ușor instabilă. 
Cerul va fi variabil și vor cădea ploi 
sub formă de averse, mai ales in vestul 
șl nord-vestul țării. Vînt slab, pînă la 
potrivit, predomlnînd din sectorul ves
tic.^ Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 12 și 22 grade, iar maximele în
tre 24 și 34 grade, local mai ridicate. 
In București : Vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil, temporar noros 
după-amiaza. Vint slab, pînă la potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura in 
creștere ușoară. •
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TRANSPORTUL PNEUMATIC
AL CIMENTULUI
® Vagoane-cisternă pe șantiere • Cum se eco
nomisesc 2 000 tone de ciment ® Un siloz original

Lucrările simpozionului „Tehnica nouă 
pe șantiere" care s-au desfășurat recent 
la Onești au scos în evidență cele mai 
bune metode de gospodărire a cimen
tului pe care le folosesc constructorii de 
la întreprinderea șantiere c.onstrucții-mon- 
taje din Onești.

Pînă nu de mult pe șantierele comple
xului de la Onești-Borzești, cimentul a- 
vea același regim de transport, manipu
lare și folosire, ca și celelalte materiale 
de construcții. Cea mai mare parte era 
adus în vrac ; din vagoane se descărca 
mai întîi în niște magazii — vreo 10 la 
număr — de unde era încărcat, după un 
timp, în autocamioane și transportat la 
zeci de puncte de lucru. Lucrările se 
executau manual. In timpul descărcărilor 
și încărcărilor pierderile de material se 
ridicau la 12—14 la sută.

Acum pe șantierele de la Onești-Bor
zești se folosește o metodă eficien
tă de transportare a cimentului. A- 
cesta sosește aici în vagoane cis
terne, special construite. Locul numeroa
selor magazii de odinioară l-a luat un 
siloz din beton armat cu o capacitate de 
900 tone, așezat în zona centrală a com
plexului de șantiere. Silozul a fost pro
iectat și executat în cadrul întreprinde
rii. El are mai multe nivele care, la ne
voie, se pot demonta și remonta pe un 
alt șantier, cu cheltuieli minime.

Din vagoanele cisterne cimentul se 
descarcă și se încarcă pneumatic în cele 
6 celule ale silozului. Descărcarea unui

Nicolae MOCÀNU 
coresp. „Scînteii“

realizăm metrul forat?
(Urmare din pag. I-a) 

tru a se orienta în ce direcție tre
buie să acționeze în vederea aplică
rii procedeelor noi, în condiții din 
ce în ce mai economice.

Instalațiile de foraj 
mai bine folosite

O rezervă importantă pentru re
ducerea prețului de cost pe metru 
forat este folosirea întregii capaci
tăți de lucru a instalațiilor de foraj. 
Și în această privință s-au obținut 
succese de seamă. Modernizarea 
parcului de instalații, extinderea pro
cedeelor tehnologice noi, îmbunătă
țirea metodelor de investigare a 
straielor traversate în timpul fora
jului au cerut muncitorilor care lu
crează în acest important sector cu
noștințe din ce în ce mai bogate.

Pentru ridicarea calificării sondo
rilor și sondorilor-șefi, comitetul 
sindicatului și conducerea întreprin
derii de foraj din Rm. Vîlcea au ini
țiat organizarea unui ciclu de expu
neri pe teme tehnice care sînt ținu
te periodic în fața muncitori
lor ; expunerile sînt făcute de 
maiștri și ingineri, pe secții sau, a- 
colo unde sondele sînt izolate, la 
fiecare brigadă în parte. Este însă 
nevoie ca acțiunea de ridicare a ca
lificării sondorilor să capete un ca
racter mai organizat în toate între
prinderile de foraj.

Specific muncii la forajul sonde
lor este faptul că instalațiile nu lu
crează continuu, fiind necesar un 
timp important pentru manevra 
garniturii de prăjini, schimbarea 
sapei, efectuarea diferitelor măsură
tori. De multe ori, acest timp auxi
liar' productiv este mai mare decît 
timpul efectiv de lucru al sapei pe 
talpa sondei. Iată de ce brigăzile 
de sondori caută să utilizeze rațional 
sapele, să reducă continuu durata 
operațiilor de manevră. O soluție 
nouă pentru folosirea mai bună a 
instalațiilor o constituie mecaniza
rea operațiilor de introducere-ex- 
tragere a prăjinilor cu ajutorul 
cleștilor mecanici și penelor acțio
nate pneumatic. Experimentate cu 
succes în unitățile trusturilor de fo
raj din Moinești și Pitești, aceste 
dispozitive se introduc însă cu 
multă încetineală în multe între
prinderi. Se impune ca uzinele să 
perfecționeze producția de scule de 
foraj de mare productivitate, să a- 
dapteze aceste scule și pentru echi- 

vagon durează 15—20 minute, față de a- 
proape două ore cît dura înainte.

Pentru lucrul pe care-l fac acum doar 
3 muncitori pe schimb la stafia pneuma
tică, înainte erau necesari cca 200 de 
muncitori. Din siloz, cimentul este trans
portat la cele 3 stafii de preparat be
toane cu autocamioane de 7 tone. Des
cărcarea din acestea în silozurile stafii
lor de preparat betoane se face de ase
menea pneumatic (fotografia de jos). Sînt 
înlăturate astfel toate posibilitățile de ri
sipă. Betoanele preparați sînt transpor
tate la punctele de lucru, cu autobascu
lantele. lată, așadar, o serie de îmbună
tățiri substanfiale în gospodărirea cimen
tului, de la sosirea lui pe șantier pînă la 
prepararea betoanelor. Ele aduc anual e- 
conomii de circa 2 000 tone ciment. în 
plus, s-a redus considerabil volumul 
muncilor manuale îmbunătăfindu-se astfel 
condițiile de lucru.

Noul sistem de transport, depozitare și 
manipulare a cimentului a fost extins și 
pe șantierele de construcfii de locuințe 
din Piatra Neamț. Capacitatea silozului 
de la Onești va fi mărită în acesf an prin 
ridicarea altor 4 celule. Dat fiind că 
prepararea betoanelor se execută în sta
ții centrale mecanizate, productivitatea 
muncii la această operație a sporit sim
țitor. Mijloacele noi de gospodărire a ci
mentului, folosite cu bune rezultate la 
Onești, merită să fie studiate și însușite 
și de alte șantiere.

realizarea 
mers pe o 
numărului

parea instalațiilor existente în șan
tierele de foraj.

La prima vedere, situația reali
zării planului de lucrări pe primele 
luni din acest an la trusturile din 
Ploiești și Tg. Jiu se prezintă bine. 
Colectivele acestor trusturi au forat 
peste plan mii de metri. Totuși, 
aici, fiecare metru forat a fost rea
lizat la un preț de cost mai mare 
față de prevederile devizelor de 
cheltuieli. Numai la trustul de foraj 
Tg. Jiu s-au efectuat în plus chel
tuieli în valoare de 4,6 milioane lei. 
Printre altele, explicația se găsește 
și în faptul că pentru 
sarcinilor de plan s-a 
cale ușoară — sporirea 
de granice și de brigăzi.

Posibilități pentru micșorarea o- 
pririlor din motive tehnice sau 
organizatorice există în toate în
treprinderile de foraj. Experiența 
sectoarelor și brigăzilor fruntașe 
demonstrează cu prisosință că, a- 
tunci cînd lucrul este bine organi
zat, echipele avînd la îndemînă 
materialele necesare, cînd se res
pectă regimul tehnologic stabilit și 
calitatea noroiului de foraj, cînd 
utilajele și agregatele sînt întreți
nute corespunzător, se obțin viteze 
de lucru sporite, iar cheltuielile pe 
metru săpat sînt reduse.

Realizările obținute de petro
liști, experiența acumulată pînă a- 
cum sînt o chezășie că vor obține noi 
succese, și mai importante, în creș
terea vitezelor de lucru și reducerea 
costului pe metru forat.

Drumul spre titlul de campion aici începe

SCÎNTEIA

Ședința Comisiei permanente C. A. L R. 
pentru industria de petrol și gaze
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Intre 9 și' 13 iunie a avut loc la 
București ședința ordinară a Comi
siei permanente a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc pentru in
dustria de petrol și gaze.

La lucrări au participat delegațiile 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Polone, R. P. 
Romine, R. P. Ungare, U.R.S.S.

Au participat, de asemenea, obser
vatori din partea R. P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, Republicii Cuba și 
R. D. Vietnam.

S-au examinat problemele care 
privesc Comisia permanentă a 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze conform ședințelor a Xl-a 
și a XH-a ale Comitetului Executiv 
al Consiliului, orientarea în vii
tor a lucrărilor pentru coordona

Sesiunea Comisiei mixte pentru aplicarea 
convenției de pescuit in Marea Neagră

CONSTANȚA. în zilele de 11—14 
iunie s-au desfășurat la Mamaia lu
crările celei de-a V-a sesiuni a Co
misiei mixte pentru aplicarea con
venției de pescuit în Marea Neagră. 
Au participat reprezentanți ai R. P. 
Bulgaria, Uniunii Sovietice și R. P. 
Romîne. Ca observator la sesiune 
din partea guvernului Turciei a

INFORMAȚII«
SOSIREA UNEI DELEGAȚII CULTURALE A R. P. CHINEZE

a sosit în Ca-Luni după-amiază 
pitală o delegație culturală a R. P. 
Chineze condusă de Hu Yu-chih, 
locțiitor al ministrului culturii, care 
va face un schimb de experiență în 
cadrul planului pentru aplicarea 
acordului de colaborare culturală și 
științifică dintre R. P. Romînă și 
R. P. Chineză. La sosire, pe aero
portul Băneasa, oaspeții au fost sa
lutați de Dumitru Popescu, vice
președinte al Comitetului de Stat

I

VIZITELE MINISTRULUI
In continuarea vizitei în țara 

noastră, dl. Antoine Spinoy, minis
trul economiei al Belgiei, și persoa
nele care îl însoțesc au plecat luni 
într-o călătorie pe Valea Prahovei. 
Oaspetele a fost însoțit de Ion De- 
leanu și Iancu Horațiu, adjuncți ai 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și mi
nistere economice, precum și de dl. 
Honoré Cambier, ambasadorul Bel
giei la București.

Prima vizită a avut loc la rafină
ria de la Brazi. Explicațiile ample 
ale directorului general, cunoașlerea 
îndeaproape a marilor și modernelor 
instalații au stîrnit un interes deo
sebit în rîndul oaspeților.

S-a mers apoi la Uzinele chimice 
de. la Valea Călugărească. Aici func
ționează de cîteva luni o fabrică de 
tripolifosfat, cu o capacitate de 
10 000 tone anual, achiziționată din 
Belgia de la „Union Chimique Bei
ge“. în cabinetul directorului a avut 
loc o discuție amicală. Adjunctul mi
nistrului, Ion Deleanu, a informat pe 
scurt despre dezvoltarea industriei 
chimice și petrochimice în Romînia. 
Exprimîndu-și satisfacția pentru 
faptul că „Union Chimique Belge" a 
primit comanda pentru această fa
brică, directorul general al societă
ții, dl. Roger Janssen, a remarcat că 
contactul strîns dintre tehnicienii 
belgieni și cei romîni a permis „să 
cunoaștem atmosfera deosebit de 
entuziastă în care lucrează munci
torii romîni“. A luat apoi cuvîntul

DEJUN ÎN CINSTEA PROF. FRANCIS PERRIN
Președintele Academiei R. P. Ro

mîne, Ilie Murgulescu, a oferit luni 
la prînz un dejun, la Casa oamenilor 
de știință, în cinstea înaltului comi
sar pentru energia atomică aț Fran
ței, profesor Francis Perrin, care, îm
preună cü soția, face o vizită în țara

Viitorii înotători
cît maiPentru a da posibilitate 

multor copii din Capitală să practi
ce unul din sporturile cele mai com
plexe .și frumoase, pe timpul va
canței de vară se organizează 
cursuri pentru învățarea înotu
lui. Ele vor funcționa la Comple
xul sportiv al tineretului, Palatul 
pionierilor, ștrandurile Tei și Obor 
și vor fi frecventate de circa 12 500 
de copii. Cursurile de la Complexul 
sportiv al tineretului au început la 1 
iunie și vor continua pînă la sfîrși- 
tul lunii august. Timp de 15 zile 
(atît durează un ciclu de lecții) co
pii între vîrsta de 5—14 ani. sub în- 

rea planurilor de dezvoltare a in
dustriei de petrol și gaze a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioa
da 1966—1970.

Comisia a examinat și aprobat ra
portul său de activitate pe anul 1963 
și propuneri pentru activitatea de 
viitor. S-au examinat, de asemenea, 
propuneri pentru perfecționarea teh
nicii și tehnologiei de explorare și 
foraj la adîncimi de peste 3 000 m ; 
probleme privind producția de gaze 
artificiale din cărbune și o serie de 
alte probleme.

A fost precizat planul de lucru al 
Comisiei pe anul 1964 și întocmit 
planul de lucru pe trimestrul I 1965.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie șj 
muncă constructivă.

asistat consulul turc din orașul Cons
tanța.

în cadrul sesiunii s-au discutat 
probleme privind cercetările științi
fice piscicole efectuate de către păr
țile contractante, precum și posibili
tățile de sporire a cantităților de 
pește din Marea Neagră.

(Agerpres)

pentru Cultură și Artă, Alexandru 
Buican, vicepreședinte al Institutu
lui romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, de reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului învățămîntului și ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Au fost de față Liu Fan, ambasa
dorul R. P. Chineze la București^ 
membri ai ambasadei.

Și

ECONOMIEI AL BELGIEI
dl. 
că

ministrul economiei al Belgiei, 
Antoine Spinoy, care a subliniat 
punerea în funcțiune a acestei fa
brici reprezintă „o expresie a unei 
colaborări tehnice și economice rod
nice între Belgia și Romînia". Gu
vernul belgian — a spus el — dele- 
gîndu-mă în țara dv., a dorit să mar
cheze interesul pe care îl acordă 
consolidării relațiilor economice cu 
Romînia. Cunoaștem eforturile se
rioase și foarte importante depuse 
pentru dezvoltarea industrială a ță
rii dv. In . această, ordine de idei, 
oaspetele a subliniat că relațiile 
economice cu țara noastră se bazează 
pe egalitate și avantaje reciproce. 
Credem — a spus el — că tehnica 
belgiană este capabilă să se ridice 
la un nivel care să o facă competi
tivă față de cele mai bune realizări 
mondiale, singurele față de care 
dv. manifestați interes. Ministrul eco
nomiei al Belgiei și-a exprimat în 
încheiere speranța că actualele re
lații economice cu Romînia repre
zintă numai o etapă, că interesul 
reciproc va determina o nouă inten
sificare a schimburilor. S-a vizitat 
apoi noua fabrică.

In continuare, s-a făcut o scurtă 
vizită la stațiunea experimentală 
viticolă de la Valea Călugărească, 
unde a fost oferită o masă în 
cinstea oaspeților.

După vizitarea Brașovului,, dele
gația belgiană se va reîntoarce 
Capitală în cursul dimineții 
marți.

în 
de

ainoastră. Au participat membri 
prezidiului Academiei R. P. Romîne, 
academicieni și alți oameni de ști
ință. Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Franței la 
București, Jean François Noiville, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

drumarea antrenorilor, participa la 
lecții teoretice și practice de înot. 
Mîine, la sfirșitul ciclului, are loc 
„examenul“. După trecerea lui, copiii 
intră în posesia brevetului de înotă
tor.

cîteva rînduri
A luat sfîrșit meciul internaționalo 1 . __________,___

scrimă dintre echipele R. P. Romîne 
R. S. S. Ucrainene, disputat timp de 
zile la Kiev. Sportivii romîni au obținut 
victoria cu scorul de 6—2. In ultima zi, 
echipa de floretă (masculin) a țării noas
tre a cîștigat cu 9—4 meciul cu R. S. S. 
Ucraineană. La spadă, echipa gazdă a în
trecut cu 9—3 echipa romînă.

• Concursul internațional de motoci- 
clism (dirt-track) disputat la Debreczen, 
cu participarea unor sportivi din Austria, 
Iugoslavia, R. P. Romînă și R. P. Ungară, 
a fost cîștigat de alergătorul maghiar Ra- 
dacsi cu 15 puncte. Cucu (R.P.R.) s-a 
clasat pe locul 7, cu 9 puncte.

• Ieri au început la Budapesta cam
pionatele europene de popice. După trei 
schimburi în competiția feminină conduce 
echipa R. D. Germane cu 1221 puncte, 
urmată de cele ale R. S. Cehoslovace — 
l 201 puncte, R. P. Ungare — 1197 punc
te și R. P. Romîne — 1 169 puncte.

® Marele maestru sovietic Boris Spas
ski și danezul Bengt Larsen se află din 
nou la egalitate în fruntea clasamentului 
turneului interzonal de șah de la Am
sterdam. In partidele întrerupte, Spasski a 
cîștigat la Reshewski în timp ce Larsen 
nu a obținut decît remiză la Tringov. Re
zultatul de egalitate a fost consemnat și 
în partida Pachman—Benkoe.

Deschiderea lucrărilor celui de-al IV-lea 
Congres al P. M. U. P.

VARȘOVIA 15. Corespondentul A- 
gerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : 
La 15 iunie s-a deschis la Varșovia, 
în Sala Congreselor din Palatul 
științei și culturii, cel de-al IV-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. La congres participă 
1 630 de delegați, reprezentînd peste 
1,5 milioane membri și candidați ai 
P.M.U.P. Sînt prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai organelor condu
cătoare ale altor partide politice, 
organizații obștești și de tineret, 
precum și cîteva sute de activiști pe 
tărîm obștesc din întreaga țară.

La congres participă 11 delegații ale 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țări europene. Din delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn fac 
parte tovarășii Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C.

Bamako Congresul Federației 

sindicatelor din întreaga Africă
BAMAKO 15 (Agerpres). — în ca

pitala Republicii Mali s-a încheiat la 
14 iunie cel de-al II-lea Congres al 
Federației sindicatelor din întreaga 
Africă. La lucrările congresului au 
participat peste 100 de delegați ai 
organizațiilor sindicale din 33 de sta
te africane, precum și reprezentanți 
ai oamenilor muncii din țările colo
niale — Angola, Mozambic, Guineea 
portugheză și Africa de Sud-Vest. 
Principala problemă dezbătută de 
congres a fost aceea a unității sindi

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
GREVA GENERALA DIN NIGERIA

West Af rica
Timp de aproape două săptămîni în Ni

geria s-a desfășurat o grevă generală — 
fără precedent în istoria Africii — cu par
ticiparea a circa un milion de salariaji. 
Greva s-a încheiat sîmbătă în urma satis
facerii majorității revendicărilor formu
late de sindicate.

Revista „WEST-AFRICA" descrie felul în 
care s-a desfășurat această mare acfiune 
de masă :

Greva generală pe toată fara, la care 
au chemat conducătorii sindicali, a în
ceput să se desfășoare în Nigeria dumi
nică 31 mai, la miezul nopfii. La început, 
ea a afectat mai ales căile ferate, portu
rile și unele societăți particulare. Lago
sul era calm ; sute de polițiști au petre
cut noaptea în docuri și la alte instalafii 
cheie, așteptînd schimbul de dimineafă. 
In ziua următoare, lucrătorii oficiilor gu
vernamentale și din comerf au declarat 
greve cu așezarea pe jos. A devenit clar 
că docurile și căile ferate ale țării erau 
complet paralizate. Lucrătorii poștali s-au 
alăturat grevei. Un purtător de cuvînt a 
spus că toate comunicațiile telegrafice 
vor suferi mari întîrzieri. Lucrătorii de la 
două dintre cele mai mari magazine uni
versale s-au alăturat grevei la jumătatea 
dimineții. Știrile din regiuni au anunțat 
de asemenea acțiuni greviste largi. Din 
Kaduna s-au anunțat greve cu așezarea

SUBSTRATUL UNOR „SANCȚIUNI 
POLITICE

de 
și 
4

In legătură cu situația actuală din Bra
zilia, ziarul francez „LE MONDE" publi
că mai multe relatări, din care extragem .

Fostul deputat Francisco Juliao, care se 
refugiase la o fermă din Sao-Gabriele 
(statul Goias), unde lucra în calitate de 
muncitor agricol, a fost arestat. întemeie
torul ligilor țărănești, al cărui mandat de 
deputat în statul Pernambuco a fost inva
lidat la 10 aprilie, a fost transferat la Bra
silia, la sediul departamentului federal al 
poliției politice.

Printre cei sacrificați de lovitura de 
stat de la 1 aprilie se află fostul pre
ședinte Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Acesta, în virtutea unui decret semnat de 
mareșalul Castello Branco, a fost lipsit 
de drepturile civice pe o durată de 10 
ani, în timp ce mandatul său de senator 
a fost pur și simplu invalidat. Kubitschek 
se va alătura deci dizgrațierii unor per
sonalități cum sînt economistul Celso 
Furtado și sociologul Josué de Castro. 

al P.M.R., conducătorul delegației, 
Maxim Bergheanu, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional de partid Cluj, 
Gheorghe Diaconescu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Polonă.

Ordinea de zi a lucrărilor congre
sului este următoarea :

Raportul de activitate al Comite
tului Central al P.M.U.P. și directi
vele cu privire la dezvoltarea Repu
blicii Populare Polone în anii 
1966—1970 ; raportul comisiei cen
trale de revizie ; modificări în Sta
tutul P.M.U.P. ; alegerea Comitetu
lui Central și a Comisiei centrale de 
revizie.

Raportul la primul punct al or
dinii de zi a fost prezentat de 
cătte Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P.

cale pe continentul african, deoa
rece, după cum se știe, pe lîngă a- 
ceastă federație, în Africa mai exis
tă și Confederația sindicală africa
nă, afiliată la Confederația interna
țională a sindicatelor libere. în ul
tima sa ședință, congresul a reales 
în funcția de președinte al Federa
ției pe Mahdjub Ben Seddîk din 
Maroc, iar ca secretar general a fost 
ales John Tettegah din Ghana. Ca 
sediu permanent' al federației a fost 
ales orașul Accra.

pe jos la căile ferate, la poștă și printre 
muncitorii electricieni și texfilișfi. La Iba
dan au declarat greve personalul poștal, 
muncitorii feroviari și cei din industria 
forestieră. In ziua următoare, personalul 
autobuzelor din Lagos s-a alăturat grevei, 
ceea ce însemna că și capitala federală 
a rămas fără transport public.

Cauza grevei a fost faptul că guver
nul a întîrziat să-și precizeze atitudinea 
(publicînd o Carte Albă) față de reco
mandările Comisiei Morgan referitoare la 
salarii.

Însărcinarea dată comisiei Morgan era 
limitată la revizuirea structurii salariilor, 
dar sindicatele au arătat clar de la în
ceput că se așteaptă ca Morgan să reco
mande majorări de salarii. In tot cursul 
iernii, echipa judecătorului Morgan și-a 
adunat datele la Lagos și în regiuni, iar 
în aprilie și-a încheiat constatările. Ra
portul său a fost supus guvernului fede
ral la 30 aprilie, cînd guvernul a anunțat 
că raportul va fi tipărit și pus la dispozi
ția publicului.

Ce s-a întîmplat ? Nu numai că rapor
tul nu a apărut pînă la 25 mai, dar chiar 
atunci cînd a fost predat conducătorilor 
sindicali (nu pentru publicare) la 26 mai, 
ministrul Obande a fost atacat de către 
Adebola, secretarul Comitetului unit de 
acțiune, și colegii lui, pentru neapariția 
Cărții Albe a guvernului,

Comitetul unit de acțiune a cerut să 
se publice Cartea Albă în termen de 72 
ore sau se va declara o grevă generală. 
Intre timp, aproape toată lumea știa a- 
proximativ ce conține raportul (concluzia

Decretul președintelui Castello Branco 
a venit să pună capăt unei lungi perioade 
de nesiguranță (pentru reacțiune). De 
peste o lună, împotriva fostului președinte 
se ducea o campanie puternic orchestra
tă. Pentru a justifica măsurile luate împo
triva lui, adversarii lui Juscelino Kubitschek 
îl acuză de corupție administrativă și de 
abuzuri. Dar întrucît în mod practic nu 
este cunoscut rezultatul anchetelor între
prinse asupra acestui subiect și deoarece 
decretul prezidențial nu publică o expu
nere de motive, observatorii sînt înclinați 
să creadă că motivele acestor sancțiuni 
sînt în esență de ordin politic.

Intr-adevăr, Kubitschek era candidatul 
oficial al partidului social-democrat în 
alegerile prezidențiale din 1965. La pu
țin timp după evenimentele de la 1 apri
lie, diferitele sondaje ale opiniei publice 
îl dădeau drept unul dintre candidații cei 
mai bine plasați, înaintea lui Carlos La- 
cerda, guvernatorul sfatului Guanabara, 
și a lui Adhemar de Barros, guvernatorul 
statului Sao Paolo. Este îndreptățit deci 
să se creadă că lipsindu-l pe Kubitschek 
de drepturile sale civile, noile autorități

nu ră-

Declarația 
lui F i d el Castro

HAVANA 15 (Agerpres). — Intr-o 
convorbire cu ziariștii cu prilejul 
unei recepții la ambasada Angliei 
din Cuba, primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, analizînd relațiile din
tre Cuba și Statele Unite, a spus : 
„Reafirmăm că sîntem dispuși să 
purtăm cu Statele Unite tratative pe 
baza egalității și respectului reciproc. 
Nu vom cerși însă niciodată aceste 
tratative, întrucît aceasta este o 
chestiune elementară de demnitate, 
precum și pentru faptul că Cuba 
este țara amenințată“. Nu ne opu
nem convorbirilor cu Statele Unite 
pe baza egalității și respectului mu
tual, a spus Fidel Castro, dar „Cuba 
nu va duce niciodată tratative sub 
presiuni sau amenințări“. In altă or
dine de idei, primul ministru al 
Cubei a spus: „Sîntem ferm convinși 
că înfăptuirea revoluției este o ches
tiune internă a fiecărei țări. Cuba 
poate înrîuri asupra mișcării revo
luționare prin exemplul său și a- 
ceastă înrîurire a exemplului nu 
poate fi suprimată. Socotim că re
voluțiile nu pot fi exportate“.

★

HAVANA 15 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Cubei, 
Raul Roa, a adresat guvernului 
S.U.A. o notă în care se arată că în 
seara zilei de 9 iunie soldați ai in
fanteriei marine a S.U.A., staționați 
la baza maritimă militară de la 
Guantanamo, au deschis în cîteva 
rînduri focul în direcția sentinelelor 
cubane. Ei au rănit grav un soldat 
cuban. In notă se arată că inciden
tele de acest fel ascut la extrem si
tuația gravă, menționată de guver
nul Republicii Cuba în notele adre
sate secretarului general al O.N.U. 
la 23 aprilie și 14 mai. Totodată, gu
vernul revoluționar al Cubei averti
zează asupra inadmisibilității unor 
asemenea acțiuni și protestează cu 
hotărîre împotriva lor.

sa era că salariile trebuie mărite cel pu
țin de două ori), ceea ce a agravat și 
mai mult nerăbdarea. Apoi, sîmbătă 30 
mai, s-a produs „bătălia de pe podul 
Iddo". După o adunare de masă în care 
și-au proclamat intenția de a declara gre
va, conducătorii sindicali au încercat să 
treacă peste pod, spre Lagos, pentru a 
protesta în fața clădirii parlamentului, în
trucît adunările publice erau interzise, po
liția a încercat să-i oprească, cu bastoa
ne, puști și scuturi. Zeci de oameni au 
fost răniți în timpul încăierărilor. Condu
cători sindicali, inclusiv veteranii Michael 
Imoudu și Wahab Goodluck, au fost ares
tați. Propunerile guvernului, care nu se 
apropiau de recomandările lui Morgan, 
au fost respinse de Comitetul unit de ac
țiune.

In legătură cu aceeași problemă, zia
rul londonez „TIMES" a scris ; •

Este extraordinar faptul că guvernelor 
nigeriene și în special guvernului federal 
le-a trebuit atît de mult timp ca să vadă 
pericolul existent în nemulțumirea po
porului muncitor și în unitatea sa nou gă
sită. Sir Abubakar Tafawa Balewa, primul 
ministru, trebuie să facă față înfr-un an 
electoral celei mai mari amenințări adre
sate autorității guvernului și propriei 
sale conduceri politice de la independen
ță încoace. Diletantismul unora din mi
niștrii săi a agravat problema. In aceasta 
constă însemnătatea grevei. Masele simt 
că politicienii nigerieni, chiar cei mai 
buni dintre ei, nu se îngrijesc deloc de 
starea lor. Muncitorii necalificați — și 
chiar și cei calificați — găsesc că este 
greu de trăit în orașe mizere sau 
„slums''uri în care autoritățile caută 
doar avantaje personale. Sindicatele care 
au organizat greva în Nigeria sînt o pu
tere în stat. Ele au devenit glasul eficient 
al adevăratei opoziții nigeriene.

partide ! partidul social-democrat ți 
partidul laburist brazilian, care, cu spri
jinul comuniștilor, ar fi avut mari șanse să 
cîșfige alegerile. Pentru a se pune la 
adăpost de orice surpriză neplăcută în- 
tr-un viitor apropiat, conducătorii brazi
lieni au hotărît deci să extirpeze „răul“ : 
Kubitschek, care în prezent are 62 de 
ani, nu va putea candida pentru obți
nerea unui mandat electoral decît după 
zece ani. Oricare ar fi învinuirile aduse 
lui Kubitschek în dosarul alcătuit .de au
toritățile militare, un lucru este în orice 
caz incontestabil : fostul președinte, care 
era gata să se prezinte în fața oricărui 
tribunal, s-a văzut lipsit de posibilitate 
de apărare. Kubitschek va putea deci 
afirma totdeauna, fără a i se putea re
plica ceva, că a fost victima unei sama
volnicii.

Atenția observatorilor se îndreaptă a- 
cum spre două puncte precise : pînă unde 
vor merge autoritățile cu epurările și ce 
se va întîmpla cu alegerile prezidențiale 
din 1965? Ar fi într-adevăr ridicol să pe
depsești un om a cărui vinovăție n-a 
fost dovedită și să lași la postul său 
pe Adhemar de Barros, unul din liderii 
acestei „revoluții“, care — departe de a 
se apăra cînd a fost acuzat de corupție 
— a preferat acum cîțiva ani să adopte 
următoarea lozincă electorală : „Adhemar 
fură, dar realizează". Pentru alegerile 
prezidențiale din 1965 — în cazul cînd

venite la putere în urma loviturii de stat ele vor avea loc cu adevărat 
au vrut mai întîi de toate să evite forma- mîne decît un singur candidat Carlos La-
rea unei puternice coaliții a celor două cerda.
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și dezvoltare

Adoptarea recomandărilor 
aprobate de comisii

GENEVA 15 (Agerpres). — In ca
drul ultimei sale ședințe plenare 
Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare a adoptat o 
serie de recomandări aprobate de 
comisiile sale.

Una din aceste recomandări preco
nizează încheierea de acorduri care 
să „asigure prețuri remunerative, 
juste și stabile pentru materiile 
prime“ provenite din țările în curs 
de dezvoltare. De asemenea, se re
comandă statelor industrializate să 
reducă sau să elimine obstacolele și 
măsurile discriminatorii în calea 
comerțului și consumului de aceste 
produse.

Alte măsuri recomandate de con
ferință se referă la evitarea de că-

tre țările industrializate a subven
ționării exportului de materii pri
me, ceea ce aduce prejudicii ex
porturilor țărilor mai puțin dezvol
tate din punct de vedere economic.

Un principiu general adoptat de 
conferință este acela ca țările dez
voltate să acorde statelor în curs de 
dezvoltare beneficiul unor 
măsuri, fără condiții de 
täte.

Ședința plenară, a cărei
nu este așteptată decît tîrziu 
cursul nopții, continuă să discute 
chestiunea alegerii reprezentanților 
în Consiliul permanent al comerțu
lui mondial, a cărui creare a fost 
hotărîtă.

asemenea 
reciproci-

închidere
în

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Aproximativ 1100 de new-yorkezi au 
pornit luni într-un marș spre Wa
shington pentru a cere Senatului a- 
merican să aprobe proiectul de lege 
privind drepturile civile. Demon
stranții, în marea lor majoritate oa
meni de culoare, au împrăștiat mani
feste și broșuri care cer să se adopte 
proiectul, intr-unui din manifeste 
se spune : „Am inițiat acest marș 
pentru a avea garanția că nici un 
alt amendament care să-i dilueze 
prevederile nu va mai fi propus la 
proiectul de lege privind drepturile 
civile“.

s

Intensificarea luptei 
de partizani in Congo

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).
— Agențiile de presă relatează că 
în regiunea de nord a Katangăi, în 
împrejurimile localității Albertville, 
se semnalează o nouă intensificare a 
luptei de partizani. Știri în acest 
sens au ajuns la Elisabeth viile prin 
postul de radio Albertville. Autorită
țile au hotărît trimiterea urgentă de 
detașamente ale armatei centrale, 
începînd de sîmbătă, în provincia 
Kivu are loc o ofensivă a trupelor 
guvernamentale. Rezultatele de pînă 
acum, subliniază agenția France 
Presse, sînt însă „modeste“. Trupele 
guvernamentale se găsesc, deocam
dată, la circa 50 km de localitatea

Proteste împotriva sentinței 
în procesul de la Pretoria

Bukavu, capitala provinciei. Lupte 
crîncene au avut loc în împrejuri
mile localității Kamaniola, unde, ală
turi de batalionul 13 al armatei con
goleze condus de generalul Mobutu, 
a luat parte la operațiuni și aviația. 
Se anunță, de asemenea, că la Leo
poldville a avut loc prima întrunire 
a noului partid congolez denumit 
„Adunarea democraților congolezi“. 
Președinte al partidului a fost „ales“ 
primul ministru C. Adoula. Obser
vatorii politici, subliniază corespon
dentul agenției Reuter, apreciază 
crearea noului partid drept „o în
cercare a primului ministru Adoula 
de a obține un sprijin național“. 
Partidul este o grupare a mai multor 
partide mici din țară care sprijină 
politica guvernului congolez condus 
de Adoula.

La Tokio

Acord la tratativele preliminare 
dintre reprezentanții
Indoneziei, Filipinelor și Malayeziei

TOKIO 15 (Agerpres). — La To
kio continuă tratativele preliminare 
între reprezentanții Indoneziei, Fili- 
pinelor și Malayeziei, în vederea 
Conferinței tripartite la nivel înalt 
pentru soluționarea diferendului iz
bucnit după crearea Federației Ma- 
layeze. Luni, Salvador Lopez, media
torul filipinez în aplanarea crizei din 
relațiile Indoneziei cu Malayezia, a 
anunțat că după ce s-a întîlnit cu 
președintele Sukarno și cu președin
tele Macapagal al Filipinelor a avut 
o întrevedere și cu primul ministru

Tratatul de prietenie

Situație confuză in
GEORGETOWN 15 (Agerpres). — 

Situația din Guyana Britanică con
tinuă să se mențină confuză după a- 
nunțarea hotărîrii guvernatorului 
Richard Luyt de a-și asuma toate 
prerogativele puterii fără a se con
sulta cu guvernul țării. După cum 
transmite agenția Reuter, primul 
ministru Cheddi Jagan a avut o în
trevedere cu guvernatorul Luyt. 
după care a anunțat că guvernul a 
renunțat deocamdată la intenția de 
a demisiona în semn de protest îm
potriva arestării unor conducători ai 
partidului de guvernămînt.

într-o declarație dată publicității 
la Georgetown, Cheddi Jagan a ară
tat că arestarea lui Benn, adjunct 
al primului ministru, și a unor 
membri ai parlamentului reprezintă 
„o violare a drepturilor fundamen
tale înscrise în constituție“ și o vio
lare a Declarației universale a drep
turilor omului. într-o altă declarație 
dată publicității de Partidul progre
sist al poporului se subliniază că 
măsurile întreprinse de autoritățile 
britanice au drept scop să lipsească 
Guyana Britanică de guvernul con
stituțional ales. Intre timp, în țară

Guyana Britanică
continuă tulburările. Duminică, 29 
de persoane au fost rănite ca urma
re a unor incidente petrecute la 12 
mile de Georgetown. Poliția a ares
tat 19 persoane. In capitala Guyanei 
Britanice s-a anunțat că primul mi
nistru Cheddi Jagan și soția sa vor 
pleca în curînd la Națiunile Unite 
pentru a informa Comitetul special 
O.N.U. însărcinat cu examinarea a- 
plicării Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, asupra evoluției 
evenimentelor din țară.

★
Luînd cuvîntul în Camera Comu

nelor în numele Partidului laburist, 
deputatul Arthur Bottoley a cerut 
crearea unei comisii de anchetă care 
să examineze situația politică din 
Guyana Britanică. Această propu
nere a fost respinsă de Duncan 
Sandys, ministrul coloniilor și rela
țiilor cu Commonwealthul.

Intr-o declara
ție făcută în Ca
mera Comunelor, 

ministrul afacerilor externe englez, 
R. A. Butler, a afirmat că guvernul 
britanic deplînge sentințele de con
damnare la închisoare pe viață pro
nunțate de tribunalul din Pretoria 
împotriva lui Nelson Mandela și a 
celorlalți luptători pentru elibera
rea populației africane din Republi
ca Sud-Africană. în răspunsul la o 
interpelare laburistă, Butler a afir
mat între altele : „Deplîngem lipsa 
libertății de exprimare pentru con
ducătorii politici de culoare din A- 
frica de sud. Totodată, regretăm ca
racterul arbitrar al legilor în virtu
tea cărora sînt judecați acești con
ducători africani“. Ministrul aface
rilor externe englez a declarat însă 
că nu consideră oportun ca guver
nul britanic să întreprindă demer
suri pe lîngă guvernul sud-african 
în vederea anulării sentințelor.

în Anglia continuă să aibă loc nu
meroase acțiuni de protest împotriva

LONDRĂ

Sosirea la Moscova
- • J I . • Oa o e i delegații 

economice italiene
MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 

14 iunie a sosit la Moscova o dele
gație economică italiană alcătuită 
din 80 de persoane — funcționari 
superiori ai Institutului de recon
strucție industrială (I.R.I.), Institu
tului de comerț exterior, ai ministe- 

' relor afacerilor externe și comerțu
lui exterior și ai unor bănci, precum 
și reprezentanți ai unor mari firme 
și întreprinderi italiene ca „Fiat”, 
„E.N.I.“, „Edison“, „Olivetti“, „Mon- 
tecatini“, „Snia-Viscosa“, „Marelli“ și 
altele. Vizita în U.R.S.S. a delegației 
este organizată de Ministerul Co
merțului Exterior al Italiei. Delega
ția este condusă de senatorul Mario 
Martinelli, vicepreședinte al Confe
derației industriașilor italieni („Conf- 
industria“), președintele Comisiei 
senatoriale pentru problemele finan
ciare.

După cum transmite agenția 
TASS, în cercurile economice italie
ne trimiterea acestei delegații este 
privită ca o măsură îndreptată spre 
dezvoltarea mai departe a relațiilor 
comerciale dintre cele două țări.

ROMĂ

ZANZIBAR

In Anglia au loc largi acțiuni de protest împotriva sentinței in procesul 
de la Pretoria. în fotografie : aspect de la demonstrația din Londra

CORESPONDENTA DIN AUSTRIA

Din àôtuàlitltia
Institutului de filologie romînâ• Jubileul

« O dezbatere cu ecou larg o Ancheta insti
tutului de statistica ® Biblioteca A. I. E. A

La Cairo 
sesiunea

Sesiunea Comitetului 
reprezentanților șefilor 
de state și guverne arabe

CAIRO 15 (Agerpres). — 
se desfășoară în prezent

' Comitetului reprezentanților șefilor 
de state și guverne arabe, alcătuit la 
conferința arabă la nivel înalt din 
luna ianuarie. Ședințele au loc la 
sediul Ligii Arabe. Prima ședință, 
de duminică, s-a desfășurat sub 
președinția secretarului general al 
Ligii Arabe, Hassouna. Hassan Sabri 
el Kholi, reprezentantul președinte
lui Nasser în comitetul mai sus-a- 
mintit, a declarat corespondenților 
de presă că a fost ascultat un raport 
al secretarului general al Ligii Ara
be privind îndeplinirea rezoluțiilor 
conferinței arabe la nivel înalt, un 
raport asupra problemei palestinie
ne, dări de seamă ale miniștrilor de 
externe ai Tunisiei, Marocului și 
Kuweitului privind vizitele peste 
hotare în vederea expunerii punctu
lui de vedere arab, și alte probleme. 
Lucrările sesiunii continuă.

Festivalul cinematografic 
internațional
de la Sau-Sebastian

MADRID 15 (Agerpres). — In ora
șul spaniol San-Sebastian a avut 
loc anul acesta cel de-al 12-lea fes
tival cinematografic internațional, 
tradițional în acest oraș. Marele 
premiu al festivalului, „Scoica de 
aur“, a fost atribuit filmului ame
rican „America, America“, realizat 
de Elia Kazan. Premiul „Scoica de 
argint“ a fost decernat filmului ce
hoslovac „Joe limonadă‘-‘, iar pre
miul pentru cea mai bună regie lui 
Miguel PIcazo (Spania), pentru fil
mul „Mătușa Tuia*’«

împlinirea a 60 de ani de la în
temeierea Institutului de filologie ro- 
mînă de pe lîngă Universitatea din 
.Viena — despre care am mai relatat 
— a prilejuit o interesantă evocare a 
dezvoltării relațiilor culturale romî- 
no-austriece.

Festivitatea jubileului a avut loc 
în prezența a numeroși profesori, 
studenți și ziariști ; au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea a fost salutată de recto
rul Universității din Viena, prof dr. 
Albin Lasky. Prof. dr. Carl Theodor 
Gossen, directorul Institutului de 
filologie romanică, a făcut un isto
ric al studiului limbii romîne la a- 
ceastă universitate. Primul profesor 
universitar vienez care a acordat o 
atenție deosebită studiului limbii ro
mîne, ocupîndu-se îndeaproape de 
înrudirea ei cu limba latină, a fost 
Adolf Mussafia ; el a funcționat din 
1860 ca titular al catedrei de filolo
gie romanică. în 1903, Iosif Popovici 
a început, ca lector, predarea lim
bii romîne la universitatea vieneză, 
iar un an mai tîrziu, Sextil Pușcariu 
a inaugurat activitatea Institutului 
romîn, avînd sprijinul marelui roma
nist Wilhelm Meyer-Lübke, șeful ca
tedrei de filologie romanică la Uni
versitatea din Viena. Institutul și-a 
încetat activitatea în 1906, dar peste 
cinci ani și-a reluat activitatea în 
urma unui demers al lui Titu Maio- 
rescu, pe atunci membru al guvernu
lui. Invățămîntul limbii romîne a 
continuat, cu mici întreruperi, pînă 
în zilele noastre.

Acad. prof. Iorgu Iordan, vicepre
ședinte al Academiei R. P. Romîne, 
fost elev al lui Wilhelm Meyer-Lübke, 
a transmis un salut și a adresat cu
vinte de recunoștință profesorilor și 
lectorilor, care de-a lungul anilor au 
promovat direct sau indirect studiul 
limbii romîne la Viena.

Ambasadorul R. P. Romîne Ia Vie
na, Ing. Mircea Ocheană, a rostit, 

‘de. ..asemenea, o scurtă cuvîntare și 
.a „oferit în dar universității, facultății

de filozofie și institutului de filologie 
romanică cărți științifice și literare 
romînești în limba lomînă și în tra
ducere germană.

★
De cîtva timp opinia publică din 

Austria participă la o dezbatere care 
a găsit un larg ecou în presă.

Activitatea actuală a unui grup de 
persoane, compromise în perioada 
de tristă amintire a ocupației na
ziste, se1 află în reflectorul' presei, 
atrăgînd astfel atenția opiniei pu
blice. Persoanele amintite s-au stră
duit să organizeze, sub deviza 
„austriecii sînt germani", o cam
panie împotriva unui director de 
școală din Graz care a refuzat să 
sprijine în incinta unui lăcaș de cul
tură manifestările unei organizații 
.culturale" cu caracter șovin ger- 

Dar poporul austriac nu 
uita că, în timpul „Anschluss"- 
(anexării) și ocupației na

man. 
poate 
ului 
ziste, pînă și numele țării sale fu
sese șters de pe hartă și înlocuit cu 

(provincie). Cetă- 
reiuză să 
scriu multe 

întrucît vorbește 
existența națiunii

acela de „Gau" 
țeanul austriac 
te, după cum 
de aici, teza că 
limba germană, 
austriece poate fi pusă sub semnul 
întrebării. Aceasta nu este o parti
cularitate exclusivă a Austriei — 
subliniază ziarele — deoarece ame
ricanii vorbesc engleza, belgienii 
în mare parte folosesc france
za, iar elvețienii au 4 limbi 
oficiale. Adunarea proiectată la Graz 
a fost — cum era și firesc — inter
zisă. In sprijinul acestei măsuri a 
autorităților, în piața principală din 
Graz a avut loc un miting la care au 
luat parte cîteva sute de cetățeni 
printre care numeroși studenți și 
elevi, care scandau „Trăiască Aus
tria*.

Prietenii naziștilor au primit ripos
ta cuvenită nu numai la Graz. In în
treaga Austrie au avut loc acțiuni 
de protest împotriva uneltirilor lor.

★
Irtșțțtutul central de statistică din 

Austria a instituit o anchetă pentru 
a stabili evoluția prețurilor în co-

accep- 
ziaia

sentinței de la Pretoria. Agențiile 
de presă relatează că în diferite o- 
rașe, inclusiv Glasgow și Edinburg, 
au avut loc mitinguri și demonstra
ții de protest împotriva sentințelor 
arbitrare.

La 14 iunie a avut loc la Londra 
o demonstrație la care au par
ticipat cîteva mii de persoane. La mi
ting a luat cuvîntul filozoful englez 
Bertrand Russell. El a condamnat po
litica de apartheid a guvernului Ver- 
woerd și a chemat sindicatele 
muncitorilor din transporturi din 
Marea Britanie să organizeze o vas
tă campanie de boicotare a tuturor 
mărfurilor provenite din R.S.A. El 
s-a pronunțat, de asemenea, împo
triva livrării de armament către 
Republica Sud-Africană. Fenner 
Brockway, conducătorul organizației 
„Mișcarea pentru eliberarea colo
niilor“, a adresat primului ministru 
englez o petiție în care cere guver
nului britanic să ia toate măsurile 
necesare, direct sau prin intermediul 
O.N.U., pentru ca Nelson Mandela și 
toți deținuții politici din R.S.A. să 
fie eliberați. înaintea mitingului a 
avut loc o demonstrație în sprijinul 
eliberării lui Nelson Mandela și a 
tovarășilor săi condamnați la deten
țiune pe viață.

Pietro Nennj, vi
cepreședinte al gu
vernului italian, a 

adresat ministrului justiției al Re
publicii Sud-Afrfcane o notă de pro
test împotriva condamnării la închi
soare pe viață a conducătorilor miș
cării de eliberare națională.

împăratul Haile 
Selassie I al Etio
piei, care se află 

în vizită în Republica Unită Tanga- 
nica și Zanzibar, a rostit o cuvîntare 
cu prilejul unui miting. El a înfierat 
sentința inumană a tribunalului din 
Pretoria. Vorbitorul a adăugat că gu
vernanții rasiști din Africa de sud 
nu vor reuși niciodată să schimbe 
cursul istoriei.

7

vieneza

dintre R. P. Chineză și R. A. Yemen
PEKIN 15 

China Nouă 
fost dat publicității textul tratatului 
de prietenie dintre R. P. Chineză și 
Republica Arabă Yemen, semnat la 
9 iunie de către Liu Șao-ți, pre
ședintele Republicii Populare Chi
neze, și Abdullah al-Sallal, președin
tele Republicii Arabe Yemen. In 
tratat se arată, între altele, că în 
relațiile dintre ele, cele două părți

(Agerpres). — Agenția 
anunță că la Pekin a

vor respecta cele cinci principii ale 
coexistenței pașnice. Totodată, se a- 
rată în tratat, „părțile au căzut de 
acord să dezvolte relațiile economice 
și culturale dintre cele două țări în 
spiritul egalității, avantajului reci
proc și cooperării frățești“.

Tratatul — valabil pe o perioadă 
de zece ani — intră în vigoare din 
ziua semnării lui.

al Malayeziei, Abdul Rahman, la 
care au fost discutate probleme le
gate de convocarea conferinței tri
partite la nivelul miniștrilor de ex
terne care să pregătească întîlnirea 
la nivel înalt. Salvador Lopez a a- 
nunțat, de asemenea, că după con
vorbirea dintre Macapagal și Abdul 
Rahman s-a ajuns la un acord asu
pra propunerii tailandeze de com
promis care prevede stabilirea de 
puncte de control în Sarawak și 
Sabah, unde există o puternică îm
potrivire față de Federația Malayeză. 
întrucît Malayezia condiționa con
vocarea conferinței la nivelul miniș
trilor de externe de soluționarea a- 
cestei probleme, partea indoneziană 
a acceptat această formulă de com
promis pentru a netezi calea organi
zării conferinței la nivel înalt. Po
trivit acordului, deocamdată s-a sta
bilit instalarea a două puncte de 
control, unul în Sabah, iar celălalt 
în Sarawak. Alte două puncte vor fi 
instalate după o nouă examinare a 
problemei la conferința miniștrilor 
de externe. Salvador Lopez a califi
cat acest acord ca un „pas impor
tant spre conferința la nivel înalt 
între Indonezia, Malayezia și Flll- 
pine“.

0 DELEGAȚIE ECONOMICĂ
MEXICANĂ VIZITEAZĂ POLONIA

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
Varșovia a fost dat publicității 
comunicat cu privire la vizita 
Polonia a unei delegații economice 
a Mexicului condusă de Ricardo Joze 
Sevada, director general al Băncii 
comerțului exterior a Mexicului. Co
municatul subliniază, printre altele, 
că este necesar ca cele două părți 
să ia măsuri corespunzătoare pentru 
asigurarea unei creșteri neîntrerupte 
a schimbului de mărfuri, inclusiv 
cu sectorul particular din Mexic, 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice, tehnice șl științifice.

La 
un 
în

CONFRUNTĂRI IN PARTIDUL
REPUBLICAN DIN S. U. A

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Agențiile de presă americane anun
ță că guvernatorul statului Pennsyl
vania, William Scranton, a început 
un turneu în diferite state ale S.U.A. 
pentru a obține sprijin în favoarea 
candidaturii sale la convenția Parti
dului republican din iulie, care va 
desemna candidatul prezidențial. în- 
tr-un prim discurs după anunțarea 
hotărîrii sale de a candida, ținut 
sîmbătă la Hartford (Connecticut), 
Scranton a criticat punctele de ve
dere ale celuilalt candidat republi
can. senatorul de Arizona, Barry

merțul cu amănuntul și „obiceiurile 
de consum*. In acest scop, unele 
gospodine au fost îndrumate să țină 
o evidență strictă a tuturor venitu
rilor și cumpărăturilor. In orașe și 
comune cu peste 2 000 de locuitori 
s-au cercetat datele culese de la 
gospodine din diferite categorii pen
tru a se obține o medie, în funcție de : 
venitul familiei, grupe profesionale, 
mărimea familiei și vîrstă. Acestora 
le-a fost înmînat un carnet tipărit 
special. Pentru strădania de a ține 
la zi evidența și a preda la sfîrșitul 
lunii carnetul, gospodinele care 
contribuit la ancheta institutului 
fost răsplătite cu recompense, 
zultatele anchetei sînt în curs 
studiu.

au 
au 
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★
Este oare o biblioteca ce prefigu

rează viitorul î — te întrebi, după ce 
ai intrat în biblioteca de specialita
te a Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică, organizație care 
își are sediul în centrul Vienei. Este 
una din cele mai mari biblioteci de 
specialitate: ea deține peste 22 000 
volume, 55 000 de rapoarte tehnice 
și 700 de reviste în mai multe limbi 
— fiind accesibilă ’în mod gratuit 
publicului și vizitată îndeosebi de 
profesori și studenți.

Dacă tematica principală o con
stituie desigur energia nucleară, nu 
mai puțin sînt oglindite în fișierele 
și sălile bibliotecii raporturile aces
tei ramuri a științei cu alte discipline: 
biologia, medicina, matematica, chi
mia, tehnica etc. O colecție cuprin- 
zînd peste 250 filme științifice stă la 
dispoziția școlilor și institutelor știin
țifice. Filmele, de asemenea, comenta
te în diferite limbi, sînt adresate fie 
oamenilor de specialitate, fie profe
sorilor dornici să fie în pas cu 
progresele și realizările științifice.

Pentru a se economisi spațiul, li
teratura de specialitate, în mare 
măsură, nu este prezentată în volu
me, ci pe microfilme 
unor cărți poștale, pe care 
produse cîte 30 de pagini, 
realizare tehnică de care 
biblioteca este mașina de 
care se introduce o bandă 
și care reproduce textul dorit, cu un 
total de 600 bătăi pe minut.

de mărimea 
sînt re- 

CI altă 
dispune 
scris în 
ștanțată

Ștefan DEJU

La Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, au avut Ioc recent 
mari demonstrații antiguvernamentale. Poliția a Intervenit cu brutalitate, 

operînd arestări.

SCURTE ȘTIRI
PARIS. La Paris au luat sfîrșit lu

crările Congresului național al miș
cării pentru pace din Franța. La șe
dința de închidere, delegații au adop
tat o rezoluție în care sînt expuse 
principalele sarcini care stau în fața 
luptătorilor pentru pace din Franța. 
Congresul a ales, de asemenea, noua 
componență a Consiliului național al 
mișcării pentru pace.

LONDRA. Răspunzînd în Came
ra Comunelor, la o sugestie făcută 
de deputatul conservator William 
Teeling, potrivit căreia Anglia ar tre
bui să accepte, la cererea regimului 
ciankaișist, un reprezentant echivalent 
în grad cu consulul britanic din Tai- 
van, Robert Mathew, subsecretar de 
stat parlamentar pentru afacerile ex
terne, a declarat că guvernul britanic 
respinge această propunere. Atîta 
timp cît guvernul britanic nu recu
noaște nici un guvern taivanez, a de
clarat Mathew, el nu crede că este 
potrivit să accepte un reprezentant 
consular al Taivanului. Potrivit decla
rațiilor sale, consulul britanic din Tai- 
van nu are statut diplomatic și nu 
este în contact cu regimul central 
ciankaișist, el avînd legături doar cu 
autoritățile locale.

lului de Suez, a anunțat oficial că ad
ministrația canalului a hotărît mări
rea cu 1 la sută a taxei ce trebuie s-o 
plătească vasele la trecerea prin Ca
nalul de Suez. Younes a declarat că 
această măsură a fost necesară pentru 
a strînge mijloacele financiare nece
sare exigențelor navigației moderne, 
care solicită o serie de lucrări de 
reutilare și modernizare.

ZAGREB. La Zagreb a fost dat pu
blicității comunicatul comun cu pri
vire la vizita pe care delegația Parti

VARȘOVIA. După o vizită de 4 
săptămîni în S.U.A., s-a înapoiat în 
patrie delegația membrilor consiliilor 
municipale aîe orașelor Cracovia, 
Wroclaw, Poznan, Gdansk și Nowy 
Saez. Un grup de primari americani 
au vizitat Polonia în toamna anului 
trecut.

HELSINKI. Johannes Virolainen, 
fost ministru de externe al Finlandei, 
a fost ales președinte al partidului 
Uniunea agrară în locul lui Vieno 
Sukselainen. Participant! Ia demonstrațiile care 

au avut loc recent la Seul arzlnd 
efigia lui Pak Cijan Hi, dictatorul 

Coreei de sud
CAIRO. Mahimud Younes, președin

tele Organismului egiptean al Cana-

Goldwater, a cărui politică, potrivit 
spuselor sale, „înrăutățește serios 
perspectivele republicanilor la ale? 
gerile din noiembrie“.

După cum transmite agenția UPI; 
în sînul Partidului republican au în
ceput să se profileze două grupuri 
în jurul celor doi candidați princi
pali. Duminică, Scranton a obținut 
oficial sprijinul celor 43 de elec
tori care sprijineau candidatura am
basadorului S.U.A. la Saigon, Henry 
Cabot Lodge. De asemenea, U.P.I. re
latează că doi electori care-1 spriji
neau pe Goldwater au făcut cunos
cut că retrag acest sprijin în favoa
rea guvernatorului statului Pennsyl
vania. Totuși, potrivit aprecierilor 
agențiilor occidentale de presă; 
Scranton va avea o sarcină extrem 
de grea în hotărîrea de a bara calea 
senatorului Goldwater. Acesta din 
urmă- și-a mărit numărul electorilor 
care-1 susțin la 618 după alegerile 
preliminare care au avut loc sîmbă
tă în statele New Mexico și Idaho. 
Numărul necesar pentru a fi desem
nat candidat al Partidului republi
can este de 655. Agențiile de presă 
relatează că cercurile din -apropie
rea lui Scranton, care se bizuie 
pînă în prezent pe 113 electori, și-au 
exprimat părerea că numai 250 din
tre electorii lui Goldwater îl vor 
sprijini cu toată hotărîrea pe acesta. 
S-a anunțat că Goldwater a refuzat 
să accepte o invitație de a participa, 
alături de Scranton și Rockefeller, la 
o discuție radiotelevizată cu privire 
la programele lor electorale.

Comentatorii sînt unanimi 
aprecia că în sînul Partidului 
blican se așteaptă să aibă loc
fruntare puternică în legătură cu 
desemnarea candidatului la alegerile 
prezidențiale din luna noiembrie.

în a 
repu- 
o în-

dului socialist italian, condusă de se
cretarul general Francesco de Martino, 
a făcut-o în Iugoslavia, la invitația 
Comitetului Federativ al Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din Iu
goslavia. In comunicat se arată că de
legația P.S.I. a avut convorbiri cu o 
delegație a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia, cu 
Edvard Kardeli, președintele Skupști- 
nei federative, și a fost primită de 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F.I.

ALGER. Agenția France Presse 
informează că luni ultimele trupe 
franceze staționate în Algeria, cu ex
cepția garnizoanelor de la Mers El 
Kebir și din Sahara algeriană, au fost 
îmbarcate și trimise înapoi în Franța. 
Ele părăsesc Algeria cu un an înainte 
față de termenul prevăzut de acordu
rile de la Evian în legătură cu retra
gerea trupelor franceze din Algeria și 
după 134 de ani de prezență a trupe
lor franceze pe pămîntul algerian.

ROMA. Continuîndu-și turneul prin 
cîteva țări membre ale N.A.T.O., la 
14 iunie Dirk Stikker, secretar general 
în retragere al Pactului Atlantic, a so
sit într-o vizită la Roma.

SEUL. Fostul președinte al Partidu
lui democrat republican, Kim Ciong 
Pil și colaborator apropiat al pre
ședintelui țării, Pak Cijan Hi, va pă
răsi în curînd Coreea de sud. El a de
clarat că vrea să plece în Statele 
Unite. Surse bine informate din Seul 
afirmă, însă, că plecarea lui Ciong 
Pil nu este decît o nouă încercare de 
manevră din partea generalului Pak 
Cijan Hi care, acceptînd demisia lui, 
l-ar fi determinat să părăsească țara, 
în speranța că aceasta îl ya ajuta să-și 

întărească autoritatea;
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