
dF acolo dp sus, între pfimînt și crr. reporterul, 
omul cu aparatul de lua* vederi devine pentru 
totdeauna creatorul si sfdpinul unor imagini in 
măsură sâ schimbe perspectivele optice și de 
unohl ale multor olfi oameni $1 dacă bătăile 
inimii s-ar putea trece sincron și s-ar putea ma
terializa in negru-alb sau tn color, in panorami
cul descripției cinematografice ar țișni, ca arte

ziene. emoție, simțire, dăruire.

Foto text: 1. CI CV

CITITI
ÎN PAGINILE

3 4

• H OGII I NVI CERCETĂTOR ANONIM 
(consemnări).

• Arudemlrienil Eugen BAdftriu 'I Eugen 
Anghelescu prezintă : LUCRĂRI DE 
MARE IMPORTANȚA ȘTIINȚIFICA.

• RADIOGRAFIA RADIAȚIILOR (Inter
viul nostru ru ronf. unìv. dr. Claude Ni
colau)

• MESAJ DIN UNIVERS

• CANCERUL SE SUPUNE

• MERIDIAN

• DORIȚI SA VA RODAȚI MAȘINA IN

« ORE ? SF. POATE I

\ • Un „accident” sau o tulburare

„Napoliiaiiii
diii 

Èie ști" 
de Fănuț Neagu

aparentă în procesul de Integrare 

socială, de formare a personalității ? 

• Ce este șl cum apare furtul ? • 

Există factori favorizanțl ? • Cauze 

sau pretexte ? • Se poate preveni 
furtul ?

Proletari din toate țările, uniți-vă !

tineretul ui
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII 
SERIA II, 
NR. 5561

6 PAGINI

25 BANI

JOI

6 APRILIE
1967

*** *** ** **

MASURATI IN TONE TIMPUL CAMPANIEI AGRICOLE!

REZOLVĂRILE SE GÂSESC LA CAPITOLUL
ORGAK2AREA MUNCII“

Zn regiunea Argeș, deși timpul este destul de. îna
intat, situațiile opciative indică un procent ncsatis- 
fâcător de executate a tnșămînțărilor din epoca iutii. 
In raionul Pitești, de pildă, aceste lucrări erau efec
tuate la începutul acestei săptămini doar in propor
ție de 74 la sută. La cooperativa agricolă din Oarja 
se însămînțaseră numai 48 de hectare, la Vedea cam 
tot atît, la Richițele și Drâganu cite 13 și respectiv 5 
hectare. ..Ploile căzute în ultimele zile sini principalul 
impediment care a stînjenit, o făcut să întîrzie in- 
sămîntările" — sint justificările pe care le oferă con

ducătorii unor cooperative agricole. Faptul acesta mo
tivează insă numai parțial situația menționată. Ploile, 
care au căzut cu intermitențe, puteau încetini ritmul, 
dar nu să stopeze definitiv lucrările. Suprafețele mart 
semănate in această perioadă la cooperativele din 
Căteasra, Davidești, Mâreș, Păduroiu; Poiana Lacu
lui. Săliștea vin să sprijine această afirmație.

Adevăratele cauze trebuie căutate in modul încă 
necorespunzătoare de organizare a muncii în fiecare 
cooperativă agricolă, tn fiecare brigadă de cimp și 
de tractoare. In primul rînd nu s-a urmărit identifi

carea și semănatul la timp a parcelelor care prezen
tau un grad corespunzător de umiditate Nu toate- 
mașinile și atelajele sint concentrate la pregătirea te
renului, la asigurarea cu sămtnță a semănătorilor. 
La Călinești, Văleni și Golești am intîlnit tractoare 
care cărau cu remorcile gunoi de grajd in timp ce se
mănăturile nu aveau teren pregătit. Semănătorii# a- 
flate la brigăzile mecanizatorilor care deservesc aceste 
cooperative agricole nu pol fi utilizate pentru in- 
săminfatul lucernci și al trifoiului. Ion Mihalache,

VASILE RAVESCU 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea Argeș

(Continuare in pag. a V-a)

CADRAN

De H Brăila, aflăm o veste 
plăcută care depășește sim
pla emoție, a unei impresii 
pasagere, prin semnificațiile 
ce i se pot asocia nicidecum 
gratuit. A apărut nr. 1 (deci 
de debut) al revistei școlare 
..Muguri" a Liceului nr. 1 
din Brăila. In orașul care 
l-a dat frumoaselor litere 
românești pc Panait Istrati 
șl pe Pcrpcsslcius poezia, ex
presia frumoasă, arc adept! 
entuziaști și încurajatori pe 
potrivă în băncile de școală. 
Bună dimineața și speranțe 
împlinite, deci, elevilor care 
și-au scris numele în pri-

Uzina ..Rulmentul"-Brașov se numără printre cele mai mo
derne întreprinderi constructoare de mașini din țară. în fo
tografie : tinăra luliana Bitiș — lucrătoare in noua secție de 

sortare a bilelor

Ne-am propus această temă pentru că 78 la sută din numărul 
infractorilor majori au comis primele infracțiuni in copilărie.

Deci, „cine fură azi un ou..."

„MU-

GURI“

ROMANUL
picaresc j/ onor

PERSONAJE
DE METAL $10
ÎNTRUCHIPARE
COMPLEXĂ I

Eu am cunoscut 
numai vreo treizeci 
lo lași !) ,.dai noi 
iintem pe puțin cinci 
mii", mi-a declarat 
profesorul de muzică, 
în virsfă de 30 de 
ani. venit la lași îm
preună cu patru prie
teni — unul inginer, 
altul muncilor, al pa
trulea muncitor și 
funcționar (o să ve
deți mai încolo rum 
rine a'-tal și cu un 
papagal, ra să-i sus
țină pfi băieți ..Xn 
cu vorba, mi se ex
plică. nici cu clopo
tul, nici CU piriitnarea 
pentru că în prorin- 
cie nu merge, ăștia 
iu firea aprinsă, fi 
ru prezența, atît Si 
nici cu pasărea. O lă
săm lo un cunoscut 
ca să nu ne-o con
fiate” adversarii'’ In
ginerul- „Băieții ne-au 
văzut, au schimbat o 
vorbă, știu că sîntem 
aic> $î astn-î de-ajuns

M uncii oml-functin- 
nor (25 de ani, solid, 
hem om. fisură de ac
tor angajat să joace 
rolul omului cimia-i 
ies toate pe dos): 
..Tfomnule. dară le 
trimite Niki obiectul 
in halău, în prima 
repriză. la noapte, in 
tren, aprind patru lu
minări și dau de po

mană douăzeci de co
laci de la Bolta re
ce”... Noi, tovarășe 
Neagu, îi zicem o- 
biect, mingei și ha- 
lău. plasei. Tatăl Iul 
Niki, care stă în 
Cringași (mi se ser
vește numele străzii, 
numărul casei, nume
le vecinilor, al câine
lui și mi se atrage 
totodată atenția că 
Jiuleștiul nu are des
chidere la Mare, pre
cum Napoli, dar. 
mamă-mamă...) și are 
trei salcimi in curte 
'unul s-a uscat, se. 
duce anul ăsta), a 
fost cel mai terihil 
drihleur, izbea min
gea ca la biliard, cu 
efecte nemaipomeni
te — salcîm 1. saleim 
2. ocol pe după sal
cîm 3. și înapoi la 
picior. Dacă s-ar fi 
angajat la un circ, 
s-ar fi priconsit. ar fi 
cîșligat ..o luntre de 
hani" (de ce o lun
tre. n-am priceput și 
nici n-am întrebat). 
„Cînd ăsta era mic 
— îmi e arătat un 
băiat de vreo 25 de 
om, scund, negricios, 
pus tot timpul pe 
contraziceri — se suia 
pe gard și, de la 20

(Continuare 
tn pag. a V-a)

DE CE Al FURAT?
SĂ DISCUTĂM.DESPRE TINEREȚE; EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Luni, interviu la „Camera minoru
lui“ din Direcția Miliției Capitalei.

— Dinlr-o prostie, am vrut să con
duc o mașină (Costel F. 16 ani). Lu
cram ca parchetar calificat. Ciștigam 
bine, peste 1 000 lei. într-o zi un prie
ten mi-a arătat o mașină parcată în 
fața unui bloc. S-a ținut de mine și 
am luat-o. Ne-am plimbat prin Flo- 
reasca, am ajuns pînă la Țigănești, 
unde datorită vitezei mari ne-am 
accidentat. Eu am fost rănit. Prie
tenul a fugit ★

— Să mă „distrez" (Ion F. 17 ani), 
îmi place să-mi verific presupunerile. 
Urmăresc de exemplu o femeie și mă 
întreb „merge sau nu merge“ ? De 
cele mai multe ori am reușit. Cel 
mai mare cîștig ? 2 600 lei de la o 
bătrînă

— Nu te-ai gîndit că poate-l tre
buiau banii, că i-a strîns cu greu ?

— Nu I Mă gîndeam la mine în 
primul rînd.

— Nu ai și tu o prietenă de care 
să-ți fie rușine 1

— Am, dar ea nu știe că sint hoț 
de buzunare, știe că am fost prins 
ipărgind o casă. (Ambii părinți ai in-

fractorului sînt muncitori calificați. 
Exemple bune, respectați pentru co
rectitudine. Situația materială bună).*

Gheorghe B. și Nicolae M, primul 
de 13 ani. al doilea de 11 ani. Au fost 
prinși furînd două pachete de biscu
iți. în general fură dulciuri :

— Dacă ne plac !★
— Nu știu nici eu... Dicu C. 10 ani. 

(Părinți despărțițj. Tată cu atitudini 
imorale).

— Ca să merg la film. Ștefan N. 13 
ani. Tubesc filmul, vreau să mă fac 
actriță. ★

— Din plictiseală (Constantin R. 16 
ani). încă de cînd se construiau apar
tamentele în Drumul Taberei și-a fă
cut rost de chei. Condamnat pentru 11 
luni, părinții îi aduceau țigări.

VIORICA DIACONESCU

(Continuare tn pag. a ll-a)

ANCHETĂ

SOCIALĂ

mul număr al revistei. Actul 
lor poetic se ghicește Imediat 
a fi premeditat dovedind 
deja inițiere în arta expre
siei cuceritoare. Premeditare 
e și opțiunea titlului, preme
ditare e și opțiunea ano
timpului debutului editorial. 
Șapirografiată, strînsâ cu 
grijă și ilustrată, exemplar 
cu exemplar. în culoare, re
vista este antologia unor 
multiple preocupări spiritu
ale ale elevilor. Poeziile (..Pa
triei mele". „Slavă partidu
lui", ..Eu sint ființa care...". 
„Omul") e tărîmul ideal 
spre care se îndreaptă 
vocile, deși neformate, 
cuceritoare prin sinceri
tate ale elevilor Bratti Ioa
na, Staicu Gabriela, Basno 
Ștefan. Iile Aurel. Cezar Oc
tavian. Confesiunile lirice de 
jurnal peste necristalizarea 
unei expresii personale do
vedesc aceeași cuceritoare 
sensibilitate adolescentină.

V. ARACHELIAN

(Continuare 
In pag. a V-a)

IRESPON
SABILITĂȚII...

Utilajele la care ne referim fac, 
sau au făcut parte, din inventa
rul turnătoriei de oțel a uzinei 
„23 August“ din Capitală. Un dez- 
bătătoi, o stație de preparare a 
amestecurilor de nisip, un sistem 
de benzi trasportoare pentru eva
cuarea din hala a reziduurilor de 
la curățitoare, un grup de trei 
mașini cu cap aruncător pentru 
formare. De la montare au avut 
aceeași soartă : nu au funcționat 
niciodată. Deși înmagazinează un 
mare volum de muncă, deși s-au 
cheltuit bani pentru a le fabrica, 
după cîțiva ani de existență n-au 
produs nimic. Iată ce a scos la 
iveală ancheta întreprinsă în 
„biografiile“ instalațiilor amin
tite.

— Hotărîrea de a se construi 
dezbătătorul nr. 2 datează de 
prin 1962, ne spunea tov. Vasile 
Iscru, mecanicul șef al uzinei.

Noua Casă de cultură din Giurgiu _ j

S-a întocmit proiectul, s-a apro
bat finanțai ea pe fond de mică 
mecanizare, s-a începui lucrarea. 
Ceea ce s-a întîmplat însă pe 
parcurs este o adevărată parodie. 
Proiectul inițial a fost continuu 
completat. Cu schimbarea fiecă
rui șef de secție s-au făcut modi
ficări, tărăgănîndu-se efectuarea 
lucrărilor. în citeva zile însă dez- 
bătătorul va putea fi folosit.

După cum se vede au fost ne
cesari 5 ani pentru a pune în 
funcțiune o instalație menită să 
îmbunătățească condițiile de lu
cru, într-o secție cu tehnicitate 
scăzută. Cinci ani pentru ca o po
ziție a planului M.T.O., valorînd 
aproape o jumătate de milion de 
lei să fie realizată.

O mostră de nefundamentare 
științifică a soluției adoptate în 
proiect, de ușurință în aprobarea 
acestora o constituie stația de 
preparare a amestecurilor de 
nisip.

Interlocutorul nostru este mais
trul Traian Preda, secretarul co
mitetului de partid al secției.

— Stafia urma să rezolve pro
blema eliminării din hală a aces
tei operații, îmbunătățind astfel 
condițiile de lucru. S-a recurs la 
serviciile unui colectiv de specia
liști care au întocmii proiectul 
instalației. Pe baza documentației 
s-au aprobat fondurile. A fost 
construită o clădire nouă utilată 
cu cele necesare. Dar, odată cu 
darea în funcțiune a statici s-a 
constatat că aceasta nu poate 
funcționa. Proiectantii au pierdut 
din vedere faptul că nisipul pro-

N. UDROIU

(Continuare (n pag. a V-a)
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ION BĂNUȚĂ

PANORAMA
PĂRULUI TĂU

rfinil tâu rir vfnt, de «alcie pleloasft,
«dine se xtinge-n apele rotunde, 
nimic nu-i dincolo de albe unde, — 
A f rodită de sarea mării e roasă,

Pârul tău de ploaie, de melancolie, — 
urmă lunară și nedefinită.
in pustietatea vastă sc-agitâ 
să-i rupă căderea nimeni nu știe.

Părul tău plinge-n abis ca vîntu-n gene, 
tăcerea iadului e-o parodie, 
destăinuirea puf de păpădie 
intre silabele nepămintene.

Părul tău negru, verde, albastru, de-argint, 
de vis întors din margini cardinale, 
ride in platanii paliz: din vale, 
ascuns, in vintul unde Eu nu știu să mint

PANORAMA
IUBIRII

Cocarii se duc încet In Sud șl se Inforc Iubind 
la vetrele din primăveri de .Iar și de albastru, 
Euridice se pierde in noi șl in pămint, 
Orfeu se agită in pretutindeni,

Ciinele cerber este învins do șiretlicuri,
Charon de un te miri ce, de un han de nichel, 
Euridice se Intilneșto cu Orfeu, —
El o imploră să nu-șl întoarcă privirea 
spre infernul de undo plecaseră, 
temător ca toți Adamii din Univers.

Furidice este marea îndrăgostită :
de văzduh, de flori și de tragicul Orfeu, —
Ea isi întoarce privirea peste legende
Invingind apele Stixului de fum.

Din „Olitnpul Diavolului"

(l'rmare din pag. I)

Zi de primavara...

X ir

•Filarmonica
din Tg. Mureș 

la Ateneu
După muzicienii clujeni, Ateneul a 

primit, zilele acestea, noi oaspeți din 
provincie ; colectivul simfonic al Fi
larmonicii din Tg. Mureș. In această 
confruntare cu viața muzicală din Ca
pitală, muzicienii din Tg. Mureș au 
demonstrat sub conducerea dirijorului 
Remus Georgescu, resursele unei re
marcabile măiestrii Un program judi-

cIob întocmit (Simfonia da requiem da 
Britten, Suita a Il-a „Daphnlg al 
Chloe“, Concertul pentru orchestră de 
Remus Georgescu și Concertul nr. 5 
da Mozart in Interpretarea unui vechi 
cunoscut el bucureștcnilor, violonistul 
sovietic S. Snitkovskl). a vădit valen
țele unui colectiv entuziast, cu un re
marcabil simț stilistic, receptiv la in
dicațiile dirijorale, care slnt rezulta
tul unul concept interpretativ perfect 
elaborat.

Surprinzător de bine legată, nl B-a 
părut acum, la a doua audiție hucu- 
reșteană, arhitectonica concertului lui 
Remus Georgescu care, departe de a 
fi un Blmplu exercițiu componistic cu 
care ne obișnuiesc unii dirijori, ră- 
mine o piesă profundă și atractivă.

I. S.

Continuam ancheta acaxă. 
la școală, in mediile unde 
se proiectează și se țes 
destine

Fana. îi spun prietene
le. Are 13 am. Cordonul 
subliniind neimplinirea 
strînce puternic haina 
trupului de copil. Pârul, 
chinuit de vopsele care 
l-au rărit, contrastează 
puternic cu privirea ce .-e 
ascunde, parcă rușinată.

— De, e Uniră 1 în
cearcă mama să răspundă 
in locul fetei interogată 
pentru furt. Privirea copi
lului capătă curaj, pără
sește punctul fixat cu in
sistență și la adăpostul a- 
certei scuze bîiguie ceva : 
..Să vedeți, prietenele... 
Câ eu...“.

O ușă se trântește pu
ternic și în camera mai 
mult decît sordidă. înti-o 
dezordine și murdărie de 
nedescris. intră un băiat.
’— Ăsta e cel mic, are 

7 ani. e geamăn. Nu prea 
învață, se duc singuri la 
cinema, vagabondează, nu 
mă ascultă — se tinguie 
mama — au fost și la mi
liție.

— Și ce dacă am fost? 
Acolo e bine, sînt jucării. 
Vine prompt răspunsul 
băiatului.

— Uite, vedeți ? Câ 
așa am sfâtuit-u și pe cea 
mare și tot nu m-a ascul
tat. a fugit în clasa a 
Vll-a cu unul însurat. Are 
17 ani, un copil l-a făcut 
și altul e pe drum. Dar 
să vedeți ce frumoasă e...

Dintr-o ramă învelită 
cu o pungă de plastic in 
loc de geam, prăfuită și 
murdară mi se aratE. o fo
tografie. Un copil ride in 
brațele unui alt copil, e 
mama lui.

— Mai am două fete. 
Acum sînt pe afară, la 
loacă. Au pojar și nu le-a 
primit la școală pină nu 
se fac bine. Dar astea sînt 
cuminți.

Inconștiență ? Neprice
pere ?

„îmi iau angajamentul 
să am grijă de minora 
Ștefana, hica mea in eta- ' 
te de 13 ani, pentru a nu j 
mai fura”, scrie tatăl la | 
Tribunal. După o săptă- I 
mină de la acest angaja
ment îl așteptam acasă să 1 
vină de la serviciu.

— Deocamdată mă as- j 
•uită. Am bătut-o de am 
învinețit-o. N-am unde , 
<ă-i bag interni.

Cu două străzi mai de- | 
oarte. de la prietenele fe- i 
iei. aflăm că chiar în di
mineața aceea Fana a In- ! 
iat o pereche de ciorapi, j 

...Noapte de iarnă. Zgo
motul ferestrei trântite dc 1 
s int îi fac să tresară pe 
cei trei băieți aflați în 
jcoala din calea Ferentari 
nr. 96. Vasile, cel mai 
mare, are 16 ani, se duce 
calm și închide geamul 
Expediția continuă pe 
rind cad lacăte, inchizâ- 
torile birourilor 
Iată și casa 
Grea, masivă 
multă bătaie de cap pin.i 
au reunit să o coboare pe 
scări in pivniță. Mai greu 
a fost insă să o deschi
dă. Stupoare : înăuntru, 
hîrtii și numai hirtii. „De 
ce naiba s-n mai numi 
casă de bani ?“

Lăsăm declarațiile pro
fesorilor diriginți sâ-i ca- 
racterizeze pe cei trei.

Vasile P. strada Mițari 
45. „A rămas repetent de 
mai multe ori. L-am cău
tat acasă, scrie prol. Popa 
Maria, am vorbit cu 
mama, mi-a spus că nu 
are ce sâ-i facă, nu o as
cultă. vine tîrziu acasă, 
bea, fumează. Nu am a- 
vut rezultat fn toată a- 
ceastâ muncă depusă, de- 
cit promisiuni false 1"

Ion N. elev școala 133. 
Părinții sînt oameni liniș
tiți. serioși. gospodari. 
..Elevul nu avea cameră 
speciala pentru învățăh»-

cedează, 
de bani, 
le-a dat

(sublinierea noastră) 
constata prof. Eveline 
Ungureanu, era îngrijit și 
venea la școală întotdea
una îmbrăcat curat, fizic 
bine dezvoltat, puțin ner
vos".

Ion D. sti. Rădulescu 
Mușat nr. 3.

Părinții-oameni recalci
tranți, ambii salariați.

„Copilul după anchetă 
vine la școală regulat (pe 
trimestrul 1 a avmt 99 ab
sențe). Dar nu este preo
cupat de învățătură, deși 
are rațiune și ar putea să 
se ridice mult față de al
ții. numai să vrea 
ceașcă". Prof. 
Radu Ciurea.

*
Din analiza a 

cazuri de infractori minori 
următoarele

să mun- 
diriginte

356 de

se desprind 
date :

Elevi școli 
174 (cu vîrsta 
ani — 52 ; cu

generale : 
pînă Ia 12 

vîrsta între 
12—15 ani — 182). Cu 
vîrsta între 15—18 ani — 
172. din care : elevi de li
ceu 107 ; elevi școli pro
fesionale : 23 ; muncitori : 
21 ; fără ocupație : 21.

constituind doar un cadru 
favorizant pentru dezvă
luirea unor carențe educa
tive, a unor ambianțe fa
miliale în care au putut 
încolți germenii delicven
tei. Deci, infracțiunile mi
norilor își au rădăcinile, 
aproape întotdeauna, în 
greșelile educative ale pă
rinților, ale școlii, pornesc, 
cu alte cuvinte, de la edu
cație.

Ca urmare, ne-am adre
sat unui psiho-patolog, 
CONSTANTIN PĂUNES- 
CU. șeful sectorului pe
dagogie medicală al In
stitutului de științe peda
gogice — București.

— Flirtul reprezintă o 
tulburare a procesului de 
adaptare și integrare so
cială a minorului și, 
același timp, o gravă tul
burare a comportamentu
lui. Or. „accidentul" nu 
este înlîmplător. ci face 
parte dintr-o suită de mo
dificări negative ale între
gului comportament, o ma
nifestare care, la rindul ei, 
însumează numeroase alte 
manifestări de o gravitate 
moderată cărora lipsa de

în

rizează elementele de co- 
Tipere.

— Ni se pare ciudat că 
iei mai mulți infractori 
•omit delictul atunci cînd 
condițiile educative sini 
bine organizate, atunci 
cînd sînt înscriși la școa
lă, De ce tocmai în ase
menea condiții de supra
veghere, dc îndrumare, de 
educare apar cele mai 
multe comportamente de
lictuale ?

—. Pe de o parte, trau
matismele psihice din pri
ma copilărie, pe de altă 
parte, influența perpetuă 
a familiei în sensul dezo
rientării și dezorganizării, 
creează dificultăți eviden
te în adaptarea la colecti
vul școlar, dar mai ales în 
adaptarea la efortul învă
țăturii. Dacă în primele 
clase, cînd cerințele sînt 
mai mici, pot face față 
convenabil, pe măsură ce 
cerințele școlare cresc, ei 
se înscriu în rîndul celor 
handicapați și dezertează 
de la datoria școlară. în 
foarte scurtă vreme acești 
copii încep să simtă școala 
ca pe o povară deosebită,

universități populare etc.). 
Și lirește, ne gîndim la 
mulț dorita „Carte a căsă
toriei“ pe care Editura ti
neretului ar trebui să o 
prevadă în programul său.

O altă problemă este 
aceea a timpului liber, de 
care dispune copilul și 
adolescentul.

— Este aceasta numai 
o problemă a familiei și a 
școlii ?

— Școala și familia nu 
constituie pentru copil în
treaga lume, există destu
le intervale, mai ales pen
tru adolescent, în care iese 
de sub supravegherea am
bilor factori educativi ci
tați, intrînd în zona grupu
lui restnns, a străzii, car
tierului etc. De aceste 
zone e firesc să se intere
seze toți factorii educativi 
sociali, pe două direcții.

în primul rînd poate că 
este bine să ne preocupe 
nu atît supravegherea co
pilului cît îndrumarea a- 
daptată vârstei lui, a mo
dului cum își desfășoară 
viața. Concret, s-ar putea 
ca în noile microraioane

Secțiile de învățămînt 
este bine să devină mai 
receptive la indicațiile an
chetelor sociale sau ale 
serviciilor de specialitate 
cînd este vorba de aseme
nea cazuri. Inexplicabil, 
anul trecut au fost desfiin
țate în Capitală opt semi- 
inlemate (în raionul Nico- 
lae Bălcescu la școlile 120, 
117, 102, în raionul 1 Mai 
23, 37 ctc.) deși s-a con
statat utilitatea lor.

— Dar nu e mai puțin 
adevărat, ne spune locote
nent colonel PANDURU 
EMILIAN, comandantul 
Secției de miliție nr. 13, 
că acolo unde inadaptarea 
are forme mai organizate, 
cu un comportament tul
burat, s-ar cuveni inter
narea în instituții de șco
larizare și terapie cu prolil 
special. Forma de colonie 
de reeducare la care se 
ajunge după, pedepsele 
penale ar putea. " să1 , fie 
mull redusă pi inexistența1'1 
unor instituții preventive 
de tipul celor enumerate 
mai sus. Aceste -instituții 
trebuie sa fie deservite de 
un personal specializat.

Ici, a corectitudinii crista
lizată în proverbe în lite
ratura populară, manifes
tată în opinia publică ve
hementă împotriva birtu
lui. Devine limpede faptul 
că, în aceSt context, furtul 
este un accident, dar un 
accident care trebuie 
analizat profund și multi
lateral și putînd fi preve
nit și înlăturat. Conside
răm util să atragem aten
ția asupra acestui tip de in
fracțiune — cu toate că 
frecvența ei este foarte scă
zută raportînd la sutele 
de mii de minori — 
pentru că nu ne este indi
ferent chiar dacă unul 
singur cade într-o aseme
nea abatere de la normele 
sociale. Opinia publică să
nătoasă care se manifestă 
foarte bine în mare nu se 
manifestă uneori în mic.

• Carențele 
unui recital
Pianista Magda Nicolau și-a alcătuit 

pentru recitalul susținut sâptămîna 
trecută un program de mare frumu
sețe cuprinzind sonate de Beethoven, 
printre care Sonata Lunii și Apassio- 
natta și cele 32 de variațiuni in do 
minor. Simpla lectura a programului, 
a fost suficientă pentru a umple pină 
la ultimul loc sala mica a Palatului, 
(așa cum. din păcate, de multă vreme 
n-am văzut-o) cu un public dornic să 
reasculte nemuritoarele pagini beetho- 
veniene.

Ocupația părinților
Cu ambii părinți în 

cîmpul muncii ;
Un singur părinte 

riat :
Ambii părinți fără 

pație precisă :

287 
sala- 

48
ocu-

21

Situație familială
organizate— familii

304 
dezorgani- 

39 
vicioase 13 

mai sus ridi
lo ancheta

— familii
zate

— familii
Cifrele de 

că întrebări,
care urmează am încercat 
să le dăm răspuns.★

Intru cît aceste 
contravin legilor 
ne-am adresat în 
rind unui om 
DUMITRU 
procurot șef

delicte 
statului 
primul 

al legii, Iov. 
POPESCU, 

al Capitalei.

infracțiuni-— Situația 
lor comise de minori este 
cauzată, după părerea mea, 
de mai mulți factori. O 
cauză, doar aparent obiec
tivă. ar fi creșterea nu
merică a populației, aglo
merarea urbană, apariția 
unor noi cartiere în care 
se concentrează mari gru
puri de oameni veniți din 
toate părțile orașului. Tn 
aceste cartiere noi. copiii 
scapă de sub supraveghe
rea acelui cadru social pe 
care îl constituiau vecinii 
cunosctiți de ani de zile, 
vecini pe care îi respectau 
sau de care le era rușine 
sau Frică.

Pe de altă parte, copiii 
se întîlnesc aici cu alți 
minori de seama lor, pe 
care părinții nu-i cunosc, 
nu știu dacă sini buni sau 
răi, nu pot inleneni din 
primul moment în ale
gerea anturajului.

— Dar însăși alegerea 
anturajului de către copil 
nu presupune o capacitate 
de orientare, de selectare, 
capacitate educată ante
rior. in „cei 7 ani de 
acasă ?“.

— Bineînțeles. Tocmai 
de aceea am afirmat că 
motivul expus de mine 
este doar aparent obiectiv, 
creșterea populației, aglo
merarea în noile cartiere

cunoaștere a personalității 
copilului nu le-a relevat 
semnificația. Cu alte cu
vinte orice fapt întîmplat 
la preadolescentă sau la 
adolescență are, pe de o 
parte, o istorie, pe de altă 
parte, un context, adică o 
țesătură de relații, de in
fluențe negative ale me
diului. Cauzele reale ale 
furtului sînt date de îmbi
narea acestor două coordo
nate în cadrul personalită
ții copilului.

Minorii Gheorghe B, Nl- 
colae M. și alții, susțin că 
fură pentru că le plac dul
ciurile. Dar tuturor copii
lor le plac dulciurile și ar 
însemna astfel că fenome
nul să capete o proporție de 
masă. Motivul invocat nu 
e, deci, real. In toate ca
zurile pomenite trebuie să 
reținem împrejurările, con
textul psibo-social în care 
s-a dezvoltat copilul. Și e 
ușor de constatat că avem 
de-a face cu un mediu de 
relații intra-familiale ca
racterizat prin conflicte 
permanente, printr-o at
mosferă de tensiune psi
hică. De cele mai multe 
ori (vezi familia Fanei) 
înlilnim decăderea morală 
a unuia dintre părinți prin 
beție, comportare antiso
cială, infracțiune, desfriu 
etc.

Intr-un asemenea mediu 
copiii sînt expuși la grave 
traumatisme afective de 
lungă durată și la un pro
ces de dezorientare mo
rală, care îi determină 
să-și formeze reprezentări 
greșite asupra valorilor u- 
mane. să adopte o atitudi
ne de ostilitate față de 
normele etice ale so
cietății. Pe acest teren 
nesigur, șovăitor, gata de 
explozie, parazitează ..in
fluențele nocive", sugestia, 
contagiunea mintală. Nu 
de puține ori, lipsa unor 
relații afective între pă
rinți și copii, indiferența, 
lipsa de înțelegere, de 
participare la viața inte
rioară a copilului, creează 
un vid sufletesc, o dorin
ță de a descoperi surse de 
afecțiune și prețuire. Acest 
nd reprezintă punctul de 
■labă rezistentă pe care-1

ca un obstacol de netrecut, 
ca o modalitate de con- 
stringere, de supratensio- 
nare nervoasă. Și astfel se 
trezesc între două forțe 
care reprezintă pentru 
conștiința copilului — fals, 
desigur — forme de opre
siune. Din această catego
rie fac parte și acei mi
nori constituiți în bandă 
care au „operat“ în pro
pria lor școală.

— Se observă că majo
ritatea actelor de indisci
plină morală se petrec în 
epoca pubertară și în pe
rioada adolescenței. De 
ce ?

— Explicația stă în fap
tul că la aceste vîrste per
sonalitatea e supusă unor 
forțe conflictuale puter
nice, iar la copiii cu o 
moralitate nesănătoasă, 
dezorientați, capacitatea 
de abținere e nulă. Sînt 
cazuri cu o frecvență mai 
mică — dar care din 
cauza lipsei de studiu în
delungat a infractorului nu 
sînt puse în evidență — 
unde furtul este un sistem 
patologic în cadrul unei 
epilepsii a unei psihopată 
sau a unui comportament 
pervers.

— Furtul poate fi 
venit ?

— Mai mult decît 
care altă infracțiune 
tu] poate fi prevenit, __
ales în condițiile noastre 
unde problema esențială 
este să eradicăm furtul si 
nu să-i reducem numai 
frecvența. Fără îndoială că 
acțiunea frontală trebuie 
dirijată către familie, in
stituție în care trebuie să 
domnească întotdeauna o 
atmosferă morală, clară, un 
echilibru afectiv, al reia- 
țiiloi, un climat optimist, 
stenic. De o mare impor
tantă ar fi, dacă vrem să 
privim în perspectivă, pre
gătirea și instruirea tineri
lor pentru viața de fami
lie.

Ne gîndim, de pildă, ca 
la universități, indiferent 
de specificul facultății, să 
se țină un curs privitor la 
„știința căsătoriei". ““ 
cei care nu sînt în 
mîntul universitar 
folosite sisteme de , 
zandă culturală (lectorate,

pre-

ori- 
Inr- 
mai

Pentru 
învăță- 
pot fi 
propa-

să fie create la parterele 
blocurilor cluburi pentru 
copii și pentru adolescenți 
cinematografe, săli și tere
nuri de sport etc.

Cu ajutorul organiza
țiilor de masă — și ne 
gîndim în special la orga
nizațiile de femei și U.T.C, 
din cartier — în colabora
re cu comitetele de pă
rinți, ale conducerii școli
lor, ale întreprinderilor 
etc. s-ar putea organiza 
activități distractiv-recrea- 
tive în care copilul să-și 
manifeste spontaneitatea 
și inițiativa în cadrul unor 
condiții organizate și diri
jate social.

O a doua modalitate 
este sensibilizarea opiniei 
publice și în special a ti
neretului. în cadrul educa
ției tineretului ar merita 
mult mai multă atenție și 
un spațiu mult mai larg 
problema sistemului de 
autoeducare și a rolului 
social pe care tineretul îl 
joacă Ia|ă de propria sa 
generație. Atît sesizarea 
tulburărilor de adaptare 
cît mai ales sancționarea 
la timp a faptelor reproba
bile poate fi mult mai 
ușor exercitată prin in
termediul tineretului în
suși, Furtul sau infracțiu
nea prin contagiune (așa 
cum reiese și din datele 
statistice) este mult mai 
frecvent între copii sau 
puberți și adolescenți 
decît între tineri și adulți.

Dumitru Popescu : Mă
sura radicală, preven
tivă este transplantarea 
copiilor amenințați în in
stituții de tipul internate
lor școlare. Dar locurile 
fiind lirnitate, iar taxele 
aplicate uniform — indife
rent de venitul familiar — 
fac ca de aceste instituții 
să nu poată profita copiii 
care au nevoie. Așa de 
exemplu în raionul Nicolae 
Bălcescu deși din refera
tele de anchetă socială se 
recomandă internarea mi
norilor Sami M., Chira T., 
Iana T., Vasile I.. aceștia 
continuă să rămînă nesu- 
pravegbeați. Uneori apro
bările cererilor pentru in
ternare se dau arbitrar.

Greutatea de etapă 
este de părere CONSTAN- 
TIxN PĂUNESCU - este 
că programele universită
ților cu profil psihologic 
și pedagogic nu au capitole 
sau cursuri în legătură cu 
tulburările diverse ale pro
ceselor de reintegrare so
cială a copilului și a tînă- 
rului. Asemenea noțiuni 
lipsesc mai tuturor educa
torilor și profesorilor și cu 
atît mai mult părinților. 
Datorită acestui fapt re
zolvarea stărilor conflic
tuale, rezolvarea așa-ziși- 
lor „copii-problemă" nu 
este posibilă totdeauna în 
condiții științifice, ea fă- 
cîndu-se după „inspirația" 
educatorului.

★

Societatea își exercită 
marile ei comandamente 
morale în primul rînd prin 
forurile permanente de ve
ghe ale conștiinței fiecăruia 
și deci și a părinților. Dar, 
dincolo de convingerea in-' 
dividului. căruia societatea 
îi acordă libertatea de op
țiune, există și forțe co
lective dc stăvilire și opre
siune. Cînd busola conști
inței proprii se defectează, 
ca în cazul părinților po
meniți există posibilitatea 
legală consemnată de Co
dul familiei și de Codul 
Penal care, pe de o parte 
(ca în cazul ari. 455), are 
grijă să apere pe minori 
de excesele posibile în 
exercitarea dreptului de 
corecție — pedepsire sau 
să pedepsească prin decă
derea clin drepturile părin
tești și pedepse compli
mentare pe autorii morali
educativi a infractorilor.

Autoritatea tutelară, ini
țiativa mai largă, mai ope
ratorie a școlii, a opiniei 
publice nu a funcționat 
prompt în majoritatea ca
zurilor inveterate și nimic 
nu poate constitui o por
tiță mai ademenitoare pen
tru un dezorientat decît 
nepăsarea sau absența din 
postul de sentinelă a con
științei colective.

în afară de legile scrise, 
care condamnă cu severi
tate furtul, există legi ne
scrise ale poporului, o în
delungată tradiție a cins-

linii copii care' vagabon
dează prin holurile cine- 
țnatografelor, restaurante
lor, la ore târzii și față de 
a căror prezență foarte 
mulți cetățeni rămîn indi
ferenți.

Familia cu dinamica 
relațiilor ei interne, cu în
treaga problematică pe 
care o cuprinde reprezin
tă o intersecție permanen
tă a tuturor factorilor for
mativi educativi a persona
lității copilului. Așa se ex
plică mai limpede de ce în 
societatea noastră unde 
procesul formativ esțe atît 
de minuțios dirijat, în une
le cazuri efectele sînt ne
gative. Cu alte cuvinte în
tregul complex de elemen
te educative, culturale pe 
care copilul le asimilează 
în mod direct sau indirect, 
prin intermediul familiei 
din sursa complexă a so
cietății este dizolvat și mo
dificat de către acele 
medii familiale refractare 
prin mentalitate și prin 
modul de viață a valori
lor moral-culturale ale so
cietății.

Ajunși cu constatările 
aici, ni se deschide o 
nouă perspectivă : există 
o legătură directă între 
'elul cum sînt reîncadrați 
în societate ispășitorii 
pedepselor penale, adică 
foștii delicvenți minori 
și infracțiunea de același 
tip, la maturi ?

De ce neglijează 
sonatele pentru pian de Scarlatti? 
Acest remarcabil exponent al rococo- 
ului italian ne-a lăsat sonate minuna
te, pline de seninătate, de o transpa
rență de cristal. O muzică care glo
rifică tonalitatea și funcționalismul 
clasic și anunță într-o oarecare mă
sură spiritul dialectic al sonatei bee- 
thoveniene. Tocmai de aceea, ne apa
re deosebit meritul pianistei Viorica 
Diaconu, care a intuit claritatea latină 
a discursului muzical la care trebuie 
să adăugăm acuratețea, precizia ritmi
că și finul tușeu pianistic în interpre
tarea cîtorva sonete de Scarlatti.

Pe Ungă frumusețile vii pe care le 
degajă, muzica acestor Sonate, este un 
neîntrerupt șir de dificultăți tehnice, 
dar mai ales expresive, oferind inter
pretului posibilitatea unei manifestări 
complete. Am putea socoti mulțumi
toare evoluția tehnică a pianistei, În
deosebi in Sonata Lunii, precum și 
citeva frumoase intenții de nuanțare. 
Dacă în unele momente fiorul poetic 
a găsit în Magda Nicolau o interpretă 
sensibilă, în schimb tumultul Apassio- 
natci a rămas exterior pianistei, de- 
pășindu-i posibilitățile expresive.

Păcat, deci, că în acest admirabil 
program (pe care puțini Ințerprețl 
celebri se hotărăsc să-1 ofere, din cau
za complexelor încercate in fața unei 
strălucite discografil) spiritul mare al 
muzicii nu ne-a fost transmis cu in
tensitatea și profunzimea așteptată.

SILVIU GAVIJXlA

»
în continuarea programului- am 

apreciat noblețea interpretării celor ,.7 
piese scurte“ pentru pian de Honeg
ger.

Cu o solidă tehnică pianisticffTHhcli- 
nată spre virtuozitate, Viorica Diaco
nu, ne-a .țăimăcit piesa „Canteyodja- 
ya- de Olivier Messiaeu. de o imensă 
varietate ritmică si timbrală

Punctul culminant al recitalului a 
fost înfățișarea în primă audiție ă- so- 
n ateism AL vi ara Jbjar-' ' ~ • - «
bună •'’,$$täte, «felltJup 
.neoclasice. Jșj eiprei 
unele nuanțe folclorice, contopite în- 
tr-un stil unitar. Calitatea esențială a 
lucrării o constituie pe de o parte re
marcabilul simț al polifoniei, 
altă parte, eficienta scriitură 
tică.

Cu 
chiar 
dește 
amplelor sonorități.

lis

ică de 
niente 
ar |i

pe de 
pianis-

alte cuvinte, un recital izbutit, 
dacă interpreta pe alocuri vă- 
o insuficientă forță in redarea

NOTE

Victor
Constanlinescu

ALINA MUSAT

Preqai,rea viitorilor arhitect! începe de Io studiul morilor monumente ole lumii rin fo ■
togiafie un grup de studenti ai anului 1 de In incitat,...... .  . ... ,ln Jo

Foto ; Agerprej j
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fața machetei Pantheonuiui lui Agrippa din Roma)

BISCUIȚI — 
GHICITOARE

Să nu credeți 
cumva că este vorba 
de un sortiment nou 
destinat celor care 
vor să ghicească in 
cafeaua cu lapte de 
la micul dejun. Bis
cuiții — ghicitoare 
reprezintă un soi de 
modă nouă aborda
tă in comerțul cu 
unele mărfuri ali
mentare. Moda de a 
vinde un produs ali
mentar căruia abia 
după ce este consu
mat poți să-i afli 
data fabricației. NTu 
credeți ? Luați, de 
pildă, un pachet de 
biscuiți „Victoria". 
Un ambalaj frumos, 
un produs gustos. 
După ce ai consu
mat biscuiții desfaci 
ușor ambalajul și in 
interior ai să găsești 
data fabricației. Te 
întrebi : dacă

găsit un asemenea 
loc „la vedere", de 
ce au mai pus-o ? 
De fapt este un 
răspuns : ca să știm 
dacă ne adresăm 
doctorului sau nu... 
Lăsind la o parte 
această glumă (fă
cută in fond pe 
seama cumpărăto
rului), este cazul să 
spunem și citeva 
cuvinte despre loia
litate. Mărfurile ali
mentare au un ter
men de conservare. 
Dacă el este depășit 
mărfurile nu mai 
pot fi încredințate 
consumul u i. Și 
data fabricației fiind 
în interiorul amba
lajului nici cumpă-

rătorul și nici vân
zătorul nu știu dacă 
au in mină un pro
dus proaspăt sau 
unul vechi.

Poate este vorba 
de o simplă scăpare. 
Din păcate insă 
„moda" a început 
să aibă „succes“ și 
la alte produse. In- 
tilnești și cutii de 
conserve fără data 
fabricației sau cu 
dată acoperită de 
eticheta cu denu
mirea produsului, și 
unele borcane cu 
dulceață au aseme 
nea „omisiuni", cio
colata, laptele praf, 
etc.

în Franța medie
vală celor care vin 
deau unt rînced li 
se punea în crește
tul capului calupul 
cu unt și erau obli
gați să stea în bătaia 
soarelui pină cînd 
untul se topea corn 
plet: ca să facem 
și noi glumă : aten
ție. lăzile cu biscuiți 
sînt mult mai grele.
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Cercetări miniere
Sectorul fir utilaje noi clin cadrul In

stitutului de ( ricrl/iri Miniere s-a preo
cupat de o scrie de probleme legale de 
mecanizarea unor proc-csc principale de 
producție, în vederea ușurării muncilor 
grele și de experimentare a utilajelor 
noi în vederea obținerii unor produse 
la un nivel tehnic superior.

S-a atacat astfel problema mecanizării 
susținerii cu beton a unor lucrări de 
deschidere și pregătire cu scopul folosi
rii unor materiale ncdcficilare, reduce
rea pre|uhri de cost, măriiea vitezelor 
de realizare a lucrărilor și reducerea 
efortului fizic la rezolvarea acestor lu
crări.

Rezultatele obținute pînă în prezent

au permis să se troacă la aplicarea ne
mijlocită în producție a procedeului de 
susținere cu beton proiectat la o scrie 
de liniari cu volum mare do muncă din 
carlrul unor obiective industriale, cum 
ar fi tunelul Ostra-Aluniș, Exploatarea 
Minieră Barza, T. M, Baia Mare ele.

Prin aplicarea generalizată a proce
deului se poate sconta pe reducerea 
costului susținerii în medie cu cea. 301) 
lei’metru și o creștere a vitezei de exe
cuție în medie cu cert. 20-30% fată do 
costul și vitezele obținute în prezent 
prin metodele clasice Concomitent se 
poale economisi anual minimum 7 508 
m’ lemne de mină.

I. VĂDUV A

La stațiunea experimentală Greaca. Studiul atent, sistematic 
va crea hibrizii cei mai riguroși, mai. tirziu plante pentru pro

ducția de masă.

ELOGII UNUI CERCETĂ TOR ANONIM
Se vorbește tot mai frecvent — și e 

bine ! — despre cercetători. Se vorbește 
tot atit de frecvent — și e cu atit mai 
bine — despre noii cercetători.

Unii, e drept, profesioniștii „nodului 
in papura" ne recomandă stăruitor să 
folosim singularul noțiunii : noul cer
cetător (ca fiind mai general... și mai 
definitoriu); iar alții, exeaeții aceluiași 
„nodism", ne invită să articulăm sub
stantivul și să-l subliniem ferm, cu ma
juscule, cercetătorul fiind in accepția 
lor. deși la fel de anonim, cel ales...

Din fericire, insă, cercetătorii n-au 
timp să-și aleagă „alesul" și nici să re
flecteze prea mult asupra avantajelor 
pe care le-ar prezenta — vai I — sin
gularul noțiunii.
Și, intr-adevăr, nu au timp... (a se citi: 

nu au timp de pierdut). Revoluția teh
nică in plină desfășurare ii cheamă

de Darei Dorian

scară de seară la telefon și-l întreabă 
(butada are o acoperire de fond): „Ce 
ați făcut, dragii mei ? Cum stați cu op
timizarea ? Dar cu problema informa
ției tehnice ? Și ce părere aveți despre 
cursa „contracronometru" a kilowatului 
nuclear ? Și, mai ales, cind livrați noile 
agregate cu comandă program, noile in
stalații, noile motoare ?"

Firește, întrebările pot fi cu totul al
tele, tonul poate fi mult mai reveren- 
țios (și mai. tehnic), discuția mult mai 
alertă și mai în contradictoriu. Dar în
trebarea — ceea ce se cere neapărat re
levat. — pune și ea în evidență un plu
ral („ce ați făcut ?"), un efort colorii v 
(întrebările cele mai diferite se intil- 
nesc, intregindu-se) și o fermă finali-

tale aplicativă a cercetării („cînd li
vrați ?").

Și ar mai fi de reținut acel afectiv t 
„dragii mei..." ★

„Cine sînt noii cercetători ? Cum a- 
rată ? Nu ne-ar putea da un autograf?*

Cercetătorii, de bună seamă, surîd... 
Dor curiozitatea cititorului, oricit de 
naiv exprimată — și oricit ne-ar tenta 
ironia — pune în evidență, din nou. o 
realitate și o stare obiectivă, de fapt :

1) Despre cercetători se vorbește, per
sonalitatea lor interesează real, activi-' 
taica lor e la ordinea zilei, dăruirea lor 
profesional creatoare se constituie in
tr-un model pasionant tva deveni un 
ideal ?)

2) Cititorul intuiește perfect că vechea 
imagine despre cercetătorul bătrin „cu 
a lui haină roasă in coate" e depășită 
istoric; cercetătorul, chiar și cel virst- 
nic — întinerit prin solicitare — pare 
mai curînd un om în plină putere ; după 
cum tînărul de lingă el, maturizat prin 
răspunderi și competență, are înainte 
de toate virsta (și forța) realizărilor 
sale. De unde și dorința legitimă a citi
torului de a-l cunoaște și — de ce nu 7 
— de a-l vedea mai de aproape, la lu
cru... Numai că a-l vedea, azi, înseamnă 
a-l înțelege și, mai ales, a participa (a 
urmări) dinăuntru, angajat, această 
splendidă confruntare intre „ceea ce 
știm" și „ceea ce tiu știm încă".

3) Exagerînd, am lansat ipoteza că ci
titorul ar cere autografe și omului de 
știință, cercetătorului pe care, prin a- 
ceeași hiperbolă, il ridicam pentru o 
clipă deasupra firmamentului atit de 
perisabil al stelelor de cinema și al 
umflatelor glorii sportive... Dar ipoteza 
noastră ironică nu nedreptățește intr-un 
fel, cititorul ? Nu suportă și el conse
cințele acestei inversări de valori pe 
primul plan — vedeta, prezentă in mii 
de cărți poștale-portret — și intr-un 
plan secundar — necunoscutul (sau atît 
de puțin cunoscutul) matematician, fi
zician, biolog, pătimaș făuritor de pro
iecte și al cărui nume ar merita cu pri
sosință renumele 7 ★

Concretizind, insă:
Avem o excelentă școală de matema

ticieni și o pleiadă întreagă de profe
sori de frunte, autori a zeci de lucrări, 
recunoscuți de mult atit in țară cit și 
peste hotare. Dar acești profesori, după 
cum bine se știe, au avut elevi și stu- 
denți, ajunși la rindul lor, după ani și 
ani de efort, valori — și voci — dis
tincte și absolut prestigioase.

Academicianul Gr. C. Moisil ne cita 
de curînd o suită întreagă de matema
ticieni, unii peste 30—35 de ani ca Ci- 
prian Foiaș sau Nicolaie Cristescu, la 
ora actuală profesori titulari ai facultă
ții de matematici, alții chiar sub 30 de 
ani, ca Dan Burghele și Nicolaie Po
pescu și despre care s-ar fi cuvenit să 
scriem mai pe larg, argumentat și — 
de ce nu ? contagios... (Și cite nume încă 
nu s-ar putea adăuga celor menționate 
aici).

Acum vreo patru ani, doi aprecieri 
chimiști, .4. T. Balaban și Victor Sa
bini, erau aleși membri corespondenți 
ai Academiei. Ca virstă, în momentul 
acela, trecuseră de puțin peste 30 și, 
respectiv. 35 de ani. Nu-mi amintesc, 
insă, să fi citit nici măcar o singură re
latare captivantă despre activitatea și 
preocupările lor.

■ă
Și încă :
lin amintit de existența unor cerce

tători : tineri sau foarte, tineri, care s-au 
consacrat direct și declarat cercetării 
(cel mai adesea prin însuși specificul 
institutelor în care lucrează). Dar ar fi 
cu totul nedrept să uităm miile de in
gineri angrenați în activitatea servicii
lor de concepție și a laboratoarelor uzi
nale și care, cu tot atîta evidență crea
toare. justifică titlul de cercetători.

Datorită lor locomotiva Diesel-electri- 
că, perfecționată continuu, a ajuns să 
dezvolte o putere maximă constantă 
pină la viteza de 100 km/oră. Tot dato
rită lor tractorul U-d50 e considerat azi, 
pe drept cuvint. unul din cele mai bune 
din lume. Și datorită lor noile insta
lații de forai de mare adincime sint tot 
mai solicitate azi la export

Din păcate insă, rămtn cuprinși sub 
mantia unei titulaturi colective — ser
viciul constructor șef sau atelierul nu
mai ul „N" — inginerii aceștia, cercetă
tori in cel mai înalt sens al cuvint ului, 
chiar atunci cind proiectele lor, deve
nite utilaje, se întorc de peste hotare, 
cu prestigiul unor medalii de aur.♦

Condiția cercetătorului modern și, 
implicit, a proiectantului — cum ne de
clara de curînd inginerul loan Lutaș de 
la Uzina „Unio“-Satu Mare — este anti
ciparea sau, mai exact spus exigența 
anticipării : Proiectăm azi, pentru a fi 
competitivi miine.

Formule miraculoase in stare să co
boare harul genialității asupra proiec
tantului n-au existat niciodată (poate 
din fericire) și nici nu se vor inventa, 
sperăm, chiar atit de curînd. (Dintr-o 
discuție mai veche cu inginerul Petre 
Rața de la Uzina „1 Mai“ din Plo
iești).

Soluția ? Una singură și milenar veri
ficată : resursa inepuizabilă a spiritului 
critic și a nemulțumirii active față de 
soluția depășită moral, dublată de ma
rea responsabilitate, etică și profesio
nală. a celui care-șl asumă obligația de 
a proiecta (Dintr-un dialog colectiv cu 

țContinuare in pag. a IV-a)

mtr-o.

conf. univ.

Academicienii EUGEN BÀDÀRÀU și EUGEN ANGHELESCU prezintă

LUCRĂRI DE MARE
I ȘANTIERUL

TINERILOR

CERCETĂTORI

Făclia științei se transmite neîntre
rupt, din generație in generație, de mii 
de ani. Preluind-o, tineretul o însufle
țește cu inima sa fierbinte, iar cu mintea 
sa iscoditoare o face mai strălucitoare 
pentru a o reda, la rîndu-i mai puter
nică. mai roditoare. Pentru a exempli
fica aceste spuse, am căutat doi 
noscuți oameni de știință, doi tineri 
cetători, două lucrări.

cu
ce r-

O fărîmă de

FICA
soare

in laborator

Dimensiuni
molecula

Sint 10 ani de cînd 
tînărul doctor Iovițiu 
Popescu lucrează in cer
cetare. Și-a început ac
tivitatea în laboratoa
rele Universității Bucu
rești și și-a continuat-o 
la Institutul nostru de 
fizică.

Desigur 
să explic 
nuntit ce 
care mai

că nu e locul 
în mod amă- 
este plasma, 
e numită și

„a patra stare a mate
riei“.

Așadar, tînărul nostru 
cercetător s-a avîntat 
intr-un domeniu a că
rui importanță nu mai 
e nevoie s-o subliniez. 
A viatul e o însușire o- 
bligatorie pentru oricine 
își leagă viata de știin
ță. dar nu e suficientă. 
Voi spune că in condi
țiile noastre acești tineri 
entuziaști au posibilita
tea de a crea o fărîmă 
de soare in laborator, 
de a studia și a o face 
să strălucească din ce 
in ce mai tare. A vorbi 
despre această fărîmă 
de soare în laborator nu 
e exagerat pentru că 
fenomenele plasmei sînt 
fenomene care se 
trec firește, la o j 
incomparabil mai 
— in soare și in 
celelalte stele.

Pornind pe un c 
mai puțin cunoscut acum 
zece ani, Iovițiu Popes
cu mi-a atras luarea a- 
minte prin însușirile 
sale care il făceau apt 
pentru munca de cer
cetare — talentul, gîn- 
direa șî pasiunea. Aso
ciate unei munci pro
prii, intense și cultiva
te cu grijă în institut,

; pe
sca ră 
mare 
toate

drum

aceste însușiri au dat 
roadele pe care le-am 
sperat și le-am așteptat. 
El a devenit autor a zeci 
de lucrări științifice, în 
cea mai mare parte pu
blicate în revistele de 
circulație internaționa
lă, coautor împreună cu 
mine la lucrarea în două 
volume intitulată „Gaze 
ionizate“ și, in general 
vorbind un „abil 
nuitor al plasmei“.

Dintre lucrările re
cente ale lui Iovițiu Po
pescu, două au reținut 
în mod deosebit atenția 
pentru originalitatea și 
eleganța lor Prima, așa 
numita metodă de 
spectroscopie electronică 
care este menită să 
arate structura atomului 
prin ionizări într-un gaz, 
adică trecerea lui în sta
re de plasmă cu ajuto
rul unui detector de con
cepție și construcție o- 
riginală, foarte sensibil. 
A doua lucrare, foarte 
recentă, se referă la io- 
nizarea atomilor de 
cesiu cu ajutorul lase
rului. Este o lucrare de 
mare interes teoretic.

Amîndouă au o tră
sătură comună, bineîn
țeles în afară de obiec
tul comun : deosebita lor 
actualitate. Fiecare din
tre ele reprezintă un 
pas către cunoașterea 
tot mai profundă a pro
ceselor elementare care 
au loc în plasmă și a 
întregului fenomen al 
celei de a patra stări a 
materiei, care preocupă 
astăzi în întreaga lume 
pe numeroși oameni de 
știință.

mi-

Cu multă greutate mă 
decid să vorbesc despre 
Felicia Cornea și lucra
rea ei privitoare la 
structura tioamidelor. 
Criteriul valorii nu m-a 
ajutat să hotărăsc ale
gerea între numeroase 
lucrări, toate valoroase, 
toate oferind unor tineri 
dreptul de a se rîndui 
acum la temelia științei 
noastre.

Se știe că structura 
și reacționabilitatea u-

nor combinații organice 
care conțin și sulf în 
moleculă sînt studiate 
de mulți ani, în diferite 
laboratoare ale lumii. 
Cercetările întreprin
se de Felicia Cor
nea au avut tocmai re
zultatul căutat atît de 
insistent de multă vre
me : ele au stabilit că

(Continuare 
tn pag. a IV-a)

Cu
CLAUDE NICO
LAU, directorul 
Centrului de Ra
diobiologie și Bio
logie Moleculară al 
Ministerului Să
nătății și Prevede

rilor Sociale

■

Efectele radiațiilor asupra or
ganismului omenesc in particular 
și a vieții in general constituie 
un obiect de studiu a cărui în- 
semnătate nu ar putea fi subapre
ciată.

— Ce urmăresc — în genere 
— astfel de cercetări ?

Ne-am adresat cu această pri
mă întrebare conf. univ. cir. 
Claude Nicolau, directorul Cen
trului de Radiobiologie și Biologie 
Moleculară al Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale.

— Mă voi referi doar la două 
aspecte practice care au o în
semnătate majoră. Studiile de 
radiobiologie cu unul din obiec
tivele lor majore, studierea me
canismelor de radioprotecție și de 
radiosensibilizare. Radioprotecția 
se preocupă de preîntâmpinarea 
acțiunii dăunătoare a radiațiilor 
asupra organismului, în timp ce 
radio sensibilizarea are în vedere 
posibilitatea folosirii lor cu ma
ximă eficiență în tratamentul tu
morilor canceroase în general.

•— Ce preocupări personale 
aveți în direcțiile amintite ?

— Ne preocupă problemele de 
transfer electronic și de energie 
în timpul desfășurării proceselor 
biologice sub acțiunea radiațiilor 
sau a radiosensibilizatorilor și pro
tectorilor.

Lucrez, așadar, în continuare la 
problema rolului radicalilor liberi 
în efectul radiobiologie. Urmăresc 
— în sisteme formate din biomo- 
lecule fundamentale (acizi nu
cleici, nucleozide, nucleotide ele.) 
fi molecule radioprotectoare sau 
radiosensibilizatoare, transferul 
de energie și de electroni impari.

Am terminat, recent, în cola
borare cu un grup de colegi din 
cadrul centrului, o cercetare care 
s-a desfășurat timp de patru ani 
și care ne-a permis să stabilim o 
schemă cinetică și una ciberne
tică a echilibrului hemoglobină- 
methemoglobină în hematie, sub 
acțiunea unor radiosensibilizatori. 
Folosind mașina electronică de 
calcul CIFA-4 am putut calcula

constantele cinetice în schema 
propusă și obfine informații inte
resante în legătură cu funcționa
rea hematiei (globulei roșii) în 
aceste condiții.

Insă preocuparea științifică 
esențială pe care o am de cițiva 
ani o constituie studierea — cu 
ajutorul rezonanței pararnagnetice 
electronice — a radicalilor liberi, 
în procese variate enzimatice de 
tipul reacțiilor de oxido-reclucere, 
transfer de sarcină.

— Spuneți-ne cîteva cuvinte 
despre însemnătatea practică a 
amintitelor cercetări...

— Ele prezintă și un interes 
practic direct. Rezultatele lor ser
vesc modificării radiosensibilității 
organismului, înțelegerii mecanis
melor de radioprotecție și — este 
posibil — în cele din urmă con
cluziile trase vor veni în sprijinul 
sintetizării unor substanțe chimice 
radioprotectoare prezentînd o 
deosebită eficiență.

— In sfirșit, ce perspective are 
Centrul pe care-l conduceți în

direcția lărgirii preocupărilor sale 
științifice ?

— Având în vedere domeniile 
științifice de care ne ocupam și 
care sînt extrem de moderne, e- 
chipa de cercetători existentă în 
Centru, tînără dar entuziastă (al
cătuită din medici, chimiști, fizi
cieni, biologi etc.), ca și dotarea 
materială de care dispunem, cred 
că perspectivele noastre sint foarte 
promițătoare.

Aș aminti, în acest sens, rezul
tatele obținute în cadrul contrac
tului de cercetare cu Agenția in
ternaționala de energie atomică 
de la Viena. Aș cita — în același 
scop — recenta noastră publicație 
„Radiologia și biologia molecu
lară", precum și o serie de alte 
colaborări pe plan intern și inter
național (cu Institutul de biologie 
fizico-chimică din Paris, Univer
sitatea clin Liège, Universitatea 
din Ziirich) care deschid activi
tății noastre noi orizonturi.

Dr. AD. IONESCUI
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• Un fenomen cosmic studiat în laborator • Meteorit, cometă sau astronavă 

extraterestră? • Emoționantul răspuns al machetei

Din nntțețpațUle pentru anul
2 000 ale lui NEAGU RÄDU-

LESCU

In secția de utilizare rațională a oțelurilor a Institutului de 
Cercetări Metalurgice

I ndexa, pe mnlul mocirla« 
al riului «iberian Tungu'.ka, 
In plină taiga, a «ăzut un uriaș 
meteorit, s h produs o explozie 
puternică, al rarei zgomot l-au 
aurit, din depărtare, rarii lo
cuitori, iar unii susțin că au 
xăzut chiar o lumină care nu 
putea li asemuită cu nimic din 
cele cunoscute. \u trecut de a- 
tunci 59 do ani. Dar aceste 
aproape șase decenii s-au dn- 
vedit a nu fi suficiente pentru 
a alia ce s-a petrecut, de fapt, 
în taigaua singuratică.

Primele semne arătau că a 
fost xorba despre un meteorit 
neobișnuit «Ic mare. Expedi
țiile trimise la fata locului 
pentru a culege ..darurile" că
zute din cer nu au găsit insă 
nimic. In orice caz nimic ase
mănător cu semnele căderii 
unui meteorit. Singurul in
diciu. absolut incontestabil, 
era faptul că un număr toarte 
mare «le copaci erau căzuți la 
păminl, cu xîrfurile orientate 
radial in raport cu perimetrul 
epicentrului prezumtiv.

Cu aceste observații, expedi
țiile și-au încheiat misiunea, 
iar in cercurile științifice au 
început să fie elaborate diverse 
ipoteze.

Trei dintre acestea au reți
nut in mod deosebit atenția. 
Prima, se referă, firește, la că
derea unui meteorit. A doua, 
susține că este vorba despre 
ciocnirea Pămintului cu o mică 
cometă. A treia ipoteză pornind

de la datele înregistrate pe te
ren și de la declarațiile unor 
localnici care au auzit un zgo
mot asurzitor, au văzut o lumi
na orbitoare si au intilnit chiar 
oameni răniți «Ic această ex
plozie sj ale căror răni nu se 
vindecau — susține că explo
zia de la 30 iunie 1908 a fost o 
explozie nucleară. Și pentru că

ția fenomenului. De aceea, 
cercetările, studiile, controver
sei«’ continuă. După căutările 
minuțioase întreprinse pe te
ren, problema a fost transfo- 
rată in laborator. Este tina 
dintre primele mari enigme 
studiate in laborator.

Așadar, problema „meteori
tului tungus" a fost reluată pe

tante au fost consemnate și re
produse apoj in macheta amin
tita. I interesant «Ic notat că 
in zona epicentrului exploziei 
s-au produs efectele minime, 
așa fel incit si astăzi, mulți co
paci exlstenți in 1908 mai sint 
in picioare.

Absența craterului denotă — 
pentru academicienii Zotkin și

pe Pămint încă nu fuseseră in
ventate bombele atomice, s-a 
spus că fusese vorba despre 
explozia unei nave cosmice, de 
origine extraterestră, funcțio- 
nind cu combustibil nuclear și 
care făcuse o aterizare cu to
tul nereușită.

Pină acum nimeni nu a reu
șit să demonstreze in chip in
contestabil care este explica-

n bază cu totul nouă. S-a con
struit un model redus, o ma
chetă care reproduce la scara 
1: 10 000 întreaga zonă afec
tată de explozie. Această zonă, 
a cărei suprafață este de apro
ximativ 2 200 km1 a fost în 
prealabil, minuțios cercetată și, 
in ciuda dificultăților terenu
lui, a mărimii lui și a vechimii 
evenimentului, detaliile impor-

Tilukin, care au studiat pro
blema in laborator — că explo
zia nu s-a produs nici la sol 
nici in apropierea acestuia. Pe 
de altă parte, numărul mare 
de copaci duhoriți — pe o rază 
maximă de 40 km 1 — dove
dește că unda de șoc, indife
rent ce fel de obiect cosmic se 
află la originea ei, a fost ex
trem de violentă.

Trecînd la reconstituirea fe
nomenului in laborator, oame
nii «le știință au reprodus — 
pe macheta măsurind 2mx3m, 
pe care erau plantați „arbori" 
minusculi — explozia folosind 
mijloace tehnice adecvate.

După multiple încercări s-a 
dovedit că obiectul celest a că
zut cu viteză supersonică, sub 
un unghi de 27 grade. Emoțio
nant este faptul că sub acest 
unghi si cu o putere de explo
zie proporțională, pe machetă 
a apărut exact forma zonei «lin 
taiga, afectată de axplozie, iar 
„«opacii" au căzut in aceleași 
direcții ca șl pe teren. Mai 
mult chiar „copacii“ din zona 
epicentrului au rămas ne
atinși.

Concluzia este că explozia a 
avut loc la o înălțime de apro
ximativ 10 km, iar dacă obiec
tul a fost intr-adevăr un me
teorit, in urma distrugerii lui, 
resturile ar trebui să fi fost 
proiectate intr-o anumită 
direcție care acum este cunos
cută. De aceea, e de presupus 
că se vor întreprinde noi cer
cetări, in căutarea unor even
tuale fragmente de meteorit, a 
unor resturi oarecare : de fapt, 
în căutarea adevăratei expli
cații.

Pină atunci, enigma „me
teoritului tungus" rămine ne
dezlegată...

A. COSTESCU -Am obținut repartiție la 
etajul 64 I N-o să fim prea jos ?.

O întrebare revine 
mereu în orice disen- 
ție asupra ..spinosu
lui" capitol al medi
cinii moderne : Se 
poate trata cance
rul ?

Trebuie să arătăm 
dc la început, că in 
prezent cu mijloacele 
dr care dispune 
știința, se obține in 
medic o vindecare in 
aproape 40 la sută 
dintre cazurile de tu
mori canceroase.

Tratamentul cu ra
diații sau. asa cum 
se mai numește, ra
dioterapia, constituie 
principala armă îm
potriva cancerului, 
în anumite forme, in 
car.c-rul incipient 31 
pielii, de exemplu.

se pot obține vinde
cări durabile in apro
ximativ 95 la sută 
din cazuri, iar in 
cancerul incipient al 
buzei, s-au realizat 
vindecări în 80—85 
la sută din cazuri. 
După o statistică a 
Institutului oncologic 
din București trata
mentul in stadiul 
..precoce" al cance
rului uterin duce la 
vindecări definitive 
în aproape 100 la 
sută din cazuri. Ală
turi de radioterapie, 
chirurgia și farmaco
logia prin preparate
le hormonale și nu
meroase substanțe 
chimice au îmbogățit 
serios ..arsenalul" 
antîcanceros.

r .............
Automobiliștilor pre- 
zenti și in perspectivă, 
profesioniști sau amatori, 
un anunț îmbucurător : 
problema rodajului auto
vehiculelor este pe cale 
să capete o altă soluție 
decit cea devenită tradi
țională. în locul clasicei 
plimbări de aproximativ 
două săptămîni — auto
mobilul urmează de a fi 
rodat in... repaos. In lo
cul rodajului mecanic — 
cel chimic !

Autorii metodei de ro
daj chimic sint cercetăto
rii de la Institutul „Tra- 
ian Vuia" al Academiei. 
Metoda a fost aplicată la 
motoarele de autocamion. 
După 5—6 ore de rodaj 
chimic pe banc, acestea 
devin capabile de a pune 
in mișcare — in cele mai 
bune condiții — mașinile.

Sistemul de rodaj chi
mic al motoarelor pre
zentă însă un punct vul
nerabil. Este vorba des
pre faptul că motoarele 
— in ciuda similitudinii

CANCERUL
SE SUPUNE

Pe frontul de luptă 1 Austria do prof. .To- 
împotriva cancerului seph Moesc .si D. 
apar insa mereu noi Heppner prin utili- 
arme. De curînd au zarea bacililor teta- 
fost astfel comunica- . nici in tratamentul 
te rezultatele promi- I tumorilor.
țătoare obținute in I Autorii au studiat

timp de 10 ani rela
țiile dintre bacilul te- 
tanic și țesuturile 
canceroase. Sporii 
tctanosului, inofensiv’ 
— după cum se știe 
față de țesuturile

I normale, își „regă- 
| sesc" virulența în 
1 prezența țesuturilor 
| tumorale pe care le 
' distrug. După ce au 

studiat această rcac- 
' ție pe cobai și apoi

pe propria lor per
soană. savanții aus
trieci au trecut la 
tratamentul a 21 de 
bolnavi cu tumori 
cerebrale maligne i- 
noperabile, izbutind 
să obțină ameliorări 
„aproape de vinde
care".

Trebuie să semna
lăm de asemenea că 
cercetări făcute în 
numeroase centre 
medicale din străi
nătate precum și în 
țara noastră au ară
tat că există și o se
rie «le virusuri cu 
proprietăți nncolitice, 
adică de distrugere 
a țesutului canceros.

O etapa superioară 
I în tratamentul can- 
1 cerului este conside

rată însă metoda 
imunologica. Aceasta 
constă în declanșarea 
în organismul bolna
vului a unor reacții 
de apărare împotriva 
celulelor canceroase. 
Operația este princi
pial posibilă. S-a 
constatat că celulele 
tumorale produc an- j 
tigeni (ca orice mi- j 
crob patogen) împo
triva cărora organis
mul poate fi „vacci
nat“.

Cum ? Se preconi
zează de către unii 
cercetători chiar o 
auto-vaccinare, cu 
celule canceroase 
provenite de la bol
nav sau cu o asocia
ție de celule procu

rate de la mal mulți 
pacicnți. Pe această 
calc prof. Georges 
Mathe (Franța) a ob
ținut remisiuni încu
rajatoare în leucemii 
și linfosarcom.

Imunizarea se poa
te instala și prin ad
ministrarea chiar a 
substanțelor dc apă
rare (anticorpii) de
clanșate de procesul 
tumoral. Metoda se 
aseamănă cu folosi
rea serolcrapici (ser 
conținind anticorpi) 
in clinica bolilor in- 
fecțioase.

Deși de dată re
centă imunoterapia 
constituie în momen
tul de față, marea 
speranță a oncologi

lor. Rezultatele obți
nute nu se referă in 
cea mai mare parte 
decît la tumorile a- 
nimalclor de labora
tor. dar numeroase 
colective de cercetă
tori au pășit și la a- 
plicarea metodei in 
cancerul uman. Per
fecționarea metodei 
ar putea duce in vii
tor la prepararea 
unui vaccin preven
tiv, care ar putea feri 
omul de unul din 
cele mai mari flage
luri din istoria me
dicinii. Savanții con
sideră că ziua acestei 
victorii nu este prea 
departe.

Dr. R. EMILI AN

• ANTENĂ COMUNĂ

în orașul Nürnberg — Lang- 
xvesser (R. F. G.), Uzinele „Sie
mens“ au montat o instalație de 
antenă comună care alimentează 
19 blocuri de locuințe cu 595 a- 
partamente. Această antenă unica 
furnizează energie pentru toate 
lungimile de undă (lungi, medii, 
scurte și ultrascurte), precum și 
pentru programele 1, II și III d® 
televiziune. Cu această antenă sa 
asigură o recepție impecabilă și 
în blocurile care se află in „um
bra“ unor clădiri mai înalte.

0 COMUTATOR MAGNETIC 

DE SIGURANȚĂ

La stația de îmbuteliere 
a întreprinderii „Vinal- 
cool" din Cluj, de exem
plu. un „reprezentant" al 
cercetătorilor a preluat o 
importantă activitate de 
producție. Denumirea sa 
este : ..telenumărător ra
diometrie de produce in
dustriale" și sarcina pe 
care o îndeplinește — su
pravegherea modului de 
funcționare a benzii ru
lante.

Si acum să-1 descriem. 
El constă dintr-un con- 
teiner de plumb — cu- 
prinzind o sursă radioac
tivă — situat de o parte a 
benzii rulante. In partea 
diametral opusă, intr-un 
alt conteiner. este așezat 
un detector de radiații. 
Fiecare obiect care trece 
pe bandă întrerupe fasci
colul de radiații, interpu- 
nîndu-se intre sursa ra
dioactivă și detector. In 
aceste împrejurări, in
tr-un bloc electronic „a- 
pare" un impuls elec
tric care este „transmis"

SE POATE!
operației — prezintă anu
me particularități indivi
duale. Iar pentru ca ro
dajul să se desfășoare in 
cele mai bune condiții 
este neapărat necesar ca 
timpul destinat acestei o- 
perații să fie delimitat cu 
strictețe.

Piuă în prezent însă, 
nu există o metodă grație 
căreia să poată fi stabilit 
timpul optim de rodaj 
chimic.

Iată — pe scurt — în
semnătatea unei teme fi- 
fiate in curs de cercetare. 
Autorii ei : cercetătorii de 
la laboratul de izotopi 
radioactivi din cadrul fi
lialei din Cluj a Institutu
lui de fizică atomică.

Fără a intra in amă
nuntele de specialitate, să 
amintim doar că datorită 
acestei noi metode — 
metodă care se află In 
curs de a fi pusă la punct 
și aplicată la întreprin
derea de reparații auto 
din localitate — va fi 
posibilă stabilirea cu pre
cizie a unui timp de ro
da ' chimic optim.

Fără indciaiâ. aceasta 
nu constituie singura 
preocupare a cercetători
lor amintitului laborator 
clujean in vederea spriji
nirii producției. Din re
latările dr. docent Arpad 
Szabo — șeful laborato
rului — am desprins 
printre altele următoare
le realizări,

-

la distanță, in biroul dis
pecerului, unde acționea
ză un numărător electro
magnetic. Avînd in față 
acest indicator cifric, dis
pecerul poate urmări în 
permanență — de la dis
tanță — ritmicitatea pro
ducției. Așadar. telenu- 
mărâtorul dă posibilitatea 
efectuării numărătorii fă
ră contact a obiectelor 
purtate de bandă (care 
pot fi nu numai sticle, ci 
și saci, pachete, fiole etc.), 
permite controlul func
ționării acesteia, al ritmi
cității producției, al o- 
pririlor neproductive.

Cu Institutul Politehnic 
din Brașov, de exemplu, 
cercetătorii de la I.F.A.- 
filiala Cluj au închegat o 
colaborare pe o durată 
mai îndelungată. Ea are 
drept obiectiv elaborarea 
metodelor radiometrice 
pentru cercetarea uzurii 
organelor de mașini, fără 
ca operația să mai presu
pună demontarea acesto
ra. Scopul final al cerce
tărilor prezintă o însem
nătate economică deose
bită : ele urmăresc înlo
cuirea oțelurilor scumpe 
utilizate pentru construi
rea roților dinlate ale ma
șinilor, cu fontă nodulară 
— mult mai ieftină. Re
zultatele obținute Dină a- 
cum sint pozitive din toa
te punctele de vedere.

Dr. A MISAILA

ANTIBIOTICELE VOR FI
DETRONATE

Viitoare construcții subacvatice
Desen de MARIN PREDESCU

ELOGII UNUI CERCETĂTOR ANONIM
(Urmare din pag. a IlI-a)

mw grup de cercetători de la noul Insti
tut de cercetări pentru autpvehicole și 
auto — tractoare din orașul Brașov).

•k
Și din nou despre inginerul cerce

tător.
Fără o virstă anume, el este tinăr, 

matur sau bătrin, după cum lucrările 
sale se dovedesc a fi înnoitoare, lucide 
sau folosind un eufemism, elaborate 
corect.

Tinde acest cercetător să devină noua 
ipostază reabilitată prin act creator a 
inginerului care refuză dispeceratul și 
profesia de maistru ? Să avem de-a 
face, intr-adevăr, cu un mesager al unei 
competențe alertate de întreaga desfă
șurare tehnico-științifică a epocii ? Sau,

poate, nerefuzind noile atribuții și con- 
firmind competența, el redevine doar 
ceea ce fusese menit prin insăși diplo
ma sa, un creator ingenios, un om al 
soluțiilor optime sau aspirînd spre op
tim și, reînnobilînd atributul prin efi
ciență, un anticipator ?

★
Numărul lor ? Greu de apreciat... 

Studii serioase, însă, după cum releva 
acad. Gr. C. Moisil, „au ajuns la con
cluzia că peste un număr de ani o cin
cime din populația globului va fi anga
jată in cercetarea științifică. O cincime! 
Adică : eu. tu, el, ea. sau altul..."

Mal poate fi vorba in aceste condiții, 
și intr-o asemenea perspectivă — de 
perpetuarea anonimatului ?

Nu, hotărit, menirea cercetătorului 
modern ne absolvă prtn ea insăși, de 
orice concluzii didactice.

‘ cine 
le va lua

Rezistența microbilor la an
tibiotice este un fenomen bio
logic cunoscut. In „duel" mi
croorganismele se adaptează 
prin transformări care să le 
permită supraviețuirea.

Dar mai este un aspect mai 
puțin cunoscut. în corpul oa
menilor si animalelor există o 
numeroasă „populație micro- 
biană" pașnică. Acești „loca
tari“ invizibili răpun bacteriile 
patogene pătrunse in corp, fe- 
rindu-ne «le felurite infecții di
gestive, respiratorii ș.a.m.d. A- 
cest „echilibru biologic" asi
gură printre altele, starea «le 
sănătate și ruperea lui poate 
duce la accidente grave.

Administrarea antibioticelor 
poate nimici astfel în întregime 
flora microbianâ naturală a or
ganismului. care își are rostul 
său. Pe de altă parte, ciuper
cile frînate de obicei de alîi 
microbi „interni“ pot dobindi 
dintr-o dată o „supremație" 
primejdioasă.

Iată de ce prima măsură a 
fost aceea de a se renunța la 
antibiotice „au tod ist rugătoare" 
cu spectru larg de acțiune și a 
recurge la antibiotice „specia
lizate" împotriva germenilor 
pe care vrem să-i atacăm.

O altă direcție de cercetare 
o constituie găsirea unor anta- 
goniști microbieni naturali. 
Multe microorganisme secretă 
substanțe antibiotice active în 
concentrații extrem de mici, în 
doze de miimi de miligrame. 
Antimicina este, de pildă, ac
tivă față de ciupercile 
microscopice in diluția de

1 : 800 000 000 ! Aceste „antibio
tice naturale" sint un mijloc 
important de luptă împotriva 
speciilor concurente.

Uitat pe nedrept bacteriofa- 
gul, o viețuitoare minusculă 
capabilă să „paraziteze“ celula 
bacteriană și s-o distrugă, a 
fost și el redescoperit. Introdus 
în organism, bactcriofagul se 
înmulțește în prezența micro
bului patogen și se menține în 
viată un timp îndelungat spre 
deosebire de antibiotice care se 
elimină foarte repede. In plus 
bactcriofagul are un efect bac- 
tericid (distrugînd bacteria) pe 
cînd cele mai multe antibio
tice sint doar bacteriostatice 
(opresc evoluția microbilor).

In ultimul timp a fost desco
perit și în lumea virusurilor 
un interesant fenomen de an
tagonism. S-a observat câ în 
celulele infectate cu un virus, 
nu mai este posibilă înmulți
rea unui virus „intrus“. Viru
sul „prim-ocupant" produce 
modificări în „celula-gazdâ“ 
prin elaborarea unei substanțe 
proteice, neprielnice invada
torului. Această substanță nu
mită „interferon“ poate fi uti
lizată in terapeutică. La greu
tate egală, interferonul este de 
zece ori mai activ decît cele 
mai puternice antibiotice.

Succesorul ideal al antibio
ticelor nu a fost încă găsit și 
el continuă să fie „medica
mentul nr. 1“ al medicinii mo
derne.

Dr. E. ROȘIANU

Un comutator magnetic insen
sibil la umiditate, ulei și praf a 
fost elaborat in Anglia. El a fost 
conceput pentru a fi folosit la 
dispozitivele de .protecție ale ma
șinilor dar producătorii afirmă 
că el poate fi montat, de ase
menea, la ușile ascensoarelrrr, la 
cuptoarele electrice, la aparatele 
împotriva hoților și la altele ase
mănătoare.

0 PAVAJELE Șl INFRAROȘIILE

Firma americană „United Suf
folk Corporation" din Farming- 
dale, 1 New York), folosește un 
sistem de încălzire, care nu pro
duce nici flacără, nici fum, pen-- 
tru repararea îmbrăcămintelor af
fai tice.

Căldura este furnizată de pro
pali transportat în butelii pe o re
morcă. O cupă acoperită, cu un 
fund deschis, este ținută deasu
pra unei găuri în îmbrăcăminte 
încălzind-o pentru ca materialul 
de reparație să producă o legă
tură impermeabilă.

Materialul dc reparații, nisip 
amestecat cu asfalt, este trans
portat într-o remorcă cu o greu
tate de 4 t. Aceasta are un pe
rete dublu cu spațiul închis, de 
asemenea. încălzit cu radiații in- 
fraroșii. Peretele exterior al cu
pei de încărcare este căptușit cu 
o folie de aluminiu pentru a re
flecta căldura, așa că învelișul 
exterior ramine suficient de rece 
ca să poată fi atins cu mina. Pe
retele interior este vopsit în ne
gru. pentru a absorbi căldura și 
a menține materialul la tempera
tura de lucru necesară.

Colegiul consulJafiv 
al suplimentului:

Acad. prof.
NICOLAE TEODOBESCU

Acad. prof. 
EUGEN MACOVSCHI 

Acad. prof.
MILTIADE FILIPESCU 

Prof. «Ir. docent 
RADU VULPE 

Conf. univ. dr. ing.
IOSIF TRIPȘA 
Conf. univ. ing. 
ION PASCARIU

Dimensiuni intr-o... moleculă
(Urmare din pag. a Ill-a)

tioamidele — combinații 
organice despre care 
vorbim — pot reacțio
na, din punct de vede
re chimic, în două fe
luri. Această însușire 
era cunoscută și înain
te. Acum, însă, ea și-a 
căpătat și explicația 
științifică în aceea că 
în soluțiile apoase ale 
acestor compuși există 
de fapt două forme ale 
substanței, întrucîtva 
diferite ca structură, 
care stau în echilibru. 
Cunoașterea condițiilor 
in care poate să apară

acest echilibru explică 
un șir întreg de consta
tări experimentale.

Trebuie să spun însă, 
că în afară de latura 
teoretică, foarte impor
tantă, a problemei, ea 
are un aspect practic nu 
mai puțin relevabil. El 
derivă din faptul că 
tioamidele se folosesc 
ca medicamente, ca in
secticide și fungicide, ca 
reactivi chimici în ana
liza calitativă și cantita
tivă. ca materie primă 
în diverse sinteze orga
nice. în vulcanizare etc. 
Tioamidele au, după 
cum se vede, un dome-

niu de aplicabilitate 
neobișnuit de larg ceea 
ce face ca rezultatele 
obținute de Felicia Cor- 
nea să fie cu deosebire 
interesante. Iată un sin
gur exemplu. Aplicate în 
industria farmacologică 
tioamidele pot da indi
cații în vederea explică
rii mecanismului fiziolo
gic prin care aceste sub
stanțe acționează în or
ganism. Am în vedere, 
în mod special, medica
mentele folosite împo
triva afecțiunilor glan
dei tiroide, cele tuber- 
culostatice și antican- 
ceroase.

Reușita cercetării a-

mintite care, de altfel, 
s-a bucurat șl peste ho
tare de un interes deo
sebit, are o valoare in
trinsecă deosebită și des
pre ea am vorbit, în 
măsura în care spațiul 
mi-a făcut posibilă ex
plicarea ei. Există însă 
și o altă latură a ches
tiunii. de importanță 
cel puțin egală cu cea 
dinții. Cuceririle de pină 
acum ale științei, inclu
siv roadele eforturilor 
depuse de noi cei din 
generațiile vîrstnice ale 
științei românești, s-au 
acumulat în conștiința 
tinerilor cercetători, au 
gestat în condițiile opti
me oferite cercetării în 
țara noastră și acum 
încep să apară roadele
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Observați firele pe care circulă troleibuzele . V in dinspre 
Aeroportul Internațional Bănoasa, adică pe nu traseu care, cu 
îndoite motive, trebuie să fie foarte bine îngrijit, amenajat. .Și 
totuși... fotografia spune altceva. ..Nu sintcli primii caic sesi
zați, no confirmă puțin sceptic șoferul camionului 21 B 0086, 
care transportă deșeurile de la Combinatul Poligrafic „Casa 
„Scinteii".

Ce părere aveți tovarăși de la D.C.A. și de la C.S.C.A,— 
D.A.D. de această a doua față a „Casei Scinteii ?“

Strada din fotografia alăturată se numește „Gura Motrului". 
Daca obiectivul ar fi cuprins in imagine și cerul, probabil că 
ar fi surprins și avioanele care decolează și aterizează numai 
la cițiva metri. Să fie normală, oare, o asemenea alăturare 
de imagini — de o parte frumusețile Capitalei, iar aici ceea 
ce se vede in fotografie ?

ÎN CURÎND
presei din (ara noastră i se 
x a adăuga o publicație | 

nouă :

MAGAZIN

• în această pagină • în 
această pagină • în acea 
stă pagi 
ceastă p
această pagină • în acea 
stă pagină • în această

AZI nă 0 În a 
agină • în INFORMA ȚII

istorică
APARE

revistă de cultură 
REVISTA A \ 

LI N AR
unui

MAGAZIN 
te- 

variaiâ din istoria 
în 

xor 
do- 
pa- 

x cehi 
zilele 

actix itatca

publicDestinată 
larg. revista 
rSTORlC va aborda o 
niatică 
națională și unixersală. 
paginile ei, cititorii 
eâsi studii, articole și 
cumente despre istoria 
triei din cele mai 
timpuri și pină in 
noastre, despre 
mișcării democratice și re
voluționare, despre locul 
poporului român in istoria 
universală, despre contri
buția sa la tezaurul culturii 
omenirii.

MAGAZIN ISTORIC va 
cuprinde articole despre 
caracteristicile diverselor 
culturi sj civilizații, exolu-| 
ția relațiilor internaționale. 1 
xa publica memoriile unor ; 
personalități române și 
străine. Ea va informa tot
odată cititorii asupra celor 1 
mai noi rezultate ale cerce- 1 
țărilor din domeniul istori- ' 
ei. arheologiei, istoriei cul
turii, științei și artei, va 
prezenta puncte de vedere : 
privitoare la curente de idei ; 
și tendințe in istoriografia i 
contemporană.

Coloanele revistei vor fi I 
.■°Sse la dispoziția istorici- I 
lor. scriitorilor, publiciștilor I 
cadrelor didactice din invă- 
țămintul de toate gradele 
cercetătorilor din istitute 
de la arhive și muzee, et
nografilor, tuturor celor 
care se preocupă de proble
me ale istoriei politice, so
ciale, diplomatice, istoriei, 
economiei, științei, tehnicii, 
literaturii și artei.

La început de drum, 
revista MAGAZIN IS
TORIC se adresează citi
torilor din întreaga țară, 
solicitindu-le păreri șl 
sugestii asupra profilu
lui și conținutului tema
tic. Redacția revistei își 
exprimă dorința de a 
întreține o legătură per
manentă cu cititorii săi, 
așteptînd de pe acum co
respondențe pe adresa : 
strada Academiei nr. 
39—41, raionul 30 De
cembrie, București.

(Urmare din pag. 1) 

șeful brigăzii de tractoare de la 
Călinești. de exemplu, nu s-a 
gmdit să procure din timp pie
sele necesare — o cutie pentru 
sămînțâ, pinioane.

La Călinești, o analiză atentă 
arată că infirzierile se datoresc și 
lipsei de preocupare pentru asi~ 
guarea din timp cu sămînțâ co
respunzătoare. O suprafață de 
aproximații 10 hectare n-a putut 
fi insămînlatâ cu ovăz, conform 
planului de culturi, din pricina 
seminței necorespunzătoare De 
asemenea, suprafața planificată 
pentru lucerna și trifoi nu o putut 
fi realizata deoarece sămînțâ tri
misă la Brașov la dcscuscutat a 
sosit foarte tîrziu. 
cartofi nu a fost 
treagft cantitate de '■.ămînță

Iată ci tei a din adevăratele ca
uze care frineazâ desfășurarea în- 
sămințurilor în raionul Pitești, ca 
și in întreaga regiune Argeș. Ingi
nerii și tehnicienii agronomi, toți 
cooperatorii au datoria să folo
sească din ploi fiecare ceas hun 
de lucru, să termine cil mai 
urgent însămințările din epoca 
întii care au depășit deia timpul 
optim $i să ia măsuri corespunză
toare pentru ca neajunsurile sem
nalate să nu se mai repete și la 
în'ămînlarea porumbului și a flo- 
rii-ioarelui. Fiecare oră pridniră 
lucrului în rîmp trebuie măsurată 
acum tn tone de produse.

Nici pentru 
asigurată în-

INSPIRAȚIE

CU INDIGO
Circulă o vorbă: 

coincidență de inspi
rație. Adică, B. al 
doilea artisl plastic, a 
„x-ăzut“ un anumit su
biect la fel ca A, pri
mul artist plastic. Lu
crurile sini» uman, ex
plicabile și pină la un 
anumit punct nu de
ranjează pe nimeni.

Am cumpărat de 
curind 
schițe 
Dublin“ de Jomes 
Joyce. Coperta, o 
stradă din Dublin, am 
rccunoscut-o ca fiind 
o reproducere după 
Paul Hogarth. O lună 
inspirată a editurii : 
ilustrarea unor opere 
de valoare cu dese
nele unor graficieni 
de renume. Așa am 
zis cînd am luat volu
mul în mină ; cînd 
l-am răsfoit a trebuit 
să-mi schimb părerile 
— coperta era semna
tă de un grafician ro
mân.

Eram deci fericitul 
posesor al obiectului 
unei coincidențe do 
inspirație. Curiozita
tea mi-a dat ghes : 
cum arată mai în amă
nunt o asemenea 
coincidență ? — și
am apelat la biblio
tecă. tn volumul „Iris
ches Skizzenbuch“ de 
Paul Hogarth (vo
lum care s-a aflat mai 
de mult în librăriile 
noastre) am găsit de
senul de pe coperta

volumul de 
Oameni din 

de ' 
Coperta.

amintitn. Cu fiecare 
pagină răsfoită am re
compus toate clemen
tele „operei" graficia
nului nostru. într-un 
desen am găsit asemă
narea perfectă a per
sonajului cu șapcă cu 
cel aflat pe coperta 
in primul plan. Apoi 
a jaluzelelor cu linii 
orizontale și a per
delelor de soare. 
(Spre confruntare cele 
două reproduceri). în 
următoarele desene 
ale lui Paul Hogarth 
am găsit asemănare 
perfectă cu reclama 
hașurată pe zidul 
casei în chip de pastă 
de dinți, fereastra lun
guiață din dreptul bi
cicletei, personajul 
aflat cu mîinile în 
buzunare, arabescu
rile și tumul acoperi
șului din planul ultim 
etc. Graficianul care 
semnează coperta n-a 
copiat cu indigo un 
singur desen ci ele
mentele mai multora 
și apoi le-a recompus. 
Tot e ceva ! Dar cea 
mai grozavă inspirație 
a avut-o cînd a termi
nat lucrarea. A înlă
turat indigoul și a 
semnat numele pro
priu.

VICTOR 
CONSTANTINESCU

N. A. Oare redac
torul cărfii nu este 
dator să sesizeze ase
menea falsuri ?

wwmiii
W SltlLEȘri“

— De ce credeți că patima 
noastră se situează la un nivel 
nmi jos decit aceea a nesruitu- 
lui .- Sau a vânătorilor, de pildă ? 
Eu lipsesc duminica. In timpul 
săptămînii sini un soț model. Sa
lariul de la uzină îl duc întreg 
acasă Mi-am luat și jumătate de 
normă ca funcționar, ca să pot 
să-mi acopăr cheltuielile de de
plasare.

Muncitorul de 26 de ani:
— Sofia mea iubește dansul. 

De cel puțin două ori pe săptâ- 
mtnă mergem împreună să dan
săm.

Un singur rar nefericit. Mi 
se relatează cu glas stins, așa cum 
sînt povestite trădările. O nevas
tă. după doi ani de suferință, a 
pus piciorul rn prag : ori eu. ori 
Rapidul, alege... Am ales Rapi
dul, nu mă iubea, iubirea cere 
înțelegere.

Grupul are în dotație : clopote 
cu suport demontabil, clopoței, 
piriitori (peste iarnă, toate păs
trate în vaselină) și un papagal, 
ținut într-o colivie argintată. Pa
pagalul, căutat anume ca să aibă 
cit mai multe pene vișinii (culoa
rea Rapidului) a fost învățat să 
strige: „Hai Rapidul", „Hoții, 
hoții“ (cînd unii arbitri umbla 
cu șoalda) și „campionii“. Din 
mai vom trece la lecția: „cam
pionii Europei". Eu (insinuant) : 
Sinteți siguri că veți lua cam
pionatul ?

Profesorul de muzică : Dom
nule, iartă-mă, vorbele dumitale 
sînt bolovani. Eu am și compus 
imnul victoriei. Sîntem campioni 
(după amiază, pe stadionul din 
Dealul Copoului. cînd Kraus a 
egalat, profesorul, lansîndu-se în 
strigăte: „campionii, campionii", 
am făcut cunoștință cu niște bul
gări de ivoriu turnați in mîne- 
rele a cîteva umbrele).

Alt răspuns: îl luăm, iar pe 
urmă putem să ne ducem și-n C. 
Cînd l-om cîștiga, te rog să fii 
pe apoape și să vezi.

In timpul meciului, cînd Du- 
mitriu II a încercat niște driblin
guri prelungite și nu i-au reușit, 
careva din grup l-a admonestat.

— Dînsul P am întrebat.
„Antidumitrist", m-a lămurit 

omul cu papagalul. De un an și 
ceva, rapidiștii s-au împăfțit în 
două tabere : dumitriști și anti- 
dumitriști. Dumitriștii se numesc 
și bomboniști după numele lui 
Bornbonel, șeful lor, iar antidu- 
mitrișlii. filoniști, după numele 
unuia Filon, adversar hotărî! al 
driblingului. „Dar Niki, domnu
le, Niki e fantastic, eu l-am vă
zut și la Plovdiv, am fost in Bul
garia. în excursie, cînd am tras 
pentru finala balcanică".

Dar „filnnistul" se ține tare:
— Dacă țineți să rămînă Niki 

în formație, atunci să facem 
două echipe: una de salon și 
alfa pentru jocuri în deplasare.

Situație încordată la poarta 
Rapidului: toți treizeci de inși 
tși acoperă ochii cu palmele.

Cornel, cel care a lipsit de la 
Arad, îmi explică: eu. de trei 
ani, n-am văzut nici unul din go
lurile pe care le-a primit Rapi
dul. Cînd simt pericolul, închid 
ochii.

Seara, în gară, un puști de 18 
ani — cel mai tînăr — se roagă 
de fata de la casa de bilete ca să 
capete supliment pentru accele
rat. F. refuzat. Cineva din asis
tență îl sfătuiește:

— Spune-i mă, o 
despre C S.M.S. și, 
dulcești ?

— Păi, să-i spun. ..... ......
nișoara, lașul a luat patru'ș-patru 
de goluri in juma’ de campionat, 
cit nu ia Rapidul în trei ani. La 
noi poți să pui flori în poartă, 
n-ajunge mingea ~ ’ 
dă-mi tichetul 
floare.

Căpătă un loc
— Mulțumesc, 

să mă culc sus, ... ...^
sculați la Ploiești ca să-mi nete
zesc cutele. Hai, ziceți-mi o vor
bă frumoasă, ca să visez că 
miercuri la Pitești am cîștigat cu 
5—0. Ducețl-vă și vă uitați la
Lupescu și Kraus (autorii goluri
lor în partida cu lașul). Mă, ce 
băipți frumoși!

Și „napolitanii" s-au suit în 
vagoane. Mai tîrziu i-am văzut 
pe Dumitriu II și pe Lupescu, 
dueîndu-se să-i salute și sâ le 
ureze noapte bună.

— La Craiova, îmi explică 
Dumitriu, s-au dat drept verii lui 
Sfîrlogea, iar la Ploiești, „coman
dantul a avut sclipiri de geniu : 
doi dintre ei se încurcaseră cu 
suporteri locali, și „comandan
tul *. vazînd că se îngroașă 
gluma, s-a ridicat, i-a înhățat de. 
guler ca să-i dea afară de pe 
stadion și.. i-a mutat la peluză.

Despre ceilalți napolitani. cu 
altă ocazie. Mi-au bătut invitație 
la o leuniune.

(Urmare din pag. b)
25 m (30 m precizează prie

tenul) talăl lui Niki îl lovea cu 
mingea drept in frunte. De 12 
ori la rînd". Profesorul de mu
zică : „Niki. cu taică-su sea
mănă. Fiți atent, la Jiul, cînd juca 
acolo și Pavlovici, Niki a driblat 
toată apărarea adversă, condu
ceau cu 4—0, într-un meri de 
campionat, i-a semănat p-ăia ne 
drum, s-a oprit și i-a strigat lui 
Hâzii Marian care era antrenorul 
lor : maistre, dă-mi un briceag, 
să-l dau băieților ăștia, să taie 
mingea și să se joace cu pete
cele. Auzi ce i-a dat in cap. Iar 
o dată a driblat, tot așa. patru 
inși, a pus mingea lingă tușa la
terală, a ieșit doi pași afară și 
l-ti întrebat pe nea Tinel: nea Ti
nde, diseară plecăm cu trenul de 
10,27 ? Da mă, Emile, i-a zis, 
nea Tind, am reținut locuri, du-te 
acum și dă-i-o lui Puiu (Ion lo- 
nescu) printre, și Emil s-a dus, 
patru adversari după el să-l ma- 
tiîncc. d tiriș, cu ei spre poartă și 
odată se oprește și-i întreabă 
p-ăid : ce-a veți mă. nu vedeți că 
mingea e la Puiu ? Da, o lăsase 
pe drum șl fugise, așa, de șme
cher, și ăia după d grămadă". 
Eu : Și bineînțeles Puiu a dat 
gol.

Toți în cor: Puiu ? Sigur că 
da. Păi ciiie-i cd mai mare șu- 
teur ? (unul singur). Puiu, la 
Cluj, în 1963, în repriza a Il-a. 
minutul 17, la 2—0 pentru noi 
(altul, suprapunîndu-se : public 
nemaipomenit la Cluj, acolo poți 
să strigi ca pe stadioanele din 
București, nimeni nu-ți face ni
mic), Puiu, la o centrare a lui 
Năsturescu, a trimis, cu stîngul, 

răsucire, la vinclu"

Oameni 
din Dublin

© Sala Floreasca din Ca
pitală găzduiește astăzi 
după-amiază trei meciuri din 

cadrul campionatului repu
blican de baschet masculin. 
La ora 18, I.C.F. București 
va juca cu Medicina Tg. 
Mureș, iar în continuare se 
vor desfășura două jocuri 
interbucureștene de mare in
teres pentru configurația fi
nală a clasamentului : " 
pid—Steaua și 
Dinamo.

Ra-
Polilehnica—•

meci din ca
de finală ale 

la 
vest-germană

T TELEVIZIUNE^
JOI 6 APRILIE 1967

18,00 — Pentru cei mici : filmul „Corida“ 
18.10 — Pentru tineretul școlar : Studioul pio
nierilor 18.50 — Publicitate 19,00 — Telejur
nalul de seară 19,27 — Buletinul meteorologic
19.30 — „Mult e dulce și frumoasă“ Emisiune 
de limbă română coniemporană Prezintă : 
acad. prof. lorgu Iordan 19,40 — la ordinea 
zilei : Organizarea științifică a producției și a

„MUGURI“
(Urmare din pag. I)

!

Ochiul critic este exersat în 
încercări de judecată valori
că (Procedee simbolistice in 
poezia lui Bacovia. Femei in 
evocarea sadovenjană, Ev- 
ghenii Oneghin) aparținind 
lui S. Stanciu. I. Boroș. setea 
de cunoaștere a elevilor află 
aici izvoare prețioase („Șase 
sute de ani de existență a 
Brăilei“. ..Figuri de oameni 
de știință — Petre Poni“, 
„Evoluția sistemului de nu- 
meratie“ etc.). E o 
lume de preocupări
în cele 42 de pagini ale unei 
reviste ce se anunță cu apa
riție trimestrială. Primul 
număr — e aici semnul

întreagă 
strìnse

• In primul 
drnl sferturilor 
„Cupei orașelor tîrgiiri“ 
fotbal, echipa ’ ,, 
Eintracht Frankfurt jucînd pe 
teren propriu a terminat la 
egalitate 1-1 (1-0) cu formația 
engleză F. C. Burnley.

• Concursul de tenis din 
cadrul competiției „Cir
cuitul Caraibilor" a con
tinuat la San Juan. Ron Hol- 
berg (S.U.A.) l-a învins cu 
4-6, 6-4, 8-6 pe campionul 
român Ion Țiriac.

DIN APROPIEREA
RINGULUI

populară: B 
Ingureanu | 
îiui ii gcu- _ 
personaje I 
r 21,30 — |

I

muncii 20,00 — Interprețl de muzică ;
Olga Stânescu, Aurel loniță și Sile Ungur___
20,15 — Teleglob — emisiune de călătorii geo
grafice : Nepal 20,45 — Dicționar de i 
— Litera J 21,15 — Parada vedetelor
De la Giotto la Brâncuși Valori universale în 
muzeele din România (I) 22,00 — Armonii e- 
nesciene 22,30 — Telejurnalul de noapte 22,45

— închiderea emisiunii.

Marți seara, în cea 
de a doua gală a se
zonului și-au încruci
șat... mănușile, alți 
pretendenți la titlul 
plin de onoare și răs
punderi de a face 
parte din naționala 
țării care are ae tre
cut în cursul a numai 
două luni, aprilie și 
mai, prin două mari 
competiții internațio
nale : Balcaniada de 
box din Turcia și 
Campionatele europe
ne de la Roma. Gala 
a fost reușită. N-au 
lipsit nici surprizele. 
Studentul C. Anton 
de la I. C. F., bine 
condus din colț de 
antrenorul său Eu- 
stațiu Mărgărit, prin- 
tr-un box inteligent, 
l-a învins pe H. 
Stumpf de la Steaua, 
un pugilist rezistent, 
tenace. Un meci bun 
a fost și cel care i-a 
opus pe Gh. Gologan 
(Rapid) și Al. Murg 
(Steaua). Partida a o- 
vut priză la public 
pentru spectaculoase
le răsturnări de situ
ații petrecute în ,.ee-

Simțul
ne-a 

un meet 
l-au vă-

reul magic", 
obiectivității 
dictat aici 
nul. Arbitrii 
zut învingător pe
Murg. Atractive au 
fost și partidele sus
ținute de C. Gruies- 
cu și Gh. Cristea, ul
timul meritînd felici
tări pentru curajul și 
dezinvoltura cu care 
a evoluat tn fața ți
nui boxer cu mai 
multă experiență ; și 
C Niculescu—1. Ho- 
doșan. Cuplul Motoc.- 
Mariuțan a oferit a 
dispută anostă. Ne-a 
surprins, pînă la sem
ne de întrebare, lip
sa de combativitate a 
campionului nostru 
Gh. Chivăr, care ne 
obișnuise cu victorii 
categorice și evoluții 
spectaculoase și de 
un bun nivel tehnic.

In orice caz selec
ționerii au probleme 
serioase în legătură 
cu opțiunea plenară 
pentru un boxer sau 
altul de la unele ca
tegorii

lntr-o notă discor
dantă cu calificativul

galei au fost unele ar
bitraje (arbitrul da 
ring Gh. Mihai — să 
fie un incident ? I a 
arbitrat intr-un stil o- 
riginal. el a găsit cu 
cale să adreseze desa 
observații boxerilor... 
mai slabi deși ob
strucțiile ni s-au pă
rut mai frecvente la 
aceia care au purtat 
și centura de cam
pion) fi unele aspecte 
organizatorice. Incur- 
cînd lucrurile — și 
cit de bine se pricep 
am văzut și alta dată 
— organizatorii galei 
n-au prevăzut că pri
mul meci intre C. 
Stane/ și M. Ene s-ar 
putea încheia — și la 
box se întîmplă — 
după un minut, două 
de luptă. Combatan
ții partidei următoa
re, Motoc și Mariu
țan, nu erau echipați, 
așa că pînă au urcat 
pe ring publicul a 
fost nevoit să aștepte 
cu stoicism nu mai 
puțn de 10 minute.

V. CABULEA

Romanul picaresc al unor personaje de metal 
și o întruchipare complexă a iresponsabilității...

(vinclti, mi se explică iarăși, este 
„păianjenul").

Pe stradă, apoi la cafenea, 
apoi la meci, grupul cu autorita
te nedezmințită în materie de is
toria echipei Rapid — îmi po
vestește faze din meciuri jucate 
acum douăzeci de ani sau trei
zeci. După ora unsprezece, nu
mărul lor crește, (au sosit cu 
trenul care pleacă din București 
la ora 6.45 încă vreo douăzeci de 
inși, printre care și un plutonier 
de miliție, căruia i se spune „co
mandantul“) și aud povești care 
sună așa: „în 1937, în primul 
mitan cu Ripensia, la Timișoara, 
minutul 25, cînd a început 
ploaia“...

In tot grupul, un singur cefe
rist, inginer, în vîrstă ae 60 de 
ani — și nici un locuitor din 
Giulești (!)

Inginerul cel tînăr, prieten cu 
profesorul de muzică : „noi mer
gem la toate meciurile Rapidului, 
la Ploiești ca și la Timișoara. 
Din toți pe care-i vedeți aici, ni
meni n-a lipsit niciodată... ba da, 
se corijează, Cornel a lipsit la 
Arad, acum".... Cornel, replică: 
„sîmbătă seara aveam 40 de gra
de, o tîmpită de gripă, duminică 
dimineața mă refăcusem, numai 
38,3, am dat fuga să iau avionul, 
n-am găsit bilet, m-am rugat, am 
vrut să mă agăț de aripă, ce mai, 
n-am avut noroc și m-a întors 
gripa".

Eu, uluit; Și soțiile voastre ce 
zic ?

Profesoiul de muzică :
— Trei zile din săplămînă o 

duc la teatru și la film. Vinerea 
seara sînt liber Eu o întrețin și 
pe mama De luni și pînă vineri 
seara. Vineri seara o duc la o 
soră, l-am obișnuit și au ajuns 
să mă înțeleagă.

Bătrînul inginer — ceferist.
— Sînt căsătorit de 37 de afli. 

Dacă n-a divorțat în timpul ăsta, 
vă dați seama, acum e prea tîrziu.

Muncitorul-funcționar:

vorbă hună 
poate-o în-

Auzi, dom-

să le rupă — 
și-ți trimit o

in picioare, 
spune, mă duc 

în plasă. Să mă

virslei si preocuparea de a 
fi in permanență in actuali
tate, ințelegind prezența ar
tistică nedezlipită de cea eti
că — este dedicat, după cum 
aflăm din cuvintul înainte 
celei de-a patruzeci și cin- 
cea aniversări a înființării 
Uniunii Tineretului Comu
nist.

Fapta bună, angajată în 
preocupări majore dincolo 
de timpul orelor de clasă, 
credem că a fost primită cu 
multă bucurie de toți cole
gii primilor semnatari din 
acest număr. Ii felicităm și 
noi nu fără a adăuga că ne 
considerăm îndatorați! abo
nați ai acestei reviste școlă
rești.

(Urmare din pag. 1)

venit de la stația de uscare 
o temperatură prea ridicată, 
perinițind amestecul.

A fost deci necesar să fie 
tul gata pentru a putea fi huit 
în considerare un fenomen ele
mentar, arhicunoscut. Așa se face 
că se lucrează din nou la un pro
iect, de data aceasta pentru o in
stalație de răcire a nisipului 
înainte de a-1 introduce în stația 
de preparare. Timp în care utila
jele montate stau nefolosite de 
aproape un an de zile, încăperea 
fiind transformată într-un depo
zit neorganizat de modele.

Subsolul halei curățitorie este 
brăzdat de un sistem de benzi 
transportoare. Destinația lor era 
aceea de a evacua din atelier 
resturile de la operațiile de cură
țire. Vorbim la trecut, pentru că 
de 6 ani, de cînd sînt gata ben-

are 
ne-

to-

zile n-au funcționat, 
tul — Institutul de 
pentru construcția de mașini — 
a scăpat din vedere cile va „amă
nunte" și astfel acum deși am
plasate, benzile nu pol trunsporta 
resturile de la operația de cură
țire, Planșeul a fost dimensionat 
necorespunzător, numai pentru 
greutățile statice, în condițiile de 
lucru reale cedînd cu ușurință. 
Beneficiarul a acceptat. Urma
rea : o mulțime de bani imobi
lizați. In plus alte cîteva sute de 
mii pentru a face „corecturile“ 
necesare în vederea folosirii in
stalației in perspectivă.

Pe cîmpul II a) turnătoriei de 
oțel este o mașină cu cap arun
cător. Oamenii din atelier cu care 
am discutat nu-și amintesc să o 
fi văzut vreodată lucrind. de ani 
de zile de cînd se află acolo. In- 
cercînd să stabilim motivele, am 
pătruns de fapt într-o veritabilă

Proiectan- 
proiectări

regiune a lipsei de responsabili
tate.

In anul 1958, era recepționată 
o mașină cu cap aruncător cos- 
tînd aproape 200 de mii lei, 
prezentată ca inovație. încercă
rile de a putea fi folosită au ră
mas fără rezultat. Hotărîtă să nu 
mai plătească amortisment pentru 
ea, tovarășii clin conducerea uzi
nei au cedat-o fără părere de 
rău, în baza unui ordin al Mi
nisterului, in mai 1964, Uzinei 
Vulcan, unde se mutase între 
timp titularul inovației, care do
rea să-și consolideze drepturile 
de autor. (Ajunsă aci, mașina a 
fost depozitată sub cerul liber 
lingă forjă unde stă nebăgată 
seamă și astăzi. Pentru ce o 
ținut neapărat Uzina Vulcan 
plătească ea testul cotelor 
amortizare ?).

Cu un an mai tîrziu era luată 
în primire o altă mașină reali-

părere de 
din al Mi-

în 
fi 
să 
de

zată tot în uzină, de același tip, 
a cărei construcție costase 700 
mii lei. Este cea care ocupă și în 
prezent, inutil, spațiul halei. 
De ce a mai fost nevoie de 
a doua, cunoscînilu-se rezu' 
talele primei mașini ? Actele u ' 
arată că la 31 decembrie 1966 se 
amortizase suma de 409 inii lei. 
După cîțiva ani s-a constatat că 
„mașina are funcționare greoaie, 
este dimensionată incorect" etc. 
și „întrucît nu s-a prezentat 
nici un beneficiar" (!) este propu
să pentru casare. Așadar, deși nu 
se poate face nimic cu ea, dacă 
cineva s-ar fi oferit s-o achizițio
neze.... Ciudat simț de responsa
bilitate !

Și mai există încă o mașină din 
această serie. Construcția ei a 
fost însă abandonată, la sfîrșitul 
anului 1965 cu aprobarea minis
terului, casată ca producție ne- 
tenninată, odihnindu-se acum în

depozitul uzinei. Trei mașini, 
construite în serie, care vor ajun
ge în cele din urmă în același 
loc - la topit.

Cele reieșite cu prilejul anche
tei evidențiază lipsa de răspun
dere în rezolvarea unor teme de 
proiectare, ușurința în avizarea 
și finanțarea lor, lipsa de inte
res a cadrelor tehnice responsabile 
pentru intrarea în funcțiune a 
utilajelor respective, control in
suficient a) propriilor masuri și 
asupra destinației fondurilor.

Mai are vreun rost citarea aces
tor ireparabile erori ? Credem că 
da. prin aceea că ele sînt o invi
tație mai puțin protocolară, fermă, ’ 
către conducerea Uzinei .,23 Au
gust", către ministerul tutelar de 
a lua cele mai hotărîte măsuri, 
de a trage cele mai drastice con
cluzii pentru a înlătura definitiv 
în viitor repetarea unor asemene^ 
inovații fără finalitate eficientă,



• Știri inscm 
nări comentarii 

• Știri Înseninări com 
entarii * Știri însemnări

ZILNIC

Tensiune 
în Aden

Conducerea Frontului dc Eli
berare a Sudului ocupat al 
Yemenului CFlosg), n pre
lungit piuă simbàtà ordinul 
de grevă generală in Aden. 
Rcfcrindu-se la situația din 
Aden. trimisul special al agen
ției France Presse. Derek Wil
son, scria că intreaga actr’vitafe 
a orașului este paralizata. Ma
gazinele rămin închise, pe 
străzile pustii pot fi zărite nu
mai patrulele britanice. Singu
ra navă care a mai rămas in 
portul Aden este cargoul fran
cez „Tavoa", celelalte nave au 
ridicat ancora in urma grevei 
generale.

Ieri la prinz. Flosy a organi
zat pe străzile Âdenului o ! 
laroâ manifestație cu pri
lejul funeraliilor unui patriot I 
ucis zilele trecute. Pe frauderò- I 
lele purtate dc cetățenii care 
au participat la cortegiul 
funerar se putea citi de pildă, ' 
„Lupta armată rimine singu
rul nostru drum spre liber
tate". !

T>rșl dnmlnnfk dr problemele dcrvollArlI 
economice, noiio legislaturii Inaugurată 
odată cu deschiderea lucrărilor parlamen
tului japonez. prilejuiește unele nunme și 
accente interesante in doinrniul politicii 
externe n Tokio-nlui. f totul remarci impor
tant din succinta dcclarațic-proqram a 
premierului Salo, au atras atenția. Prima 
se referă la Oklnawa. „Fără reîntoarcerea 
Okinawci la |ara mamă — a spus Salo —- 
nu va fi încheiată perioada postbclirA". Și 
el s-a angajat să întreprindă noi pași pen
tru retrocedarea insulei actualmente
bază militară americană. A doua remarcă 
privește orientarea dc ansamblu ; ..Iniția
tivele noastre internaționale — a relevat 
primul ministru — se inspiră in primul 
rind din țelurile și interesele noastre spe
cifice' Tn retorica deosebit dc ponderată a 
oficialităților guvernamentale japoneze, 
asemenea precizări implică semnificații 
care nu pot scăpa unui Observator atent. 
Fie reflectă coca ce corespondentul la To
kio al respectabilului cotidian britanic TI- 
MES. denumea ..tendințele dc detașare din 
limitele copleșitoare ale alianței cu Wash
ingtonul“. Vn element extrem dc semnifi
cativ in acest sens este opoziția crcscindă, 
fățișă, pe care o intilncștc actuala struc
tură a relațiilor bilaterale japono-ameri- 
canc. chiar în sinul partidului de guvernă- 
mint. \ccastă opoziție internă, grupează 
110 din cci 412 reprezentanți ai partidului 
|| bei .11 d< mo» rn t în (dc don.; camere ale 
parlamentului. Tn legătură cu aceasta gru
pare, presa japoneză notează faptul că arc 
față dc alianța cu Statele Unite . <> atitu
dine similara cu a președintelui de Gaullc" 
(J.XPAN TIMUS). Fa reflectă și exprimă 
tendințele crcscindc din Japonia spre pro
movarea unei politici independente. dc 
partener egal in raporturile cu S.U.A.

Rădăcinile acestor tendințe trebuie

Tendințe 
japoneze

căutate in evoluția Japoniei postbelice. în 
faptul ca actualmente ..Țara soarelui »- 
sare" c considerată, practic, cea do a treia 
putere industriala a lumii, în necesitatea 
ci stringentă dc a și promova pe plan in
ternațional propriilc-i interese care vin, 
adesea, in contradicție cu cele ale Statelor 
Unite. E tocmai coca ce remarca și un ase
menea cunoscător al Japoniei ultimului 
deceniu, ca fostul ambasador american la 
Tokio. Edwin Reischauer : ..Acum. cîr.d 
japonezii au ajuns să aprecieze mai bine 
forța Japoniei și potențialul ci dc a exer
cita influență în problemele internationale, 
ci consideră tot mai mult că politica ex
terna a țării trebuie să fie hotărită dc ja
ponezi pe baza propriilor interese ale 
țării". Războiul din Vietnam a acționat, 
fără îndoială, ca un factor dc întărire și 
cristalizare a curentului îndreptat spre 
..dezangajarea" japoneză față dc politica 
americana. ..Vietnamul — observă același 
Reischauer — a dat tărie argumentelor că 
asocierea militară și strinsclc legături po
litice cu S.U.A. ar putea fi periculoase 

pentru Japonia". Recunoașterea acestei pe
riculozități acționează in sferele rele mai 
diferite ale vieții economice și politice ja
poneze. Importante cercuri dc afaceri ja
ponezo, dc pildă, se tem că războiul din 
Vietnam implică primejdia unui maro 
război in Asia si că un asemenea război ar 
distruge piețele și ar accentua tensiunea 
politici și socială in Japonia Factorul ho- 
taritor - din punctul dc vedere al acestor 
cercuri este că piața americană, care 
absorbea Imediat după război 60 la sută 
din exporturile japonezo, absoarbe azi doar 
30 la sută. Țările asiatice absorb acum a- 
proape 40 la sută din exporturile Japoniei. 
Legătura strînsă cu S.U.A. este, deci, con- 
xcn.ibil.i inc.i. pentru moment S-ar putea 
insa ca ca să nu mai fie convenabilă dacă 
nr implica contra-loviturl în comerțul cu 
alte regiuni ale lumii.

Toate »ceste realități și dileme își pun 
amprenta pe cerințele mereu mai insisten
te din Japonia pentru o orientare mai fle
xibila. diferențiată dc cea impusă in pe
rioada postbelică dc alianță prea strînsă 
cu Statele Unite, orientare care să nu 
meargă la remorca Intereselor strategice șl 
economice americane. In aceeași direcție 
converg, evident și eforturile japoneze 
pentru intensificarea cooperării economice 
în bazinul Pacificului și. in genere, pentru 
lărgirea razei schimburilor economice. 
Eforturi caro urmăresc, desigur, să per
mită ..o desprindere lenta dar sigură dc 
presiunea economică americană cu incon
venientele și tutelele el" (TIMES).

Oricum, inflexiunile noi ce se fac auzite 
la Tokio, nu prevestesc o atenuare a coca 
ce Dcan Rusk denumea, printr-o expresie 
devenită celebră. ,.fricțiunile normale ame
rican o-japoneze".

EM. RUCAR

R. P. BULGARIA : Construcții noi la Berkovița

Conferința
de la Cairo
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CAIRO 5 (Agerpres). — Marți 
după-amiază, la Cairo au conti
nuat lucrările din cadrul confe
rinței la nivel înalt a celor cinci 
state africane : R.A.U. Algeria, 
Mauritania. Tanzania și Guineea. 
Agenția M.E.N. relatează câ ..la 
mica conferință la nivel înalt“, 
cum mai este denumită reuniu
nea din capitala R.A.U.. nu există 
propriu-zis o ordine de zi. parti- 
cipanții au hotârît să aibă un 
schimb de vederi atit în proble
me africane, cît și internaționale. 
Comentatorul agenției M.E.N. 
remarcă însă că situația din Rho
desia. problema rămășițelor colo
nialiste pe continentul african, 
precum și problema întăririi coo
perării statelor Africii în vederea 
creării unui front puternic, capa
bil să riposteze acțiunilor și com
ploturilor imperialiste, sînt prin
cipalele subiecte ale reuniunii.

Agențiile de presă, remarcă că 
cei patru șefi de state prezenți 
acum la Cairo — Gamal Abdel 
Nasser (R.A.U.), Houari Boume-

Muzică... sub pămint
Cnnsiliul Național al Turismu

lui din Liban va amenaja. in 
peștera Jeita din Liban, situată 
la 350 m adincime sub pămint. 
o sală de concerte cu 1 000 de 
locuri.

Sala se află la 350 m adinci
me de intrarea peșterii. într-un 
amfiteatru natural, ca un bal
con deasupra malului sting al 
riului subteran Un ascensor și 
un pod metalic peste riu vor

Coreea de sud deține un 
„record“ puțin obișnuit. în 
această țară există nu mai 
puțin de 80 de categorii 
de impozite și laxe ! Anul 
trecut, guvernanții dp la 
Seul au extorcat, pe aceas
tă cale. 66 de miliarde de 
woni. împovărată de mi
zerie și nevoi, populația 
sud-coreanâ a începui să 
refuze, cu toi mai multă 
hotărire. plata acestor im
pozite destinate menține
rii unui regim corupt. Or, 
pentru anul acesta, guver
nul a prevăzut la capi
tolul ..încasări*' al bugetu
lui suma de 107 miliarde 
woni. O cifră uriașă, deve
nită însă necesară dalorilă 
cheltuielilor pentru între
ținerea corpului expedițio- 

dienne (Algeria), Mokhtar Ould 
Daddah (Mauritania). Julius Nye- 
rere (Tanzania), precum și 
reprezentantul Guineei, în 
discursurile lor de la deschiderea 
conferinței, au subliniat necesi
tatea strîngerii rîndurilor țărilor 
Africii prin intermediul Organi
zației Unității Africane (O.U.A.). 
Președintele Algeriei, Boume
dienne, a spus : „Nu trebuie să 
precupețim nici un efort pentru 
a întări O.U.A. in așa fel ca 
această organizație să devină un 
instrument eficace, capabil să răs
pundă speranțelor popoarelor a- 
fricane...“. El a arătat tot
odată. că statele africane 
trebuie să fie conștiente de 
„punctele slabe" ale O. U. A. 
Julius Nyerere, președintele Tan
zaniei a infirmat ideea că reuniu
nea de la Cairo ar fi fost ini
țiată în scopul creării unui nou 
bloc african. ..Dacă ar fi vorba 
de constituirea unui nou bloc, 
niciunul dintre noi nu ar fi ve
nit aici", a spus Nyerere.

înlesni accesul la acest obiectiv 
subteran, excepțional ca mări
me și prin bogăția stalactitelor 
sale în formă de draperii.

Acustica este excelentă, cum 
se intimplă foarte des în peșteri.

Cum primele experiențe făcu
te in sala peșterii Jeita au dat 
rezultate bune. organizatorii 
sînt dc părere că amenajarea 
sălii va putea fi terminată la 
începutul anului 1968.

„Ziua impozitelor"
nar sud-coreean trimis in 
Vietnamul de sud să lupte 
alături de agresorii ameri
cani împotriva poporului 
vietnamez.

De unde să fie scoși 
acești bani ? „Soluția“ a 
fosl găsită de președintele 
sud-coreean. Pak Cijan Hi. 
Pentru prima oară în isto
ria țării a fost instituită o 
nouă „sărbătoare" naționa
lă — „Ziua impozitelor", 
îmbrăcați în haine de săr
bătoare, însoțiți de muzică, 
încasatorii fiscului se pre
zintă în această zi la ca

TANZANIA : Tineri, par- 
ticipind la construcția unei 

șosele

Procesul 
agresiunii

La 10 aprilie, se va ține în 
sala Hunter College din New 
York, un proces sui-generis 
avînd ca temă războiul de 
agresiune din Vietnam. Ca 
judecători vor fi desemnate 
diverse personalități america
ne și străine. Departamentul 
de Stat al S.U.A. a fost înștiin
țat să trimită un reprezentant 
care să răspundă acuzațiilor 
juriului privind războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam. Tn 
cursul procesului vor fi audiați 
o serie de martori între care 
Rüssel Stetler. secretarul Fun
dației Bertrand Russell, care 
va prezenta ca probe filme, 
diverse documente și benzi de 
magnetofon, privind războiul 
dus de S.U.A. în Vietnam. 
Avocatul Stanley Faulkner va 
analiza probele în lumina 
dreptului internațional și a 
principiilor stabilite la procesul 
de la Nürnberg.

După cum anunță agenția 
France Presse, la acest proces 
au mai fost invitați, de ase
menea, senatorii americani 
Ernest Gruening și Jacob Ja- 
vits, precum și alte personali
tăți politice și religioase.

sele tuturor cetățenilor, o- 
bligîndu-i să-și exprime 
„bucuria“ prin plata celui 
de al 81-lea impozit ! Și 
totuși, după cile se pare, 
măsura luată este conside
rată ca insuficientă de gu
vernanții de la Seul. Nu
mai în acest fel poate fi 
explicat zvonul care circu
lă la Scul, potrivit căruia 
Pak Cijan Hi intenționea
ză acum să decreteze o 
nouă „sărbătoare" — „Ziua 
datornicilor“.

I. R. 

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat trimisului special al ziaru
lui iugoslav „Privredni Prcg- 
lcd", ministrul economici și 
transporturilor al landului Ba
varia. dr. Otto Schedl, a decla
rat că „există mari posibilități 
pentru dezvoltarea colaborării 
economice intre R. F. a Germa
niei și Iugoslavia". El și-a ex
primat încrederea că apropiate
le tratative economice lugosla-

La cartierul general 
al Interpolului se află 
lista obiectelor de artă 
furate doar în ultimii 
ani din Italia, care în
sumează o cifră impre
sionantă : 683. Un alt 
„catalog" cuprinde ta
blourile sustrase din 
muzee sau colecții par
ticulare, negăsite pină 
în ziua de astăzi: 10 
Chagall, 21 Picasso, 20 
Millet, 18 Fragonard, 
6 Rosseau, 4 Roualt, 
2 Guardi și cile un 
Rembrandt, Ghirlan- 
daio, Tizian, Gauguin, 
Van Dyck.

Hoții de artă, care 
„operează" îndeobște 
pe bătrînul nostru con
tinent, alcătuiesc îm
preuna cu complicii, 
tăinuitorli și cumpără
torii iliciți o vastă re
țea mondială Polițiștii 
afirmă că hoții de fac- 
to nu furnizează ade
sea decît „manopera“, 
organizarea aparțintnd 
anticarilor sau corner- 
daniilor de obiecte de 
artă care indică primi
lor. în calitate de ex- 
perțt, sursele și apoi 
valorifică roadele.

Pentru a-și atinge 
scopul, specialiștii in 
furtul capodoperelor 
uzează de cele mai bar
bare metode de șantaj, 
utilizate altădată in ca
zul sechestrărilor de 
persoane, cind rudele 
ce refuzau să plătească 
suma cerută riscau să 
primească o mină sau 
o ureche insîngerată. 
Lui Andrâ Segnnzac, di
rectorul muzeului din 
St Tropez, de pildă, 
hoții i-au expediat prin 
poștă fîșii tăiate din 
pînza unui celebru ta
blou furat, ceea ce a 
prodds un acord mai 
rapid al acestora cu 
compania de asigura
re ICORP.1FRF. DLL- 
LA SERA). Fiindcă a- 
tunci cind nu e vorba 
de obiecte de artă va- 
lorificabile direct prin 
anticari, furturile de 
artă sînt organizate în 
scopul estorcării mari
lor societăți de asigu
rare. Acestea se văd în 
alternativa de a plăti

IRAN : Podul acoperit, cu etaje, numit „podul șahului Abbas”

vo—vest-germane vor marca un 
pas înainte în dezvoltarea cola
borării economice dintre cele 
două țări, subliniind că există 
largi posibilități pentru colabo
rarea industrială atit în ceea 
ce privește livrările reciproce, 
cit și colaborarea pe piețe ter
țe. în acest domeniu ..ar trebui 
analizate proiecte și aranjamen
te concrete", a spus el.

păgubașilor uriașa pri
mă de asigurare, sau de 
a onora „pretențiile" 
răufăcătorilor. Proce
deu sigur și eficient, ve
rificat de polițiștii din 
multe țări cu nenumă
rate prilejuri. dar se 
pare nu unicul: șeful 
poliției judiciare fran
ceze declară că „nu 
poate exclude ipoteza 
milionarului maniac 
care racolează fără 
scrupule în colecția lui 
secretă capodopere fu
rate din muzee, milio-

ofere pe toc 5 000 do
lari. Falsul vânzător s-a 
adresat apoi altor cîtor- 
va galerii de artă din 
plin centrul New York- 
tilui, unde cu mici de
osebiri scena s-a petre
cut întocmai. Proprie
tarii, declară redactorul 
englez, nu s-au os
tenit să arunce măcar 
o privire pe buletinul 
Interpolului cu lista o- 
pcrelor de artă furate 
și nici măcar pe un ca
talog Picasso pentru a 
controla apartenența

nari care, în multe ca
zuri, sînt americani".

Pentru a încerca cin
stea cumpărătorilor de 
artă din Statele Unite 
— relata CORR1ERE 
DELLA SERA — un 
redactor de la televi
ziunea independentă 
engleză a împrumutat 
de la un colecționar 
particular o pictură de 
Picasso și a plecat la 
New York. El a intrat 
direct intr-o galerie de 
artă, unde a arătat pin- 
za și a declarat preci
pitat că are mare ne
voie de bani. Proprieta
rul, care n-a părut a se 
interesa de nimic alt
ceva decît de tablou — 
în nici un caz de iden
titatea vînzătorului — 
s-a declarat gala să-i

tabloului. Singurul lu
cru care-i preocupa era 
prețul și încheierea cît 
mai rapidă a afacerii.

O altă „piață de des
facere" a hoților de ar
tă — arăta ziarul ita
lian care ne-a furnizat 
dalele în speță — 
s-a dovedit a fi 
de multe ori Elveția, 
unde cumpărătorul, fie 
el și specialist, nu e o- 
bligat să restituie un 
obiect de artă furat, 
dacă dovedește că a 
fost de bună credință 
în momentul achizițio
nării. Un tablou de 
Paul Klec, furat și vîn- 
dut muzeului Dahlem, 
a rămas expus timp de 
un an pînă ce i s-a des
coperit proveniența, iar 
proprietarul pentru a

© ÎN AUSTRIA a sosit o de
legație poloneză în frunte cu 
Piotr Lexvinski, ministrul trans
porturilor al R P. Polone. De
legația poloneză studiază, potri
vit agenției P.A.P.. metodele de 
organizare a căilor ferate și a 
întreprinderilor producătoare de 
material rulant din Austria.

Piotr Lewinski și persoanele 
care îl însoțesc au fost primite 
de Franz Jonas, președintele 
Austriei.

reintra în posesia lui, a 
trebuit să restituie mu
zeului 11000 dolari 
plătiți, de bună credin
ță, hoțului.

Alteori, capodopere 
de valoare universală 
dispar, nu in scopuri 
oneroase, ci din prici
na dorinței irezistibile 
a unor iubitori de artă 
de a fi posesorii lor, 
pentru un timp cît de 
scurt. Astfel, Psihe, fu
rată de un admirator a 
lui Rodin, a fost resti
tuită după cîteva zile 
cu o scrisoare de mul
țumire pentru orele de 
delectare prilejuite. Al
teori, mobilurile hoți
lor de artă sînt direct... 
altruiste: cineva a fu
rat dintr-o colecție 
particulară un tablou 
de Renoir, după care 
a scris ziarelor căi-l ua 
restitui dacă proprieta
rul se obligă să-l done
ze unui muzeu. Ceea 
ce s-a și petrecut: con
diția a fost respectată 
și obligația îndeplinită. 
Aceeași condiție, însă, a 
fost găsită inacceptabilă 
de Tale Gallery din 
Londra, de unde s-au 
furat tablouri celebre 
pentru a se forța do
nația lor către muzeul 
din Dublin : „Hoții", 
incontestabil din Irlan
da, au fost obligați să 
le restituie.

De cînd e modernă 
decorarea apartamente
lor cu obiecte de artă 
antice — greu recupe
rabile de poliție din 
pricina dimensiunii lor 
reduse — hoții și-au 
lărgit cîmpul de acti
vitate. iar numărul an
ticarilor necinstiți a 
crescut imens. Anul 
trecut, 1 500 biserici de 
diferite culte din An
glia au fost spoliate de 
candelabre, icoane, ar- 
tofore. Ra. se spune că 
acum și hătrînele clo
pote englezești sînt in 
primejdie ; operație ca
re solicită vn surplus 
de temeritate din par
tea hoților, care se pot 
trezi la un moment dat, 
că dau singuri -alarma...

VIORICA 
TANASESCU 

• COMISIA senatorială pen
tru problemele externe a refu
zat să aprobe alocarea unor 
fonduri suplimentare pentru 
programul ..Alianța pentru pro
gres". modificînd astfel rezoluția 
cu privire la sporirea „ajutoru
lui" american destinat țărilor 
Americii Latine. Această rezolu
ție. care anterior primise un 
vot favorabil in Camera Repre
zentanților, urma să fie folosită 
de delegația S.U.A. la apropiata 
întilnire la nivel înalt de la 
Punta del Este drept un „anga
jament” american față de țările 
latino-americane.

DOI DIN TREI...

• APROXIMATIV 200 non din 
cei 300 000 de polițiști filipinezi, 
sînt implicați în diferite acțiuni 
de corupție, a declarat unul din 
conducătorii poliției de la Ma
nila.

© LA PRAGA a fost semnat 
acordul între Comisia de stat 
pentru problemele tehnicii a 
R. S. Cehoslovace și Consiliul 
federal pentru coordonarea ac
tivităților științifice din R.S.F. 
Iugoslavia cu privire la cola
borarea în domeniul cercetări
lor științifice și dezvoltării teh
nologici.

Acordul prevede dezvoltarea 
colaborării directe între institu
țiile de cercetări, de proiectări 
și construcții din cele două țări, 
schimbul de experiență și infor
mații. stabilirea dc programe 
comune de cercetări și sprijinul 
reciproc în domeniul pregătirii 
și perfecționării cadrelor.

• AMBASADORUL Nlcolae 
Ecobescu, a prezentat împuter
nicirile in calitate de reprezen
tant permanent al Republicii 
Socialiste România pe lingă 
Oficiul european al O.N.U. din 
Geneva, directorului Oficiului, 
P. P. Spinelli. La ceremonie a 
fost prezent și Jean de Noue, 
șeful protocolului Oficiului eu
ropean al O N.U. din Geneva.

Cu acest prilej. Nicolac Eco- 
bescu și P. P. Spinelli au avut 
o convorbire cordială.

PENTRU EXTINDEREA
COMERȚULUI EST VEST

Un raport al Consiliului național din 
S. U. A. pentru expansiunea exporturilor

După cum Informează agenția U.P.l. Consiliul national 
dm S.U.A. pentru expansiunea exportului, a adoptai luni un 
raport in favoarea exiinderii comerțului Est-Vest. Acest con
siliu este un organ consultativ care face recomandări Minis
terului Comerțului al S.U.A. cu privire la promovarea 
exporturilor și în alte probleme legale de tranzacțiile inter
naționale. Raportul, întocmit de un grup de experți, condus 
de John R. Kimberly, președintele societății „Kimberly-Clark 
Corpoi ai ion", recomandă adoptarea unor măsuri similare 
proiectului de lege propus Congresului anul trecut de pre- 
.ședințele Johnson. Se cere în mod expres, potrivit agenției 
U.P.l., promovarea unor tarife nediscriminatorii, precum și 
înlăturarea urgentă a obstacolelor care blochează în prezent 
extinderea comerțului Est-Vest.

In raport se menționează că „aliații și prietenii S.U.A. 
lărgesc schimbul produselor și serviciilor lor cu țările 
socialiste. „Chiar și presiunea competitivă, se spune în raport, 
sugerează că noi trebuie să oferim industriei americane, în 
cea mai deplină coordonare cu politica națională, aceleași 
posibilități“ 9

Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă Cari 
A. Gerstacker, președintele Consiliului național pentru 
expansiunea exportului și președinte al societății Dow 
Chemical Company", a sublimai necesitatea înlăturării obsta
colelor care mai există. în calea dezvoltării comerțului Est- 
Vest, declarînd că „comerțul presupune schimbul de mărfuri 
din ambele sensuri“.

Consiliul național pentru expansiunea comerțului a 
adoptat, de asemenea, un raport care cere acordarea de 
încurajări fiscale pentru companiile exportatoare care fac 
investiții în țările în curs de dezvoltare.

„CONCORDE"

ÎN MARE AVANS

• LA LONDRA s-a anunțat 
că viitorul avion supersonic de 
pasageri „Concorde" va fi dat 
in exploatare cu patru ani mai 
înainte decît rivalul său ameri
can. Raza de acțiune, ca și viteza, 
de zbor a avionului „Concorde 
vor fi superioare avioane. . 
actuale de transport. El va 
efectua distanța Londra — 
New York numai in trei 
ore și douăzeci de mi
nute și va putea face cinci 
curse in 24 de ore pe această 
linie. Aceste amănunte au fost 
furnizate presei de Derek John, 
unul din directorii firmei ,,Bri- 
tish Aircraft Corporation". Pe 
de altă parte, Derek John a 
dezmințit unele știri, potrivit 
cărora intre tehnicienii francezi 
si britanici care construiesc în 
comun avionul ..Concorde" ar 
exista dezacorduri care să pună 
în pericol realizarea avionului.

© ADUNAREA Națională a 
Cambodgiei a hotarit ca șeful 
statului cambodgian prințul No- 
rodom Sianuk, sa-i fie transmi
se depline puteri in țara. Aceas
ta hotărire a fost determinată 
de o anumită încordare, care 
s-a resimțit in viața politică in
ternă a Cambodgiei din cauza 
contradicțiiloi existente intre 
diferitele grupări politice.

In dimineața zilei de 5 ar'7’- 
lie, in fața palatului regal 
Pnom Penh a avut loc o de
monstrație, participanții pro- 
nunțindu-se in sprijinul hotări- 
ni Adunării Naționale.

TRATATIVE

ANGLO-SPANIOLE

© LA INVITAȚIA guvernului 
suedez, la Stockholm a sosit in
tr-o vizita oficiala Ștefan Je- 
drychowski, vicepreședinte al 
Comitetului Economic de pe lin
gă Consiliul de Miniștri și pre
ședintele Comisiei de Stal a 
Planificării, ,de pe lingă Consi
liul de Miniștri al R. P. Polone. 
El va participa la festivitățile 
prilejuite de aniversarea a 20 
de ani de la reorganizarea Ca
merei de Comerț polono-suede- 
z.e. în timpul vizitei, Jedry- 
chowski va avea întrevederi cu 
primul ministru suedez Erlan- 
der, cu ministrul afacerilor ex
terne al Suediei. Torsten Nil
sson, precum și cu specialiști 
suedezi in domeniul planificării.
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