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Conferința de la Cairo a țărilor neangajate, la care au fost r 
prezentate 47 de țări ca membri plini șl 11 ca observatori, șl 
încheiat lucrările prin adoptarea în unanimitate a unul docume 
final — „Program pentru pace și cooperare internațională".

La plecarea din Pekin, delegația de partid și de stat a R. P. Romine, în frunte cu 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, care la invitația C.C. al P. C. Chinez și Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze a participat la sărbătorirea celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Chineze, a fost condusă de tovarășul Ciu- En-lai, vice
președinte al C.C. al P. C. Chinez, premierul Consiliului de Stat ai R. P. Chineze, șl 
alți conducători de partid și de stat din R. P. Chineză. După încheierea Vizitei in Re
publica Populară Chineză, delegația Republicii Populare Romine, condusă de Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, a făcut, în drum spre 
patrie, vizite de prietenie in Uniunea Birmană, Pakistan și Republica Arabă Unită.

O nouă performanță a cosmonauticii sovietice a constituit-o lansarea la 12 octombrie^ 
a navei cosmice „Voshod", cu un echipai alcătuit din trei cosmonauți. După 24 ore de 
zbor în spațiul cosmic, timp în care a Înconjurat Pămlntul de 16 ori, nava — pilotată 
de aviatorul cosmonaut inginer colonel Vladimir Komarov, cu membrii echipajului 
Boris Egorov, medic-cosmonaut, și omul de ștlință-cosmonaut Konstantin Feoktistov — 
a aterizat în bune condiții la 13 octombrie ora 10,47 (ora Moscovei) In regiunea sta
bilită dinainte pe teritoriul U.R.S.S. In fotografie : echipajul navei cosmice „Voshod".

Aspect al standului R. P. 
Romine la primul Tîrg in
ternațional de mostre or
ganizat la Alger după 
dobîndlrea independenței. 
S-au bucurat de o deose
bită apreciere exponatele 
romînești legate de in
dustria petrolului, precum 
și alte diferite produse ale 
industriei grele, standurile 
de confecții și textile, 
standul alimentar și cel al 
produselor semifabricate 
și finite din lemn.
<-

COPERTA 
NOASTRĂ
Ttnăra generație a 
unei universități 
centenare.

Fotografie de 
S. STEINER

Miercuri s-au deschis festivitățile închinate sărbătoririi centenarului Universității din București. Primirea oaspeților, reprezentînd 66 de universități din 
treaga lume, a avut loc într-un cadru festiv. După solemnitate, oaspeții au fost viu aclamați de cadrele didactice șl studenții prezențl în fața clăd 
Universității (fotografia din stînga). In dreapta : aspect de la adunarea festivă care a avut loc în Sala Palatului Republicii populare Romîne.



DOUA 
TRAULERE 
STRABAT 
OCEANELE

Traulerul „Galați" în 
momentul lansării Ia 
apă pe șantierul naval 
„Hitachi" din Osaka- 
Japonia.

Un șantier din Japonia a terminat cu cî- 
teva luni în urmă construcția a două exem
plare dintr-un nou. tip de nave pentru pes
cuit oceanic. Constructorii japonezi au folo
sit în acest scop diverse utilaje produse în 
Anglia (automatizări), în Danemarca (unelte 
pescărești și mașini frigorifice), în R. F. Ger
mană (mașini pentru prelucrarea peștelui). 
Beneficiarul celor două nave, Romînia, le-a 
trimis să pescuiască: una, în apele internațio
nale din strîmtoarea Bering (între coastele 
U.R.S.S. și S.U.A.), cealaltă, în apele interna
ționale ale Mării Tasman (între coastele Noii 
Zeelande și Australiei).

Purtînd cu cinste pavilionul țării peste mări 
și oceane, echipajele navelor „Constanța" și 
„Galați" au obținut rezultate remarcabile în 
prima lor cursă.
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PE TOBOGAN ÎN... SUS
Debutul țării noastre în pescui

tul oceanic s-a făcut sub un bun 
augur. Este de ajuns să amintim, 
în acest sens, că ajungînd acasă 
după primul lor pescuit, „Galați" 
și „Constanta", cele două traulere 
sub pavilionul Ministerului Indus
triei Alimentare al R. P. Romîne, 
au descărcat în docurile gălățene o 
cantitate totală de 1.661 tone (sau 
circa 167 vagoane) produse. Mai 
concret i 1.405 tone pește preparat 
?entru păstrare îndelungată prin 
rigorificare și 256 tone făină de 

pește (prețios furaj folosit în zoo
tehnie), de asemenea preparată pe 
nave, cu ajutorul utilajelor speciale 
cu care acestea sînt înzestrate. 
Dacă ținem seama că întreaga ca
pacitate de prelucrare și păstrare 
a celor două nave este în total de 
1.800 tone de pește și 700 tone făină 
de pește, putem conchide că pe to
boganele de la pupa traulerelor a 
urcat o cantitate de pește ce justi
fică optimismul pescarilor noștri cu 
privire la rentabilitatea economică a 
pescuitului oceanic. Mai trebuie 
adăugat în sprijinul acestui opti
mism că obiectivul primei călătorii 
n-a fost nemijlocit producția, ci ar 
putea fi definit mai curind : pescuit 
experimental în vederea instruirii 
personalului de deservire și ver^- 
care a comportării navelor și a 
complexului de utilaje instalate ta 
bord.

Pescuitul în Marea Tasman a

a b Rod bogat: traulul în apă și apoi ridicat pe punte.

O Doi bravi comandanți: Nicolae Milu de pe „Constanța" (stînga) și 
Victor Orban de pe „Galați".

Așa arată pupa traulerului cu toboganul (planul înclinat) pe care se 
lasă și se ridică traulul.

Q Unul din cele două dorybooturi cu care sînt înzestrate traulerele.



dus în magazia de pe „Con- 
tanța" stavrizi, peștele thai, ba- 
aciidă, rînduniică, lufar, chefal. 
)in strîmtoarea Bering au ajuns pe 
Galați" : sehaste (Sehastus marinus), 
od (șalău de mare), hering, cambula, 
laltus...

PREA MULT PEȘTE STRICĂ...
Nu, nu-i o aluzie la lăcomie și 

.ici vreun sfat medicali pentru gas- 
ritici. Este vorba, ipur și simplu, 
le o interesantă experiență dobîn- 
lită de echipajul unuia din trau- 
srele noastre.

întimplarea a avut loc pe „Ga- 
ați". Echograful * a indicat la un 
noment dat prezența unui masiv 
>anc de pește. Manevrele de cobo- 
îre a traulului ** s-au executat cu 
irecjzie și repeziciune.

★ Un perfecționat aparat de detectare a 
incurilor de pește pe principiul sondelor 
[trasonice.
** Trată este principala unealtă de pes- 
dt oceanic după care s-a dat și denu- 
irea de trauler (englezește trawler) tipu- 
ii de navă de pe care se manevrează.

Trebuie să spunem cititorilor 
loștri că puterea vinciului care ri- 
lică pe punte traulul încărcat este 
le circa 12 tone. Iată însă că 
lunci cînd s-a dat comanda de 
idicare iar traulul a apărut la 
uprafața apei s-a constatat că 
reutatea încărcăturii depășește pu- 
erea vinciului de vreo două ori și 
umătate — după estimația celor 
le la bord. A suprasolicita vinciul 
'rezema riscul pierderii traulului, 
nealtă costisitoare. Nu rămînea 
lecît o soluție : să se practice o 
aietură în plase prin care să se 
libereze surplusul de pește prins. 
Iu destul regret, operația a fost 
xecutată și circa două vagoane de 
ește s-au împrăștiat în jurul na- 
ei, plutind pe valuri. Cît despre 
escarii noștri, în afară de expe- 
iența dobîndită, s-au mai ales și 
u o consolare : ei fuseseră în 
ceastă împrejurare nedorită auto- 
ii și martorii unui record în ma- 
îrie de pescuit oceanic, record 
are chiar dacă nu-i înscris în vre- 
n tabel internațional nu-i mai 
uțin real și prilej de orgoliu spor- 
v. Recordul constă în aceea că 
i traul s-a prins în douăzeci de 
linute o cantitate de circa 30 tone 

de pește în ritmul de o tonă la 40 
de secunde.

O UZINĂ CARE NAVIGHEAZĂ 
SAU O NAVĂ CARE FABRICĂ

PRODUSE ALIMENTAREI
întrebarea aceasta și-ar putea-o 

pune oricine pășește pe puntea 
traulerelor și face cunoștință cu in
stalațiile aflate la bordurile lor.

De fapt, răspunsul direct la în
trebare ni se pare mai puțin inte
resant decît — plecînd de la ceea 
ce a generat întrebarea — o infor
mare (cu inevitabile lipsuri) asupra 
principalelor caracteristici ale na
velor și ale instalațiilor lor indus
triale. La urma urmei, fără aceste 
date ar fi greu să ne explicăm 
succesele despre care am pomenit 
că au fost obținute încă în prima 
acțiune de exploatare.

Așadar, avem de-a face cu 
două nave de tip trauler pentru 
pescuit oceanic, cu o deplasare de 
cîte 3.600 tone fiecare, cu capaci
tăți de încărcare de cîte 1.200 tone 
produse piscicole finite, cu o viteză 
de marș la 13 mile pe oră. Con
strucția corpurilor navelor, a su
prastructurilor și a întregului echi
pament industrial inclus poartă din 
plin pecetea unei tehnici ultramo
derne. Tovarășul George Zamfi- 
rescu, secundul de pe „Galați", 
ne-a vorbit cu nedisimulată plăcere 
despre acele instalații de navigație 
care fac munca marinarilor mai 
ușoară, mai curată (se știe cît iu
besc oamenii mării curățenia !), mai 
lipsită de riscuri. Ne-a vorbit de 
asemenea despre instalațiile care 
sporesc randamentul navelor în 
marș sau în staționări, care — cu 
un cuvînt — reprezintă, sub titlul 
general de nou, confortul, utilul, 
frumosul... Cu riscul de a vulga
riza, vom simplifica lucrurile pen
tru demonstrație, arătînd de pildă 
că automatizările și semiautomati- 
zările introduse în funcționarea 
motoarelor generatoare de curent 
electric permit ca acestea să „se 
servească singure" cu combustibil, 
cînd și cît le e necesar pentru func
ționare ; idem cu ulei cînd și cît 
le e necesar pentru ungere ; idem 
cu apă de mare cînd și cît le e 
necesară pentru răcire ; că își re
glează automat regimul de funcțio
nare ; că își înștințează stăpânii, optic 

și acustic, ori de cîte ori li se „pare" 
că ceva nu merge perfect normal...

Sau să luăm, de pildă, instala
ția de pilot automat a cărei ima
gine — aceea a unei timone fără 
timonier — i-ar fi făcut pe bunicii 
navigatorilor noștri să exclame în
groziți : „Săriți ! Vasul fantomă !“ 
Atunci cînd „Galați" și „Constan
ța", în drum spre patrie, au stră
bătut Canalul de Suez, pilo
tul în carne și oase care le-a 
însoțit a apreciat în cuvinte elo
gioase calitățile funcționale ale 
omonimului său din materie inertă 
impulsionată electronic, care a fost 
pus să arate „ce știe".

Să pomenim în continuare de 
bordurile navelor concepute în așa 
fel îneît să li se permită navigația 
printre ghețari ? Sau despre insta
lațiile 'radar cu o rază de acțiune 
de 40 mile ? Sau despre cele două 
așa-zise corturi plutitoare care, în 
caz de nevoie, se încarcă automat 
cu aer, ca o saltea pneumatică, pu
țind salva și adăposti de intem
perii cîte 24 de persoane ?...

DE CE NU l-A FOST CALD LA 
ECUATOR LUI GHEORGHE NICHITA

Inginerul Constantin Bădică, 
specialistul în pescuit și mecanizare, 
ca unul ce a participat la recepțio- 
narea celor două nave pe șantierul 
din Osaka, este cel mai în măsură (Continuare în pag. 6)

să ne facă o descriere amplă și 
competentă a utilajelor de pescuit 
aflate la bord. Fără a putea — 
din vina spațiului — să transmitem 
cititorilor noștri toate detaliile, îi 
vom informa că în afară de traule, 
despre care a mai fost vorba, la 
bord se află și o serie de unelte de 
pescuit auxiliare, de la undițe pînă 
la paragate, setei în derivă, nă
voade, cîrlige, lămpi electrice cu 
mercur pentru pescuit în lumină 
ș.am.d. Utilizarea lor nu se face 
inșă direct de la bordul navei ci 
de pe un doryboot, un soi de pesca
dor din care se află cîte două exem
plare la bordul fiecăreia dintre nave. 
In vederea pescuitului cu unelte au
xiliare există pe navă o rezervă de 
circa 25.000 kg de pește viu păs
trat în vederea folosirii sale ca mo
meală, într-un bazin cu apă men
ținută la temperatura mediului său 
natural de viață.

Să ne oprim 'acum la cîteva din 
utilajele de preparare a peștelui 
pentru congelare. Iată de pildă 
tamburul acesta imens care prin 
învîrtire asigură o spălare deosebit 
de... energică a peștelui, fără să 
țină seama că, de fapt, prada abia 
a ieșit din baia de mare... Și iată 
acum excelenta instalație „Baader" 
pentru preparat fileul de pește, 
care decapitează peștele, îl jupoaie,
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îi extrage viscerele și oasele, apoi 
îl taie în segmente regulate denumite 
fileuri... Și totul automat, se înțe
lege !

Am nedreptăți pe inginerul Ioan 
Varlam, specialistul în frigotehnica, 
dacă am termina scurta noastră tre
cere în revistă a principalelor in
stalații de pe „Galați” și „Con
stanța” fără să reținem, în esență 
măcar, interesantele sale explicații 
despre sistemul complex .— și în 
bună parte automatizat — ce asi
gură temperaturile scăzute care 
fac ca produsul pescuitului să fie 
apt a fi păstrat, fără intervenția 
altor conservante, timp îndelungat. 
Se folosesc în acest 'scop virtuțile 
de răcire, binecunoscute, ale amo
niacului, dar cu procedee tehnice 
cu totul noi (detentă directă prin 
circulația forțată a amoniacului 
cu ajutorul pompelor de lichid). 
Un complex de compresoare, for- 
mînd laolaltă o adevărată fabrică 
sub puntea navei, asigură în ’dula
purile și tunelurile de răcire o con
stantă de —40°C, magaziei de 
păstrare —24°, încăperilor de lo
cuit sau de muncă, cambuzei etc., 
aer condiționat la temperatura do
rită... „Cînd traversam ecuatorul și 
nu-ți puteai scoate capul pe punte 
<de arșiță — își amintește pescarul 
Gheorghe Nichita, un flăcău origi
nar din Eforie — în cabină ne 
înveleam cu pledurile de lînă“.

SPOR LA PESCUIT!
Nu putem epuiza înșirarea cauze

lor care au contribuit la succesul 

primului pescuit romînesc în Paci
fic dacă n-am adăuga — și încă 
la loc de cinste — elementul uman, 
adică pe componenții celor două 
echipaje de marinari-pescari, frigo- 
tehniști, mecanici, ofițeri, specialiști 
de tot soiul, în frunte cu doi destoi
nici și încercați oameni ai mării, 
comandanții Nicolae Milu și Victor 
Orban.

Fără a fi avut în trecut experiența 
navigației și pescuitului în regiuni 
atît de îndepărtate ca Bering sau 
Tasmania, dar înarmați cu îndîrjită 
voință de pionieri, cu mult curaj, 
deprinzînd cu inteligență caracteris
ticile noii îndeletniciri, oamenii s-au 
situat la înălțimea sarcinilor și și-au 
atras laudele neprecupețite ale co
mandanților și simpatia compatrio- 
ților care le-au făcut o neuitată 
primire în apele și pe pămîntul 
patriei. La București ei au fost dis
tinși cu înalte ordine și medalii ale 
R. P. Romîne.

De la cheiul docurilor gălățene 
cele două traulere sub pavilion ro
mînesc se vor desprinde în curînd 
pentru cea de-a doua lor călăto
rie. O superstiție din lumea pesca
rilor interzice sever urările de spor 
la pescuit. Considerăm însă că bravii 
noștri pescari care se folosesc de 
radar și echografe s-au scuturat de 
superstiții precum traulul de he
ringi-

Drept care, din toată inima, le 
urăm în noua călătorie „Spor la 
pescuit !*

E. DASCÂLU

a In interiorul fa
bricii frigorifice 
de la bordul uneia 
din nave.

O Un musafir ne- 
așteptat la bord: 
o focă in greu
tate de „numai" 
3 tone.

Caldă revedere!

O La cheiul docu
rilor din Galați 
se descarcă de pe 
traulerul cu ace
lași nume cele 752 
tone pește adus 
din Marea Bering.
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DIN JURNALUL DE BORD

NAVIGlND IN NOPȚILE POLARE

Comandantul traulerului „Galați”, Victor 
Orban, nu prea fi-a coborît pleoapele 
trei zile fi trei nopți în fir. Stă în co
mandă cu ochii străpungând depărtările. 
Nordica Mare Bering, necunoscută pînă 
acum de vreo navă românească, e furioasă, 
frământată din toate părțile de valuri albe 
de spumă. Prima lansare a traulului era 
așteptată cu nerăbdare. Încercarea a în
ceput abia după patru zile de la sosirea 
în zona de pescuit, când furtuna a cedat 
locul hulei ce încă mai purta vasul in
tr-un joc amețitor, pe vertical, in hăuri 
adinei. Lansarea se soldează însă cu sur
priză. în punga uriașă ridicată pe punte 
se află nu doar un singur soi de peste, ci 
o mulțime de viețuitoare marine. îndată 
ce sonda de la bord înregistrează din nou 
aglomerări în adine, moderna unealtă de 
pescuit este lansată pe vertical. Curând 
motoarele încep să fie solicitate mai mult 
ca de obicei fi cablurile metalice lungi de 
1.300 m de care sînt 'Legate brațele năvo
dului se întind gata să cedeze. Cind unealta 
e ridicată la pupa, de la 130 m adîn- 
cime sînt aduse circa 20 de tone de pește. 
Toți cei de la bord, chiar fi marinarii în
cepători, chinuiți de răul de mare, au uitat 
de încleștarea cu furtuna. O adevărată ex
plozie de bucurie, îmbrățifări, urale fi fe
licitări reciproce stăpînesc puntea.

Au urmat alte zile pline de satisfacții, 
într-una din acestea, șeful radiotelegrafist, 
comunistul Ion Brezoianu, a descifrat din 
noianul de radiograme privitoare la starea 
meteorologică indicativul cunoscut al sta
ției radio din țară. El suna așa „Aici 
Y PD. Către nava «Galați». Vă felicit 
pentru primele rezultate obținute în Marea 
Bering cu prilejul pescuitului și prelucrării 
celor 30 de tone de pește realizat în zece 
zile. Vă urez noi succese în larg. Semnează 
ministrul industriei alimentare".

CARTUL DE ONOARE DE LA MAȘINI

Marea Bering își deschide tainele. Sec
țiile de fabricație, instalațiile de frig de 
la bord au început să lucreze cu întreaga 
capacitate încă din prima zi. Zilnic sînt 
ridicate cantități însemnate de cod alb, 
strălucitor ca argintul, biban roșu aseme
nea coralului, cambulă și heringi. Marina-, 
rii-pescari nu mai prididesc cu descărca
tul traulului. Mîndria de a intra primii în 
cartul de onoare cînd a început pescuitul 
abundent le-a revenit lui Alexandru Du- 
mitriu, ofițer doi mecanic, un om cu părul 
albit, animatorul multor acțiuni curajoase 
de pe vas, și lui Ion Dogaru, care împli

nește anul acesta 14 ani de ambarcări pe 
navele de cursă lungă. Ei au menținut nu
mărul de turații corespunzător, în ciuda 
furtunilor, pe ruliu și tangaj, cînd elicea 
ieșea uneori din apă. Și asta timp de 40 
de zile de pescuit, cînd nava a cutreierat 
în lung și în lat Marea Bering de pe 
coasta Siberiei pînă în apropierea Alaskăi, 
în jurul insulelor Aleutine, pînă la 63 de 
grade latitudine nord.

OASPEȚI CURIOȘI LA BORD

In zona aceea îndepărtată rar apărea 
vreun vas la orizont. Cu toate acestea 
marinarii de pe traulerul „Galați” pri
meau adeseori vizitele unor oaspeți cu
rioși. Intr-o zi, din năvodul ridicat la bord 
au ieșit pe punte, ținîndu-se de brațe, 
două foci uriașe de cîte 3 tone. S-au oprit 
la pupa, lingă muntele de pește vînat, pe 
care îl urmăriseră pînă s-au prins și ele 
în năvod, și au început să țopăie și să 
ragă ca niște lei. Una din ele, scăpată 
din plasă tocmai cînd năvodul a ajuns 
lingă magazie, a căzut în hala de prelucrare 
din interiorul navei surprinzînd pe cei ce 
lucrau aici.

Totdeauna cînd turmele de foci înaintau 
în urma siajului elicei sau în borduri, ca 
niște adevărate torpile, cînd erau ridicate 
pe punte sau atunci cînd pescărușii negri 
executau glisada căzând apoi ca plumbul 
deasupra crestelor înspumate, era semn că 
traulul se umpluse cu pește. Viețuitoarele 
acestea pașnice din preajma cercului polar, 
care au devenit prietenii celor de la bord, 
semnalau cîrdurile de pești migratori ase
menea sondelor perfecționate cu care sînt 
înzestrate cele două traulere.

O ANIVERSARE Șl UN RECORD

Victor Orban, comandantul de pe „Ga
lați", a obținut brevetul în ajunul plecării 
din țară. Pînă atunci fusese ofițer secund 
pe o navă din flota comercială. E lesne de 
înțeles cîte emoții l-au stăpînit în primul 
său marș la comanda navei pe apele Pa
cificului pînă în zona de nord. In apele 
Mării Bering el a trecut prin clipe de ne
uitat. In ziua de 20 iunie, cînd termome
trul indica minus 8°, cînd traulerul urmărea 
un cîrd de pește care se anunța deosebit 
de bogat, el, comandantul, care stătea ca o 
stană de piatră în comandă, împlinea 34 de 
ani, primind, la postul său, felicitările calde 
ale marinarilor și pescarilor. In ziua aceea, 
traulul a ridicat la bord peste 70 tone de 
pește.

Viorel LUPU
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O SARBATOARE A STIINTEI
-r

SI CULTURII ROMÎNEȘTI
In calitatea dv. de rector al Uni

versității bucureștene și de membra 
al Comitetului național pentru săr
bătorirea centenarului Universității 
din București, v-am ruga, în numele 
cititorilor revistei noastre, să ne 
spuneți cîteva cuvinte despre sem
nificația acestei aniversări căreia i 
se acordă o amploare atît de mare.împlinirea a 100 de ani de la întemeierea Universității din București, cea mai mare instituție de învățămînt superior din țara noastră, reprezintă un eveniment memorabil în viața școlii noastre superioare, o sărbătoare a științei și culturii romînești, a întregului nostru popor.Un veac de existență înseamnă un important capitol din istoria învățământului superior romînesc, o lungă etapă de activitate rodnică în slujba culturii și progresului, o sută de generații de intelectuali.

Centenarul Universității din București coincide totodată cu împlinirea a 270 de ani de la înființarea, în anul 1694, a „Academiei domnești" de la Sf. Sava, lăcaș de învățămînt înalt, care stă la originea Universității noastre.Amploarea sărbătoririi centenarului Universității din București stă în directă legătură cu locul important pe care-1, ocupă școala noastră superioară în viața științifică și culturală a Republicii Populare Romîne, cu rolul și sarcinile ce-i revin in pregătirea cadrelor cu înaltă calificare necesare operei de desăvîrșire a construcției socialiste.Prezența la această sărbătorească manifestare a conducătorilor de partid și de stat, festivitățile organizate cu acest prilej arată, o dată mai mult, grija și prețuirea deosebită pe care Partidul Muncitoresc Roanîn și Guvernul R, P. Romîne le acordă culturii, cercetării științifice, învățămîntului, Universității noastre.

Ce ne puteți spune despre dezvol 
tarea Universității din București î: 
anii regimului democrat-popular 
Care considerați dv. a fi principalei 
ei realizări în domeniul activități 
didactice pe de o parte, al cercetări 
științifice pe de altă parte?în cei 20 de ani care au trecut de la in surecția victorioasă din august 1944, Univer sitatea din București, ca și celelalte insti tuții de învățămînt din țara noastră, a cu noscut mari și esențiale transformări. Ea căpătat o formă de organizare corespunză toare cerințelor construirii noii societăți i ocupă astăzi un loc important în peisaje școlii superioare romînești. Fiind cea mi mare Universitate din țară, se bucură d stima și aprecierea întregului popor. Pro ceșul de învățămînt a fost așezat pe baz științifice, strîns legat de necesitățile eco nomiei și culturii socialiste în plină dezvol

Sala de lectură a bibliotecii Facultății de filologie.



)e vorbă cu acad. Gheorghe MIHOC, 
ectorul Universității din București, cu 
uilejul centenarului celei mai mari 
nstitutii de învățămuit superior din 
ara noastră

Acad. Gheorghe Mihoc.

în laboratorul de spectroscopie (catedra de optică) al Facultății de fizică.

Una din serele grădinii botanice aparținind Facultății de biologie.

tare, astfel ca tinerele generații de specialiști să fie pregătite la un nivel înalt și educate în spiritul eticii comuniste. Un rezultat de seamă al reorganizării și dezvoltării învățămîntului superior îl constituie democratizarea lui. Ca urmare și porțile Universității au fost larg deschise pentru fiii oamenilor muncii, pe care vitregia regimurilor apuse i-a ținut departe de știință. în prezent în amfiteatrele ei se pregătesc peste 13.000 de studenți, la cursurile de zi și fără frecvență.în anii puterii populare condițiile de studiu și de trai ale studenților noștri s-au îmbunătățit continuu. Pentru ei s-au construit numai în ultimii ani două noi complexe sociale studențești moderne și frumoase : complexul „6 Martie" și Complexul de la Grozăvești.O creștere însemnată a înregistrat și corpul didactic.Dacă în anul universitar 1937-1938 existau 249 de cadre didactice, în anul universitar 1963-1964 au funcționat la Universitate peste 1.200.Anii socialismului se caracterizează pentru Universitatea din București prin apariția unor noi facultăți, secții și grupe de specializare, prin introducerea în planurile de învățământ a unor noi discipline etc. S-au dezvoltat secțiile de calculul probabilităților și mașini de calcul, a cunoscut o mare înflorire mecanica, s-a creat centrul de cibernetică și calcul al Universității. Facultatea de fizică este o creație a ultimilor ani, cu secțiile ei de electroradiofizică, spectroscopie, fizică nucleară, geofizică, fizica corpului solid, fizică teoretică, fizica macro- moleculelor și biofizică. în Facultatea de chimie noul este prezent prin miarea dezvoltare a chimiei fizice, prin secțiile de chimia fizică a polimerilor și Tnacromoleculelor, biochimie, radiochimie. Numeroase aspecte esențiale noi se întîlnesc și în toate celelalte facultăți.în structura Universității se oglindește tendința școlii românești de a fi permanent în actualitate, de a introduce secții și grupe de specializare, chiar în unele domenii în care nu s-a creat încă tradiția unei școli științifice, pornind de la ideea că tocmai înființarea specializărilor creează condiții favorabile pentru dezvoltarea specializărilor respective.Astăzi Universitatea din (București are 12 facultăți: matematică-mecanică, fizică, chimie, geologie-geografie, biologie, filozofie, istorie, limba și literatura romînă, științe juridice, limbi și literaturi slave, limbi și literaturi romanice și clasice, limbi și literaturi germanice, ultimele trei fiind grupate în cadrul Institutului de limbi străine de pe lingă Universitate. în cadrul lor există 56 de secții și grupe de specializare, corespunzând principalelor domenii ale științei și culturii.Important focar cultural și științific, cu o puternică orientare progresistă și materialistă, Universitatea din București, îndrumată și sprijinită permanent de către Partidul Muncitoresc Romîn, și-a putut dezvolta și depăși tradițiile înaintate și în domeniul cercetării științifice.
(Continuare în pag. 10)
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Cămine studențești pe Splaiul Independenței.

După cuțn structura și conținutul cursurilor tind să reflecte tot ce este actual în știință, viața științifică a Universității oglindește întreaga complexitate a științei contemporane, contribuind în același timp la rezolvarea unor probleme ridicate de dezvoltarea economiei naționale și a culturii noastre.In activitatea științifică a Universității se împletesc obiectivele tradiționale de cercetare, cu abordarea a numeroase probleme noi.Cercetarea științifică are un caracter organizat, desfășurîndu-se pe bază de planuri tematice anuale și de perspectivă. în anul 1963 — de exemplu — cadrele didactice de la Universitate au realizat 1.415 teme de cercetare științifică. Revista științifică a Universității „Analele Universității București" — care apare în trei serii: seria științelor naturii, seria științelor sociale și seria Acta 
logica, în cadrul cărora fiecare facultate are rezervate, potrivit profilului ei, 1-2 volume anual — publică o serie de lucrări științifice elaborate de cadrele noastre didactice.

Un succes al activității noastre științifice îl constituie numeroasele manuale și cursuri «universitare editate, care prin conținutul, nivelul științific și calitățile metodologice pun la dispoziția studenților cunoștințe fundamentale.O oglindă a activității științifice o constituie sesiunile științifice organizate de către Universitate. Numărul și calitatea comunicărilor vorbesc de asemenea despre avîntul pe care-1 cunoaște cercetarea științifică la Universitate. Numai la sesiunea organizată cu prilejul centenarului Universității bucu- reștene se vor prezenta peste 1.000 de co- municări ale cadrelor didactice de la Universitate și de la alte instituții de învă- țămînt superior.
Ce ne puteți spune despre viito

rul acestui important centru cultu- 
ral-științific al patriei noastre, de
spre perspectivele continuei lui dez
voltări 1In fața Universității din București socialismul deschide perspective nelimitate. Dis

punând de o bogată și multilaterală activitate didactică și științifică, de un puternic corp profesoral, de bune condiții materiale: clădiri spațioase, peste 90 de laboratoare în- zestaate cu aparatură modernă, avînd în sistemul său de organizare o grădină botanică, un muzeu de istorie naturală, o bibliotecă centrală universitară cu 19 filiale, 4 stațiuni de cercetări științifice experimentale, iar pentru studenți cămine și cantine moderne și bine înzestrate, primind continuu sprijinul direct și multilateral al partidului și guvernului, Universitatea noastră pășește cu încredere spre noi realizări de seamă în toate domeniile muncii universitare.Prin contribuția ei la progresul științei și culturii Universitatea din București este una din școlile superioare romlînești al cărui prestigiu a trecut de mult peste hotarele țării. Este pentru noi toți o datorie — ca folosind condițiile optime create de puterea populară — să activăm pentru a ridica mai sus acest prestigiu.
Ora prinsului la cantina Complexului studențesc de la Grozăvești.



L
a câteva ore de drum în Marea de Marmara — venind dinspre Marea Neagră — după ce am trecut prin strâmtoarea Bosforului, iată că țărmurile încep din nou să se apropie. Pare acum că plutim pe un fluviu. Putem îmbrățișa cu o singură privire două continente : la stînga noastră Asia Mică, iar la dreapta — coasta europeană (ambele țărmuri aparținând Turciei). Am intrat pe un braț mare, strâmtoarea Dardanele, cunoscută în antichitate sub numele de Hellespont. Lungă de 65 de kilometri și cu o lățime ce variază între 1,3 și 7,5 kilometri, strâmtoarea aceasta leagă — împreună cu Bosforul — Marea Neagră de Marea Egee și, deci, de Mediterana. Cele două strîmtori, avînd între ele Marea de Marmara, sînt vechi văi fluviale, invadate de apele mării.De o parte și de alta a strîmtorii Dardanele au existat în antichitate orașe înfloritoare. Pe țărmul european se afla localitatea antică Sestos, întemeiată de eolieni — despre care pomenește și marele Homer — iar pe țărmul opus se întindea orașul Abydos.Astăzi, îndată ce intrăm în Dardanele, pe malul european apare orașul turc Gelibolu, cunoscut pentru industria lui de conserve. Pe vremea imperiului bizantin se înălța aici cetatea Gallipoli ; în 1356 aceasta este ocupată de Suleiman, fiul sultanului turc Orhan, care instalează 

o garnizoană pentru controlul și apărarea strîmtorii. Dardanelele și Bosforul rămân de atunci sub dominația totală a otomanilor, care le stăpânesc, îngăduind sau oprind trecerea vaselor după bunul lor plac, pînă în 1774 (pacea de la Kuciuk- Kainargi), dată de la care regimul strîm- torilor este reglementat prin diverse convenții internaționale.Pe malul asiatic așezarea cea mai importantă este orașul Canakkale, unde vaporul face o scurtă escală. Strâmtoarea nu este mai lată aici de 1.270 de metri. Poate că acesta a fost locul unde Xerxes, regele perșilor, a aruncat în secolul V înaintea erei noastre podul său de vase, în expediția întreprinsă împotriva grecilor. La o distanță de 33 kilometri spre interior se află ruinele vestitei cetăți antice Troia, cîntată de Homer în celebra sa epopee Iliada.Dardanelele, ca și Bosforul, au prezentat încă din antichitate un mare interes strategic, datorită poziției lor care a înlesnit contactul între Europa și Asia. Pe aici au trecut perșii pentru a cuceri Grecia și tot pe aici și-au croit drum spre inima Asiei oștile lui Alexandru cel Mare; prin aceste strîmtori au navigat din cele mai vechi timpuri negustori care s-au așezat pe coastele Mării Negre ; pe aici s-au îndreptat spre Constantinopol cruciații; pe aici s-au strecurat flotele Veneției și ale altor orașe-cetăți din 

vestul Europei, încărcate cu mărfuri din bogatul Bizanț.Poziția strategică a Dardanelelor atrage atenția puterilor europene la începutul secolului al XIX-lea. fn timpul războiului Crimeii (1853-1856) trec pe aici flotele Angliei și Franței. In primul război ■mondial ambele strîmtori sînt ocupate de trupele Antantei și demilitarizate. Ele au fost însă folosite pentru intervenția militară împotriva tânărului stat sovietic. Prin convenția de la Lausanne din 1923, la propunerea puterilor Antantei, a fost proclamată libertatea navigației în Bosfor și Dardanele pentru navele comerciale și de război ale tuturor țărilor, atît în timp de pace, cât și de război, interzicîndu-i-se Turciei să refortifice strîmtorile. Convenția știrbea însă drepturile statelor riverane la Marea Neagră. în 1936 conte- . rința de la Montreux a înlocuit convenția de la Lausanne, stabilind un nou regim al strîmtorilor.Azi Dardanelele, ca și Bosforul, sînt o importantă cale maritimă care slujește comerțul țărilor riverane la Marea Neagră cu restul lumii. Pe aici trec și vasele noastre, încărcate cu mărfuri, către diferite porturi ale globului. Soarta Dardanelelor și a Bosforului, dintotdeauna legată de istoria celor două continente — Europa și Asia — arată că, deși au slujit prea des zeului Marte, ele pot fi și o cale a păcii, a comerțului și turismului.
Al. GHEORGHIU

J
11



; ; ■ •

ARTA 
DE A PRIVI 
UN TABLOU

CU TICHIA ALBASTRA
de acad. G.

O
na din operele cele mai valoroase și în 

același timp mai vechi din istoria picturii 
occidentâle aflată în colecțiile Muzeului 
de artă ăl R. P. Romîne este așa-numitul 
portret al Omului cu tichia albastră. 
Autorul lui este celebrul pictor din Țările de Jos, Jan 

van Eyck. Jan van Eyck a fost încă din timpul 
vieții și a rămas pînă astăzi un nume pronunțat cu 
cea mai adîncă venerație. A trăit la finele secolului 
al XIV-lea și în prima jumătate a secolului 
al XV-lea. Opera sa capitală, una din minunile 
picturii, se găsește astăzi mtr-una din bisericile din 
Gând (Belgia) și se numește Altarul mielului mistic.

Această lucrare — potrivit unei' inscripții din josul 
cadrului — ar fi fost executată de Jan și de fra
tele său mai mare, Hubert. Multă vreme, 'încrederea 
în ceea ce se spunea în această inscripție n-a fost 
zdruncinată. Mai aproape de vremea1 noastră însă 
s-au ivit îndoieli, s-au făcut cercetări și studii și 
mulți istorici de artă au devenit sceptici asupra con
tribuției fratelui Hubert; în nici un caz nu putea 
fi exclus Jan de ia făurirea valoroasei opere. El este 
cel care deschide cortegiul măreț al maeștrilor care 
ilustrează arta Țărilor de Jos, în acea epocă. Repu
tația lui de mînuitor al pensulei este atît de mare, 
încît contribuie și la consolidarea unei situații 
oficiale pe lîngă ducii de iBurgundia care stăpîneau 
atunci această parte a Europei. Și tot așa cum se va 
întîmpla cu Rubens în secolul al XVII-lea, nu rare
ori Jan servește și de diplomat pentru chestiunile 
delicate și importante care se tratau între suveranii 
lui și alți șefi de stat. Se cunoaște astfel o călătorie 
a lui în Portugalia, asupra artei căreia el a lăsat 
urme neîndoioase.

Operele semnate de van Eyck erau tonsiderate ca 
minuni și achiziționate pentru biserici și palate. 
Cîteva cuvinte însoțeau — în genere — semnătura 
de pe tablouri a pictorului, cuvinte, prin care el își 
exprima, în același timp, și mîndria artistului con
știent de valoarea sa, dar și modestia în fața imen
sității artei. „Atîta pot", zicea crîmpeiul de propo
ziție, adică : mai mult decît atît nu sînt în stare

OMUL
OPRESCU

să fac ; dar se subînțelege din această afirmație 
și gîndul neexprimat că nimeni n-ar putea face mai 
mult.

Omul cu tichia albastră din muzeul nostru este 
portretul unui burghez cu stare, probabil unul din 
cei care, prin comerțul pe mări sau prin industrie, 
mai ales prin fabricarea postavului ce îmbrăca tot 
Apusul, ajunsese la o mare avere și-și putea permite 
luxul să fie portretizat de van Eyck. Titlul picturii 
îi vine de la curioasa tichie care acoperă capul mo
delului. Peste o calotă, probabil de pislă groasă, este 
întinsă o stofă subțire, de un albastru deschis, în 
dreapta și în stînga ei lăsînd să atîrne niște fîșii care 
se constituie în ornamente ce ating ambii umeri ai 
modelului, în stînga mai jos decît în dreapta. Acest 
acoperămînt al capului era comun nobleței și marii 
burghezii a timpului.

Palid, cu un cap rotund, fără nimic particular în 
figură, cu o gură- ale cărei comisuri sînt îndreptate în 
jos,- ceea ce -dă- expresiei un aer supărat, bosumflat, 
intr-un .fel privind spre stînga, el nu are o înfăți
șare tocmai îngrijită. Barba și mustața par nerase 
de cîteva zile, într-o vreme cînd oricine avea o si
tuație trebuia să aibă întreaga față rasă. Costumul, 
foarte simplu, este de o stofă brun închis, groasă, 
care în unele locuri se distinge cu greutate de cu
loarea închis-albăstruie ce constituie fondul. Văzut 
pînă dedesubt de piept, tînărul bărbat se reazimă 
pe ceva solid, o balustradă de lemn sau de piatră, 
care formează limita inferioară a imaginii, ce pare 
astfel a fi văzută prtntr-o deschizătură. Avînd aerul 
că privește vag, el își sprijină mîini'le pe această 
balustradă solidă. Mîinile admirabil desenate, dețin 
în portret cum era și natural, o parte tot atît de 
importantă și de semnificativă ca și fața, pentru a 
determina personalitatea modelului și temperamen
tul lui.

în mîna dreaptă el ține, ostentativ, un inel. Acest 
gest este întîlnit adesea în pictura timpului, după 
cum de altfel este întîlnită și balustrada deasupra 
căreia apărea portretul. Un inel, într-un portret, pu
tea să aibă mai multe semnificații. Dacă el purta ca



ornament o piatră gravată sau o pecete cu blazon, 
acestea ne ușurau recunoașterea modelului, consti
tuiau actul său de identitate. Nu este cazul în por
tretul acesta. Putea să fie un simbol, ca să ateste 
că cel care-1 prezenta privitorului era unul din 
faimoșii giuvaergii care se impuseseră atunci în 
Țările de Jos. Dimensiunile și aspectul inelului din 
tabloul nostru sînt însă așa de modeste încît nu ne 
putem gîndi nici la această explicație. Mai pro
babil că inelul este o aluzie la ceva intim din viața 
bărbatului care-1 prezintă, o aluzie la o logodnă 
sau la o căsătorie a lui. De altfel, vîrsta omului 
reprezentat este conformă cu o asemenea presupunere.

Starea generală a tabloului este bună. în trecut 
însă, unul din posesorii lui, german, desigur (tabloul 
provine din colecția Brukenthal), atunci cînd repu
tația lui van Eyck intrase oarecum în umbră, în 
timp ce reputația lui Diirer ieșea din ce în ce mai 
mult la lumină, bazîndu-se pe calitățile magistrale 
cu care era zugrăvit portretul, a pus să se scrie în 
colț monograma lui Diirer, astăzi dovedită falsă și 
suprimată. Retușul a mai lăsat însă o slabă urmă, 
care apare cînd tabloul e văzut sub o anumită 
lumină.

Se pare că pictura a suferit încă o modificare. 
Există o oarecare discrepanță între coloritul tichiei 
și tot restul tabloului, ceea ce tie face să credem 
că poate albastrul stofei să fi suferit oarecare mo
dificări chimice din pricina împrejurărilor în care 
a fost păstrat. *

Lucrarea este o capodoperă, am spus-o. Ea ne face 
să simțim ce rol ocupă detaliul semnificativ, orga
nic, într-o operă bună de artă, spre deosebire de 
acel detaliu inutil și chiar vătămător așa cum, de 
pildă, îl întîlnim în tablourile unor olandezi din 
secolul al XVII-lea.

în scopul de a crea iluzia unei realități foto
grafice — cum am spune astăzi — artiștii pomeniți 
mcărcau tablourile cu detalii nesemnificative ca zu
grăvirea unor insecte pe flori sau punerea muștelor 
pe pagina unui manuscris. După cum neartistic era 
și procedeul unor pictori germani ce pictau excesiv 
de minuțios toate cutele de pe fața unui bătrîn și 
firele bărbii acestuia. La van Eyck ca și la Holbein 
sau Diirer — care nu sînt nici pe departe natu- 
raliști, așa cum sînt înclinați unii să-i aprecieze — 
fiecare trăsătură de penel este o necesitate, fiecare 
detaliu este rezultatul organic al unei autentice vi
ziuni artistice care dă relief și forță de sugestie 
creației.

în această operă, poate mai puțin decît în altele, 
van Eyck ne apare astăzi ,ca unul din ultimii mari 
pictori medievali, adică din acei pictori la care ele
mente însemnate de tradiția gotică s-au păstrat ne
știrbite. Dar el este în același timp un mare mî- 
nuitor de figuri într-o compoziție, așa încît fiecare 
personaj apare minunat pus în valoare, într-un tot 
bine echilibrat, ceea ce este o calitate mai modernă. 
Deși aceasta nu se vede în tabloul nostru, ea apare 
și se impune privitorului în multe din operele sale 
de mari dimensiuni, reprezentind scene cu mai multe 
personaje.

Ca reprezentant al noutății. în pictura occidentală, 
lui i se atribuie și invenția picturii în ulei, care de 
atunci a devenit principala tehnică în pictură.

Jan van Eyck: Omul cu tichia albastră. Ului pa lemn, 255X166. 
(în stînga ți tn dreapta Jos: detalii.) Colecția: Muzeul de artă al 
R. P. Romine, Bucurași).



internațional

Nauru își revendică 
independentaAtol de mărgean situat la 1.300 mile nord-est de Australia, insula Nauru are o suprafață de 8,5 mile pătrate și numără 2.700 de locuitori.în anul 1900, un inginer britanic, făcînd analiza unei bucăți de stîncă aduse din Nauru, a constatat că are un bogat conținut de fosfați. Fapt care a avut drept consecință constituirea unei întreprinderi pentru exploatarea zăcămintelor de fosfați din insulă cu capital din Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă.Acum cîțiva ani a devenit însă limpede că zăcămintele de fosfați sînt pe cale de epuizare. Cele trei puteri concesionare, precum și O.N.U., sub tutela căreia se află insula, și-au pus întrebarea ce trebuie făcut. Anul trecut, autoritățile australiene au invitat pe conducătorul populației locale, Hammer deRoburt, să viziteze insula Curtis, aflată la o mică distanță de litoralul provinciei australiene Queensland, propunîndu-i ca populația din Nauru să fie transferată aici, cheltuielile de transport și reașezare urmînd să fie suportate de Australia. Insula Curtis este ceva mai mare decât Nauru, fiind bogată în resurse de vânat și pescuit.Reprezentantul populației Nauru a pus condiția să se acorde concetățenilor săi dreptul la suveranitate asupra insulei unde ar trebui să se mute. Australia a refuzat. Cât privește un alt proiect, care prevedea reașezarea populației Nauru pe teritoriul continentului australian propriu-zis, acesta a fost respins dintru bun început de cei în cauză, mtnucît locuitorii din Nauru se tem de discriminarea rasială practicată în Australia.Convorbiri ulterioare în această problemă, care s-au desfășurat recent la Canberra între Hammer deRoburt și reprezentanții australieni — primul ministru Robert Menzies și ministrul pentru teritoriile dependente Charles Bames — nu s-au soldat cu nici un rezultat. Concetățenii mei — a declarat deRoburt — vor rămâne în Nauru și vor căuta să aducă din alte părți pămînt fertil pe care să-1 aștearnă deasupra întinderilor sterpe. De asemenea, ei vor prelua1 de la întreprinderile străine depozitele de fosfați, atâtea cîte au mai rămas, și își vor proclama independenta în 1967.
Hammer deRoburt.

(Din revista .Time* — New York)

Vechea așezare El Charga, 
nevizitată niciodată de ploi, 
va deveni centrul cultural al 
„Văii noi".

Operațiunea 
„Valea nouă"Călătoria noastră spre „Valea nouă", locul unor interesante lucrări de irigație în plin deșert, inițiate de guvernul Republicii Arabe Unite, a început printr-o vizită la „Desert Development Organisation", organizația de stat care proiectează, finanțează și realizează transformarea deșertului în teren arabil.Am aflat acolo că în ultimul an au fost transformați în teren arabil 150.000 de fed- dani (1 feddan—0,42 hectare) de deșert, iar pe viitor este prevăzut ca terenurile smulse deșertului să ajungă la 200.000 fed- dani pe an.La El Charga și în alte sate care se întind pînă departe spre Marea Mediterană, trăiesc astăzi, datorită lucrărilor ce au făcut posibilă fertilizarea deșertului, peste 100.000 de oameni. în timpuri străvechi aceste locuri erau însă populate de milioane de oameni. Ogoarele erau atît de întinse și mănoase, încât locuitorii deșertului aprovizionau Valea ■Nilului cu fructele își cerealele ce le prisoseau. O dată cu prăbușirea imperiului egiptean antic, au început să cadă în ruină sistemele de irigare și să sece fîntânile. Guvernul R.A.U. și-a asumat misiunea de a recâștiga vechile ogoare și de a iriga noi regiuni de deșert.Operațiunea aceasta, intitulată „Valea .nouă", cuprinde un teritoriu situat într-o depresiune paralelă cu Nilul, pe locul vechilor oaze El Charga, Dachala, Siwa, Farafra, Bahariya, pînă departe spre depresiunea Kathara.în această zonă deșertul este punctat de sonde — apa fiind căutată sub nisip cu ajutorul forajului.Se apreciază că în total vor putea fi •recâștigați 2,5 milioane feddani de deșert — cifră impunătoare dacă se are în vedere că în întreaga Republică Arabă Unită se folosesc pentru agricultură 6 milioane feddani.în legătură cu originea apelor subterane folosite, se presupune că ele ar veni din Africa centrală, poate chiar din regiunea bazinului fluviului Congo, reprezentând infiltrația subterană a apei provenite din ploile tropicale ce cad aici an de an și consti

tuind un izvor continuu împrospătat, care varsă într-o pantă ușoară spre Mediteran La fiecare punct de foraj apa țîșnește < o presiune de două pînă la patru atmosfei ca un izvor natural, și se scurge apoi de lungul canalelor, spre ogoare.„în aceste locuri deșertul este format d pământuri fertile, cărora le lipsește num apa — ne-a spus inginerul șef lussef Geru Soarele, care ne dăruie zilnic lumină, ci dură și energie, și apa scoasă de noi p transforma pustiul într-o grădină înfloi •toare, în care vor fi posibile două și chi trei recolte pe an“.
Faad HUS

Criza din MalawiO simplă răbufnire a unor rivalități pers nale ? Este posibil ca și acestea să fi av un rol în recenta criză din Malawi, oricu însă un rol minor. Elementul-cheie este fă îndoială de ordin politic.Ciocnirile din Malawi amenințau să deg nereze într-un război civil. Calmul apare care a pus stăpânire pe străzi nu înseam totuși închiderea dosarului crizei din aci tânăr stat african.în iulie 1964, Nyasalandul colonial dev nea statul independent Malawi. Forma? guvernamentală condusă de Hastings Ban, trebuia să-și clarifice poziția m problei vitale pentru viitorul țării. O alegere se ii punea, altfel independența risca să devi fictivă. Acesta este punctul de pornire al n înțelegerilor dintre Banda și cei mai mu dintre miniștrii săi. Concret, pe plan inte era vorba de africanizarea administrați Premierul îi prefera pe vechii functions moșteniți de la regimul colonial, ceea ce av drept rezultat prezența în continuare, funcții din cele mai înalte ale aparatului stat, a unor cetățeni britanici. Unele cerci londoneze afirmau că „un motiv de optimii în criza din Malawi este menținerea de c tre Banda a multor funcționari britanii („The Guardian"). Dar aceleași cercuri puteau să ignoreze că „este mai probabil dominația lor (a funcționarilor britanici n.n.) asupra administrației va provoca reacție periculoasă"... (tot „The GuardianNeînțelegerile nu vizau doar acest aspi al problemei. Punctul de vedere al lui Ban asupra problemelor africane diferea în g neral considerabil de cel al colaboratori] săi. „France Presse" îl descria drept un pi occidental fățiș, cu înclinații politice forms

Muncitor agricol din Malawi.



cei 40 de ani .petrecuți departe de țara sa, ii ales în S.U.A. și Anglia. Unii cunoscuți iu reproșat și anticomunismul său violent. nptomatică pentru poziția lui Banda a fost tudinea față de Republica Sud-Africană și rtugalia. încă la conferința africană la ni- l înalt, el a avertizat că Malawi nu va pe relațiile cu Portugalia și nici nu va lua rte la boicotarea rasiștilor sud-africani. ntru un stat african care abia își cucerise lependența, o asemenea abordare a unor sbleme, esențiale pentru continentul negru, rea cel puțin ciudată ! Banda a perseve- i pe platforma ce și-o conturase: a trecut încheierea unui acord comercial cu Portu- lia, a numit un consul în Mozambic, s-a anunțat pentru o colaborare cu guvernan- Rhodesiei de sud, imitatori ai apartheid-li.Nemulțumirile s-au acumulat și, în cele i urmă, ele au răbufnit într-o formă vio- ită. Mai mulți membri ai guvernului au st demiși iar alții și-au dat demisia. Prac- , guvernul a încetat de a mai exista. între nda și adversarii săi s-a declanșat o dis- tă publică oare a antrenat mase de părtini. Violența a pus curând stăpânire pe stră- e orașelor. Instituții publice, sedii ale or- nizațiilor politice, magazine și locuințe au it devastate și incendiata. O atmosferă de os s-a instaurat, atmosferă pe care nu au tut s-o înlăture derât parțial severele mări represive dictate de Banda. Represiu- le nu oferă desigur soluția crizei politice înci din Malawi ; ele pot cel mult să amîne confruntare decisivă.
E. OBREA

entru salvarea 
iakului birmanDupă cum se știe, guvernul birman condus generalul Ne Win, apticînd treptat pre- ierile programului „Calea birmană spre :ialism‘‘ (publicat în 1962) a procedat la seamă de naționalizări în cele mai impor- nte sectoare ale economiei, lovind prin aasta mai ales în profiturile marilor com- nii capitaliste străine. O dată cu alte ra- iri economice naționalizate a trecut în trimoniul statului și industria forestieră, nd interzisă firmelor particulare comer- ilizarea, printre altele, a lemnului de teak. Teakul este o esență lemnoasă deosebit de loroasă, care a găsit din vremuri străvechi , mediu natural bun de dezvoltare pe mîntul Birmaniei. Deoarece, pe de o rte, trunchiul de teak crește în înălțime în grosime pînă la considerabile dimen- mi (unele trunchiuri ajung la 4 m dia- rtru) iar, pe de altă parte, această esență nnoasă este deosebit de trainică, conser- idu-se după tăiere multe decenii în șir, nnul de teak este folosit mai ales în cre- ea unor opere de sculptură monumentală, ntru mobilă de artă ș.a.m.d. La 50 de km Mandalay, în apropiere de orașul May- 
ro, se află una din cele mai faimoase duri de teak din Birmania. De fapt faima easta ține mai curând de trecut, deoarece tăzi ochilor vizitatorilor nu li se oferă cît o tristă aglomerare de cioturi printre re, ici-colo, se mai poate vedea câte un inchi în picioare. Așa cum s-a întîmpîat, altfel, cu orice altă bogăție naturală în- pută pe mîna colonialiștilor, a societăților 

particulare preocupate numai de profiturile înscrise în bilanțurile anuale, lemnul de teak birmanez a fost exploatat pînă la istovire, prin defrișări sălbatice, fără nici o grijă pentru refacerea acestui prețios fond. Iată de ce guvernul birman a început să pună ordine și în acest sector al economiei țării. Nou-înființatul „Consiliu de stat pentru industria forestieră", în sarcina căruia intră administrarea bogățiilor forestiere ale țării, va lua desigur măsuri pentru refacerea și dezvoltarea unei ramuri cu tradiție și care a dus departe peste hotare faima nobilei esențe lemnoase birmane.
Narayanganj — 
orașul iuteiOrașul Narayanganj (aproximativ 70.000 locuitori), așezat pe ambele maluri ale râului Banar din Pakistanul de est, este cunoscut și sub numele de „orașul iutei". El își merită cu prisosință această denumire, nu numai pentru că este situat în centrul plantațiilor de iută, dar și pentru că întregul oraș poartă — într-un fel sau altul — pecetea industriei prelucrătoare, a comerțului și a transportului acestei vegetale. Pe malul râului, deosebindu-se de restul clădirilor joase, se înalță o casă arătoasă cu două etaje. Este sediul instituției guvernamentale „Consiliul iutei". Pe malul celălalt ai râului se află debarcadere, șlepuri, silozuri și hambare destinate depozitării iutei, în care planta se păstrează așa cum a fost culeasă de pe cîmp. în alte clădiri — întreprinderi pentru presat și balotat fibra de iută, pregătită pentru export. în depozitele și hambarele amintite se păstrează atât marfa firmelor comerciale exportatoare, rât și cea a țăranilor mici producători, care-și vfind produsele intermediarilor (de cele mai multe ori chiar celor ce le-au oferit spațiu în propriul lor depozit).Viața întregului orășel este animată de cei care, într-un necontenit du-te-vino, încheie tranzacții de depozitare, vînzare, cumpărare, revînzare, export, transport etc. de iută.în Pakistan iuta este în general denumită „fibra de aur", constituind una din principalele bogății ale țării. Ea se cultivă cu deosebire pe întinderi foarte mari în Pakistanul de est. Utilitatea fibrelor de iută pentru confecționarea unor asemenea articole ca saci, frânghii și odgoane, covoare și alte o- biecte de uz casnic cu largă întrebuințare pe scară mondială justifică întru totul interesul statului pakistanez pentru exploatarea rațională a acestei valoroase culturi. Peste 90 Ja sută din cantitatea totală de iută cultivată în Pakistan merge la export, constituind astfel principalul articol la acest capitol al balanței comerțului exterior al țării. Pentru viitor se prevede sporirea cu 43,5 miliarde rupii a investițiilor pentru exploatarea maximă a terenurilor cultivatele, în scopul dezvoltării exporturilor de produse agricole. Substanțialele investiții au, desigur, în vedere în primul rând mijloacele de prelucrare și circulație a „fibrei de aur" pakistaneze care reprezintă circa 73% din întreaga producție mondială.

A. PETRUT

„Siciliana" 
în R.P.PolonăDe curând pe scena Teatrului dramatic de stat „Ștefan Jaracza" din Olsztyn a fost prezentată în premieră piesa lui Aurel Baran- ga, „Siciliana", în traducerea Danutei Bien- kowska. Regia spectacolului este semnată de Zygmunt Wojdan.Dispunând de un talentat colectiv de actori, regizorul a prezentat un spectacol omogen, tineresc. Iată o scenă din spectacol, interpretată de actorii Zbigniew Stokowski, Halina Lubaczewska și Piotr Mil- nerowicz.
Care e adevăratul nume 
al lui Cristofor Columb?Cel care, la 12 octombrie 1492, după o călătorie dramatică prin deșertul legănător al oceanului, scruta țărmul noului continent, se numea într-adevăr Cristofor Columb? Situat la confluența faptului istoric cu legenda, numele prestigiosului navigator a generat multe controverse. Exegeții biografie^ sale n-au reușit să înlăture nici semnul de întrebare adăugat invariabil lîngă anul nașterii, pici obscuritatea care învăluie ipoteza originii sale genoveze.Recent a produs senzație între specialiști o comunicare făcută la Sevilla de un cercetător, Andres Sanchez Serrano, care a afirmat că „amiralul oceanului" — Cristofor Columb — se chema în realitate Juan Carlos Donado. în vîrstă de 72 de ani, Andres Sanchez Serrano și-a petrecut peste patru decenii . căutând probe noi care să dezvăluie enigmele cu privire la existența aventuroasă a descoperitorului Americii. Pe ce se întemeiază afirmația sa ? El a arătat că a găsit o brățară care ar fi aparținut lui Cristofor Columb. în interiorul brățării e săpată o inscripție cifrată care, tălmăcită, ar suna astfel : „Eu am descoperit Indiil'e. Sînt născut 
la Santa Maria de Vall de Oliva, am fost 
botezat în acea mănăstire, și mă numesc 
J.C. Donado". După cercetătorul spaniol, mormântul celebrului navigator nu se află nici la catedrala din Sevilla, cum presupune tradiția, nici la San Domingo, ci în biserica din Olivar de la Frontera (așa se cheamă azi vechiul Vall de Oliva).Cum a apărut atunci ipoteza genoveză a nașterii lui Cristofor Columb? Autorul noii teorii oferă o explicație romantică: Juan Carios Donado, fiind dominican și vrînd ca, fără să-și atragă fulgerele Inchiziției, să se poată căsători cu o femeie pe care o iubea, s-a dat drept genovez, luîndu-și astfel o identitate nouă sub numele de Cristofor Columb.Andres Sanchez Serrano a declarat că intenționează să ceară autorizația de a deschide mormintele din biserica din Olivar de la Frontera, avînd convingerea că va găsi acolo rămășițele pămîntești ale celui care acum 472 de ani a descoperit America.Comunicarea a resuscitat o veche polemică între istorici.

Octavian PALER 
Roma

Mausoleul din San Domingo al lui Cristofor 
Columb.
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METAFORE
în orice limbă, vorbitorii adaugă 

cuvintelor sensuri noi, făcînd com
parații, uneori foarte îndrăznețe, 
între obiecte diferite. Așa s-a ajuns 
la înțelesurile figurate ale substan
tivelor gura, ochi, frunte, limbă 
în expresii ca gura văii, ochi de 
apă, în fruntea armatei, limba clo
potului — ca să ne limităm la 
cîteva metafore din domeniul ana
tomiei.

Prin împrumut au pătruns în ro-

ORIZONTAL î 1) Pînză tematică 
de Grigorescu — Metal. 2) Con
tactul hidroavioanelor cu marea 
(inf.) — La gurile Dunării... și la 
ușă. 3) Oameni ai mării ~ Rîu 
spartan. 4) Numără multe zile — 
Vechi ambarcațiuni cu pînze — în 
Agigea ! 5) Timp fără furtuni
(fig.) — Culoarea mării ce leagă 
Africa de Asia. 6) în Marea Neagră 
e de culoarea smaraldului — Afluenc 
al Irtîșului — în Alpi ! 7) Fonda
torul unei renumite cetăți pe țărmul 
Mării Egee (mit.) — Mîngîiat de 
briza marină. 8) Motonavă ce 
poartă cu cinste culorile romînești 

mînește numeroase cuvinte cu un 
înțeles care, în limba de origine, 
se datorește unor comparații de 
care ne dăm seama numai cerce- 
tînd atent istoria vocabularului. în 
această categorie intră, de pildă, a 
cuteza : în greaca bizantină kottizo 
însemna „â juca cu zarurile", deci 
„a risca* și apoi „a îndrăzni*. Și 
acum două exemple din limba 
franceză : melon este numele pepe
nelui ; prin comparație a fost nu
mită chapeau melon (traducere cu- 
vînt cu cuvînt : „pălărie-pepene*) 
o pălărie tare, cu fundul ‘bombat. 
AI doilea exemplu : cuvîntul nostru 
tunel, ca și echivalentul său fran
cez tunnel, continuă vechiul substan
tiv francez tonnelle (=butoi). Com
parația^ s-a stabilit deci între ga
leria săpată în munte și un butoi 
culcat și deschis la ambele capete.

Un grup mare de păsări în zbor 
a fost asemuit unei flote navigînd 

peste mări îndepărtate. 9) Vas foarte 
plin — Om — Nichel. 10) De la 
(înv.) —- Renumit navigator portu
ghez din secolul XI — Izvorăște 
din Altai și se varsă în Oceanul 
înghețat de Nord. îi) „Dintre păsări 
călătoare, / Ce străbat pămînturîle! 
Cîte-o să le-nece oare / Valu
rile,... ?*. (Eminescu). 12) își poartă 
lin valurile către Marea Ohotsk — A 
scris și o poezie intitulată „Ma
rină*.

VERTICAL : 1) Perla litoralului 
nostru — Vestită, cetate antică. 
2) Autorul pînzei „Vapoare în 
portul Constanța* — Spaima mări

în larg, ceea ce rezultă din analiza 
cuvîntului stol, care în greaca bi
zantină avea accepția de „flotă*. 
O plantă ornamentală cu frunzele 
lungi în formă de sabie a primit 
numele de gladiolă, în care recu
noaștem cuvîntul latin gladium 
(~ sabie).

în sfîrșit, membrana elastică 
ce desparte urechea externă de cea 
mijlocie, fiind comparată cu pielea 
unei tobe, a primit numele de 
timpan, ceea ce în grecește (tym- 
panon) înseamnă tocmai „tobă*. 
Același cuvînt grecesc a pătruns în 
romînește mai demult sub forma 
timpină, cuvînt folosit în. limba 
veche cu înțelesul originar. De la 
tîmpina provine a întâmpina ; aflăm 
cu acest prilej că primul sens al 
verbului a fost „a face o primire 
solemnă, a saluta sosirea cuiva în 
răpăitul tobelor*.

Sorin STATI ol'HumaniM di mane he"

lor (od.). 3) Cuptor (reg.) — 
Soțul fiicei Oceanului (mit.) și lo
calitate lîngă Constanța -r în vu
iete I 4) A suplini ploaia, în oare
care măsură — începe numărătoarea 
— Terci (reg.). 5) Autoarea poezi
ilor „Marea*, „Valurile* ș.a. (2 
cuv.). 6) Plantă ornamentală exotică 
— A spinteca valurile. 7) Mare... 
fără capăt ! —„Valurile Dunării* 
— în furtună ! 8) Lac în Austria 
— Daniel Veleanu — Unitate de 
lucru mecanic. 9) Rîpe ! — Sis
temul de propulsie la corăbiile cu 
pînze — Interjecție. 10) Unitate de 
măsură din... mări ! (pl.) — Cara- 
velele lui Columb. 11) „Răcoa
rea...*, poezie de Salvatore Quasi
modo — Cozi de pești ! — Fără 
(înv.). 12) Localitate pe litoral — 
Doar 15 avea „Căpitanul* de fvas 
al lui Jules Verne.

I. PANAITESCU

Fără cuvinte.
.Quick'

Dezlegarea jocului .RUPTE... 
DIN DICȚIONAR", apărut în 

numărul trecut

ORIZONTAL : 1) DURERE — 
ALERGA. 2) IZOLA — SFIȘIAT. 
3) SAS — NAȚIE — MIL. 4) TT 
— MILOS — CETE. 5) R — PE
TEC — ERL - T. 6) ULII - 
GAURA — Bl. 7) SAC — AB
RUPTA. 8) NAIV - ÎMPĂRȚI. 
9) VT — MASCAT — IAN. 10) 
E - CURMAT — TOLT. 11) 
CRANIU — AER — EE. 12) HUS 
— ELE — LAS — N. 13) EGAL 
— STRĂPUNS.

Ținuta de seară obligatorie...
.Bunte lllustrl.rt.'

DIN TOATA LUMEA ■ D
PIAN LILIPUTAN noul instrument are rezonanța unui 

pian obișnuit.

ARTĂ In neolitic
într-una din vitrinele muzei»- 

lui din Giurgiu consacrate artei în 
neolitic au fost expuse doua sta
tuete deosebit de interesante pentru 
epoca respectivă. Ele redau înfăți
șarea stilizată a două femei. Sta
tuetele — executate din lut ars — 
au fost descoperite la Tangîru, în 
sudul regiunii București, cu prile
jul săpăturilor arheologice efectuate 
de Institutul 3e arheologie al Aca
demiei R. P. Romîne în colaborare 
cu muzeul din Giurgiu.

ÎN AJUTORUL 
DISPECER1Z ĂRH

La Harkov (U.R.S.S.) se creează 
o instalație complexă originală, des

Acest pian de dimensiuni reduse 
(1,1 m lungime X 0,35 m lățime) 
este produs de firma vest-germană 
Hohner și a fost prezentat pentru 
prima oară la Tîrgul internațional 
de la Viena. Sunetul este ampli
ficat pe cale electrică; astfel că

tinată să culeagă informații de la 
circa 500 de emițători instalați pe 
mașini-unelte, pe benzi de transpoit, 
în încăperi de depozitare, pe cîn- 
tare etc. Bazată pe elemente de 
memorizare electronice, noua insta
lație Se distinge prin marea ei 
rapiditate. Rezultatele obținute de 
la emițători apar pe un panou în 
cifre luminoase, indicînd greutatea 
materialelor, datele mai caracteris
tice, regimul tehnologic. Unele ele
mente electronice îndeplinesc o sar*

cină mult mai complexă, efectuînd 
operații logice, comparații și însu
mări pe un interval de o oră, de 
un schimb sau de 24 de ore. în 
fotografie : înainte de a fi mon
tat, fiecare element este examinat 
cu migală. Această operație . este 
efectuată cu ajutorul unor dispo
zitive de mare sensibilitate.

CEL MAL

ciantul Sarchiz Seraidan care 
iește la Sao Paulo și care cî: 
rește 231 kilograme, încă 
amănunt : deși i s-au făcut n< 
mărate propuneri de căsătorie, 
raidan preferă să rămînă buri:

UN PISTOL... PAȘNI<

Brazilia are și ea cel mai gras 
cetățean al ei. E vorba de comer

în S.U.A. e folosit de J 
vreme un sistem, cu ajutorul c: 
a fost eliminată teama de in 
și vaccinuri. E vorba de un j 
care injectează sub piele, la o 
siune ridicată, serul sau vacc 
Cu acest pistol pot fi inje 
fără dureri 300 pînă la 500 
soane într-o oră.



PATENTELE NATURII

SMI 
oraparanv al stela
telor Biologice si 
Mce dă naștere 
nor sorpriazăioare 
Ml la numeroa- 
e domenii, de la ie- 
evlziunea Inwală 
i meteorologie- 

o gmili 
ouă—bionica—im- 
miă de la aaioră 
Kt îndrăznețe, al 
ăror aotori stat cra
ii si meduzele...

Ochiul de broască se* 
lecțtonează informa* 
till* din lumea exte* 
rioară mai bine decît 
ochiul omenesc, lată 
de ce «bionicienii* U 
studiază cu atenție.

Nici un radiolocator 
de pe glob nu se poate 
măsura, pînă in pre* 
zent, cu această ure
che de liliac...

A
u trecut două decenii de cînd matematicianul Norbert Wiener, printr-un studiu comparativ al sistemelor tehnice și biologice, a pus bazele ciberneticii. De atunci, cibernetica a revoluționat tehnica ; ea a cuprins cele maii variate aspecte ale activității omenești, permițînd studiul abstract al proceselor tehnice și biologice din punctul de vedere al conducerii și desfășurării acestora în general, cu aplicații în toate domeniile.Spre deosebire de' sistemele tehnice, natura prezintă o infinitate de sisteme biologice de o complexitate mult mai mare și totuși foarte sigure în funcționare. Bazîndu-se pe această constatare, cibernetica, sau mai exact noua ei ramură, bionica, își propune să introducă principiile de funcționare ale sistemelor vii în tehnică.S-ar putea ca unii din dv. să

fie nedumeriți de această tendință de a se studia în paralel sistemele biologice și cele tehnice. Precizăm însă de la bun început că este vorba de o asemănare pur formală; cibernetica, de la nivelul ei de abstractizare, este însă singura știință capabilă să întreprindă cu succes — și cu rezultate practice — un asemenea studiu paralel.
CERCETĂRI INTENSEIn ultima vreme o serie de specialiști depun eforturi intense pentru studiul organdlor de simț ale viețuitoarelor.La fel ca traductoarele utilizate în sistemele tehnice, organele senzitive ale organismelor vii transformă o formă de energie în alta, cu un randament mai mare sau mai mic. Cu cît acest randa-

Doina COMĂNICIU
(Continuare în pag. 18)
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PATENTELE NATURII
ment este mai mare, cu atît organul de simț respectiv este mai sensibil.Constructorii de traductoare mai au multe de învățat din natura vie ; cele cîteva exemple pe care le vom cita sînt elocvente în acest sens.Se știe că 90% din cantitatea totală de „informație" din afară pătrunde în organism prin intermediul organelor de vedere. Spe- ' cialiștii cercetează cu asiduitate funcționarea celulelor senzitive de pe retină, procesele legate de excitația nervului optic, de prelucrarea informației, caracteristicile mișcării globului ocular și ale supravegherii spațiului înconjurător.în televiziunea industrială și-a găsit aplicare un dispozitiv electronic reproducând o interesantă caracteristică a ochiului de crab, care este capabil de a amplifica, la nevoie, contrastul imaginii. Acest principiu se mai poate aplica și în aerofotografie, fotografierea suprafețelor planetare etc.

SECRETUL MOLIEIîn diferite moduri se pot crea analoge electronice și ale altor organe de simț. De-a dreptul surprinzătoare este eficiența unui receptor minuscul de ultrasunete cu care este dotat orgianismul moliei. Grație acestui organ de simț, ea este capabilă să intercepteze vibrațiile ultrasonore produse de un mare dușman al ei, liliacul, care posedă un sistem 

de orientare bazat pe ultrasunete foarte asemănător cu radiolocatorul. Dar la acest subiect vom mai reveni.Pescarii au fost totdeauna uimiți de un fenomen care se petrecea cu mai multe ore înainte de apariția furtunii, și anume : meduzele se retrăgeau în larg, evitînd în felul acesta să fie zdrobite de valurile ce se izbeau de țărm. La disecție s-a descoperit în corpul meduzei un organ sensibil la vibrațiile ultrasonore produse prin frecarea vîntului de masa de valuri. Specialiștii nu au întîrziat să utilizeze acest principiu de funcționare într-un aparat care anunță apariția furtunii cu 15 ore mai devreme.în ultimii ani s-a realizat o proteză auditivă ce cuprinde un microfon de o construcție specială. Curentul electric, determinat de sunetele ce ajung în microfon, produce excitația terminației nervului auditiv. Din păcate, proteza este încă rudimentară, întrucît acest nerv lucrează numai după un „cod“ anumit, al cărui cifru electro- niștii caută să-4 descopere cu ajutorul mașinilor de calcul. Pe această cale s-a putut totuși sintetiza un model electronic care reproduce proprietățile de „codificare" ale urechii. Sînt interesante experiențele efectuate de profesorul Edmond Nicolau de la Institutul politehnic din București, privind sinteza artificială a vocalelor limbii romîne. Despre această realizare s-a 

mai vorbit, nu demult, în revista „Flacăra".
CEASURI

DE UN FEL DEOSEBITîn afara organelor de simț, specialiștii au descoperit la cele mai diferite animale, păsări și insecte ceea ce se numește ceasul biologic. Acest mecanism 
RADAR ÎN INFRAROȘU?

O varietate a fluturelui denumit ochi de păun (Sa- 
turnia pavonia) a uimit pe cercetători prin precizia cu 
care își descoperea femela aflată la 10 km distanță. Acest 
fluture nu a greșit nici atunci cînd femela a fost intro
dusă sub un clopot de sticlă sau închisă într-un ecran 
electrostatic format dintr-o rețea de sîrmă. Numai un 
ecran capabil să oprească razele infraroșii a reușit să-1 
inducă în eroare. Să fie oare acest fluture dotat cu un 
„radar“ ce lucrează în infraroșu? In acest caz — 
afirmă specialiștii — merită studiată posibilitatea de 
a se construi un astfel de dispozitiv de mici dimen
siuni și cu raza de acțiune de 10 km.

sensibil la timp reglează ritmul de viață al organismului. Pentru un singur ritm se constată existența mai multor „ceasuri biologice" care, de pildă la insecte, sînt localizate în anumite celule aflate în centri nervoși. Aceste celule secretă hormoni care exercită o funcțiune de reglare a ac- . tivităților Vitale. Studiile făcute au demonstrat sensibilitatea 

acestor „ceasuri" față de schir bările din mediul ambiant As fel, o răcire a temperaturii pi la zero grade le poate opri; e însă pornesc din nou la încălziiDupă părerea unor specialiș un model analog al „ceasul biologic", și anume un generat a cărui frecvență ar depinde । o serie de condiții (chiar și i fazele Lunii!), ar aduce o ma 

contribuție la studiul funcționăi sistemelor biologice în diferite condiții ale mediului ambiant.
COLEOPTEREL

ȘI AVIOANELE CUREACȚ] 
MODERNDe multă vreme se caută i se explice modul în care org, nismele vii se orientează I 

Model electronic al unui neuron, executat de cercetătorul american L D. Harmon in laboratoarele companiei .Bell". Desigur, circuitele care apar In schemă nu si 
și nu pot ti unul $i același lucru cu celula cerebrală vie. Dar prin asemenea modelări specialiștii pătrund mai bine .patentele naturii".
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ațiu și reușesc să găsească recția necesară chiar și în că- torii extrem de lungi, în ciuda tot felul de obstacole aflate în le. Bionica nu numai că fur- zează o cheie în clasificarea ester fenomene, dar dă și o rie de sugestii constructorilor aparate de navigație.Naturaliștii au descoperit la îjoritatea ■col-eopterelor exis- tița a două membrane în spate aripilor. Membranele mi- iscule execută în timpul zbo- lui o vibrație continuă care păstrează chiar și în momen- l în care insecta își schimbă -ecția de zbor. în acest mo- mt apar însă eforturi mecanice plimentare pe care creierul in- rtei le analizează; apoi, o co- mdă adecvată pornește spre ișchii-motori care acționează ipra aripilor. Acest principiu, osit de constructorii de ra- ete și de avioane rapide cu acție, a condus la crearea unui arat de bord dotat cu un viator special. Vibratorul înlo- iește giroscopul pilotului auto- it, fiind însă mult mai sta- la acțiunea accelerațiilor ternice la care sînt supuse ronavele modeme.Navigația după poziția aștrilor și mai ales ziua după Soare — cunoaște din cele mai vechi ipuri. Dar în zilele cu cer >perit, acest fel de orientare ;e imposibil de realizat. Iată că i construit un nou tip de sex- it bazat pe același principiu funcționare ca și... ochiul de >ină sau de muscă. în zborul ■ insectele se orientează după ire chiar și atunci cînd cerul e acoperit. Cum ?La o examinare atentă cu mi- recopul se constată că ochii — i, cum se mai numesc, omati- lle —* acestor viețuitoare se npun din elemente indepen- ate, aranjate în opt grupe izate în diferite direcții în ■mă de stea, pe o emisferă, adul lor de sensibilitate la nină polarizată <în care vibrate luminoase au anumite .-ientări" precise) depinde de •ecția de unde vine această nină. De aceea imaginea celui va avea totdeauna pentru line, de pildă, o intensitate diată de la o zonă la alta, deoa- :e lumina difuzată de atmo- jră suferă un grad de polari- re variabilă după poziția rela- ■ă a Soarelui, independent die irea timpului.Dar omatidiile mai prezintă o litate, și anume aceea de a ana simultan mai multe ima- d ale aceluiași obiect — ima- d ce se succed în raport cu ziția și viteza de deplasare a iectului. Astfel insecta poate, recia atît viteza relativă cît poziția acestuia. Este prințul pe care s-a construit un pozitiv'optic4 cu care se deter- nă poziția în spațiu și viteza ativă a avioanelor față de un servator. Aparatul s-a dovedit fi în același timp eficient și irte ieftin.
NAVIGAȚIA BIOLOGICADele câteva exemple de mai t ilustrează, în parte, gradul 

înaintat la care au ajuns cercetările în materie de bionică. Totuși au rămas nerezolvate o serie de probleme legate de capacitatea unor viețuitoare de a migra cu precizie la distanțe colosale, uneori din Arctica în Antarctica! Este adevărat că s-au descoperit unii factori ce influențează, de exemplu, zborul păsărilor. Astfel, se observă o puternică influență a ceea ce se numește conjunctura astronomică. Experiențele s-au făcut într-un planetariu în care se reproduceau mișcările stelelor. Unele păsări introduse în planetariu zburau după direcții determinate de poziția stelelor. Intrucît păsările migratoare se rădică la mii de metri înălțime, și deci deasupra norilor, se poate presupune că ele se orientează după stele. Dar discuțiile continuă...Alți cercetători au observat că zburătoarele sînt perturbate de funcționarea stațiilor de radio- locație și s-a emis ipoteza că navigația păsărilor se bazează pe folosirea oscilațiilor electromagnetice. Clarificarea acestor fenomene apare astăzi cu atît mai necesară cu cît navigația astronomică este de mare importanță în astronautică, aviație și marină.Pentru a lămuri fenomenul de navigație biologică la porumbei, un grup de cercetători americani au construit un emițător radiomi- niatural ce cîntărește 66,8 grame și poate fi recepționat de la 33 km distanță. Aparatul, legat de spatele unui porumbel, va furniza date cu privire la direcția de zbor cît și cu privire la anumite reacții ale organismului păsării față de condițiile mediului exterior. Se speră că astfel se va descoperi misterul navigației biologice și se va putea trece la
Broaștele țestoase marine parcurg 
mil de kilometri pentru a-și depu
ne ouăle pe anumite plaje precis 
determinate. Pe hartă sint marcate 
citeva asemenea Itinerarii din Ma
rea Caraibilor. De ce fel de «sextant* 
miraculos se folosesc aceste lente 
Șl placide viețuitoare? Pentru a răs
punde la Întrebare, naturaliștii efec
tuează cercetări cu un emițător mi
nuscul. Și poate astfel vor împru
muta de ia natură un nou patent. 

Ochiul de albină a stat la baza creării unul «analizor de lumină", gratie căruia 
aviatorii se pot orienta cu mai multă siguranță in zborurile polare.

construcția unor dispozitive tehnice analoge.Uneori, cînd se explică principiul de funcționare al radio- locației, se face apel la exemplul liliacului care reușește să descopere pe întuneric diferite obstacole emițând unde ultraso- nore și recepționînd semnalele reflectate. Important este însă nu atît principiul în sine cît mai ales anumite particularități ale sale. Astfel s-a constatat că „radarul'* liliacului lucrează mult mai precis decît instalațiile construite de om, fiind capabil de a descoperi chiar și o sîrmă de 0,3 mm în diametru 1 Bineînțeles că semnalul reflectat de un asemenea obstacol e extrem de slab.Cercetătorul englez L. Key a încercat să perturbeze „radarul" liliacului, producînd un „bruiaj" foarte puternic cu ultrasunete de aproximativ aceeași frecvență cu cele emise de liliac. Animalul a putut fi dezorientat doar atunci Doina COMĂNiCIU

cînd semnalul perturbator a depășit de cîteva mii de ori semnalul reflectat de obstacole. In asemenea condiții n-ar fi putut lucra nici o stație de radiolocație de pe glob ! >
CEL MAI BUN 

HIDROLOCATOR 
ULTRASONOR > DELFINULDe obicei, la distanțe foarte mici radiolocatoarele lucrează cu precizie insuficientă, deoarece timpul de reîntoarcere al undei reflectate este foarte scurt. La liliac cercetătorii au constatat un fenomen complet diferit. Cu cît distanța de la obiect este mai mică, cu atât animalul reacționează mai precis...Explicația rezultă dintr-un principiu nou de funcționare pe care tehnica nu l-a cunoscut înainte. Secretul este simplu: semnalele reflectate sînt recepționate de ambele urechi ale li-

(Continuare în pag. 22)
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CU SAU FĂRĂ 
NICOTINĂ?
„în nr. 10 din 7 martie 1964 

«Flacăra» a publicat o notă pri
vind cultivarea intr-o regiune a 
R.P.Bulgaria a unui sat de tutun 
altoit pe laur, tutun care n-ar 
conține nicotină. în legătură cu 
aceasta aș dori să știu dacă cul
tura unui asemenea tutun are un 
caracter experimental și dacă ase

menea experimentări se fac și în 
țara noastră".

Tiberiu SUSAN 
com. Bâi|a, rn. Arad

Răspunde ing. ILIE GRIGO- 
RESCU, cercetător principal la 
Institutul de cercetări ali
mentare, secția tutun.

Problema reducerii procentului 
de nicotină din tutun a preocupat 
și preocupă cercetători din multe 
țări. Încă din 1893 s-au elaborat 
diferite procedee, avînd ca scop 
extragerea nicotinei din foile aces
tei plante, astfel ca procentul de 
âlcaloizi să nu depășească . 1*/», 
ar rezultatele practice obținute 

fie că nu erau economice, fie că 
influențau negativ însușirile fuma- 
tive ale țigaretelor. S-a atacat în
suși fondul problemei, urmărin- 
du-se obținerea de soiuri de tutun 
sărace în nicotină. S-au creat ast
fel în Grecia, Turcia, Germania, 
Franța etc. linii noi, la care pro
centul de nicotină era sub V/e, 
ajungîndu-se pînă la 0,096/#. Dar 
așa cum a arătat prof. H. Kuhn 
de la Institutul din Forheim (Ger
mania), care s-a ocupat în mod spe
cial de problema aceasta, nici 
după 30 de ani de Ia obținerea 
acestor linii noi nu s-a reușit ca 
ele să fie folosite pe o scară lar
gă în industrie, nefiind cerute de 
consumatori.

La noi de asemenea s-au creat 
linii noi cu un conținut redus de 
nicotină (0,09-0,34*/«). Deoarece 
procentul de nicotină în descen
dență este diferit, se impune selec
ționarea în continuare.

Experiențele cercetătorilor bul
gari fac parte din metoda hibri
dărilor vegetative efectuate între 
tutun și alte plante din aceeași 
familie (roșii-laur), care s-a în
ceput încă din 1936 în U.R.S.S., 
Italia etc. S-a folosit ca port- 
altoi tutunul, pe care s-a grefat 
fie altoi de roșii, fie de laur (Da
tura stramonium). în alte experi
mentări au servit ca portaltoi ro
șiile sau laurul, grefîndu-se pe 
acestea altoiuri de tutun. Rezul
tatele obținute au arătat că se 
obțin, plante fără nicotină numai 
atunci cînd se altoiesc roșiile (sau 
laurul) pe tutun ; totodată s-a 
evidențiat faptul că nicotină se 
formează în rădăcina plantei de 
tutun.

Hibridările vegetative trebuie 
repetate, deoarece în descenden-

Oparația da altoire a tutunului pe 
laur. 

ță hibrizii obținuți păstrează în
sușirea de a forma nicotină.

Lucrările cercetătorilor bulgari 
au urmărit ca în afară de elimi
narea nicotinei prin altoirea tu
tunului pe laur să se obțină plan
te care să conțină atropină, hros- 
ciamină și scopolamînă — alcaloizi 
specifici laurului. Aceștia nu in
fluențează tensiunea arterială, res
pirația sau peristaltica intestinală, 
așa cum se întîmplă cînd se intro
duc în organism cantități mai 
mari de nicotină. Ca urmare et 
recomandă folosirea foilor de laur 
altoit pe tutun ca un mijloc far
maceutic pentru cei bolnavi de 
astm bronhial, ulcer și alte ma
ladii care impun o terapie atro- 
pinică.

Deci nu e vorba de un soi nou 
de tutun, deoarece acest hibrid nu 
are nici una din însușirile care 
fac ca tutunul să fie dorit de 
fumători.

Concluzia la întrebarea „Cu ni
cotină sau fără nicotină ?“ a fost 
dată la Congresul al II-lea al tu
tunului de la Bruxelles din 1958, 
recomandîndu-se ca în rețete 
amestecul de tutunuri să nu depă
șească nicotină, deoarece peste 
această cantitate fumatul dăunea
ză sănătății și nici nu , constituie 
o plăcere pentru fumători.

ACHIZIȚIONAT 
RECENT

„Muzeul ceasului" — secție a 
Muzeului de istorie din Ploiești — a 
făcut zilele trecute o achiziție rară : 
un ceas de masă cu o vechime de 
peste, 300 de ani — piesă care a 
aparținut un timp și lui Bibescu 
Vodă. Ceasul (în fotografie) are 
forma unei cutii pătrate (20 X 
20 cm), este fabricat din bronz 
(din care cauză e foarte greu) și 
are atît cadraxmf cît și pereții ex
teriori poleiți/cu aur. El funcționa 
numai în poziție orizontală (cu 
cadranul în sus). Piesa a fost adusă 
de la Viena la începutul secolului 
ai XVII-lea, a , poposit un timp la 
palatul familiei Bibescu, intrînd 
apoi în proprietatea urmașilor.

S. BARBU 
Ploiești

PODUL 
PESTE REȘIȚA

Din partea conducerii în
treprinderii de construcții și 
montaje metalurgice Reșița 
primim rîndurile de mai jos :

„Am apreciat în mod deosebit 
articolul din «Flacăra» nr. 31 in
titulat «Pod peste oraș» și foto
grafiile care-l însoțesc.

Podul peste Reșița are însă 500 m, 
nu aproximativ 600 m cum a apă
rut în reportaj. Sîntem convinși că 
și^ pe viitor veți, populariza reali
zările noastre mai importante".

Aspect din Bamako, capitala Republicii Mali.

„Aș vrea să cunosc unele date 
despre dezvoltarea Republicii 
Mali".

Gh. PERIANU 
Reșița

Răspunde AUGUSTIN BUM
BAC, ziarist.

Situată în Africa occidentală în
tre Algeria, Niger, Volta Supe
rioară, Coasta de Fildeș, Guineea, 
Senegal și Mauritania, Republica 
Mali se întinde pe o suprafață de 
1.240.000 km p. Este o țară prin 
excelență continentală, fiind îm
părțită în trei zone climatice 
distincte. In nord aproximativ 
300.000 de km p sînt ocupați de 
deșertul saharian, căruia îi urmează 
o zonă de 200.000 km p denumită 
sabel — o stepă aridă cu o- climă 
dură — iar pe restul teritoriului se 
întinde savana.

Sub denumirea de Sudanul fran
cez, această țară s-a aflat timp 
de șapte decenii sub dominație co
lonială. In aprilie 1959 Sudanul a 
format — împreună cu Senegalul 
— Federația Mali, care s-a des
trămat la 20 august 1960, în ur
ma acțiunilor forțelor reacționare 
interne și externe. O lună mai 
tîrziu, la 22 septembrie, Republica 
Sudan s-a declarat liberă de toate 
obligațiile asumate de fosta fede
rație, proclamîndu-și independența 
sub denumirea de Republica Mali — 
în amintirea marelui imperiu Man- 
ding din evul mediu, condus de 
eroul legendar malian, Sundiata.

Republica Mali are 4,2 milioa
ne de locuitori. O dată cu crea
rea noului stat, guvernul malian 
și-a pus ca sarcina lichidarea îna
poierii economice și consolidarea 
independenței. în acest scop a fost 
elaborat un plan cincinal care a 
Intrat In vigoare în anul 1961. 
Planul preconizează creșterea pro
ducției globale a țării cu 40 la su
tă sporirea șeptelului, prospec
țiuni geologice pentru asigurarea 
bazei de materii prime, creșterea 
producției de energie electrică etc. 
Potrivit statisticilor, în cei patru 
ani care au trecut de la intrarea 
în vigoare a planului, producția 
de orez a crescut de la î25.000 
tone la 210.000 tone ; de mei 
de la 765.000 tone la 1.000.000 
tone ; cea de arahide de la 105.000 
tone la 128.000 tone, iar cea de 
bumbac de la 6.500 tone la 
27.000 tone. Șeptelul însumează 
3 milioane de bovine și 12 mili
oane comute mici. în ultimul timp 

au intrat în funcțiune cîteva fabrici, 
printre care o fabrică de concentrate 
de tomate, o alta pentru fabricarea 
zahărului ; de asemenea sînt în con
strucție și alte obiective industriale, 
iucrîndu-se în același timp pentru 
extinderea suprafețelor irigate.
.Partidul Uniunea Sudaneză, în

ființat în 1946, cuprinde pături 
largi ale populației. Din 1957 se
cretarul general al partidului este 
Modibo Keita, președintele Repu
blicii Mali. în documentele ultimu
lui congres al partidului Uniunea 
Sudaneză se arată că principala lui 
sarcină este „să conducă țara pe 
calea socialismului". La alegerile 
care au avut loc în luna aprilie 
anul acesta, peste 99 la sută din 
alegători au votat pentru candida- 
ții propuși de acest partid.

Guvernul malian promovează o 
politică de . colaborare cu toate 
țările, indiferent „ de regimul lor 
social.

,T U D O R“
PE ECRANELE 
SOVIETICE

Filmul romînesc >,Tudor" s-a 
bucurat de succes și în orașul 
nostru. Prezentat în timpul „Zi
lelor cultura Republicii Populare 
Romîne", filmul s-a menținut pe 
ecran și după încheierea acestei 
manifestări.

Fotografia pe care v-o trimit

redă afișul expus în vitrina un 
cinematograf din orașul nostru 
perioada rulării filmului.

Gh. HAFICII 
Cernăuți (U.R.S.!

CITITORII 
CĂTRE CITITORI

Următorii cititori doresc să < 
respondeze : Sandu Epure, tehi 
cian, Craiova, calea București 41 
bl. 6, sc. 2, ap. 14 : literatură, 
latelie, sport ; Nelu Tătaru, tr: 
torist, satul Ghivae, corn. Cuvin 2( 
rn. Lipova, reg. Banat : teme diver 
ilustrate ; Alexandru Codru, teh 
cian, Arad, str. Roșiorilor 1
teme diverse, ilustrate ; Liviu Nea 
țu, impiegat de mișcare, Hui
doara, Gara de Vest : cinema, rr 
zică, ilustrate ; Traian Bogd; 
desenator. București, str. Dr. 1 
lix 8, rn. 30 Decembrie s ilustrat 
Ion Fîntînă, electrician. Hui 
doara, blocul turn 4, ap. 3 : te 
diverse, ilustrate ; Cristina Gog 
dactilografă, Mizil, str. Victoi 
31 : cmema, muzică, ilustrat 
Filip Bunescu, electrician, Stupăi 
oficiul poștal Băbeni, reg., Arg< 
ilustrate ; Floreta Marcovici, ele 
Dorohoi, str. Republicii 62 : fila 
lie, ilustrate ; Dumitra Popescu 
Ilie Popescu, elevi, com. Dienci, 
Drăgășani : ilustrate ; Costică Ui 
operator chimist, Brăila, str. Ral 
vei 237 : ilustrate ; Valeriu Rip 
lăcătuș, și Nelu Ciovică, electrici; 
Hunedoara, bloc turn 3, ap. 3 
ilustrate ; Dan Călinescu, tehnol 
București, str. Ancuța Ilie 8 : il 
trate ; Cecilia Papagie, înyățătoa 
com. Cuza Vodă, rn. Brăila : il 
trate ; Cristian Arginteam», stude 
Iași, str. Cuza Vodă 29 : teme 
verse ; Petre lonașcu, mecai
Alba Iulia, str. Primăverii 12 : ii 
trate ; Aurelia Șipoteanu, ele
Bran, rn. Brașov : filatelie, il 
trate ; Any Nedelcu, elevă, Bo 
șani, str. Săvenilor 70 : «
diverse, ilustrate ; , Margareta < 
pleanu, elevă, Craiova, str. Dez 
birii 74 : ilustrate ; Traian Iones 
tehnician, Rm. Vîlcea, str. Tu< 
Vladimirescu 66 : arhitectură, il 
trate j Elena Govaziuc, elevă. 
Ocna, str. 13 Decembrie 9 : lite 
tură, cinema, ilustrate.

POȘTA NOASTRĂ

FODOR LEVENTE, TURI 
1) Șeriful este o funcție tradii 
nală a administrației în Ma 
Britanic, preluată apoi și în ad 
nistrația Statelor Unite. Fără a 
militar sau polițist, șeriful este 
funcționar administrativ (în j 
glia : „ofițer administrativ care 
prezintă coroana în fiecare 
mitat“ — Larousse), însărcinat 
executarea legilor și cu menține 
ordinii, avînd în anumite caz 
și puteri judecătorești. în An; 
șeriful își exercită funcția într 
comitat, iar în S. U. A. într 
district. Titlul de șerif mai 
circulație și în altă parte a . lui 
însă cu un alt conținut : în Ori 
tul arab acest titlu este ac 
dat . unor feudali rnnciderați dl 
descendenți ai lui Mahomed, 
în diferite țări ale lumii ex 
forme administrative diferite, 
funcție de tradiții, legislație 
mai ales, în funcție de rîndu 
socială și politică. Funcția de 
vernator militar de care în trei 
este specifică unor țări din Or 
tul arab. Guvernatorul militar 
este însă tot una cu ministrul 
război. El conduce forțele mili' 
dintr-o anumită regiune, fi 
subordonat comandamentului 
prem al armatei țării respect 
3) Frunza de stejar apare pe i 
formele generalilor din arma 
unor țări ca un simbol a ceea 
însuși stejarul reprezintă : fo 
Nu am aflat nicăieri ca apai
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cestui însemn să fie legată de 
reo întîmplare anume.
MARIN DUMITRU, CHIRNO- 
ENI, RN. NEGRU VODĂ. 1) 
ocomotiva diesel-electrică nu este 

invenție propriu-zisă, ci o 
plicație a motorului diesel la 
ansporturi. Această locomotivă 
îte înzestrată cu un motor die- 
4, dar el nu acționează direct 
supra aparatului de tracțiune, ci 
•oduce energie electrică. Cu aju- 
>rul acestei energii este pusă în 
lișcare locomotiva. 2) Așa cum 
n mai publicat în urmă cu cîțiva 
ii — și cum nu demult s-a 
ai reluat într-o revistă săptămî- 
tlă — primul brevet pentru inven- 
irea unui toc rezervor a fost dat 
» numele unui romîn : cărtura
ri Petrache Poenaru. El a con- 
ruit primul toc rezervor în 1827, 
3 cînd era student la Paris, ob- 
nînd din partea guvernului fran- 
:z brevetul nr. 3.208 care se află 
i fondul de documente al Acade
lei R. P. Romîne. 3) Actrița de 
re ne întrebați nu mai joacă de 
uiți ani. 4) Mulțumim pentru 
jrecieri. Desigur că vom mai pu- 
lica materiale despre tehnica nouă. 
MARIANA UNGUREANU, BRA- 

OV. Am publicat în nr. 39 din 
1 septembrie a.c. un material de- 
re „polul frigului". Dacă doriți să 
inoașteți mai mult în această pro- 
lemă vă recomandăm recent apăru- 

broșură „Cîți poli are Pămîn-
1 ?" de Val Tebeică, editată în 
■lecția „Natura fără taine" ce 
’are sub egida Consiliului pentru 
spîndirea cunoștințelor cultural- 
iințifice (Editura științifică).
NELU NEDELCU, CRAIOVA. 
. Denumirea lunilor anului sînt de 
igine latină. Calendarul roman, 
cotind anul ca avînd 10 luni de 
re 30 de zile, ar fi fost creat, spun 
gendele, de către Romulus. în de- 
rs de 7 secole, el a suferit diferite 
insformărij cea mai importantă 
ind cea din anul 46 î.e.n., de pe 
npul lui luliu Cezar, cînd calen- 
rul a fost pus în mai îndeaproape 
ncordanță cu rotatia Pămîntului 

în jurul Soarelui, anul fiind socotit 
de 365 zile și șase ore. Acest ca
lendar, denumit în cinstea lui luliu 
Cezar „Calendarul iulian", a fost 
adoptat de toate țările Europei și, 
mai tîrziu, de cvasi toate țările 
lumii. în felul acesta, denumirile 
latine ale lunilor anului au căpă
tat universalitate. Calendarul a su
ferit o nouă reformă în anul 1582, 
mai bine-zis o corecție, deoarece a- 
nul calendaristic iulian avea o du
rată mai mică cu 11 minute și 14 se
cunde decît anul solar ; calendarul 
ieșit din această corecție s-a numit 
„Calendarul gregorian" (după numele 
papii Grigore al XIII-lea). Dar oa
menii de știință contemporani, ară- 
tînd că nici acesta nu corespunde 
întru totul anului solar, se strădu
iesc să creeze un calendar nou, care 
să atingă — dacă va fi posibil — 
perfecțiunea. Pînă în prezent nu s-a 
ajuns încă la o formulă definitivă.
2) Despre istoria fotografiei am pu
blicat un material în revista noastră 
nr. 28 din 14 iulie 1962, cînd am 
reprodus și prima fotografie din lu
me. 3) Alexander Humboldt (1769- 
1859) a fost un celebru savant ger
man, autor a 636 de lucrări de geo
logie, geografie, meteorologie, as
tronomie, fiziologie, zoologie, ana
tomie comparată, arheologie, et
nografie, istorie și economie politi
că. în 1962 a apărut în Editura ști
ințifică volumul „Alexander von 
Humboldt" de V. Safonov, care vă 
pune la dispoziție date ample asu
pra vieții și operei savantului.

MARIA BOGDAN, BUCUREȘTI. 
Pentru a obține confirmarea cali
tății de traducătot e necesar să vă 
adresați Centralei editurilor și difu
zării cărții din str. Biserica Am- 
zei nr. 5-7, rn. 30 Decembrie, 
tel. 16.16.00.

MIHAI TĂMAȘ, CLUJ. Despre 
Leonardo da Vinci am publicat un 
articol, tot ca răspuns la întrebarea 
unui cititor și tot în paginile de 
față. Articolul a apărut în „Fla
căra" nr. 1 din 4 ianuarie 1964.

V. SILVIAN

DE LA CORES O N D

leu am fotografiat Casa Scîntaii*. ( Mai tin luliu, Timișoara)



PATENTELE
NATURII Tokio, 1964
(Urmare din pag. 19)Hacului, aflate înțr-o permanentă mișcare de vibrație. Prin compararea celor două semnale cu ultrasunetul emis rezultă o serie de fenomene care furnizează animalului o imagine completă chiar și pentru obiectele cele mai apropiate. . Acest fenomen a fost studiat amănunțit și pus în aplicare în construcția radiolocatoarelor moderne.Există și alte sisteme de locatoare naturale, în afara acelui* pe care l-am descris la liliac. Se cunoaște astfel un sistem de hidrolocație la delfin care, ca precizie, este superior locatoarelor ultrasonore navale. Să menționăm doar că delfinul este capabil să descopere o fărîmă de hrană de 2,5 mm aflată la 15 m distanță, în apă tulbure !

ESTE MULT MAI SIMPLU...Organismele vii prezintă calitatea remarcabilă de autoadaptare la condițiile mediului ambiant. Astfel, temperatura, presiunea sîngelui sau procentul de leucocite în singe sînt reglate în mod strict de organism, orice modificare a condițiilor exterioare iprodueînd o reacție de natură să păstreze integritatea și starea optimă a întregului sistem. Această proprietate se numește homeostatism, iar sistemele de reglare din organism se numesc homeostatice.In prezent tehnica face un pas foarte important înainte și anume : caută să aplice principiile sistemelor homeostatice ale organismelor vii la sistemele automate autoacordabile din tehnică. O aplicație interesantă o constituie pilotul automat al navelor aeriene și cosmice, capabil să mențină cursul optim al unei nave supuse la tot felul de influențe perturbatoare : densitatea variabilă a atmosferei, curenții de aer, deplasarea centrului de greutate, variația cîmpului gravitațional etc.Sistemele autoacordabile și-au găsit multe aplicații mai ales în industria chimică, unde se impune, în condiții complexe, opti- malizarea procesului tehnologic în raport ou modificările proprietăților fizice și chimice ale materiilor prime. Tot mai numeroase sînt rafinăriile, fabricile de cauciuc, de mase plastice etc. la care se aplică asemenea principii....Iată numai cîteva din aplicațiile practice datorate, într-o măsură sau alta, bionicii, această știință tînără în plină dezvoltare de la care putem aștepta încă multe lucruri surprinzătoare. Căci — desigur în măsura posibilului — este mult mai simplu să nu inventezi din nou ceea ce a fost inventat demult, ci să preiei, adaptînd cerințelor omului — exact așa cum își propune bionica — patentele naturii.
Doina COMĂNICIU 

Inginer electronist principal 
Observatorul astronomic București 

al Academiei R. P. Romîne
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Meciul de box la ca
tegoria pană dintre 
C. Crudu (stînga) 
și cubanezul Robert 
Caminero a fost 
cîștigat la puncte de 
boxerul romîn.

Fază din meciul de 
fotbal Romînia-Me- 
xic, care a reve
nit sportivilor noștri 
cu scorul de 3-1, 
rezultat care a 
deschis drumul pen
tru calificarea în 
sferturile de finală.



MPIADA
A trecut o săptămînă de la deschi- lerea Jocurilor Olimpice. Atenția în- regii lumi este îndreptată acum spre Tokio.A XVIII-a Olimpiadă modernă cu- loaște un succes deplin, remarcîn- lu-se, față de toate edițiile anterioare, >rin participarea cea mai numeroasă. >pt mii de sportivi din peste 90 de ări ale celor cinci continente și-au lat mina la Tokio în marea întrecere.Lupta sportivă este acerbă și se oate spune că nivelul calitativ al ntrecerilor depășește de pe acum ișteptărlle. O adevărată ploaie de ecordurl olimpice și chiar mondiale -a abătut pe pistele de zgură, apă au asfalt. Nu de puține ori locul 5 au 6 este superior din punct de edere al rezultatului tehnic unei ledalii de la Roma.In general se constată frumoasa omportare a tuturor concurenților. otul țării-gazdă, care s-a pregătit itens în vederea Olimpiadei, se emarcă prin omogenitate. Chiar implul fapt că majoritatea specialiș- lor prevăd că Japoniei îi va reveni >cul III în clasamentul generai pe ațiuni (neoficial) denotă progresul isemnat făcut de sportul japonez. Sportivii noștri se străduiesc să bțină rezultate valoroase. Milioanele e iubitori ai sportului din țara oastră, care au fost și sint cu inima ături de ei, le urează: succes I

★

înotătorul Don Schollander (S.U.A.) care în 
finala probei de 100 m liber a cucerit me
dalia de aur, stabilind în același timp un 
nou record olimpic (53,4).

Primul campion olimpic la haltere : Aleksandr Vahonin 
(U.R.S.S.). în cadrul categoriei cocoș el a ridicat 357,5 kg, 
stabilind un nou record mondial și olimpic.

Publkâm în aceste pagini cîteva imagini 
site pînâ ia închiderea ediției (miercuri 
ara). în numârul viitor vom publica noi 
tografil transmisa de la Tokio.

Dawn Fraser (Australia), care a stabilit un 
nou record olimpic în proba de 100 m liber 
femei cu timpul de 59,5, realizînd totodată o 
performanță unică în istoria natației : me
dalia de aur la trei olimpiade

igrid Kramer-Engel (Germania) a repetat victoria de la J.O. de la Roma cîștigînd din nou medalia de Campioana olimpică la săritura în lungime, 
ir la sărituri de la trambulină, după o luptă pasionantă cu americancele Collier (stînga) și Willard atleta engleză Mary Bignal-Rand. Performanța 
Ireapta). • ei : 6,76 m — nou record mondial și olimpic.

LACÂRA. Redacția: București, Piața Sctnteii 1, raionul 30 Decembrie. Căsuța poștală 3S07, Of. 33. Telefon 17.S0.10 — int. 1744. ABONAMENTE la toate
idile poștale, la factorii poștali șl difuzor!! voluntari din Întreprinderi șl Instituții. TARIF DE ABONAMENTE : 3 luni — 26 lei ; 6 luni — S3 lei ; un an — 104 lei.
IPARUL executat la Combinatul poligrafic „Casa Sctnteii". PREȚUL REVISTEI : 2 LEI. MACHETA : Ion VULPESCU. I 41.505 ’|



Consumați

SUCUL DE ROȘII
produs
din roșii proaspete 
de cea mai bunâ 
calitate

Gust plăcut
Bogat în vitamine

*

-Fiecare sticlă — un izvor de sănătate!

indicate pentru masă ți pentru tr 
tarea bolilor de nutriție — stomc 
ficat, intestine

HARGHITA. SÎNCRĂIENI-CIUC, LIPOVA, VÎLCELE, COVASNA, HEBE, MALNAȘ, 

CĂCIULATA, MALNAȘ, HEBE, COVASNA, VÎLCELE, LIPOVA, SÎNCRĂIENI-CIUC, 

HARGHITA, SÎNCRĂIENI-CIUC, LIPOVA, VÎLCELE, COVASNA, HEBE, MALNAȘ,

CĂCIUI

HARG

CĂCIUU


