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Plenara Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Muncitor

în ziua de 29 iunie a.c. a avut loc 
Plenara Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor la care au participat 
membrii și membrii supleanți ai C.C. al 
U.T.M., primii secretari ai comitetelor re
gionale U.T.M., șefii de secții și adjuncții 
șefilor de secții ale C.C. al U.T.M., redac
torii șefi ai publicațiilor pentru tineret și 
copii.

La lucrările Plenarei a luat parte tova
rășul Nicolae Ceaușescu — membru al 
Biroului Politic, secretar al Comitetului 
Central ul Partidului Muncitoresc Romîn.

Plenara a analizat mersul îndeplinirii 
sarcinilor te stau în fața Uniunii Tinere
tului Muncitor în legătură cu întîmpinarea 
celei de-a XX a aniversări a eliberării pa
triei noastre și a stabilit măsuri în vederea 
intensificării activității organelor și orga
nizațiilor U.T.M. pentru ca întregul tine
ret, alături de toți oamenii muncii, să în- 
tîmpine cu noi succese marea sărbătoare 
națională a poporului romîn. Plenara C.C. 
al U.T.M. a adresat Comitetului Central al

Partidului Muncitoresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, o telegramă, în 
care exprimă sentimentele de bucurie și 
profundă recunoștință ale întregului tine
ret față de recenta Hotărîre a Partidului 
și Guvernului privind îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii, hotărîrea tineretului de a nu pre
cupeți nici un efort în îndeplinirea sarci
nilor mărețe trasate de partid în vederea 
desăvîrșirii construcției socialiste în scum
pa noastră patrie.

Plenara C.C. al U.T.M. a adoptat unele 
măsuri organizatorice privind componența 
Biroului și Secretariatului C.C. al U.T.M. 
Tovarășul Virgil Trofin a fost eliberat din 
funcția de prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
în legătură cu trecerea sa în muncă de 
partid. Plenara a ales pe tovarășul Petru 
Enache în funcția de prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., iar pe tovarășul Gheorghe Stoica 
ca membru în Birou și secretar al C.C. al 
U.T.M.

Către

Comitetul Central al Partidului
Muncitoresc Romîn

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHH/-BEJ
Plenara C.C. al U.T.M., analizînd munca 

desfășurată de tineret, alături de toți oamenii 
muncii, pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei 
noastre, a stabilit noi măsuri în vederea spo
ririi contribuției tineretului la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor planului de stat pe anul 
1964, pentru intensificarea muncii politico- 
educative în scopul continuei dezvoltări a 
conștiinței socialiste, educarea patriotică și 
internaționalistă a tineretului.

Dînd expresie sentimentelor profunde de 
recunoștință ale întregului tineret față de 
grija ce o poartă partidul și guvernul îmbu
nătățirii continue a condițiilor de trai ale 
poporului — grijă care-și găsește din plin ex
presia și în Hotărîrea adoptată recent de Ple
nara C.C. al P.M.R. privind îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii — Uniunea Tineretului Muncitor se 
angajează să mobilizeze tineretul din uzine, 
fabrici, șantiere, cu rezultate și mai bune pen
tru realizarea planului de stat, pentru tra
ducerea în viață a programului stabilit de 
partid în vederea desăvîrșirii construcției so
cialiste în scumpa noastră patrie.

însuflețiți de politica înțeleaptă a partidu
lui, tinerii vor acorda o atenție deosebită ri
dicării necontenite a calificării profesionale 
pentru a contribui din plin la valorificarea 
posibilităților create de utilarea întreprinde
rilor cu tehnică modernă, a folosi fiecare 
mașină și utilaj Ia întreaga capacitate, enn- 
șiienți..de-faptul că fiecare pweeul de creștere' 
a producției trebuie obținut în principal pe 
baza creșterii productivității muncii.

Aducîndu-și contribuția la reducerea con
sumurilor specifice de materii prime, mate
riale, energie electrică, combustibil etc, cu 
respectarea strietă a normelor de calitate, fie
care tînăr își va face un titlu de onoare din 
realizarea unor produse la un înalt nivel cali
tativ, în sortimente variate, superioare, po
trivit exigențelor crescînde ale populației și 
intereselor economiei naționale.

Tineretul de la sate va participa cu hotă- 
rîre la munca pentru dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a agriculturii, va munci cu 
hărnicie pentru sporirea continuă a producției 
vegetale și animale, contribuind activ la asi
gurarea unor cantități tot mai mari de pro
duse agroalimentare necesare consumului 
populației și de materii prime necesare in
dustriei.

însuflețiți de marile succese obținute de 
poporul nostru în toate domeniile de activi
tate, mîndri că acum, în pragul aniversării a 
două decenii de la Eliberare, patria noastră 
se înfățișează ca o țară în continuu progres, 
cu o economie complexă și o cultură înflori
toare, puse în slujba bunăstării poporului, ne 
angajăm în fața Comitetului Central al parti
dului, în frunte cu Dumneavoastră, tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, să nu precupețim 
nici un efort în îndeplinirea sarcinilor mărețe 
trasate de partid, astfel ca aportul tinerei ge
nerații la desăvîrșirea construcției socialiste 
să fie pe măsura minunatelor zile pe care Ie 
trăim, -al luinhxosalui viitor larg deschis în
tregului nostru popor, tinerei sale generații de 
către Partidul nostru drag.
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O delegație
guvernamentală romînă

va vizita Franța
La invitația guvernului 

francez; o delegație guverna
mentală romînă, condusă de 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, însoțit de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, și de 
ministrul afacerilor externe,

Fier vechi 
oțelăriilor

In schela Băicoi a devenit 
un obicei ca în fiecare săptă
mână să se organizeze o zi a 
strîngerii fierului vechi. Tine
rii petroliști adună bucată cu 
bucată metalele vechi care 
sînt expediate apoi oțelăriilor. 
Pînă acum peste 150 tone fier 
vechi a fost trimis oțelăriilor. 
In această acțiune s-au evi
dențiat în mod deosebit orga
nizațiile U.T.M. nr. 4 și nr. 13. 
Tinerii din schela noastră 
s-au angajat ca pînă la 23 
August să mai colecteze încă 
150 tone fier vechi.

R. JILAVEANU 
controlor tehnic

de
Expoziție 
artă populară

BACĂU (de la corespondentul 
nostru). Duminică, la Bacău, *.în 
sălile galeriei de artă a mtizeului 
regional s-a deschis o expoziția de 
sfîrșit de an a Școlii populare de 
artă din localitate. Cele două sec
ții ale expoziției — de artă popu
lară și de artă plastică — au atras 
încă din prima zi numeroși vizi
tatori dintre localnici și dintre tu
riști.

Populare

Excelenței Sale domnului LAL BAHADUR SHASTR1 
prim-ministru al Republicii India

New Delhi
Folosesc acest prilej pentru 

a-mi exprima convingerea că 
bunele relații statornicite în
tre țările noastre se vor dez
volta în continuare, spre bi
nele popoarelor romîn și in
dian; în interesul păcii și co
laborării internaționale.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale domnului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

~ ’ Romîne

Cu ocazia preluării înaltei 
funcții de prim-ministru al 
Republicii India, permiteți-mi, 
Excelență, să vă transmit, din 
partea guvernului Republicii 
Populare Romîne și a mea 
personal, cele mai sincere și 
cordiale felicitări.

Recoltatul orzului este în regiunea București lucrare la ordinea zi
lei. In fotografia alăturată îi vedem la lucru pe mecanizatorii 
din gospodăria agricolă de stat Buftea care recoltează această 

cultură de pe ultimele suprafețe
Foto : AGERPRES

Mulțumesc Excelenței Voas
tre ți guvernului Republicii 
Populare Romine în modul 
cel mai sincer pentru mesa
jul dumneavoastră cordial de 
felicitare.

Apreciez profund sentimen-

București
tele exprimate de Excelența 
Voastră și privesc cu încre
dere întărirea bunelor relații 
între cele două țări ale noas
tre spre binele nostru comun; 
în interesul păcii și colaboră
rii internaționale.

LAL BAHADUR SHAȘTRI 
primul ministru al Indiei

Corneliu Mănescu, va sosi la 
Paris la 26 iulie a.c.

In cursul vizitei sale, dele
gația romînă va avea între
vederi cu primul ministru, 
ministrul afacerilor externe 
și alți membri ai guvernului 
francez.

„LA MULȚI ANI, TOVARĂȘA 
ÎNVĂȚĂTOARE!'

...Și florile vin ca un 
simbol de dragoste și recu
noștință pentru aceea care 
t-a învățat să scrie primele 
litere, primele cuvinte, să 
înțeleagă primele noțiuni; 
flori pentru aceea care 

le-a sădit pasiunea pentru 
învățătură

Foto ; AGERPRES

De ziua învățătorului
ăutînd, nu mai țin minte ce; 
într-un sertar burdușit de hîr- 
tii uitate, am dat de un vechi car
net pe care tocul celor șapte
sprezece ani ai mei îl prefăcuse 
odinioară, prin '45, într-un soi 
de jurnal. Frunzărind cîteva file

ale carnetului, am descoperit o însemnarea 
pe care o transcriu întocmai: „azi, 14 aprilie, 
ziua de naștere a lui P.D., prof, de limba ro
mînă. împlinit 46 ani. Organizat în clasă pri
mire triumfală. Buchet stînjenei. Telegrame de 
felicitare... Cîntat î}la mulți ani". P.D. emoțio
nat. Uitase că-i ziua lui. Om singur, fără fami
lie — surpriză cu atît mai mare. Ne-a îmbrățișat 
pe toți; ne-a urat succes în viață, ținut toată 
ora buchetul în mînă (părea că ține pentru 
prima oară în mînă un buchet de flori)..." 
In primul moment, mărturisesc că însemnarea 
nu mi-a spus prea mult. Am căutat zadarnic 
să-mi adun cîteva imagini mai concrete, să 
mi le apropii, dar n-am izbutit decît vag. 
Parcă eram într-a șaptea de liceu... parcă 
purtam niște haine strimte pătate de meniul 
cu care seara mulți din generația mea scriau 
pe ziduri lozinci uteciste... Și deodată fi
gura profesorului mi-a apărut foarte lim
pede. Intîmplător, mi-am aruncat ochii pe 
calendar și am tresărit. 14.. aprilie! Vasăzică 
azi e ziua de naștere a profesorului ! Ciudat 
cum tocmai azi mi s-a întîmplat să-mi amin
tesc de el ! Desigur, e pensionar acum. Deci 
și mal singur. Acum nu mai are nici măcar 
cine să-i organizeze primiri triumfale" cu 
„la mulți ani" și telegrame... Ce-ar fi să-i 
telefonez și să-1 felicit ? Poate, cine știe, ges
tul l-ar mișca, deși la lecțiile sale n-am prea 
strălucit și e puțin probabil să mă mai țină 
minte. Oricum, în singurătatea lui și urarea 
unui necunoscut ar putea să-l bucure... M-am 
uitat la ceas. Abia trecuse de opt dimineața. 
Cu atît mai bine, mi-am spus, voi fi cel din
ții care îi adresează un cuvînt bun de ziua 
lui. — Alo, vă rog cu tovară
șul... Mi-a răspuns un glas de 
femeie să sun mai tîrziu. încă 
de la șapte, un fost elev, acum 
inginer și campion de ciclism, 
la invitat să participe la startul 
unei curse. Și s-a dus? întreb
■...... .. ■

prostește. — Cum să nu se ducă? E vorba 
doar de un fost elev...

în jurul orei zece seara m-am decis să formez 
din nou numărul profesorului. în receptor am 
auzit o larmă veselă, muzică, rfsete. Nici 
n-am apucat să scot un cuvînt și o voce de 
fată m-a luat în primire : Tu ești, Nicule? — 
Nu. Eu sînt... — Lasă că te-am recunoscut, 
nu mai glumi. Să-ți fie rușine că ai întîrziat. 
— Dar... — Nimic. Nu mai vreau să aud nimic. 
Cumperi un tort de douăzeci de persoane...

Misiune

nobilă

vezi poate găsești unul cu cremă de migdale... 
și vii urgent. Sîntem cu toții la profesor. Am 
făcut socoteala că reprezentăm șaptesprezece 
meserii. Ne mai lipsești tu, meteorologule... 
N-am mai încercat s-o conving că mă con
fundă. M-am îmbrăcat repede și am început 
să alerg spre prima cofetărie ca să cumpăr 
un tort de douăzeci de persoane pentru... un 
om singur I

Nu ascund; acum nici n-aș mai putea as
cunde !, că am risipit destule rînduri pentru 
a demonstra un adevăr care nu mai avea ne
voie de demonstrație... Ar fi fost, desigur, 
mai simplu să amintesc că învățătorul, pro-

fesorul simte astăzi din plin dragostea tuturor 
acelora pe care îi formează și pe care i-a for
mat; dăruindu-i, ca oameni de nădejde, tocie- 
tății noastre. Ar fi fost mai simplu; desigur, 
dar, pregătindu-mi materialul pentru aceste 
însemnări pe care le-aș dori din inimă un 
omagiu sărbătoriților de azi, învățătorilor, 
profesorilor, mi-au răsunat în permanență cu
vintele fetei prin care eram informat la tele
fon că s-au adunat să-și aniverseze dascălul 
reprezentanți a „șaptesprezece meserii". M-a 
copleșit pur și simplu sentimentul acesta al 
existenței unei meserii capabile să le deter
mine și să le înnobileze pe toate celelalte, 
capabilă să cumuleze succesele dobîndite de 
celelalte. Sînt convins că geneza frumu
seții, patriotismului misiunii de învățător, 
de profesor trebuie căutată în primul 
rînd în juriașa ei forță de infiltrare în 
tot ce are viața mai înălțător, mai du
rabil.

Cu ani în urmă, la Congresul învățătorilor, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea : 
„Statul și partidul încredințează învățătorilor 
milioanele de cetățeni de mîine. Le încredin
țează misiunea de a forma, începînd cu școala 
elementară, cetățeni de tip nou; oameni ai 
societății socialiste. Ce răspundere mare pen
tru învățători și totodată ce cinste înaltă 1" 
Sub semnul prețuirii de către partid, de către 
întregul popor a acestei răspunderi înalte și 
a acestei înalte cinste, „Ziua învățătorului", 
ziua unui numeros, puternic și înaintat deta
șament al intelectualității noastre socialiste, 
adună simbolic în brațele sărbătoriților, flori
le tuturor grădinilor patriei, pentru că pretu
tindeni, pe fiecare alee a acestor grădini au 
lăsat și lasă urme pașii lor, au vegheat și

OCTAV PANOU IAȘI
(Continuare în pag. a IlI-a)

O TRADIȚIE STUDENȚEASCĂ

Sărbătoarea
Pe mările trasee ale Întrecerii socialiste fruntașilor

Continuăm astăzi seria re
portajelor la această rubrică 
cu vizita la Uzina mecanică 
din Sinaia.

Stâpini 
ai tehnicii noi

Pompa de injecție, unul din
tre principalele produse reali
zate aici, a făcut vestit colec
tivul uzinei de la marginea 
Sinaiei. O folosesc îndeosebi 
.tractoriștii și mecanicii loco
motivelor Diesel electrice. Ul
timii, pe care drumul de fier 
îi poartă prin fața uzinei, au 
obiceiul să salute cu semnale 
scurte pe constructorii pompei 
de injecție, li salută mulțu- 
mindu-le pentru că au dăruit 
motoarelor Diesel inimi sănă
toase ce bat ritmic și cu pu
tere. Poate ar face-o și trac
toriștii, dar drumul lor 
n-atinge orașul în care se află 
uzina.

Pompa este un ansamblu de 
mare precizie. Lupta pen
tru a da un produs de 
calitate superioară se ex
primă aici în microni. Intre 
două piese menite să se depla
seze una față de alta, pistonul

și bucșa element, jocul maxim 
după rodajul de împerechere 
trebuie să fie de 2 microni. Și 
pentru a atinge astfel de per
formanțe piesele se rectifică, 
se șlefuiesc și se suprașlefu- 
iesc. Uneori suprașlefuirea 
merge pînă acolo încît înălți
mea maximă a asperităților pe

din 1954 și pînă astăzi de 5 
ori iar productivitatea muncii 
de 10 ori. Mai adăugăm și fap
tul că prețul de cost a scăzut 
în această perioadă de 4 ori.

Cei mai mulți muncitori 
seamănă cu Moise Costache 
sau, spus altfel, el seamănă cu 
cei mai mulți muncitori. Are

are un zgomot ușor și egal. 
Poate s-ar potrivi : desenea
ză. Fiindcă diuzei pe care o 
rectifică îi trasează un contur 
fin interior, o pantă și un ori
ficiu).

Pe mașina lui care strălu
cește de curățenie se află un 
mic triunghi din mătase roșie

CftLE LIBERĂ

IMIȚIUTIVELOR VALOROASE
suprafața metalică abia dacă 
atinge uneori 0,012 microni! 

în 1954 cînd s-a început aici 
producția de pompe de injec
ție se făcea un pistonaș 
pe zi, — acum se lucrează mii. 
Drumul parcurs către specia
lizare a urmat o cale ascen
dentă ca și graficul producției. 
La produsul de bază, pompa 
de injecție pentru motorul de 
tractoare, producția a crescut

26 de ani și e comunist. Lu
crează la secția diuze la o ma
șină de rectificat. (Tot mai des 
cuvîntul „lucrează" are un în
țeles învechit. Costache are în 
față zeci de clape și butoane, 
apasă pe cîteva, citește indi
cațiile luminoase ia hotărîri și 
apasă pe alte butoane. Ai pu
tea spune că Moise Costache 
cîntă la pian ? Nu s-ar potrivi 
fiindcă mașina lui nu cîntă —

— semn că aici lucrează un 
evidențiat în întrecerea socia
listă.

Scurtă istorie a unor 
inițiative

Drumul specializării este un 
drum al frămîntărilor creatoa. 
re, al inițiativelor. Tehnologul 
șef ne povestea cum, încă de 
la început, cînd a intrat în fa

bricație pompa de injecție, a 
apărut o inițiativă în produc
ție. Se făceau pompe destul de 
bune, dar erau prea puține. 
Oare la mașinile noastre au
tomate, perfecționînd tehnolo
gia, nu putem produce mai 
mult ? — s-au întrebat comu
niștii din secția mașini auto
mate. Cîteva propuneri de îm
bunătățire a tehnologiei au fost 
discutate în colectivul de con
ducere, acceptate, și așa s-a 
născut chemarea: „Cu mași
nile noastre putem produce 
mai mult". Patru ani mai tîr- 
ziu un tînăr șef de brigadă^ în- 
tr-o consfătuire de producție, a 

propuselaborarea de con
sumuri specifice la fiecare o- 
perație, îmbunătățirea proce
sului tehnologic și evidența e- 
conomiilor. Comitetul de partid 
a chemat muncitorii din toate 
secțiile să vină cu propuneri 
asemănătoare și astfel s-a for
mulat inițiativa: „Fiecare pro
dus la un preț de cost mai 
scăzut". După un timp s-a 
constatat că deși pe produs se 
obțineau economii, la unele re
pere prețul de cost era depă
șit. Inițiativa a fost astfel îm-
VICTOR CONSTANTINESCU 

CONSTANTIN PRIESCU
(Continuare în pag. a 11-a)

Parcul de cultură și odihnă He
răstrău 
de an 
riei și 
Aseară 
ționala _ _____  „ __ r____

Orele 19. In incinta teatrului de 
vară și-au' dat întîlnire sute 
de studenți. Erau cei mat 
buni dintre cei buni veniți să 
sărbătorească împreună închiderea 
anului universitar și rezultatele 
frumoase obținute la examene. Se 
poate spune că în vastul amfi
teatru au luat loc numai poseso
rii notelor de 9 și 10. Toți cei 
prezenți — 1500 la număr — 
sînt dintre studenții care își tră
iesc din plin fiecare clipă a stu
denției, cu toții oferă, încă din 
facultate garanția că în producție 
vor ști să-și dăruiască forțele și 
capacitatea ori unde va fi nevoie 
de ei, fără a se teme de greutăți 
și eforturi. Bucuria muncii înde
plinite cu cinste se manifestă a- 
cum în exuberanța și entuziasmul 
specifice tinereții.

Alături de ei, la sărbătoarea 
lor, au fost prezenți rectorii insti
tutelor de învățămînt superior din 
Capitală, profesori, numeroa
se alte cadre didactice, ti
neri muncitori din întreprinderi. 
Căci nu era numai o sărbătoare 
a studenților, ci și a profesorilor,

a fost și în acest sfîrșit 
universitar „gazda“ bucu- 
entuziasmului studenților, 
s-a desfășurat aici tradi- 
sărbătoare a fruntașilor...

Boborel Victor de la Institutul de arte plastice, Dobrin Cos- 
tin, Țigleanu Ion, Dijmărescu Antonică de la Institutul poli
tehnic sînt mîndri și fericiți. Ei se numără printre cei 52 de 
studenți care au fost premiați pentru rezultate deosebite la 

învățătură și în activitatea obștească.
Foto: EMIL COJOCARU

pentru că succesele sărbătorite 
sînt de fapt și rodul muncii pline 
de dragoste și devotament pe care 
aceștia au desfășurat-o cu stu
denții.

Pentru strădania lor, pentru e- 
forturile depuse de-a lungul în
tregului an universitar, studenților 
fruntași le-au fost oferite nume
roase premii. Dijmărescu Antonică, 
student în anul IV, secretarul co
mitetului organizației U.T.M. a 

' Facultății de metalurgie (lnstitu-

tul politehnic București) Oprea 
Cristian, de la Chimie industrială, 
Roșea Ion de la I.S.P., Storia Ma
rian și Marica Mariana de la 
Universitate, Oancea Ion și 
Penea Anton de la Agronomie, 
Diaconescu Niculina de la l.P.G.G, 
și toți ceilalți studenți au fost fe-

N. ARSENIE
A. VASILESCU

(Continuare în pag. a Ii-a)
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închiderea Festivalului
filmului romînesc

Duminică seara, la Teatrul 
de vară din Mamaia, a avut 
loc festivitatea de închidere 
a Festivalului filmului ro- 
mînesc. Au participat tova
rășii : Gheorghe Apostol, Chi- 
vu Stoica, Alexandru Moghio- 
roș, Leonte Răutu, Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Gheorghe Rădoi, mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, oa
meni de cultură și artă, oas
peți străini, un numeros pu
blic.

Festivitatea a fost deschisă 
de Mihnea Gheorghiu, pre-

ședințele Consiliului cinema
tografiei, care a arătat că ulti
ma seară a primului Festival 
al filmului romînesc încunu
nează eforturile și elanurile 
inimoase ce au condus la 
plantarea unui nou jalon pe 
calea progresului artei româ
nești. întrecerea colegială a 
cineaștilor romîni și întâlnirea 
sărbătorească cu publicul se 
încheie cu un succes, incă un 
succes înscris pe edificiul ar
tei și culturii socialiste româ
nești, după 20 de ani de con
strucție victorioasă.

Președintele juriului Festi
valului, scriitorul Eugen Bar
bu, a dat citire listei premiilor 
decernate în cadrul Festiva
lului și a înmînat diplomele și 
medaliile cineaștilor premiați.

• Pentru filmele de lung metraj
Un atac spectaculos al 
Progresului la poarta for

mației Farul Constanța

Finalele celei de-a XV-a
ediții a campionatelor

republicane școlare
Etapa finală a 

celei de-a XV-a e- 
diții a campionate
lor republicane șco
lare din cadrul 
„Spartachiadei re
publicane" va avea 
loc între 1 și 5 iu
lie în Capitală.

Campionatele re
publicane școlare 
se desfășoară la 7 
ramuri de sport, 
după următorul 
program:

Gimnastică 1—2 
iulie — sala sportu-

rilor „Dinamo" (bă
ieți) și sala sportu
rilor „Dorobanți" 
(fete) ; atletism 1—3 
iulie pe stadionul 
Tineretului; bas
chet, handbal, vo
lei, fotbal 1—5 iu
lie —• stadionul Ti
neretului ; natație 
1—2 iulie — ștran
dul Tineretului.

Întrecerile au loc 
dimineața, începând 
de la ora 8,30 și 
după-amiaza, de Ia 
ora 15,30.

Festivitatea de 
deschidere are loc 
în ziua de 1 iulie 
ora 17,00, pe stadio
nul Tineretului.

La etapa finală 
participă peste 1800 
elevi, reprezentînd 
toate regiunile țării, 
repartizați astfel pe 
ramuri de sport: 
atletism 600, gim
nastică 450, natație 
400, volei 120, bas
chet 120, handbal 
130, fotbal 75.

MARELE PREMIU — filmul „Tudor", regia Lucian Bratu, 
scenariul Mihnea Gheorghiu, imaginea Costache Ciubotaru.

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI — filmul „Străinul", 
regia Mihai Iacob, scenariul Titus Popovici, imaginea Octa
vian Basti și Gh. Todan.

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE FEMININA — Lica 
Gheorghiu, pentru rolul Aristița din filmul „Tudor" ; — 
Irina Petrescu, pentru rolul Sonia din filmul „Străinul".

PREMIUL PENTRU INTERPRETARE MASCULINĂ — 
Ștefan Ciubotărașu., pentru rolul Octavian Sabin din filmul 
„Străinul0 ; — Emanoil Petruț, pentru rolul Tudor; — Se
bastian Papaiani, pentru rolul Fănuță din filmul „Un surîs 
în plină vară".

PREMIUL PENTRU REGIE — Victor Iliu, pentru filmul 
„Comoara din Vadul Vechi0 ; — Ion Popescu-Gopo, pentru 
filmul „Pași spre lună".

PREMIUL PENTRU SCENARIU — Dumitru Radu Po
pescu, pentru filmul „Un surîs în plină vară".

PREMIUL PENTRU MUZICA DE FILM — Gheorghe Du
mitrescu, pentru muzica filmului „Tudor".

PREMIUL PENTRU IMAGINE — Nicu Stan, pentru fil
mul „Dragoste lungă de-o seară".

PREMIUL REVISTEI „CINEMA" PENTRU CEL MAI BUN 
DEBUT AL ANULUI ÎN FILMUL DE LUNG METRAJ — 
Geo Saizescu, pentru filmul „Un surîs în plină vară".

Juriul a considerat necesar ca în mod special să aducă un 
omagiu regretatului și neuitatului actor George Vraca, pen
tru memorabila sa creație în rolul Brîncoveanu din filmul 
„Tudor".

Foto: E. COJOCARU

• Pentru filmele de scurt metraj
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI PENTRU FILM DO

CUMENTAR — „Pretutindeni muncesc oameni", regia Jean 
Petrovici.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DOCUMENTAR
— „Cîntecul amintirii", regia Gh. Horvath ; „George Geor
gescu", regia Paul Barbăneagră.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DE REPOR
TAJ — „Tăbăcării", regia Mirel Ilieșu.

PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ PRESA FILMATA
— „Cetățile chimiei", regia Mihăiță Lupu.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DE ȘTIINȚA 
POPULARIZATĂ — „Sub aripa vulturului", regia Ion 
Bostan.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM EXPERIMEN
TAL — „Memoria trandafirului", regia Sergiu Nicolescu.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DE SCURT 
METRAJ CU ACTORI

PREMIUL
ANIMAT — „Căciulița cu ciuc roșu", regia Constantin Po
pescu.

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN FILM DE CARTOANE 
DECUPATE — „Cotidiene", regia Olimp Vărășteanu.

„Năică", regia Elisabeta Bostan.
PENTRU CEL MAI BUN FILM DE DESEN

★ ★ *

SPORT • SPORT • SPORT
traatac socotelile privitoare la 
adiționarea celor două punc
te. Trebuie spus că bună parte 
din timp, în formația bucu
re șt eană, doar apărarea și 
mijlocașul Georgescu s-au 
străduit să arate ce știu, 
înaintarea, nesolicitată de ad
versar, s-a aliniat în ordine 
de bătaie mult mai tîrziu, dar 
cînd a vrut, a smuls ropote 
de aplauze. Primul gol, mar
cat de Năsturescu în minutul 
2 (Moțoc a vrut să degajeze 
și a pasat ideal extremului 
dreapta ceferist) n-a prea fost 
spectaculos, în schimb urmă
toarele două, marcate de Du- 
mitriu II, au fost lucrate cu 
multă fantezie de către Ion 
Ionescu. Centrul înaintaș al

năpraznice la poartă, patru 
din ele (două și două de echi
pă) au zguduit barele și s-au 
ratat goluri ca și făcute în si
tuații destul de clare. Eroul 
meciului a fost portarul Cos. 
ma. Înlocuitorul lui Mîndru 
a apărat mingi pe care toată 
lumea le vedea în plasă — și 
a făcut lucrul acesta cu o si
guranță desăvîrșită și mai cu 
seamă, plin de curaj și 
mult simț artistic.

Progresul, în bună revenire 
de formă (s-a instalat comod 
pe locul IV) a cîștigat cele 
două puncte, datorită în pri
mul rînd apărării, unde 
Știrbei rămîne omul numărul 
1. De altfel,

PE SCURT • PE SCURT
turneului balcanic
8 iulie în Capitală,

cu

9 în cadrul 
de fotbal, la 
echipa Rapid București va întîlni 
formația bulgară Levski Sofia.

★
Joi 2 iulie se vor desfășura două 

restanțe contînd pentru campiona
tul cat. A de fotbal. In Capitală, 
Progresul 
iești, iar 
va primi 
Pitești.

va juca cu Petrolul Plo- 
la Brașov, Steagul Roșu 
vizita echipei Dinamo

ÎNAINTEA

ACTULUI FINAL
cu toată 
existentă, 
sus nota-

In cadrul Festivalului au 
fost prezentate în total în con
curs 30 de filme, dintre care 
7 de lung metraj cu actori, 3 
de scurt metraj cu actori, 15 
documentare, de știință popu
larizată și reportaj, 5 filme de 
animație. Ele au fost selecțio
nate dintre cele 56 de filme 
înscrise de studiouri pentru a 
participa la Festival.

★
în numele Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, 
Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului, a adresat calde 
felicitări laureaților primului 
festival și tuturor lucrătorilor 
din cinematografie, care s-au 
străduit ca prin arta lor să-și 
servească poporul, să fie la 
înălțimea mărețelor realizări 
ale patriei noastre, le-a urat 
noi succese în creația lor. Or
ganizarea acestui festival — a 
spus vorbitorul — are și o va
loare simbolică. în zilele cînd 
întregul popor romîn se pre
gătește să sărbătorească îm
plinirea a 20 de ani de la eli
berarea țării, cinematografia 
noastră se înscrie ca o realiza
re de seamă a acestor ani. Te
melia succeselor ei stă în a- 
vîntul general al țării noastre 
pe drumul socialismului, în 
grija și îndrumarea perma
nentă a partidului și a guver
nului. Lucrătorii din cinema
tografie, ca și din alte dome-

nil ale culturii, poartă o pro
fundă recunoștință partidului, 
conducerii sale, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal, pentru solicitudinea 
deosebită, pentru indicațiile 
prețioase și înalta exigență 
manifestată față de conținu
tul și forma creației artistice. 
Aceasta constituie pentru toți 
un neprețuit ajutor, un în
demn în muncă și îndatorirea 
înaltă de a răspunde acestei 
solicitudini prin crearea unor 
noi și valoroase opere de artă. ' 

în aplauzele publicului, pe 
scena teatrului au urcat lau- 
reații Festivalului. Cineaștilor 
le-a fost oferit un coș de flori 
din partea conducerii de par
tid și de stat.

Festivitatea s-a încheiat cu 
prezentarea unei antologii ci
nematografice de scurt me
traj, care a cuprins filmele 
„După 10 ani", „Năică", „Me
moria trandafirului" și „Alo, 
Alo I"

naintea actului fi
nal, clasamentul 
înscrie, în partea 
lui superioară, nu
mele celor patru 
echipe bucurește- 
ne. Firesc lucru

și de așteptat pentru că în 
Capitală acționează cei mai 
buni fotbaliști din divizia A. 
Echipele din provincie prac
tică un joc puțin cam de
modat (excepție, cite o dată 
fac Știința Cluj, Farul, Petro
lul și Steagul Roșu) -pe deo 
parte, fiindcă se reazemă nu. 
mai în trei-patru jucători de 
talie, pe de altă parte, pentru 
că sînt lipsite, în bună măsu
ră, de posibilitatea de a în. 
tîlni sau vedea 
la lucru forma
ții străine cu 
firmă prestigi
oasă. Mai sînt 
cu siguranță și 
alte cauze, poa
te la fel de 
importante—de 

aceea federația 
de fotbal are, 
credem, dato
ria să analizeze 
seriozitatea situația

Observațiile mai
te, le-am desprins pe toată 
durata campionatului — și 
de la o etapă la alta ele s-au 
impus cu evidență oricărui 
spectator. Să sperăm că vacan
ța și sezonul transferărilor 
(care e bine să coincidă și cu 
promovarea celor mai talen- 
tați dintre juniorii cluburilor) 
va da un răspuns care să în
cerce, măcar parțial, să fie și 
o rezolvare a problemei.

Și acum să trecem propriu- 
zis la analiza meciurilor din 
cuplajul de la București.

RAPID
(3—1), meci la discreția cefe
riștilor, s-a desfășurat pe o 
căldură de cuptor. Ca să vă 
dați seama de adevăr, trebuie 
să știți că spectatorii sosiți cu 
un sfert sau o jumătate de 
oră înainte de apariția echi
pelor pe teren, n-au urcat în 
tribune, ca de obicei, ci s-au 
îndesat cum au putut, la um
bra copacilor care străjuiesc 
aleele din jurul stadionului. 
Lac de nădușeală, rapidiștii 
au acționat dinamic în teren, 
rezolvînd și mai simplu, și 
mai ales pe centru (cei doi 
fundași centrali din „dulce 
tîrgul leșilor" n-au prea fost 
în zi bună) și mai ales pe con-

meciurilor din

C.S.M.S. IAȘI

Rapidului știe teribil de bine 
să treacă printre cîți adversari 
vrea și să trimită apoi min
gea lingă gheata celui mai de- 
marcat coechipier.

Ieșenii, plini de dîrzenie, au 
fost confuzi în atac, iar în 
apărare au aplicat tactica jo
cului la ofsaid. (Ce s-a urmă, 
rit cu asta, n-am înțeles, pen
tru că Rapidul n-a jucat nici 
o dată cu pase lungi, ci a fo
losit numai driblingul ca ar
mă de pătrundere). Nervoși, 
obsedați de spectrul retrogra
dării, ei au ratat situații fa
vorabile (adevărat, mult mai 
puține decît Rapidul) și au 
ratat, prin Vornicu, și o lovi
tură de la 11 metri. Trebuie 
să trec aici, cu multă părere 
de rău, gestul complet ne
sportiv (ar roși hîrtia dac-ar 
fi să.l numesc cu calificativul 
pe care-l merită) săvîrșit asu
pra lui Krauss de către Ștefă- 
nescu. E vorba de faza cînd 
Krauss, 
mingea, 
poarta ieșenilor și Ștefănescu, 
disperat că nu-l mai poate 
ajunge, l-a apucat de gît și 
l-a trîntit de pămînt.

PROGRESUL — FARUL 
(1—0) a fost un meci palpi
tant. S-au tras multe șuturi

scăpat singur cu 
se îndrepta spre

tot un apărător. 
Ivănescu, este 
cel care a cre
at faza de gol. 
El a luat locul 
lui Oaidă pe 
extremă, a dri
blat patru ad
versari și, pă- 
trunzînd 
centru, a pasat 
lui D. Popescu 
care a șutat 

sec, în colțul din dreapta.
Farul, formație solidă, cu o 

linie de halfi devotată echipei 
dar și puțin cam brutală, 
merita un meci nul. Dacă se 
întoarce complet păgubită pe 
malul mării, faptul se dato
rează numai și numai lui 
Cosma. înaintașii constănțeni 
(mai puțin Bibere, gras și de 
aceea foarte rar pe fază) au 
tras cu sete la poartă, și pla
sat și ca din tun, dar Cosma 
n-a lăsat să intre nimic...

Jos, în coada clasamentului, 
cînd credeam că totul s-a cla
rificat, situația a devenit din 
nou incertă. Știința Timișoa
ra, smulgînd un punct de la 
Dinamo București, are șanse 
de rămînere în A. Ieșenii, in- 
trați acum în derută, vor face 
și ei totul ca să nu lase Mol
dova nereprezentată în prima 
divizie. Dar mingea-i rotundă, 
așa că pînă duminica viitoare 
să-i lăsăm pe suporterii timi
șoreni și ieșeni să calculeze, 
să se înfierbînte, să spere — 
să treacă prin toate apele: 
și-ale desnădejdii și-ale nă
dejdii.

Acum, vorba 
urma alege.

Aproape 100 000 
de spectatori au 
urmărit duminică 
la Varșovia al 
treilea meci din
tre echipele se
lecționate de fot
bal ale U.R.S.S. 
și R. D. Germane,

contînd pentru preliminariile tur
neului olimpic. Echipa germană a 
terminat Învingătoare cu scorul 
de 4—1 (2—0), obtinînd califica
rea în turneul final de la Tokio. 
După cum se știe, primele două 
meciuri se încheiaseră la egalita
te.

(Agerpres)

Sărbătorirea acad. 
Raiuca Ripan

Luni după amiază, Academia 
R. P. Romîne a sărbătorit, în 
cadrai unei ședințe festive, pe 
acad. Raluca Ripan, membru al 
Prezidiului Academiei, președin
tele Filialei Cluj a Academiei, cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 de 
ani.

Cuvîntul de deschidere a ședin
ței l-a rostit președintele Acade
miei, acad. Ilie Murgulescu, care, 
în numele Prezidiului, a felicitat 
pe sărbătorită pentru remarcabila 
activitate desfășurată pînă în 
prezent.

Au luat apoi cuvîntul acad. C. 
D. Nenițescu, membra al Prezi
diului Academiei, șefui secției de 
științe chimice, acad. Coriolan 
Drăgulescu, prof. C. Macarovici, 
membru corespondent al Acade
miei, și, în numele elevilor și co
laboratorilor, prof. C. Liteanu.

Vorbitorii au elogiat opera 
științifică a acad. Raluca Ripan, 
una din cele mai reprezentative 
figuri ale chimiei romînești, pe 
care a îmbogățit-o prin cercetări 
originale, întotdeauna legate de 
necesitățile practice, și al căror 
prestigiu științific este recunoscut 
nu numai în țară, ci și peste ho
tare. Vocația sa puternică pen
tru activitatea profesională, a fă
cut ca, de-a lungul cîtorva dece
nii, savanta să pregătească multe 
generații de tineri. Animată de 
un profund patriotism acad. Ra
luca Ripan desfășoară și o neobo
sită activitate obștească.

în cuvîntul său de răspuns, săr
bătorita a subliniat faptul că rea
lizările pe care le-a obținut n-ar 
fi fost posibile fără descătușarea 
tuturor forțelor creatoare ale po
porului nostru, fără înlăturarea 
opreliștilor și deschiderea celor 
mai largi perspective de dezvol
tare a activității științifice după 
23 August 1944. Acad. Raluca 
Ripan a arătat că se va strădui 
să răspundă în continuare grijii, 
încrederii și cinstirii acordate de 
partid, dedieîndu-și toate forțele 
înălțării științei romînești, pen
tru înflorirea patriei noastre so
cialiste.

(Agerpres)

pe

romînului:

FĂNUȘ NEAGU

(Urmare din pag. I)

bunătățită în sensul urmăririi 
prețului de cost chiar la fie
care reper. Datorită aplicării 
acestei inițiative, în 1963 co
lectivul uzinei a obținut eco
nomii la prețul de cost de 
2 250 000 lei.

Calitățile tractorului au spo
rit, au apărut între timp noi 
comenzi pentru motoare mai 
mari. Unii beneficiari au cerut 
modificări de micșorare a ga
baritului fără scăderea per
formanțelor pompei. Calitatea 
trebuie deci să crească; pre
cizia la care erau executate 
piesele trebuia să fie și mai 
mare. Micile defecte care altă 
dată nu erau luate în seamă 
au devenit bătătoare la ochi.

„La începutul anului — 
povestește tehnologul șef al 
uzinei — timp de aproa
pe o lună, cîteva colec
tive formate din ingineri, 
maiștri și muncitori au studiat 
posibilitatea de îmbunătățire a 
tehnologiei pentru realizarea 
unui injector cu parametri ri
dicați de funcționare. Sigur, 
și-au atins țelul propus dar au 
constatat atunci că mai sînt 
încă multe lucruri de făcut 
pentru a mări precizia prelu
crărilor și a îmbunătăți cali
tatea produselor. Și astfel ves
tea inițiativei colectivului uzi
nelor „Steagul Roșu" din Bra
șov : „La fiecare fază și ope
rație o înaltă tehnicitate" a 
fost salutată în toate secțiile".

Era șt firesc ca oamenii aceș
tia cu frămîntări creatoare, 
strîns legate de nevoile zilnice 
și de viitor, să îmbrățișeze fără

★
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă a oferit la ho
telul „Perla" o recepție cu 
prilejul închiderii Festivalului 
filmului romînesc. Au partici
pat conducători de partid și 
de stat, cineaști și âlți oameni 
de cultură și artă, oaspeți de 
peste hotare ai festivalului.

• Aseară la 
Brașov a luat 
sfîrșit turneul in
ternațional femi
nin de volei. 
Competiția a re
venit echipei Ja
poniei, campioa
nă mondială, ca

re a cîștigat toate meciurile sus
ținuta. în ultimul joc, voleibalis
tele japoneze, au întrecut cu 3—0 
(15—6; 15—10; 15—3) echipa sel. 
a cluburilor din U.R.S.S. învingînd 
cu 3—1 echipa R.P.D. Coreene, 
selecționata țării noastre a ocupat 
locul doi în clasamentul final.

★
A luat sfîrșit turneul internațio

nal masculin de volei de la Cons
tanța. In ultimul joc, care a con
stituit finala competiției, echipa 
R. P. Romîne, campioană europea
nă, a învins cu scorul de 3—1 
(15—1; 13—15; 15—13; 15—10)
echipa R. D. Germane, ocupînd 
primul loc. Iugoslavia a învins cu 
3—1 echipa Farul Constanța, cla- 
sîndu-se pe locul trei.

• Vîslașii romîni au dominat „Re
gata Amsterdam" (canotaj acade
mic). In întrecerea cu sportivi de 
valoare din 7 țări europene spor
tivii noștri au cucerit victoria în 
4 probe. In proba de schit simplu 
pe primul loc s-a clasat reprezen
tantul nostru Aposteanu cronome
trat în 7'07"8/10. Au mai objinut 
victorii echipajul de 4 plus 1 
(Husarenco, Biltz, Ritelt, Tarara și 
Păunescu) învingător în două pro
be și echipajul feminin de 4 plus 
1 (Bulugioiu, Ghiuzelea, Rigard, Ta
mas și Borisov).

Vă prezentăm mai jos 
două imagini de la între
cerile etapei raionale a 
Spartachiadei republicane 
disputate duminică în co
muna Crovu, regiunea 
București: sosire în proba 
de 400 m băieți și o fază 
din meciul masculin de 
volei dintre formațiile 
Unirea Crovu — Argeșul 

Mihăilești

Foto: S. SPIREA

(Agerpres)

CA1E LIBERĂ INIȚIATIVELOR VALOROASE
zăbavă o nouă experiență în 
muncă. Au citit în presă, au 
fost în schimb de experiență 
la Brașov, au hotărît ce tre
buie făcut.

„Au fost aplicate mai multe 
măsuri — relatează în conti
nuare tehnologul șef al uzinei. 
Putem aminti, de pildă:

— schimbarea prelucrării 
capului distribuitorului de pe 
mașina de frezat vertical pe o 
mașină tip carusel;

— introducerea tratamentu
lui termic în atmosferă neu
tră la numeroase piese de pre
cizie ;

— modificarea constructivă 
a pistonașului pompei de ali
mentare prin reducerea greu
tății ;

— introducerea controlului 
formei geometrice pe cale 
pneumatică la piesele de pre
cizie".

Pînă în prezent au fost pro
puse peste 50 de măsuri de 
îmbunătățire a procesului de 
producție. Din toate secțiile, la 
maiștri și la ingineri sosesc 
propuneri care sînt menite să 
ridice tehnicitatea fiecărei o- 
perații sau faze. Mulți strun
gari și frezori au observat că 
pot obține o precizie mai mare 
prelucrînd simultan mai mul
te piese. Nicolae Ciuntu a 
confecționat un dispozitiv cu 
ajutorul căruia prelucrează si
multan 11 piese. „E adevărat

— spune el — pierd mai mul
te minute cu reglarea mașinii. 
In schimb la operația propriu 
zisă sporesc productivitatea și 
măresc precizia de prelucra
re". La fel au procedat Gheor
ghe Molea și Ion Bîligă.

La unele piese fazele unei 
operații se execută pe mașini 
diferite. Gheorghe Savu a 
concentrat mai multe faze la 
o singură mașină șl cu o sin
gură prindere a piesei. Evi
dent a crescut precizia prelu
crării. Și se mai pot da exem
ple. In adunările generale 
U.T.M. tinerii au discutat des
pre aplicarea inițiativei și au 
hotărît unele măsuri concrete. 
Responsabilul cu producția și 
calificarea din comitetul U.T.M. 
ne povestea că în mod deose
bit s-a discutat despre ridica
rea calificării tinerilor munci
tori pentru ca aplicînd o teh
nică înaltă să obțină o pro
ductivitate sporită a muncii, 
un preț de Cost cît mai redus. 
Organizația U.T.M. și-a pro
pus ca la viitoarele cursuri să 
mobilizeze toți tinerii din fa
brică.

Rolul tculerului-șef
Trecînd la aplicarea iniția

tivei, muncitorii și maiștrii în 
primul rînd s-au izbit de a- 
ceste lucruri — au constatat 
că unele scule, dispozitive și 
instrumente de verificare nu

corespund cerințelor tehnolo
gice. „Degeaba reglez eu ma
șina cît mai bine și execut si
multan zeci de piese, dacă in
strumentul de verificare sau 
dispozitivul de centrare are o 
toleranță în plus peste limita 
admisă! înseamnă că și piesa 
mea va căpăta această tole
ranță nedorită". Logica este 
simplă și convingătoare. De 
făpt pe tovarășii de la scule- 
rul-șef n-a fost nevoie să-i 
convingă nimeni. Aplicarea 
inițiativei de la Uzinele „Stea
gul Roșu" a găsit în această 
secție un cîmp larg. Se disting 
trei măsuri principale: intro
ducerea unor noi mașini și u- 
tilaje mai perfecționate, îmbu
nătățirea procedeelor tehnolo
gice de fabricare a S.D.V., în
tărirea acțiunilor de ridicare a 
calificării muncitorilor. Ultima 
măsură, evident, privește toa
te secțiile uzinei. Pentru îm
bunătățirea tehnologiei s-au 
făcut multe lucruri. Șeful sec
ției sculer-șef ne relata :

„Iată un exemplu: s-a 
schimbat tehnologia la exe
cuția sculelor de filetat. Prin 
aceasta s-a redus timpul 
de execuție de la 80 de 
ore la 16, deci un preț 
de cost mai scăzut — și a 
crescut durabilitatea pieselor 
cu o dată și jumătate. Cres- 
cînd durabilitatea a sporit și 
precizia la prelucrare. Un alt 
exemplu: profilul frezei melc

— modul nu corespundea în
totdeauna documentației teh
nice. S-a schimbat tehnologia 
prelucrării frezei (se lucrează 
acum pe o mașină de rectifi
cat). Precizia a sporit de 12 
ori, obținîndu-se și o produc
tivitate mai mare. De aici se 
vede că luptînd pentru obține
rea de S.D.V.-uri de precizie, 
secția ajută întreaga uzină să 
realizeze produse de calitate, 
să obțină o productivitate mai 
mare și un preț de cost mai 
scăzut. In secție, pînă a- 
cum economiile peste plan 
la reducerea prețului de 
cost, s-au ridicat la circa 
170 000 lei, iar la materii pri
me de circa 10 000 lei lunar. 
Sporindu-se productivitatea 
muncii prin introducerea unor 
noi mașini sau procedee teh
nologice s-a scurtat și ciclul 
de fabricare a unor S.D.V.-uri. 
Trei dispozitive pentru prelu
crarea supapelor, care au fost 
realizate cu 20 de zile mai de
vreme, au înlesnit fabricarea a 
20 000 de piese peste plan".

Printre tinerii care desfă
șoară această activitate de 
perfecționare a procesului teh
nologic se numără Tiler Tra
ian și D. Avanu. Ni s-a mai 
vorbit de asemenea despre 
postul U.T.M. de control din 
această secție care și-a propus 
ca în raidurile sale să urmă
rească dacă tinerii își res
pectă angajamentele luate, să

'descopere noi căi pentru redu
cerea cheltuielilor prin mări
rea durabilității unor scule și 
dispozitive.

ir

Nu putem încheia reportajul 
nostru fără a arăta că aplica
rea inițiativei „La fiecare fază 
și operație o înaltă tehnicita
te" este un prețios ajutor co
lectivului Uzinei mecanice din 
Sinaia în îndeplinirea angaja
mentelor luate în cinstea zilei 
de 23 August. Iată cîteva cifre 
edificatoare: pe cinci luni pla
nul producției globale a fost în
deplinit în proporție de 103,4 
la sută, al producției marfă în 
proporție de 108,84 la sută, al 
productivității muncii cu 103,65 
la sută. Economiile peste plan 
realizate la prețul de cost sînt 
de 506 000 lei pe patru l”ni, 
iar beneficiile de 1 729 000 lei. 
De remarcat este faptul că în 
cinstea apropiatei sărbători 
angajamentul privind toți in
dicatorii a fost majorat — 
ceea ce arată că la uzina de 
precizie totul este făcut cu 
precizie: atunci cînd au apă
rut noi posibilități în muncă 
(datorită aplicării recentei ini
țiative) ele sînt valorificate 
imediat. Însuflețiți de recenta 
Hotărîre a Partidului și Gu
vernului, membrii colectivu
lui uzinei luptă pentru ca 
noul angajament să fie înde
plinit cît mai curînd.

Informații
Vizitele delegației 
culturale chineze

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, delegația culturală a 
R.P. Chineze condusă de Hu 
Yu-chih, locțiitor al ministrului 
culturii, a făcut vizite în ultimele 
zile în regiunile Cluj, Bacău și 
Iași. La Cluj, membrii delegației 
au vizitat Institutul de arte plas
tice „Ion Andreescu" și comple
xul studențesc; în regiunea Bacău 
hidrocentrala de la Bicaz și com
binatul chimic de la Borzești, iar 
la Iași Palatul Culturii, precum 
și alte obiective social-culturale.

în cursul zilei de luni, oaspeții 
au plecat pe litoral.

închiderea stagiunii 
Filarmonicii de Stat 
„George Enescu“

Duminică seară, în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii a 
avut loc închiderea stagiunii fi
larmonicii de Stat „George E- 
nescu" cu un concert care a cu
prins oratoriul „Zorile de auru de 
Gheorghe Dumitrescu, maestru 
emerit al artei, pe versuri de 
cerone Theodorescu.

Concertul, dirijat de Mircea 
sarab, artist emerit, a avut 
soliști pe Emilia Petrescu,

Ci-

Plecarea delegației
R. D. G&Minatîc-

Luni la amiază a părăsit 
Capitala delegația R. D. Ger
mană condusă de Franz Dah- 
lem, prim locțiitor al secreta
rului de stat pentru probleme
le învățămîntului superior și 
de specialitate ăl R. D. Ger
mane, care timp de mai mul
te zile a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Ministe
rului Învățămîntului.

La aeroport, delegația a fost 
condusă de Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului învă- 
țămîntului, funcționari supe
riori din acest minister, con
ducători ai unor instituții de 
învățământ superior din Bucu
rești.

Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei R. D. Ger
mane în R. P. Romînă.

Ba
ca 

r. ....___ _______ Ion
Piso, artiști etneriți, Martha Kes
sler, Ladislau Konya și Nicolae 
Florei.

In cursul acestei stagiuni, for
mațiile. Filarmonicii au prezentat 
4.27 concerte, în Cupiiiuu și tn 
diverse localități din țară, la care 
au asistat peste 250 000 specta
tori.

• în cadrul marilor aniver
sări culturale recomandate de 
Consiliul Mondial al Păcii, 
luni a avut loc în sala Lecto
ratului central, o festivitate 
consacrată comemorării a 50 
de ani de la moartea scriitoa
rei austriece Bertha von Sutt
ner.

Despre viața și opera scrii
toarei a vorbit Romul Mun- 
teanu, prodecan al facultății 
de limbă și literatură romînă 
a Universității București.

(Agerpres)

Sârbdtoarea fruntașilor¥

(Urmare din pap. I)

licitați de reprezentanții Ministe
rului lnvățămîntuluif ai consi
liului U.A.S.-București, de pro
fesori.

In fața fruntașilor la învăță
tură s-au prezentat apoi fruntașii 
artei amatoare studențești «— și 
ei fruntași la învățătură. Dansu
rile, corurile, melodiile de muzică 
populară și ușoară susținute de 
ansamblul folcloric și ansamblul 
de estradă al studenților din Cen
trul universitar București au al
cătuit un splendid buchet artistic 
oferit sărbătoriților.

Seara, pe malul lacului Heră
strău a avut loc o masă tovără
șească. Tovarășul Ștefan Bîrlea, 
secretar al C.C. al U.T.M., pre
ședintele U.A.S.R., i-a felicitat pe 
cei prezenți pentru rezultatele ob
ținute la învățătură și le-a urat

noi succese. Tovarășul Emil Cara- 
gheorghe, secretar general în Mi
nisterul învățămîntului a rostit, de 
asemenea, cuvinte calde, de 6alut, 
la adresa sărbătoriților.

...Parcul întreg răsună de tin 
rețe și voioșie, de cîntecc. K 
estradă se improvizează ad-hoc 
scurte programe artistice, soliștii 
de muzică populară și ușoară sînt 
animatorii veseliei, pe ringul de 
dans, devenit neîncăpător, se în
cinge, sprintenă, o horă.

Bucuria studenților fruntași este 
pe deplin meritată.

★

La lași, în impunătoarea Casă 
a tineretului, la Cluj, în cea mai 
încăpătoare sală din „Orășelul 
studenților", la Timișoara și în 
toate celelalte centre universitare 
din țară au avut loc serbări ase
mănătoare la care au participat 
mii de studenți.
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« fy mulțumim, tovarăși PREȚUIRE
w. ei/gen angelescu:

irpățători și profesori!»

zeci Promovat 011 
note f

jn oment însemnat 
.runcicu.rtă Pri™?tîn 
urmă ' <?fPa în" 
treag’de eIev' intrea8a 
perioror 11 ani de în" 
VăJ^oală ! Ce frumoși, 
ce m au fost! Sînt anii 
jn cpnjurați cu grijă și 
4raj-.n crescut și amîn- 
vgt|m care, muncind cu 
per’s ă și hărnicie, ne-am 
însutura generală, baza 
yjitf profesiuni. Acestor 
anprăm și visele îndras- 
ne^are ni le-am făurit, 
jarpile puternice cu care 
ne im spre înfăptuirea 
IOli amintiri nu vom păs
tram totdeauna acestor 
aniici, bogați în satisfac-
țiiicurii.

itotdeauna, gîndul nos- 
tr/a îndrepta cu deosebită 
ftspre tovarășii profesori. 
V?urta mereu recunoștință 
teului profesor Iliescu

Victor, care ne-a făcut să în
drăgim — chiar „umaniști11 
fiind — integralele și analiti
ca, mecanica și fizica atomi
că ; tovarășei profesoare Gri- 
gorescu Stana, ale cărei lecții 
antrenante, captivante chiar, 
ne-au stîrnit o adevărată pa
siune pentru științele naturii 
și tuturor tovarășilor profe
sori. în mod firesc, despre 
tovarășa dirigintă ne vom 
aduce aminte cu multă dra
goste. Timp de șapte ani, 
din clasa a V-a pînă în clasa 
XI-a ne-a fost sfătuitorul și în
drumătorul cel mai apropiat, 
în toți acești ani, tovarășa 
Pernea Maria, a trăit alături 
de noi emoțiile răspunsurilor 
la lecții, ale tezelor și exame
nelor, bucuriile succeselor. I-am 
pricinuit uneori și necazuri. 
Privind cu înțelegere zburdăl
niciile noastre, dînsa ne-a aju
tat însă să descifrăm cerințele 
vîrstei, să dovedim o compor
tare frumoasă, demnă. Ne-a 
aiutat să ne formăm un colec
tiv unit, puternic, ne-a învă
țat să fim exigeați și auto
exigență

Peste ani vor dăinui în me
moria noastră răbdarea și 
stăruința cu care tovarășii pro
fesori ne-au îndrumat, dra

gostea cu care ne-au ajutat 
să dezlegăm tainele cărților. 
Vor rămîne în inimile noastre, 
pentru totdeauna, chipurile lu
minoase ale acelora care ne-au 
ajutat să ne formăm ca oameni.

Ne pregătim acum în vede
rea altor examene. Vom merge 
mai departe să ne însușim pro
fesiile pe care ni le-am ales, 
pe care le-am îndrăgit. Ne 
vom strădui să dovedim și 
aici aceeași stăruință, aceeași 
dragoste de muncă, de învăță
tură pe care profesorii și 
educatorii noștri ni le-au 
insuflat, pentru ca să de
venim oameni pregătiți, fo
lositori patriei, poporului 
nostru. Aceasta va fi, cre
dem, cea mai frumoasă mulțu
mire pentru tovarășii noștri 
profesori; va fi cel mai adînc 
gest de recunoștință, cel mai 
frumos dar pe care-1 putem 
oferi.

Și îl vom dărui din toată 
inima.

IONIȚĂ CECILIA 
MOLFETA MIORIȚA 

absolvenți — promoția 
1964 — ai Școlii medii nr. 
5 — „Mihail Sadoveanu"

București

a întrebarea 
„Ce vrei să 
devii ?“ încă 
din fragedă 
copilărie pri
mești răspun
suri numeroa

se. Dar anii de școală sînt 
cei care-ți deschid drumul 
spre viitor, iar dascălii cei 
mai buni îndrumători. 
Mi-amintesc, și-i sînt adînc 
recunoscător învățătorului 
meu pentru tot ce mi-a dat 
în anii de școală. El mi-a 
îndrumat pașii spre profe
siunea de azi.

Atunci, cînd abia ne în
cepusem activitatea de 
școlari, știam prea puțin 
despre ceea ce va însemna 
în viața noastră învățăto
rul. Știam doar că el ne 
învăța carte, ne da sfaturi 
bune și ne îndemna să ne 
purtăm frumos. La vîrsta 
aceea numai atît puteam 
înțelege din ceea ce în
seamnă de fapt nobila mi
siune de învățător.

Astăzi, însă, maturi 
fiind, știm mai mult și în
țelegem mai bine ce în
seamnă învățătorul în via
ța unui om, ce datorăm a-

cestuia. Abia astăzi, eu și 
colegii mei am înțeles de 
ce învățătorul nostru se 
apleca cu atîta atenție 
asupra caietelor cu scrisul 
stîngaci, de ce era atît de 
atent cu fiecare elev, de ce 
nu accepta ca vreunul din 
școlarii săi să nu știe în- 
tr-o zi lecția. Abia acum 
am înțeles că el a pus de 
fapt fundația la ceea ce 
sîntem astăzi. Că el ne-a 
descoperit aptitudinile, ne-a 
călăuzit pașii spre a ne 
dezvolta aceste aptitudini 
încă din fragedă copilărie.

Unii dintre colegii mei 
se simțeau atrași de mate
matică. Și învățătorul stă
ruia mai mult în îndruma
rea lor pentru a-și însuși 
mai bine această discipli
nă. Alții erau atrași de alte 
obiecte de studiu. Și învă
țătorul nu scăpa prilejul 
să le dea ceva în plus pen
tru a cunoaște mai mult 
din acele discipline. Pe cei 
pasionați pentru științele 
naturii îi atrăgea să lu
creze în grădina școlii, 
unde descifrau tainele 
muncii în agricultură. 
Printre ei mă număram și 
eu. Nu ne dădeam seama

că învățătorul nostru ne 
îndruma încă de pe atunci 
pașii spre profesiunea vii
toare. Astăzi, însă, fiecare 
dintre colegii mei știe că 
începutul activității în 
profesiunea pe care și-a 
ales-o îl constituie școala, 
iar primul profesor de spe
cialitate ne-a fost învăță
torul.

Un fapt semnificativ: 
din comuna Domașnea 
s-au ridicat zece ingineri 
agronomi; zece tineri că
rora dascălii le-au dezvol
tat dragostea pentru aceas
tă profesiune.

Astăzi, de Ziua învăță
torului, fie că sîntem ti
neri sau vîrstnici, munci
tori, tehnicieni, ingineri 
sau medici, ne îndreptăm 
cu dragoste gîndul către 
cei care ne-au fost călăuză 
pe drumul cunoașterii, 
ne-au introdus în universul 
științei și culturii, ne-au 
format caracterul, ne-au 
educat să devenim oameni 
adevărați.

Ing. ȘTEFAN JURCESCU 
președintele G.A.C. din 
comuna Domașnea, raionul 

Orșova

„Aveam un profesor la 
limba romînă care ne-a dez
voltat gustul pentru frumuse
țea limbii și literaturii noas
tre, ne-a pus cartea de lectu
ră în mină și ne-a ajutat să 
facem o lungă, lungă ex
cursie în lumea operelor lite
rare create de clasicii noștri 
și de clasicii literaturii univer
sale. Și mai aveam un profe
sor la matematică, care ne-a 
învățat matematica, ne-a ce
rut s-o știm, astfel încît și 
astăzi, după atîția ani, pot să

Acad. EUGEN
„Adeseori îmi amintesc de 

unul dintre cei mai iubiți 
dascăli ai mei, unul din oa
menii căruia îi datoresc ale
gerea drumului în viațiă, și 
multe din succesele mele 
științifice: profesorul de
științe fizice și chimie. Parcă-1 
văd la catedră, înalt, voinic, 
cu păr argintiu și cu privirea

spun că și noaptea dacă m-ar 
trezi cineva din somn cu o 
întrebare din matematică aș 
putea să-i răspund.

N-am uitat nimic din ce 
am învățat în școală. Le 
mulțumim pentru aceasta 
dascălilor noștri. Acești ad
mirabili profesori ne-au sti
mulat atît de mult curiozita
tea de a ști încît niciodată nu 
ne ajungea ceea ce ne dădeau 
ei. Ne zbăteam, asudam să 
cunoaștem mai mult".

MACOVSCHh
pătrunzătoare, dar blîndă, în
dreptată spre clasă. El a fost 
primul om care m-a deprins 
cu după-amiezile petrecute în 
laborator, în conferințele pe 
care ni le ținea; grija princi
pală a profesorului era aceea 
de a stimula în noi dragostea 
pentru știință, pentru desco
perirea tainelor naturii".

Acad. ȘTEFAN MILGG=
„Am intrat în prima clasă a 

liceului din Turnu Severin 
știind doar că merg „să învăț 
mai departe". Mă așteptam ca 
școala să-mi ofere ceea ce 
îmi trebuia. Prima desmințire 
am căpătat-o în clasa a doua, 
cînd profesorul de limba ro
mînă ne-a citit cîteva pasaje 
dintr-o piesă nou apărută, 
care se numea „înșir-te 
mărgărite" de Victor Eftimiu. 
Această lectură, care dovedea

că profesorul nu se limita la 
litera programei, mi-a făcut 
cunoscut ca există o lume în
treagă în afara manualelor. 
Am căutat, bineînțeles, cartea, 
am citit-o și m-am oferit să 
fac prima mea compunere în 
afara materialului școlar. Sînt 
profund recunoscător profe
sorului care mi-a deschis a- 
ceastă cale și care m-a în
demnat să caut cît mai multe 
cunoștințe pe lingă cele oferite 
de școală".

Acad. G. IONESGU SISEȘTI:

Dintre sutele de profesori și învățători din patria noastră, 
c*re — pentru munca însuflețită pusă în slujba școlii, pen
tru entuziasmul dovedit în activitatea de educatori ai tinerei 
generații, pentru dragostea cu care pregătesc viitoarele cadre 
ale socialismului — au fost distinși cu titlul de fruntași, am 
desprins numele citorva: NINA MARIAN, învățătoare din

raionul „Nicolae Bălcescu" din Capitală, GHEORGHE NICO- 
LAE, profesor la Școala de 8 ani Tăriceni, comuna Șirna, 
regiunea Ploiești, NINA CEACOVSKI și DUMITRU SĂVU- 
LESCU, profesori din raionul „1 Mai" din Capitală.

Lor și tuturor celorlalți fruntași, calde felicitări, și o 
muncă încununată de roade tot mai frumoase, mai bogate.

(Urmare din pag. 1)

veghează ochii lor, au dăruit și dăruiesc fru
musețe inimile lor.

Socialismul ne-a obișnuit cu o accepție 
vastă a verbului „a învăța". „A învăța" nu 
mai este legat numai de clădirea școlii, de 
clase, de bănci. Azi verbul controlează întrea
ga arie a vieții, luminează o atitudine ge
nerală față de viață. Și cu atît mai impor
tantă devine misiunea învățătorului.

Cît de departe a rămas în urmă vremea cînd 
verbul „a învăța" nu corespundea nici măcar 
noțiunii stricte de școală, cînd, prin anul '36, 
mi se pare, statisticile numărau în Romînia 
peste un milion de copii care nu puteau în
văța carte, iar din cei înscriși numai o jumă
tate frecventeau cursurile școlare, cînd învă
țătorii — așa cum scria Sadoveanu — erau 
„niște apostoli care îndurau sărăcia și bat
jocura, care treceau prin vifor de nemulțu
mire și vorbe grele..." Cît de departe sîntem 
de socoteala pe care o făcea Bogza în reporta
jul „Abecedare"; „...5 lei înseamnă o pîine. 
O pîine e o zi de viață. Cîte pîini, cîte zile 
de viață trebuie să smulgă din casele sărace 
prețul manualelor didactice? Oamenii gîn- 
desc : Tăblița : 4 pîini. Aritmetica : 10 pîini... 
Abecedarul: 7 pîini. E fantastic !“ Era vremea 
cînd învățătorul preda în clase înghețate, 
rupea din salariul său mizer și veșnic sosind 
cu întîrziere, cîțiva lei care să-i dăruiască pe 
ascuns unui copil căruia i se rupseseră ghe
tele și nu mai putea veni la școală, scria la 
lumina lămpii cu gaz memorii peste memo
rii rămase fără răspuns, sugerînd măsuri îm
potriva analfabetismului, ori 6olicitînd condi
ții de viață omenești... întreaga viață se zbă- 
tea biciuit de „viforul nemulțumirii și al vor
belor grele". Și dacă Bogza exclama pentru 
situația școlii de atunci „e fantastic !* cu atît 
mai fantastică ne apare deosebirea pe care, 
într-un timp istoric așa de șcurt, în numai 
20 de ani cîți au trecut de la 23 August 1944, 
a realizat-o socialismul în favoarea școlii 
noastre de azi, a situației învățătorului de azi!

Așezată pe temelii științifice, chemată să 
țină pasul cu dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei și culturii socialiste, să pregătească 
cadre cu o calificare înaltă și temeinică, să 
formeze generații de oameni noi^ cu un pro
fil moral demn de societatea lor, școala de 
azi oferă învățătorilor și profesorilor un cîmp 
nemărginit de activitate creatoare, în stare să 
le dea măsura prețuirii de care se bucură. 
Statul nostru cheltuiește anual miliarde de lei 
pentru învățămînt. Din anul 1959 și pînă în 
anul 1963 s-au construit 18 000 săli de clasă, 
într-un singur an, 1963, au fost date în folo
sință 4400 noi săli de clasă. 22 milioane de 
manuale școlare vor fi distribuite anul acesta 
în mod gratuit elevilor din clasele I—VIII. 
Traducîndu-se în viață prevederile Congresului 
al IlI-lea al partidului, s-a trecut la învățămîn- 
tul general, obligatoriu și gratuit cu durata 
de 8 ani, realizare de o valoare excepțională 
' revoluției noastre culturale care ne situiază 
Prntre puținele țări din lume ajunse la un 
aseb«nea nivel înalt al culturii de masă. In- 
zest.ra"a instituțiilor de învățămînt de toate 
gradele, necesitînd cheltuieli de ordinul mili- 
°.a 1 if’ *. Prefăcut școala nouă într-un auten
tic labora^ cercetări științifice și uma
nistice. Legi#tra vje a șCOiji cu viața se con
cretizează și faptuț cg, &ub îndrumarea 
ei, nenumarați euri pleacă în drumeții spre 
a cunoaște pnndpaq obiective ale con$trUc. 
ției socialiste. NumaHnul accsta vor fi cu- 
P”"»* în ,aceastâ fo™ de activitate, spe- 
ctftca condițiilor maxime de care se bucură 
învațănuntul aproape a .llioan(. de devj 
Pînă Șl în ultimul cătun, în xele ,iVăgăunl» 
de odinioară unde timp de su» a^i nț_ 
meni nu învăța taha scrisului și a cititului, 
s-au construit astăi școli moderne, bine 
zestrate cu cadre și material Gdactic. 
Și creșterea numărului cadrelor diCuctjCe 
este concludentă - și nu numai prin 
contrast cu regiijul burghezo-moșiere* 
cînd se putea vobi de mai mulți în
vățători și profesori șomeri, 7000 în 1933, 
decît cei în funcție, ci comparînd fiecare an

în parte din cei 20 ai Romîniei noi. Numărul 
cadrelor didactice care au predat în învăță- 
mîntul de cultură generală în anul școlar 
1963/64 a fost de 125 353, cărora le-au fost 
încredințați elevi depășind numărul de 3 mi
lioane ! învățătorii, profesorii simt neîncetat 
respectul și iubirea cu care sînt înconjurați de 
statul socialist. Nenumărați dintre ei sînt dis
tinși cu prestigiosul titlu de „învățător emerit" 
și „profesor emerit". Neuitată va rămîne 
pentru toate cadrele didactice ziua de sep
tembrie a anului trecut, cînd conducătorii

Misiune 
nobilă

partidului și guvernului nostru au decernat 
unui mare număr de învățători și profesori 
înalte decorații și distincții ale R.P.R., în 
semn de prețuire a activității lor neobosite 
pe tărîmul educației tinerei generații, a de
votamentului lor față de revoluția culturală 
socialistă ! în ultimii zece ani, salariile ca
drelor didactice au cunoscut de cinci ori ma
jorări substanțiale, iar recenta Hotărîre a 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne cu privire la majorarea salariilor la 
toate categoriile de salariați, reducerea unor 
cote ale impozitului pe salarii și creșterea 
plafoanelor de salarii în funcție de care se 
acordă alocația de stat pentru copii, prevede 
că „pentru învățători creșterea va fi în medie

de 13 la sută, majorarea salariilor urmînd a fi 
mai accentuată pentru cadrele cu vechime mai 
mare în învățămînt". Entuziasmul cu care, 
alături de toate categoriile de oameni ai 
muncii, au primit cadrele didactice Hotărîrea 
partidului și guvernului se manifestă puternic 
în aceste zile; ea este pe drept cuvînt consi
derată ca o expresie a aprecierii de care se 
bucură învățătorii și profesorii, ca un omagiu 
adus zilei lor de sărbătoare, ea constituind 
pentru fiecare slujitor al școlii un nou im
bold în munca de perfecționare a măiestriei 
profesionale, în lupta pentru ridicarea pe noi 
culmi a învățămîntului nostru de toate gra
dele. într-un asemenea climat luminat de 
grijă și dragoste, este firesc ca sărbătoriții de 
azi, asemenea copiilor, elevii lor, să considere 
că ziua lor e în fiecare zi, pentru că în fiecare 
zi munca lor dăruiește vieții noastre culorile 
bucuriei și în fiecare zi, pentru munca lor, 
simt iubire și prețuire.

Buchete de flori din toate grădinile patriei 
umplu astăzi brațele sutelor de mii de învă
țători și profesori. Simboluri ale gingășiei, 
florile vor simți mîngîierea celor care, poate 
mai ..uit decît noi toți laolaltă, dăruiesc 
viață și sens gingășiei.

ta mulți ani, iubitul meu dascăl de limba 
romînă. Tare sînt curios să știu cîte zeci de 
meserii își vor aduna azi reprezentanții în 
casa ta...

La mulți ani, tovarăși învățători, profesori. 
Mulți, mulți ani de necontenite succese, lu
minați de inegalabila bucurie că fiecare copil 
din cei care vă sînt încredințați azi va de
veni un constructor de nădejde al socialis
mului- și un patriot plin de înflăcărare, un 
luptător neobosit pentru măreața cauză a 
partidului»

Mihu Dragomir

A

învățătoarea
întinerind în fiecare an 
cînd alți copii în clase i se-arată, 
ea parcă-i dăruirea unui lan, 
reînviat din brazda nemișcată.

Din primul an, crescînd tremurător, 
din literele strîmbe și rebele, 
copiii-și fac platforme pentru zbor, 
și mîine, poate, vor porni spre stele.

Din prima cifră, scrisă zgîriat, 
din marea taină-a tablei înmulțirii, 
vor construi, cîndva, un combinat, 
sau vor planta Ia poluri trandafirii.

Din foșnetul stîngaci de-abecedar, 
din primul rînd silabisit în carte, 
vor trece-n ritmul interplanetar, 
carie comuna lumii, fără moarte.

„La baza muncii fiecărui 
elev stă răspunderea pentru 
propria-i pregătire la- toate 
materiile, și implicit, pentru 
onoarea clasei, pentru a-și

Head. GH.
„Astăzi, în regimul nostru, 

aptitudinile deosebite sînt re
marcate cu promptitudine și 
întreaga societate ajută la 
dezvoltarea lor. înainte vre
me însă, problema se punea 
într-un mod întristător de 
diferit. De aceea, un învățător 
sau un profesor care, între-

dovedi respectul și stima față 
de profesor. A învăța bine — 
iată cel mai înalt respect 
adus tovarășilor profesori".

VGINGEANU:
văzînd în elev manifestarea 
unui talent, se lupta pentru 
promovarea lui, rămînea, mai 
mult decît o amintire duioasă, 
un „al doilea părinte". Un 
astfel de învățător am avut 
și eu.

li mulțumesc".

Acad.
CRISTOFOR I.

„Am ajuns încă din timpul 
școlii la convingerea că elevii 
împrumută de la profesorii 
lor metode de muncă și de 
foarte multe ori între sufletul 
profesorului și al elevului se

Părinte cu sute de

SIMIONESCU;
țese o pînză nevăzută, care 
prinde contur în faptele șco
larilor atunci cînd ei devin 
maturi. De la profesorii mei 
mi-am format deprinderea de 
a nu mă abate de la progra
mul propus, de a-mi începe 
munca ordonat, la aceeași 
oră, în fiecare zi, ani la rînd. 
Poate că e un amănunt, dar 
este esențial în anii de forma
re a personalității. Și tot pro
fesorii din liceu ne-au deschis 
ochii asupra tuturor domenii
lor gîndirii umane, ne-au dez
velit frumusețea literaturii și 
a matematicii, a istoriei ori a 
biologiei. Da, datorăm dascăli
lor noștri, care erau severi, 
exigenți, recunoștință pentru 
cadrul serios în care ne-au 
prins de la începuturile în
vățăturii, pentru felul în care 
au dirijat progresul studiilor 
noastre. De la cei mai buni 
dintre dînșii am învățat că 
principala condiție a rezulta
telor bune este munca perso
nală".

Bine pregătită ca profe
soară, talentată dirigintă, 
tovarășa Ioana Diaconu, de 
la Școala de 8 ani din co
muna Buftea, raionul Ră- 
cari, este în același timp o 
neobosită activistă pe 
tărîm cultural. lat-o (în 
fotografie) pregătind echi
pa artistică a școlii în ve

derea unui spectacol.
Foto : AGERPRES

Locuiește de cîțiva ani în comu
na Curtea, raionul Făget, Un om 
cu tîmple fulguite, cu chipul brăz
dat de curgerea vremii. De atunci, 
de cînd s-a statornicit aici, omul 
acesta a intrat în viața comunei, 
a fiecărui om bătrîn sau tînăr, și-a 
legat bucuriile, gîndurile, preocupă
rile și idealurile sale de ale lor. 11 
stimează și-l îndrăgește întreaga 
Comună. Cînd trece pe uliță, cu 
pasu-i domol, din fiecare poartă i 
se dă binețe. Copiii îl salută cu 
respect, tinerii îl opresc, îi cer sfa
tul înțelept și dat totdeauna cu 
plăcere, cu dragoste. Gospodarii, 
bătrînii, îi string mina îndelung.

De aproape 30 de ani, omul aces
ta modest își dăruiește, cu pasiune 
și devotament, întreaga forță și 
capacitate școlii, învățămîntului. 
De treizeci de ani, profesorul Jon 
Enășescu sădește cu migală în su
fletul copiilor sămînța înțelepciunii 
și-i călăuzește cu grijă și răbdare 
pe drumul drept. A crescut și edu
cat zeci de generații de elevi. In 
cei 20 de ani de la Eliberare, a 
pus umărul cu nădejde la înfăptui
rea revoluției culturale, la educarea 
generației socialiste. Satisfacțiile și 
bucuriile muncii sale sînt nenumă
rate. Despre ele, profesorul Ion 
Enășescu ne-a povestit în pragul 
Zilei învățătorului.

„De nenumărate ori — mărturi
sește profesorul — m-am întrebat 
cum își amintesc și cum își vor 
aminti de mine, peste ani, elevii 
mei. Firește, dorința noastră, a 
dascălilor, este să rămînem cît mai

viu, mai puternic și mai statornic 
în sufletul elevilor noștri, așa cum 
în amintirea lui Mihail Sadoveanu 
a rămas neșters chipul dascălului său 
— dl. Trandafir. Acest lucru depin
de numai de noi. Vom rămîne de 
neuitat în memoria elevilor noștri 
numai dacă ne vom strădui să le că
lăuzim pașii, dacă-i vom ajuta să 
devină oameni de nădejde, să-și 
aleagă drumul cel mai bun în viață.

Cei 20 de ani în care am slujit 
școala nouă, socialistă, mi-au adus 
bucurii și satisfacții care au aco
perit toată amărăciunea anilor de 
apostolat din vremurile burgheziei.

Ziarele apărute acum cîteva zile 
ne-au adus noi semne care confir
mă prețuirea de care se bucură 
învățătorul și profesorul în anii 
socialismului. Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la majorarea salariilor 
prevede mărirea salariilor cadrelor 
didactice în medie cu 10 la sută ; 
pentru învățători creșterea va fi 
în medie cu 13 la sută, majorarea 
salariilor urmînd a fi mai accen
tuată pentru cadrele cu vechime 
mai mare în învățămînt. Un semn 
în plus, plin de semnificație, care 
consemnă că în statul nostru în
vățătorul și profesorul sînt la loc 
de cinste, un semn și un îndemn 
de-a ne sppri eforturile în realiza
rea nobilei misiuni ce ne-a fost 
încredințată.

lată dar că mă bucur acum la 
bătrînețe, împreună cu colegii de 
generație și cu cei tineri, de o înal
tă prețuire. Această prețuire îmi

luminează fiecare zi. Ea se adaogă 
firesc, înnobilînd-o, bucuriei bucu
riilor, care-mi dă aripile tinereții, 
pe care o trăiesc atunci cînd văd 
că sămînța învățăturii sădită de 
mine cu ani și ani în urmă a prins 
roade, cînd văd că mlădița fragedă 
pe care noi, profesorii școlii, am 
hrănit-o cu seva științei de carte, 
se ridică dreaptă, fără să se în
doaie.

Am avut sute de elevi. Uneori, 
în momente de răgaz, privesc harta 
patriei, și-i caut pe foștii mei elevi, 
îi găsesc peste tot — în sate și 
orașe — și stau cu ei la sfat. Profe
sorul discută acum nu cu elevii 
de-o șchioapă, ci cu muncitori și 
harnici colectiviști, cu pricepuți 
tehnicieni, cu ingineri, medici, con
structori sau pedagogi, instructori 
de pionieri. Au crescut elevii mei! 
Și-au luat zborul spre înălțimi, dar 
de acolo de unde se află ne vestesc 
că nu i-au uitat nici un moment 
pe cei care i-au învățat să zboare 
— învățătorii și profesorii lor.

Casa mea este plină de scrisori. 
Nu-i zi în care poștașul să nu-mi 
bată la poartă și să-mi aducă alte 
și alte vești de la foștii mei elevi. 
Acum, de ziua noastră, a tuturor 
dascălilor, și deci și de ziua mea, 
scrisorile colective sau individuale 
au sosit eu zecile. Toate sînt măr
turii concrete, emoționante, că 
foștii mei elevi nu m-au uitat.

Mai zilele trecute, printre ele 
am găsit un plic voluminos, scris 
cu litere mari, caligrafice. Scrisoa
rea ara trimisă din comuna Rid-

mănești, raionul Lugoj, de către 
elevii mei de acum 30 de ani. Gîn
dul mi s-a întors către acele vre
muri. Din hățișul anilor, mi-au 
răsărit amintiri dureroase. O școa
lă amărîtă, fără gard, fără căldură 
și lumină. O clasă de copii flă- 
mînzi, pe care deabia-i puteam 
aduce la școală. Eu, pe-atunci uce
nic într-ale școlii, nu o duceam 
mai bine.

Dar, în fața rîndurilor calde, op
timiste, am alungat repede aceste 
amintiri. Foștii mei elevi îmi vor
beau de viața nouă pe care și-au 
clădit-o, despre casele noi și fru
moase, despre căminul cultural, 
despre gospodăria colectivă, despre 
copiii lor, care cresc sănătoși și 
frumoși. Mulți îmi cereau, 
prin scrisoare, sfaturi. Ion Jivan 
(ce elev isteț și silitor era l) îmi 
spunea că fiul său și-a dat exame
nul de maturitate. „Pe ce drum 
să-l sfătuiesc să meargă, tovarășe 
profesor ?* — mă întreabă el.

Am pus mina pe condei și i-am 
scris lui Ion jivan (și celorlalți) o 
scrisoare lungă în care, firește, 
i-am dat și unele sfaturi.

Intr-un alt plic am găsit o scri
soare de la fosta mea elevă Ghizela 
Cincu, directoarea unei școli, altă 
dată condusă de mine. Scrisoarea 
este în versuri — mi-amintesc‘ că 
era în anii de școală printre pri
mele eleve la limba romînă.

In numele întregului sat, direc
toarea mă invită să-i vizitez: 
„De-ați veni acum în sat, 
V-ați mira cum a-a schimbați

copii
Iară casele-ndrăgite 
Azi sînt toate înnoite 
Și v-așteaptă cu tot dragul 
Ca să le mai treceți pragul".

Mai departe, directoarea școlii 
îmi spune (spre bucuria mea), că 
teii pe care i-am plantat cu elevii 
au crescut mari și umbroși, că 
școala s-a îmbogățit cu material 
didactic nou, modern. Am încercat 
să-i răspund și eu tot în versuri; 
erau stîngace, dar sincere, izvorîte 
din inimă.

De multe ori, scrisorile foști
lor mei elevi sînt însoțite de ma
terial didactic confecționat de ei. 
Ghicesc în migala cu care este exe
cutat fiecare material, îndemnurile 
pe care le-am adresat foștilor mei 
elevi de a-și forma deprinderea să 
cerceteze, să colecționeze și să 
confecționeze material didactic, să 
dovedească curiozitate și preocu
pări în afara specialității lor. Ne
spusă bucurie mi-a produs colecția 
de gravuri în metal pe care mi-a 
trimis-o elevul meu Petru Manzur, 
astăzi inginer la Combinatul meta
lurgic de la Reșița. De la Ion Savu, 
pasionat geolog, inginer la Bocșa 
Romînă am primit o colecție de mi
nereuri de fier* Intr-o zi, mi-a so
sit o telegramă de la Timișoara 
prin care un fost elev mă invită 
să-l vizitez și-mi anunță o sur* 
priză plăcută. Medicul de astăzi 
pregătise fostului său dascăl o 
sumedenie de preparate pentru 
experiențe de laborator. Sînt foar
te mulți dintre foștii mei elevi care 
mi-au făcut astfel de bucurii și sur
prize. Le-am mulțumit tuturor în

parte și le mulțumesc și pe această 
cale. Materialele lucrate de ei cu 
migală și trimise mie în dar se află 
la Școala generală de 8 ani din 
comuna Curtea, într-un frumos și 
bogat muzeu, care stă la dispoziția 
elevilor școlii.

Dacă pe unii elevi mi-i închipui 
cum arată acum numai din scriso
rile lor, pe alții am bucuria să-i 
întîlnesc, să stau de vorbă cu ei. 
N-am să uit niciodată cum, într-o 
seară, internat fiind la spitalul din 
Făget, mi-au deschis ușa și mi-au 
zîmbit cu căldură doi medici. La 
început nu i-am recunoscut. Înce
tul cu încetul, pe chipurile lor am 
deslușit trăsături cunoscute și în
drăgite cîndva. Cei doi medici — 
Gheorghe Teodorescu și Ion Pau- 
lescu — aflînd că sînt bolnav au 
venit de la Timișoara să mă vadă 
și să mă îngrijească. Timp de cîte
va zile au stat lingă mine, înconju- 
rîndu-mă cu nespusă grijă.

Asemenea dovezi de dragoste, de 
prietenie și recunoștință primesc zil
nic, nenumărate. Și fiecare gest 
mă bucură și mă emoționează, 
îmi dă credința că munca mea de 
pedagog a dat roadele dorite, că 
ceva din mine trăiește în sufletul 
foștilor mei elevi.

Astăzi, cînd întreg poporul ne 
sărbătorește, cînd munca noastră 
este prețuită la adevărata sa va
loare, cînd simțim zi de zi grija 
pe care ne-o poartă partidul și 
statul nostru, bucuria mea este în- 
miită".

M. L.



de peste hotare
Ministrul R. P. Romine in Ceylon 

și-a prezentat scrisorile de acreditare
COLOMBO 29 (Agerpres). — 

Aurel Ardeleanu, trimisul ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Ceylon, a pre
zentat la 27 iunie scrisorile de 
acreditare guvernatorului ge
neral al Ceylonului, William 
Gopallawa.

în cuvintul său, trimisul ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al R.P. Romîne în 
Ceylon a transmis din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, urări de să
nătate pentru guvernatorul

general și de prosperitate 
pentru poporul ceylonez.

In răspunsul său, guverna
torul general al Ceylonului, 
William Gopallawa, a expri
mat profunde mulțumiri pen
tru urările transmise și a a- 
dresat președintelui Consiliu
lui de Stat al R.P. Romîne și 
poporului romîn cele mai 
bune urări de sănătate și pros
peritate.

Guvernatorul general Wil
liam Gopallawa a avut apoi o 
convorbire cordială cu minis
trul Aurel Ardeleanu.

MOSCOVA: Consfătuire 
în domeniul transportului feroviar
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, între 22 ți 27 iunie la 
Moscova a avut loc cea de-a 
9-a sesiune a Consfătuirii mi
niștrilor țărilor socialiste, 
membre ale Organizației inter
naționale de colaborare în do
meniul căilor ferate. La lucră
rile sesiunii au luat parte de
legații din transportul feroviar 
și auto din R. P. Bulgaria, 
R. P. Chineză, R. S. Ceho
slovacă, R.P.D. Coreeană, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și R. D. Viet
nam.

Delegația R. P. Romîne a

fost condusă de Aron Dudaș, 
adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor.

La sesiune au asistat, ca in
vitați, reprezentanți ai secto
rului de transporturi al Secre
tariatului C.A.E.R.

Sesiunea a analizat o serie 
de probleme importante pri
vind îmbunătățirea continuă și 
adîncirea colaborării economi
ce și tehnice a membrilor Or
ganizației internaționale de co
laborare în domeniul căilor 
ferate și au adoptat hotărîri 
corespunzătoare. Sesiunea a 
decurs într-o atmosferă de 
prietenie frățească și înțele

gere reciprocă.

Ziua tineretului sovietic
MOSCOVA 28 — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite : La 28 iunie, în 
U.R.S.S. s-a sărbătorit Ziua ti
neretului sovietic.

La Moscova sărbătoarea ti
neretului sovietic a început în 
după-amiaza zilei de 27 iunie 
printr-o adunare a comsomo- 
liștilor în Piața Roșie. Au par
ticipat 6 000 de tineri repre
zentanți ai tineretului din fa
bricile și uzinele din capitala 
Uniunii Sovietice, ai șantiere-

lor de construcții, instituțiilor 
de cercetări științifice, școlilor 
și institutelor de învățămînt 
superior.

Comsomoliștii au adus flori 
la mausoleul lui Lenin, al că
rui nume comsomolul în poar
tă cu cinste de 40 de ani. După 
aceea, coloanele sărbătorești 
ale tineretului s-au îndreptat 
spre Sala Congreselor din 
Kremlin, unde a avut loc un 
mare miting.

Seară Eminescu 
la Moscova

MOSCOVA 29 — Corespon
dentul Agerpres S. Podină 
transmite : Luni la Casa Cen
trală a Scriitorilor din Mos
cova a avut loc o seară con
sacrată lui Mihail Eminescu, 
cu prilejul comemorării a 75 de 
ani de la moartea poetului.

Seara „Eminescu" a fost or
ganizată de Uniunea scriitori
lor sovietici, Ministerul Cul
turii al U.R.S.S., Comitetul de 
stat pentru relațiile culturale 
cu străinătatea de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, Comite
tul sovietic pentru apărarea 
păcii, Uniunea asociațiilor de , 
prietenie sovieto-romînă, In- ! 
stitutul de literatură mondi- ! 
ala „Gorki", Biblioteca unio
nală de stat de literatură stră
ină și Casa centrală a scriito
rilor.

Au participat Evgheni Afa
nasenko, ministru al învăță- 
mîntului al R.S.F.S.R., pre
ședintele Asociației de priete
nie sovieto-romînă. scriitori 
sovietici, oameni de cultură, 
numeroși moscoviți.

Au fost de față Gheorghe 
Stoian, consilier al Ambasa
dei R. P. Romîne la Moscova, 
și alți colaboratori ai am
basadei.

Seara Eminescu a fost des
chisă de Alexei Surkov, secre
tar al Uniunii scriitorilor din | 
U.R.S.S. Despre viața și opera 
lui Mihail Eminescu a vorbit 
Iuri Kojevnikov, candidat în 
științe filologice. Memoria poe
tului a fost evocată, de aseme
nea, de scriitorul Andrei Lu
pan și de către poetul cuba
nez Nicolas Guillen.

Poeții Emilian Bukov și 
Grigore Vieru au recitat ver
suri dedicate Luceafărului 
poeziei romînești, poetul Vik
tor Bokov a recitat versuri 
inspirate de realitățile țării 
noastre, iar poeții Alexandr 
Gatov, Mihail Zenkievici, Ev
gheni Levik, Arkadi Stern
berg au citit versuri emines
ciene în traduceri proprii.

A urmat un concert festiv și 
prezentarea unui film romî- 
nesc.

S.UA.:

DE TOATE
Tratarea miopiei 

cu ultrasunete

La spitalul central din 
Tokio miopia progresivă 
se tratează cu ajutorul 

ultrasunetelor. Globul ochiului 
este supus acțiunii unor ultra
sunete de 12 000 herți. Sub ac
țiunea ultrasunetului se dez
voltă căldura și are loc o con
tractare a retinei ochiului, 
ceea ce provoacă o circulație 
intensă a sîngelui și activizea
ză schimbul de substanțe în 
retină. Ultrasunetul acționea
ză în mod favorabil și asupra 
celorlalte ramificații nervoase 
din globul ochiului.

în decurs de cîteva săptă- 
mîni, cu ajutorul noii metode 
au fost vindecate 220 de per
soane. Tratamentul durează 10 
minute zilnic. In 80 la sută din 
cazuri folosirea ultrasunetelor 
a dus la o îmbunătățire con
siderabilă a vederii fără nici 
un fel de efecte secundare ne
plăcute.

Noi descoperiri 
arheologice în Italia

Ț n timp ce se executau săpă- 
! turt pentru fundațiile unei 
x construcții, In localitatea 

italiana Pola s-au descoperit în 
apropiere de malul mării zidurile 
înconjurătoare ale unei așezări ță
rănești romane datină din secolul 
l î.e.n. Continuîndu-se săpăturile, 
au ieșit la iveală și două cisterne 
de apă, precum și unele obiecte 
de uz casnic.

Lucrările au fost întrerupte, ur
nind ca specialiștii de la Muzeul 
arheologic din regiune să stabi
lească dacă această așezare roma
nă face parte dintr-o zonă arheo
logică mai vastă.

Sistem original 
de descongestionare 

a circulației

Un grup de specialiști en
glezi convocați de Mar
ples, ministrul transpor

turilor, a sugerat un nou sis
tem de descongestionare a 
centrelor urbane : în loc să 
plătească pentru timpul sta
ționării în locurile special a- 
menajate, conducătorii auto 
vor trebui să plătească pen
tru durata cursei în zonele de 
circulație intensă. In acest 
scop vechiculele vor fi prevă
zute cu contoare, dar cu di
ferite tarife. Dacă conducăto
rul auto trece printr-o zonă cu 
trafic foarte intens, tariful va 
fi mai ridicat, în schimb el va 
scădea pe măsură ce intensi
tatea circulației descrește. Se 
studiază șase tipuri de con
toare.

Ioc rezervat

De mai bine de o jumătate 
de veac, bătrînul pensio
nar Hasan Kresa, în 

vîrstă de 98 de ani, din orașul 
Mostar (Jugoslavia) asistă la

toate ședințele și procesele tri
bunalului local avînd un loc 
rezervat pe care nimeni n-ar 
îndrăzni să-1 ocupe oricît de a- 
glomerată ar fi sala. Cunoaște 
pe dinafară aproape toate arti
colele din legi și coduri penale, 
cu subpuncte și alineate, îneît 
a ajuns să prevadă cu o exac- 
țitate^care uimește pînă și pe 
judecători, sentințele care se 
vor da într-un proces sau al
tul. Interesant este faptul că 
în viața lui el n-a avut de-a 
face niciodată cu tribunalul, 
nici ca reclamant, nici ca mar
tor sau inculpat, ci numai ca 
spectator statornic pasiunii 
sale.

Convorbiri limitate

Ca să se pună capăt ne- 
sfîrșitelor convorbiri te
lefonice între îndrăgo

stiți, Direcția poștelor din Sel
by (Anglia) a luat o măsură 
radicală: după șase minute de 
conversație, convorbirile din
tr-o cabină telefonică publică 
se vor întrerupe în mod auto
mat. După cum declară spe
cialiștii, durata unei convor
biri telefonice între o tînără 
locuitoare din Selby, care folo
sea cabinele publice, și ale
sul el era pînă acum de o ju
mătate de oră. Ceea ce nu con
tribuia, firește, la buna dispo
ziție a cetățenilor care își aș
teptau rîndul pentru treburi 
mai serioase.

U.R.S-S.: Colectivul unui tea
tru de amatori din orașul Gor
ki, prezentînd un spectacol pe 

malul VolgăiItalia: Consultări in vederea 
soluționării crizei de guvern

ROMA 29 •— Corespondentul 
Agerpres G. Pastore trans
mite: După întrevederile avute 
de președintele Republicii Ita
liene, Antonio Segni, cu dife
rite personalități politice în 
vederea soluționării crizei gu
vernamentale — între care 
fostul președinte al republicii, 
Giovanni Gronchi, președintele 
senatului, Cesare Merzagora, 
președintele Camerei deputa- 
ților, Brunette Bucciarelli- 
Ducci și fostul ministru de 
externe din guvernul prezidat 
de Moro, Giuseppe Saragat — 
din cercurile competente par
vin știri referitoare la even
tuala orientare pe care o vor 
lua în viitor aceste consultări.

Din primele declarații făcute 
de personalitățile primite pînă 
în prezent de Segni au reieșit

In preajma deschiderii

campaniei
WASHINGTON 29 (Ager

pres). — Campania pre-electo- 
rală In vederea desemnării 
candidaților partidelor demo
crat și republican la alegerile 
prezidențiale din S-U.A. este în 
plină desfășurare. Președintele 
Lyndon Johnson, a cărui vii
toare candidatură pentru un 
mandat pe timp de patru, ani 
nu mai este pusă la îndoială, 
s-a înapoiat duminică la Wa
shington după un turneu efec
tuat timp de trei zile în statul 
Minnesota. El a rostit mai multe 
cuvîntărî în orașul Minneapo
lis, cu care prilej a trecut în 
revistă probleme ale politicii 
interne, îndeosebi problema 
drepturilor civile, și diferite 
chestiuni de politică externă.

Dacă în sînul partidului de
mocrat situația este mai lim
pede, singurul semn de între
bare constituind persoana care 
va fi desemnată drept candidat 
la postul de vicepreședinte, ob
servatorii apreciază că lucru
rile sînt mai complicate în 
rlndurile partidului republican, 
unde se înfruntă în prezent 
senatorul din statul Arizona, 
Barry Goldwater, și guvernato
rul statului Pennsylvania, Wil
liam Scranton. După cum anun
ță agenția Associated Press, 
Scranton a avut slmbătă la 
Harrisburg (Pennsylvania) o în
trevedere cu guvernatorul sta-

FRANȚA': In munții Pirinei a fost recent Instalat primul te
leferic electronic. El va putea transporta în fiecare cursă cite 

16 pasageri la o altitudine de 2 870 metri

Evenimede 
din Con

• Retragerea ultimelor taje O.N.U.

electorale
tuluj New York, Nelson Rocke
feller, și cu alți fruntași ai par
tidului republican, organizată 
cu scopul de a se pune la 
punct „strategia în vederea 
coordonării eforturilor pentru a 
se obține numirea Iui Scranton 
drept candidat prezidențial".

Intre timp, și alți membri de 
frunte ai partidului republican 
și-au exprimat deschis opoziția 
față de candidatura senatorului 
din Arizona.

-------- ----- •-----

Cuvintarea 
hi Norodom Sianuk
PARIS. — Intr-o cuvîntare 

rostită în fața studenților și 
ofițerilor cambodgieni care își 
fac studiile la Paris, prințul 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, referindu-se 
la vizita sa în Franța, a ară
tat că aceasta are drept scop 
„de a obține ca Franța să re
afirme sprijinul francez pri
vind neutralitatea noastră și 
convocarea unei conferințe in
ternaționale pentru garantarea 
neutralității și integrității te
ritoriale a Cambodgiei. Franța 
a adăugat el, „a răspuns pe 
deplin așteptărilor noastre*'.

In cuvintarea sa, el a criti
cat refuzul unor puteri occi
dentale de a participa la o 
conferință internațională cu 
privire la Indochina,

două poziții: președintele Se
natului, Merzagora, s-a expri
mat în favoarea unui guvern 
de tranziție, din care vor pu
tea face parte și socialiștii, cu 
condiția să accepte „măsurile 
de austeritate" propuse de de- 
mocrat-creștini. Conducerea 
Partidului republican, a parti
dului socialist și a partidului 
social-democrat consideră că 
soluționarea actualei crize 
trebuie să ducă la formarea 
unui nou guvern de centru- 
stînga condus de Aldo Moro.

In urma discuțiilor avute cu 
președintele republicii, fostul 
ministru de externe, Giuseppe 
Saragat, a spus: „Partidul 
social-democrat nu este în fa
voarea unei majorități care să 
difere de cea precedentă (a- 
dică cea de centru-stînga) și 
este împotriva unui guvern 
exclusiv democrat-creștin".

Comentînd situația creată 
după demisia guvernului Moro, 
ziarul „II Messaggero" de luni 
scrie: „Socialiștilor li se pun 
condiții din ce în ce mal grele. 
Dacă vor dori să reia colabo
rarea cu catolicii vor trebui 
să restabilească prestigiul 
Partidului democrat creștin, să 
se subordoneze complet voin
ței acestuia".

In cercurile politice din 
Roma se consideră că la capă
tul consultărilor, președintele 
republicii se va orienta spre o 
formulă de cabinet de tehni
cieni, care ar putea fi condus 
de fostul președinte al Came
rei, Giovanni Leone, pînă la 
organizarea viitoarelor alegeri.

Șeful guvernului 
sovietic a sosit 

in Norvegia
OSLO 29 — Trimisul special 

Agerpres C. Alexandroaie 
transmite: Luni dimineața 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de miniștri al
U. R.S.S., și persoanele care îl 
însoțesc a sosit cu nava „Baș- 
kiria" în portul Oslo. Pe chei, 
oaspeții sovietici au fost în- 
tîmpinați de Einar Gerhard- 
sen, primul ministru al Nor
vegiei, de membrii cabinetului 
său și de șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Oslo.

E. Gerhardsen și N. S. Hruș
ciov au rostit scurte cuvîntărî.

Din port, oaspeții sovietici, 
însoțiți de premierul norve
gian, au plecat să viziteze re
ședința guvernului și clădirea 
Stortingului (parlamentul nor
vegian N.R.), unde a avut o 
scurtă întrevedere cu președin
tele acestuia, Langhelle. După 
aceea, șeful guvernului sovie
tic și ceilalți membri ai dele
gației au depus coroane de 
flori la monumentul patrioților 
norvegieni căzuți în timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial și la monumentul eroilor 
sovietici din Cimitirul de vest.

In cursul aceleiași zile. N. S. 
Hrușciov a avut o întreve
dere cu regele Norvegiei, Olav
V, iar seara, guvernul norve
gian a dat o recepție în saloa
nele castelului Akershus în 
cinstea oaspeților. Cei doi 
prim-miniștri au rostit toa
sturi.

LEOPOLDVILLE 29 (Ager
pres). — Ultimele trupe ale 
Organizației Națiunilor Unite, 
care se mai află în Congo, vor 
părăsi marți această țară, la 
data cînd se împlinesc patru 
ani de la proclamarea inde
pendenței Congoului.

„Căștile albastre" — cum 
sînt denumite aceste trupe — 
au fost trimise în Congo cu- 
rînd după 30 iunie 1960, la ce
rerea lui Patrice Lumumba, 
care era președintele Consiliu
lui de Miniștri, deoarece în 

| țară începuse să domnească 
haosul ca urmare a acțiunilor 
elementelor potrivnice inde
pendenței și integrității terito
riale a țării.

La venirea în Congo, efecti
vul trupelor O.N.U. număra 
20 000 de oameni, provenind 
din diferite țări. Potrivit agen
ției Reuter, în decursul celor 
patru ani petrecuți aici, pier
derile acestora s-au cifrat la 
127 militari uciși în lupte, 75 
de persoane care și-au pierdut 
viața în accidente și 35 de 
moarte naturală.

In preajma plecării trupelor 
O.N.U., din Congo, comenta
torii agențiilor occidentale de 
presă subliniază faptul că se

?s}st? la o serie de 
framintice !n țară, si
tuație lț_a ajuns dato
rita îrijțji guvernului 
de a întf mjsurile ne
cesare ina însănătoșirii 
viețn P01Jresărli eco
nomice tigrii proble- 

arată că in- stabnitateț ă de la Le0. 
poldville iitrînS pe Ka- 
savubu și t să procede
ze la. ° .?erionsultări cu 
liderii dive!_artlde poU. 
^lce 5n VG* găsirii unei 
soluții peAormalizarea 
situației din pelltru a- 
ceasta însă ,ie agenția 
Associated P. este nece
sară eliberarreaducerea 
lui Gizenga îopoidville.

După cum i. Antoine 
Gizenga, fostu^ct al pri. 
mului ministruongo-ulul, 
discipol al ideij patrice 
Lumumba, a Io stat a- 
nul 1962 ți conta fj deți
nut în insula Hcnba.

Agenția Reutet,ționează 
că, o dată cu pllj j.căști- 
lor albastre", sarCpenține- 
rii ordinei In țară event în 
întregime forțelorjțieneștt 
locale ți celor 30 00 soldați 
ai armatei național^goleze.

# Tratative la Leopoldville
LEOPOLDVILLE 29 (Ager

pres). — In timp ce în Congo 
se desfășoară referendumul în 
legătură cu constituția provi
zorie a țării, la Leopoldville 
continuă tratativele între gu
vernul central și foștii șefi ai 
provinciilor "Katanga și Kassai, 
respectiv Chombe și fostul 
„împărat" Kalondji. Rezulta
tele parțiale ale referendumu
lui indică o majoritate sub
stanțială în favoarea proiec
tului de constituție.

într-o conferință de presă 
ținută în ajunul retragerii tru
pelor O.N.U. din Congo, Ka
londji a declarat că tulburări
le și luptele ce au loc în țară 
nu și-ar avea rădăcinile în ne
mulțumirile populației ci s-ar 
datora unor mici greșeli ale 
guvernelor centrale și provin
ciale. „Politica de federali
zare este singura politică în 
interesul nefericiților noștri 
frați din Kasai", a declarat 
el, adăugind, totodată, că 
„dacă în guvernele congoleze 
s-ar afla oameni de nădejde, 
n-ar mai avea loc lupte". La

rîndul său, Moise Cobe și 
Godetroid Munongo, i-ezen- 
tînd alianța Balubaka- Co- 
nakat, s-au pronunțat spri
jinul tratativelor cu gernul 
central. în urma tratvelor 
de luni dintre preșțntele 
Republicii Congo, Josepiasa- 
vubu, Moise Chombe și Ibert 
Kalondji, observatorii daresă 
relevă că este posibilă ciarea 
unul climat care să faciteze 
o coaliție între toate palidele 
politice din Congo. După în
cheierea referendumului se 
așteaptă ca președintele Kisa- 
vubu să numească o noui e- 
chipă ministerială cu partci- 
parea tuturor partidelor poli
tice.

In același timp, în țară s-au 
semnalat noi ciocniri între 
trupele de partizani șl armată. 
Orașul Albertville continuă să 
se afle sub controlul partiza
nilor. Pentru a stăvili lupta de 
partizani, relatează agenția 
France Presse, în prezent se 
studiază problema eliberării 
lui Antonie Gizenga și a atra
gerii lui eventuale în cadrul 
echipei guvernamentale.

Situația din Guyana Britanica

Ședințe ale unor comisii 
permanente

BERLIN 29 (Agerpres). — 
La Berlin a avut loc cea de-a 
20-a ședință ordinară a Comi
siei permanente C.A.E.R. pen
tru industria chimică.

La ședință au participat de
legații ale R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovace, R.D. Germane, 
R.P. Polone, R.P. Romîne, 
R.P. Ungare, U.R.S.S. Au a- 
sifitat în calitate de observa
tori reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene și Cubei.

Comisia a examinat o serie 
de probleme concrete ale coor
donării planurilor de dezvol
tare a industriei chimice a ță
rilor membre ale C.A.E.R. pe 
anii 1966—1970.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

MOSCOVA 29 (Agerpres).— 
La 29 iunie s-au încheiat la

C.A.E.R.
Moscova lucrările celei de-a 
17-a ședințe a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru si
derurgie, care au început la 
26 iunie.

La ședință au luat parte 
delegații ale R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R.P. Polone, R.P. Ro
mîne, R.P. Ungare, U.R.S.S.

In conformitate cu hotărî- 
rile adoptate de cea de-a 12-a 
ședință a Comitetului executiv 
al C.A.E.R. și cu planul de lu
cru al Comisiei pe anul 1964, 
Comisia a examinat proble
mele lărgirii continue a cola
borării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membra 
ale C.A.E.R. in domeniul si
derurgiei.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie.

GEORGETOWN 29 (Ager
pres). — Situația din Guyana 
Britanică continuă să se men
țină încordată, iar în diferite 
puncte ale țării s-au înregis
trat noi incidente. Agenția 
Prensa Latina transmite că 
elemente reacționare au ucis 
mai multe persoane în diferite 
regiuni ale țării, ceea ce ridi
că cifra celor asasinați la pes
te 50. De asemenea, elemente 
teroriste au organizat un act 
de sabotaj pe linia ferată care 
leagă regiunile Demerara și 
Essequibo, perturbînd traficul 
feroviar. Au fost operate 17 a- 
restări.

Duminică, guvernatorul co
loniei, Richard Luyt, a avut o 
întrevedere cu primul minis
tru, Cheddi Jagan, în cursul 
căreia a fost examinată situa
ția din țară. Totodată, s-a a- 
nunțat că primul ministru a 
luat cuvintul în ședința de în
chidere a Congresului sindica
telor din Guyana Britanică și 
a expus poziția Partidului pro
gresist al poporului față de 
mișcarea sindicală și dezvolta
rea țării.

Intr-o declarație dată publi
cității la Georgetown, primul 
ministru Jagan a aratat că 

I poporul guyanez și Partidul

popular progresist vor conti
nua lupta pentru eliberarea 
națională fără sa se teamă de 
arestările și represiunile din 
partea autorităților britanice. 
El a declarat că prin măsurile 
adoptate de guvernatorul Luyt 
se tirmărește lichidarea apa
ratului conducător al partidu
lui popular progresist și obți
nerea demisiei primului mi
nistru. El a subliniat că singu
ra soluție pentru reglementa
rea situației este acordarea in
dependenței și realizarea unui 
compromis în privința siste
mului electoral.

Pe de altă parte, potrivit a- 
genției France Presse, primul 
ministru al Republicii Trini- 
dad-Tobago, Eric Williams, a 
hotărît să propună conferinței 
primilor miniștri ai țărilor 
membre ale Commonwealthu. 
lui, care se va deschide la 8 
iulie la Londra, soluții pentru 
a se pune capăt actualei crize 
politice din Guyana Britanică. 
Agenția menționează că alege
rile generale, preconizate de 
guvernul englez să aibă loc in 
noiembrie în Guyana Britani
că, nu constituie — după pă
rerea lui — un răspuns la 
problemele acestei colonii.

I pe scTirt»pe scurt
BERNA. — Vineri, 26 iunie 

televiziunea Romanda din El
veția a prezentat piesa „O 
noapte furtunoasă" de I. L. 
Caragiale, în interpretarea 
unei trupe de actori francezi 
în frunte cu Georges Wilson, 
directorul Teatrului Național 
Popular. Spectacolul a fost 
realizat de Marcel Bluwal.

LEIPZIG. — Recent, Insti
tutul de romantistică din 
Leipzig a organizat în localul 
institutului o seară consacrată 
lui Mihail Eminescu.

■Cu acest prilej, prof. dr. 
Werner Bahner, directorul in
stitutului a vorbit despre o- 
pera poetului după care s-au 
recitat versuri de M. Emi
nescu, în limba romînă și ger
mană.

Revista „Sonntag“ nr. 25 
din luna iqnie a.c. a dedicat 
două pagini comemorării ma
relui poet romîn și operei sale.

PARIS. — Primul ministru 
al Greciei Ghiorghios Papan- 
dreu, care se află în prezent

într-o vizită oficială în Franța 
a fost primit luni după amiază 
la Palatul Elysee de președin
tele de Gaulle. La întrevedere 
au asistat ministrul afacerilor 
externe al Greciei, Costopu- 
los și ambasadorul Greciei în 
Franța, Philon. După întreve
dere Papandreu a declarat zia
riștilor că „generalul de Gaulle 
a manifestat o deplină înțele
gere față de problema Cipru
lui". întrebat de un ziarist 
dacă.i s-a prezentat în cursul 
întrevederii un plan francez 
privind Ciprul el a răspuns 
negativ.

VARȘOVIA. — După cum 
anunță agenția P.A.P., Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, a sosit în cursul 
zilei de 29 iunie în orașul 
Gdansk. înaltul oaspete a fost 
salutat de Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone. Oas
peții iugoslavi au vizitat ora
șul, șantierul naval și fortă
reața Westerplate, care în 
timpul celui de-al doilea răz-

boi mondial a rezistat eroic 
trupelor hitleriste.

VARȘOVIA — După cum 
transmite agenția P.A.P., Ro
bert Kennedy, ministrul justi
ției S.U.A., a sosit într-o vi
zită particulară în R. P. Po
lonă. In cursul zilei de dumi
nică el a vizitat orașul Var
șovia. Seara, Marian Rybicki, 
ministrul justiției al R. P. Po
lone, a of erit o masă în cinstea 
lui Robert Kennedy. Luni, mi
nistrul de justiție al S.U.A. a 
vizitat Cracovia.

SOFIA. — Agenția BTA a- 
nunță că între 20 aprilie și 2$ 
iunie au avut loc la Sofia tra
tative între delegația guverna
mentală bulgară și delegația 
guvernamentală greacă. Tra
tativele s-au încheiat cu o de
plină înțelegere reciprocă, și 
la 28 iunie 1964 au fost para
fate acordurile pentru re-

glementarea problemelor fi
nanciare nerezolvate și pentru 
dezvoltarea colaborării econo
mice, privind folosirea apelor 
rîurilor care curg pe teritoriul 
ambelor țări, un acord comer
cial pe termen lung și un acord 
de plăți. De asemenea, au fost 
parafate acorduri pentru navi
gație, pentru îmbunătățirea 
transporturilor feroviare, a co
municațiilor poștale și teleco
municațiilor, cu privire la 
transportul rutier de mărfuri 
și călători, pentru stabilirea 
liniei aeriene directe Sofia — 
Atena, pentru stabilirea de li
nii comerciale aeriene regula
te, pentru înlesniri vamale re
ciproce. Alte acorduri prevăd 
colaborarea în domeniul turis
mului și colaborarea științifi
că și culturală.

Acordurile vor fi semnate la 
Atena, în cel mai scurt timp, 
de miniștrii afacerilor externe 
ai R. P. Bulgaria și Greciei.

MOSCOVA. — La 29 iunie 
s-a deschis în parcul Sokolniki

din Moscova o expoziție de 
mașini de calculat produse de 
firma engleză „Elliot Automa
tion".

Luînd cuvîntul Ia vernisa
jul expoziției, George Fair
banks, directorul firmei, a de
clarat că speră ca în curînd 
firma să sporească simțitsr 
exportul produselor sale în 
Uniunea Sovietică.

DJAKARTA — Grupul de 
deputați ai Sovietului Suprem, 
condus de A. I. Mikoian, prim- 
vioepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a sr 
sit în portul Surabaya, al 
doilea oraș ca mărime a1 *n" 
doneziei, centrul pyp/inciei , 
Jawa de est. Oaspeții sovietici i 
sînt însoțiți de Jtibandrio, . 
prim-vicepreședutfl Consi- I 
liului de Mi^tri al Indone
ziei.

La mita®ul care a avut loc J 
în ace!” ora?’ Subandrio și | 
A ț Mikoian au rostit cuvîn- f
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