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ărbătoarea majoratului a început ! Ti
nerii de 18 ani, cei de-o vîrstă cu liber
tatea patriei sînt invitați să ia parte la 
celebrarea unui moment de intensă emo
ție : intrarea lor în rîndul cetățenilor 
i majori ai patriei, proclamarea solemnă 
p a înaltelor lor drepturi și îndatoriri de

oameni responsabili, constructori ai fericirii. în 
, atenția tuturor, iată, sînt ei, prezenți și viitori stă- 

1 pini ai bogățiilor și frumuseților țării, pe care, prin 
( munca lor neobosită, le vor spori necontenit.
( Majoratul — sărbătoarea închinată tinereții — 
i a devenit de acum tradițională. Florile, felicitările,

cuvîntul reprezentanților organelor de partid și de •’ 
stat, ai organelor Uniunii Tineretului Muncitor, 
Îndemnul înțelept al celor vîrstnici, atmosfera so- { 
lemnă dar plină de afecțiune — totul subliniază 1 
gestul părintesc, de grijă nețărmurită, al societății 
noastre socialiste față de tinerele ei vlăstare. Nici • 
o altă generație nu a cunoscut pînă acum această 
înaltă cinste și bucurie, de a păși pragul tinereții 
înconjurat de dragostea și încrederea deplină a \ 
celorlalte generații, a țării întregi. (i

Publicăm în pagina de față aspecte de la sărbă- '' 
torirea majoratului în cîteva orașe din țară. '[

SÂ Al AZI
13 AMI!

Visăm !
Omul a avut dreptul la vis întotdeauna, i-a lipsit însă, altădată, 

dreptul la izbîndirea viselor. Acum visele voastre nu se consumă în 
nostalgii neîmplinite, în suspine pentru irealizabil, în lamentările spe
ranțelor irosite.

Visăm cu dreptul la izbîndire. Și cînd sînt visele mai înaripate, și 
cînd ne sînt izbîndirile mai apropiate, dacă nu atunci cînd avem 18 ani ? 
Ce e permis să visezi ? Totul, absolut totul I Nimic interzis din ceea 
ce să te înalțe la demnitatea de om, nimic din ceea ce înnobilează su
fletul omenesc nu poartă inscripția „intrarea oprită !”

Să ai astăzi 18 ani ! Ce sublim sună ! Să ai cît ziua poporului tău, 
răsărită dintr-o dimineață de august 1944, după o noapte milenară, în 
care sclipirile de lumină erau puține și efemere ca strălucirea stelelor 
căzătoare. Să fii generația lui 23 August 1944, contemporanul deplin al 
acestei epoci, născut odată cu ea, hrănit cu soarele ei, cu speranțele ei, 
cu izbînzile ei!

Ai 18 ani! Ai văzut lumina zilei cînd se alegeau zorile acestei țări 
de noapte, iar azi, cînd pășești în majorat, toți munții țării și toate 
plaiurile, toate uzinele și toate ogoarele îți aparțin. Aveai doar trei ani 
cînd părinții te-au lăsat singur acasă și au ieșit în piața palatului pe 
care mai flutura încă steagul unui despot, să manifesteze pentru Repu
blică. Abia învățaseși să vorbești legat și să buchisești abecedarul vise
lor. De atunci și pînă azi toate au fost făcute pentru tine. Ești prima 
generație a eliberării, urmașul celor din urmă slugi, înverșunate în 
gestul suprem al scuturării jugului.

Părinții tăi au scuturat acest jug preluat generație după generație 
din moși strămoși, tot mai greu, tot mai apăsător, tot mai înrobitor, tot 
mai crîncen. L-au scuturat unindu-și la un loc puterile vlăguite. Au 
scuturat acest jug pentru ca tu să trăiești drept și liber, să poți privi 
la soare cu fruntea limpede și să ai dreptul la izbîndirea viselor, înde
lung jinduite de părinții tăi.

Azi ai 18 ani. Exact cît țara asta nouă ! Ți-au istorisit părinții tăi 
ce făceau ei la 18 ani ? A fost vreunul dintre ei sărbătorit de ziua ma
joratului de întreaga societate, de colectivitatea în care muncea ? Ți-au 
vorbit, desigur, despre visele lor de atunci. Visau și ei. Dar cîtă deose
bire între viața generațiilor !

...Sala de festivități a Casei de cultură a tineretului Grivița Roșie. 
Cîteva sute de tineri se despart de adolescență. Pasul lor spre maturi
tate a fost

Și din 
Republicii.

„Astăzi
Au venit aici tineri din cartierul lui Vasile Roaită, adolescenți care 

pînă mai ieri au zburdat pe străzile pe care cîndva a copilărit Roaită, 
sînt tineri muncitori din Uzinele Grivița Roșie, din întreprinderile și 
școlile din cartier. în cîteva grupuri compacte sînt adunați tineri din 
secțiile atelierelor, veniți aici împreună cu tovarășii lor mai tineri sau 
mai vîrstnici, unii cu părinții lor, cei cu tîmplele cărunte care, discreți, 
ascunzîndu-și tulburarea dar învăluind scena numai din privirile sclipi
toare ale emoției de nestăvilit, s-au așezat în ultimele rînduri de scaune.

în primele rînduri — tineretul. Cei cărora li s-a rezervat an de an 
tot ce există mai bun, mai curat, mai dătător de viață.

consfințit de cuvintele : „Vă declar majoriI” 
toare piepturile, după valuri de aplauze, a izbucnit, imnul

noi împlinim visul lor minunat !”

IOAN GRIGORESCU
(Continuare în pag. a IlI-a)

.Vai, ce de lume a venit să mă sărbătorească I Tot ce spune aici privește viitorul nostru... Vorse trece ani, parfumul crizantemelor va stărui 
mereu penfru ea.

Totul e prin viață să freci
ca metalul incandescent,
să poți răspunde mereu : „Sînt prezent“ !
— la optsprezece ani — și la șaizeci.

ia Iași sînt 18 școli medii, 
tehnice și profesionale. 475 
dintre elevii acestor școli au 
împlinit 
18 ani. 
acești 
casa de 
și studenților la 
majoratului. Despre însemnă
tatea pe care o are această 
sărbătoare în viața tinerilor 
au vorbit tovarășii Petru Ște- 
fănescu, prim secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. și 
Constantin Idriceanu, munci-

La Iași...*
tor vîrstnic de la 
Nicolina.

Iată și momentul 
Tovarășa . Felicia 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
orășenesc, i-a felicitat pe cei 
475 de tineri și i-a declarat 
majori. In încheierea festivi
tății formațiile cultural-arti- 
stice ale unor școli din Iași 
au prezentat un frumos pro
gram artistic.

anul acesta vîrsta de 
Sîmbătă

elevi s-au
cultură a

seara toți 
întîlnit la 
tineretului 

festivitatea

...si la»
In sala clubului U.R.C.C., vii

torii mineri s-au întîlnit cu co
legii lor de la școala profesională 
de consfrucfii, cu cei de la șco
lile medii „J. A. Komenschi" și 
,,Decebal“, cu tinerii muncitori de

Fotografiile : ION CUCU

Atelierele

solemn.
Codrescu,

S. CONSTANTIN

Deva
pe șantierele de construcții ale 
orașului Deva. Acum, în 'această 
zi deosebită din viafa lor, cei 95 
de tineri muncitori și elevi din ora
șul Deva aveau să fie 
mod solemn și oficial

drepturi depline ai R.P.R. Ei au 
ascultat cu emoție dar și cu mîn- 
drie cuvîntul tov. Roșea Ion, se
cretar al Sfatului popular al ora
șului Deva, care i-a felicitat căl
duros, urîndu-le succes și fericire 
în viață.

Prin cuvintele lor, Andronache 
Gheorghe, elev la școala profe
sională minieră, Tirile llie, munci, 
tor pe șalntierul de construcții, 
Maria Manolescu, elevă la Școala 
medie „Komenschi“ și ceilalți ti
neri sărbătoriți care au luat cu
vîntul au mulțumit pentru această 
caldă sărbătorire și 
să muncească și să 
Incit să răsplătească 
grija nețărmurită ce 
Tinerii sărbătoriți au 
citări din partea colegilor lor de 
muncă și învățătură, din partea 
pionierilor, din partea oamenilor 
muncii prezenți în sală. In con
tinuare, a urmat programul arfis- 

prezenfat de elevii școlii me- 
„J. A. Komenschi“.

s-au angajat 
învețe astfel 
prin fapte 

li se poartă, 
primit feli-

tic 
dii

dedarafi în 
cetă)eni cu

HELJONI DIONISIE 
secretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M. Deva

Da, voi înfăptui Să trăiesc și să muncesc astfel, încît întot
deauna să pot fine fruntea sus, ca astăzi.

Desigur, laudele ne fac mulfă plăcere, dar să 
ne vedem la treabă.

cu siguranjă idealurile vieții 
mele !

Tot ce rostesc aici tovarășii mă îndeamnă 
să mă gîndesc : Sînt eu destul de exigent 

mine însumi ?cu

, afă și mult așteptata 
r seară. Un edificiu lumi

nat festiv : „Casa de cul- 
, fură 30 Decembrie“. Dacă 
te uiți la cele cîteva sute de 
băieți și fete cărora li se săr
bătorește majoratul în acea

stă somptuoasă casă și dacă alături imagi
nea lui Malaxa, cîndva posesorul ei prin 
jaf capitalist, înfelegi mai bine cum arată 
istoria contemporană. Este o reflecție pe 
care le-o va împărtăși sărbătoriților un 
muncitor tipograf, tovarășul Florea Marin 
de la Combinatul „Casa Scînteii“. Pe bună 
dreptate el ține foarte mult să le atragă 
atenta că viața pe care o descoperă ei 
intrînd în anii maturității e clădită pe multe 
jertfe eroice și pe eforturile fără 
ale clasei muncitoare, cea mai no
bilă îndatorire a lor fiind să ducă 
aceste eforturi mai departe, în con
dițiile libertății.

Trebuie să recunoști, privindu-i 
pe cei adunați aici, că fae parte 
dintr-o generație de oameni fru
moși, deosebit de frumoși. Cu cîtă 
degajare și siguranță se mișcă a- 
cești tineri I Iar dacă stai de 
vorbă cu ei, nu se poate să nu 
constaji maturitatea gîndurilor ca- 
re-i siăpînesc, temeinicia și sen
sul profund al observațiilor pe 
care le-au făcut în scurta lor exi
stentă de pînă azi. lată-ne, de 
pildă, în mijlocul unui grup ; sînt cinci din
tre invitafii care urmează să primească ar
cei act festiv, diploma de majorat, felici
tarea societăjii noastre, li surprindem an
gajați într-o discuție despre profesie, drep
turi și datorii, prietenie și dragoste.

Mai întîi Berchi Ștefan, un tînăr brun, 
cu o privire ușor adumbrită dar în care 
surprinzi o atenție extrem de vie, 
făcut pe toți să înțelegem ce înseamnă o 
strîngere de mînă, Ne-a prezentat-o ca pe 
un simbol al raporturilor noi dintre viitorii 
tineri muncitori și muncitorii vîrstnici, po- 
vestindu-ne cum el, elev la Școala profe
sională „F.R.B.“ secția mecanici de mașini 
electrice și electronice de calcul a fost pri
mit de marea familie muncitorească, 
preună cu colegii 
cu mulfă, foarte 
mult decît atît, 
către oameni care 
de ani de lucru în fabrică. Și cine eram 
noi la urma urmei ? Niște băiefandri, elevi 
abia. Cu toate acesfea am fost primiji cu 
toată considerația“...

Apoi s-a recomandat Pop luliana Victor, 
fiică a unor funcționari din Satu Mare, 
elevă la Școala tehnică de activiști cultu
rali, una dintre cele mai strălucite eleve- 
Am auzit în șoaptă : „are numai 9 și 
Aceasta este „produejia ei”, Ne-o con-

preget

firmă și ea prin trumusefea limbajului, prin- 
cunoștinjele de pe acum solide despre 
„biblioteconomie“, „bibliografie", „psiho
logie pedagogică”, despre biblioteca an
ticei Alexandrii, cea din Leningrad, despre 
principiile leniniste ale muncii de bibliote
car în socialism și comunism.

Antemir Angela, elevă la Școala de asi
stentă socială, vorbește cu palsiune despre 
profesia ei viitoare, de cercetătoare a cau
zelor dezorganizării unor familii și de a- 
flare a posibilităților de îndreptare. E greu 
de descris într-un spațiu restrîns umanis
mul, căldura și totodată sobrietatea și 
modestia cu care această fată abordează 
delicate probleme sociale. Dovadă a ma
turității ? Da. Dar și a simțului de răspun
dere. Cu siguranjă că nu va fi niciodată

Oameni
de viitor

ne-a

„Im. 
mei am fost întîmpinaf 

multă prietenie, și mai 
cu bucurie sinceră de 
aveau în urmă, unii, zeci

un funefionar apatic, care să completeze 
cu indiferentă chestionare, ci un om care 
vai lupta din toată inima penfru trăinicia 
și fericirea familiilor. Colega ei de gene
rație, de la secția Farmacie, Stoian Maria, 
este de asemenea un om matur, însușire 
care se poate dovedi chiar cu această 
observație făcută de ea : „pînă la urmă 
noi toți lucrăm cu oamenii, trebuie să în
vățăm să-i cunoaștem, fiindcă numai așa 
eu, de exemplu, ca tehniciană farmacistă, 
voi avea o atitudine justă fată de cei care 
vor avea nevoie de mine“. Sau viitorul 
mecanic tricoteur la mașini cu fire de re- 
lon, Morjan Mircea, care vorbind despre 
prietenie, observă vehement că „prietenia 
implică și critica — nu e just să-fi vadă 
cineva defectele și să nu le critice“,..

lată, chiar numai prin exemplul vostru, 
cinci tineri luați la întîmplare, cum se ma
nifestă conștiința lucidă a organizatorului 
societății socialiste, partidulI Observați cum, 
datorită lui, voi reprezenfați cerințele dez
voltării sociale din următorii ani. Să privim 
nvali adînc la sensul profesiunilor voastre t 
un electronist, Mai e nevoie să spun că o 
civilizație modernă, o producție modernă, 
în epoca descoperirii energiei nucleare și a 
cuceririi Cosmosului, cînd volumul calcule
lor matematice a devenit el însuși cosmic,

La Baia Mare...
— cu această

cei
„La mulți ani” 

urare au fost întâmpinați 
650 de tineri care au împlinit 
18 ani, invitați la sala „Mine
rul” din Baia Mare la sărbătoa
rea majoratului. Tovarășul An
drei Fînățean, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc, le*a vorbit 
sărbătoriților despre atenția și 
grija ce o acordă partidul tine
retului, despre condițiile minu
nate de viață, muncă și învăță-

tură ce le'au fost create, 
datoria pe oare o are 
tînăr de a munci ți învăța ne
contenit.

Tovarășul Gavril Barabaș, se
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Maramureș, i-a felicitat 
pe tinerii sărbătoriți din partea 
Biroului comitetului regional 
U.T.M.

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului”

despre 
fiecare Un buchet din florile bucuriei

Republicii dragi!
„Dragă tovarășe,

...si la»
Duminică dimineața, în sala 

de festivități a Școlii pedago
gice din Oradea și-au dat în- 
tîlnire peste 600 de tineri. Șase 
sute de muncitori, elevi, colec
tiviști, care împlinesc anul a- 
cesta 18 ani, au fost sărbătoriți 
într-un cadru festiv.

In sala pavoazată sărbăto
rește, tovarășul Cornel Spahiu, 
vicepreședinte al Sfatului popu
lar orășenesc, Ie-a vorbit des
pre semnificația acestei sărbă
toriri, despre condițiile minu
nate care au fost create tinere-

Oradea
tului pentru muncă și învăță
tură.

In continuarea festivității, 
tovarășul Ștefan Tarr, prim-se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. i-a felicitat pe tinerii 
care au împlinit vîrsta ma
joratului. Tinerii care
luat cuvîntul apoi și-au ex
primat recunoștința față de 
partid, au rostit angajamen
te

au

emoționante.
VIORICA C. DRAGOTĂ 

corespondentul 
„Scînteii tineretului”

Cu prilejul trecerii tale în 
rindurile cetățenilor majori, îți 
dorim o viață fericită, succese 
în munca ta, alături de a între
gului nostru popor, pentru 
desăvîrșirea construcției socia
lismului, pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii, Repu
blica Populară Romînă I".

Șapte sute de tineri din ora
șul Craiova au primit, fiecare, 
într-un cadru festiv, cîte o fe
licitare cu textul de mai sus, 
din partea comitetului orășe
nesc U.T.M. 700 de tineri s-au 
întîlnit în sala Filarmonicii din 
localitate pentru a-și sărbători 
majoratul. Tineri muncitori, e- 
levi și studenți, toți născuțf în

anul de răscruce 1944, oameni 
a căror viață s-a desfășurat în 
întregime pe cuprinsul plin de 
lumină al vîrstei noi a patriei 
noastre, prima generație din 
istoria țărij care a trăit ade
vărata copilărie și tinerețe.

Ascultînd cuvintele de salut 
transmise de reprezentanții or
ganelor locale de partid, de 
stat și U.T.M., de vîrstnicii in
vitati Ia adunare, ca și cele de 
mulțumire, ale angajamentului 
rostit de sărbătoriți, cei pre
zenți în sală au avut în față 
o frîntură din imaginea emoțio
nantei griji pe care partidul, 
întreaga societate socialistă, o 
poartă tinerei generații, o f- 
maglne a minunatei coeziuni

Ce s-a format între generațiile 
vîrstnice și cele tinere.

Este minunat să vezi că în 
ochii muncitorului Cezar Bur
tea, care a apucat vremuri 
cînd nimeni nu se gîndea să-i 
sărbătorească majoratul, ca și 
în privirile tînărului cetățean 
de 18 ani, Marcu Ion, lucește a- 
ceeași flacără caldă a bucuriei, 
a conștiinței rostului în viață, 
a perspectivei sigure, 
noștinței 
născut o 
partidul.

Viața 
simbolizînd viața unei întregi 
generații de muncitori, cunoaș
te multe trepte grele : copilăria 
sărmană, ucenicia plină de ne
cazuri, anii de armată, războ

pentru cel 
asemenea

muncitorului

a reçu- 
care a 
flacără :

Burtea,

iul... De-abia la vîrsta matură 
s-a întîlnit cu primele bucurii 
trainice, bucurii i‘ 
August 23.

Tînărul Marcu I 
cut în chiar anii 
faceri. A crescut, 
spune, odată cu țara. Părinții 
săi — astăzi țărani colectiviști 
în Terpejița — l-au văzut 
crescînd așa cum altă dată nu 
ar fi visat ei. Anii luminoși ai 
școlii elementare... Ziua neui
tată cînd i s-a pus la gît cra
vata de pionier... Apoi iată-1 în 
mijlocul utemiștilor... Iată-1 e- 
lev la școala profesională șl, 
în sfîrșit, lată-1 astăzi muncitor 
fruntaș în uzina unde a Învă
țat meseria de frezor.

datorate Iui

năs- 
pre-

Ion s-a 
marilor 

, s-ar putea

...700 de tineri și-au serbat 
Ia Craiova majoratul. 700 de 
inimi tinere ca niște flori și-au 
unit gîndurile și sentimentele 
în marele buchet pe care în
tregul popor se pregătește să-l 
ofere Republicii dragi, cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări.

In zilele ce vor urma, se vor 
întîlni pentru a-și serba majo
ratul tinerii din Balș, Filiașl, 
Olteț, din Vîrvor și Sălcuța. 
Ca și tinerii de la Craiova, ei 
vor trăi clipe de adîncă emoție 
și, la fel, ei se vor angaja să 
devină cetățeni demni de pa
tria care li crește cu atîta 
grijă.

PETRE DRAGU

...--------- - XVV9IIII CI VWMIHGf

pune în primele rînduri pe elec- 
tr'onișfi? O activistă culturală. Mai e 
nevoie să spunem că electronistul, 
asistenta socială, farmacista, sau 
mecanicul tricoteur cu fire de re- 
lon trebuie să aibă un nivel de 
cultură generală corespunzător eu 
cerințele acestei epoci ? O asi
stentă socială. Nu se exprimă aici, 
prin oameni pregătiți la o mare 
incandescentă principială și umană 
una din modalitățile vii de acțiune 
împotriva mentalității vechi care 
mai răbufnește în atitudinile ne- 
corespunzătowe a unor soți sau 
părinți iresponsabili ? O farma
cistă. Mai e nevoie să insistăm a- 
supra politicii de dezvoltare a ă- 
sistenței medicale ce se străvede 
în pregătirea de noi cadre penfru 
acest nobil scop al apărării sănă
tății poporului ? Un mecanic tri
coteur în domeniul firelor de pla
stic. Să mai pomenim un adevăr 
atît de cunoscut al secolului no
stru că știința a ajuns să creeze 
pe cale artificială materiale cu 
însușiri gîndite în capul omului ca 
ideale și oare nu se găsesc în na
tură — de exemplu ceea ce nu
mim plastic?

lată de ce se spune despre voi 
că sînteți oameni de viitor. In 
cinstea viitorului vostru răsună 
astăzi viorile.

H. ROHAN



Am văzut piesa mea jucată de colectivul din Onești și am rămas 
impresionat de sinceritatea cu care a fost jucată. Accentuez întîi 
despre acest lucru, înaintea jocului frumos, deoarece această ca
litate de joc, sinceritatea, este prima care se vede în tot teatrul 
nostru de amatori și cu care acest teatru se poate mîndri în primul 
rînd. Avram Mihaela care a interpretat pe Caterina, a fost în cele 
gnai multe scene impresionantă. Forța cu care a jucat, dovedește că

In fotografie t Scenă din piesa r,Marele

a iubit acest rol din toată inima. De aceea a reușit să facă un per
sonaj autentic. Florin Miron în Milan, de asemenea, a adus alături 
de Caterina, suflul romantic revoluționar pe care-1 cere piesa. Tre
buie menționați toți interpreții pentru că au realizat un spectacol 
foarte bun arătînd încă o dată marile posibilități artistice ale talen- 
taților noștri artiști amatori.

DAN TARCHILĂ
fluviu își adună apele" de Dan Tărchil&.

Sesiunea notelor bune
e la începutul anu
lui universitar, preo
cuparea noastră 
principală este de 
a-i antrena pe toți 
studenții să se pre
gătească la un ni

vel mereu mai ridicat. Avem la 
îndemînă o experiență bună. în 
anul nostru, majoritatea studen
ților s-au pregătit temeinic și au 
obținut rezultate bune în trecu
tul an universitar. Totuși, mai 
avem printre noi cîțiva care se 
complac în situația de medio
critate. De ei ne preocupăm în 
mod deosebit.

Utemiștii au cerut studenților 
Corneliu Zamfir, Iiie Rusu, Ion 
Constantin, criticați adesea pen
tru rezultatele slabe la învăță
tură, să studieze perseverent, 
încă din prima zi a anului uni
versitar. Și mai mult decît atît, 
s-a trecut la controlul perma
nent, zilnic al felului în care se 
pregătesc studenții. Controlul 
s-a desfășurat, în primul rînd, la 
nivelul grupelor. în această pri
vință s-au născut inițiative fru
moase, care vor duce desigur la 
obținerea unor rezultate bune.

Iată, de pildă, s-a luat hotă- 
rîrea să șe întocmească planuri 
de studiu individuale, prin care 
să se asigure o mai bună orga
nizare a muncii. Astfel de pla
nuri și-au întocmit toți studenții 
anului. în grupa 232, orga' 
nizatorul U.T.M., delegatul A.S., 
cu sprijinul tov. asistent Jugurea- 
nu Ion, îndrumătorul grupei, și 
al studenților fruntași, efectuea-

Marele fluviu al artei amatoare —.

ză urmărirea zilnică a modului 
cum sînt respectate aceste pla
nuri de către fiecare student. Iar 
pentru că unii întâmpinau greu
tăți în însușirea unor capitole, 
a unor discipline, s-a organizat 
ajutorarea acestora de către stu
denții mai buni, s-a cerut spri
jinul cadrelor didactice. Dificul
tăți se. întâlneau mai ales la e- 
lectrotehnică și rezistența mate
rialelor, obiecte la care vom da 
examene în sesiunea care începe 
în curînd. S-au organizat consul
tații săptămînale, a căror frec
ventare este urmărită îndeaproa
pe.

Și la nivelul anului, activi
tatea profesională nu constituie 
o preocupare doar la început și 
s/îrșit de semestru. Biroul orga
nizației U.T M. al anului se în
trunește din două în două sap- 
tămîni și analizează împreună cu 
organizatorii U.T.M. de grupă, 
și delegații asociației, problemele 
principale ale pregătirii studen
ților, ritmul și calitatea studiului, 
în aceste ședințe se stabilesc 
măsurile ce trebuie luate atît în 
grupe cît și la nivelul anului.

Un exemplu elocvent pentru 
ceea ce se poate face prin con- 
tr-t&il permanent al activității 
studenților îl constituie întocmi
rea proiectelor, a căror impor
tanță pentru viitorul inginer nu 
e nevoie s-o mai arăt. Toți stu
denții anului nostru au terminat 
proiectul la „organe de mașini" 
la timp, unii, ca Ciad Traian, 
Hohan Nicolae etc., predîndu-l 
chiar înainte de termenul fixat.

E adevărat că Iulian Teodo- 
rescu, Andreescu Constantin și 
alți cîțiva studenți din grupele 
250 și 252, nu s-au putut împăca 
cu faptul că pentru fiecare ab
sență de la curs, pentru fiecare 
seminar nepregătit aveau de-a

face cu opinia grupei. Ei cău
tau să scape de întrebările repe
tate, hotărîte ale colegilor în- 
tr-un mod foarte simplu „0 să 
luăm examenele, ce vă interesea
ză altceva ?!“ Desigur ar fi luat 
examenele cu 5 și 6, ca în anii 
trecuți. Dar noi am perseverat, 
am continuat să le urmărim pre
zența la cursuri și seminarii, fe
lul. în care ei frecventează bi
bliotecile, cum se pregătesc și 
am reușit ca pînă la urmă să-i 
facem și pe acești studenți să 
înțeleagă că pe noi nu ne mulțu
mește simpla promovare a exa
menelor. Toți studenții trebuie 
să se pregătească la un nivel tot. 
mai înalt, să obțină rezultate 
bune și foarte bune. întreaga 
noastră muncă politico-educativa 
desfășurată de la începutul anu
lui universitar, a avut ca scop 
principal dezvoltarea la fiecare 
student a răspunderii față de 
pregătirea sa ca viitor inginer, 
ridicarea calității studiului. în 
adunările generale, prin expune
rile pe care le-au făcut unele 
cadre didactice, prin întâlnirile 
cu fruntașii din întreprinderile 
orașului, prin toate formele de 
activitate politico-educativă, am 
subliniat faptul că dezvoltarea 
științei și tehnicii, a industriei 
socialiste sporește, cu fiecare an, 
și cerințele față de pregătirea 
noastră, cerîndu-ne să ne însu
șim cît mai temeinic, cît mai 
profund cunoștințele necesare 
viitorului specialist.

Dar studenții din anul nostru 
au de răspuns unor exigențe 
sporite și prin faptul că fiind în 
anul al IlI-lea au început acum 
studiul disciplinelor legate strîns 
de viitoarea lor activitate ingi
nerească. Iar după cum se știe, 
obiectele de specialitate nu pot 
fi. însușite bine, fără stăpînirea

temeinică a cunoștințelor de 
bază. Iată de ce trebuie să a- 
mințim aici despre o altă acțiune 
interesantă inițiată în anul nos
tru. Mulți studenți, au obținut în 
anii trecuți rezultate slabe și 
mediocre la matematică și fizică. 
Acest lucru ar fi dus la obține
rea unor rezultate, la același ni
vel, mediocru, și în însușirea cu
noștințelor de teorie a elastici
tății, de termotehnică, hidrauli
că și alte discipline pe care le 
studiem în acest an. De aceea 
organizația U.T.M. a îndrumat 
pe studenții care aveau califica
tive mici la matematică și fizică, 
ca paralel cu pregătirea obiecte
lor din acest an, să revadă și să 
recupereze cunoștințele neasimi
late temeinic în anii trecuți, 
să-și achite, astfel, datoriile 
neplătite la timpul lor. Un 
sprijin prețios ni-l acordă cadre
le didactice care organizează 
consultații și la aceste discipli
ne.

Atitudinea studentului Vusa- 
tiuc Adrian a constituit pentru 
organizația noastră o „proble
mă11. Ca el mai erau cîțiva, care 
aveau rezultate bune, studiau 
conștiincios, dar erau rupți de 
preocupările anului, nu-i intere
sa cum se pregătesc colegii lor. 
Am muncit cu fiecare dintre ei 
și am reușit pînă la urmă să-i 
facem să înțeleagă că pregăti
rea temeinică a fiecărui student, 
trebuie să preocupe întregul co
lectiv.

MATACHE GHEORGHE 
secretar al organizației U.T.M, 

din anul III-mecanică, 
Institutul politehnic Iași

■ e-am întîlnit din nou 
in Capitala (arii, la 
finala Festivalului 
bienal de teatru de 
amatori „Ion Luca 
Caragiale" — aliat

anul acesta la a treia edifie.
Festivalurile de teatru de ama

tori „Ion Luca Caragiale" — or
ganizate, din doi in doi ani, de 
către Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și Consiliul Central 
al Sindicatelor — au intrat în tra
diția vieții cultural-artistice a po
porului nostru. In cadrul revoluției 
culturale inițiate și conduse de 
partid, teatrul de amatori a deve
nit o mișcare artistică de masă, 
care, promovînd un repertoriu edu
cativ și militant, contribuie tot mai 
mult la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor de 
oameni ai muncii, la mobilizarea 
acestora în lupta pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în pa
tria noastră. La finala celui de al 
lll-lea Festival au participat cele 
mai bune formații de teatru ale 
așezămintelor culturale și sindica
telor, selecționate din cele 11 600 
echipe care s-au întrecut pe par
cursul desfășurării festivalului.

S-au întîlnit pe scena finalei 44 
formații de teatru, 21 colective de 
montaje literare, 31 formații de 
teatru de păpuși precum și 46 de 
recitatori și cititori artistici, în to
tal peste 2 000 de entuziaști ai 
artei teatrale, metalurgiști din Re
șița și Hunedoara, constructori din 
Onești, colectiviști din Maramureș, 
Dobrogea, Suceava sau oin regi
unea București, tineri și vîrsfnici 
de pe întreg cuprinsul țării, ve- 
niți ca să prezinte pentru publicul 
din Capitală cele mai valoroase 
spectacole din cele peste 33 000 
cîfe au fost jucate în timpul 
Festivalului pe scenele cluburilor, 
caselor de cultură și căminelor

culturale, în fața a 6 500 000 de 
spectatori.

Sînt cifre care glasuiesc despre 
pasiunea și dăruirea cu care, după 
orele de muncă, cei 160 000 de 
artiști amatori, munciSori, țărani, 
colectiviști și intelectuali, iubitori 
ai teatrului, au învățat și au repe
tat rolurile, au trăit emoțiile pre
mierelor și ale fiecărui spectacol 
prezentat în uzine, fabrici sau la 
sate răspîndind astfel mesajul ar
tei teatrale.

Demn de menționat este faptul 
că în localitățile și satele în care

de Costache Antoniu 
artist al poporului, 

președintele juriului

(estivalului în fața a milioane de 
oameni ai muncii constituie o 
contribuție rodnică a artiștilor a- 
matori la educarea socialistă a 
maselor.

Repertoriul formațiilor teatrale 
de amatori, participanți la festival 
a fost în acest an deosebit de in
teresant, mai bogat și mai variat

sindicatelor au prezentat piese, ca: 
,,Povestea cu șorțurile schimbate" 
de Constanța Bratu, ,,'Trandafirul 
negru" de Mihail Davidogiu, „Lo
godna” de Paul Everac „Cînd în
cepe viitorul" de Victor Bîrlă- 
deanu, piese a căror acțiune 
oglindește aspecte din lupta pen
tru calitate și pentru progresul 
tehnic în întreprinderile industriale 
sau piese ca „Soarele a răsărit la 
miezul nopții" de Victor Bîrlă- 
deanu, „Și pe strada noastră" de 
Horia Lovinescu, „Gara mică” de 
Dan Tărchilă și altele, piese care

au avut loc spectacolele Festiva
lului s-a creat spontan o afmo- 
sferă sărbătorească, expresia in
teresului acordat de public artiști
lor amatori. Festivalul nu a 
fost o simplă trecere în revistă a 
mișcării teatrale de amatori ; să
lile concursului s-au dovedit, în 
cele mai multe cazuri, neîncăpă
toare pentru numărul mare de 
spectatori doritori să asiste la a- 
ceste spectacole. Peste 6 500 000 
este numărul spectatorilor parti- 
cipanți la festival, cu 1 000 000 
mai mulți decît la festivalul pre
cedent. Prezentarea spectacolelor

decît în anii precedenti. Formațiile 
de teatru sătești au prezentat piese 
ca : „Neamurile" de Teofil Bușe- 
can, „Aripă de rîndunică" și 
„Nuntă la castel" de Suto Andraș, 
„Baba Dochia și brigadierul" de 
Mihail Davidogiu, „Intîmplare de 
la fîrg" de Lucia Demetrius „Un 
iaz și o poveste cu haz” de Na
talia Gheorghiu și alte piese cu 
tematică inspirată din munca pen
tru consolidarea economico-orga- 
nizatorică și de dezvoltare multi
laterală a gospodăriilor agricole 
colective, piese care . militează 
pentru formarea conștiinței socia
liste a țărănimii colectiviste.

Numeroase echipe de teatru ale

evocă momente din lupta glori
oasă a comuniștilor pentru elibe
rarea poporului de sub jugul ex
ploatării și al fascismului.

Un gen nou de spectacol pro
movat de artiștii amatori îl con
stituie montajele literare primite 
Cu mult interes de către publicul 
spectator. Transpunînd arta reci
tării in artă de spectacol, monta
jele literare s-au dovedit a fi o 
treaptă importantă în procesul de 
formare a calităților necesare unor 
buni interpreti de teatru.

Al lll-lea Festival Caragiale a 
adus un spor considerabil pe pla
nul creșterii calității artistice al 
spectacolului de teatru al ama-

lorilor. Creșterea calității artistice 
este rezultatul acțiunilor de pregă
tire de specialitate a instructorilor 
și interpreților. Cursurile de regie 
de doi ani organizate de școlile 
populare de artă, și-au dovedit din 
plin eficacitatea. An de an, sute 
de absolvenți, de regulă cadre 
didactice de la sate, părăsesc 
băncile acestor cursuri înarmați 
cu cunoștințe artistice de specia
litate care le permit să realizeze 
spectacole corespunzătoare. Cre
șterea calității artistice a specta
colelor amatorilor depinde, de a- 
semenea, în bună măsură, de mo
dul cum se realizează transmiterea 
experienței artei profesionale că
tre arta de amatori.

Bineînțeles că problema crește
rii calității artistice a spectacole
lor amatorilor rămîne încă des
chisă pentru majoritatea colecti
velor teatrale și rezolvarea ei de
pinde de modul în care vom a- 
sigura, în continuare, îmbunătăți
rea acțiunii de pregătire de spe
cialitate a instructorilor și imer- 
preților și de transmitere a expe
rienței artei profesioniste către 
arta de amatori.

Finala celui de al lll-lea Festi
val de teatru de amatori s-a des
fășurat in zilele premergătoare 
unei sărbători scumpe întregului 
nostru popor — a 15-a aniversare 
a proclamării Republicii Populare 
Romîne. Artiștii amatori închină 
izbînzile lor poporului nostru, pa
triei noastre scumpe, Partidului 
Muncitoresc Romîn.

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

• Ceferiștii din Direcția regională Craiova au realizat planul 
anual al producției globale și marfă cu 14 zile mai devreme. 
Preocupîndu-se de îmbunătățirea rodajului vagonului de mar
fă și de reducerea timpului de staționare a trenurilor la în
cărcare și descărcare, ei au sporit productivitatea muncii cu 
aproape 6 Ia sută peste prevederile planului. De asemenea, 
prin economisirea de combustibil și transportarea unui număr 
tot mai mare de trenuri cu tonaj sporit, au redus prețul de 
cost al transporturilor cu 1,63 la sută sub cel planificat. Pe 
această bază numai în 10 luni ale anului ei au obținut mai 
mult de 14 000 000 lei beneficii peste plan.

Numărul întreprinderilor și unităților economice din această 
regiune oare au realizat pînă în prezent sarcinile de plan pe 
acest an se ridică la 75.

• Pînă la 18 decembrie, 33 de întreprinderi aparținînd Mi
nisterului Industriei Petrolului și Chimiei au îndeplinit planul 
anual Ia producția globală și marfă. Multe din acestea fac 
parte din Direcția generală a industriei de medicamente, care 
și-a realizat pianul pe acest an. Colectivele întreprinderilor de 
medicamente au îmbunătățit în cursul anului gama produselor 
farmaceutice și de reactivi cu aproape 70 de noi sortimente.

Colectivul Trustului de explorări geologice, care și-a reali
zat cu 16 zile mai devreme planul, folosind turbina și alte 
metode moderne, a reușit să reducă prețul de cost pe metrul 
forat cu circa 8 Ia sută față de anul, trecut. Muncitorii de la 
Uzinele „Petru Poni” din Valea Călugărească au produs pînă 
la data îndeplinirii planului cu aproape 18 000 tone mai multe 
îngrășăminte chimice decît în anul trecut, obținînd economii 
peste plan a căror valoare depășește suma de 1100 000 Iei.

• La Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor au 
fost primite telegrame din partea direcțiilor regionale C.F.R. 
București, Iași și Cluj care anunță îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor planului global anual de transport. Ferovia
rii din cadrul Direcției regionale C.F.R. București au reușit să 
obțină economii peste plan de aproape 17 milioane Iei.

(Agerpres)

A apărut

ULTIMA ZI A ÎNTRECERII
Marți seara, odată cu aplauzele care au 

marcat ultima replică din binecunoscuta co
medie „0 noapte furtunoasă” interpretată 
de colectivul Casei raionale dc cultură din 
Călărași, s_a încheiat cel de'al IlI-lea Festi' 
val bienal dc teatru de amatori ce poartă 
numele marelui nostru dramaturg I. L. Ca
ragiale.

în cursul zilei au mai evoluat pe scenă 
artiști amatori d<n regiunile Hunedoara și 
București cu piesele „Oameni care tac“ de 
Al. Voitin și „Febre” de Horia Lovinescu. 
Au fost prezentate apoi montajele literar- 
muzicale : „Zări albastre” interpretat de 
constructorii navali din Oltenița, „Partid, tu 
ești oriunde“, în interpretarea colectivului 
Casei raionale de cultură din Fetești și „Pă- 
mînturile s-au făcut ca marea“, ai cărui in 
terpreți au fost colectiviștii din comuna 
Peretu.

Artiști amatori de la șantierul naval din 
Oltenița, Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fundulea, de 
la Casa raională de cultură din Titu, au 
recitat versuri de Tudor Arghezi, Maria Ba 
nuș și an citit din „Amintiri din copilărie“ 
de Ion Creangă.

Pe scena Casei de cultură a raionului 
16 Februarie au fost prezentate specta
colele de pl-puși „Povestea porcului” dra
matizare de Veronica Porumbacu și Viorica 
Filipoiu, după Ion Creangă, „Spaima dovlc' 
cilor“ de Chita Dragomir și „Gîscănelul” 
de N. Ghernet și T. Gurevici ■ în interpre
tarea unor păpușari amatori din regiunea 
București.

Timp de 10 zile, publicul Capitalei a ur
mărit eu mult interes evoluția celor aproape 
2 000 de artiști amatori din întreaga țară, 
grupați în 44 formații de teatru, 31 teatre

de păpuși, 21 colective artistice literar mu
zicale și pe cei 46 recitatori și cititori ar
tistici, selecționați din peste 160 000 artiști 
amatori care au luat parte la fazele ante
rioare ale Festivalului.

După, încheierea Festivalului, referindu-se 
la calitățile spectacolelor prezentate, artis
tul emerit Niky Atanasiu, unul din membrii 
juriului, a declarat : „Valoarea acestor spec
tacole, de la recitări și montajele literar- 
muzicale, pînă la piesele grele, în trei și 
patru acte a depășit chiar și cele mai neaș 
teptate prevederi. Finala Festivalului ,,I. L. 
Caragiale“ s-a afirmat prin amploarea lui 
ca una din cele mai de seamă manifestări 
cultural-artistice din zilele premergătoare 
aniversării a 15 ani de la proclamarea Re
publicii Populare Romîne“.

(Agerpres)

Vineri 21 decembrie

apare:

„Săptămîna culturală 
a Capitalei“

Vineri 21 decembrie va a- 
părea „Săptămâna culturală a 
Capitalei”. Publicația, editată 
de Comitetul pentru cultură 
și artă al orașului București, 
va cuprinde repertoriul tea
trelor și cinematografelor (cu 
distribuțiile respective), pro
gramul manifestărilor muzi
cale. De asemenea, în pagini
le ei vor fi prezentate noutăți 
din muzee, spectacole ale ar
tiștilor amatori, precum și 
viitoare premiere teatrale și 
cinematografice, prime audiții 
muzicale etc. O rubrică spe
cială va informa despre tur
neele în Capitală ale artiști
lor de peste hotare. Infor
mații, reportaje, convorbiri cu 
personalități cunoscute, foto
grafii, vor oglindi viața cultu- 
ral-artistică din Capitală.

MUZICA DISTRACTIVĂ
LA TELEVIZIUNE

i riviți acoperișurile caselor ! Numărul antenelor 
! de televiziune crește an dc an ; deasupra noilor 

blocuri și caselor colectiviștilor răsar adevărate 
păduri metalice care se întind pînă departe, în 

i nordul Moldovei. Telespectatorii se numără a- 
1 stăzi cu sutele de mii, cu milioanele — și prin
tre aceștia tinerii ocupă locul cel mai important,

mereu dornici de emisiuni de calitate, cu înalte preocupări 
educative, emisiuni capabile să-i învețe, să le dezvolte gus
tul și aspirațiile.

La redacția ziarului nostru sosesc scrisori prin care tinerii 
iși exprimă satisfacția în legătură cu unele emisiuni bine 
realizate ale televiziunii, mărturisindu-și în același timp și 
nemulțumirea față de faptul că în programele Studioului dc 
televiziune „București“ își fac loc uneori manifestări lipsite 
de valoare artistică, de un conținut educativ.

„Asemenea fenomene — nc scriu corespondenții Ștefan 
Buiculescu din Cîmpina, str. Ștefan Gheorghiu nr. 26, Mo 
roiu Magdalena de la Școala medie mixtă nr. 15 din Buc» 
rești și alții — apar în special în emisiunile care, prin na
tura lor, se adresează tineretului, așa cum sînt, de exemplu 
emisiunile de muzică ușoară. E ușor de înțeles — scriu co
respondenții — că dată fiind atracția mare pe care aseme 
nea emisiuni o prezintă pentru tineri, prezența în respecti
vele programe a lipsei de gust, a unor vulgarități artistice 
nu ne poate fi indiferentă".

Iată ce ne scrie, printre aitele, tînărul Aurel Bîgu, mun
citor la Uzinele „Electromagnetica“ din București : „In emi
siunea de duminică 16 decembrie pe scena micului ecran 
au apărut Ia un moment dat doi dansatori. Pe o melodie 
sud-americană, ei au „executat” un „dans” cu totul dizgra-

țios, cu scălămbăieli care numai ținută artistică nu dove
deau. Și eu și tovarășii mei sîntem întru totul de acord cu 
poziția exprimată de autorul notei apărută în ziarul „Scîn- 
teia“ în care se relevă tocmai această concesie regretabilă 
făcută prostului gust în materie de dans. Vreau să vă spun 
un lucru : la noi în uzină se discută foarte mult despre 
calitatea diferitelor spectacole de teatru, film sau televiziu
ne. Interesul nostru pentru spectacole și schimbul de pă
reri pe marginea lor se datoresc în mare parte bogăției 
spirituale pe care o conțin manifestările cultural-artistice 
printre care, bineînțeles, și multe spectacole bune ale tele
viziunii. Realizările valoroase ale tinerei noastre televiziuni 
au dus la sporirea numărului de iubitori ai acestor spec
tacole. Dar au crescut și exigențele, pretențiile față de ceea 
ce li se oferă la micul ecran. Noi am dori ca programul 
televiziunii și mai ales emisiunile muzicale, coregrafice etc. 
să ne ofere un bun prilej de destindere, dar totodată și un 
model, un exemplu pentru felul în care să ne organizăm 
noi înșine distracția la cluburi, la casele de cultură ; din 
aceste emisiuni tinerii ar dori să învețe să interpreteze Ia 
o înaltă ținută un cîntec sau un dans, să alcătuiască progra
me tot mai interesante și valoroase la „joile tineretului” sau 
la serile culturale. După părerea mea și a aitor tineri cu 
care am discutat aceste lucruri, televiziunea, mai are destule 
de făcut pentru a satisface cerințele artistice din ce în ce 
mai ridicate ale telespectatorilor”.

In legătură cu programele de muzică distractivă și va
rietăți ale televiziunii, redacția a solicitat și părerea criti
cului de artă Ionel Hristea, al cărui articol ii publicăm 
alăturat.

I
J ndiscutabil, tele-
r viziunea începe să

răspundă din ce în 
ce mai bine exi
gențelor telespec- 

I tatorilor. Numărul 
emisiunilor intere

sante, realizate cu fantezie și 
cu grijă pentru conținut este 
în vădită creștere. Numeroși 
tineri telespectatori apreciază 
multe din emisiunile de 
miercuri după-amiază dedicate 
cluburilor, emisiunea pentru 
sate, emisiunile de știință și 
tehnică, de prezentare a unor 
cărți de beletristică. Desigur 
merită amintite și discutate și 
alte emisiuni din domenii va
riate — muzical, teatral, cine
matografic, sportiv — pe care 
le desfășoară televiziunea în 
prezent, și sîntem convinși că 
discuția n-ar fi decît în folo
sul acestor emisiuni. Dacă ne 
oprim însă acum asupra pro
blemelor muzicale, denumite 
cu un cuvînt general „distrac
tive“ (muzică ușoară, emisiuni 
„de varietăți“ etc.) este pen
tru că în acest domeniu există, 
din păcate, scăderi evidente.

Se știe ce loc însemnat 
ocupă muzica ușoară în preo
cupările distractive ale tine
retului. Alături de atîtea alte 
forme ale artei muzicale ea se 
adresează inimii învățînd-o să 
prețuiască sentimentele nobi
le, frumusețile de fiecare zi 
ale vieții noastre ! Și oare nu 
tot pe calea acestei muzici — 
atunci cînd este falsificată, 
cînd se fac concesii criterii

lor „comerciale“ și influențe
lor cosmopolite — se ajunge 
uneori la regretabile defor
mări ale gustului estetic al ti
nerilor, la infiltrarea unei ati
tudini superficiale față de 
viață ?

Să parcurgem însă fugar nu
meroasele emisiuni de muzică 
distractivă căre s-au perindat 
pe „micul ecran“ în ultimele 
luni (frecvența lor este de 2—4 
săptămînal). Dincolo de succe
sul uneia sau alteia dintre e- 
misiuni, , al unuia sau altuia 
dintre cîntece sau dintre inter- 
preți — se impun destul de 
lesne cîteva constatări de or
din general : calitatea slabă a 
multora din creațiile originale 
prezentate, „refugiul“ în do
meniul șlagărului țipător care, 
după părerea unor interpreți 
sau, poate, a unor organizatori 
ai emisiunilor, aduce „succes 
sigur“, slaba oglindire a reali
tăților noastre în melodiile și 
textele unor cîntece, caracte
rul fad, nediferențiat și ade
sea plicticos al alcătuirii e- 
misiunii. Cui nu i s-a întîm- 
plat să plece din fața ecranu
lui televizorului cu regretul că 
nu a ascultat mai multe me
lodii reușite, inspirate, din 
țara noastră ? Cine n-a făcut 
constatarea că, voit sau nevoit, 
unele din aceste emisiuni dau 
cîștig de cauză unor cîntece ce 
n-au nimic comun cu noi, a- 
lese după alte criterii decît 
cele ale exigenței ?

Dar cum toate aceste pro
bleme se referă mai ales la

domeniul creației (despre in
terpretare vom vorbi mai jos), 
s-ar putea susține că televi
ziunea, nefăcînd decît să re
flecte situația existentă in 
prezent în muzica ușoară, este 
în fond dependentă de buna 
inspirație a compozitorilor 
noștri. Și, într-adevăr, vom 
găsi în programele televiziunii 
mai toate compozițiile valoroa
se, majoritatea cîntecelor și 
dansurilor noastre îndrăgite de 
public, după cum le vom 
găsi și pe celelalte — cele sla
be —, pe motiv că frecvența 
emisiunilor cere o cantitate pe 
care lucrările de valoare nu o 
pot împlini exclusiv.

Să fie însă oare lucrurile a- 
tît de simple ? Cît timp „mi
cul ecran“ ar fi privit doar ca 
o „oglindă“ pasivă, asemenea 
argumente și-ar putea găsi a- 
părători. Dar să nu uităm că 
la activul televiziunii se află 
unele realizări pe tărîmul mu
zicii ușoare care îi fac cinste ; 
o bună parte din șlagărele ac
tuale valoroase („Macarale“, 
„Calea Victoriei“, „Podul 
Grant“ etc., etc.) și-au luat 
„zborul“ și de pe ecranul te
levizorului. Mulți interpreți 
de muzică ușoară, azi cu no- 
toritate (Constanța Cîmpeanu, 
Constantin Drăghici, Marga
reta Pîslaru, Marina Voica 
etc.), și-au început, fie cariera, 
fie activitatea în acest gen, în 
fața „camerelor“ televiziunii. 
Așadar, se poate ! Este posi
bil să nu te mărginești la o

simplă operație de triere și re
flectare — există loc pentru 
inițiative, curaj și exigență! 
Atunci, dacă succesele sînt 
meritele televiziunii, nu în
seamnă oare că și insucce
sele — care, trebuie s-o spu
nem, nu sînt deloc rare — 
stau în răspunderea ei ? Ce 
invocare a „situației obiective“ 
poate justifica, de pildă, fap
tul că o emisiune întreagă 
(cum a fost cea din 27 octom
brie) a fost dominată copios de 
piese occidentale, alese fără 
exigență (parcă la simpla pre
ferință a interpretului), acope
rind firavele momente de mu
zică romînească — firave nu 
numai numeric, ci și sub ra
portul calității creației și in
terpretării ?_ Cum se explică 
faptul că, în ciuda unui nu
măr incontestabil de piese de 
muzică ușoară de valoare, ro- 
mînești și din alte țări, pro
gramul din 3 noiembrie al Or
chestrei de estradă a Radio- 
televiziunii nu a corespuns 
nici pe departe gustului și 
preferințelor telespectatorilor ? 
Și despre ce „rabat“ poate fi 
vorba atunci cînd sub pretex
tul păstrării „versiunii origi
nale” a unor șlagăre sărace cu 
duhul din Occident interpreții 
noștri se află în situația de a 
apare drept „poligloți“ impro
vizați ?

Acest din urmă aspect apar
ține însă problemei interpre
tării, căreia am vrea să-i a- 
cordăm un capitol separai.



în întreprinderi continuă

Dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1963

La Uzinele La Fabrica
mecanice-Uimpina de rulmenți-Bîrlad

■
ezbaterea cifrelor 
!e plan de către 
’uncîtorii, ingine- 
ii și tehnicienii 
in secția compre- 

1 oare a Uzinei me
canice Cîmpina a 
suscitat vii discuții. Colectivul 
și-a analizat activitatea depusă 
in acest an, stabilind în lumi
na experienței dobîndite măsuri 
concrete pentru buna desfășu

rare a producției anului viitor.
In cele 11 luni ale anului, 

planul producției globale a fost 
îndeplinit în proporție de 100,6 
la sută, sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost 
depășită cu 3,1 la sută, iar in
dicele planificat de reducere a 
prețului de cost a fost redus 
cu 1,2 la sută.

Există deci o bună experien
ță pentru anul viitor. Ea va 
trebui dezvoltată potrivit sar
cinilor sporite de plan. In 1963 
planul producției globale cre
ște cu 26 la sută, al producției 
marfă cu 16,7 la sută. Se va 
însuși fabricarea unor noi sor
timente.

Conducerea secției, a uzinei, 
pe baza propunerilor făcute în 
consfătuirile de producție sin
dicale, au stabilit din vreme o 
seamă de măsuri care să asi
gure traducerea în viață a a- 
cestor sarcini. Adaptarea teh
nologiei de prelucrare a ele
mentelor capetelor de erupție 
pe strunguri Carusel, de pildă, 
va aduce anual economii de 
114 000 lei; trecerea la folosi
rea materialului tubular din o- 
țel laminat de țevi și călirea 
prin curenți de înaltă frecven
tă a cămășilor din oțel pentru 
pompele de lungime vor aduce 
anual economii de peste 340 000 
lei.

Cei peste 20 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni care au 
luat cuvîntul au arătat concret 
cum pot fi mai bine valorifica
te rezervele interne.

Utemistul Vlad Păun, inginer 
șef cu problemele de produc
ție, a propus, de exemplu, ca 
standului de probare a capete
lor de erupție și a celor de 
coloană să i se dubleze capa

citatea, iar în cadrul sectoru
lui constructor șef să se stu
dieze posibilitatea mecanizării 
lucrărilor mai grele de la pro
barea capului de erupție mon
tat și a pieselor care-1 compun. 
„De multe ori — spunea dînsul 
— atunci cînd piesele vin la 
prelucrat, se constată porozi- 
tăți din pricina turnării. Se 
irosește, astfel, o cantitate mare 
de muncă, se folosește cu ca
pacitate redusă utilajul respec
tiv. Ar exista o posibili
tate să eliminăm în mare 
parte acest neajuns folosin- 
du-se razele gama ori cele ul
traviolete. Astfel, s-ar preîn- 
tîmpina intrarea în lucru a pie
selor cu defecte ascunse“. O 
altă propunere făcută se referă 
Ia amenajarea unui stand de 
probă pentru încercarea diferi
telor cupluri de pistoane și 
cămăși.

— La cămășile pentru pompe, 
planul pe 1963 cuprinde sar
cini mult mai mari — a arătat 
în cuvîntul său utemistul Liviu 
Hauer din sectorul pompe-iini- 
saj. S-au luat măsuri pentru 
modificarea a două mașini de 
rectificat exterior. Avem însă 
unele mașini vechi pentru rec
tificat interior, care au un ran
dament scăzut. Ar trebui înlo
cuite. Inginerul Ion Chelaru 
din secția vulcanizare a propus 
să se realizeze prin mica me
canizare o mașină pentru pre
satul sobolilor de la cuplajele 
pneumatice de diametru rotund 
500. Se vor obține, astfel, în
semnate economii.

Cele 80 de propuneri făcute 
în cadrul adunării de dezbate
re a cifrelor de plan pe anul 
viitor, constituie un aport în
semnat la completarea planu
lui de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care, aplicate în viață, 
vor contribui la realizarea sar
cinilor pe anul viitor.

I. TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scinteii tineretului’’ 
pentru regiunea Ploiești

■
 entru anul 1963 la 

uenți-Bîrlad, se

prevede o creștere

ducției globale de 
peste 20 la sută, 

al producției marfă de 25 la 
sută. Productivitatea muncii 
va înregistra o creștere de 
18,2 la sută. îndeplinirea ace
stor sarcini presupune o mai 
bună organizare a muncii, ge
neralizarea experienței îna
intate, aplicarea metodelor a- 
vansate, cu alte cuvinte, lua
rea celor mai eficace măsuri 
care să asigure ritmicitate, ca
litate, economii. Pe această 
linie sînt și propunerile care 
s-au făcut și care întregesc 
planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

Rectificatorul Alexandru 
Ambăruș a studiat cum s-ar 
putea realiza un control al 
pieselor — este vorba de role 
— fără ca acestea să se scoată 
din mașină de 3—4 ori.

— M-am gîndit că s-ar putea 
confecționa un dispozitiv cu 
care să se controleze rolele în 
timpul lucrului. Acesta s-ar 
putea face înlocuindu-se pia
tra la platou cu segmenți. Noi 
am făcut un calcul estimativ, 
în acest fel productivitatea 
muncii ar crește într-un an 
de cel puțin 4 ori.

Cele mai multe propuneri au 
urmărit asigurarea unor con
diții mai bune pentru realiza
rea unei importante sarcini 
ce revine colectivului : spo
rirea productivității muncii.

— Dacă vom înlocui folosi
rea acidului azotic la bile, vom 
obține produse de calitate mai 
bună, iar productivitatea mun
cii se va dubla. Propunerea 
inginerului Titus Hern a fost 
de asemenea notată cu grijă.

Participanții la dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 1963 
au ascultat cu deosebit interes 
cuvîntul rectificatoarei Maria 
Croitoru.

— Fiecare dorește să parti
cipe din plin la realizarea sar
cinilor de plan ; fiecare vrea 
să obțină în întrecere rezul

tate cît mai bune. Acest lucru 
depinde în primul rind de noi. 
Dar nu numai de noi. Iată, 
ni se dau planuri de operații. 
Dacă toate ar fi verificate mi
nuțios, înainte, dacă s-ar ope
ra toate modificările tehnolo
gice care survin, săptămînal să 
zicem, s-ar înlătura o seamă 
de neajunsuri printre care 
execuția după cotele înve
chite, care duce la realizarea 
unor piese calitativ necores
punzătoare.

Apoi, Maria Croitoru a fă
cut încă o propunere. în sec
ție există 12 mașini semi
automate. Acestea sînt dis
puse în toată secția. Dacă ar 
fi amplasate într-un sin
gur loc ar putea fi deser
vite de un număr mai mic de 
muncitori și numai pe această 
cale s-ar putea realiza un 
sfert din sarcina planificată 
de creștere a productivității 
muncii pentru anul 1963.

Ceea ce trebuie de semnalat 
este faptul că toți cei care au 
luat cuvîntul au făcut propu
neri concrete, bazate pe un 
studiu amănunțit al posibili
tăților existente în fabrică.

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Scinteii tineretului“ 
pentru regiunea Iași

TRIBUNA PROPAGANDISTULUI

Cum sprijinim studiu!
individual a! cursanților

in experiența mea 
de propagandist 
(conduc pentru a 
treia oară un cere 
de învățămînt po
litic U.T.M.) nram 
convins că însușirea 
de către fiecare

cursant a problemelor studiate în 
cerc depinde în mare măsură de 
studiul individual. Cum reușesc 
cursanții să studieze, să-și scoa" 
tă notițe, să folosească cu efi" 
ciență materialul bibliografic pus 
la îndemina lor (în cazul no
stru, manualul „Să ne cunoaștem 
patria socialistă” și alte mate
riale ajutătoare) și cum îi ajut 
eu, ca propagandist, în această 
muncă ? Iată întrebările la care

Trecînd la lecția I din manual 
„P.C.R. — organizatorul ți con
ducătorul luptei clasei muncitoa" 
re și a tuturor oamenilor muncii 
pentru doborîrea regimului buf 
ghezo-moșieresc, pentru instaura
rea regimului democrat-popular” 
nu le-am mai citit tinerilor din 
carte, ci le-am ținut o expunere, 
ei notindu-și în caiete cele mai 
importante probleme, dintre care 
unele le scriam ți pe tablă. Mo
dul acesta de predare, cu notarea 
pe tablă a principalelor proble
me este de un mare ajutor 
cursanților. Aceasta îi ajută >ă-țî

Peste cîteva minute, la Uzina „Independența" din Sibiu va începe discutarea cifrelor de plan pe anul 
1963. In echipa condusă de Ion Stoia, din atelierul lanț-gall, are loc o mică discuție. „Ce angaja
ment ne vom lua Cu toții și-auspus cuvîntul : „Sarcinile lunare de plan le vom îndeplini în pro

porție de 112 la sută, ier lucrările vor fi d9 calitate superioară“ I
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

încheierea consfătuirii 
pe țară 

a legumicultorilor
Mărfi, ia Arad și-a încheiat lu

crările consfătuirea pe țară a le
gumicultorilor organizată de Con
siliul superior al agriculturii ți 
Consiliului agricol regional Banat.

In cadrul discuțiilor, fruntași în 
cultura legumelor din diferite uni
tăți agricole socialiste din regi-, 
unile Banat, București, Dobrogeaș 
Oltenia, Galați, Crișana au îm
părtășit din experiența acumulată 
în producerea legumelor timpurii, 
organizarea și retribuirea muncii 
in brigăzile legumicole și aplica
rea complexului de măsuri agro
tehnice în vederea obținerii unei 
producții sporite de legume.

Tov. Ștefan Nicolae, vicepre
ședinte al Consiliului superior al 
agriculturii, șeful secției hortiviti- 
cole, a făcut o serie de reco
mandări privind dezvoltarea le- 
gumicuilturii în toate regiunile ță
rii, în lumina sarcinilor trasate de 
partid și guvern. Vorbitorul a sub
liniat printre altele necesitatea 
extinderii culturii legumelor tim
purii, asigurarea producerii de se
mințe de calitate superioară, fo
losirea pe scară largă a repicatu- 
lui în ghivece nutritive, extinde
rea protejării culturilor cu folii din 
materiale plastice și altele.

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii, tov. Petre Blajovici, prim- 
secreter al Comitetului regional 
Banat al P.M.R., a arătat că 
schimbul de experiență organizat 
cu acest prilej va contribui la 
generalizarea metodelor avansate 
în vederea dezvoltării sectorului 
legumicol în toate regiunile tării.

(Agerpres) 

------•------

Oaspeți la Opera
Spectacolul de marți seara al 

Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romipe, cu opera Aida, 
s-a bucurat de concursul a doi 
artiști de peste hotare: mez- 
zosoprana Irina Arhipova, ar
tistă a poporului R.S.F.S. 
Ruse, și tenorul bulgar Ivan 
Dimov.

• Astăzi de la ora 14, pe sta
dionul Republicii, echipele selec
ționate de fotbal ale R. P. 
Romine (A și tineret) se 
intilnesc intr-un meci de ve
rificare, înaintea turneelor pe 
care urmează să le susțină in 
străinătate. După cum se știe, e- 
cliipa selecționată a țării noastre 
va întîlni duminică la Casablanca 
echipa Marocului, iar echipa de 
tineret va pleca într-un turneu în 
Etiopia, urmînd ca în primul meci 
să întllnească tot duminica la 
Adis Abeba echipa acestei țări.

In meciul de astăzi. amatorii 
jocului de fotbal vor putea urmări 
pe experimentalii jucători Voines- 
cu, Nunweiller III, Popa, Con
stantin, precum și pe tinerii Pav- 
lovici. Suciu, Pali, Voinea și alții.
• Sala sporturilor Floreasca va 

găzdui joi de la ora 19 meciul in
ternațional de handbal dintre se
lecționatele masculine ale R. P. 
Romine si R. D. Germane. Cele 
două echipe s-au întîlnit ultima 
oară la 11 decembrie 1961, jocul 
lncheindu-se cu un rezultat de e- 
galitate : 11—11, In acest sezon, 
handbaliștii germani s-au arătat 
în excelentă formă. Ei au cîștigat 
în deplasare cu 17—14 meciul cu 
echipa Suediei, fostă campioană a 
lumii. Oaspeții au anunțai că vor 
deplasa Ia București cel mai bun 
efectiv în frunte cu internaționalii 
Tiedmann și Beyer. Din echipa 
țării noastre nu vor lipsi Redl. 
Ivănescu, Hnat, Mozer, Costache 
II și alții.
• Finala campionatului republi

can de box pe echipe, In care se

vor intilni formația bucureșteană 
Steaua și echipa C.S.O. Craiova 
va avea loc sîmbătă, de la ora 19, 
pe ringul amenajat în sala Floreas
ca. Intîlnirea este așteptată cu viu 
interes de amatorii de sport. La 
Steaua își va face reintrarea fostul 
campion al tării Gh. Negrea, care 
va evolua la cat. grea. Ca arbitru 
neutru va funcționa Stoicev (R. P. 
Bulgaria).

Duminică dimineața, tot în sala 
Floreasca, se vor desfășura fina
lele „Cupei orașului București” la 
box. Reuniunea începe la ora 10.
• La Fraga și Gottwaldov s-au 

disputat două meciuri internațio
nale de hochei pe gheață. In Ca
pitală, prima reprezentativă a 
R. S. Cehoslovace, fără Bubnik și 
Golonka, a învins formația cana
diană Saskatoon cu 9—4 (4—2, 
4—1 ; 1—1). Jocul a fost urmărit 
de 18 000 spectatori.

Reprezentativa secundă a R. S. 
Cehoslovace a întrecut echipa 
Norvegiei cu 8—4 (1—1 ; 5—2 ( 
2—1).
• După cum transmite agenția 

„France Presse", internaționalul 
cehoslovac Josef Masopoust, de la 
Dukla Praga, a fost desemnat ca 
iotbalistul cel mai bun din Europa 
pe anul 1962, in urma unei anche
te organizate de revista „France 
Foolball".

® Formația maghiară de fotbal 
Vasas Budapesta și-a început 
turneul în America, jucînd la Bo
gota cu o selecționată locală. Au 
cîștigat fotbaliștii columbieni cu 
3—1 10—1).

(Agerpres)

încerc să răspund prin rîndurile 
care urmează.

Începînd chiar de la prima 
lecție — „40 de ani de la crea’ 
rea U.T.C.” — tinerii colectiviști 
din cercul pe care îl conduc au 
fost antrenați să studieze siste
matic. Materialele cuprinse în 
lecția la care ne referim au fost 
citite în întregime în fața 
cursanților în timpul a două șe’ 
dințe. Tinerii nu au reușit însă 
numai pe baza acestei lecturi să 
rețină și să’și noteze în caietele 
lor cele mai esențiale probleme 
cuprinse în materiale. Acest lu
cru aveau să’l facă în timpul 
studiului individual organizat în 
vederea seminarului.

Cu ajutorul tovarășilor din 
comitetul U.T.M., m-am îngrijit 
să pun la îndemina cursanților 
un număr suficient de broșuri 
„40 de ani de la crearea U.T.C.”, 
ziare cuprinzînd cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu’Dcj, 
precum și celelalte cuvîntări ți
nute la adunarea festivă a tine’ 
retului din Capitală consacrată 
celei de-a 40-a aniversări a creă
rii U.T.C. și „Zilei tineretului 
din R.P.R.”.

Astfel, fiecare tînăr a avut po
sibilitatea să citească, fie sin
gur, fie în colective mici, între’ 
gul material și, paralel, să-și ex- 
tragă în caiete problemele cele 
mai importante. în timpul stu' 
diului am discutat cu mulți dintre 
cursanți, i-am ajutat să’și scoată 
notițe, să-și sistematizeze proble
mele, să le desprindă pe cele 
mai principale. Vizitele făcute Ia 
cursanți acasă și discuțiile avute 
cu ei (muncă în care urau aju’ 
tat foarte mult membrii comite
tului organizației de bază U.T.M.) 
mi’au dat posibilitatea să urmă’ 
resc îndeaproape pregătirea pen
tru seminar. Procedînd astfel, am 
avut satisfacția să constat, la dis
cuțiile pe marginea primei lecții 
că marea majoritate a cursanți
lor și-au însușit bine problemele 
studiate. Tineri colectiviști ca 
Domnica Barbu, Nicolae Oprea, 
Ileana Cîrțu și alții au dat răs" 
punsuri complete, bine chibzuite*

NICOLAE I. CĂTĂNIC1

sistematizeze lecția încă de la 
expunere ți, ceea ce este esen
țial, să înțeleagă logic proble
mele studiate. Acasă, individual, 
ei citeso lecția din carte, o dată 
sau mai de multe ori ți’ți com
pletează, dacă este necesar, no
tițele de la predare. Pentru o 
mai bună lectură și o mai ușoa
ră înțelegere a lecției, am sta
bilit, cu ajutorul comitetului or
ganizației de bază U.T.M., un 
număr de zece colectiviști, din
tre cei mai bine pregătiți, care 
in timpul studiului individual 
învață alături de unul sau doi 
dintre cursanții cu mai puține 
cunoștințe. Ei se intilnesc seara, 
citesc împreună atît ultima lec
ție predată, cît și alte materiala 
bibliografice indicate, pe care le 
găsesc la biblioteca căminului 
cultural. Acest procedeu, intrat 
în obișnuința muncii mele de 
propagandist, s-a dovedit a da 
bune rezultate.

CĂTĂNICI I. NICOLAE 
propagandist la cercul „Să ne 

cunoaștem patria socialistă” 
din G.A.C. Romoșel, raionul 

Orăștie

(Agerpres)

Fără îndoială că și în această 
privință se poate invoca nu
mărul redus de interpreti con
sacrati, gustul artistic discu
tabil al unora dintre ei. Efor
turile televiziunii de a reme
dia această situație, atît prin 
promovarea unor debutanti 
(cum au fost pînă nu de mult 
Rodica Paliu, sau Cleopatra 
Melidoneanu), cît și prin re
crutarea interpreților noi din 
alte domenii (operă, operetă) 
sau din afara Capitalei (Galați, 
Constanța, Ploiești) sînt incon
testabile. Dar aceasta repre
zintă încă prea puțin ; același 
rol activ care se pretinde te
leviziunii în domeniul îndru
mării creației este necesar — 
poate și mai necesar — în do
meniul interpretării. Dar toc
mai aci se constată deficiențe 
și mai îngrijorătoare. Cum 
este oare posibil ca o cîntă- 
reață ca Aida Moga, care și-a 
cîștigat dragostea ascultători
lor prin promovarea creației 
originale și prin ironizarea 
inteligentă a imitatorilor mu
zicii decadente occidentale, să 
devină ea însăși, în cadrul u- 
nui recent program de va
rietăți, o imitatoare (și încă de 
gust îndoielnic) a unui ase
menea stil ? Cum e posibil ca 
o serie de interpreti consa
crati să se prezinte în fața 
„camerei“ și microfonului, cu- 
noscînd numai banda de mag
netofon pe care se afla șlagă
rul cu pricina, și ignorind în 
schimb complet limba, dacă 
nu chiar și notele? (Pe a- 
ceastă linie, credem că trebuie

subliniată, prin contrast, serio
zitatea și ținuta artistică ire
proșabilă a mult apreciatei 
cîntărețe Dorina Drăghici). 
Tolerînd asemenea manifes
tări, televiziunea ajunge im
plicit să le și promoveze, să 
le treacă pe numele ei. în in
teresul cui ? Al „atractivită- 
ții“ programelor distractive ? 
Al „asigurării calității“ ? Al 
soliștilor ? în orice caz nu în 
interesul maselor de telespec
tatori.

Dar problema mai are și un 
alt aspect. La o emisiune re
centă, soliști cu experiență ca 
Nicolae Nițescu sau Dorina 
Goga au atras atenția printr-o 
exagerată mișcare scenică. La 
o alta, interpretul stă imobil 
în fața aparatului, surîzînd 
„standard“, sau dimpotrivă, 
încearcă să asigure „mișcarea 
în cadru" cu o stîngăcie cris
pată, penibilă. O altă emisiu
ne suferă de monotonie, de 
paloare exasperantă. Să arun
căm toate acestea în spinarea 
interpreților ? Dar asemenea 
emisiuni își au dirijorii și re
gizorii lor ! în sarcina primi
lor cade pregătirea cu extre
mă minuțiozitate și exigență 
(și nu în graba celor două, 
trei repetiții care se organi
zează pe platorurile supraaglo
merate), nu numai a formației 
instrumentale ci și a soliștilor. 
Se reflectă oare această preo
cupare, în munca dirijorilor ? 
Prea puțin, dacă nu chiar de
loc. Iar cît privește regizorii, 
rolul lor este mult mai mare 
decît acela de a aranja un

cadru. De el depinde în bună 
parte obținerea de la interpret 
a dezinvolturii și expresivită
ții, a unei ținute artistice co
respunzătoare.

în prezent, multe din emi
siunile muzical-distractive ale 
televiziunii, pe platou sau pe 
scenă, nu sînt decît simple 
succesiuni de „numere“, pre
zentate cu sau fără decor, le
gate eventual printr-un anunț, 
sau un comentariu sărac, sau 
printr-un desen cu pretenții 
simbolice. Doar rolul regizo
rilor nu se reduce la ilustra
rea muzicii cu imagini con
venționale de decor. Unde or 
fi oare emisiunile calde, cu 
putere emotivă, legate de o 
anumită temă reflectată în 
muzica ușoară, sau axate pe 
creația unui compozitor anu
mit, sau închinate unui eve
niment anumit ? Unde sînt 
acele mijloace capabile de a 
stîrni interesul, ca discuțiile 
libere la microfon, fanteziile 
muzicale cu mijloace cinema
tografice, momentele lirice 
sau vesele pregătite de o pre
zentare închegată, bogată în 
sensuri și accesibilă tuturor 
inimilor ?

în legătură cu asemenea 
prezentări se pare că. fante
zia organizatorilor emisiunilor 
muzical-distractive se oprește 
în fața unui cuvînt magic : 
„poantă". Nimeni nu contestă 
importanța umorului în orice 
împrejurare, inclusiv în mu
zica ușoară. Dar a te mărgini 
la simple intercalări comice, 
fără nici o legătură cu conți

nutul muzicii, a transplanta 
mecanic în televiziune tradi
ția învechită a „concertelor de 
estradă“, însemnează a ignora 
înseși resursele specifice ale 
televiziunii. Să luăm drept 
pildă nu o emisiune făcută 
„de mîntuială", ci tocmai una 
considerată bună, trimisă și 
peste hotare — concertul fil
mat „O plimbare cu avionul“ 
(retransmis la 4 noiembrie). 
Este o realizare îngrijită, cu 
calități incontestabile, pe linia 
celor arătate mai sus (mon
tare, montaj, ilustrare inedită 
a cîntecelor, cîntăreți și ac
tori buni), dar care nu se sus
trage nici ea acestei concepții 
ciudate asupra modului de 
prezentare a muzicii distrac
tive. „O plimbare cu avio
nul' !... Ce promisiune gene
roasă făcută în titlul setei de 
fantezie a tînărului ascultă
tor ! Dar din aceasta nu ră- 
mîne aproape nimic: cu ex
cepția priveliștii de sus a 
unor machete de blocuri, iar 
și iar procedeul fad, plicticos, 
de a „uni“ diversele „nume
re" cu un comentariu „umo
ristic” discutabil, în care sin
gura legătură dintre text și 
cîntec poate fi găsită în po
triviri întîmplătoare de cu
vinte. Cu o asemenea concep
ție a „prezentării“, ce să ne 
mai mirăm că în alte emi
siuni lipsa efortului de valo
rificare, de punere în lumină 
deosebită, coboară chiar și 
melodiile originale valoroase 
într-un anonimat cenușiu ? 
Se pune însă nu numai pro-

Să
(Urmare din pag I)

Domnește o atmosferă de 
bucurie, un freamăt abia stă
vilit de voioșie, exuberanță.

Cît de minunată e vîrsta la 
care Roaită și-a jertfit viața ! 
Astăzi, de ar fi scăpat atunci 
de baionetele zbirilor, s-ar fi 
aliat poate aici, printre părin
ții cu tîmplele cărunte, alături 
de vîrstnicii care povestesc ti
nerilor Griviței roșii despre 
tinerețea lor, despre viața și 
visele lor de altădată. Vise ce 
abia azi se izbîndesc, răsfrîn- 
gîndu-și rodul în primul rînd 
spre fiii și fiicele părinților. 
Sala e plină de fețe radioase, 
de ochi sclipitori, de frunți se
nine, capabile să strîngă sub 
tîmplele lor atîtea vise !

Intre părinții și fiii Și fiicele 
lor, strînși acum aici, înfre vie
țile despre care vorbeau și 
unii și alții, se află interpusă 
o întreagă epocă istorică. Și 
totuși, nu-i despart decît 18 
ani, deși amintirile lor de viață 
sînt atît de diferite !

„Să fiți demni de frumuse
țea acestor ani!“, le spunea 
bătrînul muncitor Ștefan 
Lungu, Erou al Muncii So
cialiste, poposit pentru cî
teva ceasuri în mijlocul tine
retului Griviței. Despre altă

blema concepției și textului 
prezentării, ci a textelor pro
priu zise ale cîntecelor. Și aici 
e lesne de adus argumentul 
numeroaselor texte slabe exis
tente, pe care televiziunea nu 
face decît să le aprobe sau 
să le respingă. Dar a restrînge 
problema la atît, înseamnă a 
ignora principalul. Redactorii 
televiziunii trebuie — credem 
— să lucreze direct cu auto
rii textelor pentru cîntece, în- 
cepînd de la idee și pînă la 
realizarea artistică, așa cum 
muncește orice secretariat de 
teatru, orice redacție literară 
sau cinematografică.

Toate cele spuse pînă acum 
converg către concluzia că 
munca asupra ideii și realiză
rii emisiunii, munca asupra 
stimulării repertoriului, mun
ca de educare a interpreților 
pentru a-i dezvăța pe unii de 
superficialitate sau înclinații 
cosmopolite, munca de capta
re tehnică a sunetului pentru 
valorificarea frumuseții melo
dice, iată numai cîteva din 
domeniile în care televiziunea 
rămîne deficitară cerințelor 
telespectatorilor.

Este drept că această mun
că complexă cere timp și po
sibilități de desfășurare. Poate 
că emisiunile de muzică dis
tractivă ar trebui programate 
în funcție de răgazul cuvenit 
repetițiilor și eventualelor îm
bunătățiri pe parcurs. Poate că 
ar trebui luat în discuție fap
tul că în prezent un număr 
foarte restrîns de oameni ca
lificați se ocupă cu organiza

ai azi 18
viață vorbesc bătrînii cartie
rului și altă viață văd cu 
ochii lor, pretutindeni, acești 
tineri. Deosebirea dintre vie
țile generațiilor, e ca neasemă- 
narea dintre Grivița de ieri, 
cea a cocioabelor, cea a no
roaielor, cea a mizeriei •— și 
bulevardul de azi, cu blocuri 
ca niște palate, scăldate în 
culori de pastel.

Să ai în această lume 18 
ani! Să fii așa ca tînărul tra
sator de la Grivița roșie, Paul 
Costea, sau ca tovarășul său, 
Radu Rucăreanu. Muncesc, 
învață. Fac sport. Citesc. Vi
sează, mai ales visează. Cîtă 
deosebire între zilele lor de 
azi și tinerețea părinților lor! 
Au terminat o școală profesio
nală. Sînt muncitori calificați 
și cîștigă, la 18 ani, dîte 1000 
de lei lunar. Se scoală la 6 di
mineața, lucrează 8 ore, apoi 
se odihnesc, citesc o carte, în
vață pentru cursuri, apoi 3 
ceasuri și le petrec la pu
pitrele liceului seral. Primul 
vrea să ajungă inginer con
structor, al doilea visează să 
pătrundă tainele fizicii ato
mice. Vorbesc despre aceasta 
cu o siguranță impresionantă, 
cu tăria cu care pot încredința 
că mîine va fi din nou zi albă. 
Au exclus din vocabularul lor

rea acestor emisiuni (în Vre
me ce la radio, unde este 
vorba de muzică înregistrată, 
unde lipsește elementul viu și 
de spectacol, există, parado
xal, mult mai mulți specia
liști angrenați în pregătirea 
programelor). Ni s-ar părea 
de asemenea util ca televiziu
nea să lucreze direct cu com
pozitorii de muzică ușoară, 
colaborînd la elaborarea unor 
piese legate de specificul lor, 
fără a se mărgini la „împru
muturile" muzicale de la Ra
dio, Electrecord, Teatrul C. 
Tănase etc.

în acest sens, sugestiile și 
observațiile pot fi numeroa
se. Important este ca studioul 
de televiziune să fie ajutat. 
Nu sînt, desigur, suficiente 
numai sugestiile cuprinse în
tr-un articol izolat (în acest 
sens trebuie să recunoaștem 
că nici în paginile ziarului 
nostru nu și-au făcut pînă 
acum loc cuvenitele observații 
privind programul televiziu
nii — N.R.) și nici notițele 
scrise la un ton „politicos“ 
sau consemnativ pe care îl 
adoptă, de pildă, rubrica „In
formației Bucureștiului* și a 
„Magazinului“. Marea impor
tanță a programelor televiziu
nii, numărul mare de oameni 
cărora li se adresează, nece
sită o exigență neobosită, un 
efort permanent pentru ridi
carea calității și valorii edu
cative a ceea ce se transmite 
cu ajutorul „micului ecran".

I, HRISTEA

ani!
cuvîntul „probabil“. Au exclus 
și expresia : „dacă se va pu
tea“. Au păstrat: „precis“ și 
„așa va fi“. E tulburătoare și 
în același timp dătătoare de 
atîta bucurie siguranța acestor 
tineri, încrederea lor ne
strămutată în ziua de mîine.

Să ai azi 18 ani 1 Noi, cei 
ce de mult am depășit această 
vîrstă, deși sîntem departe de 
a ne socoti bătrini, nu putem 
rosti aceste cuvinte decît cu 
nostalgie. Și totuși, aici, prin
tre cei sărbătoriți, printre ti
nerii Griviței roșii, care pă
șesc azi pragul dintre adoles
cență și majorat, simți reve- 
nindu-ți tinerețea deplină și 
poți jura că n-ai nici tu, bă- 
trîn cu tîmplele cărunte, mai 
mult de 18 ani.

Și tu ai 18 ani. Visezi ca și 
tinerii aceștia. Pășești cu ei 
odată în majorat, căci trăim 
anul majoratului țării întregi, 
an de neuitate izbinzi.

Să ai azi 18 ani — nu e nu
mai o mîndrie. nu e doar o 
bucurie, ci și o datorie!

------- -----e-----

Un nou ansamblu 
artistic

La Oradea a luat ființă An
samblul artistic al artiștilor a- 
matori care cuprinde peste 
200 de persoane : muncitori, 
funcționari, tehnicieni și ingi
neri din întreprinderile indus
triale și instituțiile din locali
tate. Noul ansamblu esle com
pus din formații de dans, co
rale, soliști vocali și instrumen
tiști și o brigadă artistică de 
agitație. In aceste zile artiștii 
amatori fac ultimele repetiții la 
spectacolul festiv consacrat 
celei de-a 15-a aniversări a 
Republicii. (Agerpres)

’( TRUSTUL
( DE PANIFICAȚIE
f al regiunii

ARGEȘ

\ ANGAJEAZĂ

| următorul personal
— inginer tehnolog pani

ficație și morărit

J- — inginer constructor

( — revizor contabil (cu
i studii superioare sau eu 
(studii medii, avînd vechi- 
i ine de patru ani în munca i 

de revizor).

Cererile se adresează di
rect Trustului de Panifica

ție al regiunii Argeș, Ia 
Pitești, str. Obor nr. Z

( întreprinderea de morărit

i „OLTUL"
(Drăgășani, regiunea Argeș

Angajează
J— inginer sau tehnician in 
r specialitatea morărit,
( pentru postul de șef ser- 
ț viciu producție.
(— Inginer sau tehnician 

pentru postul de șef 
( secție la moara Arcești. 

Cererile însoțite de date 
( autobiografice se vor înain- 
(ta întreprinderii, în orașul 
[ Drăgășani, regiunea Argeș, 
(str. Tudor Vladimirescu nr.
1 328.
( Pentru relații suplimen- 
j tare, telefon nr. 109.

I CEREȚI LA TOATE AGENȚIILE O.N.T. „CARPAȚI”, 1
’ LA TOATE LIBRĂRIILE ȘI CENTRELE DE DIFUZARE A 1 
J PRESEI ’

Ș ALMANAHUL
TURISTIC 1963

ț EDITAT DE O.N.T. „CARPAȚI"

(i O carte interesantă, instructivă și plăcută. <’
200 pagini în culori — 150 fotografii artistice, 15 itinerarii (i 

turistice. ,>
Povestiri, schițe literare, reportaje însoțite de hărți.

Semnează: TUDOR ARGHEZI, ELIE CARAFOLI, LUCIA 
DEMETRIUS, EUGEN BARBU, NINA CASIAN și alții.

Numeroase pagini umoristice, desene și caricaturi. 

Citiți Almanahul turistic 1963 
editat de O.N.T. „Carpați"
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DE PESTE HOTARE •_ DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

U.R.S.S. — Una din secțiile noii 
țesătorii de mătase „Sverdlov" 
de lîngă Moscova. Țesăforia se 
întinde pe 3 ha. Iluminarea se 
face cu becuri fluorescente. Ae
rul condifionat primenește din 
cinci în cinci minute atmosfera. 
Pentru evitarea zgomotelor, 
pereții au instalații fonice a- 
decvate. Secția pe care o ve
deți în fotografie are 600 de 
războaie automate. Texfiliștii 
au numit această fabrică „Pa
latul Muncii“ pentru condițiile 

minunat0 în care lucrează.

Tito din Moscova

Foto: TASS

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: Președintele 
R.P.F. Iugoslavia, losip Broz 
Tito cu soția și persoanele care 
îl însoțesc au părăsit Moscova. 
In drum spre patrie oaspeții iu
goslavi vor vizita capitala R.S.S. 
Ucrainene — Kievul.

Cu același tren a plecat la 
Kiev președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov cu soția.

La plecarea din gara Kiev din 
Moscova N. S. Hrușciov și losip 
Broz Tito au rostit cuvîntări.

în cuvîntarea sa N. S. Hruș
ciov a
„Sîntem fericiți 
din nou că punctele noastre de 
vedere în problemele internațio
nale principale coincid sau sînt 
apropiate și că ambele părți își 
exprimă dorința de 
pentru dezvoltarea 
întărirea prieteniei 
slave.

spus printre altele : 
să subliniem

a face totul 
continuă și 

sovieto-iugo-

pictorii Alexandr 
și Vladimir Serov,

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
După cum transmite TASS, la 
17 decembrie, la Moscova a 
avut loc o întîlnire a condu
cătorilor partidului comunist 
și guvernului sovietic cu oa
meni de literatură și artă din 
toate republicile unionale.

După cuvîntul lui Leonid 
Ilicev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., în cadrul schimbului 
de păreri au vorbit scriitorii 
Nikolai Gribaciov, Evgheni 
Evtușenko, Galina Serebriako
va, Stepan Șcipaciov, Ilya Eh
renburg, 
Deineka
regizorul Serghei Gherasimov.

Au fost discutate cele mai 
importante probleme ale dez
voltării literaturii și artei, 
sarcinile intelectualității artis
tice în lupta pentru un nou 
avînt al artei realismului so
cialist, pentru afirmarea ideo
logiei comuniste în lupta îm
potriva influențelor străine, 
ale artei decadente din Occi
dent.

în cursul convorbirii, a luat 
cuvîntul N. S. Hrușciov, care 
a fost ascultat cu multă aten
ție și cu un viu interes.

LEOPOLDVILLE. — Misiunea 
forțelor O.N.U. în Congo a dat 
publicității o declarație In care 
se arată că „operațiunile pe care 
aviația katangheză continuă să Ie 
Întreprindă, constituie un pericol 
serios intruclt ele pot duce la noi 
incidente militare în Katanga". In 
declarație se arată, de asemenea 
că „toți cei care vor să prevină 
vărsarea de singe în Katanga tre
buie să-i sfătuiască pe katanahezl 
să Înceteze acțiunile provocatoare 
ale forțelor lor aeriene".

Purtătorul de cuvlnt al misiunii 
torțelor O.N.U. în Congo a rea
mintit insă că „Națiunile Unite 
nu intenționează să Întreprindă o- 
perațiuni militare In Katanga de
cît în cazul în care katanghezii 
le vor provoca '. Si pentru a de
monstra din nou că forțele O.N.U. 
nu iau și nu intenționează să ia 
măsuri severe pentru a pune ca
păt secesiunii katangheze, purtă
torul de cuvlnt amintit a declarat 
că forțele O.N.U. în colaborare 
cu guvernul central „intenționea- 
ză‘‘ să adreseze detașamentelor de 
jandarmerie katangheze o chemare 
în care să ceară „să depună ar
mele". Mai mult, el a declarat că 
„sînt speranțe din ce în ce mai

Lucrările sesiunii O. N. U. La Moscova fi Berlin

• Adoptarea
in problema

unei rezoluții afro-asiätice
acordării independentei

tarilor coloniale

Manifestări 
anin er sării

în cinstea 
R. P. R.

Șeful guvernului sovietic a a- 
ratat că vizitele în U.R.S.S. ale 
lui losip Broz Tito și altor con
ducători iugoslavi vor contribui 
la dezvoltarea și întărirea con
tinuă a prieteniei dintre cele 
două țări. Aceasta corespunde și 
intereselor tuturor țărilor socia
liste, servește cauzei luptei pen
tru menținerea păcii, pentru fe
ricirea și prosperitatea tuturor 
popoarelor.

In cuvîntarea 
Tito a exprimat 
tru ospitalitatea 
diată. „Odihna

sa, losip Broz 
mulțumiri pen- 

caldă 
noastră 

fosț din toate punctele 
dere utilă, a declarat 
timpul vizitei noastre la dv. am 
avut posibilitatea deplină de a 
face un schimb larg de păreri, 
iar în timpul convorbirilor 
rodnice s-a reliefat 
condițiilor reale 
pentru consolidarea continuă 
relațiilor noastre".

fi cor- 
aici a

de ve-
el. In

existența 
și favorabile 

a

să 
că

mari ca problema katancjheză 
fie rezolvată pe cale pașnică și 
Chombe a început să înțeleagă 
aceasta". Trebuie remarcat faptul 
că aceste declarații sînt făcute în 
condițiile în care provocările a- 
viației katangheze au devenit tot 
mai frecvente.

NEW YORK 18 (Agerpres).— 
TASS transmite : în ședința 
din după-amiaza zilei de 17 
decembrie Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat o rezoluție 
la raportul Comitetului spe
cial al celor 17 în legătură cu 
aplicarea declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale. Pentru proiectul de re
zoluție propus de 34 de țări 
afro-asiatice au votat 101 
delegați. S-au abținut de la 
vot patru delegații, — Franța, 
Republica Sud-Africană. Spa
nia și Anglia. Portugalia nu 
a participat la vot, 4 delegații 
au lipsit. Adunarea și-a expri
mat profundul regret că pu
terile coloniale nu îndeplinesc 
prevederile declarației. Rezolu
ția condamnă acțiunile militare 
și represiunile dezlănțuite de 
autoritățile coloniale împotriva 
popoarelor care nu au dobîn- 
dit încă independența, împo
triva activității politice a li
derilor legali ai acestor po
poare.

Adunarea Generală a cerut 
categoric ca puterile coloniale 
să întreprindă neîntîrziat ac
țiuni în vederea acordării in
dependenței țărilor și popoare
lor coloniale. în rezoluția a- 
doptată sînt aprobate meto
dele de lucru ale Comitetului 
special al celor 17. Este un 
fapt deosebit de important 
deoarece țările coloniale s-au 
străduit să arunce o umbră 
asupra activității comitetului 
și. îndeosebi, asupra practicii 
de ascultare a petiționarilor 
din țările dependente și asu
pra organizării ședințelor co
mitetului în Africa.

Adunarea a hotărît să mă
rească cu șapte membri com
ponența comitetului. Ea a re
comandat ca comitetul să con- 
t nue într-o componență lăr
gită „căutarea unor căi și unor 
mijloace mai adecvate pentru 
înfăptuirea rapidă și totală a 
declarației pe toate teritoriile 
care nu au dobîndit încă in
dependența“.

Puterile coloniale au depus 
eforturi disperate pentru a 
lipsi de conținut proiectul de 
rezoluție, propunînd votarea 
separată, pe puncte.

Majoritatea delegațiilor și 
anume țările occidentale si 
latino-americane, Birmania, 
Camerunul. Ceylonul, Fede
rația Mali, India, Nepalul — 
s-au pronunțat pentru votul

separat. 47 
ale Africii, 
cialiste au

în continuare a fost pus la 
vot paragraful din preambul 
în care este vorba de necesi
tatea de a stabili o dată cît 
mai apropiată pentru îndepli
nirea completă a prevederilor 
Declarației. Pentru menține
rea acestui paragraf au votat 
54 de țări iar 40 — țările 
membre ale blocurilor mili
tare agresive N.A.T.O. și 
S.E.A.T.O.. precum și țările 
Americii Latine care sînt re
morca acestora — au votat 
împotrivă. După ce au fost 
anunțate rezultatele votului.

de delegații — țări 
Asiei, țările so- 

votat împotrivă.

președintele Adunării a decla
rat că acest paragraf a fost 
totuși exclus din rezoluție.

Delegatul Guineei, ureîn- 
du-se din nou la tribună, și-a 
exprimat surprinderea în le
gătură cu faptul că președin
tele a interpretat această vo
tare drept o votare a unei 
probleme „importante“, care 
pentru a fi aprobată necesită 
două treimi din voturile a- 
dunării. El a subliniat însă cu 
satisfacție că majoritatea a- 
dunării a sprijinit ideea afri
cană cu privire la necesitatea 
de a stabili un ultim termen 
lichidării colonialismului.

MOSCOVA - La Institutul 
de relații internaționale din 
Moscova a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
XV-a aniversări a proclamării 
R. P. Romîne la care au a- 
sistat membri ai corpului di
dactic, studenți sovietici și din 
țările socialiste care-și fac 
studiile în capitala Uniunii 
Sovietice- Au luat cuvîntul 
prorectorul institutului, Gher- 
man Rozanov, prof. Nicolae 
Lebedev, specialist în istoria 
României, studentul Viaceslav 
Klemenciuk, care a vorbit în 
limba romină și studentul ma
ghiar Istvan Doerki.

Echipele artistice ale stu
denților sovietici și romîni au 
prezentat un program din cìn
tecele și dansurile celor două

popoare. A fost prezentat în 
continuare filmul românesc 
„Celebrul 702“ care a fost pri
mit cu mult interes.

★
BERLIN.— în 

piatei sărbători 
a 15 ani de la 
R. P. Romîne, 
ambasadorul R. 
R. D. Germană 
decembrie o gală cu filmul 
romînesc „Post restant“. Au 
participat Johannes Koenig, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe al R. D. G., re
prezentanți ai diferitelor insti
tuții de stat, oameni de artă 
și cultură. Au fost de față șefi 
ai misiunilor diplomatice și 
alți membri ai corpului diplo
matic acreditați la Berlin.

cinstea apro- 
a aniversării 
proclamarea 

Ștefan Cleja, 
P. Romîne în 
a oferit la 17

O sentință antidemocratică
WASHINGTON 18 (Ager- 

preș). — Agențiile de presă a- 
mericane anunță că la 17 de
cembrie juriul Tribunalului 
federal al Statelor Unite a 
pronunțat un verdict de „vi
novăție" împotriva Partidului 
Comunit din S.U.A., care a re
fuzat să se înregistreze pe 
baza faimoasei legi McCarran. 
Fiecare dintre cele 11 zile care 
au trecut între expirarea ter
menului de înregistrare și ziua 
procesului este considerată ca 
reprezentând o nouă „infrac
țiune” penală.

Acest proces neobișnuit — 
primul proces intentat unui 
partid politic în întreaga isto
rie a Statelor Unite — s-a în
cheiat prin condamnarea P.C. 
din S.U.A. la o amendă de 
120 000 de dolari. După cum 
au arătat la proces avocații 
apărării, partidul comunist re
fuză să se înregistreze, deoare
ce legea McCarran vine în 
contradicție cu constituția și 
încalcă drepturile fundamen
tale ale americanilor.

s

Tratativele de la Geneva
GENEVA 18 (Agerpres).— TASS 

transmite : Luînd cuvîntul la șe
dința din 18 decembrie a Subco
mitetului celor trei puteri pentru 
Încetarea experiențelor nucleare, 
reprezentantul U.R.S.S., S. K. Ța- 
rapkin, a sublinia I 
mlntul U.R.S.S. 
stații seismice 
zintă o concesie 
confirmă din nou 
vietică este gata să colaboreze cu 
puterile occidentale și cu alte țări 
la organizarea controlului asupra 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară.

că consimță- 
de a se instala 
automate repre- 
rezonabilă care 
că Uniunea So-

Vom Încerca, a declarat Ța- 
rapkin, să evităm acea primejdie 
serioasă in calea spre un acord 
care o reprezintă 
tului legată de 
locului.

Considerăm că 
de-a n-a sesiuni 
nerale a O.N.U. cu privire la în- 
cefarea tuturor experiențelor nu
cleare începind cu 1 ianuarie 
1963 trebuie să fie 'îndeplinită in
diferent dacă vom reuși sau nu să 
ajungem la un acord pînă Ia a- 
ceastă dată, a declarat în Înche
iere reprezentantul sovietic.

cererea Occiden- 
inspecția la tata

hotărlrile celei 
a Adunării Ge-

Evenimentele din Senegal
DAKAR. — Agențiile occi

dentale de presă transmit că 
situația din Senegal s-a cla
rificat într-o oarecare măsură. 
Agenția France Presse arată 
că după ce jandarmeria și po
liția au trecut de partea pre
ședintelui Senghor, Adunarea 
Națională s-a întrunit marți 
dimineața într-o ședință 
extraordinară la care au luat 
parte 51 din cei 80 de deputați. 
Adunarea a demis pe primul 
ministru Mamadou Dia. ridi-

cîndu-i totodată imunitatea 
parlamentară. A fost de ase
menea, modificată constituția 
și instituit un regim preziden
țial. Leopold Senghor și-a asu
mat prerogativele președinte
lui și ale primului ministru. 
Mamadou Dia s-a refugiat, 
potrivit agenției France Pres
se, la locuința sa din cartierul 
musulman al capitalei sene- 
galeze împreună cu miniștrii 
care i-au rămas credincioși, 
în cursul serii el a fost 
arestat.

Protestul 
sudenților din Atena

ATENA. — Cu toată interdicția 
poliției, 15 000 de studenți și elevi 
din Atena s-au adunat la 17 de
cembrie in fața clădirii Universi
tății din Atena la un nou mare 
miting, In cadrul căruia s-a cerut 
sporirea cheltuielilor guvernului 
pentru invățămînt. Tinerii purtau 
pancarte pe care scria: „Și să
racii vor să învețe", „Școli — nu 
tunuri I".

După faimoasa metodă a „ar
canului“ — iată cum sînt „re
crutați” tinerii sud-vietnamezi 
pentru armata lui Ngo Dinh 
Diem. Poliția dictatorului sud- 
vietnamez îi înhață pur și simplu 
pe tineri pe stradă, îi urcă în 
mașini speciale și-i „transportă” 

direct la unitățile militare.

PE SCURT

Necazurile lui Jacques

și ale colegilor săi
e ce se plîng ei? 
Pentru ce au fă
cut grevă ? Pen
tru ce ? Iată cîte
va întrebări la 
care și-a propus 
să găsească o ex

plicație Michel Vianey, redac
tor al revistei pariziene 
„L’EXPRESS”. S-a înarmat 
cu un carnet de notițe, a so
licitat concursul unui fotore
porter și s-a îndreptat spre 
Cartierul Latin, acolo unde 
majoritatea populației este 
formată din studenți. Repor
terului nu i-a trebuit prea 
mult timp pentru a face cu
noștința lui Jacques B., unul 
din miile de studenți ai Uni
versității din Paris. Jacques 
l-a invitat în camera lui. Mi
chel Vianey a acceptat invita
ția și în timp ce studentul s-a 
așezat pe pat ziaristul a ocu- 
—* —..... I scaun existent.

avut 
tre- 
ușa

fără apă — remarcă Vianey), 
20 000 pentru hrană. Din rest 
plătește lumina electrică și 
frizerul. „Pentru a mă îmbră
ca — spune Jacques — am 
lucrat în cursul verii într-o 
bancă. Manualele? Le citim în 
biblioteci dar nu este ușor de
oarece niciodată nu găsești un 
loc liber și întotdeauna sînt 
mai mulți care au nevoie de 
același volum. Dar în ce pri
vește lipsa locurilor ar trebui 
să vedeți amfiteatrele univer
sității. Pentru a putea intra 
trebuie să vin cu o oră înain
tea începerii cursurilor. In u- 
nele amfiteatre, construite 
pentru 80 de persoane, se îm
bulzesc pînă la 200 de stu- 
denți. După cursuri trebuie să 
facem coadă în fața restau
rantelor. Pentru a obține un

parizieni
abonament la restaurantul 
„Mazet" iam jfăcut coadă o 

noapte întreagă numai ca să 
ajungem printre primii, fără 
să ținem seama că hrana este 
proastă și insuficientă. Chiar 
și așa însă, la restaurant s-au 
scumpit acum prețurile".

„De ce ați făcut grevă? — 
a vrut să știe reporterul de 
la „L’EXPRESS”,

— Am făcut — răspunde 
Jacques 
alocate 
struirea de cămine, săli 
cursuri și pentru acordarea de 
burse. Sînt de părere că noi 
trebuie să manifestăm sub 
ferestrele Ministerului Educa
ției Naționale. Mai mult încă, 
sub ferestrele apartamentului 
ministrului. El ar fi fost obli
gat astfel să înțeleagă că exis
tăm".

— în dorința de a fi 
credite pentru cori

de

• MOSCOVA. — Comitetul 
pentru premiile Lenin în do
meniul literaturii și artei a 
dat publicității lista lucrărilor 
propuse pentru obținerea pre
miului Lenin pe anul 1963.

Pentru premiul Lenin a fost 
propus veteranul poeziei so
vietice, Samuil Marșak, în 
vîrstă de 75 de ani. Printre 
candidați! la premiu] Lenin în 
domeniul literaturii se află și 
poetul Nazim Hikmet. In do
meniul muzicii a fost propus 
pentru premiul Lenin cîntecul 
„Clopotul de alarmă de la 
Buchenwald” de Vano Mura- 
deli. Un mare grup de sculp
tori și pictori sînt propuși a 
fi premiați pentru realizarea 
complexului de lucrări artisti- 
co-monumentale de la Palatul 
pionierilor și elevilor, de pe 
colinele Lenin.

pronunfat Împotriva amendamen
tului la constituție.

TOKIO. — In ultimii ani s-a 
observai o creștere a cazurilor de 
maladii canceroase In rlndul per
soanelor care au iost supuse bom
bardamentului atomic american 
din august 1945. Potrivit datelor 
spitalului din Hiroșima al victi
melor bombardamentului atomic, 
cazurile de maladii canceroase au 
sporit de la 1 în 1956 la 56 în 
1961. Anul trecut au Încetat J‘~ 
viață de pe urma diferitelor 
provocate de radiații 68 de 
navi. iar anul acesta — 39.

Un act curajos 
al patrioților 
vénézuélien!

din 
boli 
bol-

nostintelor studenților, mult 
perfectă decît cele realizate pînă 
acum.

Proiectul noii mașini a fost pre
zentat de conferențiarul universi
tar Iuri Kuselev. In instalația de 
memorie a mașinii vor fi introdu
se programe speciale alcătuite de 
profesori. în dependență de răs
punsurile studenților, mașina va 
pune întrebările următoare. Răs
punsurile greșite vor fi corectate. 
Apariția mașinilor de examinat 
nu va exclude examenele date în 
fața profesorilor. Dimpotrivă, a- 
ceste examene vor fi mai profun
de, mai multilaterale, se vor baza 
pe discuții creatoare, pentru că 
examinatorul va ști că respectivul 
student cunoaște minimul necesar 
de date cerute de mașina electro
nică.

de-a patra sesiune a Adună
rii Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, iar mai 
tirziu, în cel de-al doilea se
mestru al anului viitor, să se 
efectueze alegerile de deputați 
în Adunarea Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină.

Ședința a ascultat raportul 
prezentat de Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze.

• TOKIO. In luna noiembrie. 
!n timp ce țăranul 
du Yamanda treiera 
i-a sărit în ochiul 
11 decembrie, cind 
doară ochiul. Yamada nu s-a a- 
dresat medicului. La 14 decembrie 
bobul i-a iost scos. Timp de 32 de 
zile, cit s-a aliat în ochi, bobul da 
orez a încolțit atingînd 1.4 cm.

japonez Sama- 
orezul, un bob 
drept. Pînă Ia 
a început să-l

Eroism pe banchiza 
polară

• HAGA. - O delegație a 
populației din Irianul de vest 
a făcut o vizită primului mi
nistru al Olandei, de Quay, și 
i-a înmînat o petiție în care 
cere ca administrația Irianului 
de vest să fie predată Indone
ziei începînd de la 31 decem
brie a.c., și nu de la 1 mai 
1963 cum prevede acordul 
olandezo-indonezian.

De Quay a respins cererea 
expusă în petiție. Delegația a 
plecat la New York pentru a 
înmîna o petiție similară se
cretarului 
U Thant.

• CARACAS. — Patriotil ven«- 
zuelîeni au săvîrșit un nou act 
curajos In lupta lor împotriva ra- 
qimului antidemocratic instaurat 
de președintele Betancourt. Potri
vit relatărilor agenției Associated 
Press, ministerul venezuellan de 
interne a recunoscut că vinerea 
trecută mai multi venezuelieni au 
ocupat clădirea postului de radio 
Goro. situat în vestul Venezuelei. 
de unde au transmis prin radio un 
apel adresat poporului, chemîndu-1 
să se ridice la luptă împotriva dic
taturii lui Betancourt. Politia a 
făcut cunoscut că cinci persoane 
suspecte de a fi participat la 
ceastă acțiune au fost arestate.

VARȘOVIA. — După cum 
anunță P.AJ*., la Varșovia 
și-a început luni lucrările ple
nara a 11-a a C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez. 
Plenara a fost deschisă de Wla
dyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P. Witold 
Jarosinski, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat rapor
tul „Despre sarcinile funda
mentale în domeniul invăță- 
mîntului superior și al cerce
tărilor științifice”.

8-

general al O.NU.,

decembrie a 
de sud re

de junta

SEUL — La 17 
avut loc în Coreea 
ferendumul organizat 
militară în vederea'adoptării unui 
amendament la constituția fărli. 
'Acest amendament a fost elabo
rat cu directa participare a unor 
specialiști americani și are scopul 
de a permanentiza și extinde do
minația monopolurilor nord-ame- 
ricane în Coreea de sud și de a 
menjine la putere junta militară

In pofida măsurilor luate de 
autoritățile sud-coreene pentru a 
obliga pe cetățeni să se prezinte 
Ia urne, un sfert din alegătorii 
Înscriși în listele electorale au 
refuzat să participe la vot. Potri
vit relatărilor agențiilor de presă 
peste 2 000 000 de votanțl s-au

Mașina... examinator

• MOSCOVA. — Cibernetica 
pătrunde intr-un ritm tot mai viu 
în numeroase domenii ale vieții.

De foarte mult timp se știe că 
asimilarea cunoștințelor depinde 
in școală și In institutele da în- 
vățămînt superior mai ales de 
controlul cunoștințelor acumulate. 
Practic. însă, acest control sa face 
In școală de către profesori doar 
de cîteva ori pe trimestru, iar la 
facultate doar de două ori pe an 
— Ia examene. De mare Impor
tantă este, de asemenea, controlul 
asupra procesului glndirii, care 
poate fi făcut foarte rar.

Anul acesta a fost creat pe lin
gă Consiliul d» Cibernetică al A- 
cademiei de Stiinte a U.R.S.S. o 
comisie specială care se ocupă de 
aceste probleme, iar recent la In
stitutul Energetic din Moscova a 
avut loc o ședință tehnică consa
crată construirii unei „mașini 
examinator", pentru controlul cu-

• PARIS. — Consiliul Național 
al Partidului Socialist Francez, 
care și-a încheiat lucrările în sea
ra zilei dâ 16 decembrie, a apro
bat activitatea organelor de con
ducere ale partidului. Astfel, a 
fost aprobată și poziția conducerii 
S.F.I.O., care la recentele alegeri 
parlamentare a cerut ca în unele 
localități să fie înființate blocuri 
republicane pentru a pricinui în- 
frîngerea ț j 
rezoluția - - -- • -
Național 
se opun 
rilor pe 
ședințele 
intern, cit șl pe plan internațional.

protejaților reacțiunii. In 
adoptată de Consiliul 

Sg reafirmă că socialiștii 
categoric tuturor scopu- 
care și le propune pre- 
de Gaulle, atît pe plan

PEKIN. — La Pekin a avut 
loo ședința Comitetului per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină.

în cadrul ședinței s-a ho- 
tărît să se convoace în tri
mestrul II al anului 1963 cea

MOSCOVA Stația sovietică 
„Polul Nord-11’ înființată în pri
măvara acestui an cu ajutorul 
unor avioane ale aviației polare, 
și-a Început deriva la 750 km 
nord-est de insula Vranghel. În 
opt luni stația a parcurs 700 km 
și a atins regiunea Polului inacce- 
sibilității relative. Coordonatele ei 
sînt 82 grade latitudine nordică 
și 180 grade longitudine estică.

La 18 decembrie, Nikolai Breaz- 
ghin, șeiul stației în derivă „Po
lul Nord-11", a transmis prin ra
dio :

Timp de trei săptămlnl starea 
ghețurilor nu a favorizat 
stației. Banchiza pe care ea este 
instalată s-a spart de două ori.

Pentru prima oară banchiza s-a 
spart acum 22 de zile. Pe porțiu
nea ei mai mică a rămas Întreaga 
tabără, cu excepția căsuțelor hi
drologului și ale aerologilor.

După cîteva zile, pe banchiză au 
Început să se Îngrămădească slo
iuri de gheață care au subminat 
Întreaga platformă meteorologică. 
Bariera de gheață s-a oprit la 5 m 
de sala motoarelor Diesel, de că
suțele hidrologului și ale aerologi
lor.

Cu mare greutate tabăra a pu
tut fi mutată pe un loc nou. A 
fost necesar să se croiască drumul 
prin bariera de gheață șl să se 
deplaseze cu tractorul cîteva că
suțe Ia 500 m în interiorul por
țiunii mai mari a banchizei. După 
un anumit timp banchiza s-a spart 
din nou. A 
mutare.

In cursul 
desfășurate 
tre minus 43 si minus 48 de gra
de, observațiile științitice nu au 
Încetat nici pentru o clipă. Legă
turile radio cu continentul s-au 
menținui în continuu. In prezent 
situația s-a Îmbunătății.

• NEW YORK. — în actua
lul an de învățămînt numărul 
elevilor din New York care 
studiază limba rusă a crescut 
cu 41 la sută în comparație cu 
anul trecut.

pat singurul 
Fotoreporterul nu a mai 
loc așa îneît fotografia a 
buit să fie făcută prin 
care a rămas deschisă.

„Eu am noroc a spus 
ques B. Am o fereastră. Veci
nii mei trebuie să-și deschidă 
ușa pentru a aerisi camerele 
lor. Nu există nici sobă. Inten
ționez să cumpăr un radiator 
electric’’.

Ziaristul de la „L’EXPRESS" 
și-a manifestat dorința de a 
cunoaște mai îndeaproape via
ța acestui student. „Mama mea 
trăiește în provincie, nu mă 
poate ajuta — a continuat 
Jacques. Dau meditații. Chiar 
și cei puțini care primesc o 
bursă trebuie să se descurce 
singuri. 20 la sută din stu
denți au servicii administrati
ve, alții dau lecții particulare, 
muncesc ca manipulanți, vin- 
zători în marile magazine, 
paznici de noapte, portari de 
hoteluri".

Studentul deschide un car
net de socoteli unde sînt tre
cute toate „veniturile" și 
„cheltuielile" sale. Dispune 
lunar de 32 000 de franci 
vechi. 10 000 plătește pentru 
chiria camerei (igrasioasă și

ANGLIA: Cel mai scăzut procentaj

deriva

tost necesară o nouă

lucrărilor de mutare, 
la o temperatură în-

Jac-

ntr-o corespondență din Capetown ziarul „New York 
Herald Tribune" erată că intelectualii de limbă en
gleză din Uniunea Sud-Africană părăsesc această țară 
din cauza politicii rasiste a guvernului. „în fiecare 
an, Africa de sud pierde unii din oamenii ei cei mai 
capabili — scrie ziarul. Profesori universitari, medici, 
ingineri, arhitecți, avocați... își fac bagajele și pleacă.

Criza învatamintului
în Uniunea Sud-Aîricană

de studenți dintre țările industrializate
Revista

cană
News

World Report1 
blică un articol în 
care relevă că în 

Anglia școlile bune 
dispoziția 

unei „eli- 
societății. 

pe care 
în An- 

aceeași 
o putem

ameri-
„U.S. 

and 
pu-

sînt la 
numai a 
te” a 
„Situația 
o găsim 
glia este 
pe care 
găsi în cele mai 
multe țări europe
ne (capitaliste — 
nr.): un sistem șco
lar care prevede o 
bună educație limi
tată la cei puțini și 
puțină învățătură 
pentru majoritatea 
poporului” scrie re
vista americană.

Referindu-se la 
această afirmație,

cotidianul englez 
„The Guardian“ re
levă că în prezent 
„numai 3 din 10 co
pii englezi rărnîn 
în școală 
împlinesc 
15 ani și 
la sută 
cursurile 
tare". Intr-o situa
ție din cele mai 
trege se găsesc 
piii familiilor 
muncitori, care 
pot urma cursurile 
universitare 
lipsa 
bănești, 
dintre 
scrie — 
dian" — 
gătește să intre în 
universitate".

în comparație cu 
populația sa — re
levă ziarul în con
tinuare — „Marea

după ce 
virsta de 
numai 9 
urmează 

universi-

vi- 
co- 
de 
nu

din 
mijloacelor 

Niciunul 
aceștia — 

„The Guar- 
„nu se pre-

Britani e are cel mai 
scăzut procentaj de 
studenți dintre ță
rile industriale ale 
lumii".

Nivelul de cuno
ștințe generale este 
foarte scăzut la stu
denții 
plînge 
dian”. 
selecția 
în învățămîntul su
perior din Uniunea 
Sovietică, ziarul re
levă că acolo devin 
studenți numai cei 
„înzestrați din punct 
de vedere intelec
tual”, spre deose
bire de alte țări (în 
speță Anglia) unde 
criteriul hotărîtor 
de selecție în învă
țămîntul superior 
este cel al stării 
materiale.

englezi, se 
„The Guar- 

Apreciind 
studenților

„Nivelul învăjămînfului este infinit mai scăzut în rîndul nealbilor 
subliniază „New York Herald Tribune". Sistemul de „educajie 
Bantu (educajie pentru negri — n.r.)” al guvernului încearcă să 
insufle copiilor nealbi convingerea că ei sînt în mod inerent infe
riori albilor...”.

Tragedia unor șomeri londonezi■
I 
I
I
I
I 
I
I

S-a evaluat că Africa de sud (populație : 3 000 000 de albi,
13 000 000 de nealbi) va avea în 1965 cu 2 000 medici, 200 arhi
tecți și 1 600 ingineri mai puțin decît are nevoie.

Lipsa de învățători și profesori universitari s-a agravat continuu 
în ultimi: ani. în prezent efectul se resimte în rîn'a'ul promoției de 
noi învățători, dintre cere mulți nu au nivelul profesional necesar”.

După cum arată în continuare „New York Herald Tribune", „la 
începutul acestui an, prof. K. D. White, șeful deportamenfului de 
studii clasice de la Universitatea Natal și unul din oamenii cei mai 
străluciți, a plecat pentru a prelua un post de conferențiar la Uni
versitatea din Ibadan (Nigeria)”.

Nivelul învăfămîntului din Africa de sud este printre cele mai 
scăzute din lume, în special în școlile de sfat, scrie ziarul. Părinții 
se plîng de îndoctrinarea rasistă în 
nuailele de istorie sînt falsificate. Ei 
de politica guvernului de „educație 
ulfrareacționară care „urmărește să 
permanente a albilor și să înlăture 
liberală din țară”.

aceste școli. Ei arată că ms- 
își exprimă nemulțumirea tată 
națională creștină“, educafie 
confirme filozofia supremației 
ultimele rămășițe de gîndire

noapte pe malurile Tamisei. Vreo 12 oameni 
care stau în picioare lîngă standul-cafenea în 
aer liber se înghesuie la perete pentru a se 
adăposti de vînt, vorbind uneori cu glas scăzut, 
dar cei mai mulți pierduți în gîndurile lor.

Deodată un om aruncă pe jos ceșcuța și far
furioara sa. Un patron cu privirea resemnată,

apare din spatele standului și—1 apucă de braț pe delicvent. 
Se ivește un polițist și omul este dus, cu o privire de satis
facție liniștită, știind că cel puțin noaptea aceasta va avea 
un acoperiș deasupra capului". Iată cum descrie ziarul „Ti- 
mes“ viața de mizerie a vagabonzilor londonezi pe vreme 
de iarnă. „Pentru vagabondul fără cămin lungile nopți de 
iarnă reprezintă o perspectivă sumbră" — scrie ziarul.

„Times" arată că la Londra numărul lor este în creștere, 
în ultimul timp, numai un singur centru de găzduire a va
gabonzilor, centrul din Camberwell, a primit un număr de 
cereri cu 40 la sută mai mare decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Centrele de găzduire a vagabonzilor sînt localuri atît de 
mizere îneît, scrie „Times”, „declarațiile acelora care afirmă 
că preferă să umble pe străzi decît să meargă voluntar 
acolo nu sînt surprinzătoare”.

Cît despre mîncarea oferită la asemenea centre, ziarul 
scrie că prețul cerut este „exorbitant" și că alimentele sînt 
atît de proaste îneît la unul din centre „maț mulți oameni, 
după ce au luat cîteva înghițituri, au dat farfuriile la o 
parte”.

Cea mai mare parte a vagabonzilor sînt șomeri și, după 
cum subliniază „Times", posibilitățile lor de a găsi o slujbă 
se reduc și mai mult în urma faptului că patronii nu an
gajează oameni fără domiciliul stabil.
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