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Uzina de mașini electrice din București. Se lucreazâ la aiternatorul de 100 kVA
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SI CUHNII

Despre activitatea 
de omologare a produselor 
electrotehnice

Realizarea de produse de calitate 
superioară, comparabile cu cele mai 
reușite modele similare fabricate pe 
plan mondial, constituie sarcina 
centrală și cu caracter permanent a 
îritregii activități economice desfășu- 
*nte în toate ramurile industriei 
i.oestre. O serie de documente de 
partid și, recent, lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale au stabilit 
un cuprinzător program privind ri
dicarea în continuare a nivelului ca
litativ al produselor.

Noțiunea de produs de calitate su
perioară este complexă. Ea înglobea
ză performanțe tehnice ridicate rea
lizate în dimensiuni și greutate re
dusă, conducere simplă cu un grad 
înalt de automatizare, durabilitate, 
siguranță în funcționare, varietatea 
sortimentului și aspect plăcut.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din industria electrotehnică din țara 
noastră se mîndresc — pe drept cu- 
vînt — cu multe din produsele 
realizate în întreprinderile acestei 
ramuri, cum sînt: locomotivele Die- 
sel-electrice de 2 100 CP fabricate 
de uzina „Electroputere“-Craiova 
în colaborare cu alte întreprinderi, 
seria unitară de motoare asincrone 
de la 0,6 la 100 kW, executate la Uzi
nele de mașini electrice București, 
„Electromotor“-Timișoara și între
prinderea „Electroprecizia“-Săcele, 
tranzistorii, rezistențele și condensa
torii fabricați de întreprinderea de 
piese radio și semiconductor! Bănea- 
sa, produse care satisfac din toate 
privințele cerințele calitative. Pentru 
realizarea de produse cu performan
țe tehnico-economice superioare, în 
întreprinderile din industria electro
tehnică s-au luat și se iau în acest 
an o serie de măsuri, de la ridicarea 
calificării cadrelor pînă la înzestra
rea cu utilaj tehnologic modern, de 
la folosirea în proiectare a celor mai 
moderne concepții, pînă la efectua
rea — în laboratoare bine înzestrate 
— a unor exigente experimentări 
asupra produselor fabricate.

Un rol important în asigurarea 
calității produselor are și omolo
garea. Prin omologare, un produs 
nou capătă dreptul de a fi fabricat 
în serie. Comisia de omologare are 
îndatorirea de a verifica în special 
dacă performanțele produsului reali
zat corespund celor prevăzute în 
proiect, dacă acestea sînt la nivelul 
posibilităților pe care le oferă tehni
ca modernă iar comportarea în ex
ploatare și durabilitatea noului pro
dus sînt satisfăcătoare, dacă el va 
corespunde exigenței beneficiarilor.

în industria electrotehnică, ca și 
în întreaga ramură constructoare de 
mașini, omologarea se face — în ge
nere — în două etape : omologarea 
prototipului și omologarea seriei 
zerv Prima etapă are drept scop să 
verifice justețea proiectului. Ea tre
buie să arate dacă performanțele 
realizate de către respectivul produs 
corespund celor determinate prin 
calcul în proiect, dacă el este ușor 
de manevrat, are durabilitatea ne
cesară și aspectul plăcut.

Prin problemele pe care le ridică, 
omologarea prototipului nu poate fi 
realizată decît printr-o colaborare 
strînsă între producător și princi
palii consumatori, cu asistența teh
nică a unor institute de cercetări de 
specialitate la efectuarea dife
ritelor încercări și măsurători. După 
părerea mea, comisia de omologare

prototipului are nu numai dreptula
ci și datoria de a privi cu exigența 
critică cuvenită caietul de sarcini 
sau norma provizorie a produsului 
prezentat spre omologare, de a pro
pune îmbunătățirea sau completarea 
lor atunci cînd produsul prezentat, 
deși corespunde acestor documente, 
nu îndeplinește unele condiții ne
cesare bunei sale funcționări la lo
cul de utilizare. Nu poate fi califi
cată decît ca superficială munca u- 
nei comisii care omologhează numai 
după „documentele" furnizate de 
laborator, fără a se convinge 
cum funcționează produsele. în 1964, 
comisia care a omologat un nou tip 
de televizor nu a acordat atenție 
faptului Că, datorită încălzirii apa
ratului în timpul funcționării, une
ori se deforma o piesă care provoca 
dereglarea acordului sunetului. De
fecțiunea respectivă a fost sesizată 
abia după începerea fabricației și a 
putut fi înlăturată prin reconstruirea 
piesei respective dintr-un alt mate
rial (termorigid în loc de termoplas- 
tic, cum fusese inițial).

în unele cazuri, pentru a aprecia 
comportarea produselor în exploa
tare, comisiile de omologare prevăd 
experimentarea acestora un timp 
mai îndelungat, de ordinul sutelor 
de ore. Numai după efectuarea unor 
probe de acest fel se omologhează 
produse ca mașini-unelte, mașini ru
tiere, aparatură electromedicală etc. 
Dar și în asemenea cazuri, comisia 
de omologare nu se limitează la 
simpla constatare a faptului că pro
dusul a reușit să funcționeze numă
rul de ore prescris. Verificarea se 
extinde asupra calității funcționării 
la sfîrșitul perioadei de verificare 
(precizie, uzuri etc.). Se întîmplă 
uneori că abia. în exploatarea curen
tă se constată anumite defecțiuni 
ale produsului omologat. Desigur, a- 
semenea situații se pot evita dacă 
comisiile de omologare își măresc e- 
xigența, dacă uzinele producătoare 
înțeleg mai bine că este și în pro
priul lor interes să asigure, încă 
înainte de a începe fabricația unor 
produse noi, înlăturarea oricăror de
fecțiuni care ar putea provoca difi
cultăți în producție.

în cursul omologării prototipurilor 
este necesar deci să se constate’ cu 
precizie și minuțiozitate modul în 
care acestea se comportă în func
țiune. Omologările „condiționa
te" sau „cu recomandări" trebuie 
combătute, căci .asemenea formulări 
arată că produsul n-a corespuns pe 
deplin la încercările făcute. Ar tre
bui să fie evitate și omologările „pe 
timp limitat". Asemenea formulări 
arată fie o lipsă de siguranță a pro
dusului, fie fuga de răspundere a ce
lor care-1 omologhează. După păre
rea mea, prin însuși rostul său în 
procesul de asimilare, omologarea 
prototipurilor ar trebui să fie ne-
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CONDUCTA MAGISTRALĂ
PENTRU ALIMENTAREA

sarcinile

Numai o parte din apa necesară 
alimentării orașului Craiova poate 
fi asigurată din zona învecinată cu 
orașul, iar în rest debitul va fi com
pletat prin aducerea apei de la iz
vorul Izvarna situat la poalele mun
ților Vulcan, la o distanță de 117 
km. In prezent este în curs de reali
zare o conductă magistrală din tu
buri de beton armat precomprimat 
cu diametrul de 1 000 mm. Diferența 
de nivel între izvor și rezervoarele 
orașului fiind de 65 m, aducțiunea 
apei se face în mare parte gravita
țional. Pe traseu sînt prevăzute și 
două stații de pompare. O parte din 
debitul transportat va fi distribuit și 
unor consumatori de pe traseu, con
ducta căpătînd astfel un caracter de 
magistrală regională. Pentru execuția 
lucrărilor sînt necesare 23 400 de tu
buri în greutate totală de 70 000 tone 
și efectuarea unui volum de lucrări 
de terasament, săpături, umpluturi și 
altele de peste 1 500 000 m c. Lu
crările se află într-un stadiu avansat 
și sînt aproape în întregime mecani
zate. Darea în funcțiune a aducțiu- 
nii este prevăzută în anul 1966.

ÎNGRĂȘĂMINTE

Telegrame ale conferințelor de partid

Conferințele de partid ale orga
nizațiilor raionale Corabia, Năsăud, 
Buzău, Vînju Mare, precum și con
ferința organizației de partid de la 
Combinatul siderurgic Galați au a- 
dresat Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, tele
grame care relevă realizările dobîn- 
dite de oamenii muncii, sub condu
cerea organizațiilor de partid, în ac
tivitatea lor entuziastă pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor desăvîrși- 
rii construcției socialiste, trasate de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R.

In perioada de la trecutele alegeri 
și pînă în prezent — se arată în te
legrama conferinței de partid a or
ganizației de pe șantierul Combina
tului siderurgic Galați — muncito
rii, inginerii și tehnicienii de aici au 
obținut importante succese în con
struirea celui mai mare obiectiv in
dustrial al planului de perspectivă. 
Constructorii au reușit să înscrie în 
activitatea desfășurată realizări deo
sebite la construcția laminorului de 
tablă groasă și la alte obiective im
portante ale combinatului, au dat în 
folosință peste 1100 de apartamente. 
Succesele repurtate s-au obținut, 
printre altele, pe baza creșterii pro
ductivității muncii cu 5 la sută față 
de prevederile planului; pe seama 
acestei creșteri s-a realizat un spor 
de producție de peste 40 milioane lei.

Colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni ce construiesc Combina
tul siderurgic de la Galați se anga
jează să dovedească prin fapte că 
merită încrederea ce le-a fost acor
dată de partid, îndeplinind sarcinile 
de plan ce le revin pe anul 1965.

în telegrama conferinței organiza
ției raionale de partid Buzău se 
arată că oamenii muncii din raion, 
în frunte cu comuniștii, au reușit să 
obțină pe cele 11 luni ale anului 1964 
succese importante în toate domenii
le de activitate. Planul producției 
globale a fost realizat în proporție 
de 101,1 la sută, planul producției 
marfă — 100,9 la sută, iar sarcina de 
creștere a productivității muncii — 
102 la sută. Rezultate bune s-au ob
ținut și în dezvoltarea și întărirea 
economico-organizatorică a coopera
tivelor agricole de producție. Fondul 
de bază al acestora a crescut de la 
60 000 000 lei, cît era în 1963, la 
80 000 000 lei. Aceste succese sînt o 
ilustrare vie a dezvoltării conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, a dra
gostei și atașamentului nețărmurit 
față de partid, față de patria socia
listă.

Conferința organizației raionale de

partid Corabia arată, în telegrama 
trimisă conducerii partidului, că 
planul producției industriale pe raion 
a fost îndeplinit încă de la începutul 
lunii decembrie 1964. Cele trei gos
podării agricole de stat și-au înche
iat activitatea cu beneficii, iar ma
joritatea cooperativelor agricole de 
producție au depășit planul de pro
ducție la principalele culturi cerea
liere și plante tehnice.

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute în anul 1964 — se spune în te
legrama de la Năsăud — conferin
ța raională informează conducerea 
partidului despre îndeplinirea planu
lui de producție de către întreprin
derile industriale din raion. Rezul
tate deosebit de însemnate au fost 
obținute și în celelalte domenii 
de activitate. Noile construcții de 
locuințe, școli, așezăminte de cul
tură întregesc azi peisajul raionu
lui.

în telegrama trimisă de conferința 
organizației raionale Vînju Mare se 
arată că, în perioada ce s-a scurs 
de la alegerile precedente și pînă 
azi, comuniștii și, sub conducerea 
lor, oamenii muncii din raion au 
muncit cu însuflețire pentru a trans
forma în realitate vie hotărîrile 
partidului și guvernului. Stațiunile de 
mașini și tractoare, gospodăriile a- 
gricole de stat și celelalte unități 
economice de stat și-au îndeplinit și 
depășit indicii de plan. Cooperative
le agricole de producție au făcut im
portante progrese pe calea întăririi 
lor economico-organizatorice. Orga
nizația raională de partid și-a spo
rit efectivul cu noi membri și can
didați de partid, oameni de nădejde.

însuflețiți de un puternic atașa
ment față de partid, față de Comi
tetul său Central, față de politica sa 
înțeleaptă — se subliniază în fiecare 
dintre telegrame — comuniștii și-au 
manifestat hotărîrea de a lupta și în 
viitor cu elan pentru traducerea în 
viață a politicii partidului, pentru 
înflorirea continuă a patriei.

Scrisori către „Scîntela

(Continuare in pag. II-a)

Bine-ați venit, copii 1 După zilele vacanței, elevii Școlii generale de 8 ani nr. 175 din raionul Grivița Roșie 
iși reintilnesc, bucuroși, profesorii Foto : R. Costin

PENTRU AGRICULTURĂ
Unitățile agricole socialiste au primit 

zilele acestea primele vagoane cu în
grășăminte minerale din producția 
anului 1965. Anul acesta, industria 
noastră chimică furnizează agriculturii 
cu 56 la sută mai multe îngrășăminte 
minerale decît a livrat în 1964. Carac
teristic producției actuale este mărirea 
cu 82 la sută a cantităților de îngră
șăminte cu azot care, aplicate în dozele 
recomandate de institutele de cercetări, 
asigură cele mai mari sporuri de re
coltă la cereale și plante tehnice. Prin 
îmbunătățirea calității produselor, cresc 
concentrația în substanțe active a în
grășămintelor, precum și elementele 
nutritive. (Agerpres)

BĂLTII GREACA
• 41,4 km de dig 
tuturor

• Mecanizarea 
lucrărilor e Case pe apă

Pe harta fării, lîngă Dunăre, între ora
șele Giurgiu și Oltenija, o pată albastră 
înconjurată de verdele Bărăganului mar
chează existența unei întinderi mari de 
apă. Inscripția indică lacul Greaca. In 
Dicjionarul enciclopedic găsești două 
date: suprafața — 74 km2; adîncimea — 
1,3 m. Ca suprafață își merită înfr-adevăr 
numele, dar ca adîncime, este mai de
grabă o baltă. Și într-adevăr, dacă n-ar 
fi unele adîncituri și nămolul de pe fund, 
ar putea fi traversată în picioare.

Primăvara, cînd creștea nivelul Dună
rii, apele pătrundeau în balta Greaca și 
inundau mii de hectare de teren. Toc
mai acest lucru i-a determinat pe spe
cialiștii din hidroameliorații să studieze 
posibilitatea secării acestei bălți, care nu 
aduce aproape nici un folos, și cîșfigării 
pentru agricultură a suprafeței corespun
zătoare de teren.

Proiectele au prins viață. în decurs de 
numai un an de zile s-a construit un dig 
pe o lungime de 41,4 km care închide 
incinta Gostinu — Prundu — Greaca în 
suprafață de 28 000 ha, din care aproa
pe 8 000 ha o formează balta Greaca.

Zilele trecute, îmbarcați pe un mic vas 
fluvial am pornit din Oltenița în susul 
Dunării pentru a urmări mersul lucrări
lor. Timpul era frumos, cu soare pri
măvăratec ce contrazicea calendarul și fi
lele lunii ianuarie. Apele fluviului erau 
agitate și tulburi. Nivelul lor crescuseră. 
Printre pădurile de sălcii și plopi se ve
deau, din loc în loc, contururile digului, 
mulțimea mașinilor și utilajelor aduse aci, 
iar la mal se înșirau vasele dormitor. Am 
debarcat mai sus de kilometrul 452.

Digul pornește de la Gostinu, raionul 
Giurgiu, și ajunge pînă la Chirnogi, în a- 
propiere de Oltenița. Prima fază a con
strucției a fost terminată. Pentru aceasta 
a fost necesar să se sape, să se trans
porte și să se așeze 2 900 000 metri cubi 
de pămînt. întreaga incintă este ferită a- 
cum de inundații. Cîteva amănunte pri
vind lucrarea sînt deosebit de semnifica
tive pentru condițiile în care s-a muncit 
aci. Din cei 41,4 km — cît reprezintă lun
gimea digului — 30 km au fost făcuți 
prin păduri. Pentru ampriza digului ca 
și pentru gropile din care s-a scos pă- 
mînful a trebuit să se defrișeze 616 ha 
de pădure.

Munca în baltă nu e din cele 
re. Cînd crește nivelul Dunării, 
trund pe furiș înecînd totul în 
Așa s-a întîmplaf în toamnă, 
de o lună, între 20 octombrie 
iembrie, apele Dunării s-au i 
3 m. Exista pericolul ca prin privalul Ar- 
geșelului apele să pătrundă în incintă, ceea 
ce ar fi îngreunat lucrările. Cînd s-a sem
nalat această primejdie, a început con
struirea unui baraj pentru închiderea pri- 
valului. A trebuit să se astupe privalul a- 
dînc de 7 m și apoi să se înalțe pămîn- 
tul încă 10 m pentru a se ajunge la co
ronamentul digului. Timp de două zile și 
o noapte oamenii din brigada lui Vasile 
Manole au lucrat pe nerăsuflate. Efortul 
lor nu a fost zadarnic. Preîntîmpinînd 
pătrunderea apelor în incintă, acuma în 
perioada de iarnă ei pot continua în 
voie lucrările.

După cum ne-au declarat specialiștii 
de la Trustul de construcții hidrotehnice 
și amenajări hidroameliorative, ce s-a fă
cut pînă acum este doar prima fază a lu
crărilor. Mergînd de-a lungul digului ob
servi din loc în loc niște prăjini care 
indică înălțimea la care trebuie să ajun
gă digul în faza a doua. Pentru aceasta

un volum total de aproape

mai ușoa- 
apele pă
călea lor. 
în decurs 
și 20 no- 

ridicat cu

este necesar
5 milioane metri cubi de pămînt.

Toafe lucrările sînt mecanizate. Trus
tul de utilaj terasier are numai în acest 
punct de lucru 60 screpere de 6 mc, 28 
screpere de 2,75 mc, buldozere, gredere, 
autogredere și alto utilaje de mare ran
dament. Screperele mușcă din pămîntul 
nemișcat de veacuri, îl iau și îl duc sus 
pe dig. Duduitul tractoarelor puternice a 
alungat haitele de lupi și porcii mistreți 
care hoinăreau în voie prin desișuri.

Ce se va întîmpla în continuare cu 
balta Greaca? Aci se sapă o serie do 
canale de desecare. Ele vor conduce în 
Dunăre apa din baltă. Va apare în curînd 
la lumina soarelui o imensă întindere de 
pămînt care după unele amenajări va fi 
cultivat cu porumb. Acest lucru este deo
sebit de avantajos. Anul trecut, pe unele 
suprafețe situate în această zonă și care 
au putut fi ferite de inundații, G.A.S. 
Prundu a obținut aproape 5 000 kg po
rumb la hectar.

Pe șantierul de hidroameliorații Gosti
nu — Prundu — Greaca s-au înfăptuit lu
cruri mari, frumoase. Cîteva cuvinte des
pre realizatorii lor. Ion Mihai, inginer șef 
al grupului 4 șantiere T.C.H.A.N. Giurgiu, 
ne face cunoscute brigăzile care s-au evi
dențiat pentru munca depusă. Așa este 
brigada condusă de Vasile Manole, ca și 
maiștrii de la echipele de depanarea uti
lajului: Ștefan Popa și Cornel lonescu. 
Grupa de utilaje nr. 7 a realizat 26 km 
de dig. Cu cîtva timp în urmă au venit 
să lucreze aci grupele a 3-a și a 4-a 
conduse de ing. Lucian Petrescu și ing. 
Ion Peneș, care s-au remarcat pentru rea
lizările obținute pe șantierul din Insula 
Mare a Brăilei.

Pentru lucrătorii de pe șantier a 
trebuit să se asigure condiții bune do 
muncă și de viață. Lîngă malul Dunării 
sînt dormitoarele plutitoare. Intrăm în- 
tr-unul din ele. Te impresionează curățe
nia exemplară care domnește aci. In nu
meroasele cabine situate de o parte și 
de alta a unui culoar locuiesc 40 de oa
meni. Această casă pe apă este prevă
zută cu instalație de încălzire centrală, 
iar locatarii au la îndemînă apă caldă și 
rece.

Pe mal, înfr-o baracă, la biroul șantie
rului, surprinzi o frînfură de convorbire: 
„...trec pe recepție". Tn difuzorul apara
tului se aude apoi o comunicare făcută de 
la Giurgiu. Este instalația de radio emisie- 
recepție, mijlocul principal de comunica
ție între grupele aflate pe șantier. Există 
două centrale: la Giurgiu și Oltenița, pre
cum și cîte o stație la fiecare grupă de 
utilaje. Tn felul acesta măsurile fehnico- 
organizatorice pot fi coordonate mai bina 
și mai repede.

Părăsim pe harnicii mecanizatori care, 
departe de casele lor, ridică aici, la Du
năre, un zăgaz puternic în calea apelor, 
pentru a da agriculturii terenuri mănoase. 
După o oră de mers legănat pe apă ajun
gem din nou la Oltenița. Nu peste multă 
vreme, de pe malul înalt de la Prundu 
și Greaca am putut arunca o privire pes- 
ie întinderea nesfîrșită a bălții. Nu este 
departe vremea cînd acest peisaj se va 
schimba cu totul și locul apei îl va lua 
o mare întinsă de porumb. Atunci geo
grafii vor trebui să aducă o modificare 
hărții schimbînd culoarea albastră în ver
de. Va fi sfîrșitul bălții Greaca.

Ion HERȚEG
Florea CEAUȘESCU

Pe șantierul de hidroameliorații Gostinu-Prundu-Greaca, mecanizatorii sînt găzduițl In dormitoare pluti
toare ancorate la malul Dunării/a stația

Conducerea I.T.B. a întreprins 
în ultima vreme o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea transportu
lui în comun : s-au creat noi linii, 
altele au fost prelungite, a crescut 
numărul autobuzelor și troleibu
zelor. La organizarea unor trasee 
s-au făcut însă greșeli care prici
nuiesc neplăceri călătorilor. Iată 
un exemplu. In urma prelungirii 
liniilor troleibuzelor 82, 83 și 87, 
în stația „Piața Unirii" (strada 30 
Decembrie, colț cu Calea Călărași) 
opresc, în același timp, vehiculele 
a nu mai puțin de 6 linii. Aici, 
mai ales în orele de vîrf, e un a- 
devărat furnicar. Călătorii alear
gă încoace și încolo să urce în 
cele cinci-șase vehicule înșirate, 
unul după altul, pe o distanță de 
circa 70—80 de metri. Considerăm 
că tehnicienii întreprinderii nu 
s-au orientat bine cînd au fixat 
aici stația a 6 linii de autobuze și 
troleibuze. S-ar fi putut, de pildă, 
ca unele linii să aibă stația cu 
cîțiva zeci de metri mai jos, pe 
Bulevardul 1848.

Este cazul ca Sfatul popular al 
Capitalei și conducerea întreprin
derii de transport București să ia 
măsurile cuvenite pentru reme
dierea acestei situații.

Un grup de pasageri

Conferința de la Cairo
La Cairo au continuat lucrării» con

ferinței primilor miniștri ai statelor 
arabe. Primii miniștri au examinat re
zoluțiile și recomandările adoptate de 
Consiliul apărării, care se referă la 
aspectele militare ale proiectelor de 
deviere a apelor Iordanului (Amănun
te în pagina a Vl-a).

RĂSCULATII HĂRTUIESC 
TRUPELE GUVERNAMENTALE 
CONGOLEZE

Vizita premierului 
japonez in S. U. A.

Ei-Primul ministru 
saku Sato, a sosit 
co, în drum spre Washington, unde 
va avea întrevederi cu președin
tele Johnson și alte oficialități a- 
mericane. Sato este însoțit de mai 
multe persoane oficiale, între care 
ministrul afacerilor externe, Etsusa- 
buro Shiina. Intr-o conferință de 
presă organizată Ia San Francisco, 
Sato a declarat că, paralel cu pro
blemele relațiilor dintre Japonia și 
S.U.A., vor fi discutate și probleme 
legate de situația din Asia de sud- 
est.

al Japoniei, 
la San Francis-

Răsculații congolezi au atacat, 
în regiunea orașului Elisabetha, 
situat la 125 mile nord-est de 
Stanleyville, un convoi de nave 
care transportau provizii la Stan
leyville. Ca urmare a acțiunilor 
răsculaților, o parte din aceste 
nave au fost nevoite să se reîn
toarcă spre Leopoldville.

Gaston Soumialot, ministrul apă
rării în guvernul revoluționar con- 
golez, a sosit la Cairo înainte de 
a se înapoia în Congo, unde urmea
ză să preia conducerea forțelor 
răsculate. Soumialot a avut între
vederi cu oficialitățile egiptene, 
precum și cu H. ~ 
prim-vicepreședinte 
algerian.

Turcia a respins 
aderarea lâ F.N.M.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Milliyet", guvernul Turciei a res-

Boumedienne, 
al guvernului

pins în mod oficial propunerea a- 
mericană de a se alătura proiec
tului de creare a forțelor nucleare 
multilaterale și a informat guver
nul american, precum și celelalte 
țări interesate, de această hotărîre. 
Ziarul subliniază că la Ankara nu 
se ascunde faptul că unii experți 
turci au manifestat o foarte mare 
rezervă față de proiectul ameri
can, considerînd că el va aduce 
mai multe dezavantaje decît a- 
vantaje Turciei.

Poliția a operat o percheziție la se
diul conducerii Partidului Comunist 
din Columbia, a confiscat întregul ti
raj al ziarului „Voz Proletariat orga
nul partidului, arestîndu-i pe Alvaro 
Vasquez, secretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din Columbia, și 
Manuel Cepedo Vargas, prim-secretar 
al Uniunii Tineretului Comunist. Sub 
presiunea opiniei publice, persoanele 
arestate au fost puse însă în libertate.
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PROBLEMELE PRODUCȚIEI 
ÎN DEZBATEREA COMUNIȘTILOR
Conferința organizației orășenești de partid Ploiești

Vechi centru industrial al țării, o- 
rașul Ploiești cunoaște azi o puter
nică dezvoltare. Coloanele metalice 
ale rafinăriilor de petrol, halele mari 
ale uzinelor constructoare de ma
șini, ale fabricilor de materiale de 
construcții, ale întreprinderilor in
dustriei ușoare și alimentare îl în
conjoară din toate părțile. în fie
care an au fost făcute mari investi
ții în vederea construirii de între
prinderi secții și instalații noi de 
producție, dotării cu utilaje moderne 
a întreprinderilor existente, ridică
rii de blocuri de locuințe. Avintul 
cu care au muncit colectivele între
prinderilor a făcut ca sarcinile de 
plan în 1964 pe ansamblul indus
triei orașului să fie îndeplinite, 
înainte de termen, la toți indica
torii.

de

cu

★

Cu prilejul lucrărilor conferinței 
organizației orășenești de partid, 
care a avut loc recent, numeroși 
vorbitori au subliniat însemnătatea 
îndrumării atente a organizațiilor de 
partid, conducerilor tehnico-admi- 
nistrative, în scopul organizării te
meinice a producției, în așa fel ca 
planul să fie îndeplinit ritmic — de
cadă cu decadă, lună de lună. „In 
prima parte a anului trecut, a spus 
tovarășul Ion Poienaru, secretarul 
comitetului de partid de la uzinele 
„1 Mai“, tovarășii din biroul comi
tetului orășenesc au venit în uzină 
și ne-au ajutat să dezbatem pro
blema ritmicității producției într-o 
plenară a comitetului nostru 
partid. Discuțiile s-au purtat pe 
marginea unui studiu întocmit 
sprijinul activului de partid al spe
cialiștilor din uzină. în urma hotă- 
rîrii adoptate de plenară ne-am 
îndreptat mai mult privirea spre 
activitatea serviciilor de concep
ție. Birourile organizațiilor de bază 
încredințează sarcini concrete co
muniștilor, în vederea sprijinirii 
conducerilor acestor servicii pentru 
elaborarea la timp a tehnologiei de 
fabricație și a proiectelor de exe
cuție. Organizațiile de partid din 
secții, comitetele sindicale au fost 
îndrumate să lupte pentru întărirea 
disciplinei în muncă, pentru folo
sirea deplină a capacității utilajelor 
și a mașinilor. Ca urmare, s-a reu
șit să se creeze un decalaj cores
punzător între secții. Aceasta a 
permis ca atît la turnătorii și forje, 
cît și la uzinaj și montaj să se lu
creze cu mult spor din prima deca
dă a fiecărei luni, fapt ce a influ
ențat în bine calitatea produselor 
noastre11.

— In 1964, a spus tovarășa Maria 
Șerbănescu, secretară a comitetului 
de partid de la fabrica textilă „Do
robanțul11, colectivul întreprinderii 
noastre a realizat o serie de modele 
noi de țesături și stofe, în desene și 
culori mai frumoase. Nu sîntem to
tuși pe deplin mulțumiți cu realiză
rile de pînă acum. Așa cum s-a re
marcat și în darea de seamă, refu
zurile de mărfuri de către benefi
ciari, din cauza calității uneori ne
corespunzătoare, se ridică încă la 
valori însemnate. Comitetul nostru 
de partid a cerut conducerii fabri
cii să aplice în cît mai scurtă vreme 
măsurile tehnico-organizatorice le
gate de îmbunătățirea calității pro
duselor, iar la introducerea în fa
bricație a noi modele de țesături 
să existe o pregătire tehnologică te
meinică. Urmărim, totodată, cu mai 
multă atenție cum se desfășoară 
cursurile de ridicare a calificării 
muncitorilor.

Experiență și cerințe noi
(Urmare din pag. I-a) 

condiționată, completă șl nelimita
tă în timp. Desigur, aceasta nu 
înseamnă că produsul va rămî- 
ne veșnic neschimbat. Perfecționări 
pot și este chiar necesar să-i fie 
mereu aduse, un produs mai mo
dern înlocuind pe cel realizat ante
rior. Dar aceasta nu ne dă dreptul 
să stabilim, în cursul omologării, un 
timp de valabilitate a ei. Pro
dusul omologat trebuie să fie bun 
în permanență, pînă cînd altul și 
mai bun, corespunzînd unor noi ce
rințe, mai înalte, îi va lua locul. 
Există totuși unele cazuri, rare, cînd 
încercările de durată ale unui pro
dus nou pot ține prea mult timp, în- 
tîrziind asimilarea, sau nu sînt con
cludente dacă nu se execută pe a- 
parate realizate cu tehnologia fa
bricației de serie (cazul unor apa
rate electrice de joasă tensiune, la 
care omologarea de durată presupu
ne milioane de manevre la regim 
nominal). în asemenea situații este 
indicat, desigur, să se treacă la efec
tuarea pregătirii tehnologice înainte 
de a se trage concluzii definitive cu 
privire la comportarea în timp a 
prototipurilor.

Omologarea seriei zero este a 
doua fază a procesului de omologare 
a produselor industriei constructoa
re de mașini. Ea urmărește să veri
fice dacă prima serie de produse, 
omologate anterior ca prototip și e- 
xecutate cu procesele tehnologice 
ale producției de serie, cu mașinile, 
sculele și muncitorii pregătiți în 
acest scop, au aceleași performan
țe ca prototipurile. De data a- 
ceasta nu se mai pun în discuție 
concepția produsului și nici perfor
manțele sale, ci felul cum se repro
duc ele în fabricația de serie. 
Omologarea seriei zero verifică deci 
justețea proiectării tehnologiei de 
fabricație, corecta execuție a scule-

de deter- 
numeroase 
de ce, 
mare 

organizațiilor

la 
a- 
de

In cuvîntul lor, tovarășii Vasiliu 
Mircea, directorul fabricii de carton 
asfaltat Teleajen, Maria Tomeci, se
cretara comitetului de partid de la 
întreprinderea „Intex“-Păulești, Du
mitru Popa, președintele consiliului 
local al sindicatelor au arătat că 
organizațiile de partid, comitetele 
sindicale, conducerile tehnice tre
buie să manifeste mai multă grijă 
față de aplicarea metodelor avansa
te de lucru, care contribuie la rea
lizarea unor produse de cea mai 
bună calitate, față de munca servi
ciilor de concepție din uzine, a con
trolorilor de calitate. Așa cum s-a 
subliniat în recenta plenară a C.C. al 
P.M.R., lupta pentru produse de ca
litate nu trebuie să se rezume la 
reducerea procentului de rebut, sau 
la un finisaj mai bun, ci să se aibă 
în vedere performanțele tehnico- 
funcționaie ale noilor produse, efi
ciența lor economică în exploatare.

★
Ca și în 1964, anul acesta se in

vestesc în economia orașului Ploiești 
fonduri în valoare de sute de mi
lioane de lei. Se continuă lucrările 
de construcție a combinatului pe
trochimic și se măresc capacitățile 
de producție la Rafinăria Teleajen, 
Rafinăria Brazi, Uzina 
genți; se construiesc 
blocuri de locuințe. Iată 
conferință s-a acordat o 
tenție muncii 
partid de pe șantierele de construc
ții, în vederea grăbirii ritmului de 
execuție, respectării termenelor de 
dare în folosință a noilor obiective. 
Organizațiile de bază și comitetele 
de partid de pe șantiere au fost în
drumate să analizeze sistematic 
stadiul lucrărilor, să controleze mo
dul cum conducerile tehnico-admi- 
nistrative iau măsuri pentru orga
nizarea exemplară a muncii brigă
zilor și echipelor, cum extind me
todele industriale de execuție etc.

— Construcția Combinatului pe
trochimic Ploiești, a arătaț tovarășul 
Traian Vulpe, inginer-șef al între
prinderii, se află acum într-o fază 
hotărîtoare : faza pregătirilor pentru 
punerea în funcțiune a primelor in
stalații. De aceea consider că se im
pune o atenție deosebită din partea 
constructorului și organizației de 
partid de pe șantier pentru grăbirea 
ultimelor lucrări de montaj, de in
stalații și finisaj.

In intervențiile lor la conferință 
delegații au insistat asupra urgenței 
pregătirii cadrelor ce vor lucra la 
noile instalații de la combinatul pe
trochimic. S-a arătat că acest lucru 
va trebui urmărit sistematic și de 
comitetul orășenesc de partid, prin 
comisia sa economică. Tovarășul Dan 
Comănescu, președintele comitetului 
sindicatului de la ISCM-Brazi, a re
levat că prezintă o mare valoare ex
periența cîștigată în anul 1964 la 
punerea în funcțiune a instalației de 
cocsare de la Rafinăria Brazi. Con
ducerea întreprinderii, avînd per
manent sprijinul comitetului de 
partid, întocmea grafice zilnice ds 
execuție; la conducerea lucrărilor e- 
rau repartizați cei mai buni maiștri 
și ingineri. Vorbitorul a propus să 
se extindă această experiență; tot
odată să se țină o mai strînsă le
gătură cu beneficiarul și cu proiec
tantul — IPROCHIM din Capitală 
și Institutul de proiectări instalații 
petroliere Ploiești — în vederea 
coordonării mai bune a lucrărilor și 
remedierii operative a eventualelor 
omisiuni din proiecte.

lor, buna pregătire a muncitorilor 
care participă la procesul de fabri
cație și eficiența controlului calită
ții ca parte integrantă a procesului 
de producție. Omologarea seriei zero 
nu privește deci pe beneficiarii pro
duselor. Ei pot — și au datoria — să 
exercite controlul asupra seriei zero 
prin verificarea calității produselor 
realizate, făcînd recepția potrivit 
prevederilor standardelor și norme
lor interne. Ceea ce însă nu consti
tuie însăși omologarea seriei zero.

în această fază comisiile de omo
logare trebuie să se convingă în 
special de reproductibilitatea pro
duselor pe baza unei pregătiri teh
nologice corespunzătoare. Atunci 
cînd uzinele, pentru a realiza mai 
repede omologarea serifj zero ca 
fază a planului tehnic, prezintă spre 
omologare produse realizate nu în 
atelierele de producție, ci în atelie
rele de prototipuri, folosind munci
tori cu o calificare deosebit de 
înaltă, apare pericolul începerii fa
bricației cu o pregătire insuficientă 
în condițiile producției normale. Așa 
s-au petrecut lucrurile, în anii tre
cuți, cu motoarele mașinilor de spă
lat rufe și cu unele tipuri de apa
rate de radio. în aceste cazuri au 
existat dificultăți pînă cînd defi
ciențele din pregătirea tehnologică 
au fost înlăturate.

Din examinarea rolului pe care îl 
are omologarea prototipului și a se
riei zero în asigurarea calității co
respunzătoare a produselor indus
triei constructoare de mașini, se pot 
trage concluzii și cu privire la ca
zurile cînd una dintre aceste faze 
ale procesului de asimilare nu este 
necesară și se poate renunța la ea, 
spre a se accelera punerea în fabri
cație. Astfel, la 
totip se poate 
milarea se face 
sau de licență, 
este posibil — 
ca toate verificările să fie efectuate

omologarea de pro- 
renunța cînd asi- 
pe bază de model 
In asemenea cazuri 
și chiar indicat —

Discuțiile au scos la iveală că este 
necesară o preocupare sporită pentru 
„aducerea în grafic'1, a lucrărilor de 
la Rafinăria Teleajen, precum și 
pentru îmbunătățirea activității pe 
șantierele de locuințe.

★

Discuțiile șl propunerile valoroase 
făcute de delegații la conferință, ho- 
tărîrea adoptată cu acest prilej, au 
demonstrat maturitatea politică a 
organizației orășenești de partid 
Ploiești, hotărîrea comuniștilor, a 
oamenilor muncii din acest impor
tant centru industrial de a obține 
noi realizări în dezvoltarea economi
că și culturală a orașului, de a în
făptui sarcinile planului de stat pe 
1965.

ANCHETA NOASTRA

Pregătiri pentru sesiunea 
de examene și colocvii

Din calendarul acestui semestru universitar au mai rămas puține 
zile pînă la prima sesiune de examene și colocvii. Consemnată ca o 
etapă importantă în procesul de formare a viitorilor specialiști, a- 
propiata sesiune este evenimentul numărul unu din actualitatea 
universitară. Ne-am adresat unor cadre de conducere din institu
țiile de învățămînt superior cu rugămintea de a prezenta cititorilor 
aspecte din pregătirile făcute pentru ca viitoarele examene și coloc
vii să întrunească cele mai bune condiții de desfășurare, iar studen
ții să obțină rezultate cît mai bune.

Acad. prof. EUGEN RADULESCU, 
rectorul Institutului agronomic „N. 
Bălcescu11:

Ca și în alți ani, sesiunea de iarnă 
va oferi celor peste 3 500 de studenți 
ai institutului nostru posibilitatea de 
a face dovada pregătirii lor de 
zi cu zi, la cursuri și semi- 
narii, în orele de laborator și 
pe terenurile de practică. Aceas
tă convingere se bazează pe faptul 
<ă în prezent tinerii manifestă o 
preocupare sporită pentru asimila
rea cunoștințelor de specialitate ’a 
un nivel superior. Studenții, de la 
anul I la anul V, participă cu re
gularitate la cursuri și seminarii, la 
orele de lucrări practice, frecventea
ză asiduu bibliotecile și sălile de 
lectură, care de la data de 1 decem
brie și-au extins programul de func
ționare. Aceeași atmosferă de serio
zitate și muncă perseverentă șe 
face simțită și în cămine. Aici, co
mitetele de studenți, cu sprijinul or
ganizației U.T.M. și al asociației stu
denților se îngrijesc de respectarea 
ordinii și liniștii necesare studiului 
individual.

Apropiata sesiune de examene și 
colocvii e prezentă și în preocupă
rile cadrelor didactice. în consilii 
științifice, majoritatea colectivelor 
de catedre, între care menționăm 
catedrele de protecția plantelor, pe
dologie, pomicultură, legumicultură, 
patologia și clinica bolilor parazi
tare, anatomia patologică, au luat 
măsuri pentru încheierea predării în 
termenul fixat a materiei prevăzute 
pentru acest semestru și pentru or
ganizarea unor expuneri de sistema
tizare. Au fost întocmite și aduse la 
cunoștința studenților programele 
de consultații individuale și colec
tive, iar legat de recomandările bi
bliografice, bibliotecile institutului

de referință. La 
zero se poate re-

asupra modelelor 
omologarea seriei 
nunța cînd este vorba de produse de 
serie mică, a căror fabricație cu
rentă nu necesită o înzestrare teh
nologică deosebită de cea folosită 
pentru realizarea prototipurilor. De 
exemplu, la autotransformatorii de 
200 000 kVA, produse de foarte
înaltă tehnicitate. Realizarea primu
lui autotransformator, terminată
complet la începutul lunii decem
brie 1964, a necesitat realizarea la 
uzina „Electroputere11 și la uzinele 
colaboratoare a unei utilări tehnolo
gice speciale pretențioase (autocla
ve, mașini pentru debitat și tratat 
tabla laminată la rece, mașini spe
ciale de bobinat, de izolat și alte 
dispozitive) care satisfac și cerin
țele ulterioare ale producției.

în Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini se acordă im
portanța cuvenită operațiilor de o- 
mologare, ca faze de mare răspun
dere ale procesului de asimilare a 
unor produse noi de calitate supe
rioară. Pe baza experienței cîștigate 
pînă în prezent, sînt în curs de de
finitivare instrucțiuni detailate asu
pra modului de efectuare a omolo
gării, spre a se putea ține seama de 
diferitele situații care apar în raport 
cu mărimea seriei de fabricație, na
tura, importanța produsului și gra
dul său de noutate.

Colectivele de proiectanți și teh
nologi din uzinele producătoare, a- 
sîgurînd o omologare exigentă prin 
conlucrare activă cu beneficiarii, 
urmărirea consecventă și verificarea 
tuturor parametrilor și a comportă
rii produselor, au dovedit că au de
pline posibilități să asigure realiza
rea și introducerea în fabricație a u- 
nor mașini și aparate electrotehnice 
de bună calitate, la nivelul tehnicii 
actuale, pe măsura cerințelor indus
triei noastre socialiste în plină dez
voltare, ale populației și ale pieței 
externe.

■A-.iS’S
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oferă studenților spre consultare un 
număr sporit de cursuri, tratate și 
reviste de specialitate.

Știm din anii trecuți că o mare 
parte a cunoștințelor predate la 
cursurile din anii superiori sînt mai 
bine însușite de către studenți cu 
sprijinul lucrărilor practice de labo
rator. De aceea, o primă măsură 
menită să asigure buna organizare a 
sesiunii care se apropie a fost pre
gătirea cît mai amănunțită a lecții
lor practice de laborator. Pentru 
confruntarea cît mai largă pe tere
nul experimental a cunoștințelor 
predate la cursurile de specialitate, 
temele au fost fixate cu discernă- 
mînt încă de la începutul anului. în 
plus, la lucrările de laborator ale 
unor discipline ca fitotehnie, micro
biologic, s-a folosit metoda prezen
tării unor scurte referate de către 
studenți, în vederea sistematizării 
materiei parcurse. începînd de la 15 
decembrie, laboratoarele, cu între
gul material de care dispun, stau la 
dispoziția studenților.

Pentru pregătirea și desfășurarea 
în condiții cît mai bune a examene
lor și a colocviilor, în fiecare facul
tate au fost formate comisii din 
componența cărora fac parte decani, 
șefi de catedre, membri ai organi
zațiilor de tineret. Cu concursul 
studenților, a fost stabilită și afișată 
programarea examenelor, iar cate
drele au primit indicații ca după 
fiecare examen să întocmească o in
formare generală privitoare la mo
dul cum s-au prezentat studenții în 
fața comisiilor de examinare și la 
măsurile care se impun în vederea 
organizării sesiunii viitoare.

Prof. ing. SUZANA GIDEA, pro
rector al Institutului politehnic din 
București : Despre măsurile luate 
pentru ca studenții să obțină o pre
gătire profesională la nivelul cerut 
ar fi multe de spus, mai ales că 
semnul sub care a început noul an 
universitar în institutul nostru este 
sporirea exigenței și ridicarea la o 
treaptă superioară a formării viito
rilor ingineri. Mă rezum însă la cele 
privind activitatea studenților în do
meniul întocmirii proiectelor.

Redactarea proiectelor constituie 
o parte esențială și fundamentală 
din pregătirea viitorului inginer. In 
fața planșetei, folosind rigla de cal
cul, studentul înțelege mai bine pro
cesul creației tehnice, asimilează 
și aprofundează noi și noi cunoștin
țe. Reușita unei sesiuni de examene, 

Lecțiile practice de laborator sînt un ajutor 
menelor t cunoștințele predate la cursuri sînt 
al Institutului agronomic „N. Bălcescu",

fixat
Mai 
am

încheierea cu bune rezultate a anu
lui de învățămînt în institutele po
litehnice este firesc, deci, să depin
dă în bună parte de modul cum a 
fost organizată activitatea de întoc
mire a proiectelor.

în ce ne privește, ne-am străduit 
ca, prin măsuri luate din timp și a- 
plicate consecvent, să asigurăm exe
cutarea proiectelor la un nivel co
respunzător și în termenul 
prin planul de învățămînt. 
întîi, la începutul anului 
analizat într-un consiliu științific 
pe institut tematica proiectelor 
semestriale, pentru ca subiectele să 
se încadreze cît mai bine în pre
vederile planurilor de învățămînt. 
întîlnindu-se pe terenul unor preo
cupări comune, colectivele de ca
tedre și-au coordonat activitatea 
desfășurată în această direcție și au 
preîntîmpinat lipsurile din anii tre
cuți cînd, din cauza atenției unila
terale acordate de fiecare catedră 
doar proiectului din specialitatea 
respectivă, tinerii nu reușeau să în
deplinească volumul de muncă ce
rut pentru realizarea tuturor pro
iectelor.

S-a observat că studenții abor
dează mai substanțial subiectul de 
proiect și realizează un ritm intens 
de lucru atunci cînd există conti
nuitate în activitatea lor și în spri
jinul pe care-1 primesc din partea 
cadrelor didactice. De aceea, în ca
drul Facultății de electrotehnică s-a 
adoptat hotărîrea ca ședința de re
dactare, sub îndrumarea conducăto
rilor de proiecte, să se desfășoare nu 
săptămînal timp de 2 ore, ci o dată 
la 14 zile, timp de 4 ore. Acest cu
mul de ore le ușurează studenților 
realizarea unei perspective de an
samblu în redactarea proiectelor, in
terpretarea datelor într-un context 
mai larg și mai aprofundat, adopta
rea unor soluții tehnice unitare, care 
permit economisirea timpului de lu
cru. Dovedindu-se eficace, metoda a 
fost extinsă și la facultățile de e- 
nergetică și de electronică și se află 
în atenția catedrelor de la celelalte 
facultăți ale institutului nostru.

In scopul adîncirii problemelor 
cercetate la scara planșelor și al do- 
bîndirii unor cunoștințe tehnice și 
metodologice multilaterale, au fost 
luate și alte măsuri. Cadrele didac
tice și-au planificat astfel prelege
rile încît temele și capitolele de la 
fiecare disciplină să preceadă sta
diul în care se află studenții cu 
proiectarea, iar catedrele de mașini 
termice, de utilaje pentru industria 
chimică, de procedee și aparate teh
nice ș.a. au elaborat în scris îndru
mătoare metodologice privind redac
tarea proiectelor din ramurile men
ționate. Pe această cale, ca și pe 
cea a consultațiilor periodice, stu
denții sînt sprijiniți atît în acțiunea 

important pentru studenți în pregătirea colocviilor șl exa- 
astlel mai bine însușite. In fotografie : studenți din anul II 

Facultatea de horticultură, la o
a plantelor

pe 
de

în

concretă de redactare a proiectelor, 
cît și în vederea interpretării și ana
lizei economice a datelor prelucrate, 
a întocmirii unui memoriu justifi
cativ, care să cuprindă concluziile 
și propunerile viitorului inginer.

Prof. univ. ION CUREA, rectorul 
Universității din Timișoara : Dacă 
studenții din anii superiori sînt „a- 
comodați" cu examenele, pentru cei 
din anul I verificarea într-o astfel 
de confruntare a cunoștințelor asi
milate într-un semestru prezintă 
multe elemente inedite. Cu adevă
rat se spune că un tînăr poate fi 
considerat student abia după ce a 
participat la cel puțin o sesiune de 
examene și a promovat-o cu succes. 
Această idee subliniază responsabi
litatea cu atit mai mare ce revine 
tinerilor din anul I, ca și atenția 
care trebuie s-o manifestăm față 
îndrumarea lor.

în acest sens vreau să arăt că 
cele trei facultăți din universitatea 
noastră s-au organizat acțiuni me
nite să-i sprijine pe unii studenți în 
formarea unui stil de muncă speci
fic învățămîntului superior. Deose
bit de eficiente s-au dovedit a fi 
consfătuirile la care au participat, 
pe lîngă studenți din anul I, colegi 
ai lor mai mari — fruntași Ia învă
țătură — precum și cadre didactice. 
Cu acest prilej, participanții cu ex
periență mai bogată au vorbit celor 
tineri despre metoda studiului indi
vidual, folosirea conspectelor în 
parcurgerea materialului bibliogra
fic și de informare științifică.

Preocuparea ca tinerii să dobîn- 
dească posibilitatea de a munci in
dependent, de a discerne critic prin
cipalul de secundar se înscrie la loc 
de seamă și îp activitatea cadrelor 
didactice care predau cursurile sau 
conduc seminariile. în timpul pre
legerilor studenții sînt ajutați să în
țeleagă liniile generale ale temei res
pective, înlănțuirea ideilor, urmînd 
ca aspectele de detaliu și valoarea 
lor în contextul general să fie adîn- 
cite pe calea studiului individual. 
Tocmai de aceea colectivele cate
drelor de algebră de la Facultatea 
de matematică-mecanică, de limba 
romînă de la Facultatea de filologie 
și altele, în vederea examenelor, o- 
rientează orele de seminar spre re
zolvarea de exerciții practice și for
marea deprinderilor analitice.

în pregătirea studenților pentru 
examene, deosebit de utile se do
vedesc a fi concursurile profesio
nale. în cursul acestui semes
tru au fost antrenați circa 1000 
de studenți din primii ani ai 
universității în concursurile pro
fesionale organizate la discipline de 
specialitate ca, de pildă, analiza ma
tematică, teoria curbelor și suprafe
țelor la Facultatea de matematică- 
mecanică; introducere în știința li
teraturii, istoria literaturii romîne, 
la Facultatea de filologie; mecanică 
teoretică la Facultatea de fizică ș.a.

Pe lîngă pregătirea științifică, de 
cîteva zile ne ocupăm și de pregă
tirea metodică a studenților. Ca
dre didactice de la catedra de 
metodică vorbesc studenților aflați 
în fața primelor examene despre 
modalitățile de tratare orală a su
biectelor — întocmirea unui plan al 
expunerii, folosirea unei argumen
tări științifice etc.

pentru studenți in pregătirea colocviilor șl exa-

lecție practică de fiziologie

Casă de cultură
la Adjud

ADJUD (coresp. „Scînteii"). La 
Adjud a fost construită și dată în 
folosință o nouă casă ds cultură. 
Construcția dispune de o sală de 
spectacole cu 400 de locuri, o biblio
tecă cu peste 32 000 volume, săli 
pentru club, pentru cercuri și repe
tiții. Aici vor fi prezentate și filrr."*  
pe ecran lat. Sala mare a fost înze» 
trată cu aparat de proiecție modern, 
instalație de radioficare și aer con
diționat. Cei peste 300 de artiști a- 
matori și-au început de acum activi
tatea pe scena noii case de cultură.

Teatrul de Operă și Balet al R.P. Ro
mine : Trubadurul (orele 19,30) ; Teatrul 
de stat de operetă : Suflet de artist (o- 
rele 19,30) ; Teatrul Național ,,I. L. Ca- 
ragiale* 1 (sala Comedia) : Maria Stuart 
(orele 19,30), (sala Studio) : O femeie cu 
bani (orele 19,30) ; Teatrul de Comedie : 
Rinocerii (orele 20) ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Cezar și Cleopatra 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor (orele
19.30) ; Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (sala Studio) : Zizi și... formula ei 
de viață (orele 20) ; Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Giuiești : Mușcata din fereastră 
(orele 19,30) ; Teatrul Mic (str. C. Miile 
nr. 16) ; Doi pe un balansoar (orele
19.30) ; Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Aventurile unei 
umbrele (orele 20) ; Ansamblul artistic 
al C.C.S. (str. Lipscani nr. 59) : Tine
rețe (orele 20).

CINEMATOGRAFE

ecran panoramic : Patria (9,30; 12,30; 15,30;
18,30; ......... ' * *
serii)
0,30;
(9,15;
(9,45; ±4,iu, au, x(,uu, ^u,uu; , xituiiuia
(10; 12,30; 15; 17,30; 20) ; La patru pași de 
infinit : ‘ ................ .. .......
20,30) ;

Soție pentru un australian — cinema
scop : Sala Palatului R.P. Romîne (seria 
de bilete 1284, orele 19,30) ; Luceafărul 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45) ; Festival 
<9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21) ; Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30) ; Chitind in 
ploaie : Republica (8,15; 10,15; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,30) ; București (9; 11,15 ; 13,45; 
16,15; 10,45; 21) ; Modern (9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30) ; Can-Can — film pentru

21,15) ; Cavalerii teutoni (ambele 
: Carpați (9; .2; 15); șetul : Capitol 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21) ; Feroviar 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) ; Aurora 

12,15;_ 15; 17,45; 20,30) ; Flamura
. —. 10) , L« luiiu păți de

Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15;
Excelsior (9,45; 12; 14,15; 16,30; 

18,45; 21) ; Miorița (9,45; 12; 14,15; 16,30 ; 
18,45; 21) ; Roșu și negru (ambele serii) : 
Central (9,30; 13; 16,30; 20) ; Judecătorul 
de minori; Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30) ; Crîngași (16; 18,15; 20,30) ; Poveste 
de pe Don : Union (15,30; 18; 20,30) ; Pro
gram pentru copii : Doina (orele )0 dimi
neața) ; Maria : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30); Lumea comica a lui Harold 
Lloyd și documentarul Cluj 1964 : Tim
puri Noi (10; 12,15; 14,15; 18,30; 20,30) ;
Elena din Troia : Giulești (»; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15) ; Intîlnire cu spionul :
înfrățirea între popoare (10; 15,30; 17,45;
20) ; Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30) ; Floreasca (16; 18,15; 20,30) ; Musa
firi ciudați pe muntele de gheață : Cul
tural (15,30 ; 18; 20,30) ; Sălbaticii de pe 
riul morții — cinemascop : Dacia (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21) ; Progresul (15; 17; 19;
21) ; Veselie la Acapulco : Buzești (10;
12,15; 15,15; 17,45; 20,15) ; Șapte a-1 de 
căsnicie — cinemascop : Bucegi (IC 80;
15,30; 18; 20,30) ; Viitorul (13,45; 16; 18,30; 
21) ; Casa neterminată ; Unirea (16; 18,15;
20,30) ; Diavolul deșertului : Flacăra (10; 
12,15; 15,30; 18; 20,30); încurcătură bleste
mată : Vitan (15; 17,45; 20,30) ; Ferentari 
(14,30; 17,15; 20) ; Ghinionistul : Munca 
(16; 18,15; 20,30) ; Colentina (10; 16; 18,15;
20.30) ; Climate — cinemascop : Popular 
(15,15; 18; 20,45); Moșilor (15; 18; 20,45) ; 
Hatarl — (ambele serii) ; Arta (10; 16,15;
19.30) ; Un om care nu există : Cosmos 
(16; 18; 20); Calabuch : Melodia (9,45; 
12,15; 15,15; 18; 20,30) ; Drumul Sării (16; 
18,15; 20,30); 40 de minute pînă în zori : 
Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30) ; 
30 de ani de veselie : Rahova (15; 17; 19; 
21); Hamlet — cinemascop : Lira (15,30; 
19) ; Teama : Cotroceni (16; 18,15; 20,30) ; 
ivailo : Pacea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
Orele 18,30 — Universitatea tehnică Ia 

televiziune ; Acetilena — de ing. Nico- 
lae Petrescu de la IPROCHIM-București; 
19,00 — Jurnalul televiziunii ; 19,10 —
Pentru cei mici : Năzdrăvăniile vulpii — 
„împărțeala vulpoiului"; 19,35 — Emisiu
ne de știință : Temă cu varlațiuni ; 
' ” ’ „La răspîntie" ; 21,15..—

’ ă ; In încheiere: I.u- 
buletin meteorologic.

19,50 — Filmul „Ln 
Muzică distractivă ; 
letin de știri, ’ ‘

Cum e vremea
Ieri în țară :

ales în jumătatea de est a țării. Cerul a 
fost mai mult noros. Au căzut precipita
ții locale sub formă de ninsoare în Ar
deal, Moldova și Muntenia. Izolat în Ol
tenia a plouat. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări în estul .țării, predomi- 
nind din sectorul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 8 grade la 
Băileșți șl minus 8 grade la Bistrița, Bo
toșani, Avrămeni și Suceava. In Bucu
rești : Vremea s-a răcit. Cerul a fost va
riabil, mai mult noros. Temporar au 
căzut precipitații slabe. Vîntul a suflat 
potrivit din sectorul nordic, iar tempe
ratura maximă a atins 4 grade. Timpul 
probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 ia
nuarie. In țară : Vreme rece, mai ales 
în estul țării. Cerul va fi schimbător, 
mai mult noros. Va ninge local. Vint 
potrivit, predominînd din nord-est. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 5 grade și minus 
15 grade, iar maximele între minus 
5 grade șl plus 5 grade, local mal cobo- 
nte. In București : Vreme rece Cerul 
va fi schimbător, mal mult noros. Va 
ninge temporar. Vînt potrivit din est. 
Temperatura în scădere.

Vremea s-a răcit mai

local, vînt
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O DUMINICĂ
IN TREI LOCALITĂȚI 

DIN TARĂ RITMURI NOI IN ORAȘE VECHI
Reporteri ai ziarului nostru au petrecut ziua de 

duminică 10 ianuarie în trei orașe diierite. însem
nările lor, cuprinse în pagina de țață, prezintă 
imagini din viața acestor localități, caracteristice 
de altiel tuturor orașelor țării. Căci de pe vechile 
așezări urbane a lost scuturat colbul provincialis
mului de odinioară, dezvoltarea industrială adu- 
cînd cu ea ritmuri noi. O dată cu înilorirea econo- 
mică, orașele patriei au acumulat bogate înlăptuiri 
în domeniul edilitar și gospodăresc ; de asemenea, 
și-au creat un decor luminos, plin de prospețime și 
de tinerețe, pentru petrecerea ceasurilor de răgaz 
de către oamenii muncii.

T G. J I U

Pulsul

industriei

Există undeva o iarnă î Desigur, 
dar nu la Tîrgu Jiu. Aici duminica a 
fost de o frumusețe rară, o ciudată și 
surprinzătoare avanpremieră a pri
măverii. „Stația meteo", consultată la 
telefon, îmi confirmă impresiile : 
temperatura plus 9 grade, vînt slab 
din sud-est (de fapt o adiere), vizi
bilitate perfectă. Bazat pe aceste 
date meteorologice, invitația la 
plimbare devine și mai categorică.

Tg. Jiu. Coloana simbolică a năzuin
ței spre înălțimi

La prima vedere, Tîrgu Jiu pare să 
fie o așezare pitorească. Redutele 
albe ale Parîngului, care se profi
lează la miazănoapte ca niște în
dreptățite indicii ale Iernii, valea 
largă a Jiului, clima dulce, ușor me
ridională fac din Tîrgu Jiu un oraș 
ce părea a fi hărăzit odinioară doar 
liniștei proprii multor orașe de pro
vincie.

De fapt, în urmă cu multe decenii, 
Vlahuță nota în a sa „Romînie pito
rească" : „O liniște ca la țară ; și 
ce aer de bătrîni gînditori au unele 
case vechi, boierești, tupilate în fun
d'd curții, în desișul lor de arbori 1". 
Cuprins într-o singură frază acesta 
era Tîrgu Jiul șl avea să rămînă așa, 
într-o liniște patriarhală, pînă în vre
murile noastre. Avea să rămînă, dar 
nu a rămas.

Am pornit de sus, de acolo de 
unde Jiul face un cot alipindu-se de 
digul care străjuiește parcul. De pe 
această alee, ridicată deasupra 
rîului, contururile orașului se dese
nează în dreapta și în stînga. Ima
ginilor vechi li se suprapune noul 
dăruit de profilurile industriale 
înălțate în anii puterii populare ca 
și de lucrările gospodărești-edilitare 
înfăptuite de sfatul popular cu con
cursul larg al deputaților și cetățe
nilor.

Printre atîtea orășele anonime în 
trecut, Tîrgu Jiu se putea considera 
un privilegiat. Dar nici natura și 
nici istoria sa, nici frumusețea ope
relor lui Brîncuși nu ar fi putut des
trăma, singure, acea liniște de așe
zare rurală, consemnată de vizitato
rii de odinioară. Liniștea vechiului 
tîrg a fost înlocuită abia în anii so
cialismului cu un ritm de viață viu, 
pe care nu-1 poate imprima decît in
dustria.

Se simte acest ritm chiar și azi, 
într-o zi de duminică. Parcurg stra
da Victoriei. Majoritatea magazine
lor sînt deschise și este o forfotă ne
obișnuită pentru o zi de sărbătoare. 
Magazinele cu autoservire, cu expu
nere liberă a mărfii, vitrinele aran
jate cu gust, tuburile de neon și cu
rățenia exemplară bucură ochiul. 
Ar trebui amintit aici că această ca
pitală a Gorjului are ambiția să se 
situeze printre primele orașe din 
țară în ceea ce privește buna gos
podărire. în 1963 s-a clasat pe locul 
II, iar rezultatele pe anul 1964 sînt 
așteptate cu emoție. Toate acestea 
sînt legate strîns de noua dimensiu
ne a orașului gorjan, care în urmă 
cu două decenii ar fi părut o noutate 
senzațională: el a devenit oraș in
dustrial, localnicii au început să lu
creze în fabrici și să se mute în 
blocuri.

Turnul combinatului de industria
lizare a lemnului se vede de depar
te, dominînd blocurile noi din car
tierul Vădenl. în acest combinat te 
impresionează în egală măsură li
nia și culoarea construcțiilor, insta
lațiile moderne, automatizate. Există, 
indiscutabil, o estetică a automatiză
rii. De la buștenii transformați în 
așchii și rumeguș și pînă la placa 
aglomerată, mîinile omului nu mai 
ating lemnul, ochii lui nu urmăresc 
decît beculețe și manometre. Dacă 
la combinatul de industrializare a 
lemnului te impresionează frumuse
țea arhitecturii și sensurile automa
tizării, dincolo, pe malul opus al 
Jiului, te surprind masivitatea și di
mensiunile pe care le poate atinge 
industria.

Cu tot trecutul său istoric bogat, 
Tîrgu Jiul nu avea o cetate. O are 
acum. Fabrica de ciment își înalță 
construcțiile, adevărate bastioane 
ale noii sale istorii. în multe secții, 
lucrările de montaj avansează ra
pid, întrucît nu este departe ziua 
cind urmează să intre în funcțiune 
două linii tehnologice.

Acestea sînt ritmurile de azi ale o- 
rașului, ritmuri sesizabile și Intr-o zi 
de odihnă. Vechiul oraș pitoresc a 
căpătat o nouă personalitate, s-a 
îmbogățit cu noi imagini.

...Murmurul apei este acoperit de 
strigătele șl rîsetele copiilor. Intru 
în orășelul lor. Sînt mii de pionieri 
și școlari în Tîrgu Jiu și dintre aceș
tia au venit aici cîteva sute să-și ia 
rămas bun de la Moș Gerilă șl alte 
personaje de basm, care le-au în- 
cîntat vacanța.

De la acest vesel și zgomotos „o- 
rășel al copiilor" șl pînă la Masa 
dacică a lui Brîncuși distanța este 
destul de mare pentru ca monumen
tul genialului sculptor să te învă
luie în profunda sa tăcere. întîlnl- 
rea cu acest poet al pietrei este e- 
moționantă, simplitatea formelor, 
simbolurile lor grave au rezonanța 
adîncă a marilor opere de artă. 
Din acest punct începe, aproa
pe perpendiculară pe albia Jiu
lui, axa sculpturilor lui Brîn
cuși cu „Aleia scaunelor", „Poar
ta sărutului", și în continuarea stră
zii Eroilor cu blne-cunoscuta coloa
nă a recunoștinței fără sfîrșit sau 
„Coloana Infinitului".

Ajuns aici simt nevoia să mă o- 
presc să recapitulez impresiile cule
se de-a lungul acestei vizite prin 
Tîrgu Jiu. Natura și istoria au fost 
darnice cu acest oraș, albia Jiului, 
însoțită de zăvoaie și pilcuri de co
paci îi oferă peisajul unic în felul 
lor ; iar amintirile legate de eveni
mente și oameni de seamă din isto
ria poporului te întîmpină la tot pa
sul. Aici a fost casa în care s-a adă
postit Tudor Vladimirescu, urmărit 
de turci, la biblioteca raională se 
pot vedea miile de volume care au 
aparținut generalului Tell, în altă 
parte se află locuința modestă unde 
a trăit eroina primului război mon
dial, Ecaterina Teodoroiu. Mai tîr- 
ziu, sculptorul născut în hobița Gor
jului avea să ridice pe aceleași 
locuri coloana simbolică a năzuinței 
spre înălțimi.

...Aș fi dorit să văd în această 
duminică un spectacol dat de artiș
tii amatori ai orașului. Dar, nu este 
programat nici unul. De altfel, se

pare că activitatea amatorilor lîn- 
cezește, printre altele, și din pricina 
lipsei unor săli de repetiții și spec
tacol care, cu mai multe eforturi, ar 
putea fi amenajate și folosite ju
dicios.

Zonele

orașului

Ieșenii au conștiința notorietății 
orașului lor. Aci ești îndrumat spre o 
adresă oarecare într-un mod semni
ficativ : „O iei matali pi Lăpușnea- 
nu... urci pi Copou..." ; nici un fel de 
alte explicații. Oricine ai fi, trebuie 
să fi auzit vreodată de Sărărie, 
Păcurari, Țicău, de Tătăraș, Nico- 
lina, de Palatul Roznovan, de Trei 
Ierarhi, Golia, Cetățuia. Și într-ade- 
văr, aceste nume și sute altele îți 
sună dulce în ureche, coborînd în 
pagini cunoscute pînă spre vremea 
lui Lăpușneanu Vodă : în 1565, exact 
acum 4 secole, lașul devenea primul 
oraș al Moldovei și capitală.

Dar divagăm. Tema acestor rîn- 
duri este alta. Sîntem în ziua de 10 
ianuarie, a 2-a duminică a lui 1965. 
Și hoinărim prin oraș pentru a afla 
cum anume trece ziua de odihnă a 
lașului. Prin asta însă ne interesează 
să vorbim nu numai despre cutare 
sau cutare spectacol, despre una sau
alta din multele instituții culturale ie
șene, ci să surprindem sufletul nou 
al acestor locuri, al acestui oraș.

Am luat-o „pi Lăpușneanu" țl- 
nînd-o în sus „pi Copou" pînă la 
Universitate. Studenții se află acum 
în ceea ce ei numesc presesiune. Și 
energia lor tinerească consuma fi
lele în biblioteci. Duminica dimi
neața nostalgia ne-a dus într-un am
fiteatru universitar, unde avea loc 
un examen, primul în ordine cronolo
gică de la facultatea de filologie. 
Am stat tăcuți între băieții și fetele 
din anul V, și cu plăcere am recu
noscut într-unul din primele rînduri 
o tînără pereche. Dar unde-i mai vă
zusem ? Vineri seara, la restaurantul 
Moldova remarcasem această pere
che pe ringul de dans. Sîmbătă sea
ra, a doua zi, la Filarmonica de Stat 
l-am văzut din nou; mă mișcase 
concentrarea cu care o ascultau pe 
talentata solistă din Franța, Claire 
Bernard, laureată a ultimei ediții a 
concursului George Enescu, și care 
interpreta concertul pentru vioară 
de Brahms. Cei doi dansatori din 
seara trecută aveau chipul transfi
gurat de o participare, de o simțire 
care-i înfrumusețau. Iar duminică di
mineața, la examen, erau alături de 
ceilalți colegi preocupați și gravi, 
dar de-o gravitate cum îi stă bine 
tinereții. La ieșirea din amfiteatru, 
carnetele lor de note consemnau cele 
dinții succese ale sesiunii de exa
mene.

Dar să-i lăsăm acum pe cei 17 000 
de tineri din amfiteatrele, bibliote
cile și laboratoarele lașului. Doar un 
succes 1 din toată inima și să ne 
continuăm drumul prin duminica la
șului. încotro s-o luăm mai întîi ? 
Nicăieri ca în metropola Moldovei 
n-am văzut atîția stîlpi de afișaj. 
Spectacole, întreceri sportive, reper
torii sînt popularizate In toate col
țurile orașului.

...De sus, de pe Repedea, lașul se 
lasă cuprins cu ochiul ca un orizont 
portuar navigat de vase oceanice 
fără număr. Acum 3 ani nu era așa 1 
în cîțiva ani orașul s-a ridicat „pînă 
la păsări" cum ar spune un poet.

Iniîlnire cu comorile artei. In sălile muzeului Bruckenthal din Sibiu

Piața Unirii din Iași la ceasurile Inserării

Această înălțare a fost provo
cată în primul rînd de extin
derea celei mai tinere zone ieșe
ne, cea industrială. Este o înălțare 
pe coșuri de uzine, pe hale enorme 
și luminoase. Cel mai important o- 
biectiv industrial construit în Iași în 
cadrul șesenalulul, uzina metalur
gică, a intrat în funcțiune în 1963. Ea 
și-a îndeplinit primul ei plan anual 
pe 1964 la toți indicii dînd produse 
peste plan în valoare de 6 milioane 
lei. Tînăra fabrică de prelucrare a 
maselor plastice a dat. și ea 140 000 
metri pătrați covoare PVC peste plan 
și 270 tone țevi. Prezență mal 
veche, fabrica de antibiotice și-a în
deplinit planpl pe anul 1964 cu 15 
zile mai devreme. îndeplinindu-și 
exemplar sarcinile, fabrica de anti
biotice a dat pentru export produse 
peste plan în valoare de 15 milioane 
lei 1

Cifre în carnetul nostru sînt multe 
șl priveliștea lașului desfășurat pe 
coline te îndeamnă să le recitești. In 
4 ani orașul și-a dublat producția de 
energie electrică. Mergînd mai spre 
trecut vom da o cifră deosebită : în 
1938 în industria ieșană erau cu
prinși 5 000 de oameni. Azi numărul 
lor este de 7 ori mai mare. De cîte 
ori atunci trebuie să fi crescut forța 
industrială a bătrînulul oraș moldo
vean dacă ținem seama de gradul 
de mecanizare a întreprinderilor ?

S-a schimbat aspectul urbanistic 
în mod hotărîtor. Cu puțini ani în 
urmă vedeam în vale căsuțe anoni
me, uitate. Iată Bahluiul, un cartier 
întreg de blocuri calcă peste el în- 
nobilîndu-1. în 1964 lașul a crescut 
cu 2 000 de apartamente. De sus văd 
o magistrală de turnuri, blocuri cu 
12 etaje pășind peste amintirea ve
chilor bojdeuci. Iar orășelul studen
țesc se înscrie ca o prezență simbo
lică a noului Iași universitar.

Duminică ieșană... Pe aliniata stra
dă Lăpușneanu vezi un șir de porțl 
mari maramureșene, de fapt niște 
aspectuoase vitrine frumos tîmplă- 
rite. Le-aș compara cu săgețile in

dicatoare : în aceste vitrine sînt afi
șate spectacolele de peste săptămî- 
nă ale operei, teatrului, filarmonicii 
etc. Ieșenii aleg : unii merg la casa 
sindicatelor, alții la casa tineretului 
și studenților (duminică seara an
samblul de aci a prezentat un spec
tacol de estradă în premieră : „Fulgi 
de nea"). 1 000 de oameni au vizi
tat duminică complexul muzeal din 
Palatul Culturii, alții au trecut prin 
bojdeuca lui Creangă. Ai atîtea de 
văzut duminica în Iași 1

Cel mai irumos lucru pe care-1 poți 
vedea însă aci este priveliștea de 
ansamblu a marelui și modernului 
oraș, echilibrat pe zonele sale in
dustriale șl universitare. Cuvîntul 
perspectivă capătă în această prive
liște un tulburător relief.

S I B I U

Tradiție

tinerețe
Vechea așezare din inima țării 

și-a păstrat specificul de burg me
dieval, adăugîndu-și mereu alte 
nuanțe, alte culori, ca o pînză lu
crată îndelung și cu migală de un 
artist desăvîrșit. Locuitorii Sibiului — 
adevărat mozaic de naționalități: 
romîni, germani, maghiari etc — 
s-au contopit prin tradițiile împru
mutate treptat de unii altora, prin 
munca și prin preocupările lor co
mune.

Cel ce vizitează astăzi Sibiul este 
impresionat de coordonatele precise 
în care orașul își desfășoară activi
tatea. Civilizația adunată aici de-a 
lungul veacurilor a fost selectată cu 
grijă și pricepere. Ziduri înalte, 
groase, din cărămidă roșie, au apă
rat veacuri de-a rîndul Sibiul. 
In același timp însă, el și-a des
chis cu generozitate porțile — cele 
cinci porți ale sale \ — acelora care, 
mult-puțin, aduceau o dată cu măr
furile noutatea tehnică, ideile înain
tate, fantezia artistică. Mai mult ca 
orice. Sibiul a fost locul de întretă
iere a unor importante drumuri 
comerciale. In partea de jos a o- 
rașului, dincolo de zidul cu me
tereze, se mai păstrează ve
chile denumiri de străzi, amintind 

breslele meșteșugărești : strada tă- 
băcarilor, a blănarilor și cojocarilor, 
a măcelarilor, a tipografilor. Sibiul a 
fost întotdeauna sensibil la noutățile 
civilizației. Aici s-au folosit încă 
de demult cărămida în construcție, 
metalul în unelte meșteșugărești și 
în construcția podurilor — renumi
tul pod din fontă — electricitatea 
în transportul comun (troleibuzul e- 
lectric datează din 1902, înlocuit 
după un an cu tramvaiul). Tradiția 
tiparului are străvechi rădăcini la 
Sibiu, amintindu-ne de „Catehismul 
luteran", editat prin 1530.

Sibiul nu este un oraș în care tre
cutul apasă, dominînd, unde străve
chea cultură zace îngropată în pă- 
mînt T- cum ar spune Sadoveanu — 
ci un oraș înnoitor, atent la cuceri
rile progresului, un oraș care acu
mulează mereu, păstrîndu-și însă 
vechimea ca pe o emblemă istorică. 
O dovadă a continuei sale dezvoltări 
este și faptul că Sibiul se numără 
printre orașele care în ultimele două 
decenii au depășit cifra de 100 000 
de locuitori. Dincolo de zidurile clă
dirilor peste care s-a așezat iedera 
deceniilor se înalță, ca un simbol al 
zilelor noastre, noile blocuri, cu fe
țele vesele, în culori vii.

Bine așezat în obiceiurile sale. Si
biul degajă o atmosferă de eferves
cență, dar o efervescență — dacă 
se poate spune — potolită, cumpă
tată. Sibianul știe dinainte cum să-și 
chibzuiască timpul liber. Iată de ce 
ziua de odihnă, cea de-a 7-a zi, în
cepe aici încă de sîmbătă după- 
amiază. Un amabil amfitrion, tova
rășul Constantin Dumitrescu, directo
rul Casei raionale de cultură, îmi 
spune că preferința localnicilor la 
sfîrșit de săptămînă este turismul. 
„Vara își iau ruksacul, pleacă la pă
dure cu familiile și prietenii. Iarna 
își pun schiurile pe umăr și urcă pe 
munte, fie la Cibln, fie mai sus, pe 
Paring". O statistică a agenției lo
cale O.N.T. „Carpați" consemnează 
că în 1964 circa 25 000 turiști, adică 
un sfert din populația orașului, au 
participat la excursii organizate sau 
au mers la tratament și odihnă în 
stațiunile din apropiere: Ocna Sibiu
lui, Rodbav, Făgăraș, Păltiniș. De 
cele mai multe ori, sibianul preferă 
totuși excursiile individuale, așa că 
statistica O.N.T.-ului devine foarte 
aproximativă.

Sîmbătă după-amiază am pornit 
deci spre marginea orașului, la pă
durea Dumbrava, locul de întîlnire 
a turiștilor. Tramvaiul care te duce 
într-acolo merge liniștit și nu lasă 
frumosul peisaj de pe parcurs să 
scape privirilor călătorului. Decorul 
sever de iarnă are un colorit cenușiu 
ca trunchiurile stejarilor din „Parcul 
de sub arini". Rîul Cibin, renumit 
cred prin faptul că și-a împrumutat 
numele orașului pe care îl străbate 
(în secolul al XII-lea localita
tea era consemnată Comita- 
tis Cibiniensis, devenită apoi 
Sibiu datorită unor modificări fone

tice ușor de descifrat) se strecoară 
grăbit printre malurile abrupte, a- 
proape verticale, fără o albie boga
tă și fără cine știe ce personalitate, 
încerc să descopăr locuri cunoscute, 
după mici tăblițe indicatoare sau a- 
pelînd la memorie, fiindcă în mod cu 
totul neexplicabil Sibiul nu are un 
ghid turistic menit să te călăuzească 
cu competență. Cărticica tipărită în 
1963 de Editura „Meridiane", în afara 
unor fotografii lesne de găsit și la 
chioșcurile cu ilustrate și a unei 
prefețe literare agreabile doar ca 
lectură, nu îți oferă altceva nimic.

Dar iată-ne ajunși la capătul li
niei, în pădurea Dumbrava. Grupuri 
de schiori coboară gălăgioși, pregă- 
tindu-se din mers pentru excursia 
care abia începe. Spre munții Cibi- 
nului, sau spre Paring ? Preferințele 
sînt împărțite. Cîțiva muncitori de la 
uzinele „Independența" au ales Pa- 
rîngul. „E zăpadă bună și aer mai 
tare. Numai să vezi cum te pișcă 
gerul 1". Tînărul îmbrăcat în scurtă 
îmblănită, cu fes roșu pe cap se re
comandă Dumitru. „Dumitru la 
pătrat" — adaugă el, precizîndu-și 
și prenumele. Face parte din echipa 
corală a uzinei, formație sărbătorită 
recent pentru 80 de ani de activitate. 
Aniversarea aceasta mă face să mă 
gîndesc și la întreprinderea care 
datează cam tot de pe atunci. La 
comitetul sindicatului mi s-a arătat 
o fotografie „vedere generală" da- 
tînd, pare-mi-se, din 1876 sau 1877. 
Bineînțeles, nu suportă comparație 
cu uzina de azi. „Independența" a 
devenit o unitate industrială de prim 
rang, specializată în mașini și unelte 
agricole, în scule, dispozitive și apa
rate de înaltă precizie. Impresionant 
este și clubul uzinei construit pe zi
dul „Turnul lui Gros", în locul fostei 
săli de teatru din 1788, unde au con
certat Haydn și Liszt.

în așteptarea tramvaiului care tre
buie să mă ducă în oraș am poposit 
cîtva timp lingă micuțul tramvai al
bastru, un fel de trenuleț electric de 
munte dacă vreți, ce leagă Sibiul 
de satul natal al lui Octavian Goga, 
Rășinarii. Semnalizînd îndelung după 
întîrziați, pornește agale, hurducăind 
și se pierde în desișul pădurii. Nu 
poți să nu-țl amintești versurile nos
talgice ale poetului, „Deschideți larg 
poarta, cărunților brazi...".

Celor rămași în oraș duminica le 
oferă multilaterale și variate atrac
ții. Dimineața, în holul unui cinema
tograf, amatorii de pictură pot vizita 
expoziția unor artiști din localitate : 
Rodica și Ion Chișu, Nicolae Iorga, 
Helmuth Arz. O afluență deosebită 
întîlnești și în sălile Muzeului Bru- 
ckenthal. Oameni de diferite profe
sii, muncitori, intelectuali, elevi, mili
tari întîrzie minute în șir în fața ta
blourilor lui Rubens, Tizian, Van 
Dick, Grigorescu sau Tonitza. O mare 
parte din biletele pentru spectacolul 
„Șeful sectorului suflete" de la Tea
trul de stat au fost vîndute salariați- 
lor de la fabricile „Elastic", „Balan
ța", „Republica".

La ora cînd transmit, în sala de 
spectacole „Ștefan Gheorghiu" are 
loc concertul formației de muzică de 
cameră a Casei raionale de cultură. 
Luminile orașului strălucesc pînă 
tîrziu în noapte, dăruind Sibiului 
Imaginea proaspătă a unei așezări 
străvechi care-și trăiește tinerețea 
în anii aceștia plini de lumină.

Pagină realizată de r 
Paul DIACONESCU 

Iile CONSTANTIN 

Manole AUNEANU
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Articol scris pentru „Scînteia" Există viață în alte planete ? In experiențe efectuate într-un laborator din Cambridge 

(statui Massachusetts, S.U.A.), diferite specii de microbi au supraviețuit temperaturilor 
foarte scăzute și presiunilor foarte slabe, presupuse a exista in planeta Marte

V

Acum un secol, marele Darwin, 
căruia îi datorăm o demonstrare ca
tegorică și o teorie inatacabilă a evo
luției vieții, scria că ne-am putea 
întreba la fel de bine care este ori
ginea vieții și care este originea ele
mentelor I Astăzi, crearea elemente
lor — formarea de nuclee atomice 
grele din altele mai ușoare, în ultimă 
analiză din cele ale hidrogenului — 
constituie obiectul unor bine funda
mentate teorii atomice, iar știința 
despre originea vieții (ea poate fi 
denumită pe bună dreptate știință) 
își aniversează patru decenii de 
existență. Moment de pornire poate 
fi considerat anul 1924, cînd savantul 
sovietic A. I. Oparin a publicat în- 
tr-o primă formă teoria sa bazată pe 
deducții plauzibile, sprijinite de mul
tiple demonstrații experimentale. 
Teoria aceasta materialistă care pre
zintă originea vieții drept un pro
ces necesar în istoria Pămîntului, a 
fost dezvoltată apoi de el și de 
discipolii săi. Puțin timp mai tîrziu, 
independent de Oparin, marele bio
log englez J B. S. Haldane — deve
nit marxist spre sfîrșitul vieții sale, 
și decedat la 1 decembrie 1964 — a 
formulat principii teoretice asemă
nătoare.

în atmosfera primară 
a Pămîntului

Premizele chimice ale vieții au a- 
părut în atmosfera primară a Pă
mîntului, bogată în metan, amoniac, 
vapori de apă și hidrogen, și care 
conținea și o anumită cantitate de 
hidrogen sulfurat. întrucît pe atunci 
nu exista oxigen liber și deci nu se 
formase încă pătura de ozon din 
atmosfera înaltă, pătură care ab
soarbe astăzi majoritatea razelor 
ultraviolete provenite de la Soare, 
aceste raze au putut străbate atmo
sfera, determinînd — împreună cu 
spontane descărcări electrice — mul
tiple sinteze de substanțe cu struc
tură moleculară din ce în ce mai 
complexă, între care aminoacizi, pu
rine, zaharuri etc.

Duse de apa ploilor în mările pri
mare în perioadele lungi de timp pe 
care le-au avut la dispoziție, aceste 
materiale s-au concentrat probabil 
într-un „lichid primar" care conți
nea între altele și albumine. Cu aju
torul energiei libere disponibile, ma
terialele s-au combinat în sisteme 
de picături, dezvoltînd acel schimb 
de substanțe relevat încă de Frie
drich Engels drept o caracteristică a 
vieții. Sistemele de picături, denu
mite sisteme de coacervate, tot creș
teau, devenind mai stabile și mai di
namice (adică reacțiile la care parti
cipau se desfășurau tot mai repede). 
In fine, apărea și o „selecție natura
lă", datorită căreia „supraviețuiau" 
numai sistemele care se dovediseră 
„apte", sistemele în care reacțiile de 
sinteză și descompunere se îmbinau 
în mod regulat și 
continua reînnoire 
stanțe.

Mai devreme sau 
includerea anumitor materiale cu
prinse în mediul acvatic (de exemplu 
fier, magneziu sau cupru), această 
viață primitivă trebuie să fi dobîndit 
capacitatea ca în locul hrănirii prin 
înglobarea de particule coacervate 
„apte", să utilizeze pentru sintezele 
ei energia radiației solare, existentă 
din abundență. Această nouă capaci
tate — fotosinteza — a dus la eli
berarea de oxigen în atmosferă. S-a 
format astfel și pătura de ozon din 
atmosfera superioară, datorită căreia 
cea mai mare parte a radiației solare 
ultraviolete nu a mai putut pătrunde 
pînă la suprafața Pămîntului. Ca ur
mare, procesul apariției vieții în mo
dul desfășurat pînă în acel moment 
a devenit imposibil.

Această teorie, prezentată aici re
zumativ și simplificat, este conside-, 
rată astăzi clasică. Datorită ei a 
pierdut teren „teoria întîmplării", 
formulată de Svante Arrhenius 
(1859—1927). Acest savant suedez, 
bine cunoscut pentru lucrările sale 
în domeniul fizicii și chimiei, laureat 
al Premiului Nobel, a susținut, încă 
în 1880, o „teorie cosmozoică", potri
vit căreia germeni vitali (spori) pro- 
veniți de la planete și stele îndepăr
tate ar fi „fecundat" 
Pămîntul steril pînă în

ciclic, garantînd 
a anumitor sub-

mai tîrziu, prin

întimplător
acel moment

Autorul articolului este 
om de știință austriac, a 
„Natura în lumina științei' 
în țara noastră, in 1962, în 
țifică.

un cunoscut 
cărui carte 

', a apărut și 
Editura ștlin-

prof. unlv. dr. Walter HOLLITSCHER 
(Vlena)

ami- 
egal, 
rare, 
mea,

și deci că diferitele forme ale vieții 
pe Pămînt s-ar datora importului de 
viată extraterestră, transportată prin 
presiunea radiațiilor. în istoria Pă- 
mîntului, apariția vieții ar avea deci 
un caracter întîmplător. Această 
teorie este prin ea însăși nesatisfă
cătoare, ea limitîndu-se la a muta 
rezolvarea problemei originii vieții 
în alte regiuni, actualmente inacce
sibile.

Un lucru neclar, formînd obiectul 
a numeroase ipoteze, era pînă nu de 
mult faptul că în organismele ac
tuale, cele două forme de simetrie 
(de dreapta sau de stînga) ale 
noacizilor nu există în amestec 
ci doar prima (sau, în cazuri 
numai cealaltă). După părerea 
omul de știință George Wald a reu
șit recent să lămurească problema. 
El a arătat că un amestec din am
bele forme se constituie mai încet, 
și este, totodată, mai puțin stabil 
decît în cazurile cînd cuprinde nu
mai una din forme. Prin urmare, 
combinațiile pure, conținînd numai 
un tip, prezintă un avantaj hotărîtor 
în ce privește evoluția, explicînd 
„selecția" lor exclusivă în organisme. 
Este un exemplu de „selecție natu
rală" la nivel molecular.

Componenți ai acizilor 
nucleici creați 
în laborator

Experiențe cu modele de „atmosfe
ră primară" artificială au arătat că 
în același proces în care au apărut 
aminoacizii — cărămizile elementare 
ale substanțelor albuminoase — apar 
și părți componente ale macromole- 
culelor acidului desoxiribonucleic 
(ADN). Despre acesta din urmă se 
știe în prezent că deține un rol im
portant în ereditatea organismelor 
actuale Astfel, supunînd o asemenea 
„atmosferă primară" iradierii cu 
raze bogate în energie, C. Ponnam- 
peruna (Ceylon) a obținut în 1963 
baza azotoasă adenina, un element 
component al ADN. Nu se știe încă 
dacă dezvoltarea ADN a început 
o dată cu cea a sistemelor albumi
noase sau mai tîrziu **).  O analiză 
nepreconcepută a materialului ex
perimental existent impune conclu
zia că formarea ADN a avut loc la o 
treaptă relativ înaltă a evoluției lu
mii organice cam la punctul de ple
care a acelei ramuri a „arborelui 
vieții" de la care pornesc ființele cu 
forme de organizare superioară. A- 
ceastă concepție este sprijinită și de 
recentele cercetări în domeniul ere
dității unor microorganisme efectua
te în Anglia. Rezultatele acestor 
cercetări fac să apară probabilă e- 
Xistența unor nnnra+o" 
primitive 
ADN.

**) Nota redacției. Intr-un articol pu
blicat recent în revista americană 
„Science News Letters" se arată că 
din substanțe anorganice, sub acțiunea 
luminii, s-au obținut sinteze de com
puși organici de tetrafenilporfin con
ținînd metal Acești compuși pot 
sluji drept produs intermediar pentru 
sinteza unor substanțe biologice im
portante, cum sînt clorofila și hemo
globina. Autorul articolului din revista 
menționată consideră că această sinte
ză confirmă teoria originii vieții elabo
rată de savantul sovietic A. I. Oparln.

Teoria 
originea 
filozofică 
trivit căreia, în cursul evoluției, din 
formații de structură inferioară și cu 
mișcare simplă, din jocul contradic
tor a! unor procese și forțe interne, 
rezultă formații construite mai com
plex și cu mișcări multiple, deci ca
litativ noi, inexistente la un nivel in
ferior și ireductibile la acesta.

„aparate" ereditare 
alături de cele bazate pe

lui Oparln cu privire la 
vieții demonstrează teoria 
materialist-dialectică po-

O privire prin prisma 
matematicii

Economistul și matematicianul po
lonez Otto Lange a încercat recent 
să exprime apariția structurilor noi 
și a noilor forme de mișcare cu pre
cizie matematică, într-o formă ge
nerală, recurgînd la noțiuni și me
tode de genul celor utilizate în ci
bernetică. El analizează în forma 
cea mai generală raporturile acțiunii 
reciproce a „elementelor" dintr-o 
formație considerată ca un „întreg" 
și demonstrează cu acest prilej, cu 
rigurozitate matematică, că particu
laritatea calitativă a sistemului,

TURBINA

adică a „întregului" nu poate fi 
dedusă doar din caracteristicile ele
mentelor componente, ci că stabili
rea legii de mișcare a sistemului 
presupune cunoașterea nu numai a 
modului de acțiune al acestor ele
mente, ci și al structurii în ansam
blul ei (a „rețelei sale de legături"). 
Orice modificare a structurii are în 
general drept urmare și o modificare 
a legii de mișcare. In cartea lui 
O. Lange („întregul și evoluția", 
Varșovia, 1962), pretențioasă sub 
aspect matematic, se formulează 
exact și noțiunea de „contradicție" 
din interiorul unui asemenea sistem, 
contradicția determinînd evoluția 
spontană, calitativă, a formei de miș
care. Anumite probleme care fră- 
mîntă între alții și pe cunoscutul 
academician biochimist romîn E. 
Macovschi, apar, datorită cărții lui 
Lange, într-o lumină nouă.

Școala biochimică romînească a 
participat la lucrări recente privind 
originea vieții și anume la alcătuirea 
unor modele artificiale de sisteme 
„deschise", aflate în legătură cu me
diul exterior prin schimbul de sub
stanțe. Este vorba de construirea 
unor modele de coacervate din albu- 
mine, acizi nucleici și alte substanțe 
macromoleculare. S-a putut observa 
cum aceste sisteme-model, ca urma
re a accelerării proceselor din ele, 
prin înglobarea unor catalizatori or
ganici, dezvoltă procese de creștere 
sau de descompunere, devin mai sta
bile sau, dimpotrivă, se divid în pi- 
cături-fiice. Ne putem imagina cum 
în cazuri particulare sistemele mai 
perfecționate' se întăresc mereu prin 
interacțiunea cu mediul înconjură
tor, prin „selecție naturală". Crește
rea vitezei proceselor din organism 
ca un „aspect fiziologic al evoluției", 
este subliniată de către diferiți cer
cetători o dată cu analizarea noțiunii 
biologice de progres. După cum re
levă E. Broda (Viena), „starea dina
mică" este indisolubil legată de 
existența catalizatorilor organici. 
Experiențele cu modele sînt deci de 
cea mai mare însemnătate pentru 
dezvoltarea în continuare a teoriei 
originii vieții.

Urme de viață 
in meteoriți?

Aș dori să amintesc, în sfîrșit, o 
cotitură în discuția internațională, 
determinată de pretinsa descoperire 
(eronată, după cum s-a constatat ul
terior), a așa-numiților meteoriți „cu 
carbon", „cu substanțe vitale" sau 
„cu urme de organisme". Prezența 
unor ființe vii în asteroizi — a căror 
sursă se presupune a fi formațiile 
mici ale sistemului planetar — ar 
face necesară elaborarea unor teorii 
ale originii vieții de cu totul altă 
factură. Cunoscutul cristalograf bri
tanic, profesorul J. D. Bernal, a ima
ginat o asemenea teorie, foarte origi
nală, care ar merita să fie discutată 
în privința principiilor ei, deși pare 
a fi de domeniul „fenomenelor ima
ginare".

S-a dovedit că urmele de „orga
nisme", la început neidentificate și 
considerate deci drept formații ex
traterestre, sînt de origină terestră, 
cunoscute cercetătorilor de polen. 
Academicianul sovietic A. Imșenețki 
a demonstrat cu ajutorul unor expe
riențe extrem de riguroase că me
teoriții culeși de pe pămînt după un 
timp mai îndelungat sau cei care au 
stat vreme mai multă în sol, pot re
cepționa, prin infime fisuri, tot felul 
de microbi. Discuția despre „urmele 
de viață" din meteoriți, care stîrnise 
atîta interes în lume, și-a pierdut 
astfel — cel puțin pentru moment — 
baza faptică. Lucrările experimenta
le stimulate de această discuție au 
contribuit însă la dezvoltarea teoriei 
științifice și a tehnicii, sugerînd ste
rilizarea rachetelor și sondelor cos
mice pentru a se putea sesiza even
tuala existență a unor vietăți micro
scopice extraterestre.

Explicația materialistă a originii 
vieții, bazată pe istoria naturii, do- 
bîndește, pe scară mondială, tot mai 
multă putere de convingere. Ea con
tribuie în măsură crescîndă la stă
vilirea mistificărilor cu caracter 
idealist-religios, cît și a denaturări
lor mecaniciste care, deși neintențio
nat, favorizează totuși mistificările. 
Pas cu pas, știința smulge vălurile 
de pe tainele naturii, iar cîndva, o 
dată cu pătrunderea tot mai adîncă 
a omului în Cosmos, studiul originii 
vieții pe Pămînt își va lărgi cadrul, 
se va transforma în știință compara
tă a originii vieții în corpuri cerești.

Descoperire 
interesantă

na-Colaboratorii laboratorului 
țional de fizică din Anglia au des
coperit un fenomen interesant: o- 
bișnuitul bioxid de carbon uscat, 
(gheața uscată), devine un foar
te bun conducător de curent 
dacă este supus la o presiune mai 
ridicată. In stare normală, gheața 
uscată este un bun izolator. După 
cum au arătat experiențele, în pro
cesul creșterii presiunii survin mo
dificări în structura cristalină a 
gheței uscate, astfel îneît la presiu
nea de 35 000 atmosfere rezistența 
electrică specifică a gheței este 
identică cu cea a unor metale.

Prin natura sa, conductibilitatea 
gheței uscate se deosebește de cea 
a metalelor; această 
ar putea fi denumită 
semiconductibilitate.

La același laborator 
ținute, de asemenea, date potrivit 
cărora conductibilitatea antimoniu- 
rii de indiu, binecunoscut Semicon
ductor, crește de 1 milion de ori 
după ce structura sa cristalină tre
ce într-o stare nouă sub acțiunea 
presiunii de 30 000 atmosfere.

Descoperirea poate avea un rol 
foarte important în lămurirea 
mecanismelor fundamentale ale 
semiconductibilității.

proprietate 
mai precis

au fost ob-

Un nou 
carburant

In Italia s-a realizat un nou car
burant pentru motoarele de auto
mobil, denumit „Propellant Cal- 
tex-Boron“. El permite un mai 
bun control al combustiei, ușura
rea pornirii motorului, accelerații 
mai regulate și mai suple, dimi
nuarea zgomotului, creșterea du
ratei bujiilor. Acest amestec de bor 
și hidrogen poate face să se mă
rească cu 40 la sută conținutul de 
energie al celei mai bune hidro
carburi cunoscute.

Telefon cu...
in emone

In R. F. Germană a fost realizat 
un nou tip de aparat telefonic, 
care nu are nici disc și nici 
butoane. Pentru a forma numă
rul, abonatul trebuie să atingă nu
mai adîncitunle în care se află no
tate cifrele. Aparatul mai dispune 
de un dispozitiv de memorizare 
prin care se poate face apelul a- 
bonaților solicitați cel mai frecvent 
atingindu-se doar una sau două 
adîncituri cu cifre.

Me di cina 
în anul 2000

medici australieni scriu în- 
articol apărut în revista

Doi 
tr-un 
„Medical Journal of Australia" că 
în anul 2000 diagnosticul bolilor 
pacienților internați în spitale va 
fi stabilit cu ajutorul mașinilor e- 
lectronice perfecționate de calcul, 
care pot găsi informația necesară 
mai repede decît medicul clinician.

La Kuibîșev s-a deschis o expoziție 
Dintre exponatele studenților de Ia 
elicopterul cu un singur loc „Vihr-1",

de lucrări realizate 
Institutul de aviație 
cu reacție. El poate 

geologi, pescari, alpiniști etc

Răspundem celor care vor să știe

CU GAZE
In urma apariției articolului „Ten

dințe în dezvoltarea motoarelor cu ar
dere internă" („Scînteia" nr. 6440), 
cititorul ION TIBU, jurist din Oradea, 
ne-a scris că ar dori să cunoască mai 
multe detalii privind principiul de 
funcționare a motorului-turbină cu gaze. 
Ne-am adresat de aceea din nou au
torului articolului menționat, tovară
șul prof. ing. CONSTANTIN ARAMA, 
membru corespondent al Academiei
R. P. Romîne, și am primit răspunsul 
pe care-l publicăm acum.

★
După cum se știe, în cilindrii motoa

relor cu ardere internă cu pistoane se 
realizează aspirarea și comprimarea 
amestecului de aer și combustibil, ar
derea lui și destinderea produselor ar
derii, acestea din urmă fiind apoi 
evacuate în exterior. Această succesiune 
de procese este, evident, repetată, avînd 
un caracter ciclic. Ideea ca procesele 
arătate să se producă fiecare într-un 
organ separat — și ca atare să poată 
avea o desfășurare continuă — a dus 
la conceperea turbinei cu gaze, motor 
pur rotativ cu ardere internă.

In motorul-turbină, așa cum se poate 
vedea in schema 1, aerul atmosferic 
este comprimat de către un compresor 
rotativ și împins în camera de ardere. 
Combustibilul este injectat aici în mod 
continuu Gazele de ardere care se 
produc acționează paletele unei turbine. 
O parte din energia produsă de turbină 
servește la antrenarea compresorului, 
iar restul, prin intermediul transmisiei, 
este folosit în exterior. Deoarece prin 
compresor și turbină trec debite mari 
de gaze, acestea pot avea dimensiuni și 
greutăți reduse numai dacă au turații 
foarte ridicate, și anume cuprinse între 
20 000 și 90 000 de rotații pe minut. In 
felul acesta, greutatea unui agregat cu 
turbină cu gaze avînd schema de func
ționare arătată reprezintă pînă la 20 la 
sută din cea a unui motor cu pistoane 
cu curse alternative de aceeași putere.

Randamentul unui motor termic de
pinde în mod substanțial de mărimea 
temperaturii maxime de lucru a gaze
lor. La un motor cu piston aceasta 
poate fi foarte ridicată (2000—3000° C), 
căci datorită caracterului variabil în timp 
al proceselor ea are o durată de apli
care extrem de scurtă. La motorul cu 
turbină cu gaze temperatura nu poate 
depăși însă 600—800" C, sau în condiții 
speciale, 1000° C, deoarece camera de 
ardere și paletajul turbinei sînt in per
manență în contact cu gazele de ardere. 
Această limitare a temperaturii ma
xime — și deci a economicității — este 
impusă, evident, de rezistența mate
rialelor din care sînt confecționate ca
mera de ardere și turbina. Din acest 
motiv, consumul specific de combustibil 
al agregatului turbină cu gaze avînd 
schema arătată este de 2—3 ori mai 
mare decît cel al unui motor cu pistoa
ne. Remedierea acestui dezavantaj esen
țial al agregatului turbină cu gaze se 
poate realiza parțial prin recuperarea 
unei părți a căldurii gazelor de evacua
re, și anume utilizînd-o la încălzirea ae-

CITITORII DESPRE CARTEA TEHNICĂ
Un ajutor prețios

Fiind lăcătuș într-o secție a 
Uzinelor de țevi „Republica" și elev 
în anul III la Școala tehnică serală 
de maiștri, cartea tehnică îmi este 
sursa cea mai apropiată de docu
mentare în diferite probleme de 
specialitate. Biblioteca uzinei ne 
pune la dispoziție suficiente cărți 
tehnice, iar cele pe care nu le gă
sesc aici le studiez la Biblioteca 
Centrală de Stat sau le cumpăr. A- 
ceste cărți ne ajută, pe mine, ca și 
pe alți muncitori, să cunoaștem și 
să folosim în bune condiții ma
șinile. Pe baza studierii căr
ții „Proprietățile și alegerea meta
lelor folosite în industria construc
toare de mașini" de ing. Vasile Con
stantin și ing. Iulian Dănescu și a 
altor lucrări despre tehnologia me
talelor am reușit să aduc perfec
ționări la unele mașini, piesele in
troduse avînd o durată de funcțio
nare mai mare. De asemenea, con
sultând alte lucrări de specialitate 
am conceput un dispozitiv mecanic 
de strunjit.

Frecventând bibliotecile și libră
riile, am constatat lipsa unor lu
crări despre mecanizare care să se 
adreseze mai ales lăcătușilor, să cu
prindă metode de întreținere și re
parare a utilajelor produse de către 
industria noastră constructoare de 

studenți. 
remarcă

de
se
fi folosit de 

rului care iese din compresor și trece 
în camera de ardere. Totuși, prin astfel 
de mijloace agregatul-turbină cu gaze 
prezintă performanțe acceptabile nu
mai într-un interval foarte restrîns de 
turații și de sarcini.

In utilizările staționare și mai ales în 
cele de tracțiune feroviară și rutieră, a

Camera cfc ardere

ft educi or

Turbina

Țvacuare

Schema 1 : motor turbină cu gaze

Compre-.

Transmisie

ceastă comportare este inacceptabilă. 
De aceea, în astfel de cazuri se recurge 
la împărțirea agregatului pe mai multe 
axe. Pentru tracțiune se utilizează 
frecvent soluția constructivă cu două 
axe (schema 2), în care turbina legată 

mioare

Schema 2 : turbină cu două axe

de transmisie este independentă din 
punct de vedere mecanic de grupul 
principal compresor-'turhină. Acesta din 
urmă poate funcționa astfel la regimuri 
puțin variabile de turație, aproape Inde
pendent de variația încărcării turbinei 
motoare T2, variație determinată de 
condițiile tracțiunii. Economicitatea a- 
gregatului este în acest caz satisfăcă
toare, comparabilă cu aceea a motoru
lui cu pistoane. Toate aceste măsuri au 
sacrificat, firește, simplitatea construc
tivă a agregatului și i-au mărit prețul 
de cost, care, la puteri egale, este cu 
circa 40 la sută mai mare decît al mo
torului cu pistoane.

Există și construcții cu trei axe, cu 
răcire intermediară a aerului comprimat, 
cu reîncălzire într-o cameră de ardere 
suplimentară înainte de turbina motoa
re și cu recuperarea căldurii gazelor 
evacuate, care duela îmbunătățiri și mai 
mari ale performanțelor, însă, evident, în 

mașini. M-ar interesa îndeosebi 
schemele cinematice și de ungere, 
datele tehnice ale materialelor fo
losite în atelierele mecanice. „Car
tea lăcătușului" de ing. V. Răchicu 
și ing. P. Teodorescu ar fi util să 
apară intr-o ediție revăzută, adusă 
la zi, deoarece datele din unele ca
pitole sînt depășite de standardele 
în vigoare, după cum e necesar 
să fie completată cu ultimele nou
tăți tehnice din domeniul lăcătușe- 
riei. Ne-ar fi de ajutor dacă s-ar 
edita o „Agendă a lăcătușului" care 
să cuprindă lucrări de desen tehnic, 
calcule de roți dințate, materiale 
noi apărute în construcția de ma
șini și modul de utilizare a lor etc.

Virgil COCIORHAN 
Uzinele „Republica" 
din București

Mai aproape de soluțiile 
practice

In ultimii ani, Editura tehnică a 
oferit specialiștilor din industria 
constructoare de mașini-unelte un 
număr important de tratate, cursuri, 
manuale, îndrumătoare etc. Dintre 
lucrările acestei edituri întâmpinate 
cu interes, remarc apariția primelor 
volume din „Colecția de atelier" 
precum și seria manualelor pentru 
muncitori. Printre volumele apărute 
în această colecție sint unele mult 
căutate și consultate — „Filetarea 
la strung" de N. Constantin. „Găuri- 
rea" de Z. Duca etc. Popularitatea 
acestor lucrări se datorește, între 
altele, modului accesibil de tratare 
a problemelor. Exemplele pentru de
monstrarea și explicarea unor pro
bleme luate din specialitatea în care 
lucrează cititorul sporesc valoarea 
cărții. Acest principiu a fost aplicat 
cu bune rezultate și în „Matematica 
pentru muncitori" de St. Zarea, in 
care noțiunile și teoremele sint de
monstrate pe piese fabricate curent, 
deci binecunoscute muncitorilor. 
Editarea unor lucrări tehnice și co
lecții ca: îndrumătoare, memora
toare, dicționare, volumele din se
ria „Biblioteca standardizării" au 
constituit, de asemenea, o inițiativă 
meritorie.

Au apărut însă și lucrări care, ne- 
fiind adaptate cerințelor reale ale 
producției, n-au putut suplini deplin 
lipsa anumitor cărți tehnice de ni
vel mediu. Autorii unor manuale 
destinate muncitorilor și cîtorva vo
lume din „Colecția de atelier" folo
sesc un mod de expunere pretențios, 

detrimentul prețului de cost. Astfel de 
agregate au fost realizate recent de 
către uzinele „Ford" pentru autovehi
cule de 300—600 CP și înregistrează 
consumuri specifice de combustibil în 
jurul a 250 g/CPh (vezi C. Manea: 
„Noutăți în construcția motoarelor 
auto", Editura Militară 1964 și C. Sza- 
bodos-L. Rubel: „Progrese recente în 
construcția automobilelor". Editura teh
nică 1961).

O altă cale de creștere a economici
tății instalației cu turbină cu gaze este 
încredințarea sarcinii de producere a 
gazelor care acționează paletele turbi
nei unui motor cu aprindere prin coin-

pistoane (Diesel), sau unui 
Cer- 
libe-

primare cu 
motor cu pistoane libere (vezi E. 
nea: „Mașini termice cu pistoane 
re", Editura tehnică 1960). Motorul cu 
piston are un randament termic ridicat, 
astfel incit la agregarea sa cu o turbină 
propriu-zisă economicitatea întregii tn- 
stalații este înaltă.

Lipsa unei instalații de răcire, simpli
tatea sistemului ae ungere, greutatea 
totală mică și gabaritele reause ale 
agregatelor de turbine cu gaze fac ca 
acestea să prezinte interes deosebit pen
tru toate domeniile de utilizare. Cîști- 
gînd în mod absolut domeniul aviației 
de mare viteză, turbina cu gaze se uti
lizează din ce în ce mai mult și în 
centrale electrice ca unități de vîrf de 
puteri mari, precum și în grupuri 
motopompe și motogeneratoare de pu
teri mici. Aplicarea sa la tracțiune este 
încă condiționată de rezolvarea unei 
serii de probleme deficitare, asupra că
rora este îndreptat în prezent efortul 
principal al cercetărilor, ca fa
bricarea de materiale înalt terrno- 
rezistente și cu prețuri de cost scăzute, 
echilibrarea perfectă a pieselor rotitoa
re la turații foarte mari, îmbunătățirea 
ținutei de serviciu a lagărelor, micșora
rea dimensiunilor și greutății reductoa- 
relor de turație dintre turbina de pu
tere și transmisie, reducerea zgomotelor 
(mai ales la admisia aerului în com
presor), evitarea îmbîcsirii rapide a 
schimbătoarelor de căldură, găsirea unei 
soluții sigure și raționale pentru obți
nerea acțiunii de frînă de motor etc. 
Pe măsura rezolvării acestor probleme, 
agregatul turbină cu gaze se va impune 
tot mai mult în domenii de utilizare 
ocupate deocamdată aproape exclusiv 
de motorul cu piston.

tratează anumite probleme la un ni
vel teoretic mult prea înalt pentru 
ca să reprezinte un sprijin eficace 
în munca celor cărora se adresează. 
In afara cîtorva exemple cla
sice, aceste cărți conțin un număr 
restrîns de soluții tehnice cu posibi
lități de aplicare. Terminologia folo
sită ar trebui explicată în text și nu 
la „subsol" sau în nomenclatoare a- 
tașate la sfîrșitul lucrării. Memora
toarele apărute se repetă unul pe 
altul sau se completează reciproc, 
incit numai împreună reprezintă un 
memorator deplin utilizabil.

O lucrare mai cuprinzătoare, si
milară celor amintite dar destinată 
cadrelor cu pregătire medie și su
perioară din secțiile de prelucrări 
mecanice și completată cu recoman
dări de ordin tehnologic și metodo
logic 
nită.

ar fi cit se poate de bineve-

Andrei SZELL
tehnolog, Uzinele „23 August" 
din București

Ar trebui reeditate
Editura tehnică prezintă cititori

lor săi lucrări cu un conținut variat, 
care sint de un real ajutor practic. 
Au apărut cărți care tratează pro
bleme actuale ale tehnicii contem
porane, cum sint: automatizarea, 
comanda după program a mașmilor- 
unelte etc.

Cărțile despre rezistența materia
lelor, organe de mașini, tehnologia 
ștanțării, construcția dispozitivelor 
etc sint apreciate și căutate. Prin 
succesiunea edițiilor, aceste lucrări 
ar trebui să constituie o prezență 
permanentă în vitrinele librăriilor. 
Multe dintre ele sint însă epuizate. 
Reeditarea unora dintre cărțile epui
zate ar da posibilitatea bibliotecii^ 
tehnice să-și completeze fondul ac-d 
tual de lucrări pe care le posedă în 
exemplare insuficiente. Ar fi necesa
ră, totodată, editarea unui memora
tor al constructorilor de mașini, bine 
documentat. Eventual, acesta ar pu
tea fi tipărit în mai multe volume 
cuprimî.nd, înmănuncheate, toate da
tele referitoare la construcția de 
mașini apărute pînă acum dispersat, 
în diferite manuale și îndrumătoa
re. într-un astfel de memorator, cel 
interesat ar trebui să găsească so
luții tehnice precise în problema 
care-l preocupă fără să mai apeleze 
la alte lucrări.

Ing. Mlrcea VINTILĂ
Uzinele „23 August" 
din București
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DIN PAGINILE
UNUI ALBUM

Tn cadrul campaniei electorale pentru 
alegerile de la 7 martie, Consiliul re
gional F.D.P. Brașov pregătește diterite 
tipărituri care, prin cifre și imagini su
gestive, vor înfățișa realizările înfăptuite 
în , legiune de la alegerile precedente 
pîrtă astăzi, lată cîteva spicuiri din albu
rn il, tipărit recent, „Înfloresc orașele și 
sa ale regiunii Brașov".

LOCUINȚE NOI
Una din principalele caracteristici ale 

orașelor și satelor regiunii Brașov este 
înnoirea lor continuă. Construcția de lo
cuințe a luat, în ultimii ani, o mare am
ploare. în orașele Brașov, Sibiu, Mediaș, 
Sighișoara, Făgăraș s-au construit car
tiere noi. în cartierul Steagul roșu din 
Brașov s-au dat pînă în prezent în folo
sință peste 5 000 de apartamente. Un 
alt cartier se înalță în zona gării de că
lători și el va număra în faza finală 5 000 
de apartamente. La Sibiu s-a încheiat în 
anul trecut construcția noului cartier Te- 
rezianum, iar în acest an vor fi ridicate 
primele locuințe în viitorul cartier din 
zona hipodromului, care va număra în 
faza finală 5 000 de apartamente. De la 
ultimele alegeri, în orașele regiunii s-au 
dat în folosință peste 10 000 de aparta
mente, iar în anul 1965 peste 3 000 a- 
partamente se vor alătura celor construi
te pînă acum. Un ritm intens a cunoscut 
construcția de locuințe și la sate. Din 
1961, în satele regiunii Brașov s-au 
construit circa 15 000 de case noi.

UN DEBIT DE APĂ 
DUBLU

în trecut, orașele regiunii au avut o 
situație grea în ceea ce privește alimen- 

ea cu apă și canalizarea. Pînă în 1944 
Ovar Brașovul și Sibiul dispuneau de o 
rețea de alimentare cu apă. Aceasta cu
prindea doar zona centrală a orașelor 
respective. în ultimii ani în regiune

Noul cămin al Giupulul școlar petrol-chimle din Copșa Micâ

ȘAHEchipe bucureștene de handbal peste hotare
• Handbalistele de la Rapid învingătoare în R. D. 
Germană • Dinamoviștii bucureșteni pleacă azi 
la Madrid

Echipa feminină de handbal Rapid 
București a participat la un turneu- 
fulger organizat de clubul Lokomo
tiv Rangsdorf, în localitatea Frank
furt pe Oder. Handbalistele bucureș
tene au obținut un frumos succes, 
terminînd neînvinse cele patru me
ciuri disputate cu acest prilej. In 
p— iminarii rapidistele au cîștigat cu 

-1 întîlnirea cu Slavia Praga, cu 
5—2 partida cu D.H.f.K. Leipzig și 
au terminat la egalitate (7—7) meciul 
cu Fortschritt Weissenfels. In finala 
competiției, sportivele noastre au în
trecut pe Lokomotiv Rangsdorf cu 
7—6 (5—4).

DIN SPORTUL INTERNATIONAL
C. C. E. LA BASCHETPELE ELIMINAT DE PE TEREN

Pe stadionul Maracana din Rio de Ja
neiro, în prezența a peste 120 000 de 
spectatori, Botafogo Rio a învins cu sco-' 
rul de 3—2 (3—0) pe F.C. Santos, in
tr-un meci contînd pentru turneul final 
al campionatului brazilian de fotbal. 
Meciul a avut o desfășurare „pasionan
tă" și deseori arbitrul a trebuit să 
oprească partida avertizînd pe jucători 
pentru intrări periculoase. In ultime- 
e 3 minute au fost eliminați de pe te

ren doi jucători de la Botafogo și Pele 
de la Santos, care a protestat la deci
ziile arbitrului. Cu acest prilej și-a făcut 
reintrarea în echipa Botafogo renumi
tul internațional brazilian Garrincha, 
operat în septembrie la genunchi. El nu 
a dat însă deplină satisfacție, fiind ne
voit să părăsească terenul de joc în ul
timele 15 minute.

14 ECHIPE LA „MONDIALELE**

Ziarul „LE FIGARO" publică un 
reportaj de la trimisul său în Arabia 
Saudită:

îndată ce știrea încoronării lui Fei- 
sal a fost difuzată de un comunicat 
special al ministrului informațiilor, șei- 
cul Jamil al Hugeilan, ea a provocat un 
mare entuziasm. Pentru mulți, Feisal 
simbolizează speranța.

Nu a sosit oare timpul de a face să 
cadă barierele și interdicțiile riguroase 
impuse de fanatismul războinicilor pe 
care Abdul Aziz îi recrutase în rîndul 
triburilor din Nejd, acel mare platou 
pustiu a cărui monotonie nu este tulbu
rată decît de vîrtejurile de praf în care 
beduinii văd «coada diavolului care se 
mișcă» ? Am parcurs pe sute de kilome
tri oceanul de nisip și de pietre fără a 
întîlni vreo vietate. Drumul de la Riad 
la Dharan, prin golful Persic, lung de 
470 km, nu trece prin nici o așezare. 
Numai cîteva corturi negre țesute din 
păr de capră străpung, la distanțe foar
te mari, peisajul acesta mineral în care 
dromaderii au aerul că pasc pietre.

Ocupînd o suprafață de două ori cît 
cea a Franței, Arabia Saudită nu este 
populată decît de opt milioane de locui
tori. Cifra oferită de sursele oficiale 
este redusă la șase sau patru milioane. 
De altfel, prea puțin contează dacă este 
vorba de opt sau patru, întinderea a- 
ceasta imensă este practic goală, ceea 
ce totuși ridică probleme de nerezol
vat atunci cînd este vorba de aplica
rea planului de dezvoltare econo
mică elaborat de guvern. Din șase 
sute milioane dolari consacrați a- 
nul trecut acestui buget, abia a fost 
cheltuită o treime ! Banii nu lip
sesc aici și dacă Arabia este o țară sub
dezvoltată, aceasta nu este din lipsa re
surselor, ci din lipsa brațelor de muncă 
și mai ales a unor capete luminate.

Singure redevențele companiei pe
troliere americane ARAMCO, care 
exploatează cel mai mare zăcămînt 
de petrol din peninsulă, au adus în 1963 
456 200 000 dolari bugetului saudit. 
Ceea ce reprezintă o creștere de 50 la 
sută din 1959 și o treime din bugetul 
total al țării. La aceasta se adaugă im
pozitele, taxele portuare, taxele vamale, 
precum și veniturile pelerinajului la 
Mecca, principala resursă a țării înainte 
de descoperirea aurului negru.

Dacă Arabia s-a născut din punct de 
vedere politic îndată după primul război 
mondial, abia la sfîrșitul celui de-al doi
lea conflict planetar, o dată cu creșterea 
producției petroliere, a început să 
se transforme. Cu banii strînși — 
mai întîi sub formă de monezi de 
aur îngrămădite în palatul cu ziduri 
de cărămizi nearse în care lo
cuia Abdul Aziz, în centrul vechiului 
Riad, astăzi demolat de buldozerele

NUNTĂ CU PERIPEȚII

Revista „Cruzeiro Intemacional" 
relatează despre o nuntă cu totul ne
obișnuită, din localitatea argentiniană 
San Jose de Oriente. După ce doi ti
neri căsătoriți au petrecut toată noap
tea la nuntă, spre dimineață au dis
părut amîndoi. S-a constatat curînd 
că nora a fugit cu socrul său, iar gi
nerele cu soacra sa.

HARTĂ-BALON

Ultima noutate în domeniul rechi
zitelor școlare : o hartă a lumii care 
se umflă ca un balon. După ce a fost 
umflat (suflînd în el cu gura), balonul 
se montează pe un suport din mate
rial plastic și în zece minute... poți 
dovedi că pămîntul este rotund.

DE HANDBAL FEMININ
într-o ședință a federației internațio

nale de handbal, care a avut loc la Ba
sel, s-a anunțat că la campionatul 
mondial feminin de handbal, programat 
anul acesta între 20 și 27 noiembrie 
în mai multe orașe din R. F. Germană, 
și-au anunțat oficial participarea 14 
echipe: R. P. Romînă (deținătoarea 
titlului), Danemarca, Olanda, Japonia, 
Iugoslavia, Norvegia, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, Suedia, U.R.S.S., R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, S.U.A. și 
R. F. Germană. 

s-au efectuat importante lucrări de ali
mentare cu apă a orașelor, Pentru aces
tea, numai în perioada care s-a scurs 
de la ultimele alegeri s-au cheltuit peste 
100 milioane lei. S-au făcut importante 
lucrări pentru alimentarea cu apă a ora
șelor Brașov, Sibiu, Mediaș, Rupea, Fă
găraș, Cisnădie. Rețeaua de distribuție 
a crescut cu 175 km. Debitul de apă 
care alimentează orașele s-a dublat. Pa
ralel s-au executat importante lucrări de 
canalizare.

DE LA 42 LA 66 ANI
Reterindu-se la lipsa asistenței medi

cale în trecut, publicația „Gazeta Tran
silvaniei", care apărea la Brașov, con
semna în numărul 2 din 1933 : „Se con
stată o creștere anuală progresivă atît a 
bolnavilor, cît și a morților, față de care 
sîntem aproape dezarmați, neavînd 
unde-i izola și trata”. Cu totul alta este 
astăzi, situația ocrotirii sănătății oameni
lor muncii. Numai în ultimii ani în re
giune s-au construit din fondurile statului 
numeroase unități sanitare, printre care 
spitalul unificat Agnita, maternitatea și 
casa copilului din Sibiu, un spital și o 
policlinică în orașul Victoria, o stație de 
Salvare, laborator de izotopi radioactivi 
în Brașov. în cele 38 spitale, 22 policli
nici și 218 circumscripții medicale, cîte 
există în regiune, lucrează peste 1 600 
medici și peste 5 000 cadre medii sani
tare, adică un medic și 3 cadre me
dii la 656 locuitori. Datorită 'mă
surilor luate, mortalitatea infantilă a scă
zut de la 13,4 la sută în 1938, la 3,7 
la sută în prezent. Durata medie de via
ță a populației din regiune, față de a- 
ceeași perioadă, a crescut de la 42 la 66 
ani.

Acestea sînt cîteva din realizările mai 
importante, oglindite în albumul „în
floresc orașele și satele regiunii Brașov”.

Nicolae MOCANU 
coresp. „Scînteii"

După cum s-a mai anunțat, în zi
lele de 15, 16 și 17 ianuarie la Ma
drid va avea loc un turneu interna
țional masculin de handbal,*  organi
zat de clubul Atletico Madrid. La 
această competiție participă, în afara 
echipelor Dukla Praga, Atletico Ma
drid și Sabadell Madrid, și formația 
Dinamo București, campioana țării 
noastre.

Dinamoviștii, care acum cîteva zile 
s-au reîntors în țară după un turneu 
întreprins în R. F. Germană și Fran
ța, urmează să plece la Madrid în 
cursul zilei de astăzi.

în competiția feminină, la Amsterdam, 
Blue Stars-Amsterdam a repurtat o sur
prinzătoare victorie, cu scorul de 64—63 
(36—25), în meciul cu Slavia Sofia. Re
turul va avea loc la Sofia. Două parti
de s-au disputat în cadrul competiției 
masculine: la Reykjavik, echipa fran
ceză A.S. Villeurbanne a întrecut cu 
74—42 (37—18) formația islandeză
„Reykjavik", iar la Sofia Lokomotiv a 
dispus cu 79—61 (47—36) de Wisla 
Cracovia.

Boberll austrieci Thaler șl Koseder (primii doi din stingă), campioni 
ai Europei Telefoto : Agerpres

Informații
Duminică dimineață s-a înapoiat 

de la Moscova ministrul comerțului 
exterior, Mihail Petri, care a sem
nat Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plăți între R. P. Romînă 
și U.R.S.S. pe anul 1965.

★
Luni la amiază a părăsit Capitala 

Mihail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, care, la invi
tația ministrului petrolului și chi
miei al Indiei, Humayun Kabir, va 
participa la inaugurarea rafinăriei 
de la Barauni și la festivitățile ce 
vor avea loc la 26 ianuarie cu pri
lejul zilei proclamării Republicii 
India. Țara noastră a participat la 
construirea rafinăriei de la Barauni 
prin livrarea unei instalații de sol- 
ventare a petrolului cu bioxid de 
sulf.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei, precum și am
basadorul Indiei în R. P. Romînă, 
K. R. F. Khilnani.

(Agerpres)

Plenara Consiliului
U. A. S. R.

în ziua de 10 ianuarie a.c. a avut 
loc Plenara Consiliului U.A.S.R. 
care a dezbătut problemele referi
toare la convocarea celei de-a V-a 
conferințe pe țară a U.A.S.R. Ple
nara a hotărît ca lucrările conferin
ței să înceapă în ziua de 19 februa
rie a.c. la București și a stabilit mă
surile pregătitoare necesare. De ase
menea, plenara a ascultat informa
rea și a aprobat activitatea delega
ției U.A.S.R. care a participat la lu
crările celui de-al VIII-lea Congres 
al Uniunii Internaționale a Studen
ților.

(Agerpres)

A început turneul feminin 
de la Beverwijk

Șahiste fruntașe din mai multe țâri 
europene participă la tradiționalul 
turneu internațional de la Beverwijk, 
organizat la fiecare început de an 
de federația olandeză de speciali
tate. La întreceri a fost invitată și 
campioana noastră Alexandra Nico- 
lau, maestră internațională, care la 
trecutele ediții ale turneului s-a nu
mărat printre protagoniste.

Prima rundă a avut loc aseară. 
Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit rezultatele tehnice.

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE BOB 

în stațiunea italiană de sporturi de iar
nă de la Cortina d’Ampezzo, care în 
1956 a găzduit Jocurile Olimpice, au în
ceput campionatele europene de bob. In 
proba rezervată echipajelor de două 
persoane titlul a fost cîștigat de austrie
cii Ervin Thaler și Adolf Koseder. Ei 
au reușit să întreacă pe favoriții pro
bei, italienii Renaldo Ruahi și Enrico 
Lorenzo. Cel mai bun timp realizat în 
manșa I a fost obținut de italieni cu 
1’21” 42/100 față de 1’21” 64/100 al echi
pajului austriac. In manșa următoare 
austriecii s-au comportat remarcabil, 
devenind campioni ai Europei.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
GRUPUL P.E.S.T.
Șl ȘANSELE CONSERVATORILOR

Eventualitatea ținerii unor alegeri 
în primăvară în Anglia preocupă în 
ultimul timp presa occidentală. Zia
rul „Frankfurter Allgemeine" scrie :

Fostul ministru conservator al comer
țului, Heath, a confirmat, la reîntoarce
rea sa din Scoția, că discuțiile sale pur
tate acolo cu conducătorul opoziției, 
Alec Douglas Home, s-au referit, în 
principal, la pregătirile ce urmează a 
fi făcute în vederea ținerii unor alegeri 
în primăvară. Este problematic dacă 
Heath consideră într-adevăr serios pe
ricolul ca Wilson — singurul ce poate 
lua hotărîri în această problemă — să 
țină în curînd alegeri. Dar conservato
rii trebuie să fie pregătiți pentru aceas
tă eventualitate, destul de amenințătoa
re pentru ei.

Asigurările date pînă acum din par
tea laburiștilor că Wilson nu se gîn- 
dește să țină în curînd alegeri, nu spun 
desigur nimic, deoarece scopul acestei 
manevre este obținerea unei victorii e- 
lectorale prin surprindere, profitîndu-se 
de dezorganizarea adversarului. în ori
ce caz, zvonurile despre eventualitatea 
unor alegeri ar putea dăuna foarte mult 
încrederii în liră din partea City-ului și 
a străinătății, încît premierul s-ar putea 
vedea constrîns să dea publicității in
tențiile sale.

în afara marilor considerente de ordin 
național de care ține seama orice pre
mier englez în luarea unei hotărîri de a 
ține alegeri, un mare rol îl joacă clima

DISPUTĂ PENTRU ÎNTÎIETATE

Ziaru} „COMBAT1' publică sub titlul 
de mai sus un comentariu semnat de 
Georges Andersen.

Un nou record mondial a fost bă
tut : societatea japoneză „Mitsubishi" 
a semnat cu compania de navigație 
norvegiană „S.I.G. B.ergessen et Co“ 
un contract pentru construirea unui 
petrolier de 160 000 tone. Petrolie
rul, cu numele „Viking", cel mai mare 
și cel mai modem construit vreodată, 
va fi gata de a fi predat între iulie și 
septembrie 1967 și va fi urmat, cîteva 
luni mai tîrziu, de un alt vas de același 
tonaj.

Dispoziția de construcție face parte 
dintr-o comandă a firmei norvegiene 
„Bergessen", totalizînd șaptesprezece 
milioane lire sterline. Tranzacția oglin
dește expansiunea fabuloasă a șantiere
lor navale japoneze în fruntea cărora 
se află două întreprinderi-coloși, so
cietățile „Mitsubishi" și „Ishikawajima- 

Șantierul naval din Osaka

RĂMAȘI ÎN EPOCA DE PIATRĂ

în regiunea centrală a Australiei a 
fost descoperit un trib de aborigeni 
care se mai găsește încă la nivelul e- 
pocii de piatră. în legătură cu acești 
locuitori, pierduți printre dunele de 
nisip ale unei regiuni aride, dr. Do
nald Thompson, șeful secției de an
tropologie de la Universitatea din 
Melbourne, a făcut dezvăluiri intere
sante într-o serie de articole apărute 
în publicațiile din Sydney. Savantul 
arată că principala hrană a acestor 
aborigeni o constituie pisicile sălba
tice. Locuitorii acestui trib nu cunosc 
încă nici un fel de îmbrăcăminte, iar 
viața lor e destul de grea din cauza 
lipsei de apă. Dar, arată Thompson, 
datorită nevoilor, de secole ei posedă 
cunoștințe uimitoare în privința de
pistării surselor de apă. Dr. Thomp
son a făcut două expediții în această 
regiune, în 1957 și 1963—1964.

FAMILIA CELOR DE PESTE 
100 DE ANI

Nurdjahan-Hala Primova, locuitoa
re a satului Aidînbulag din Azerbaid
jan a împlinit recent 121 de ani. Toți 
cei trei fii ai ei au depășit vîrsta de 
100 de ani, iar doi dintre frații ei au 
împlinit vîrsta de 102 și respectiv 
104 ani. în total, familia Primovei nu
mără 63 de persoane. Capul acestei 
familii, Sardar Primov, a murit în 
urmă cu 23 de ani la vîrsta de 107 
ani.

MUMII FALSE

în urma cercetărilor efectuate de 
un grup de egiptologi britanici s-a 
descoperit că cele 30 de mumii achi
ziționate din Egipt de prințul de Wal- 
les în anul 1869 și donate unor mu
zee britanice sînt false. Ziarul „Sun

tul moral al principalului partid advers. 
Din acest punct de vedere, pentru Wilson 
tentația de a ține alegeri timpurii tre
buie să fie aproape irezistibilă. Bilan
țul mizer al conservatorilor i-a fost pre
zentat tipărit. Este vorba nu de un bi
lanț colorat cu iluzii de partid, ci de 
unul prelucrat de un grup de studiu. A- 
cest grup se numește „Pressure for Eco
nomic and Social Toryism" —- pre
scurtat : P.E.S.T. Grupul a fost înfiin
țat anul trecut la universitatea din 
Cambridge și, de atunci, s-a extins la 
toate universitățile. Acest grup se pare 
că se bazează în special pe aripa de 
stînga a conservatorilor.

Numitorul comun al criticii grupului 
P.E.S.T., apărut într-un manifest cu titlul 
„Conservatorii vor pierde", este un re
proș. «Noi credem că fără o schimbare 
fundamentală de concepție în cadrul 
partidului conservator există o posibili
tate sporită a unei noi și mai mari in
fringed în cadrul unor alegeri viitoare». 
Tabloul pe care partidul conservator îl 
oferă publicului este cel al unei pături 
conducătoare omogene: din 55 de 
membri ai cabinetului din 1951, 21 au 
fost educați la Eaton, 7 la Harrow și 4 
la Wincester. Pe tărîm politic, declinul 
partidului trebuie căutat în «sterilita
tea spirituală». Schimbarea cea mai ne
cesară și cea mai potrivită, în cadrul 
partidului conservator, ar trebui să aibă 
loc la nivelul conducerii partidului.

Grupul P.E.S.T. neagă că intenționea
ză să-l atace pe sir Alec Douglas Home, 
dar continuă : «Oricît de bine s-ar fi 
adaptat sir Alec rolului de prim-minis- 
tru și oricît de liberale ar fi concepțiile 
lui personale, el simbolizează forțe care 
au puțin de-a face cu conducerea unei 
Britanii noi».

Harima". Progresul lor îi neliniștește 
pe constructorii europeni. Dacă Statele 
Unite se acomodează cu ușurință la mo
dificările pieței, avînd în vedere unele 
interese comune și investiții împărțite, 
șantierele europene apreciază că activi
tatea constructorilor japonezi depășește 
limita unei «concurențe loiale».

Reprezentanții șantierelor navale din 
Belgia, Danemarca, Franța, Italia, Olan
da, Norvegia, R.F.G. și Suedia au orga
nizat recent o acțiune simultană pe lîngă 
guvernele respective, invitîndu-le să facă 
o intervenție comună pe lîngă guvernul 
de la Tokio, spre a-i aminti că «sprijinul 
oficial acordat de acesta industriei na
vale japoneze constituie una din prin
cipalele cauze ale depresiunii care se 
abate asupra industriei de construcții 
navale vest-europene».

O notă elaborată de specialiștii din 
țările menționate amintește colaborato
rilor lui Sato (premierul japonez) că de 
la scăderea din 1957, prețurile noilor 
construcții navale rămîn inferioare ni
velului dorit și că situația, în loc să se 
amelioreze, tinde să se agraveze. Do
cumentul adaugă că partea Japoniei în 
producția mondială de vase, care nu 
era decît de 15 la sută în 1957, a ajuns

■HijiliBiiHi
day Telegraph", care relatează acest 
fapt, precizează că deschizînd un sar
cofag care purta numele unui bărbat 
s-a descoperit că acesta conține ose
mintele unei femei. Savanții egipto
logi pregătesc un raport asupra des
coperirii lor.

UN ROBINSON AMERICAN

Un vas din marina britanică a reu
șit să-l salveze, zilele trecute, pe Ro- 
binsonul american William Haas, în 
vîrstă de 52 de ani, care a stat timp 
de 30 de zile pe o mică insulă din 
Marea Caraibilor. La data de 3 de
cembrie Haas își propusese să par
curgă traseul Jersey — Insulele Ver
gine, la bordul unui yacht de 7 me
tri. El a plecat singur, dar, în apro
piere de insula South Cay, în arhipe
lagul Mira Por Vos, vasul său a nau
fragiat și el a reușit să ajungă pe pă- 
mînt cu numai 2 kg de apă, ceva ali
mente și un bidon de benzină.

UN NOU TUNEL IN ALPI

Potrivit proiectului guvernului el
vețian, viitorul tunel rutier prevăzut 
sub masivul Gothard, care va fi cel 
mai mare din Alpi, va avea o lungi
me de 16,4 km și va costa 861 mili
oane franci elvețieni. Tunelul sub 
Mont Blanc măsoară 11,6 km și cel 
sub Marele Saint Bernard — 5,8 km. 
Proiectul a fost pus la punct și va fi 
prezentat primăvara aceasta spre apro
bare parlamentului elvețian. Lucrări
le de străpungere, care vor dura șase 
ani, vor începe de la nord spre sud, 
la o altitudine de 1 150 m. Tunelul va 
lega Elveția de Italia și va constitui o 
dublură a tunelului feroviar care ab
soarbe aproape jumătate din traficul 
de călători și mărfuri prin Alpi. 

la peste 30 la sută la jumătatea anu
lui 1964 (corespunzînd cu 6 250 000 
tone). în perioada aceasta, comen
zile obținute de Japonia au fost 
pentru prima oară superioare tutu
ror comenzilor reunite ale șantie
relor navale vest-europene. In con
cluzie, țările europene îi acuză pe 
japonezi că vor, grație sprijinului gu
vernamental, să domine și să contro
leze ansamblul construcției navale mon
diale. In plus, instalațiile tehnice și 
rnîna de lucru mai ieftină asigură Ja
poniei avantaje inegalabile.

Ca răspuns la demersul țărilor euro
pene, Asociația constructorilor navali 
japonezi precizează că afacerile reali
zate de membrii săi au fost mai puțin 
strălucite în 1964 decît în 1963, deși 
tonajul maxim de 4 milioane tone, nicio
dată atins pînă în prezent, a fost de
pășit anul acesta. Nu este mai puțin a- 
devărat că partea Japoniei în construc
ția mondială nu corespundea în 1964 
decît cifrei de 38,5 la sută, față de 45,3 
la sută în 1963.

ARABIA SAUDITĂ IESE 
DIN EVUL MEDIU

1 LE FIGAROS

Spania: Un val de frig s-a abătut recent asupra orașului Madrid, 
în fotografie : Vedere parțială a lacului Casa de Campo acoperit de 

gheață și zăpadă

Totalitatea comenzilor șantierelor 
navale din lume s-a ridicat la 11 160 000 
tone în cursul primelor unsprezece luni 
din 1964, din care 4,3 milioane tone re
vin Japoniei. Acest declin relativ, care 
s-ar putea accentua în cursul următori
lor doi sau trei am, se datorește faptu
lui că șantierele navale japoneze sînt 
supraîncărcate de comenzi. Ele au 
construit, de la 1 ianuarie la 31 octom
brie 1963, vase totalizînd 6 milioane 
tone, din care 87 la sută au fost ex
portate.

Spre a avea contacte permanente cu 
constructorii europeni, constructorii na
vali japonezi vor deschide în aprilie 
(1965) la Londra un „centru naval ja
ponez", condus de K. Fujino, care a 
prezidat Oficiul de navigație din Minis
terul Transporturilor din Tokio. Stră- 
duindu-se să mențină «relații cordiale» 
cu șantierele europene, japonezii sînt 
hotărîți să nu semneze nici un acord 
internațional susceptibil să le limiteze 
producția și participarea lor liberă la 
construirea de vase în lume.

care trasează bulevardele largi luminate 
cu neon ale noii capitale — au trebuit 
să fie cumpărate, uneori foarte scump, 
mașini și aduși tehnicieni pentru a le 
conduce.

Totuși, în regiunea aceasta care părea 
să păstreze în subsolul său petrol în 

cantități aproape inepuizabile, lipsea 
ceea ce permite vieții să se dezvolte : 
apa. Atunci s-a produs un al doilea mi
racol saudit, descoperirea unei enorme 
suprafețe subterane cu apă. Prin găsirea 
apei, arabii au posibilitatea de a-și dez
volta țara.

Avînd vederi moderne, Feisal vrea 
să-și scoată poporul din imobilism și 
să-1 facă să intre în concertul națiunilor. 
Dar intenționează să facă aceasta res- 
pectînd pe cît posibil tradițiile care fac 
din Arabia ceea ce este. Ceea ce nu ex
clude îndrăznelile. Intr-o țară în care 
cinematograful nn există, iar femeile nu 
ies decît acoperite de văluri ne putem 
imagina revoluția care se pregătește. 
Utilizarea încă de anul trecut a unei 
crainice de către radiodifuziunea sau
dită i-a sesizat pe cei ce confundă 
progresul cu încălcarea unor reguli. Nu 
este acesta argumentul prezentat cu 
doi ani în urmă de delegația 
celor cinci sute de personalități 
venite special la Riad pentru a-i 
cere lui Feisal, pe atunci prim-ministru, 
să interzică deschiderea unei școli pen
tru fete în importantul oraș Buraida ? 
Buraida are mai multe școli de fete și, 
ca la Riad și Djeddah, cererile de în
scriere depășesc cu mult locurile dispo
nibile. Arabia duce lipsa profesorilor și 
institutorilor, iar cei ce există sînt, prac
tic, de origine străină, trimiși de țările 
musulmane, exceptînd cîțiva englezi ve- 
niți să predea engleza.

BĂTĂLIE SUBMARINĂ

O luptă cu totul ciudată s-a desfă
șurat sub apa Oceanului Atlantic, la un 
kilometru de localitatea Freeport, Insu
lele Bahama, între două grupuri de 
vînători submarini, dornici să devină 
posesorii unui tezaur ce se află în 
adîncuri de cîteva secole. Mai mulți 
scafandri din Miami au descoperit 
aproximativ 10 000 monezi de aur și 
argint. însă un alt grup, condus de 
președintele unei firme locale, a ho
tărît să se înfrupte, la rîndul său, 
din această comoară, și s-a îndrep
tat spre locul cu pricina unde a 
izbucnit, între cele două grupuri ri
vale, o luptă cu cuțitele. Abia în urma 
intervenției șefului poliției, venit la 
fața locului, au încetat rivalitățile.
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CONFERINȚA PRIMILOR MINIȘTRI
Al TARILOR ARABE

CAIRO 11 (Agerpres). — In ședin
ța de duminică seara a Conferinței 
primilor miniștri ai țărilor arabe, șe
fii de guverne au examinat rezoluții
le și recomandările adoptate de Con
siliul apărării. Aceste rezoluții și 
recomandări se referă Ia aspectele 
militare ale proiectelor de deviere a 
apelor afluenților Iordanului. S-a 
anunțat că a fost constituită o co
misie de experți, însărcinată cu re
vizuirea unora din prevederile pla
nurilor și acordurilor în această pri
vință. Nu au fost date publicității a- 
mănunte în legătură cu aceste hotă- 
rîri. Agenția Reuter citează surse 
din preajma delegației libaneze care 
au relevat că atît Consiliul apărării 
cît și primii miniștri au căzut de a- 
cord ca trupele aflate la dispoziția 
comandamentului arab unificat să 
nu ia poziție în Liban, în caz de ne
voie, decît cu permisiunea expresă a 
parlamentului acestei țări. S-a că

zut, de asemenea, de acord asupra 
amplasării instalațiilor de pompare 
a apelor rîului Wazzany, afluent al 
Iordanului, pe teritoriul Libanului. 
In această privință au existat îna
inte de conferință unele divergențe 
între Liban și Siria. Observatorii re
marcă faptul că hotărîrile adoptate 
de Consiliul apărării și de primii 
miniștri nu afectează poziția liba
neză, care rămîne neschimbată. Se 
știe că Libanul este nemulțumit de 
aranjamentele militare existente în 
prezent, considerînd că ele nu asi
gură în măsură suficientă securita
tea țării în cazul în care Izraelul ar 
declanșa acțiuni militare pentru a 
împiedica efectuarea lucrărilor de 
deviere preconizate. Consiliul apă
rării și primii miniștri au examinat, 
de asemenea,' situația din sultanate
le și emiratele din Golful Persic pe 
baza raportului Comisiei speciale a 
Ligii Arabe, care a efectuat cerce
tări la fața locului.

Simplificări în sistemul 
legislativ englez

LONDRA 11 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la surse informate din Lon
dra, agenția Reuter relevă că guver
nul britanic intenționează să anunțe 
în curînd o simplificare a sistemu
lui legislativ englez. In acest scop, 
o serie de legi datînd din 1235 —
dintre care multe folosind termeni 
greu de înțeles chiar și pentru cei 
mai remarcabili juriști de astăzi — 
vor fi abrogate. In locul lor urmea
ză să fie elaborate noi legi, mult 
mai clare și precise, care să fie pe 
înțelesul tuturor. Această acțiune, 
care va dura probabil cîțiva ani, va 
fi dusă la îndeplinire de către o co

misie legislativă care va fi creată 
de parlament. După cum subliniază 
Reuter, în prezent, sistemul legisla
tiv britanic este alcătuit din peste 
4 000 de legi datînd din secolul al 
XIII-lea, precum și din aproximativ 
300 000 de proceduri care, în cele 
mai multe cazuri, creează confuzie 
în practica tribunalelor. Multe insti
tuții juridice sînt reglementate de 
10, 20 și chiar 40 de legi. Astfel, in
stituția căsătoriei este reglementată 
de 40 diferite acte ale parlamen
tului. Noua comisie legislativă va în
cerca să unifice toate aceste acte și 
regulamente pentru a crea un sis
tem juridic închegat și unic.

Corespondența din Roma

O săptămină încărcată
Săptămîna care a început luni va 

înregistra o reluare a activității po
litice. Sînt prevăzute numeroase re
uniuni ale unor organe de condu
cere, cum ar fi: conducerea Partidu
lui socialist, corrjitetele conducătoa
re ale grupurilor parlamentare, con
ducerea Partidului social-democrat 
și poate și mult așteptata reuniune a 
Consiliului național al P.D.C. Pentru 
miercuri sau joi va fi convocată o 
ședință a Consiliului de Miniștri, iar 
parlamentul își va relua lucrările 
sîmbătă.

între timp, continuă polemicile în 
ziare, ca și întîlnirile și declarațiile 
unor exponenți marcanți ai vieții 
politice. Referitor la Partidul demo- 
crat-creștin trebuie amintită moțiu
nea aprobată la încheierea lucrărilor 
Congresului tineretului democrat- 
creștin, care s-a desfășurat zilele a- 
cestea la Sorrento, și care cere o re
vedere generală a politicii de centru 
stînga. La acest congres s-a realizat 
pentru prima oară o unitate de ac
țiune între curentele de stînga din 
Partidul democrat-creștin.

Referindu-se la întîlnirea dintre 
Moro și Nenni, „l’Esipresso" scrie în

ultimul său număr că „Moro ar fi 
încercat să-l convingă pe liderul 
P.S.I. să-și revadă hotărîrea de a 
părăsi guvernul pentru a se dedica 
în exclusivitate Partidului socialist". 
„După părerea lui Moro, continuă 
„l’Espresso", ieșirea lui Nenni din 
guvern, după trecerea lui Saragat în 
palatul Quirinale, și într-un moment 
destul de critic pentru polemicile in
terne din P.D.C., ar slăbi coaliția 
guvernamentală și ar provoca des
chiderea unei adevărate și autentice 
crize".

în legătură cu convorbirile pe 
care primul ministru le-a avut cu 
președintele republicii, ziarul „La 
Stampa" scrie : „Ipoteza de lucru pe 
care șeful statului se bazează nu 
este aceea a unor eventuale revizuiri 
a formulei guvernamentale sau a 
unei crize, care ar presupune în 
orice caz complicații. Este aceea a u- 
nei mențineri a actualului guvern 
cu o întărire a sa și realizarea „pro
gramului".

Săptămîna aceasta va aduce multe 
elemente importante în viața parti
delor și poate în aceea a guvernului.

Giorgio PASTORE

BELGIA : După cum anunță radio Londra !n Belgia s-a declarat o grevă 
națională a tuturor muncitorilor din industria petrolieră în spriținul 
doleanțelor lor de salarizare. La Bruxelles a tost introdusă raționarea 
benzinei și automoblliștl din toată țara fac coadă spre a-și obține cotele. 
Depozitele de benzină au fost deța reduse în multe locuri din cauza 
grevei din săptămîna trecută a docherilor din Anvers care a împiedicat 

descărcarea tancurilor petroliere

Plenara C. C. al P. C. 
din Germania

BERLIN 11 (Agerpres). — în ra
portul prezentat de Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Germania, la plenara din decembrie 
a Comitetului Central al partidului, 
se subliniază necesitatea coeziunii 
tuturor forțelor clasei muncitoare și 
a tuturor forțelor iubitoare de pace 
din Germania occidentală pentru a 
se obține modificarea politicii in
terne și externe a R. F. Germane. 
P.C. din Germania se pronunță 
pentru realizarea unei înțelegeri în
tre cele două state germane cu pri
vire la unificarea pașnică a țării. 
Partidul Comunist din Germania va 
continua lupta activă pentru anula
rea interzicerii activității partidu
lui.

Acord privind schimbul de vizite
intre A. Kosîghin și H. Wilson

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Moscova s-a dat publicității un co
municat în care se anunță că Ale
xei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a accep
tat invitația lui Harold Wilson, pri
mul ministru al Marii Britanii, de 
a vizita Marea Britanie in primăva
ra acestui an, ca oaspete al guver
nului englez. în comunicat se anun
ță că data vizitei va fi stabilită de 
comun acord pe căi diplomatice.

In comunicat se subliniază, de a- 
semenea, că la rîndul său, Alexei 
Kosîghin a adresat lui Harold Wil
son invitația de a vizita Uniunea 
Sovietică în cursul acestui an, ca 
oaspete al guvernului sovietic. Pri
mul ministru britanic a acceptat in
vitația. Data vizitei sale de răspuns 
va fi stabilită ulterior de comun 
acord.

ÎN GRECIA

0 infrîngere a forțelor de dreapta

ATENA 11. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, trans
mite: Ziarul „Avghi" a dat publi
cității comunicatul Comitetului exe
cutiv al E.D.A. în legătură cu sem
nificația evenimentelor din cursul 
săptămînii trecute, cînd a avut loc 
așa-numita rebeliune a celor 16 de- 
putați din Uniunea de centru. Evo-

Declarațiile ministrului 
informațiilor al Franței

MOSCOVA 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, îna
inte de a pleca la Paris, ministru] 
informațiilor al Franței, Alain Pey- 
refitte, a declarat pe aeroport unui 
corespondent al agenției că este sa
tisfăcut de rezultatele vizitei sale la 
Moscova. „Am stabilit contacte ex
trem de rodnice, a spus el, și am a- 
vut posibilitatea să facem un schimb 
de păreri la toate nivelurile, înce- 
pînd cu tehnicieni și terminînd cu 
primul ministru Kosîghin, care mi-a 
făcut cinstea să mă primească". Pey- 
refitte este convins că în urma tra-
tativelor, pe care le-a purtat el și 
persoanele care l-au însoțit la Mos
cova, a fost lărgit schimbul sovieto- 
francez în domeniul informațiilor și 
culturii. între altele, s-a ajuns la 
un acord privind schimbul de pro
grame radio și televiziune care se 
vor difuza în Franța și Uniunea So
vietică. Ministrul informațiilor al 
Franței a făcut cunoscut că în Uni
unea Sovietică se va deschide un bi
rou permanent al organizației de 
radiodifuziune și televiziune a Fran
ței, iar la Paris — un birou sovietic 
similar. „Sper că schimbul de pă
reri asupra problemelor care au fost 
discutate la Moscova va transforma 
colaborarea noastră într-un torent 
puternic", a declarat Peyrefitte.

La Dubna

Sesiune anuală
MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 11 

ianuarie s-a deschis la Dubna sesi
unea anuală a Comitetului reprezen
tanților guvernelor țărilor mem
bre ale Institutului unificat de cer
cetări nucleare.

La lucrările sesiunii iau parte re
prezentanți ai Bulgariei, Cehoslova
ciei, R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, 
R. D. Germane, Mongoliei, Poloniei, 
Romîniei, Ungariei, U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam.

Dmitri Blohințev, directorul Insti
tutului unificat, a vorbit în fața par- 
ticipanților la sesiune despre princi
palele realizări obținute în anul 1964 
de oamenii de știință din țările so
cialiste care lucrează la Dubna la 
rezolvarea problemelor folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice.

Situația politică LA PARIS

din Vietnamul de sud
SAIGON 11 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat al postului de 
radio Saigon, ultimii cinci membri 
din cei 15 cît cuprindea Consiliul 
național au fost eliberați, întorcîn- 
du-se la Saigon. Surse informate a- 
rată însă că peste 70 de ofițeri co
laboratori apropiați ai generalului 
Duong Van Minh, fostul șef al sta
tului, nu s-au reîntors din regiunea 
unde se găsesc în detențiune.

★
în urma luptelor care au avut loc 

în apropierea localității Phong Phu, 
la aproximativ 135 kilometri sud-
vest de Saigon, trupele guverna
mentale au pierdut 20 de oameni, 
transmite agenția France Presse. A-

SEMNAREA ACORDULUI CULTURAL
DINTRE R. P. ROMÎNĂ Șl FRANȚA

Accident la mina 
din Ușce

BELGRAD 11 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că în seara 
zilei de 10 ianuarie la mina Ușce, 
situată la 41 km de localitatea iugo
slavă Kralievo, a avut loc un acci
dent. Accidentul a survenit în urma 
exploziei unui compresor care a pro
vocat surparea minei pe o lungime 
de 30 m, îngropînd 14 mineri și 
membrii echipei de întreținere a in
stalațiilor din mină. Locul acciden
tului se află la o adîncime de 1 600 
m. Numeroase echipe de intervenție 
depun eforturi pentru salvarea mine
rilor. Munca lor este îngreunată de 
o predea de fum, fapt care duce la 
concluzia că la locul accidentului a 
izbucnit un incendiu. Mina Ușce face 
parte din complexul de mine de 
huilă din Ibarski.

luția evenimentelor recente, se a- 
rată în comunicat, a urmat o cale 
opusă celei scontate de cercurile de 
dreapta. Remanierea guvernului, cu 
tot caracterul ei limitat, a consti
tuit în această fază, îndeosebi prin 
îndepărtarea din guvern a unor ele
mente de dreapta din Uniunea de 
centru, o înfrîngere a forțelor reac- 
țiunii. De asemenea, s-a reușit să 
se prevină uneltirile dreptei îndrep
tate spre răsturnarea rezultatului 
alegerilor din 16 februarie și avan
sarea unor soluții de dreapta sau 
centru dreapta. în comunicat se 
arată că la continuarea atacurilor 
dreptei ar trebui să se răspundă 
prin întărirea democrației, abolirea 
imediată a măsurilor excepționale, 
lărgirea colaborării democratice și 
prin elaborarea și aplicarea unei po
litici de dezvoltare economică. Pe 
plan extern, E.D.A. cere să fie res
pinse planurile de încadrare a Gre
ciei în forțele nucleare multilate
rale, să fie apărată energic inde
pendența și suveranitatea Ciprului, 
în încheierea comunicatului se sub
liniază faptul că E.D.A. va sprijini 
și de acum înainte orice pas pozitiv 
inițiat de guvern și va contribui cu 
toate forțele sale la respingerea pla
nurilor reacțiunii.

ceeași agenție arată că bilanțul pier
derilor americane în Vietnam, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, se ri
dică la 9 oameni, dintre oare doi 
ofițeri.

PARIS 11 (Agerpres). — Ca urma
re a înțelegerii consemnate în co
municatul comun romîno-francez, 
dat publicității în luna iulie 1964, cu 
prilejul vizitei în Franța a delega
ției guvernamentale conduse de Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, guvernele romîn 
și francez au încheiat un acord cul
tural, care a fost semnat la 11 ia
nuarie la Paris, la Quai d’Orsay, de 
Corneliu Mănescu și de , Couve de 
Murville, miniștrii afacerilor exter
ne ai celor două țări.

La semnare din partea romînă au 
asistat dr. Victor Dimitriu, ambasa
dorul R. P. Romîne în Franța, și 
membri ai ambasadei, iar din partea 
franceză Michel Habib-Deloncle, se
cretar de stat al afacerilor externe, 
și înalți funcționari ai ministerului 
afacerilor externe.

Acordul semnat va favoriza co
laborarea culturală între cele două 
țări: schimburi de profesori, sa-

vanți, lectori și bursieri, contacte îp. 
tre universități și biblioteci, o max 
largă difuzare reciprocă a cărții.- 
Se va da atenție învățămîntului lim
bii romîne în Franța și limbii fran
ceze în Romînia. Relațiile existente 
în domeniul televiziunii, cinemato
grafului, schimburilor artistice, spor
tului și turismului voir fi menținute 
și dezvoltate.

Potrivit acordului se prevede in
stituirea unei comisii culturale no- 
mîno-franceze menite să vegheze la 
aplicarea prevederilor acordului și 
care va studia forme complimentare 
de colaborare culturală.

După terminarea ceremoniei de 
semnare, dl. Maurice Couve de Mur
ville a oferit un dejun în cinstea 
tovarășului Corneliu Mănescu.

Luni seara, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Romîne, a părăsit Parisul plecînd 
spre București.

Vizita la Paris 
a ministrului afacerilor 
externe al R. P. Ungare

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
La invitația ministrului afacerilor 
externe al Franței, Couve de 
Murville, la 11 ianuarie a sosit la 
Paris Jănos Peter, ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare. După 
cum relatează agenția M.T.I., mi
nistrul ungar a declarat ziariștilor 
că „întîlnirea cu Couve de Murville 
va permite discutarea problemei re
lațiilor dintre cele două țări și a 
problemelor de cea mai mare im
portanță privind actuala situație 
internațională".

In U.R.S.S.

LANSAREA SATELITULUI „C0SM0S-52
MOSCOVA 11 (Agerpres). — în 

Uniunea Sovietică a fost lansat la 
11 ianuarie un nou satelit artificial 
al Pămîntului, „Cosmos-52“. Pe bor
dul satelitului este instalat apara- 
taj științific destinat studierii în 
continuare a spațiului cosmic, în 
conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962. 
Satelitul s-a plasat pe o orbită cu 
parametrii : perioada inițială de 
rotație 89,5 minute, distanța maxi
mă de suprafața Pămîntului (la a- 
pogeu) 304 km, distanța minimă de 
suprafața Pămîntului (la perigeu) 
205 km, unghiul de înclinație al or

bitei față de planul Ecuatorului 65 
grade. în afară de aparataj științi
fic, satelitul este dotat cu un apa
rat de radioemisie care funcționează 
pe frecvența de 19,995 mHz, un sis
tem radiotehnic pentru măsurarea 
precisă a elementelor orbitei, un sis
tem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor pri
vind funcționarea dispozitivelor și 
aparatajului științific. Aparatajul 
instalat la bordul satelitului func
ționează normal. Centrul de coor
donare și calcul procedează la pre
lucrarea informațiilor recepționate.

SCURTE

O scrisoare a lui Kim Ir Sen
PHENIAN 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția coreeană de 
presă, răspunzînd unei scrisori pe 
care i-a adresat-o Yoniun Kim, 
președintele Institutului pentru pro
blemele coreene din Washington, în 
legătură cu problema unificării Co
reei, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, Kim Ir 
Sen, arată că aceasta „este o pro
blemă internă a poporului coreean, 
în care nu se poate admite ameste
cul nici unei forțe străine. Proble
ma coreeană trebuie reglementată 
de coreeni înșiși".

Printre propunerile pentru rezol
varea echitabilă a problemei unifi
cării Coreei, Kim Ir Sen citează 
stabilirea unui guvern central uni
ficat care să cuprindă toate pătu
rile populației, alegeri generale li
bere care să se desfășoare în nor
dul și sudul țării, într-un mod de
mocratic și liber, cu condiția retra
gerii trupelor străine din Coreea de 
sud. Președintele Cabinetului de 
Miniștri arată că guvernul R.P.D.

Coreene a propus crearea unei con
federații a celor două părți ale ță
rii ca o măsură de tranziție, de a- 
semenea instituirea unui comitet 
național suprem alcătuit în păr"J 
egale din reprezentanți numiți c 
cele două guverne. De asemenea — 
se arată în scrisoare — pot fi sta
bilite contacte economice între nord 
și sud, lăsîndu-se la o parte deo
camdată chestiunile de ordin poli
tic.

R.P.D. Coreeană este gata să ab
roge pactele militare pe care le-a 
încheiat cu țări străine, cu condi
ția ca forțele armate americane să 
fie retrase din Coreea de sud și ca 
autoritățile sud-coreene să anuleze 
toate pactele și acordurile militare 
pe care le-a încheiat cu țări străine.

In încheiere, președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene 
își exprimă speranța că unificarea 
țării va fi înfăptuită prin lupta pe 
scară națională a întregului popor 
coreean.

Corespondența din Alger

ÎN CĂUTAREA
Zilele acestea, o delegație parla

mentară tunisiană, condusă de vice
președintele Adunării naționale, a 
vizitat Algerul pentru a avea între
vederi cu reprezentanți ai parlamen
tului algerian. După cum relatează 
posturile de radio algeriene, convor
birile au avut ca obiect „crearea 
unui parlament magrebian".

Magrebul arab a fost, în ultimele 
luni, mereu în actualitate. Mai 
întîi la Rabat, apoi la Tanger 
miniștrii economiei și experți ai 
celor 4 țări membre (Algeria, Tuni
sia, Marocul și Libia) s-au străduit 
să realizeze ceea ce aici este apre
ciat „un pas important spre uni
tate".

Foarte adesea, atît cu prilejul di
feritelor reuniuni ministeriale magre- 
biene, cît și cu ocazia a diverse 
conferințe de presă, termenul utili
zat este „înaintăm", ceea ce i-a de
terminat pe unii observatori să tra
gă concluzia că realizarea mult 
discutatei unități magrebiene este o 
operă de lungă durată. Căci pune
rea în practică a politicii unității, 
înscrisă în multiplele convenții bila
terale sau în patru, a fost nu o dată 
amînată datorită problemelor con

ULUI

DAMASC. Printr-un decret al Con
siliului prezidențial, în Siria a fost 
format un comitet interministerial în
sărcinat cu studierea și supravegherea 
gestiunii celor 115 societăți naționali
zate recent. Comitetul va examina, de 
asemenea, situația micilor acționari 
care, potrivit decretului de naționali
zare, urmează să primească despăgu
biri.

BUDAPESTA. Ileana Iliescu și Ga
briel Popescu, soliști ai Teatrului de 
Operă și Balet din București, au evo
luat sîmbătă seara pe scena Teatrului 
„Erkel" din Budapesta, interpretînd 
rolurile principale din baletul „Fîntî- 
na din Baccisarai". Publicul a aplau
dat cu căldură măiestria balerinilor 
romîni.

CAIRO. Intr-un interviu acordat 
postului de radio Cairo, primul mi
nistru sudanez, Khatim El Khalifa, a 
declarat că Sudanul sprijină forțele de 
eliberare din lumea africană și arabă. 
El a subliniat că Sudanul se pronun
ță împotriva amestecului străin în pro
blemele interne ale țărilor africane și 
arabe și adoptă o politică de neali
niere.

BUENOS AIRES. In Argentina au 
fost adoptate, în mod temporar, o se
rie de restricții de import pentru a 
remedia situația peso-ului argentinean. 
De la aceste restricții, considerate dc 
agenția Asociated Press drept drasti
ce, sînt exceptate importurile efectua
te direct de guvernul argentinean. 
precum și unele produse printre care 
cele petroliere.

TOKIO. Un grup de cunoscuți oa
meni de știință, artă și literatură au 
dat publicității o declarație în care 
cheamă poporul japonez să extindă 
mișcarea de protest împotriva intrării 
submarinelor atomice americane în 
porturile țării.

NEW YORK. Aproximativ 60 000 
de docheri americani din porturile de 
pe coasta Atlanticului și Golfului 
Mexic au intrat duminică noaptea în 
grevă. Williard Wirtz, ministrul mun
cii, l-a ținut la curent pe președintele 
Johnson despre mersul negocierilor 
nereușite dintre docheri și armatori. 
Greva docherilor va pricinui armato
rilor pierderi evaluate la aproximativ 
25 milioane de dolari zilnic.

SALZBURG. Duminică seara au 
luat sfîrșit la Salzburg (Austria) lu
crările întrunirii reprezentanților li
derilor a 14 partide social-democrate 
din țările Europei occidentale. întru
nirea, care a avut loc cu ușile închise, 
a fost prezidată de vicecancelarul 
Austriei, Bruno Pittermann. In cursul 
unei conferințe de presă, Pittermann 
a declarat că „întrunirea a abordat 
toate problemele de ordin național și 
internațional care interesează pe so
cialiști".

STOCKHOLM. La 9 ianuarie, 
la Stockholm a sosit o delega
ție sovietică de lucrători din a- 
gricultură și silvicultură, în frun
te cu G. G. Petrov, locțiitor al mi-

S.U.A.: In localitatea Pepperwood (California) Inundațiile recente au 
provocat mari distrugeri. în fotografie : printre ruinele din Pepperwood

nistrului agriculturii al U.R.S.S. Scopul 
vizitei, relatează agenția TASS, îl con
stituie elaborare.^ împreună cu repre
zentanți suedezi, a schimburilor de ex
periență între Uniunea Sovietică și 
Suedia în domeniul agriculturii și sil
viculturii.

HANOI. După cum transmite a- 
genția vietnameză de informații, la 
11 ianuarie președintele Ho Și Min 
și Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri, l-au primit pe 
deputatul laburist englez William 
Warbey, care face o vizită în R. D. 
Vietnam. A avut loc o convorbire 
cordială.

GENEVA. Luni au început la Ge
neva lucrările sesiunii subcomisiei 
O.N.U. pentru prevenirea discrimină
rilor și protejarea minorităților națio
nale. Delegații la sesiune vor discuta 
un proiect de convenție internațională 
privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminări religioase, protejarea 
minorităților naționale Și statutul fe
meii în societatea modernă.

Lucrările sesiunii vor dura 20 de 
zile.

CARACAS. Intre trupele guverna
mentale și detașamentele de partizani 
din Venezuela au avut loc noi ciocniri 
în regiunile Sienaga și Aracua din sta
tul Falconi. De ambele părți au fost 
semnalați morți și răniți. Pe de altă 
parte, un detașament de partizani, 
numărînd 50 de persoane, a între
prins vineri o acțiune îndrăzneață. 
Partizanii au atacat și au ocupat lo
calitatea Umkaro Alto din același stat 
și au organizat un miting antiguver
namental. După miting, partizanii 
s-au retras în munți.

troversate care nu de puține ori au 
dus la răcirea relațiilor sau chiar la 
conflicte între unii sau alții dintre 
promotorii ideii unității.

„încet-încet, scria „Jeune Afrique’, 
țările Magrebului au început să înțe
leagă că a începe prin realizarea 
unității politice înseamnă a pune că
ruța înaintea cailor". De aici, prefe
rințele pentru realizarea unei cola
borări în primul rînd în domeniul 
economic. O conferință care a avut 
loc la Tunis a miniștrilor economiei 
ai țărilor membre ale Magrebului a 
hotărît să creeze un comitet perma
nent consultativ. în atribuțiile sale ar 
intra, printre altele, și armonizarea 
politicii de industrializare dusă de 
fiecare țară în parte, ținînd seama 
de necesitățile naționale, studierea 
mijloacelor de finanțare și stabilirea 
cadrului general pentru schimburile 
comerciale și turistice. Statutul și re
gulamentul de funcționare a comite
tului consultativ au fost adoptate 
după lungi discuții la conferin
ța din noiembrie anul trecut, ți
nută la Tanger cu participarea mi
niștrilor econo.rn.iei ai celor patru 
țări. Aici se relevă însă că pînă în 
prezent nu a fost rezolvată nici una 
din problemele de ordin tehnic pe 
care le comportă aceste sar^jni, 
încă nu a fost stabilit calendaru. - 
turor acestor studii și reuniuni. ( ot 
la conferința de la Tanger s-a ho
tărît crearea unui centru de cerce
tări industriale cu sediul la Tripoli.

Comentînd desfășurarea lucrărilor 
conferinței de la Tanger, „Jeune 
Afrique" scria : „Fiecare delegație 
a dat un caracter național revendi
cărilor sale și a abordat problemele 
Magrebului în funcție de problemele 
proprii ale țării sale". în declara
țiile de intenții și în scopul urmărit 
cei patru sînt de acord. Nu toți sînt 
însă de acord în ce privește deta
liile și procedurile. „Neaflîndu-se la 
nivelul celorlalte țări — scrie mai 
departe ziarul — care dispun de bo
gății importante, libienii se strădu
iesc să nu forțeze lucrurile". In ce-i 
privește pe algerieni „ei au sosit la 
Tanger cu intenția de a face ca lu
crurile să meargă repede. Planul lor 
de dezvoltare care începe în 1965 ar 
fi vrut să-l înscrie în contextul ma- 
grebian". \

„Experții tunisieni nu au ascuns 
preferința pentru acordurile bilate- 
rale care, spuneau ei, sînt suscep
tibile să împingă lucrurile înainte, 
în cazul în care unirea celor 
patru ar fi greu de realizat". La rîn
dul lor, marocanii s-au pronunțat în 
mod hotărît pentru prudență. „Nu 
trebuie să ne grăbim, ci să mergem 
sigur" — spunea ministrul economiei 
al Marocului, Cherkaoui. Marocanii, 
a căror situație economică este încă 
dificilă, se tem să nu se prezinte în 
fața partenerilor într-o postură de 
inferioritate.

Fără îndoială evoluția pe linia 
realizării Magrebului depinde, în 
ultimă instanță, de măsura în care 
el ar putea contribui la înfăptuirea 
cerințelor majore ale popoarelor 
celor patru țări.

Constantin BENGA
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