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LAL ROMULUS
Corespondentul 

„Scînteii tineretului' 
pentru regiunea Brașov

de atracție, pentru tinerii ■ din 
Capitală: patinoarul „23 August"■

• în nilepagi• în acest număr • în paginile O în aoest
Cu scopul de a evidenția valoarea deosebită 

unor creații artistice inspirate din munca 
și viața tineretului nostru se instituie

ANUL XXIII, SERIA IL

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

HOTÂRÎȚI SA ADĂUGAM
NOI ÎNFĂPTUIRI
EDIFICIULUI SOCIALISMULUI

Retortele chimiștilor

sub lanțul continuu

a! reacțiilor

Focul „sacru" a fost 
păzit cu strășnicie ți 
aici în puternica cetate 
a chimiei Făgărașului. 
Flăcările lui au ars 
necontenit zi și noapte, 
iar retortele chimiștilor 
s-au aflat continuu sub 
lanțul reacțiilor, insta
lațiile au mers în plin. 
Trecerea hotarului din
tre vechiul și noul an a 
fost marcată doar de o 
simplă liniuță de tota- 
lizare. Sub ea au fost 
adunate gospodărește 
realizările a 365 de zile 
de muncă. Am reținut 
numai cîteva dintre ci
frele consemnate aici: 
6 500 000 — valoarea
economiilor suplimenta
re la prețul de cost planificat; 6 400 000 beneficii în afara planului. 
Cifrele sînt sinteza grăi
toare a întrecerii entu
ziaste a întregului co
lectiv de chimiști, sim
bolul bogatelor recolte 
din hambare. Intr-ade
văr, aici, în secțiile 
combinatului, prin cali-

tatea și cantitatea 
grășămintelor chimice 
obținute se hotărăște în 
mare măsură fertilita
tea și belșugul cîmpiilor 
noastre. Realizările anu
lui trecut reprezintă în 
același timp principala 
platformă pentru înde
plinirea și depășirea 
sarcinilor sporite prevă
zute pentru 1967.

Ele presupun o expe
riență bogată, o orga
nizare temeinică a pro
ducției, competență pro
fesională și elan. De 
fapt, primele succese ale 
acestui an, au fost 
gătite cu multe 
în urmă, cînd stabilit măsurile nico-organizatorice tru desfășurarea

| ANTICIPA ȚII CONCRETE
din ce pă- im-

MIERCURI

4 IANUARIE 1967

TRACTORUL CU 

NUMĂRUL 175 000BRAȘOV (de la corespondentul nostru).Pe poarta Uzinei de tractoare din Brașov a ieșit cu destinațiaogoa- rele țării, tractorul cu numărul de fabricație 175 000. El reprezintă un important succes al constructorilor de mașini din Brașov, al industriei noastre. în anii cincinalului constructorilor de tractoare le va reveni sarcina sporirii, într-un ritm și mai dinamic, a anuale de mai ales a producției în 1970 se aici nu mai puțin de 11 tipuri diferite de tractoare.
producției tractoare și diversificării lor. Astfel, vor produce

Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiUrbej^din Galați, tn cabina de coman-

" dă'de'la'’laminorul de tablă groasă

Uriașele agregate lunca Sucevei, transformă lemnul durilor în suprafețe presionante de hîrtie nus-au oprit nici o clipă, în prima zi a anului 1967, colectivul de muncă a înregistrat primele rezultate, cele dinții succese. Dispecerul de serviciu ne informează lapidar : în ziua de 1 ianuarie au fost realizate 141 tone celuloză și 187 tone hîrtie, cu 12 tone mai mult decît cifra planificată.La mașina de hîrtie, secție cheie în combinat, discutăm cu inginerul Constantin Grigo- rincu :— Procesul de producție s-a desfășurat normal din primele ore, fără întreruperi. “ afirma, că am bine în noul an.— Date fiind ■ fele deosebite ce dică în fața chimiștilor
Putem pornitcerin- se ri-

suceveni, ce măsuri ați preconizat pentru realizarea lor ?— Nouă, celor de la mașina de hîrtie, ne revin sarcini mult mai mari și mai complexe decît în 1966. Ne îndreptăm în principal atenția asupra calității. în acest sens vor fi aduse o serie de îmbunătățiri în procesul tehnologic. Să exemplific : Ia partea superioară a sitei vor fi introduse încă 3 cutii sugare pentru îmbunătățirea deshidratării foii de hîrtie. Sperăm ca, în urma acestor măsuri, calitatea hîrtiei va crește cu 3 pină la 4 la sută. In luna ianuarie va fi curățită suprafața exterioară, a cilindrilor us- cători, de depunerile de fibre, clei, rășini, îmbunătățindu-se astfel randamentul de uscare.Sînt numai cîteva din măsurile de care amintea inginerul Constan-

tin Grigorincu, și in aplicarea cărora o contribuție importantă vor aduce și tinerii chimiști. Despre hotărîrea a- cestora de a depune t'oăte eforturile pentru obținerea unor produse de calitate superioară ne-a vorbit și secretarul organizației U.T.C., operatorul chimist Pavel Mîrț :— Avem băieți harnici și conștiincioși. în a- tenția noastră va sta, ca și pină acum, punctualitatea, disciplina de producție, ridicarea calificării. Sîntem convinși că noul an va însemna pentru ei prilej de confirmare a rezultatelor bune obținute anul trecut. Primele succese ale noului an sînt o garanție.

Glodurile tinarului cazan
giu Alexandru Sincu la în
ceput de an ? Să obțină re
zultate cit mai bune, pe mă
sura celor care ii situează 
printre evidențiații în pro
ducție de la Uzinele Grivița 
Roșie, București și să în
scrie în catalogul clasei a 
X-a seral, în dreptul nume

lui său, numai note mari.
Foto : O. PLECAN
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„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Suceava

Cuvtntul e prețios și prețloși 
sînt și cei ce-1 folosesc. Dar 
cum el începe să devină o mo
nedă mai frecvent circulatorie 
în mijlocul unei anumite cate
gorii, se cuvine să-i facem loc 
aici. E în primul rînd conside
rarea noastră ca, entități repe
tate serial cu reacții funcțio
nale de genul „a te pune sau 
a te scoate din priză". Adică, 
după opt-zece ore de muncă 
intelectuală mai ales (aici cir
culă, desigur, această inovație
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COMUNIST
In scopul stimulării scriitorilor de a crea opere noi 

avînd rădăcini adinei in munca și viața tineretului — 
Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist 
instituie

Premii anuale acordate celor mai 
bune lucrări in proză, poezie, 
dramaturgie și muzică (cintece de 

masă și muzică ușoară)
Instituirea acestor premii este încă o expresie a 

prețuirii de care literatura noastră se bucură din 
partea tineretului, tot mai sensibil preocupat de va
lorile prezentate de operele de artă.

ACORDAREA PREMIILOR PRIVEȘTE CREAȚII
LE DE O ÎNALTĂ VALOARE ARTISTICĂ INSPI
RATE DIN MUNCA ȘI VIAȚA TINERETULUI, PAR
TICIPANT ÎNSUFLEȚIT LA DESĂVÎRȘIREA CON
STRUCȚIEI SOCIALISTE ÎN PATRIA NOASTRĂ.

Conform regulamentului — elaborat cu concursul 
Comitetului pentru Cultură și Artă, al conducerilor 
Uniunilor de creație, precum și al unor scriitori, cri
tici de artă-

Premiile se acordă cu prilejul 
zilei de 2 Mai, „Ziua tineretului" 
LUCRĂRILOR ORIGINALE DE PROZĂ, POEZIE, 
DRAMATURGIE, CÎNTEC DE MASĂ, IAR PIESE
LOR DE MUZICĂ UȘOARĂ CU OCAZIA FESTIVA
LULUI NAȚIONAL DE LA MAMAIA.

PROPUNERILE DE PREMIERE REZULTATE DIN 
CONSULTAREA CRITICILOR DE ARTĂ A PER
SONALITĂȚILOR CULTURALE VOR FI SUPUSE 
UNOR DEZBATERI PE CARE LE VA GĂZDUI PRE
SA DE TINERET ÎNTRE 31 IANUARIE—1 MAI.

în acest interval alături de opiniile criticilor, citi
tori de cele mai diverse profesii vor avea deplina 
posibilitate să-și spună cuvîntul în cadrul dezbate
rilor publicate, în anchetele care vor releva gradul 
de funcționare a discernămîntului, gustului și sen
sibilității maselor de tineri.

Premiile Uniunii Tineretului Comunist se 
după cum urmează:

acordă

15 000 lei pentru creație în proză, poezie, dra
maturgie ;
10 000 lei pentru cîntec de masă sau compoziție 
de muzică ușoară (6 000 lei — muzică; 4 000 lei 
•— text).

Datorită faptului că lucrările premiate anual vor 
face parte dintre cele mai valoroase creații inspirate 
din munca și preocupările tineretului, vor oglindi 
fidel aspirațiile înalte, îndrăzneala și energia carac
teristică tinerei generații, voința ei de autodepășire, 
se vor recomanda și se va înlesni întregului nostru 
tineret cunoașterea profundă i acestor romane, nu
vele, povestiri, piese de teatru și cîntece folosindu-se 
pentru aceasta toate mijloacele de popularizare care 
stau la îndemîna organizațiilor U.T.C. de pe tot cu-I
prinsul țării.

FIZICA
IN LICEU ac

Cînd este de achiziționat un 
echipament industrial se cer
cetează mai întîi temeinic 
unde s-ar putea găsi cele 
mai bune. La fel ar trebui să 
se procedeze în întocmirea 
programelor de invățămint pentru cei care mîine vor fi chemați să construiască, la rîndul lor, asemenea echipa
mente. Unele manuale străine 
au un nivel mult ridicat cu 
toate că școlarii noștri nu sînt 
mai prejos nici ca inteligență, 
nici ca putere de muncă. Să 
nu ne fie frică a recunoaște 
lipsurile și să luăm din timp 
măsurile cuvenite. Am recitit recent concluziile consfătuirii de la Tîrgu Mureș în legătură cu manualele. Se sublinia faptul că numărul total de pagini al manualelor de fizică din

Prof. dr. docent
Alexandru Cișman 

membru corespondent 
al Academiei

CADRAN
semantică aplicată unul cuvtnt 
pină mai ieri tehnic) trebuie 
să ieși din priză. Cum o poli 
tace ? Rețeta salvatoare e la 
îndemîna oricui : ori cîteva 
măsuri dintr-o muzică ritmică, 
ori o carte polițistă, ori un 
iilm de capă și spadă. Deconec
tarea se produce ; facultățile 
intelectuale supralicitate de-a 
lungul zilei intră într-un 
repaus total, în refacere, fiind 
solicitate zonele periferice. 
Schema este simplă cum sim
plă este și considerarea unul 
individ din populația activă ca 
o entitate ce poate fi pusă la 
un semn exterior în priză și

V. ARACHELIAN
(Continuare 

în pag. a lll-a)

țara noastră ajunge la 1440, în contrast cu cele germane (907 pagini) și maghiare (710 pagini) dar se menționa totodată că numărul temelor cuprinse în manualele germane este mai mare decît în manualele noastre (personal, adaug că este 
mult mai mare). Ne surprinde că această consfătuire, fără a 
releva calitatea deplorabilă a 
unor manuale și noianul de 
vorbe care îneacă acolo fapte
le esențiale, a indicat numai 
anumite reduceri, deplasări 
sau adăugări de titluri.N-aș putea analiza în amănunt manualele didactice de fizică deoarece despre fiecare ar trebui să scriu cam tot a- tîtea pagini cîte conțin și ele. Voi cita doar cîteva exemple edificatoare. Mă opresc mai întîi la manualul de clasa a IX-a pentru școala de 12 ani. Cartea încearcă să clarifice de la prima pagină noțiunea filozofică de materie și o confundă cu substanța. Confuzia este cu atît mai regretabilă cu cit noțiunea rămîne inaccesibilă unor copii de 16 ani. La pagina 4 se încearcă o delimitare a obiectului fizicii, valabilă a- cum 70 de ani, afirmîndu-se că fenomenele fizice, „nu schimbă substanța corpurilor și se pot repeta de mai multe ori cu aceeași substanță". Autorii uită fenomenele radioactive și reacțiile nucleare ce formează, de fapt, un mare capitol al fizicii moderne. La aceeași pagină, la definiția legilor fizicii obiectăm că o lege fizică nu
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1 F
„exprimă" ci aproximează un 
adevăr, printr-o relație canti
tativă. La pagina 6, afirmația că „mișcările mecanice se pot reduce la translații și rotații" este adevărată, dar nici exemplul dat nu este edificator, nici elevii nu sînt în stare să înțeleagă asemenea subtilități. La pagina 7, noțiunea de sistem de referință este dată confuz și lasă se se înțeleagă că s-ar putea defini o mișcare față de un singur punct de referință, ceea ce este necorect. La pagina 6 citim: „mișcarea și repausul sînt relative..." dar în continuare autorii fac iarăși filozofie unde nu trebuie cînd afirmă că: „mișcarea, ca transformare a materiei are un caracter absolut, deoarece, după cum știm, ea constituie modul de existență a materiei".în general cartea este scri
să fără nici o preocupare de 
stil și compoziție. în treacăt, cităm ca exemplu edificator, primul alineat de la punctul 5 al paginii 8 în care cuvîn- tul corp se găsește repetat de șase ori în șase rînduri I între paginile 8 și 43 manualul tratează cu sinuozități și reveniri, cu exemple numerice și explicații diluate în așa măsură incit se pierde firul conducător, problema mișcărilor uniformă și accelerată. Aceleași lucruri se puteau spune în cel mult 10 pagini!Acestea nu ar fi decît o foarte mică parte din observațiile pe care le-am avea de făcut la primele pagini ile noului manual de clasa a IX-a. Părerea noastră, o exprimăm, cu tot regretul, este 
că acest manual nu corespunde 
scopului nici ca formă, nicj

(Continuare în pag. a HI-aA
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ABSOLVENȚILOR ȘCOLII 
PROFESIONALE

Din agenda corespondenților 
voluntari

• Pe adresa oțelă- 
i riilor patriei, tinerii 
I metalurgiști de la Uzi-
| Mie mecanice Muacel,
1 regiunea Argeș, au ex
pediat — tn anul 1966 
— aproape 4 OM tone 
de metale vechi. Prin
tre evidenția)) «e află 
numeroși tineri din 
secțiile 1 203, 1 222,

1 224. (NISTOROIU 
CONSTANTIN)

• Peste 1 200 tineri 
din raionul Vaslui au 
obținut insigna de po
lisportiv gradul I și 
II. Numărul total al 
purtătorilor este acum 
de 5 000, printre care 
se află și elevii frun
tași la învățătură Tă-

MUNCITORILOR CALIFICAȚI ?

nase Viorel, Pintilie 
Rodica, Chirica Ștefan 
din comuna Deleni. 
(VICTOR VASILIU)

• Sătenii din Cire
șe, regiunea Galați, 
așteaptă cu nerăbdare 
ziua ctnd se va aprin
de becul electric. O 
bucurie asemănătoare 
o vor trăi și vecinii 
din Ulmul, Dudescu, 
Tătara, Jianu și din 
alte comune ale raio
nului Făurel, unde se 
execută lucrări de 
electrificare. In aștep
tarea acestui eveni
ment tn multe case au 
și fost aduse aparate 
de radio și televizoa
re. (GHEOKGHE

calitatea 
carteor 
pentru copii

PUNCTE DE VEDERE

Vizitlnd zilele trecute cunoscuta uzină clujeană „Unirea" am întîlnit un fapt care ne-a atras atenția. Conducerile administrative ale secțiilor, sprijinite de Comitetul sindicatului ți al U.T.C., au deschis pentru absolvenții din acest an ai școlii profesionale un curs special de ridicare a calificării. De două ori pe săptămînă, la o oră anumită, grupați pe meserii, cei 105 absolvenți repartizați aici în producție, de către Grupul școlar „Tehnofrig" iau loc în bănci redevenind elevi.La prima vedere, nimic a- normal. După ce ți-ai însușit tainele meseriei, este mai mult decît util să ți se creeze condiții pentru a fi intr-un permanent contact cu noutățile tehnice. în cazul de față este vorba însă de altceva. Silite de o anumită situație generală pe uzină, conducătorii secțiilor au luat măsuri pentru scurtarea perioadei de acomodare a absolvenților la ritmul de muncă impus de necesitățile producției. Așadar, nu detaliile mașinilor cu comandă program și le însușesc proaspeții absolvenți. Nu despre procedee tehnologice ultramoderne află ei acum. Cursul are un caracter concret. Fiecare lecție teoretică este urmată de demonstrații practice, pe diferite utilaje. Muncitori mai vîrst- nici, maiștri, ingineri și tehnicieni se ocupă de cei mai tineri lucrători, ajutîndu-i să învețe acum ceea ce n-au făcut în perioada de școlarizare.Măsura era evident necesară întrucit, deși au trecut cinci luni de la angajare, mai mult de jumătate dintre absolvenți lucrează încă sub normă.Dar proaspeții muncitori și-au efectuat timp de doi ani practica de producție în secțiile acestei uzine sau chiar pe locurile de muncă unde astăzi sînt titulari. Cum e posibil ca ei — acum, cînd sînt puși să facă același lucru, nu-1 mai pot executa așa cum se cere ?Logica unei atari situații ne obligă să derulăm evenimentele. Cum și-au consumat a- cești elevi, și alții, orele de practică în uzină ? Ce păreri există în legătură cu lucru ?Să ascultăm cîteva :IULIAN SPĂTARU, serviciului personal și îmjăță- mînt, (serviciu care pînâ nu de mult a avut în preocupări directe controlul bunei pregătiri profesionale a viitorilor muncitori) :
— Sint mulțumit de noii ab

solvenți. Am constatat că ei 
s'nl bine pregătiți.— Vă întemeiâți afirmația pe un lucru precis ?

— Pe faptul că majoritatea 
dintre ei au obținut la exame
nul de absolvire medii peste 8,

Ascultăm însă, nu fără surprindere, și o altă părere.
— Ultima promoție de ab

solvenți este slab pregătită atît 
din punct de vedere teoretic 
cit și practic. Noi simțim la 
modul foarte concret acest lu
cru, in producție. După mine, 
cauza constă in lipsa de exi
gență atit a școlii cit și a uzi
nei. Ne-am spus de multe ori 
punctul de vedere, dar nu s-a 
ținut cont de el.Constatarea aparține de astă dată tovarășului inginer AR- CADIE ATLI, șeful secției de prelucrări mecanice. Nu este din păcate numai o simplă diferență de opinii. Ei i se adaugă realitatea amintită la începutul rîndurilor de față; mulți absolvenți nu-și îndeplinesc normele.Există, din partea școlii, ca și a uzinei, o slabă exigență în ce privește felul în care elevii grupului școlar își însușesc noțiunile de bază ale meseriei, modul cum aceștia capătă de la o zi la alta suma de deprinderi practice necesare. Dar, mai mult ca toate se resimte faptul că viitorii muncitori nu au create condiții optime pentru a stăpîni temeinic utilajele pe care vor trebui să lucreze, metodele de muncă cele mai indicate.Următorul dialog pe care l-am avut cu tovarășul Atli este edificator :—* Am reținut cele spuse de dv. în sensul că proaspeții absolvenți prezintă goluri în mî- nuirea utilajelor, nu-și pot realiza normele. Am reținut, de asemenea că, pe timpul practicii, cînd erau încă elevi, au fost instruiți de meșterii dv. Nu vi se pare că între aceste două lucruri e o legătură ?

— Nimic mal adevărat. Dar 
la cele spuse de mine trebuie 
adus 
din
spun că și din alte secții unde 
practica ucenicului e în direc
tă legătură cu mașina-unealtă) 
nu permit o instruire la un ni
vel corespunzător. Elevii nu au 
mașini libere pe care să lu
creze. Se știe foarte bine că 
„practica" in acest caz înseam
nă repartizarea elevilor pe 
lingă un muncitor care are și 
el o normă, lucrează in acord. 
Astfel, numai in rare cazuri, 
in mod cu totul întimplător, 
fără a se urmări îndeplinirea 
unor cerințe metodice, elevii 
sînt lăsați să pună mina 
manetele de comandă 
strungului, frezei, rabotezei 
ș.a.m.d. Repet, această defi
ciență se cunoaște, dar de în
lăturat nu se înlătură.— După părerea dv. ce soluție se poate găsi unei astfel de situații ?

pe mașini, să lucreze. Dar intervine și altceva. Spu- unul din absolvenții aces- an, ȘTEFAN COVACS,

acest
șeful

un corectiv. Condițiile 
secția noastră (și pot să

— Cu cîțiva ani în urmă a- 
veam un atelier unde fiecare 
elev lucra la modul cel inai 
propriu pe o mașină. Acum, 
n-avem nici atelierul și nici 
utilajele. Cînd muncitorul are 
în primire un strung, un plan 
de producție pe care trebuie 
să-1 realizeze, vă închipuiți, 
cu greu poate da mașina pe 
mina ucenicului.Problema instruirii practice a elevilor de școală profesională, a conținutului acesteia în special, prezintă incontestabil un număr infinit de aspecte nerezolvate.Cele afirmate mai sus constituie una dintre ele. Uneori însă secțiile găsesc modalități de a repartiza viitorii muncitori aici nea tuicare lună de lună are nereali- zări de plan : „Pe timpul prac
ticii am tot făcut la șuruburi. 
Devenind lucrător calificat mi 
s-au dat, evident, să execut și 
alte lucrări. De unde să le 
știu ? Nu-mi pot regla niei 
mașina". Intr-un astfel de caz este greu de presupus că numai lipsa utilajelor e de vină.Nu putem epuiza de consemnat toate fațetele unei preocupări defectuoase pentru efectuarea practicii de producție a viitorilor muncitori în Uzina „Unirea". Mi se pare însă semnificativ de amintit faptul că în caietele de practică ale elevilor sînt transcrise, de pildă, scheme ale unor mașini scoase din uz de 10—15 ani. „Cunoștințele" căpătate astfel inutile pentru ceea ce făcut viitorii muncitori cînd trebuie să ocupe anumit în producție.Situația prezentată impune a numeroase concluzii. Și mai ales măsuri practice de remediere. Conducerea uzinei este în primul rînd obligată să facă acest lucru.

sînt au de atunci un loc

AVRAM)

iilor uzine,
Dispozitiv Laser cu gaze realizai la Institutul de Fizică Atomică, destinat laboratoarelor ma- 

institule de cercetări și de invâțămînt superior
Foto : AGERPRES

IOAN RUSU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

Achiziții numismatice
PITEȘTI (de la corespondentul nostru).Recent Muzeul regional Argeș a intrat în posesia unei colecții însumind 1 348 piese de monede dacice, romane, bizantine și din epoca feudală care au circulat pe teritoriul țării noastre. Au mai fost achiziționate monede românești scoase din circulație din secolu] XX și diverse medalii comemorative.

„FALSTAFF"
cavalerul tristei nepâsări

Jean Cocteau spunea cînd- va despre Welles că este asemenea priviri de ges Sadoui înainte ca realizat pe ta (Welles) nune căruia îi place să se gri- meze în bătrîn. un bărbat îm- bătrînit prematur dar care păstrează întotdeauna cîte ceva din copilărie în geniul și dezordinea sa“. Cu aceste date personale era imposibil ca regizorul care realizase cu ani în urmă .,Macbeth" și „Othe- lo“ și era considerat un adevărat shakespearian să nu se simtă atras de această pantagruelică figură medievală a dramaturgiei sacrului Will: grăsunul, lăudărosul, bunul, inconștientul și destrăbălatul „sir John Falstaff".Pornind de la cronici și piesele lui Shakespeare (mai ales de la „Henric al IV-lea“) Orson Welles urmează o traiectorie proprie, propunîndu-și

unui uriaș cu copil, iar Geor- scria cu cîțiva ani regizorul să-1 fi „Falstaff’1 că aces- este „un copil mi-
centrul acțiunii pe bătrînul și să-1 si- parșivul acestuia

la danele portului 
Constanta

Foto : AGERPRES

0 SIMBATA CU... PARANTEZET

ca în tuezeFalstaff, asigurindu-i un rol alegoric. Regizorul spunea despre filmul său : „Mi-ar plăcea ca filmul să fie considerat un fel de lamentație a- supra lui Falstaff, asupra veseliei bătrînei Anglii — un mit prezent și în alte țări ale Evului Mediu. Cel care moare este, mai mult decît Falstaff, vechea Anglie“. Accentuarea pe Falstaff apropie filmul lui Welles de valoarea simbolică pe care Cervantes lui Don Quijote de — cavaler al tristei pravietuitor tardiv tisrnului cavaleresc. In viziunea lui Orson Welles. Falstaff apare ca un adevărat cavaler al tristei nepăsări. al autotri- șării, al unei vesele și tragice inconștiente. Cînd ușuraticul Henry devine după moartea tatălui grava maiestate Henric al V-lea, trăind cu acest prilej revelația răspunderilor vîrstei mature, Falstaff nu moare

i-o dădea la Mancha figuri, su- al roman-

O

A

Dacă n-ar fi existat paran
teze, nu știu cum am fi vor
bit despre sîmbăta pe care 
Virgil Ulmeanu a petrecut-o 
la secția motoare a Uzinelor 
„23 August". Fără paranteze, 
ar fi fost o întimplare obiș
nuită. De fapt, și cu parante
ze, tot n-are nimic neobiș
nuit... Dar mai bine s-o po
vestim.

Lucra, așadar, în schimbul 
de sîmbătă după amiază (orele 
15—23). După schimb, tre
buia să-și ia soția (Maria, 20 
de ani) și copilul (Alexandru, 
un an și 6 luni) de la socrii 
lui ca să-i dz.că acasă (au 
primit, de vreun an, aparta
ment nou, în Balta Albă). Nu 
știa că, după plecarea la uzi
nă, primise acasă vizita mamei 

țară (cooperatoa- 
Sămădău, regiunea 

București). Astfel că Maria și

Alexandru nu mai plecaseră 
în vizită (se pregătise în schimb o masă în familie pen
tru ora 23,30). La fabrică însă, 
deși era ora 15,00, schimbul I 
nu dădea nici un semn să 
plece (și doar era sîmbătă, 
ziua cînd te grăbești...). Am
bele schimburi sînt convo
cate de șeful de atelier : pen
tru ca motorul la care se lu
cra (un tip nou, cu aspirație 
naturală, fără turbo-suflan- 
tă) să fie gata pentru proba 
de a doua zi dimineața (du
minică !...) era 
colectivul 
ore de muncă în plus (și 
schimburile erau oricum des- 
completațe căci, pentru spo
rirea randamentului, o parte 
din ei fuseseră trecuți intr-o 
tură specială, de noapte). Nu 
s-a opus nimeni (deși fiecare 
avea un program gata alcătuit

nevoie ca tot 
să accepte cîteva 

muncă

pentru seara aceea!...) Schim
bul 1 a plecat la ora 19,00. A 
rămas schimbul lui Ulmeanu 
(căruia îi reveneau ultimele și 
cele mai importante operații). 
Motorul, deși era nou, era o 
veche cunoștință a tînărului 
nostru. Virgil primise de la 
proiectant însărcinarea să re
ducă dimensiunile camerei de 
la 6 milimetri și 4 zecimi la 
2 milimetri și 4 zecimi („de 
redus, o reduci, dar ce te faci 
cu randamentul ?“). Ora 23... 
Nimeni nu se uită la ceas 
(deși a sosit tura de noapte). 
Ora 24... Manevrele 
(acasă, în Balta Albă, și soția dau semne de 
dare, în bloc încă nu 
stalat telefonul...). Ora 
tea : soția s-a culcat (e obiș
nuită !) mama așteaptă. Gri
ji... (Virgil a fost operat acum 
trei ani de ulcer perforat,

în toi mama 
nerăb- 
s-a in- 
1 noap-

chiar în ziua nunții... „De ce nu-și cruță forțele băiatul 
ăsta ?“... Dar băiatul e sănă
tos tun). Ora 3 noaptea. Ope
rațiile principale sînt gata. 
Schimbul II poate pleca, încă 
o oră și tura de noapte va 
pune carcasa motorului (cu 4 
ore înainte de termen). Ora 
4: un autobuz „H" („bine a 
făcut I.T.B.-ul, cu cursele as
tea de noapte !“) l-a adus pe 
Virgil acasă. Lumină în apar
tament. O clipă spaimă. Mama 
nemișcată, cu paharele de 
vin neatinse în față. Repro
șuri. Explicațiile. Mama a în
țeles. Zîmbește; pare-se, cu 
mîndrie („Fără el, nu se des
curcă nimeni"...). Acum apa
re și Maria („am așteptat 
să-l cerțî dumneata, eu nu mai 
am putere"...). Cină în zori. 
(„Ce-o fi cu motorul ?... La 8 
va fi încercat"). Somn adine... 
(„Liniște, băiețaș, tata e obo-

sit"...). Mic dejun la print. 
(„Dacă nu m-au chemat, în
seamnă că motorul merge"...). 
Mamei i se arată Bucureștiul 
(l-a mai văzut ea, dar mereu 
e ceva de descoperit...). Seara, 
la socrii. Televizor. Varietăți... 
(Meciul s-a dus, nu-i nimic, 
tot nu era cine știe ce—). 
Noapte. Visuri (cu ochii deschiși) ; „Mărie, la anul te an
gajezi și tu... Tot la noi_. Faci și „seralul" (cînd Virgil a „fu- 
rat-o" era în clasa a X-a)—

,Și ceilalți copii ?“ („Auzi,
Și 

(cu 
dar
un 

n-o 
la 
fi 
la

unul singur! — „N-avem 
socrii?"... Apoi, discuții 
ochii închiși) — „Virgil, 
sîmbăta viitoare ieșim la 
local?" — „Promis" (Dacă 
fi iar vreo nevoie, pe 
uzină). Somn (agitat; „ce 
cu motorul ?... A trecut 
bancul de probe ?"...).

Luni dimineața. Probele au 
fost perfecte. O dulce (ei, 
de-ați ști cit de dulce!“...) sa
tisfacție în inima lui Virgil. A 
început bine noua săptămînă...

Cum să povestești o săptă
mînă din viața lui Ulmeanu, 
dacă pentru o singură sîmbă
tă a fost nevoie de atîtea pa
ranteze ?

O

IONEL HRISTEA

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

într-unul din trecutele sale numere o revistă publica articolul „Unde ești copilărie?" în care, parafrazînd versul lui Eminescu, unul din criticii noștri literari trăgea „semnalul de alarmă", întrebîndu-se unde este literatura pentru copii ?Exceptînd cărțile de căpătîi ale copilăriei ce-au fermecat anii de început ai fiecăruia dintre noi, în care intră multe lucrări ale clasicilor noștri — devenite ferfeniță sub degetele catifelate ale celor mici —, exceptînd unele traduceri izbutite (pe degete) ale autorilor contemporani, calitatea cărților pentru copii e nesatisfăcătoare.Incepînd cu Eminescu și Creangă (și chiar înainte de ei), continuînd cu Coșbuc, cu Sadoveanu și Arghezi, toți marii scriitori, cu mici excepții, și-au ' încercat măsura talentului și în acest sector, dînd opere strălucitoare.Astăzi scriitorii noștri de prestigiu evită — iarăși, cu unele excepții — să scrie cărți pentru copii, în special pentru cei mici. Deficiențele trebuie căutate nu în inerția scriitorilor, nu în lipsa de condeie tentate să scrie o literatură pentru copii valoroasă, cît în- tr-o defectuoasă muncă cu autorii. Decalajul existent în prezent între timpul de predare a unei cărți la editură și timpul de apariție este uneori de-a dreptul impresionant. Acest decalaj poate impieta a- supra unei colaborări fructuoase între autor și editură, făcînd foarte adesea această colaborare inoperativă.Cum stau lucrurile în realitate ? Autorul X prezintă o carte la Redacția pentru copii a Editurii tineretului. Dar lucrarea respectivă are nevoie de ilustrații, iar ilustrațiile, evident, de un ilustrator. Mai trec apoi alte luni pînă ilustrațiile sînt gata, într-o primă

pentru că regele îl alungă, ci pentru că înțelege dintr-o dată deșertăciunea amăgirilor sale. El îmbătrînește brusc — asemenea feciorului de erai din „Tinerețe fără bătrinețe și viață fără de moarte" — a lui Ispirescu, care părăsind fantomatica lume a iluziilor și plăcerilor revine pe pămînt. Iluzia de tinerețe pe care o trăiește bătrînul Falstaff vine de la ignorarea răspunderilor vîrstei coapte căci — pare a spune filmul — o veselă neseriozitate îi dă întotdeauna unui bătrîn iluzia tinereții dar aceasta se plătește tragic. Vesel și grav, sobru și uneori poate puțin deșuchiat. filmul lui Welles este, după părerea noastră — cea mai shakespeariană traducție pe celuloid din cîte ne-a fost dat să vedem pe ecrane.De reținut ingeniozitatea regiei, unghiurile insolite din care sînt filmați oamenii. lumina dirijată în admirabile compoziții în secvențele din palatul regal, perfecțiunea cadrajului asemănător artei unui pictor, montajul din planuri scurte, al- temînd cu montajul rezultat din mișcarea personajelor în cadrul aceluiași plan. Lucrat la vîrstă matură de unul din marii artiști ai cinematografului, „Falstaff" este una din acele rare simfonii în imagini care se oferă iubitorilor de film adevărat

formă, și supuse consiliului artistic al editurii spre aprobare. Se întîmplă însă ca unele desene, să aibă nevoie de retușuri, de îmbunătățiri. Se mai poate întîmplă ca desenele să fie respinse în totalitatea lor, iar ilustratorul inițial înlocuit cu altul.Iată de ce cred că unii scriitori evită să scrie cărți pentru copii — în special cărți care au nevoie de ilustrații. Este, desigur, — unul din motivele pentru care literatura celor mici a ajuns să fie socotită o „cenușăreasă", să fie privită în rîndul scriitorilor cu un zîmbet ironic și îngăduitor. Editura tineretului, secția pentru copii, are însă un plan de îndeplinit și cu cine să-1 îndeplinească, dacă scriitorii doriți o evită ? Evident, cu autori foarte tenaci în a aștepta.Un alt impediment care frî- nează evoluția acestui gen de literatură este, cred eu, faptul că, în toate împrejurările, întotdeauna cînd se aduce vorba de ea, e asociată cu literatura pentru tineret: critica literară o analizează (foarte rar) numai în compania acesteia, la Uniunea Scriitorilor există o secție pentru copii și tineret; pînă și unul din premiile decernate anual de Uniunea Scriitorilor este dedicat tot li
teraturii pentru copii și tine
ret.Cum s-a ajuns la această a- sociere de termeni, la această simbioză ? Copilăria ține doar pînă la 14 ani, fiind vîrsta cînd omul descoperă lumea, vîrsta păpușilor — pentru fetițe, a praștiei și a fluturilor — pentru băieți. îi urmează apoi pubertatea, adolescența și de- abia la urmă tinerețea — aceasta anticameră a maturității. între vîrste nu se pot trage granițe distincte, evident, căci ele se interferează. Pentru a fi mai explicit, dau un exemplu. Apreciatele romane ale lui C- Chiriță „Trandafirul alb" și „Cireșarii" sînt scrise — e unanim recunoscut — pentru tineret (autorul a luat anul trecut premiul Uniunii Scriitorilor la acest capitol). Dar ele sînt citite cu aceeași pasiune atît de adolescentul de 16 ani și tînărul de 25, cît și de adultul de 40 de ani, sau chiar de bătrînul septuagenar.Revistele pentru copii ar trebui să înlesnească în mai mare măsura apariția unor lucrări valoroase. Uneori întîl- nim în paginile lor lucrări care nu stîrnesc curiozitatea și interesul celor mici, sînt ininteligibile sau de-a dreptul hilare. Citez dintr-un număr nu prea îndepărtat din „Arici Pogonici" : „Zece fără opt fac = cîte ? / Cifre grase, cifre grele /, Parcă simt un nod în gît. / De rușine aș intra / în pămînt sau în podele / (...). Trebuie să știi,' răspunde / “Nepoțică-mea, Mioara, din c’asa I, care de curind a făcut „miraculoasa" descoperire că 1 + 1 =2, nu vrea nici „breton" nici „funde". Dar sînt sigur că nu poate să vrea nici asemenea versuri improvizate și gratuite. Iată și un fragment de „proză" dintr-un reportaj, publicat în același număr (6/1966) al amintitei reviste : „Globul pămîntesc văzut din interior îți dă un alt fior decît văzut din exterior", La care, nepoțica mea și alți „mici11 ca ea cărora li se adresează albumul rămîn, foarte... lămuriți.Printre multe alte exigențe cred că se impune și disocierea, canalizarea în albie proprie a fiecăruia din cele două feluri de literaturi atît de distincte : pentru copii și pentru tineret. Una este literatura țincilor de-o șchioapă și alta literatura tinerilor gata să treacă pragul maturității!Copiii noștri merită să aibă, cred, o literatură numai a lor și nicidecum una în situație de remorcă, de apendice al altui gen.

DIM. RACHICIATANASIE TOMA

Cadru din filmul ..Falstall1
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rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15).

ACTUALITATEA
Plecarea unei delegații

a P. C. R. în Fran țaMarți dimineața a plecat spre Paris o delegație a Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Ion Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R., membru supleant al C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările Congresului al XVIII-lea al Partidului Comunist Francez.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, Ștefan Bîrlea și Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
(‘Agerpres)

Marți a plecat In 
Elveția delegația Uniu
nii Asociațiilor Stu
denților din România, 
compusă din Romulus 
Bena, șef al Comi
siei internaționale a 
U.A.S.R.. și Aurel 
Ghibuțiu, reprezentan
tul U.A.S.R. la U.T.S., 
care vor participa în
tre 5—8 ianuarie, Ia 
Zurich, la cea de-a 
VII-a Intîlnire euro
peană a organizațiilor 
naționale studențești.

de 
din

păpuși 
Bacău 

ani de 
această

Teatrul 
„Licurici" 
a aniversat 15 
activitate. în 
perioadă au fost pre
zentate 55 de piese, 
vizionate de circa 
650 000 de copil. Cu 
prilejul aniversării, în 
sala Teatrului de Stat 
din Bacău a fost pre
zentat în ] 
spectacolul de 
tăți ,,Fantezii8, 
nat de 
maturilor, 
teatrului 
expoziție 
aspecte din 
păpușarilor

premiera 
‘ varie- 

desti- 
această dată 

în holul 
s-a deschis o 

ce prezintă 
activitatea 
băcăuani.

BRAȘOV . 
respondentul nostru).

Sala clubului ,,6 
Martie" din Sighișoara 
s-a transformat într-u- 
na din amieze într-un 
adevărat amfiteatru 
universitar. Cîteva su
te de intelectuali din 
satele 
fesori,

(de la co-

raionului, 
învățători,

pro- 
in-

gineri agronomi, me
dici și-au dat aici în- 
tîlnire, din 
comitetului
U.T.C., cu 
universitari 
cu și Gneorghe Chiș, 
de la Universitatea 
din Cluj.

Oamenii de știință 
clujeni au prezentat 
foștilor lor studenți 
din diferite promoții, 
celorlalți 
două interesante 
legeri în 
formarea 
poporului 
respectiv, 
lizări 
tehnicii mondiale 
domeniul explorărilor 
Cosmosului. Ambele 
„cursuri" au fost au
diate șl primite cu 
mult interes. Inițiativa 
comitetului raional al 
U.T.C. este lăudabilă, 
în intenția organizato
rilor este prevăzut un 
ciclu întreg pe o te
matică diversă de ex
puneri ale oamenilor 
de știință și cultură 
cu renume în fața in
telectualilor din satele 
raionului

inițiativa 
raional al 
profesorii 

Ștefan Pas-

intelectuali 
pre- 

legătură cu 
limbii și a 

român și 
ultimele res

ale științei și 
în

Sighișoara.

(de Ia co- 
nostru). 

în ve-

PITEȘTI 
respondentul

Nu demult, 
cinătatea comunei Hîr- 
sești, raionul Costești, 
pe malul sting al rîu-

Noi cărți 

muzicale

strădaniile Editurii Muzica-Prin
le, găsim în aceste zile în librării 
o vastă gamă de lucrări de muzi
cologie sau de popularizare a mu
zicii printre care am aminti lucra
rea Iul Edwin Fischer „Sonatele 
pentru pian de Beethoven- (o sui
tă de 9 prelegeri despre cele 32 de 
sonate ale lui Beethoven susținute 
în anul 1945), o amplă lucrare de 
sinteză a compozitorului Doru 
Popovicl despre istoria muzicii 
corale românești, o culegere de 
eseuri despre muzică întocmite de 
Emil Mânu (în care putem găsi 
cîteva studii și articole despre 
arta sunetelor semnate de T. Ar- 
ghezl, C. Bacovia, L. Blaga, G. 
Bogza,D. Botta, G. Călinescu, A. 
Holban, N. Iorga, C. Petrescu, M. 
Ralea, M. Sebastian, T. Vianu), 
cartea de amintiri a lui Edith Plaf 
Întitulată „In vîrtejul norocului- și 
vasta lucrare de specialitate pe 
care compozitorul clujean Max 
Elsikovlts o Închină „Polifoniei 
vocale Renașterii-.

Tr. P.

lui Cotmeana, la 
adîncime de 12 metri, 
au fost descoperite 
fragmente dintr-un 
schelet aparținînd u- 
nui elefant meridional 
denumit Arhidiskodon 
meridionalis-Nesti.

Cercetările efectua
te pînă în prezent asu
pra pieselor dezgro
pate au stabilit 
este vorba de 
exemplar adult, 
prezentantul celor mai 
mari elefanți care au 
trăit în pleistocen. 
Primele date în legă
tură cu această desco
perire aparține tînăru- 
lui Marin Runceanu.

că 
un 
re- Se restaurează zonele vechii cetăfi din Tg. Mureș.

Premiile concursului 
„Vasile Alecsandri"

La concursul „Vasile Alec- 
sandri" pentru piese într-un 
act, piese de teatru de păpuși 
și de teatru școlar — ediția 
1966, organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă, au fost acordate următoa
rele premii și mențiuni:

PREMIUL I, piesei „Iancu 
la Hălmagiu" de Paul Everac, 
PREMIUL AL II-LEA piese
lor „Lămiie și Portocală" de 
Ștefan Haralamb și „A doua 
moarte" de Valentin Mnntea- 
nu, PREMIUL AL III-LEA 
pieselor „Capul Brîncovenilor" 
de Mihai Georgescu și „Un- 
de-s marile iubiri ?" de Silvia 
Andreescu și Theodor Măne- 
scu, și MENȚIUNI pieselor : 
„Necunoscuta" de Constanța 
Marin, „Inamicii" de Dumitru 
Solomon și „O apărare ciuda
tă" de Ionel Hristea.

PBEMIUL I pentru piese de 
TEATRU ȘCOLAR n-a fost a-

cordat. PREMIUL AL II-LEA 
a fost atribuit piesei „Călătorie 
peste trei mări" de Dumitru 
Stanciu, PREMIUL AL III- 
LEA piesei „Cui îi este frică la 
urmă" de Âlecu Popovici, iar 
MENȚIUNI pieselor: „Taina 
campionului" de Constantin 
Teodori și Erica Petrușca, 
„Mușchetarii și suflerul" de 
Traian Lalescu și „Acțiunea 
F. D.“ de Alexandru Adrian, 

PREMIUL I pentru PIESE 
DE TEATRU DE PĂPUȘI a 
fost acordat piesei „O fetiță 
caută un cintec" de Alecu 
Popovici, PREMIUL AL II- 
LEA, piesei „Orele lui Mihuț" 
de Xenia Roman, PREMIUL 
AL III-LEA, piesei „Pană al
bă — dispărut" de Margareta 
Diaconu și Petrina Petre, 
MENȚIUNE pielei „Anul vechi 
a plecat, bine-ai venit An Nou" 
de Viniciu Gafița.

(Agerpres)

Retortele chimiștilor sau lanțul continuu 
al reacțiilor

J

La Institutul de fizi
că atomică a fost pus 
în funcțiune un nou 
calculator electronic 
tranzistorizat CET-501.

Față de predeceso
rul său CET-500, noul 
calculator are perfor
manțe superioare în 
ceea ce privește vite
za maximă de lucru — 
10 000 de adunări pe 
secundă,

Majoritatea pieselor 
componente ale calcu
latorului sînt produse 
în țară, inclusiv cele 
aproxiaaativ 3 000 de 
tranzistoare cu germa- 
niu și un număr aproa
pe egal de diode.

(Agerpres)

Scenă din spectacolul Tea
trului de Stat din Brașov cu 
piesa lui Eugen Barbu „Să 
nu-ti iaci prăvălie cu scară"

• In ultimele zile, numeroși sportivi au fost 
distinși cu titlurile de maeștri emeriți și 
maeștri ai sportului. Au primit titlul de ma
estru emerit al sportului voleibaliștii N. Băr
buță, Gh. Corbeanu, C. Ganciu, și Seb. 
Mihăilescu. Printre cei 113 sportivi distinși 
cu titlul de maestru al sportului figurează 
motociclistul Al. Datcu, tenismanul P. Măr- 
mureanu, boxerul C. Niculescu, călărețul O. 
Recer, gimnasta Elena Tutan, handbaliștii 
Cr. Gațu, Gh. Goran, Gh. Lieu, C. Penu și 
alții.

• Selecționata olimpică de fotbal a țării 
noastre își va începe astăzi turneul în A- 
merica de sud susținînd la Montevideo un 
meci în compania echipei Cero. Trei zile mai 
tîrziu fotbaliștii noștri vor juca în același 
oraș cu echipa selecționată a Uruguayului. In 
zilele de 10 și 12 ianuarie echipa va evolua 
în Chile. Datele meciurilor care vor avea loc 
în continuarea turneului urmează să fie sta
bilite.

• Echipa masculină de baschet Royal IV 
S.C.A. și-a continuat pregătirile în vederea 
meciului pe care-1 va susține duminică la 
București cu echipa Dinamo, în cadrul com
petiției internaționale „Cupa cupelor". Din 
rîndul echipei o formă deosebită demonstrea
ză d’Hoir și Van Velsen, cei mai buni jucă
tori ai formației.

In ultimul meci internațional amical al se
zonului 1966, Royal IV a învins cu scorul de 
83—74 echipa italiană Ignis Varese.

• Renumitul atlet australian, Ron Clarke, 
deținător a 5 recorduri mondiale, va evolua 
în cursul acestei luni în cadrul unui concurs 
internațional de cros care va avea Ioc la Mi
lano. La acest cros, programat la 22 ianua- 

dintrerie, și-au anunțat participarea unii 
cei mai valoroși specialiști europeni. După 
această competiție, Clarke va pleca în S.U.A., 
pentru a evolua la Portland (Oregon), într-o 
cursă de 2 mile. El speră să-l întilnească pe 
recordmanul mondial Ryun. Ron Clarke a 
anunțat oficial că va mai concura 
la întrecerile pe teren acoperit 
Angeles și San 
februarie.

Francisco, ce vor

în S.U.A. 
de la Los 

avea loc în

întreceriles-a mai anunțat,
ediții a „Sâptămînii sportive 

urmează să se desfășoare la

• După cum 
celei de-a treia 
internaționale" 
sfîrșitul lunii octombrie la Ciudat de Mexico, 
în prezent, la sugestia unor comitete olimpice 
internaționale din 5 țări, comitetul de organi
zare studiază posibilitatea schimbării datelor. 
Se proiectează ca „Săptămîna sportivă inter
națională" să aibă loc în aprilie 1968 la Ciu
dad de Mexico, pentru a se oferi posibilitatea 
sportivilor de a se acomoda mai bine cu ba
zele sportive ale viitoarei Olimpiade de vară, 
care în acea perioadă vor fi gata de întreceri.

(Agerpres)

Clasamentul echipelor reprezentative 
europene de fotbal pe anul 1966

* Selecționata României pe locul 8-9
Revista săptămînală de spe
cialitate „France-Fotball", 
care apare la Paris, a stabi
lit clasamentul celor mai 
bune echipe reprezentative 
europene pe anul 1966. 
Primul loc a fost a- 
tribuit echipei Angliei, 
campioană mondială. Se
lecționata României o- 
cupă locul 8—9, împreună 
cu echipa Suediei. Iată cum

se prezintă acest clasa
ment : I. Anglia ; 2—3.
R. F. Germană, Portugalia-, 
4. U.R.S.S.; 5—6. Ungaria 
Italia ; 7. R. D. Germană ;

Suedia ; 
Spania, 
Belgia,

8—9. România,
10—12. Bulgaria, 
Olanda ; 13—15.
Iugoslavia, Cehoslovacia; 
16—20. Austria, Irlanda, 
Franța, Polonia, Irlanda de 
nord.

(Urmare din pag. I) 
ca fond, nici ca nivel. El este 
redactat în grabă, fără respec
tarea unei înlănțuiri logice și 
fluente, fără preocupări de 
claritate, concizie și stil.Referindu-ne la manualul de clasa a X-a, ne vom limita și de astă dată doar Ia primele pagini, alegînd, în 'treacăt, unele fapte sporadice care reprezintă doar o foarte mică parte din ceea ce ar fi de spus. La pagina 6 : nu toate metaloidele sînt rele conducătoare, Ce ne facem cu cărbunele ? La pagina 7 : invers de cum spune manualul, aerul umed este mai rău conducător decît aerul uscat, fiindcă picăturile de ceață în suspensie fixează ionii și le micșorează mobilitatea. La pagina 9 : manualul afirmă că „Studiul electricității cuprinde grupuri de fenomene produse de electronii liberi. El se împarte în două capitole mari: electrostatica, care studiază fenomenele produse de electroni în echilibru și elec- 
trocinetica, care studiază fenomenele produse de transportul electronilor prin conductoare". Este cu atît mai bizar cu cît această afirmație o găsim repetată an de an în ediții succesive. Electronii nu sînt singurii purtători de sarcină. La pagina 16 : este absurd să se vorbească despre intensitatea curentului și de unitatea Amper, cîtă vreme nu s-a snus încă ce este curentul electric. La pagina 17 găsim în manual : „El (sistemul internațional) poartă numele de sistemul MKSA raționalizat sau prescurtat SI, deoarece formulele scrise în acest sistem sînt raționalizate". Cum nu se explică nicăieri ce în-

FIZICA ÎN LICEU mseamnă raționalizare, fraza citată este ea însăși irațională. Cu asemenea stil nu te mai miri de stilul candidaților la examenele de admitere în facultăți ! Trecînd peste alte observații, ne exprimăm uimirea că în figura 169 liniile de forță sînt reprezentate ca linii închise „atît în cazul so- lenoidului cît și în cazul magnetului permanent". Magnetismul este o treabă foarte serioasă și e total greșit să faci asemenea afirmații inexacte numai pentru a evita dificila problemă a polilor magnetici. In fond, nici manualul de cla
sa a X-a nu este mai bun, mai 
clar, mai concis, mai cuprin
zător și mai bine stilizat decît 
al clasei a IX-a. Opiniem pen
tru înlocuirea lui cît mai grab
nică.

Cartea de clasa a Xl-a se 
deosebește de precedentele 
analizate mai sus, prin aceea 
că este incă și mai descusu
tă, și mai flecară. Adevărat 
că autorul imparte vina cu 
programa analitică ! Poate că mă înșel, dar, în prima analiză, ni s-a părut pe vremuri mai bună cartea profesorului Vieroșanu, astăzi înlocuită. In tot cazul mă simt Ispitit să-l pasti- șez pe George Topîrceanu care, odată la Ziua Cărții spunea : „Sînt cărți morale și 
cărți de morală, după cum 
există cărți clare și cărți di
dactice". Manualul începe cu studiu1 mișcării oscilatorii. După definiția ei. urmată de a unora dintre parametri, se

comite Imprudența de a introduce noțiunea superfluă de oscilații quaziperiodice sau 
pseudoperiodice, uitînd a se folosi din capul locului denumirea curentă de oscilații a- 
mortizate, Neputînd să explice mai departe noțiunea de fază, autorul o ia de la capăt și consideră mișcarea oscilatorie, cu toți parametrii săi, ca rezultată din proiecția pe diametru a unei mișcări pe cerc. 
El ajunge astfel abia după 18 
pagini să epuizeze un capitol 
ce se putea trata continuu și 
cu același conținut faptic pe 
cei mult 6 pagini. La pagina 20 sub titlul unde transversale cartea citează exemplul undelor superficiale și dă chiar o figură, ca după aceea să se afirme că „aceste unde se vor produce numai în corpurile solide, deoarece numai ele au formă proprie". în fapt, undele transversale se pot forma și pe orice suprafață de separație între două lichide sau gaze de densități diferite. La pagina 36 explicația fenomenului de reverberație nu corespunde faptelor, nici la pagina următoare. Tot la pagina 36, intensitatea maximă a sunetului apare după direcția A-A’ și nu după direcțiile punctate, cum vrea și explică manualul. Acestea nu sînt decît „visi d’arte, visi d’autore". La pagina 37 citim că „întărirea și slăbirea sunetului de către sunet se numește interferența ’sunetelor". Renunțăm la orice comentarii. La pagina 52 : cîtă vreme în manua

lul clasei precedente nu s-a pomenit nimic despre energia unui condensator încărcat, nici a unei inductanțe, orice explicație bazată pe transferul de energie nu-și poate atinge scopul. Ca și în cazul celorlalte manuale am putea continua încă mult cu exemplele de acest fel referindu-ne doar la primele pagini. Ne o- prim însă aici. Observațiile noastre detaliate le-am înaintat Ministerului învățămîntu- lui.încheind cele spuse e cazul să înserăm o seamă de concluzii.
• Așa cum o văd programe

le analitice, fizica in liceu nu 
depășește caracterul vulgar 
de știință amuzantă. Așa cum 
o tratează manualele, această 
știință amuzantă devine însă 
inutil de pedantă și de plicti
coasă. Așa cum o vede Mi
nisterul Tnvățămîntului, s-ar 
părea că se predă destulă fi
zică în liceu incit să fie justi
ficată suprimarea cursului 
respectiv din primii ani ai in- 
vătămîntului politehnic, înlo- 
cuindu-1 cu un curs de așa-zisă „Fizică superioară" în anii 
mari de studiu. Totuși, ca să 
nu cadă prea mulți candidați 
la bacalaureat și Ia examenul 
de admitere, tot Ministerul 
Tnvățămîntului a simplificat 
lucrurile, redneînd fără milă 
programele respective, și așa 
peste măsură de reduse. în
trebăm : Ce mai rămîne ast
fel ca bagaj de cunoștințe 
studentului care intră în fa
cultate ? Insistăm deci ca pro

gramele analitice să fie adu
se cu Îndrăzneală la nivelul 
celor mai bune școli din lume. 
Cărțile să fie selecționate prin 
concursuri anunțate în timp 
util, suprimindu-se monopo
lurile. (Pentru redactarea unei 
singure cărți un autor serios 
are nevoie de cel puțin un an.)

Știind că din toate, cea mai 
grea este limba maternă, să 
se pună cuvenitul accent pe 
stil, concizie, claritate și co
rectitudinea limbajului știin
țific.

Este sigur că mulți profesori 
din invățămintul liceal, izo
lați în orășele de provincie, 
se vor simți depășiți de nive
lul noilor programe analitice 
pe care le propunem. Ei tre
buie să fie ajutați prin cursuri 
de vacanță făcute cu profesori 
aleși din corpul didactic uni
versitar. în centrele universi
tare. Consider, de asemenea, 
că trebuie insistat In direcția 
amenajării mai corespunză
toare a amfiteatrelor de fizică 
și pentru repunerea în starea 
inițială a fostelor amfiteatre 
dezafectate și transformate în 
săli de clasă obișnuite. E ca
zul să se pună accent și pe 
îmbogățirea cu orice preț a 
materialului didactic din 
TOATE liceele și pe caracte
rul obligatoriu experimental al 
lecțiilor de fizică. De aseme
nea, ni se nare util ca manua
lele de fizică să conțină, pen
tru lectură facultativă, infor
mații mai ample despre via
ța oamenilor de seamă, des
pre dezvoltarea istorică a cu
noștințelor și concepțiilor 
științifice, să se pună accent 
pe o predare legată dialectic 
prin corelații de alte domenii 
de cultură, cu faptele istorico- 
sociale din epoca respectivă.

(Urmare din pag. I) condiții optime a procesului de producție pe timpul iernii. „Mai exact, preciza directorul combinatului, este vorba despre asigurarea stocurilor tampon de materiale și piese de schimb, de protejarea prin izolare cu lină minerală a rezervoarelor pentru fenol, a altor instalații și conducte, de efectuarea reparațiilor necesare revizuirii liniilor de transport în cadrul combinatului și prevenirea în- zăpezirii arterelor de circulație. în vederea realizării planului pe anul în curs au mai fost luate și alte măsuri. Printre acestea se înscriu unele lucrări care au sporit capacitatea de producție la nitrocalcar — îngrășămînt, cu 8 000 tone pe an, la fabricarea de azotat de amoniu cu 5 500 tone pe an, iar Ia fabrica de amoniac cu 30 000 tone anual. In urma montării a două săli de comandă centralizate a instalațiilor de ardere și neutralizare, vom înregistra o substanțială creștere a productivității muncii în fabricile de acid azotic 50 la sută și azotat de amoniu-îngrășămînt.

Merită apoi a fl amintite cele 34 de inovații aplicate anul trecut în sectoarele noastre productive și care vor avea o eficiență maximă în producția anului acesta. Unele dintre ele ca: procedeul stratului spumat în vederea intensificării procesului de absorbție alcalină, modificarea în alimentarea cu aburi a fabricii noi de fenol, cromarea poroasă a segmenților și încărcarea rulmenților și altele măresc productivitatea muncii în secțiile respective și aduc combinatului economii de sute de mii de lei anual".
Dar întregul complex 

de măsuri luat din timp 
de către conducerea 
combinatului pentru a- 
sigurarea ritmului con
stant al producției în 
toate secțiile și pentru 
înfăptuirea integrală a 
sarcinilor ce le revin 
chimiștilor în cel de al 
doilea an al cincinalu
lui nu pot fi expuse în 
cîteva cuvinte. Efectul 
lor s-a văzut curînd. La 
numai 48 de ore din 
noul an, combinatul pro
dusese peste plan 158 
de tone amoniu, 7 tone 
de fenol, 2 tone bibo- 
tax etc. Așadar, chimiș- tii făgărășeni au luat 
un start foarte bun.

Poftiți q misadă pe gustul dumneavoastră

GOLGOTA — cinemascop —
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Flamura (orele 9| 11,45; 14,30; 
17,30; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE
rulează la Republica (orela 
9,30; 11,45; 14,15; 16,45; 19;
21,15; București (orele 8,45; 
11,15; 13.45; 16,15; 18,45; 21), 
Grivita (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Melodia (orelo 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

SANJURO — cinemascop — 
rulează Ia Luceafărul (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30: 21), Excelsior (orele 
9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30;
20,45), Modem (orele 9; lt,15t 
13,30; 16; 18,30; 21).

CUMBITE
rulează la Capitol (orele 
11; 13,30: 15; 17; 19; 21).

NOTRE DAME DE PARIS — cine* 
mascop —

rulează la Lumina (orele 9< 
12,15; 18; 21).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA
rulează la Central (orele 8,45; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30), Mio
rița (orele 8,45; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45).

MOȘ GERILÂ
rulează la Union (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30), Doina (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

PE CĂRĂRILE JUNGLEI — CULE
SUL CIUPERCILOR — ÎNFLORIM 
ȘI NOI CU ȚARA

rulează la Timpuri No! (orele 
9—21 In continuare).

RIDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Giulești (orele 15,301 
18; 20,30).

PODURI PESTE TIMP
rulează Ia Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30| 
16; 18,15; 20,30).

MINUNATA ANGELICA — cine
mascop —

rulează la Înfrățirea (orele 14; 
16; 18,15; 20,30).

FEMEILE — cinemascop — 
rulează la Crîngași (orele
15,30; 18; 21), Unirea (orele
15,30; 18; 20,30).

WEEK-END LA ZUYDCOOTE -* 
cinemascop —

rulează Ia Dacia (orele 8,30; 
13,30: in continuare 16; 18,30; 
21).

ANUNȚ MATRIMONIAL
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30), Volga (orele 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,45).

BARBĂ ROȘIE — cinemascop — 
(ambele serii)

rulează la Flacăra (orele 15,30;
19.30) , Floreasca (orele 9;
12,30; 16. 19,30).

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează la Vitan (orele 15,30»
18; 20,15).

OMUL DIN RIO
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30), Munca (orele 16; 
18,15; 20,30), Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30), Ferentari (ore
le 15,30; 18; 20,30).

PORUMBELUL DE ARGILĂ 
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30), CotrOceni
(orele 15,15; 18; 20 45).

CIMARON — cinemascop — 
rulează Ia Pacea (orele 15,45; 
18; 20 15), de Ia 5 Ianuarie 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30, 
pînă la 4 ianuarie).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinema
scop —

rulează la Arta (orele 9; 11; 
13; 15, 17; 19; 21), Druraul
Sării (orele 11; 15,30; 18;
20.30) .

TUNELUL — cinemascop — 
rulează la Popular (orele 15,30» 
18; 20,30).

FAUST XX — cinemascop — 
rulează la Aurora (orale 8,30; 
10,30; 12,30, 14,30, 16,30;
18,30: 20.30; Lira (orele 15,30; 
18; 20,30).

POVESTEA PROSTIEI MELE 
rulează Ia Moșilor (orela 15,30» 
18; 20,30).

DIPLOMATUL GOL
rulează Ia Colentina (orela 
15,30; 17,45; 20).

FALSTAF
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18; 20,30).

„Deconectant"

FERIȚI-VA AUTOMOBILUL 
rulează la Clubul Uzinelor Re
publica (orele 15; 17,30; 20).

MIERCURI 4 IANUARIE 1967(Urmare din pag. I)
se poate trimite la refacere la 
un alt semn. E cuceritoare a- 
ceastă Înțelepciune, atit de cu
ceritoare, Incit și cei care o 
propagă rămîn după ultimul 
cuvînt cu gura căscată ca la 
dentist I Filozofia e colportată 
de cei cărora unii le spun cu 
răutate snobi, deși sint nevi- 
novați cititori de informații 
„savante* strecurate în pagi
nile unor reviste străine, publi
citare, informații conviețuind 
alături de reclama unui sutien 
Trioumph sau de colonia Nina 
Ricci. Dar cine stnt autorii 1 
De obicei, devenit! tilozofl 
după insiste bătăi la ușa ade
văratei arte și care, lipsiți de 
talent, au trebuit să se mulțu
mească și cu ce s-o găsi în 
ograda literaturii sau Ulmului. 
Nu numai că și-au alcătuit a

filozofie care maschează co
merțul veros cu pilule de celu
loid și maculatură carnavalesc 
colorată, dar au șl reteta suc
cesului ferm : bicepși ce se 
string catapultînd pumni zdra
veni altuia, prințese șl marchi
ze transparent sau deloc dra
pate, zece minute de cavalca
dă și ce-o da domnul. Aposto
lii „deconectării" au certitudi
nea că bătaia de pe pînza cu 
umbre va fi anticipată Ia casă. 
E oare un semn al vieții mo
derne, cu ritmul său trepidant, 
cu timpul său drămuit zgîrcit 
pentru meditație șl desfătare 
estetică 1 Oare lirismul de ca
litate și vibrația la frumosul 
pe care-1 credem etern sint as
tăzi pasagere, cu alte cuvinte 
pe ducă ? Să reflectăm puțin 
împreună in zilele ce vor urma.

18,00 : Emisiune pentru copii și tineretul școlar: „Albă ca Zăpada și cei 7 pitici... magnifici" — spectacol prezentat în cadrul programului de vacanță de cercul de teatru al Palatului pionierilor din București ; 19,00 : Telejurnalul de seară ; 19,23 ; „Sah" ; 19,45 1Telecronica economică ; 20,05 i Cronica discului ; 20,25 • Cabinet medical T. V. : 20,45 . Divertisment muzical cu... Puica Igiroșeanu ; 21,00 : Casa noastră — film realizat de Studioul de televiziune ; 21,30 : Seară de operă la Iași ; 22,40 5 Telejurnalul de noapte.
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km sud de Hanoi.

această regiune 
ai regelui Mos-

El își 
temerile : 

din corpu- 
știe nimic 
activitateafată de preve-acor-

aeriană din Insula 
bombardat masiv 
situate în partea 

Vietnamului de 
după-amiezii,

triburilor de africani din 
un mare

de 50 de africani au atacat luni postul de 
localitatea Leribe, situat la 100 de km
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nou 
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„cavalerii
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VIETNAMUL DE SUD. Oră de curs la una din numeroasele școli care funcționează în regiunile eliberate

ale lui Harrison Salisbury
■ i
Ziarul „New York Times" a publicat o nouă corespon

dență din partea trimisului său special la Hanoi, Harrison Sa
lisbury, in care acesta arată că la 24 aprilie, anul trecut, un 
raid al aviației americane a ucis 72 de persoane și a rănit 46, 
într-o localitate situată la 120 ■'<! V

Tulburări
în Lesotho

Un grup 
poliție din 
de Maseru. Agențiile de presă precizează că acesta a 
fost al doilea atac in decurs de o săptămină, organizat 
de membrii 
unde există 
hoeshoe II.Atacul precedent a Ia sfîrșitul săptăminii trecute, asupra postului de poliție din localitatea Butha Buthe. Incidentele au survenit in urma punerii suveranului sub stare de arest, din ordinul primului ministru Leabua Jonathan.Agenția REUTER amintește cu acest prilej, că divergențele dintre tinărul rege și premierul Jonathan își au izvorul printre altele, în politica premierului de strîngere a relațiilor cu Republica Sud-afri- cană cu care regele nu este de acord, precum și în nemulțu-

mirea regelui derile constituției care dă puteri largi primului ministru.In legătură cu situația creată în țară în urma atestării lui Moshoesthoe, primul ministru a convocat o reuniune a șefilor celor 22 de triburi din Lesotho, pentru a decide soarta monarhului. Observatorii de la Maseru menționează că, anterior, o parte din șefii de trib i-au cerut regelui să renunțe la atitudinea sa și să accepte rolul de monarh parlamentar ce i-a fost fixat prin constituția care a fost promulgată odată cu independenta fostului protectorat britanic Basutoland, la 4 octombrie 1966.
premierului 

Fidel Castro

Senatorul democrat Joseph Clark din statul Oregon a 
ținut să se ocupe, într-o emisiune televizată de activitatea 
faimoasei C.I.A. (Central Intelligence Agency). Senatoru
lui, membru al comisiei pentru afaceri externe, nu-i este, 
desigur, străină raza de acțiune a acestui instrument de 
spionaj și diversiune pe scară internațională care este 
C.I.A.

Salisbury subliniază că a- ceastă localitate, Ki'entiung, „nu avea nici un fel de obiective militare vizibile". Ziaristul american a arătat, pe de altă parte, că potrivit informațiilor pe care le-a primit din partea autorităților nord-viet- nameze, 14 persoane au fost ucise într-un sat la 2 noiembrie, printre cei uciși aflîndu- se soția și cinci din cei șapte copii ai președintelui Comunității locale romano-catolice. Un preot vietnamez a declarat lui Salisbury că raidurile americane au distrus un cimitir romano-catolic, care fusese a- menajat cu ajutorul contribuțiilor primite din partea catolicilor din S.U.A.
Reluarea luptelor
în cursul zilei de luni, la 

ora 7.00 G.M.T., in Vietnamul 
de sud a luat sfîrșit perioada 
de încetare a focului cu 
prilejul sărbătorii Anului Nou, 
reluîndu-se ostilitățile. După 
cum transmite corespondentul 
agenției France Presse, 
înainte de 
bardierele 
decolat de 
Son Nhut,

de la baza 
Guam au 
provinciile 
nordică a 
sud. în cursul 
au fost semnalate alte două 
bombardamente ale aviației 
americane. în sudul provinciei 
Quang Tin și într-un loc si
tuat la 20 km vest de orașul 
Hue, unde se crede că ar 
exista, o importantă concen
trare .a forțelor patriotice.

Alte acțiuni au fost semna
late în zona deltei fluviului 
Mekong, în provinciile Vinh 
Long și Vinh Binh. Pe șo
seaua de la Bien Hoa un ve- 
hițul al artileriei americane 
a sărit în aer din cauza unei 
mine, prorocind moartea a 
patru militari americani. U.R.S.S. Vedere generală a Combinatului metalurgic din Kuznețk

DIFICULTĂȚI

ÎN ORGANIZAREA
CONFERINȚEI „CELOR ȘASE"

încă 
această ora bom- 
americane care au 
la aerodromul Tan 
de lingă Saigon, și

Sărbătoarea

• Relațiile Canadei cu Statele 
Unite nu au fost niciodată atît de 
încordate ca în prezent cînd Ca
nada se pregătește să-și sărbăto
rească centenarul, se arată într-o 
corespondență specială publicată 
în paginile ziarului „New York 
Times". Neînțelegerile afectează o 
gamă largă de probleme, începînd 
cu cele de politică externă și ter- 
minînd cu cele legate de dreptu
rile și obligațiile companiilor «ame
ricane care operează în Canada.

• Furtuna care s-a abătut sîm- 
bătă noapte asupra statului Rio a 
provocat moartea a 3? de persoa
ne. Un număr de 50 de clădiți ati 
fost avariate, iat comunicațiile în
tre principalele orașe ale statului 
au fost întrerupte. Autoritățile au 
luat de urgență măsuri de evacua
re a populației din regiunea sinis
trată. Orașul Sodreîandia continuă 
să se afle izolat de celelalte' cen
tre ale statului. Comunicațiile 
cu capitala țării au fost de ase
menea, întrerupte. .

FURTUL DE LA DULWICH

a Birmaniei
Poporul birman aniversează 

un eveniment memorabil în 
istoria țării sale — ziua in
dependenței. La 4 ianuarie 
1948, după o luptă îndelunga
tă împotriva dominației colo
niale. a fost proclamată inde
pendenta de stat a Uniunii 
Birmane. Evenimentul acesta 
a marcat o nouă etapă în via
ța poporului birman.

Poporul nostru urmărește 
cu simpatie eforturile po
porului birman pentru dez
voltarea economică și soeial- 
culturală a tării silf, pentru 
consolidarea independenței 
patriei. Ca rezultat al națio
nalizării a luat naștere un 
sector de stat care se dez
voltă și capătă o tot ihai mare 
pondere in economia naționa
lă. Se construiesc noi între
prinderi, producția industrială 
cuncscînd c permanentă creș
tere. Agricultura, în care a 
fost interzisă exploatarea feu
dală, înregistrează, de aseme
nea, progrese. Se depun efor
turi pe tărîmul asistenței me- 
dico-sanitare ca și în dome
niul învățămintului și culturii.

Pe plan extern Birmania se 
pronunță pentru neaderarea 
Ia blocurile militare, pentru 
colaborare cu toate țările, in
diferent de sistemul lor social 
și politic.

Intre Republica Socialistă 
România și Uniunea Birmană 
s-au statornicit în decursul a- 
nilor legături de prietenie. 
Relațiile economice și cultu
rale între țările noastre cu
nosc o continuă dezvoltare. O 
importantă contribuție la întă
rirea prieteniei și colaborării 
româno-birmane au adus în
tâlnirile dintre oamenii de stat 
ai celor două țări.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Uniunii Birmane, po
porul, tineretul nostru, trans
mit poporului și tineretului 
birman calde felicitări, urări 
de prosperitate și pace.

• Cel mai mare furt de opere de 
artă din istorie a avut loc vineri 
noaptea la binecunoscuta galerie 
de artă Dulwich de la marginea 
Londrei. Cele opt tablouri celebre 
furate valorează, potrivit unor a- 
precieri oficiale 1,5 milioane lire 
sterline. Printre ele se află trei 
pînze ale lui Rembrandt și trei ale 
lui Rubens. Cel mai mare furt de 
pînă acum datează din 1961, cînd 
opt tablouri de Cezanne au fost 
sustrase dlntr-un muzeu francez.

Galeria Dulwich este una dintre 
cele mai valoroase colecții de pic
tură din Londra, cuprinzînd nume
roase creații ale unor pictori cele
bri, mai ales olandezi.

Scotland Yard-ul a mobilizat 
toate efectivele sale pentru regă
sirea tablourilor furate.

• Toți guvernatorii de provincii 
din Argentina au demisionat luni 
pentru a facilita realizarea acțiu
nii președintelui republicii de în
tărire a aparatului administrativ 
al țării. Această acțiune a început 
joia trecută prin demisia cabinetu
lui argentinian.

• Anul politic vest-european va 
fi inaugurat la 4 ianuarie, o dată 
cu deschiderea la Roma a confe
rinței unor lideri ai partidelor so
cial-democrat vest-europene. La a- 
ceastă reuniune urmează să ia par
te Willy Brandt, președintele 
P.S.D.G., vice-cancelar și ministru 
al afacerilor externe al R. F. a Ger
maniei, Jens Otto Krag, prim mi
nistru și președinte al partidului' 
sdcial-democrat din Danemarca, 
Guy Mollet, secretar general al 
partidului socialist francez (S.F.I.O.) ' 
George Brown, ministrul de exter
ne ai Angliei, Torsten Nilsson, mi
nistru de externe'al Suediei, Pie
tro Nenni' vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Italiei și 
președinte al partidului socialist 
unificat italian, precum și Bruno 
Kreisky, secretar al partidului so
cialist austriac.

Proiectata conferință la ni
vel înalt a „celor șa»e“ 
pină dificultăți. Cercuri 
mate afirmă că Olanda șl 
gla ar manifesta răceală 
de propunerea ministrului 
externe al Italiei, Amintore 
fani. privitoare la convocarea 
unei asemenea conferințe. A- 
ceste țări ar fi mai preocupate 
de eventualitatea intrării An
gliei în Piața comună decît de 
participarea la conferința pro
iectată. Ele sint de părere că 
conferința n-ar putea fi utilă 
înainte de încheierea turneului 
premierului Wilson in țările 
Pieței comune.

îniîm- 
infor- 

Bel- 
față 

de 
Fan-

DECLARAȚIA LUI RUBY
• Jack Ruby a înregistrat pe 

bandă de magnetofon o declarație 
in care afirmă că nu făcea parte 
dintr-o conspirație în momentul în 
care l-a ucis pe Lee Oswald, asa
sinul prezumtiv al tostului preșe
dinte al S.U.A., J. Kennedy.

Ruby, aflat la spitalul 
land" din Dallas
de cancer generalizat, afirmă, 
odată, că nu l-a cunoscut pe 
wald înainte de a-1 ucide.

• Rezultatele unui sondaj al opi
niei publice britanice efectuat de cu
noscutul institut „Gallup" arată că 
englezii se așteaptă la serioase di
ficultăți în 1967. Pentru prima dată 
în ultimii zece ani pesimiștii sînt 
mai numeroși decît optimiștii. Nu- 
mai- 27 .la sută, dintre cei interogați 
speră ca 
decît cel 
ce 38 la 
viitor va

A

In versuri

i'S»

anul 1967 sa fio mai bun 
care, s-a încheiat, în timp 
sută considera ca anul 
ti mai dificil.

Sl proză.
poem a lui Kipling,

„Park-
cu diagnosticul 

tot-
Os-

EVOLUȚIA CONFLICTULUI 
PETROLIER

într-un 
intitulat „Mandalay" este des
cris cu o peniță muiată în cu
lori vii, Edenul pămîntean care 
domnește în regiunile de la est 
de Suez : 
„Condu-mâ la est 
...Unde cele zece

Și unde omul este

Westmoreland candidat pentru Casa Albă ?în ultima vreme în presa americană au, apărut informații potrivit1 cărora unii rriembri ai con- , duceriirepublican intenționează să solicite 'candidatura generalului Westmoreland, actualului comandant al forțelor militare americane staționate în. Vietnamul de sud, pentru alegerile prezidențiale din în cazul în candidatura George Romney, guvernatorul statului Michigan, va respinsă.Potrivit unor se republicane, neconfirmate cial, conducerea partidului republi-

în cuvîntarea rostită la mitingul de la Havana, consacrat aniversării revoluției din Cuba, premierul Fidel Castro s-a ocupat pe larg de realizările obținute de Cuba, în cei opt ani care au trecut de la victoria revoluției,. în dezvoltarea industriei, agriculturii și culturii, îmbunătățirea ocrotirii sănătății publice, dezvoltarea învățămintului și pregătirea de cadre calificate în domeniul deservirii publice. Vorbind de perspectivele economiei cubane în anul 1967, Fidel Castro a prezentat măsurile ce se vor lua pentru dezvoltarea industriei, agriculturii și flotei comerciale și de pescuit.în încheierea cuvîntării sale. Fidel Castro a reafirmat solidaritatea Cubei cu lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A.
Succese

guineezi
In anul 1966 detașa

mentele de patrioți ale 
Partidului African al 
Independenței din Gui
neea și Insulele Capului 
Verde P.A.I.-G.V.C.) au 
scos din luptă aproxi
mativ 2 000 de soldați și 
ofițeri portughezi.fost distruse sau ava- peste 100 de autocami- și mașini blindate și au

presa americană. De mai puți
nă notorietate este însă amă
nuntul furnizat de RAM
PARTS că Allan Dulles deți
nea prin surse camuflate „pa
chetul jde control" al acțiuni
lor uneia din cele mai impor
tante companii petroliere cu 
sediul in Texas.

Înlocuitorul lui Allan Dulles, 
John McCone are o „biogra
fie financiară" foarte apropia
tă de a predecesorului său. El 
este deținătorul unui uriaș 
pachet de acțiuni — al doilea 
ca valoare — ale cunoscutului 
concern petrolier „Standard 
Oil Company of California". 
Potrivit cursului la bursă, va
loarea acțiunilor care-i apar
țin, variază între 300—500 mi
lioane dolari. Așadar, acest șef 
al C.I.A. este dacă nu unul 
din regii, cel puțin unul din 
viceregii petrolului american.

Succesorul lui McCone, a

Și totuși (sau poate tocmai 
de aceea) Clark are aerul u- 
nui om pentru care Central 
Intelligence Agency se prezin
tă ca o umbră generatoare de 
îndoieli și îngrijorare, 
manifestă deschis 
„De fapt, nimeni 
rile legislative nu 
concret despre
C.I.A. Se creează impresia că 
avem de-a face cu o instituție 
de stat care nu e supusă nici 
unui control absolut. Am toa
te motivele să mă îndoiesc că 
președintele a știut sau știe 
vreodată exact cu ce se ocupă 
C.I.A. în diverse țări străine. 
...Mie îmi este pur și simplu 
o teamă teribilă că într-o bu
nă zi acțiunile C.I.A. să ne 
atragă intr-un mare război".

Judecind după teama obse
dantă, dar foarte justificată ca 
Central Intelligence Agency să 
nu bage într-un bucluc (sau 
mai corect 
— intr-un 
și foarte 
bucluc) 
Unite, 
din Oregon 
noaște destul 
bine pagini 
istoria mai mult 
sau mai puțin a- 
propiată a amin
titei organizații 
de tristă celebri
tate (să amintim, 
de pildă, „opera
țiunea" celebră or
ganizată de C.I.A. 
la Playa Giron). 
Totuși, unele din 
afirmațiile lui 
Clark pot fi ta
xate, delicat vor

bind, naive. Ca să ne exprimăm 
mai precis, citind frazele des
pre „necontrolata C.I.A." sîn- 
tem tentați să presupunem fie 
că senatorul nu cunoaște bine 
istorie, fie că se face că n-o 
cunoaște.

Avem in față un amplu ar
ticol din revista RAMPARTS, 
publicație care, în cei cițiva 
ani de apariție, și-a făcut o 
excelentă reputație în materie 
de informare. „C.I.A. — arată 
RAMPARTS — a întreprins în 
istoria ei de aproape 40 de ani 
numeroase acțiuni care n-au 
coincis exact cu interesele 
prestigiului Americii. Dar a- 
proape că nu se poate cita 
vreo acțiune importantă a 
acestei organizații care să nu 
fi coincis cu interesele mono
polurilor petroliere și siderur
gice... O statistică sumară ara
tă că agenții C.I.A. au organi
zat cel puțin 15 războaie loca
le și 100 
amplă in 
America 
movarea 
grupuri petroliere".

O succintă prezentare a per
sonalităților 
in diferite perioade 
Intelligence Agency permite 
lui RAMPARTS să observe ca 
„lista directorilor C.I.A. sea
mănă cu o înșiruire de mari 
cavaleri ai petrolului și ote
lului".

Timp de 12 ani, la conduce
rea C.I.A. a tronat Allan Dul
les. Despre legătura dintre bi
roul de avocatură al fraților 
Dulles și familia Rockefeller 
s-au scris zeci de articole în

f./.A

acte de diversiune 
Orientul Mijlociu și 

Latină pentru pro- 
intereselor marilor

care au condus 
Central

fost, probabil, pentru oareca
re variație, un fel de „cava
ler al oțelului". Texanul Wil
liam Raborn a cumulat func
ția de director al C.I.A. cu 
cea de deținător al unui mare 
pachet de acțiuni ale lui Beth- 
leem Steel Company și copro- 
pictar al unor mari exploatări 
cuprifere din Bolivia.

In sfîrșit, directorul actual
mente în exercițiu, Richard 
Helms, provine direct din „di
nastia petrolului". Este unui 
din membri, prin alianță, ai 
familiei Rockefeller. El deține 
acțiuni petroliere cotate la 
peste 40 milioane dolari.

Cunoscind aceste amănunte 
interesante și elocvente, ne 
dăm ușor seama că senatorul 
Clark are dreptate numai în 
parte atunci cind afirmă că 
C.I.A. e o instituție de stat 
care nu este supusă nici unui 
control. E 
nu poate 
privire în 
spionaj și
Central Intelligence Agency 
scapă în mare măsură contro
lului Administrației S.U.A. In 
schimb . monopolurile petrolie
re și siderurgice își exercită 
din plin controlul asupra acti
vității C.I.A.

Cit privește „teama de bu
cluc" a lui Joseph Clark, s-ar 
putea spune, parafrazind un 
cunoscut dicton vinătoresc, că 
cirje doarme cu copoii lui 
Rockefeller, se trezește cu pu
ricii lui Allan Dulles, McCone, 
Holms și compania.

drept că Congresul 
strecura măcar o 

această instituție de 
petrol. E drept că

Au riate oane fost capturate însemnate cantități de armament și muniție, a declarat Amilcar Cobral, secretar general al partidului. Patrioții din Guineea portugheză au desfășurat în această perioadă operațiuni ofensive permanente asupra trupelor colonialiste portugheze, dis- trugind cîteva zeci de puncte întărite ale inamicului. în majoritatea regiunilor unde au avut loc lupte, patrioții au aplicat tactica atacurilor prin surprindere asupra pozițiilor colonialiștilor. Potrivit declarațiilor secretarului general al P.A.I.-G.V.C., în 1966 ja 30 km de centrul administrativ Bisau a fost creată o nouă bază.

EM. RUCAR

Brazilia : Reacții negative
la noua lege a presei

După cum transmite corespondentul din Rin de Janeiro 
al agenției France Presse, emoția provocată de noua lege 
asupra presei, înaintată Congresului de mareșalul 
Branco, riscă să declanșeze în Brazilia prima criză 
gravă a anului 1967.

Castelo 
politicăpreseiZiarele și cercurile 

sînt aproape unanime în a 
considera acest proiect de le
ge drept „un veritabil instru
ment de cenzură". Corespon
dentul menționează că la Rio 
de Janeiro se vorbește despre 
încetarea apariției tuturor zia
relor și a emisiunilor posturi
lor de radio și de televiziune, 
precum și despre o grevă a 
ziariștilor și a salariaților din 
edituri, în semn de protest îm
potriva acestei legi. O hotărî- 
re asemănătoare au luat și 
ziariștii din Sao Paulo, în timp ce sindicatele ziariștilor din 
statele Guanabara, Minas Ge
rais și Brasilia au trimis gu
vernului mesaje de protest.

Directorul influentului ziar 
„O Estado de Sao Paulo", Ju
lio Mesquita Filho, care este 
în același timp președintele 
Asociației int.eramericane a 
presei, a acuzat guvernul că 
încearcă să. stabilească „un 
regim autoritar prin înăbuși
rea glasului presei".

Potrivit agenției France 
Presse, în ciuda tăcerii.păstra
te de autorități, în cercurile 
observatorilor se consideră că 
mareșalul Castelo Branco nu 
va da. înapoi în legătură cu 
noua lege a presei. Observato
rii amintesc că guvernul' con
tinuă să dispună de ..puteri 
speciale" și va putea, pînă la 
sfîrșit, să pună capăt acestei 
crize prin intermediul forței,.

• Primul -ministru sirian, You
ssef Zeayyen, a declarat ieri că 
Siria este gata să pună la dispozi
ția Societății naționale petroliere 
din Irak conductele petroliere de 
pe teritoriul sirian ale firmei Iraq 
Petroleum Company (I.P.C.), con
fiscate.în luna'decembrie de gu
vernul'său. El a menționat aceasta 
în cursul unei-conyorbiri avute cu 
delegații din Beirut și „Tripoli, care 
au venit Ia Damasc să felicițe gu
vernul sirian pentru poziția adop
tată față! de I.P.C,'Premierul sirian 
a adăugat că conductele pot fi fo
losite de societatea națională ira
kiană pentru . exportul petrolului 
extras, de ea,-fără să dea alte a- 
mănunte. Observatorii consideră 
această declarâțip ca ,,o reafirma
re a intenției Siriei de a sprijini 
statul irakian in vederea unei ex
ploatări a resurselor ' petrolifere 
din țară de către firma națională 
irakiană".

de Suez 
porunci sînt 

ignorate 
lăsat in voia 

sa“.
Sensul este clar : elogierea 

epocii de aur cind deasupra 
imperiului britanic soarele nu 
apunea niciodată.

Acum, mai prozaic, „Sunday 
Times" nu mai apelează la ver
suri, ci cu fraza precisă a pu
blicistului, dezvăluie, nu lipsit 
de o anumită doză de cinism, 
scopurile prezenței britanice la 
est de Suez : „Să lăsăm la o 
parte declarațiile false și să 
mărturisim că rațiunea prezen
ței noastre pe aceste locuri, nu 
privește salvarea unui ideal de 
pace. In secolul 19, noi eram 
acolo pentru a apăra căile de 
comunicație comerciale cu In
dia. Astăzi, noi sintem acolo 
pentru petrol..."

Acestea sînt deci, expuse 
limpede mobilurile pentru care 
Anglia încearcă să ramină în 
regiunile pe care altădată le 
stăpinea în mod absolut. Toc
mai de aceea posibila evacua
re a bazei britanice din Aden, 
în 1968, este încă de pe acum 
„compensată" prin acordurile 
militare încheiate de Anglia <xi 
șeicii din Bahrein și Sardjan 
pentru menținerea pozițiilor 
engleze în Golful Persic. Toc-'e 
eforturile diplomatice ale Lon
drei în această direcție se în
treprind pentru petrol șl în nu
mele petrolului, mal ales in 
condițiile cînd în țările arabe 
crește împotrivirea față de mo
nopolurile petroliere occiden
tale.

ge-să ia contact cu neralul Westmoreland, tocmai în legătură cu o eventuală candidatură a partidului--daturi ele- partidu-—acestuia. Generalul lui și. măsurile menite să împiedice o repetare a înfrîn- gerii suferite cu prilejul alegerilor prezidențiale d'in 1964. Se arată că la această reuniune ar fi participat guvernatorul Nelson Rockfellbr și fratele său David. Acesta din urmă a efectuat anul trecut o călătorie Ia Saigon, care deși în mod a avut ca inaugurarea sucursale ape care o conduce, „Chase Manhattan", i-a permis de fapt

can s-a întrunit într-o ședință secretă in cadrul căreia au fost dezbătute’e- ventualele candi- a

1968, care luifistir- încă ofi-
oficial 

scop 
unei 

băncii

însă, a declarat săptămină trecută în cadrul unui interviu radiotelevizat că dorește să-și continue cariera militară și să ră- mînă la postul său atîța timp cit „i-o va'cere președintele Johnson". Articolele de presă, care s-au ocupat în ultimul timp de eventuala candidatură la președinție a lui Westmoreland, au relevat că spre deosebire de alți șefi militari, acesta nu se află într-un conflict deschis cu Administrația Johnson.

• în industria de automobile a 
SJJ.A., npul an a început prin re
ducerea planurilor de producție de, 
către toate cele patru mari socie
tăți producătoare — „General Mo
tors", „Ford", „Chrysler" și „Ame
rican Motors". Astfel, „General 
Motors" își reduce producția cu 
4,4 la sută în prima săptămină a 
anului, ceea ce afectează situația 
cîtorva mii de muncitori, „Chrys
ler" își va închide patru din cele 
șapte uzine ale sale pentru o săp- 
tămîna. Societatea „American Mo
tors" își va închide două uzine cu 
4 100 muncitori pe o perioada de 
zece zile.

S. B.
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