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s ubramura ma
șini-unelte din 
cadrul indus
triei construc
toare de mașini 
este denumită, 
pe bună drep
tate, „vioara" 
întîi în introdu

cerea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei. 
Asimilarea continuă și in
tr-un timp scurt a unor ma
șini și utilaje noi, cu per
formanțe tehnice ridicate, 
reprezintă condiția funda
mentală pentru înzestrarea 
întregii economii cu tehnica 
modernă.

tn legătură cu dezvolta
rea acestei subramuri impor
tante, cu sarcinile ce-i re
vin în actualul cincinal, de 
a asimila în continuare noi 
mașini și utilaje, care să sa
tisfacă cerințele complexe 
ale economiei, am avut o 
convorbire cu tovarășul ing. 
ALEX. MARGARITESCU. di
rectorul tehnic al D.M.U., 
din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

— Vă rugăm, tovarășe di
rector, să ne spuneți prin ce 
s-a caracterizat, în anii șese- 
nalului, producția de mașini- 
unelte ?Șesenalul s-a caracterizat, în primul rînd, prin diversificarea tipurilor de mașini- unelte universale, ajungîn- du-se în 1965 să se execute 72 de tipuri de mașini față de numai 25 în 1959. Constructo
rii de mașini unelte au urmă
rit în principal să realizeze în 
această perioadă acele mașini 
al căror număr predomina ca 
necesitate în economie și anu
me : strunguri universale, 
strunguri revolver, freze și ma
șini de 
rioada 
bazele 
fabricii 
agregate București 
lizării mașinilor-unelte grele 
ca : strunguri Carusel, mașini 
de alezat și frezat; s-a conti
nuat, de asemenea, acțiunea de 
realizare a unor mașini-agre- 
gat și mașini specializate ne
cesare în special pentru fa
bricația de mare serie.

Condițiile create sectorului 
de mașini-unelte prin reutila- 
rea uzinelor existente și prin 
construirea de noi unități au 
dus la creșterea capacității u- 
zinelor noastre care produc în

prezent circa 78 la sută din 
mașinile-unelte necesare eco
nomiei.Dacă în creșterea producției de mașini-unelte s-au obținut rezultate bune, ritmul de asimilare, realizat în special la unele mașini cu tehnicitate complexă mai ridicată, a fost totuși lent.

— Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. au cerut 
industriei constructoare de 
mașini să intensifice ritmul 
de asimilare a mașinilor-unel- 
te pentru a satisface în cea 
mai mare parte, cu forțe pro
prii, nevoile economiei. Ce mă
suri s-au luat pentru realiza
rea acestor sarcini ?— Producția de mașini-u- • nelte va cunoaște în perioada 1966-1970 o puternică dezvoltare. în această perioadă vor fi produse peste 120 de tipuri de mașini, cu aproape 50 la sută mai mult decît în șesenal. Un 
accent deosebit se va pune pe 
sporirea tipurilor de strun
guri revolver, mașinilor-unel- 
te grele, a mașinilor de recti
ficat, de frezat și danturat, a 
mașinilor agregat. Menționez, 
de asemenea, faptul că gradul 
de complexitate al mașinilor- 
unelte, parametrii tehnici și 
constructivi vor crește, iar 
structura parcului pe econo
mie va fi într-o continuă îm
bunătățire. Astfel, ponderea în parcul total crește la mașina de rectificat cu 16,5 la sută, la mașinile de danturat cu 23 la sută, la mașinile de broșat cu 40 la sută, ceea ce va determina scăderea simțitoare a ponderii mașinilor simple și universale.

— Am reținut că, în șesenal. 
durata de asimilare a fost, în 
cazul unor mașini, prea mare, 
în care verigi ar trebui acțio
nat, după părerea dv. pentru 
accelerarea ritmului de asimi
lare ?— Prima verigă ar fi fără discuție proiectarea și cerce
tarea pentru care se simte a- 
cut nevoia organizării unui 
institut coordonator de proiec
tare și eereetare în domeniul 
construcției mașinilor-unelte. Crearea unui asemenea institut ar permite să se proiecteze după concepții proprii, pe baza experienței acumulate pînă a- cum din achiziționarea de licențe, ar crea condiții pentru
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Ministerul 
învăță

Tradiționalul „ultim clopo
țel" a vestit pentru elevii 
claselor a XI-a (de ieri ab
solvenții claselor a XI-a I) 
siirșitul ultimei ore de curs. 
Spre poarta școlii ei pășesc 

certitudinea că nu vor u<- 
nimic, că vor lua cu ei 
viață tot ce li s-a dăruit 
generozitate. Insoțindu-i,

cei din clasa I rostesc par
că un angajament : „Ne 
vom strădui să fim ca voi“.

Foto : O. PLEC AN
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Proletari din toate țările

mintului
contormitale cu 

structura anului școlar, comu
nicată secțiunilor de învățămint 
și școlilor, examenul de absolvire a școlii generale va avea 
loc intre 6 și 12 iunie.2. — Examenul de maturitate și examenul de diplomă la șco
lile pedagogice de învățători 
(educatoare) va avea loc intre 
17 și 29 iunie.

Lucrările scrise la examenul 
de maturitate se vor 
cum urmează :
— limba și literatura 

—17 iunie, orele 
neața ;
limba și literatura maternă — 
(la școlile și secțiile cu pre
dare in limbile naționalită
ților conlocuitoare) — 18 iu
nie, orele 9 dimineața ;

— matematica (limba străină 
pentru secția umanistă) — 
20 iunie, orele 9 dimineața.

Lucrările scrise la examenul 
de diplomă se vor da după cum 
urmează :
— limba și literatura română — 

17 iunie, orele 9 dimineața ;
— limba și literatura maternă 

(la școlile și secțiile cu pre
darea in limbile naționalită
ților conlocuitoare) — 18 iu
nie, orele 9 dimineața ;

— matematici (pedagogia pre-

da după

romand
9 dimi-

tineretului
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Primirea de către tovarășul

a
Nicolae Ceaușescu 

subsecretarului de stat
la M. A. E. al Italieiîn ziua varășul secretar P.C.R., a _ Zagari, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire privind dezvoltarea relațiilor dintre Republica Socialistă România și Italia și asupra unor probleme internaționale actuale.

de 26 mai 1966, to- Nicolae Ceaușescu, general al C.C. al primit pe dl. Mario Au participat tovarășii Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al P.C.R. De asemenea, a fost de față dl. Niccolo Moscato, ambasador extraordinar plenipotențiar al Italiei București.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Vizita in Republica Socialistă România 
a Maiestății Sale Imperiale

Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr,
Șahinșahul Iranului

C. PRÏESCU
(Continuare in pag. a Ill-a)

cu 
ta 
in 
cu

găurit etc. în pe- 
șesenalului s-au pus 
— prin construirea 

de mașini-unelte și 
rea-

(Continuare in pag. a IH-a)

Sosirea primului ministru

al statului Singapore

I(Agerpres) In 1965, ni- 
diplomatice 
fost ridicat

Joi la amiază a sosit în Capitală, primul ministru al statului Singapore, Lee Kuan Yew, cu soția, care face o vizită în țara noastră. înaltul oaspete este însoțit de S. Ra- jaratnam, ministrul afacerilor externe, Othman Wok, ministrul culturii și afacerilor sociale, și alte persoane oficiale.Primul ministru al statului Singapore, a fost salutat pe aeroport de Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Au fost prezenți Eduard Mezinces- cu, adjunct al ministrului

afacerilor externe, Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, și alte persoane oficiale.Pe clădirea aeroportului Băneasa erau arborate drapelele Republicii Socialiste România și statului Singapore. După intonarea imnurilor destatale celor două țări, Lee Kuan Yew și Gheorghe Apostol au trecut în revistă garda de o- noare.
Satul din mijlocul

sa

Zăcămînt de bioxid

I

La sosire, pe aeroportul Băneasa
Foto: AGEPRES

tehnologice de carbon

celuloză 
s-a dat 
tehnolo- 
de celu-

La Combinatul de 
și hîrtie de la Brăila 
„startul“ în probele 
gice la noua Fabrică
loză ce s-a construit în cadrul 
etapei

Prin intrarea 
la capacitatea 
noului obiectiv, 
celuloză a combinatului se du
blează.

a doua de dezvoltare, 
în funcțiune 

prevăzută a 
producția de

Lucrările de fora) efectuate 
în apropierea localității Bențid, 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, au pus în evidență, 
la o adincime de 2 500 m. un 
bogat zăcămînt de bioxid de 
carbon. Specialiștii afirmă că 
acest nou zăcămînt va putea a- 
sigura întregul consum de bio
xid de carbon necesar industri
ei alimentare.

(Agerpreb) (Agerpres)

Bucureștiului
zonă

Ca-
ve-

plină 
locuită a 
pitalei, în 
cinătatea parcu
lui Herăstrău și 
a salbei de 
lacuri ce împo
dobesc Bucu- 
reștiul, se află 
satul cu cea mai 

numeroasă populație din lume I 
Peste 200 000 oameni pășesc în 
fiecare an pe ulițele sale cu 
boltă de verdeață, trec praguri
le celor 223 construcții, zăbo
vesc într-o reconfortantă o- 
dihnă pe butucii de lemn șle
fuit! de vînturi și ploi. Satul 
acesta netrecut pe nici o hartă 
geografică se numără printre

cele mai prețioase și originale 
muzee ale lumii. Avuțiile sale 
nu sin! nici nestemate de zeci 
de carate, nici podoabe regale, 
ci piatra obișnuită și lemnul. 
Piatra și lemnul înnobilate de 
mina harnică, talentul și fante
zia țăranului român, virtuți 
care stirnesc vizitatorilor stră
ini uimire și entuziasm. Istoria 
acestei adevărate monografii 
în aer liber a satului româ
nesc începe încă din secolul al 
XIX-lea, cînd Al. Odobescu 
vorbind despre tradițiile cultu
rii poporului român găsea ne
cesară alcătuirea unor colecții 
care să cuprindă în întregime 
complexe țărănești destinate 
studiului și cunoașterii. Nu-

meroși alți oameni de cultură, 
printre care Titu Maiorescu și 
Spiru Haret, au depus eforturi 
pentru materializarea acestei 
năzuințe. Și iată că în 1902 
roadele se arată prin alcătuirea 
la București a „Muzeului etno
grafic și de artă națională". 
Printre cele cîteva piese expu
se cu acel prilej se afla Bise
rica Turea și Casa Mogoș, con
strucții care de atunci n-au 
mai părăsit Capitala, ele atlîn- 
du-se și azi expuse vizitatori
lor în Muzeul satului, constitu
ind adevărate piese de tezaur 
arhitectonice. Interesul pentru 
valorificarea intr-un muzeu et
nografic a comorilor creației 
populare l-au menținut în con-

tlnuare alți cărturari de presti
giu, printre care N. Iorga, Va- 
sile Pîrvan, atmosferă in 
care eminentul sociolog, pro- 
ieso/ul Dimitrie Guști. înce
pe munca pentru realizarea 
unui muzeu care să reilecte 
dezvoltarea satului românesc.

Intre anii 1925 și 1935 profe
sorul Guști, luptîndu-se cu gre
utățile financiare și lipsa de in
teres a guvernanților burghezi 
pentru această importantă ope
ră patriotică, nu dezarmează. 
Ajutat de cîțiva cercetători pa
sionați și mai ales de studen-

ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a Ill-a)

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu Stoica, sosește astăzi în Bucu
rești Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi Ary
amehr, Șahinșahul Iranului, care va face o vizită oficială în 
țara noastră, între 27 mai și 3 iunie.

Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, s-a născut 
la Teheran la 26 octombrie 1919. A 
fost proclamat prinț moștenitor la 
24 aprilie 1925, în ziua suirii pe 
tron a tatălui său, Reza Șah.

A urmat cursurile școlii militare 
din capitala Iranului. Studiile se
cundare le-a efectuat la Colegiul 
Le Rosay din Elveția.

întoarcerea sa în Iran, în 
Maiestatea sa, Mohammad 
Pahlavi Aryamehr a trecut 

România și a avut întreve- 
cu ministrul de externe de 

atunci, Nicolae Titulescu.
în aprilie 1936, a intrat la Aca

demia Militară din Teheran, pe 
care a absolvit-o după doi ani.

Mohammad Reza Pahlavi Ary
amehr s-a urcat pe tronul Iranului 
la 17 septembrie 1941, urmînd ta
tălui său Reza Șah, care abdicase.

Conform unui tratat semnat în 
ianuarie 1943, Iranul s-a alăturat 
coaliției antihitleriste, iar la 9 sep
tembrie 1943 a declarat război Ger
maniei naziste.

în februarie 1950, Șahinșahul a 
inaugurat prima sesiune a senatu
lui iranian ; o lună mai tîrziu, a 
sancționat proiectul de lege parla
mentar care prevedea naționaliza
rea industriei petroliere din Iran.

în 1962—1963, din inițiativa Șa- 
hinșahului, a fost lansat în Iran un 
program de reforme economice și 
sociale, ale cărui puncte principale 
sînt reforma agrară, naționaliza
rea pădurilor, emanciparea femeii 
și campania ] 
analfabetismului.
1965, 
lui, 
tala 
mondial de luptă împotriva analfa
betismului, urmat de înființarea la 
Teheran a unui centru mondial de 
coordonare a eforturilor în lupta 
împotriva neștiinței de carte.

în conformitate cu constituția 
iraniană, șahinșahul deține largi 
puteri legislative și executive. El

pentru 
In

Ia propunerea 
a fost convocat 

iraniană primul

lichidarea 
septembrie 
șahinșahu- 
în capi- 

congres

sancționează legile după ce aces
tea au fost aprobate de parlament, 
numește pe primul ministru și pe 
ceilalți membri ai guvernului, pe 
conducătorii instituțiilor de stat. 
Șahinșahul este comandantul su
prem al forțelor armate ale țării.

Expunînd principiile călăuzitoare 
ale politicii externe a țării sale, 
șahinșahul a declarat în numeroa
se prilejuri că Iranul se pronunță 
pentru lărgirea colaborării recipro
ce avantajoase și a relațiilor co
merciale între state, indiferent de 
deosebirile de orînduire socială și 
politică.

între poporul român și poporul 
iranian au existat legături din cele 
mai vechi timpuri. în anul 1902, 
între România și Iran au fost sta
bilite relații diplomatice, care, după 
o perioadă de întrerupere în timpul 
celui de-al doilea război mondial, 
au fost reluate în 1946. 
velul reprezentării 
dintre cele două țări a 
la rang de ambasadă.

Cooperarea dintre Republica So
cialistă România și Iran cunoaște 
în prezent o continuă dezvoltare.

La invitația primului minstru 
iranian, în octombrie 1965, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut o 
vizită oficială în Iran. Cu acest 
prilej, între cele două țări a fost 
încheiat un acord de colaborare e- 
conomică pe termen lung ale cărui 
prevederi sînt în curs de îndenli- 
nire.

Vizita în țara noastră a Maiestă
ții Sale Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Ira
nului, va contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și la dezvol
tarea relațiilor prietenești statorni
cite între România și Iran.

Poporul nostru urează Șahinșahu- 
lui Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și celorlalți 
înalți oaspeți iranieni, bun sosit în 
România.

Răspuns la ancheta ziarului nostru

Teodor Marian
director al Direcției 
propagandei agricole 

din Consiliul Superior 
al Agriculturii

A

„ELEVI LA ȘCOALA PRODUCȚIEI AGRICOLE“

Sugestii utile, măsuri practice
m citit cu multă atenție, cu satisfacție chiar, pagina specială apărută recent în „Scînteia tineretului“ privind învăță- mîntul agricol de masă. Ancheta inițiată de ziar, prin problemele supuse dezbaterii este interesantă și utilă atît pentru tinerii care sînt înscriși sau vor deveni cursanți la învățămîntul agrozootehnic, cît și pentru cei cărora le revine îndatorirea de a organiza această formă de pregătire profesională — lectorii, consiliile agricole, direcția de specialitate din Consiliul Superior al Agriculturii. înarmarea țăranilor cooperatori, a celorlalți lucrători din agricultură cu cunoștințe agrozootehnice temeinice prin organizarea învățămîntului agricol de masă, constituie una dintre acțiunile de mare însemnătate inițiate de partid, menite să contribuie la înfăptuirea programu-

lui de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii noastre, de sporire a producției agricole vegetale și animale.In anul de învățămînt 1965—1966, cursurile învățămîntului agrozootehnic de masă au fost urmate de aproape 500 000 țărani cooperatori și lucrători din unitățile agricole de stat, la care s-a adăugat un număr de 71 000 mecanizatori.Prin grija Direcției propagandei a- gricole din Consiliul Superior al Agriculturii, s-au revizuit și restructurat programele analitice și ulterior, s-au e- . laborat și difuzat la cercuri 11 de manuale, intr-un tiraj de exemplare.în vederea cunoașterii de cursanți a sarcinilor ce decurg agricultură din documentele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., au fost elaborate și tipărite 6 lecții care cuprind probleme legate de dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii șl

titluri268 000către pentru

sarcinile actuale și de perspectivă ce stau în fața oamenilor muncii din acest sector important al economiei naționale. De asemenea, s-au realizat filme și diafilme documentare agricole și alt material didactic ajutător ca : planșe, pliante, mulaje, colecții de semințe etc.Pentru țăranii necuprinși la învăță- mîntul agrozootehnic de masă, Consiliul Superior al Agriculturii și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă au întocmit tematica conferințelor agrozootehnice ce s-au ținut la căminele culturale. A existat, deci, preocuparea ca în fiecare an învățămîntul agrozootehnic să răspundă într-o măsură mereu mai mare cerințelor producției. ~ așa cum a rezultat și din ancheta nizată de ziar, sînt necesare și bile în continuare îmbunătățiri, au fost sugerate și în pagina amintită.Pe bună dreptate tovarășii GHEOR
GHE ANGHEL, vicepreședinte al Con
siliului agricol regional Dobrogea, ZOIA

Dar, orga- posi- Unele

MANCETA și IOANA GHEORGHE, cooperatoare din comuna Săbăreni, raionul Răcari, ridică problema îmbunătățirii organizării învățămîntului agrozootehnic, propunînd noi forme pentru cei care au absolvit cursurile de 3 ani. Soluționarea operativă a acestei probleme este imperios necesară avînd în vedere complexitatea diferitelor domenii de activitate din agricultură, cerințele crescînde ale agriculturii noastre socialiste. In funcție de aceste considerente. se studiază în prezent posibilitatea organizării — pentru cei care au absolvit cursurile de 3 ani — cercuri de aprofundare a cunoștințelor. Pentru a- ceste cercuri se vor tipări manuale și broșuri care să trateze, după specificul zonelor, cele mai actuale teme de specialitate.O altă problemă care a constituit o- biectul discuțiilor în cadrul anchetei
(Continuare in pag. a liba))



— Zile — 
ale copilului

Se apropie 1 Iunie. Cel care sini 
mal atent! ca de obicei, conștient! 
de importanta evenimentului își 
bai capul cu tot telul de surprize.

La Cluj, pregătirile pentru 1 Iu
nie sini aproape încheiate. Pro
gramul zilei e stabilit în întregi
me. In tiecare școală se vor des
fășura programe artistice, prezen
tate în special de elevii claselor 
1—IV. La grădinile, pregătirile pen
tru serbări au fost începute de 
mult. Aici, viitorii elevi s-au coa
lizai cu tovarășele educatoare : re
pertoriul serbărilor e finul în cel 
mai mare secret. Am aflat doar că 
toate eiorturile sînt dedicate ma
melor, fiindcă la 1 Iunie este și 
ziua lor. La Teatrul de păpuși însă 
surpriza va ii oferită de către pă
rinți. Un spectacol îndelung pre
gătit vor prezenta membrii cercului 
păpușarilor de la Casa pionierilor. 
Nu vor lipsi în această zi între
cerile sportive. La școli se va pune 
în joc cupa ,,1 Iunie", pentru at
letism, gimnastică, fotbal etc. Pre
școlarii își pregătesc trotinetele șl 
bicicletele pentru cel mal pasio
nant concurs al zilei. Am aliat eă 
sute de asemenea mijloace de 
„transport" suportă ultima șl cea 
mai minuțioasă revizie.

Cu o zi înainte se va face recu
noașterea terenului de către con- 
curenti. In mod sigur putem pre
supune Ia fiecare emofia caracte
ristică tuturor marilor concursuri 
cunoscute pînă acum 1

de
Adrian Păunescu

Acum, la sfîrșit de 
mai, un drum în orice 
parte a țării, înseamnă 
întîlnirea cu griul, cu 
formidabila erupție care 
se va transforma sub 
mișcarea repetată a soa
relui în recoltă. Cerul a 
cîștigat în limpezime, în 
adîncime. El e mult mai 
rotund și se văd pînă în 
depărtările înseninate 
păsările, iar jos se întin
de și crește aproape în 
fiecare secundă griul.

Călătoresc cu un avi
on spre Crdiova și simt 
dedesubt ondulația griu
lui, în zgomotul avionu
lui Vfii 'fqcg. plăcere să 
aud și zgomotul , ușoț,_ 
cald, calm al creșterii 
griului pe cîmpia tra
versată de rîurile sudu
lui țării. Mă aflu parcă 
într-o imensă sală de 
audiție în care cea au
diată este recolta, trec 
parcă prin apropierea 
plafonului unei săli care 
s-a. abișnuit în timp cu 
muzica griului. Străbat 
duhul pîinii, trec prin 
marele arc sub care 
crește griul.

...Drum spre Segarcea, 
unde plinea se însoțește 
nobil cu vinul. Șoseaua 
are drum larg în față, 
pe o parte e grîu, pe 
cealaltă parte e grîu, o 
pătură verde de grîu 
din care păsările obiș
nuite ale acestor locuri 
ies brusc în întîmpina- 
reă cerului. Cînd vedem 
ciocîrliile sus, cînd ve
dem zig-zagul lor sonor 
ne gîndim din nou că 
sîntem spectatorii unei 
atît de fantastice muzici 
de grîu, ne gîndim că 
alai pe cîmpie au loc re
petițiile de dinaintea 
audiției îmbelșugate, 
auzim din nou griul 
crescînd, îl vedem miș- 
cîndu-se lent, pare că 
undeva departe, fîntîni- 
le așteaptă venirea grîu-. 
lui la nivelul cumpenei. 
El nu va ajunge nicioda
tă acolo, dar cumpenei» 
se apleacă din cînd în 
cînd, pictura se mișcă 
(îți trebuie un aparat de 
fotografiat sensibil pen
tru a imortaliza una 
din mișcările ei.

Sus vin pentru cîteva 
momente norii care 
lasă o ploaie rapidă asu
pra griului, culoarea se 
schimbă, tonuri mai în
chise apropie verdele 
griului de albastrul ce
rului.

Se vede în apropiere 
Segarcea. In dreapta 
este renumita cramă, 
în față comuna, deasu
pra cerul. Jos de tot 
curge Dunărea pe care 
n-o vedem, dar ea curge 
veșnic, însoțind cu tre
cerea ei spre mare re
coltele care se repetă. 
Ne oprim la marginea 
comunei să mai ascultăm 
o dată griul, și dacă ne 
gîndim mai bine că el 
se va transforma în cu- 
rînd în boabe limpezi 
ni se face dintr-odată 
cald și parcă ne-am afla 
la o arie de treierai. Spre 
Cerătu, spre Giurgița, 
spre Bîrca, griul se aude 
crescînd tot mai puter
nic. Va fi o recoltă bo
gată. Ciocîrliile atîrnă 
de undițele albastre din 
înălțimi. Rarii oameni 
care trec pe aici par di
rijorii acestui uriaș con
cert 4e grîu din sudul 
țării.

ION RUS

S-ar părea că aici ziua de 1 
iunie se Încheie. Să nu ne Închi
puim așa ceva. Să ne gîndim că 
de la Fabrica de bomboane „Felea- 
Cui" se rostogolesc în toate puncte
le orașului avalanșe de dulciuri.

Frizeriile numite simbolic, „Ciu
fuliri" trebuie să facă iată nu nu
mai unui număr mare de clienll, 
dar și unor nenumărate și exigen
te pretenții.

Ce să mal vorbim despre cofe
tării I Acestea își fac provizii uri
așe, In vitrine se odihnesc — pen
tru scurt timp, lirește — multe 
prăjituri și ciocolată ; în sticle spe
ciale sînt depozitate rluri de răco
ritoare.

Festivitățile zilei vor marca șl 
începutul plăcutului „regim" de 
vacantă. Va fi dezvăluită acum tai
na itinerariilor și surprizelor luni
lor de vară. „Unde" nu va mal fi 
o întrebare de anticipație.

Cite zile plăcute nu-i așteaptă pe 
cel 4 00O de elevi care vor pleca 
In taberele regionale, pe cel 7 000 
așteptafl, la Năvodari, de Marea 
Neagră șl de soare. Aproape, 16 500 
de școlari vor lua startul în ex
cursiile prin (ară și regiune. Și 
cite n-ar mai fi de amintit. Ziua de 
1 Iunie eBte doar momentul unei 
declanșări, un Început. De fapt, 
poate spune cineva cu exactitate 
cite zile ale copilului sînt ?

Examenele studențești

de M. Ongheanu

Am vizitat recent cîteva facultăți ale Universității București, pentru a afla cum se pregătesc colegii noștri pentru această sesiune de examene, adresîndu-le întrebări în legătură cu metodele de lucru utilizate pentru o cît mai bună însușire a materialului, corelarea pregătirii pentru sesiune cu pregătirea curentă a seminariilor.
Facultatea de limbă și lite

ratură română. Atmosferă de lucru intens în bibliotecă, unde un mare număr de stu- denți își revizuiesc cursurile șl bibliografia, care, cum e și firesc, este vastă.Discutăm cu Andrei Adriana 
din anul I: Este necesară o pregătire efectivă acum în ultima lună dinaintea.- sesiunii, totuși condiția esențială a prezentării cu succes ia examene rămîne perseverența șl calitatea asimilării cunoștințelor de-a . lungul întregului semestru. ‘ Sînt studentă în anul I, dar am deja „experiența“ examenelor. Prima sesiune de examenevdin. iarnă ne-a demonstrat edificator' a- cest adevăr. Și, am aflat, -și un alt „secret“ : pentru facultatea noastră o bună pregătire este de neconceput în afara bibliografiei — baza răspunsurilor la examen.La întrebarea : „Cînd ați început să vă pregătiți pentru examene ?“ Avrămuțiu Floria 
din anul III ne-a răspuns : Cei mai mulți spun „încă din prițna zi a anului !“ Nu „contestă nimeni necesitatea unși atare pregătiri, condiție esențială a reușitei la examen. Dar, cum arăta și colega mea, se impune un ritm deosebit în

perioada premergătoare lunii iunie — fapt care face să se evite „învățătura în asalt“ din zilele sesiunii. Dacă ne gîndim că fiecare seminar e o părticică din examen atunci vom conchide că pregătirea curentă, zilnică, nu împiedică pregătirea pentru examen, ci o ajută pe aceasta din urmă.La Facultatea de geografie- 
geologie stăm de vorbă cu 
Anton Liviu student în anul 
III, locțiitorul secretarului comitetului U. T. C. pe facultate. De Ia bun început interlocutorul nostru ține să precizeze că nu există rețete speciale pentru o bună

gătesc ou regularitate. Totuși excepțiile nu lipsesc și mai grav este faptul că studenți ca Bădulescu Dan, Oprea Ie- remia din anul III, care, deși repetă anul, persistă în a- ceeași lipsă de interes față de pregătirea ritmică sperînd că cele 2:—3 zile de studiu dinaintea examenului le sînt suficiente.Pentru a stimula întreaga masă a studenților la o muncă intensă de însușire a cunoștințelor, pentru o analiză metodică a stadiului și calității pregătirii fiecărui student toate adunările generale de anPrefață la noua ediție a dialogului cu profesorii
pregătire. Pentru ,a asigura pregătirea temeinică a unor examene grele (ca de pildă stratigrafia) a căutat să coreleze cît mai profund forme variate de studiu, îmbinînd studiul bibliografiei cu aplir cații practice pe teren, observațiile făcute în excursii de documentare și la lucrări în laboratoare.— Consider de mare utilitate — ne spune Anton Liviu — alcătuirea schemelor sintetice, care să cuprindă materialul predat la cursuri, îmbogățit la seminar, la care să fie adăugate problemele incluse în bibliografie. Cît privește „pulsul“ pregătirii examenelor. aflăm că majoritatea colegilor s-au pregătit și se pre

din luna mai au ca principal obiect de dezbatere aceste probleme,Ultimul popas l-am făcut la Facultatea de fizică. — Experiența semestrului întîi — aflăm de la Florea Cristian — 
anul I, mi-a arătat că studierea fiecărui curs, însușirea problemelor de bază ale a- cestuia — într-o sistematizare clară — îmi este de un real folos pentru examenele de la finele semestrului. Lucrînd în acest fel în tot cursul anului, perioada imediat anterioară examenului pot să o folosesc pentru revederea materialului deja parcurs, asimilat în bună parte. Cea mai mare parte a timpului mi-o petrec acum studiind bibliografia pentru

obiectele de examen (matematică, fizică moleculară, calcul diferențial), făcînd un număr mare de exerciții. Munca în cadrul facultății mi-o prelungesc însă la cămin. In ce sens ? împreună cu alți colegi de an supunem dezbaterii unele probleme mai dificile, reușind astfel să le înțelegem mai profund. Realizăm astfel o pregătire pentru discuțiile din cadrul seminariilor dar și o pregătire pentru examenele care se apropie.Despre preocupările asociației studenților și organizației U.T.C. din această facultate în vederea apropiatei sesiuni de examene ne-a vorbit tov. 
Tiron Vasile membru în comitetul U.T.C. Am aflat astfel că s-a acordat o grijă deosebită programării judicioase a examenelor ; s-a luat legătura cu catedrele de specialitate pentru organizarea consultațiilor. De asemenea adunările generale U.T.C. din luna mai au avut în centrul atenției sesiunea de examene. Au fost analizate cauzele unor rezultate slabe din sesiunea trecută, au fost recomandate principii și metode eficiente de lucru. Comitetul U.T.C. pe facultate a acordat o atenție mai mare și un sprijin mai susținut anului II A unde rezultatele sesiunii precedente sînt mai slabe și a îndrumat toate comitetele U.T.C. de an și organizatorii de grupă să urmărească și să sprijine în special studenții cu examene restante pentru care sesiunea va fi mai dificilă.

VICTOR RAREȘ 
MIHAI DAN BlRLIBAstudenți

la Studioul Institutului 
de teatru

ADRIANA POPOVIC1
Desen de

NEAGU RADULESCU

Studenții Institutului de teatru au abordat cu ctiraj .(sub conducerea conf. G. Ca- rabin și G. Rafael) una din capodoperele literaturii dramatice contemporane, Vară și 
fum de Tennessee Williams piesă care nu e complet necunoscută spectatorilor noștri. O ecranizare americană și un spectacol al Teatrului Național din Iași au făcut serviciul primei popularizări. Reluarea piesei pe o scenă bucureștea- nă nu poate decît stîrni satisfacții. Tennessee Williams nu • dintre dramaturgii a căror repetată apariție pe scenele teatrelor stîrnește proteste. Ne aflăm în fața unui mare dramaturg, și Vară și fum e dintre piesele cele mai convingătoare în acest sens. Re- zumîndu-ne la intrigă, Vară și fum povestește drama Almei condamnată să rămînă fată bătrînă prin constrînge- rea mediului retrograd, fățarnic, dar și prin rezerva la care nu se hotărăște să renunțe decît tîrziu, atunci cînd e deja foarte tîrziu. Dintr-o asemenea temă, plină de altfel de sugestii vulgare, Tennessee Williams face o operă de mare poezie și reflexie.Ce e uimitor în piesa lui, la desfășurarea ei treptată este că situații, dintre cele mai banale, ca încrucișarea în drum a două persoane, șederea pe o bancă în parc, ezitarea în fața unei uși, devin situații simbol. Dramaturgul le ridică din rețeaua pedestră a semnificațiilor zilnice la un înțeles universal. Și treptat drama Almei Winemiller nu mai e simpla dramă a unei femei care nu poate întemeia o căsnicie, ci drama eternei contradicții dintre aspirațiile sufletului și cele ale trupului. Pe primele le reprezintă Alma pe celelalte John Buchnan, fiul petrecăreț al doctorului. Și totul fără nici o sforțare, fără simbolistică cautată, în- tr-un context din cele mai firești. Roza Gonzăles trec« prin parc și John Buchnan care se află acolo cu Alma intră într-o dilemă. Dar dilema nu e aceea a simplului cuceritor ci a balansului, în fond dureros, între două ipostaze omenești.Riscul interpreților în cazul dramei Vară și fum, ca și în cazul celorlalte piese ale lui Tennessee Williams, este dirijarea spre pista de gros naturalism, de vulgaritate.Scriitorul vede viața ca pe ceva apăsător, insuportabil, oamenii par niște damnați, striviți de o forță invizibilă, și din această cauză piesele lui au și un ușor aer mistic.Deasupra acestei viziuni întunecate, scriitorul aruncă vălul frumuseții aspirațiilor o- menești. Ințelegînd asta, Liviu Ciulei a salvat de la un naturalism bestial — pe care alți regizori nu l-au evitat — finalul piesei Un tramvai numit 

dorință. Vară și fum al Naționalului ieșean s-a distins prin aceeași elevată receptare a piesei. Fără a beneficia de mari interpreți, spectacolul ieșean a reușit să creeze atmosfera apăsătoare a unui o- rășel stătut în care nimeni nu are, la figurat, aripi și dacă

le are sînt ca acelea ale sta- tuei îngerului, de piatră.Din bogatele indicații pentru decor, spectacolul studenților n-a ales decît acest înger simbolic care tronează în scenă de la început pînă la sfîrșit.Nici dimensiunile scenei și nici intențiile echipei nu puteau conduce către un spectacol de atmosferă. Vară și 
fum este tipic pentru o producție de an în care viitorii actori își măsoară forțele. Regia, discretă (nu inexistentă ca în cazul Năzdrăvanului de la 
soare apune) s-a simțit însă în ritmul spectacolului, deloc trenant, și în buna mișcare în scenă, evident studiată cu grijă. Sublinierea momentelor cheie ale textului aparține desigur tot regiei.Dezavantajată de vîrstă în fața rolurilor de personaje în vîrstă, clasa Iui G. Carabin a înregistrat cîteva reușite. Prima e a Adrianei Marina Po- 
povici în rolul mereu agitatei Alma. Ea a nuanțat, uneori excelent, alternarea stărilor de elan sufletesc cu cele de recluziune, a avut verva trebuitoare rolului, și, ceea ce era esențial, a dominat scena cu prezența ei. Și aici, ca și la Iași, actrița n-are însă aspectul unei femei „bătrîne“ ci țipă de sănătate și de bunăstare fizică. E un merit al tinerei actrițe că ne-a făcut să uităm aproape cu totul nepotrivirea, ca și adaptarea agitațiilor Almei — dovadă de tact artistic — la un registru de comportament mai adecvat' vîrstei actriței. Puțin cam în afara intențiilor autorului, prin caricaturizare, finul portret pe care Mihai Velcescu îl face lui Roger Doremus. Cu puține gesturi, și replici și mai puține, Mihai Velcescu știe să fie irezistibil în domeniul u- morului Subțire. Remarcabilă a fost masca tragică a Linei 
Papadopoulos, prea tînără totuși, mai ales în timbrul vocii, pentru nebunia maturei doamne Winemiller. Luminița 
Iacobescu în doamna Bassett, apariție elegantă și plăcută, se pare că nu e făcută pentru rolurile de doamnă pizmașă și răutăcioasă, eu aparența de amabilitate. Ileana Dunărea- nu (Rosemary) a avut o compoziție amuzantă, ușor șarjată.Obstacolul diferențelor de vîrstă e vizibil în rolul adolescentei Nellie unde Daniela 
Anencov a făcut tot ce a putut pentru a se reîntoarce la vîrstă fragedă. Același obstacol l-a avut de trecut, în sens invers, și Constantin Bobii și Dan Borcea care au făcut două compoziții oneste. Interpretul lui John Buchnan, 
Marius Nitza, n-a deziluzionat, dar a fost prea rigid, uneori și cu aceeași unică mască; a zîmbetului superior.Luați fiecare în parte, nici unul din acești interpreți nu era făcut pentru rolul deținut. E cu atît mai meritorie îndrăzneala de a interpreta o atît de dificilă partitură în- tr-un spectacol care nu trădează textul și nici nu deziluzionează.

Gonstrucții de locuințe P» Galea Severinului din Graiova

LA „CENTRU“ SE LUCREAZĂ...
DAR „CENUȘĂRESELE“ SINT NEGLIJATE

Creații beethovenieneDe 15 decenii, Beethoven este unicul compozitor ale cărui valori au fost unanim acceptate de toți reprezentanții istoriei muzicii.

La stafia de reparai utilai 
a Ministerului Industriei Con- 
Sltlicțiilot este pregătit un nou 
trahsporl de echipament meta
lic destină! construcției bala

stierei de la Pădurem
Foto: AGERPRES

Predealul e o stațiune des 
vizitată. Aici se află și condu
cerea I.S.C. Predeal. Care este 
stadiul pregătirilor pentru va
canța elevilor și studenților ? 
Lămuririle necesare ni le-a 
dat tov. Florescu Ion — conta
bil șef :

„Stațîiinăa e pregătită să-și 
primească Vizitatorii în sezo
nul dë vâră. Am luăt din 
timp măsurile menite să le a- 
Sigure o odihnă plăcută și re
confortantă".

Intr-adevăr, acest lucru este 
evident. Subliniem grijă pen
tru cei care își vor petrece 
vacanța pe Valea Prahovei. In 
primul rînd, trebuie mențio
nată încheierea pregătirilor 
în. sectorul aprovizionare. 
Deși îți Predeal nu vor fi ot- 
ganizătO tabere dë odihnă 
pentru elevi și studenți, ne-a 
interesat acest aspect fiindcă 
de aici se vor aproviziona în 
sezonul de vară cantinele de tS Pîrtul Rece și Timișul de 
SuS.

...Cele două pavilioane cen-

trale ale taberei de la Pîriul 
Rece vor fi puse la punct, 
amenajate și dotate cu mo
bilierul necesar. Dar aici mai 
e de lucru. In vila nr. 2 bucă
tăria nu e încă aranjată. Nu 
am putut verifica stadiul în 
care se. află (deși ni s-a spus 
că se lucrează la unele insta
lații) fiindcă tov. administra
tor Ghida . Mihai nu avea... 
cheia de la intrare ( ? j) Tot 
aici instalația electrică de la 
prize hu funcționa. Alte vile, 
situate la periferie, se prezintă 
într-o situație îngrijorătoare. 
Vila nr. 11 „Unirea" e încă în 
lucru. Se execută suporții la 
instalația de apă, se fac zugră
veli. După cum spuneau lu
crătorii, abia în urmă cu trei 
zile s-a dat semnalul de înce
pere a acestor lucrări ce cad 
în sarcina I.R.C. — Brașov. 
Nu știm dacă această vilă va 
fi gata la 1 iulie, cînd vin pri
mii oaspeți, dar vila „Șoimul" 
e sigur că va rămîne tot așa. 
Alai plouă pur și simplu prin 
tavan din care cauză perețU

au devenit cenușii. Tov. con
tabil șef Florescu Ion afirmă 
că ploaia din ultimele zile a 
produs stricăciuni care sînt... 
de mică importanță. Dar 
cum nu se iau încă măsuri, 
ploile următoare vor desăvîrși 
procesul de degradare a vilei.

Parcă pentru a adeveri jus
tețea unui vechi proverb — 
„Ochii care nu se văd se uită" 
— conducerea I.S.C. din Pre
deal â.„ uitat că răspunde de 
buna funcționare și organiza
re a taberei studențești din 
Timișul de Sus, Care e aici 
stadiul luetărilor de pregăti
re ? Greu de spus 1 Nici măcar 
nu știm dacă există un stadiu. 
De fapt. I.R.C. Brașov și 
T.R.C.L. ar trebui să gSăcllfe lucrările de reparații.

— „Startul" s-a dat în urmă 
cu trei săptămâni — ne spune 
tov. administrator Alexandru 
Costică — dar după cîtevâ 
zile, lucrătorii au fost luați 
și trimiși tn alte locuri,

Facem o vizită prin stațiu
ne. In vilele 5 și 7 plouă prin 
acoperiș ; în vilele 4 și 5 zu
grăveala e necorespunzătoare ; 
in vilele 1 și 2 totul e dărîmat 
și nimic, sau aproape nimic, 
făcut.

Cele constatate la Timișul 
de Sus atestă un fapt: condu
cerea I.S.C. Predeal neglijează 
lucrările în celelalte localități 
subordonate ei. A avut grijă 
ca în Predeal Să pună lucru
rile la punct prin comasarea 
tuturor forțelor de muncă 
din alte sectoare, lăsîndu-le 
însă pe acestea din urmă la 
voia îfitînîplării.

★

Vecină cu Vilele de la Ti
mișul de Sus, administrate 
de I.S.C. Predeal. : tabăra 
pentru pionieri și școlari. Aici 
ceea ce a fost mai important 
s-a realizat. Toate lucrările, 
inclusiv cele de tîmplărie și

zidărie, au fost executate de 
aceeași întreprindere — I.R.C. 
Brașov. Elevii vor găsi lu
cruri noi : un bloc sanitar 
dotat cu aparatură completă, 
un acvariu, terenuri de tenis, 
volei, fotbal și un club în a 
cărui dotare intră și un tele
vizor,

Nici aici nu-i totul terminat, 
dar pînă la sosirea primei 
serii de elevi există suficient 
timp pentru a se pune toate 
lucrurile la punct.

...Zilele rămase pînă cînd 
trenurile vor lăsa primii oas
peți în tabere pot fi numărate. 
Raidul nostru a dovedit că 
mai sînt multe de făcut pen
tru ca elevii și studenții să-și 
petreacă aici o vacanță plă
cută. Gospodarii stațiunilor 
de pe. Valea Prahovei și cei de 
pe litoral trebuie să depună 
în Mêlé ce au mai rămas se
rioase eforturi pentru a rëcit- 
pera rămînerea în urmă.

EMIL VASÏLÊSCU

în creația lui Beethoven se conturează definitiv profilul compozitorului — gînditor care înțelege creația muzicală ca o adîncă meditație asupra Vieții și destinului umanității.Tocmai de aceea strădaniile Casei noastre de discuri de a îmbogăți discografia beethoveniană românească (din păcate încă destul de redusă în importantul domeniu al creației de cameră), sînt primite cu deosebit interes.Zilele trecute a soSiț în standurile librăriilor discul cuprinzînd Sonata a 5-a pentru vioară (celebra „Sonată a primăverii“) și Romanțele (în do major și sol major) scrise în perioada anilor 1801-1802, în epoca celei mai fructuoase perioade de creație.Violonistul Mihai Constan- tinescu dăruie pieselor acea inefabilă vibrație ce străbate fiecare dintre marile lucrări ale lui BeethoVen.
I. S,



Viziti
primului ministru 

al statului Singapore
Primul ministru al statului Singapore, Lee Kuan Yew, împreună cu S. Rajaratnam, ministrul afacerilor externe, și Othman Wok, ministrul culturii și afacerilor sociale, au făcut joi după-amiază o vizită prim-vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Gheorghe Apostol.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost de față Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Pavel Silard, ambasador în M.A.E.Joi după-amiază, primul ministru al statului Singapore, Lee Kuan Yew, și persoanele oficiale care îl însoțesc, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.La monument erau prezenți Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări înaltul oaspete și suita sa oficială au păstrat un moment de reculegere.în încheierea solemnității, cei prezenți au primit defilarea companiei de onoare.Ministrul afacerilor externe »1 Singaporelui, S. Rajaratnam, și ministrul culturii și afacerilor sociale Othman Wok, au făcut o vizită ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, cu care au avut o discuție prietenească.(Agerpres)

SPORT
Invitație la atletism
Adesea sportivii cei mai cu- 

noscuți ai lumii povestesc cu 
nostalgie și multe amănunte 
primul lor contact cu activi
tatea sportivă. împrejurări 
simple dar care l-au impre
sionat deosebit și au fost ho- 
tărltoare pentru începerea 
unei activități sportive pro
digioase. Cu siguranță că 
pentru mulți tineri concursul 
atletic desfășurat cu cîteva 
zile în urmă pe Stadionul Re
publicii va rămîne de neuitat 
ca o uvertură emoționantă 
pentru mulți "elevi în activita
tea atletică de performanță. A 
avut loc a VlII-a ediție a con
cursului disputat sub egida 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, dotat cu 
„Cupa tînărul constructor de 
mașini".

întrecerile viu disputate 
pînă la ultimul dram de ener
gie, galeriile înfierbîntate, a- 
desea lacrimile de emoție și 
bucurie ale celor care au reu
șit să se urce pe podiumul în
vingătorilor sau, de ce am as
cunde, entuziasmul profesori
lor de educație fizică, ameste
cat adesea cu cel al elevilor 
lor, au transformat acest con
curs de descoperire a elemen
telor dotate pentru atletism, 
într-un veritabil campionat al 
începătorilor.

Edițiile precedente ale aces
tui concurs au arătat că în 
școlile profesionale se găsesc 
o mulțime de elevi dotați, care 
descoperiți și bine îndrumați, 
au urcat vertiginos treptele 
măiestriei sportive. Astfel, cu 
ocazia acestor concursuri au 
luat cunoștință prima oară cit 
atletismul recordmanii de mai 
tîrziu : Gh. Zamfirescu, Mi- 
hai Simian eseu Călinicov și 
campionii de juniori, Cofnpb- 
nenții loturilor republicane de 
atletism: Dan Vlădescu, cam
pion balcanic juniori, Gh. Ene,

Ilie Vasile, Nicolae Brînzan, 
Bucur lliescu și alții. La a- 
ceastă ediție, performanțele 
înregistrate au depășit la cî
teva probe cu mult pe cele din 
edițiile precedente. La 800 m. 
de exemplu (juniori mici), ele
vii Gheorghe Florea (Mașini 
electrice) și Petre Lupan (E- 
lectromagnetica) au reușit cu 
2’08”,6 și 2’10”,2 să obțină re
zultate superioare colegilor lor 
mai mari de la aceeași probă. 
De asemenea, Lucian Eftimie 
(Electroaparataj) (juniori mici), 
sărind la lungime 6,40 m a ob
ținut o performanță superioa
ră învingătorului de la juniori 
mari (Ion Rădulescu 6,08 m). 
La fete, Maria Lupașcu și-a 
întrecut colegele de școală cîș- 
tigînd trei probe.

Clasamentul general al con
cursului pe școli a dat cîștig 
de cauză celor care au muncit 
neobosit pentru depistarea și 
pregătirea elementelor dotate. 
Concursul, organizat de clubul 
sportiv „Metalul“ a fost cîș- 
tigat de Școala profesională 
Electromagnetica (profesori A. 
Ișoveanu și E. Tabacu) cu 270 
puncte. Pe locul II Școala pro
fesională Electroaparataj 131 
p. (profesori P. Obogeanu și 
R. Doliș) și Grupul școlar „23 
August“ 126 p. Au evoluat cu 
mult sub posibilitățile reale 
școlile profesionale „Semănă
toarea" 5 p., „Timpuri noi" 14 
p. și „Unirea" 19 p.

Cubului Metalul, sprijinit ca 
și pînă acum de Direcția per
sonal învățămînt a Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de 
Mașini, îi revine grija de a 
călăuzi cu răbdare și grijă pa
șii acestor autentice talente pe 
drumul măiestriei sportive. 
Invitația la atletism trebuie să 
dea roade.

SILVIU DUMITRESCU

Vizitele subsecretarului 

de stat al M Æ £ al Italiei

In laboratorul de biochimia 
cerealelor al facultății gd- 

lăfene
. I

Foto: N. STELORIAN

• Jucătorii români, csr» participă la campionatel» internațional» 
de tenis ale Franței, au obținut victorii in turul doi al probei de 
simplu bărbați, ion Țiriac l-a învins cu 6—4, 6—4, 5-—7, 7—5 pe 
australianul Owen Davidson, iar Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—3, 
5—7, 5—7, 6—4, 6—1 pe cehoslovacul Jan Kodes.

• Astăzi, la poligonul Tunari din Capitală încep Întrecerile 
concursului internațional de talere aruncate din șttnt, la Cnre partici
pă sportivi din R. D. Germană, Ungaria, România. Țara noastră va 11 
reprezentată de Gh. Enache, 1. Dumitrescu, Gh. Florescu, $t. Popovlăl 
etc.

întrecerile, care se vor desfășura vineri, Sîmbătă șl duminică, vor 
începe la ora 8,30.

• Cea de-a 5-a ediție a Turneului balcanic de box Începe astăzi 
pe ringul montat in arena Tasmajdan din Belgrad, cu participarea 
echipelor Bulgariei, României, Turciei și iugoslaviei. Turneul celor 
mai buni boxeri din țările balcanice s-a disputat pentru prima oară in 

anul 1947, ia București. In decursul celor 4 edilii desfășurate pînfi 
acum, boxerii români au clștigat 23 de titluri. Cel mai mare succes 
l-au repurtat boxerii români în ediția 1960, la Istanbul, unde au clști
gat 7 titluri de campioni balcanici.

(Agerpres)
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■:în cursul zilei de joi, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădules- cu, a primit pe subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Italiei, Mario Zagari.în aceeași zi, subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al Italiei a fost primit și de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.La convorbiri, care au avut loc tntr-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, au participat George Ma- covescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato și alte persoane oficiale.Oaspetele a avut, de asemenea, o întrevedere cu Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior.în cinstea oaspetelui, ministrul afacerilor externe, Corne- llu Mănescu, a oferit un dejun la care au participat Ion Pas, președintele I.R.RC.S.,

Pompiliu MacOvei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membri âi conducerii Unor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură.Au luat parte Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, și membri ai ambasadei.La recepția oferită cu același prilej de ambasadorul Italiei, printre invitați se aflau Corneliu Mănescu, Ion Pas, Pompiliu Macovei, membri ai conducerii unor, ministere și instituții centrale, academicieni și alți oameni de cultură.Au participat șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la București.Seara, a avut 10c un spectacol de gală, organizat sub egida Institutului român pentru relațiile culturale cu Străinătatea. în fața unei numeroase asistențe a fost prezentat filmul italian „O cunoaștem bine". (Agerpres)
De la Ministerul invâțămîntului

(Urmare din pag. a I)

școlară la școlile pedagogi
ce de educatoare) — 20 Iunie, orele 9 dimineața ;

3. — Concursul de admitere 
In liceele de cultură generală 
și în liceele de specialitate ce 
vor lua ființă se va desfășură 
intre 22 și 29 iunie.

înscrierile la concurs se lac 
ptnă in ziua de 2i iunie inclu
siv.

In ziua de 21 iunie se tace 
vizita medicală a candidaților.

Lucrările scrise șl probele o- 
rale Se vor desfășura în felul 
următor:
— limba română — probă scri

să — 22 iunie, orele 9 di
mineața ;

— matematică — probă scrisă 
— 23 iunie, orele 9 dimi
neață ;

— limba maternă (lâ școlile șl 
secțiile cu predarea în lim
bile naționalităților conlo
cuitoare) — probă scrisă — 
24 iunie, orele 9 dimineața ț

— probe orale — 25—29 iunie, 
orele 9 dimineața.

Probele practice de speciali
tate — la iiceele pedagogice 
(aptitudini muzicale); la licee
le de artă (muzică sau desen) 
și la liceele cu program de e- 
ducație fizică (verificarea cali
tăților fizice) — Vor avea Iod 
in zilele de 19—20 iunie.

(Urmare din pag. I)

este aceea a extinderii demonstrațiilor practice. Sesizările tovarășilor GHEOR
GHE GLODEANU, prim secretar al Co
mitetului raional Oltenița al U.T.C. și 
ing. C. IORDACHE, președinte al Con
siliului agricol raional Slatina, sînt juste. Și pînă acum, instrucțiunile au insistat asupra faptului ca fiecare lecție să fie însoțită de demonstrații practice, pentru ușurarea însușirii de către cursanți a noțiunilor predate teoretic. Din păcate însă, unii specialiști din unirăți au neglijat această obligație, am putea spune elementară, și nici din partea consiliilor agricole n-a existat suficientă preocupare pentru respectarea ei. în nöile instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea învățămîntu- lui în anul 1968/1967 se insistă și mai mult asupra demonstrațiilor practice la toate profilele de cercuri existente. în funcție de posibilități, acestea vor avea loc imediat după lecția teoretică, în casa laborator sau pe loturile demonstrative, precum și în activitatea de producție după închiderea cursurilor.Tovarășul ing. I. CÎ0RASCTJ de la 
cooperativa agricolă dă producție Pri- 
seaca, raionul Slatina, convins fiind de rolul oaselor laborator unde cursanții pot desfășura o muncă de cercetare, de verificare pe viu a comportării unor soiuri Său a aplicabilității unor metode în condițiile unității respective, Subliniază necesitatea îmbunătățirii activității în acest domeniu. Ținînd seama de importanța și rolul caselor laborator și loturilor demonstrative pentru aprö-

INFORMAT
5Delegația de activiști ai Partidului Comunist din Japonia, condusă de tovarășul Kasuga Shoichi, membru Prezidiului C.C. al Japonia, deputat în Superioară, care'- se află țara noastră la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în regiunea Bacău.în timpul vizitei, delegația a fost însoțită de tovarășii Mi- hai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.,

alP.C1 din Camera în

Gheorghe Roșu, mem-
■

- _•

: äSaj; >■

fundarea cunoștințelor agrozootehnice de către țăranii cooperatori, s-a indicat tuturor consiliilor agricole raionale să acorde mai mult sprijin cooperativelor agricole de producție pentru a-și organiza case laborator, loturi demonstrative.în strînsă colaborare cu uniunile cooperativelor agricole, consiliile agricole trebuie să desfășoare o intensă activitate pentru a ridica rolul caselor laborator la nivelul cerut de producție, astfel îneît acestea să nu se rezume la a- ranjarea într-0 cameră a cîtorva planșe și mulaje, ei să fie cu adevărat labOră-

IIbru al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R., precum și de activiști de partid.• Joi seara s-a înapoiat în Capitală delegația de chimiști condusă de Atanase Diacones- cu, adjunct al ministrului industriei chimice, care, în cadrul programului de schimburi româno-franceze, a făcut o vizită în Franța la invitația
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adaptat condițiilor din unitate, pe înțelesul cursanților, depinde de felul cum este pregătit lectorul din punct de vedere tehnic și pedagogic. Aceasta a fost, de fapt, una din preocupările noastre de seamă. în fiecare an s-a prevăzut ca înainte cu 2—3 săptămîni de deschiderea cursurilor să se facă în toate raioanele instructaje cu lectorii privind organizarea, metodica de predare și conținutul învățămîntului. De asemenea, pentru a veni în ajutorul lectorului, Direcția propagandei agricole a tipărit un îndrumător metodic, care prin noțiunile de bază ce le abordează

nului artistic, a tehnicii țără
nești (mori. pive. vTnbri, 'STUbm- 
puri etc). s-au făcut atudii com
parative de la un sat lă Uliul, 
de la o regiune la alta. O parte 
a acestor studii a văzut lumina 
tiparului (un anuar al Muzeului 
satului, monografii ale unități
lor aliate tn muzeu etc.), altele 
Hlnt tn curs de apariție. înainte 
de a părăsi Muzeul satului, am 
avui o scurtă convorbire ca 
pj-of. Gh. Focșa.

— Care sint noutățile muzeu
lui t l-am întrebat.

— Cele mal importante sint 
cele legate de activitatea cerce
tătorilor noștri in satul contem
poran șl care au ca scop stu
dierea marilbr tfWnSfbrmări a- 
duse de cooperativizarea agri
culturii. Am identificat, de 
exemplu, numeroase locuințe 
ale cooperatorilor construite re- rewt și care rtfvsiă progresele ce au intervenit in viata satu
lui. Am strrdiai, de asemenea, 
preluarea unor forme artistice 
tradiționale intr-o expresie 
nouă. Meșterii zidari de azi fo
losesc moștenirea arhitecturală 
valoroasă a bunicilor și străbu
nicilor. Există foarte multe a- 
semănări între casa construită 
în urmă cu 160 de ani la 
Curtișoara — aflată tn muzeu 
— și casele aobstruire în 1965 în aceeași zonă etnografică. 
Cred că și arhitecțil ar trebui 
să studieze mai amplu creația 
constructivă populară, arhitec
tura tradițională a meșterilor 
țărani. Numai așa se va asi
gura un stil original, plasarea 
noilor construtfii conform nu 
unbr. scheme de birou, ci 'Condi
țiilor și mediului ambiant exis
tent.

Continuă colecționările In 
regiunile București, Maramu
reș (Țara Lăpușului), Argeș (un 
complex pastoral), Oltenia (o 
fintină cu cai). Moldova "(scrin- 
ciob). Ne-am propus ca temă 
de oercetare găsirea unui Iran, 
dacă cumva mai p'odte fi întâl
nită o asemenea construcție pe 
undev-a.

Pentru viitor, ne gindim Să 
amenajăm o sală de proiecție 
în care să prezentam vizitatori
lor scurte filme cu aspecte 'et
nografice, obiceiuri, creație 
populară și tot ce se leagă Ve 
viafa specifică poporului nostru. 
Un astfel de film am și realizat. 
E vorba de un joc pbputtir, 
străvechi obicei în regimea 
București și anume „Jocul Cu
cilor".

Încadra mediului ambiant, 
din piesele arhitecierea'e 
mai de preț este și cunos- 
biserică din lemn din Dră-

ții săi, profesorul Dimitfle Gus- 
Iti realizează intense cercetări 

sociologice In lumea satului, 
] descoperind șl studiind sute de 

obiective arhitectonice, de artă 
populară etc. El realizează tot
odată un studiu atent al con
diției precare sociale și cultu
rale a satului românesc din pe
rioada dintre cele două războa
ie, ălrăgînd adeseori atenția 
prin scrierile sale asupra ne
dreptăților pe care le-a lntil- 
nit. Tot prin anii aceia, la Cluj, 
profesorul Romulus Vuia, șeful 
catedrei de etnografie, creează 
Muzeul etnografic transilvan. 
Ideea unui 
zat prinde 
ren.

Profesorul 
actualul director al 
satului, era pe atunci unul din 
zecile de studenti entuziaști 
care tl ajutau pe Dimitrie Gus
ti in realiiaiea temerarultit său 
proiect : o expoziție perma
nentă, care să nu mai fie des
făcută mereu și mutată aiurea.

— Un militant Înfocat al 
creării unui muzeu permanent a 
lost șl Victor Ion Popa — ne 
spune profesorul Gh. Focșa, di
rectorul Muzeului satului. Vic
tor Ion Popa conducea o echi
pă studențească, care iși pro
pusese să lupte ppntru ridica
rea culturală a satelor.

Strădania profesorului Gusti 
și a colaborălOrilor săi S-ă ma
terializai In 1936. cînd ia naș
tere primul nucleu al Muzeului 
satului. Expoziția a sttrnil Un 
puternic ihìètes. de$i nu cu
prindea dèci! partiții viața satu
lui, unde exponate erau copii, 
iar cércétàrilO èrau limitate 
din punct (ie vedére IstbttC Și 
social. Elbrturilè bibhletilot au 
fost încununate de succes abia 
in ultimii ani, cind sociologia 
științifică a completat studiile 
făcute cu atîta pasiune de îna
intași. Muzeul cuprinde acum 
aproape 18 000 exponate. Se 
impun atenției monumentele de 
arhitectură țărănească. Printre 
acestea se află și casele de lo
cuit de Ia Curtișoara (culă olte
nească), Ceauru (casă din zona 
Gorj — sau tot attt de bine 
spus, zona Brâncuși, realizată 
in întregime din lemn sculp
tat), bordeiele oltenești 
elemente exterioare 
sculptat. Casa 
(Oaș), adusă 
încă din 1936 
Gh. Focșa, se impune 
monia proporțiilor raportate ia 
decorul sever al munților ma
ramureșeni, ca și prin ingenio
zitatea construcției porții (vra- 
ni/ă cu boc) realizată dintr-un 
trunchi de copac ce se sprijină 
pe un butuc și funcționează pe 
principiul balanței. La 
construcțiile 
reniarcă 
notă un neobișnuit talent ar
hitectural și de adaptare la cli
mă și sol. Astfel, casele de cim- 
pie sint joase, pentru a nu ofe
ri asprimii crivățului deci! mici 
suprafețe, în timp ce locuințele 
de munte au acoperișuri Înalte, 
nu numai pentru a înlesni scur
gerea ploilor dese, ci și pentru

I

i

francez deCentrului național cercetări științifice.Din delegație au făcut, parte Nicolae Sîrbu„ vicepreședinte al Consiliului național al cercetării științifice, Elena Ceau- șescu, directorul Institutului ■ de cercetări chimice, Alexandru Balaban, membru corespondent al Academiei, și Ste- lian Atanasiu, director adjunct al Institutului de cercetări chimice. (Agerpres)
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prin ar-

toate
muzeu se 

care de-

fotografii : A. TOMA

profesori, învățători. — asupra însușirii cunoștințelor agrozootehnice.
„Nu este de ajuns să-i învățăm pe 

oameni cum și cînd să Cultive princi
palele plante agricole sau să crească 
animalele — spune tovarășul I. LA- 
CEANU, președintele Uniunii raionale Urziceni a cooperativelor agricole de producție — ci se impune și predarea 
unor noțiuni generale de economie a- 
grară". îAtr-adevăr, este necesar și 6- portun ca tuturor cursanților să li se predea astfel de noțiuni. în progrăma de învățămînt din anii 1962, 1963 șî 1964 au fost prevăzute, de altfel, 4—5

\.
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a se 
Una 
cele 
cuta 
gănești (Maramureș) ctitorită la1722 și care se impune prin li
niile sale, înălțimea și solidita
tea construcției. Interioarele ca
selor sint bogat împodobite cu 
scoarțe și țesături înflorate, 
care uimesc prin bogatul lor 
colorit vegetal. lntr-o armonie 
cromatică cum numai la marii 
maeștri ai penelului o mai 
poți lntllni. La acestea se adau
gă covoarele, icoanele pictate 
pe sticlă (Transilvania) sau pe 
lemn (In celelalte regiuni), o- 
biectele de uz casnic, furci, oale, 
toate Impunindu-se prin fante
zie și gust artistic. Numai cine 
a văzut căucul de băut 
vechi de 160 ani adus 
la Cimpul lui Neag,

apă de cu 
bogata sa decorație sau jil
țul realizat dintr-o rădă
cină de copac răsucită ca un 
șarpe fantastic își poate da 
seama de linețâb gustului pen
tru frumos al țăranului român. 
O bogată colecție de ceramică 
se adaugă exponatelor, cuprin- 
zfhd modele aduse din princi
palele centre r Biuș (Banat), Gă- 
lășoaia și Tg. Jiu (Oltenia de 
nord) Oboga (Oltenia de sud) 
Pisc, Pucheni (Muntenia), Mar
ginea 
neagră ce 
lieOlitice) 
pictată ■— 
bizantine 
etc. In 
zeogtâlii 
ri/e în țoale regiunile tă
rii. Ei au dezvoltat totodată 
studiul In localitățile din care 
deja fuseseră aduse exponate, 
pentru lărgirea gamei speci
fice. C'ercetări/e sociologice au 
fost Intensificate pe baze ști
ințifice. S-a studiat modul In 
care se oglindesc ocupațiile lo
cuitorilor satelor in structura 
locuințelor, in obiectele casni
ce, modul In care se reflectă 
stratificarea socială din trecut 
a țărănimii In diferitele tipuri 
de locuințe (bordeie, case ră- 
zășeștf, case de țărani avuți etc). 
S-a extins cercetarea etnogra
fică pentru urmărirea fenome-

ceramică 
tradițiile 

de Kutty 
■ influențe 

Moldovei) 
ani, mu- 

cercetă-

(Moldova — 
păstrează 
ceramică 

vădind 
(nordul 
ultimii 

au extins 
toate regimile

In prima linie a introducerii 
progresului tehnic

extinderea de alezai și, frezat, unor noi 4 -----strunguri comandă după program.A doua verigă o consider 
crearea în 
structoare 
de ateliere mensionate forța de muncă toare sarcinilor ce revin sectorului pentru întregul cincinal.A treia verigă ar fi organi
zarea centralizată în între
prinderi specializate a fabrica
ției de elemente hidraulice și 
hidropneumatice, precum și a 
accesoriilor mecanice care Să permită utilizarea mai bună a actualelor capacități de producție în uzinele constructoare de mașini-unelte, înzestrarea mai operativă a întreprinderilor cu elemente și accesorii necesare modernizării parcului de mașini existent.A patra verigă o constituie 
punerea în funcțiune la timpul 
planificat a noilor capacități 
de producție prevăzute a fi 
create pentru dezvoltarea ac
tualelor uzine. Măsura luată de conducerea ministerului de a antrena cadrele de ingineri din întreprinderile beneficiare încă de la faza de întocmire a studiului t&hnico-economic de dezvoltare a capacităților de producție, va permite o mai bună conlucrare cu proiectantul general, găsirea unor soluții optime pentru scurtarea fazelor de proiectare și execuție.A cincea verigă — și dintre

gamei de mașini , crearea tipodimensiuni de Carusel dotate cu
toate uzinele con- 
de mașini-unelte, 
de prototipuri, di- și încadrate cu corespunză-

rile făcute de tovarășul ing. DUMITRU 
UNGUREANU, directorul S.M.T. Chir- 
nogeni, raionul Negru Vodă. Desigur că mecanizatorii pot face aceste cursuri cel mai bine în perioada de la retragerea din cîmp pînă la începerea campaniei de reparații. în felul acesta noțiunile însușite lă curs pot fi valorificate în timpul reparațiilor și apoi imediat în campania de primăvară cu ocazia însămînțăfilor, a întreținerii culturilor, 
â recoltării.în unele unități âu fost organizate, după terminarea cursurilor, concursuri âot&te eu prăftiii. Ele au dat rezultate

Sugestii utile, măsuri practice
toare, cabinete tehnice unde inginerii să experimenteze anumite metude, unde cursanților să li se lămurească anumite probleme de la învățămîntul agricol de masă său dih activitatea practică de producție.Tovărășii ing. C. IORDACHE, pre- 
ședințeîe COiiSiliulul agricol raional Sla
tina, irig. TADEUS KOSINSKI, vicepre
ședinte al consiliului âgficol tăiorial Ti- tii, și âlții S-ău referit pe bună dreptate la făptui că lectorul trebuie să fie nu numai specialist, cl $1 un bun pe^ dagog. Desigur că predarea lecțiilor la un nivel corespunzător, cu un conținut

are ca scop pregătirea pedagogică a lectorilor. S-a prevăzut, de altfel, ca obligatorie și aceasta este una din sarcinile importante ale consiliilor agricole — organizarea de schimburi de experiență între lectori și analize lunare pe raion. Ne gîndim ca pînă la deschiderea noului ăn în învățămîntul agricol de masă, sau chiar în timpul a- nulul, prin casele agronomului sau prin alte mijloace să se țină cu lectorii cîteva instructaje. La specialiștii agricoli să se insiste asupra însușirilor metodelor pedagogice, iar la ceilalți lectori

lecții la fiecare disciplină cu noțiuni generale de economie. în noile instrucțiuni, problemele economice, de economie agrară au o pondéré mai însemnată. Pentru cercurile de aprofundare a cunoștințelor, care se vor organiza pentru cei ce au absolvit 3 ani, s-a prevă« zut studierea unor probleme de conducere și planificare a unităților, folosirea rațională a fondului, de acumulare în cooperativele agricole, concentrarea și specializarea producției în gospodăriile dé stat etc.în ceea ce priveșt« pregătirea mecâ* nizatorîlor, găsim interesante propune-

pOzltlve stimullnd dorința unui mare număr de cufsăftți de a-și aprofunda cunoștințele primite la învățămîntul a- grozootehnic, cultivînd, totodată, interesul lor pentru literatura de specialitate. Tovarășii GH. UȚA, prim-seeretar 
al Comitetului raional Curtea de Argeș 
al U.T.C. și ION CONSTANTIN, secre
tar al Comitetului raional Răcari al 
U.T.C., propun continuarea acestor concursuri. Desigur, dovedindu-li-se eficacitatea, asemenea concursuri se vor organiza și în anii Viitori. Direcția propagandei agricole din Consiliul Superior al Agriculturii vă depune tot inte-

cele mai importante — tre- 
buip^să, fiț preocuparea uzine
lor pentru creșterea nivelului 
profesional al muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor în 
vederea obținerii unei specia
lizări specifice fabricației de 
mașini-unelte. Consider că este necesar să luăm măsuri pentru formarea unor cadre de cercetători din rîndul celor mai buni ingineri din uzinele noastre care să activeze în cadrul Institutului de proiectare și cercetare pentru mașini-unelte și în laboratoarele de cercetare uzinală. Ministerul studiază găsirea unor posibilități pentru specializare și cointeresare materială care să stimuleze creșterea nivelului profesional al cadrelor de muncitori. O formă de obținere a acestei specializări ar fi ca absolvenții școlilor profesionale — sursa noastră principală de cadre — să fie încadrați după terminarea șoolil-or într-un curs 
de un an de 
o deosebită importanță rectificatori, frezori la mașinile portale și alezat, etc.Am enumerat numai cîteva direcții principale în care. Se poate acționa pentru accelerarea ritmului de asimilare a produselor industriei de mașini-unelte. Sîht convins că la consfătuirea pe țară a constructorilor de mașini, careva analiza și aceste probleme, se vor stabili măsuri care să ducă la perfecționarea continuă a activității în această importantă Subramufă a economiei naționale.

de specializare zile în meserii de câ :

resul ca ele să fie pregătite și să se desfășoare în condiții mereu mai bune, astfel îneît să corespundă pe deplin scopului pentru care au fost inițiate...Deosebit de interesantă ni s-a părut intervenția tovarășului ing. NICOLAE 
POTECEA de la cooperativa agricolă 
Mărgineni, regiunea Argeș. Subliniind necesitatea pregătirii profesionale a fiecărui țăran cooperator la nivelul a- griculturii moderne, dînsul insista îndeosebi asupra înscrierii în primul rînd a tinerilor la învățămîntul agrozootehnic. Fără îndoială, noile meserii ale satului solicită în cea mai mare măsură prezența tineretului. Apoi, receptivitatea tinerilor la tot ceea ce este nou și util (și tehnica agricolă se perfecționează mereu) impune ca majoritatea lor să fie înscriși și să frecventeze cursurile acestei forme de pregătire profesională. Este o sarcină de mare răspundere, pe care partidul ne-a trasat-o și nouă și organizațiilor U.T.C. Printr-o colaborare mai strînsă vom reuși să obținem în această direcție în anul viitor rezultate mult superioare célór de pînă acum.în pagină realizată dè ziarul Scîn- teia tineretului“ cu tema „ELEVI LA 
ȘCOALA PRODUCȚIEI AGRICOLE“ au fost făcute și alte propuneri importante pentru îmbunătățirea învățămîntului agrozootehnic. Direcția propagandei agricole din Consiliul Superior al Agriculturii va ține seama de toate â- ceste sugestii prețioase acum, la definitivarea măsurilor privind Organizarea și desfășurarea învățămîntului agricol de masă tri houl an 1966—1967.
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DE Ambasadorul României

la Teheran și-a prezentat

PESTE
scrisorile de acreditare

HOTARE
Ambasadorul

României

primit de

președintele

Italiei

ROMA 26 — Corespondentul Agerpres. I. Mărgineanu, transmite : Joi 26 mai, președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, l-a primit pe noul ambasador al Republicii Socialiste România în Italia, Cornel Burtică, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.La ceremonia de la Palatul Quirinale au participat din partea italiană : Nicola Picel- la, secretar general al Președinției Republicii, ambasadorul Angelo Corrias, șeful ceremonialului, ministrul plenipotențiar Francesco Malfatti di Monte.tretto, consilierul diplomatic al președintelui republicii, amiral Spigai, consilier militar.Ambasadorul român a fost însoțit de membrii ambasadei.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Republicii Socialiste România, Cornel Burtică.

Vietnamul de sud

Noi demonstrații 
antiguvernamentale

în 
țiile 
și a 
tele
al Iui Ky.

Vietnamul de sud iau amploare manilfesta- 
împotriva prezenței americane în Vietnam 
ajutorului moral și material pe care Sta- 
Unite îl acordă guvernului antipopular

în mod special, menționează corespondentul agenției FRANCE PRESSE, sprijinul pe care americanii l-au acordat trupelor saigoneze se pentru reprimarea lației de la Da Nang a proteste violente în sud-vietnamezilor.La Hue, semnalează țiile de presă, antiamericanis- mul cunoaște o adevărată fervoare. Peste 100 de studenți au declarat ieri o grevă a foamei de 24 de’ore în semn de protest față de amestecul S.U.A. în treburile sud-vietna- mezilor. Ei s-au postat în fața clădirii consulatului american din Hue și însuși Thich Thri Quang, socotit astăzi ca cea mai importantă personalitate budistă din Vietnamul de sud, a venit să-i sprijine, declarînd în același timp că susține toate acțiunile antiamericane inițiate cfe populația sud-vietnameză.Ieri dimineață, vechea capitală imperială a cunoscut o animație puțin obișnuită. Peste 15 000 de persoane s-au adunat în imensa piață publică a orașului unde au organizat o mare manifestație antiamericană. „Guvernul merican sprijină regimul tatorial al lui Ky, a cărui gură dorință e numai de menține puterea“. „Cu armele și munițiile americane au fost măcelăriți frații noștri la Da Nang“, scandau miile de oameni care cereau ca ameri-

trimi- popu- stîrnit rîndulageri-

cânii să nu se mai amestece în treburile interne ale sud- vietnamezilor.Postul de radio Hue difuzează, de asemenea, declarații antiamericane, în timp ce studenții vechii capitale imperiale au adresat consulului american un ultimatum în care se menționează că „populația sud-vietnameză se pronunță pentru plecarea americanilor din Vietnamul de sud“.

TEHERAN 26 (Agerpres). — La 25 mai a.c., șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Palliavi. Aryamehr, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Teheran, Ion Drînceanu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.în discursul rostit cu acest prilej, ambasadorul român a transmis, din partea președintelui Consiliului de Stat, Chi- vu Stoica, urări de sănătate și fericire personală șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. în continuare, a subliniat că Republica Socialistă România militează consecvent pentru dezvoltarea multilaterală a legăturilor sale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-economi- că, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne.Menționînd progresul înregistrat, în lumina acestor principii, în relațiile de colaborare statornicite între România și Iran, Ion Drînceanu a evidențiat atenția acordată de guvernul român evoluției acestor relații și importanța dezvoltării lor pentru cele două popoare, pentru pace și înțelegere internațională.Ambasadorul român și-a exprimat convingerea că vizita șahinșahului Iranului, ( așteptată cu interes în România, va contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă, la extinderea cooperării bilaterale în diferite domenii și întărirea legăturilor de prietenie dintre ponoarele român și iranian.în răspunsul său, șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, mulțumind pentru

urările adresate, a transmis președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, urări sincere de sănătate și felicitări pentru succesele obținute în dezvoltarea României.Șahinșahul Iranului a arătat că poporul iranian este animat de aceleași sentimente de pace .și de relații amicale cu poporul român și urmărește cu interes politica Republicii Socialiste România, bazată pe principiul respectării independenței și al neamestecului în treburile interne. A subliniat, totodată, că, deși în România și Iran regimul politico-social este diferit, cele două țări și popoare desfășoară o muncă pașnică și constructivă, pro- nunțîndu-se cu hotărîre pentru egalitatea în drepturi și avantajul reciproc în raporturile între statele mari și mici.în continuare, șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a scos în evidență importanța vizitei pe care președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a făcut-o în Iran, în anul 1965 pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și a exprimat mulțumirea pentru invitația adresată de președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, de a vizita Republica Socialistă România.După prezentarea scrisorilor de acreditare, între șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și ambasadorul Republicii Socialiste România la Teheran, Ion Drînceanu, a avut loc o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire a asistat Abbas Ahram, ministrul afacerilor externe al Iranului.

U.R.S.S. Primăvară la Ad jar ia

A.

încheierea Intîlnirii privind

Cancelarul
R.F.G. l-a primit 

pe ministrul 
comerțului

exterior
al României

Divergențele din 0. S. A.

/n cercurile 
din Brazilia 
că Statele

diplomatice 
se afirmă 

Unite nu 
reușesc să convingă majorita
tea guvernelor latino-ameri
cane să accepte propunerile 
Washingtonului privind modi
ficarea Cartei Organizației 
Statelor Americane. Mulți ob
servatori explică, acest lucru 
prin însăși poziția S.U.A. față 
de normele economice inter
americane, poziție care nu a 
suferit nici o modificare esen
țială în comparație cu cea ex
primată la recenta reuniune 
a O.S.A. din capitala statului 
Panama, și de aceea continuă 
să fie socotită inacceptabilă 
pentru latino-americani. Mo
dificările operate de S.U.A. 
în așa-zisa „versiune concilia
toare" a declarației din Pana
ma se reduc de fapt la termi
nologie, fondul problemei — 
adică respingerea revendică
rilor economice latino-ameri
cane rămînînd același. De 
altfel, diplomația S.U.A. se

în 
o 

parte, subcomitetul senatorial 
pentru problemele latino-ame
ricane a comunicat Departa
mentului de Stat că nu vor fi 
ratificate nici un fel de nor
me care ar angaja Statele 
Unite în furnizarea de mijloa
ce destinate ajutorării Ame
rica Latine. Pe de altă parte, 
nemulțumirea partenerilor 
latino-americani față de ve- 
toul din Panama a ajuns să 
aibă consecințe atît de adinei 
incit mulți vorbesc 
despre aceea . că ar fi 
nințată însăși existența 
grenajului panamerican,
asistent al secretarului 
Stat pentru problemele Ame
rica Latine, Lincoln Gordon, 
face de cîtva timp dese călă
torii 
de la sud de Rio 
scopul de a calma

V. OROS 
corespondentul Agerpres 

la Rio de Janeiro

află într-o situație delicată 
această problemă. Pe de

B.: ÀW

I

I

SOFIA 26 — Corespondentul Agerpres, C. Linte, transmite : După încheierea celei de-a șasea întîlniri a reprezentanților comitetelor de colaborare balcanică din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și România, care s-a desfășurat la Sofia între 23 și 25 mai a. c. a fost dat publicității un comunicat în care se subliniază că participanții la întîlnire au a- nalizat problemele actuale și posibilitățile de lărgire a relațiilor și colaborării pașnice și prietenești între toate statele balcanice.Participanții la întîlnire au subliniat că atmosfera politică din Balcani continuă să se îmbunătățească, relațiile dintre statele balcanice se dezvoltă, colaborarea în domeniul economiei și culturii se întărește.Au fost apreciate rezultatele pozitive și utilitatea contactelor care' au avut loc de la întîlnirea precedentă pînă la cea actuală între reprezentanții diferitelor asociații de scriitori, medici, arhitecți, învățători etc., din toate țările balcanice.Arătînd că economiile naționale ale țărilor balcanice și îmbunătățirea relațiilor dintre statele acestei regiuni favorizează intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale dintre ele, comitetele balcanice declară că sînt gata să sprijine orice inițiativă și să încurajeze orice efort în această direcție.Evoluția relațiilor din Balcani, se arată în comunicat, devine tot mai mult un factor
I

IRAN. Vedere a barajului 
Mohammad Reza, intrat tn 

funcțiune in 1062

„Ziua României“

chiar 
ame- 

an- 
Noul 

de

la Tîrgul de la Paris

în mai multe capitale 
Bravo, cu 

spiritele.

Afacerea Hawke

PARIS 26. — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite : Cu prilejul zilei României la Tîrgul din Paris, Nicolae Vrabie, directorul pavilionului României și T. Ma- tea, șeful secției economice a ambasadei Republicii Socialiste România la Paris, au oferit un cocteil. Au asistat Chri- stian Dussedat, directorul general al Tîrgului din Paris, și numeroși directori ai firmelor industriale și comerciale franceze. A fost de față dr. Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris.
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Ca Intr-un roman 
polițist de factura me
diocră, parola „vrabie 
și monarh", a avut un 
efect miraculos .Ins
pectorul vamal ameri
can Eugene Payne, 
care a descoperit o 
contrabandă de arme 
pe bordul unui avion 
și a vrut să dreseze 
infractorilor acte de 
trimitere în judecată, 
a rămas o clipă pe 
gînduri. Prudent, a ri
dicat receptorul tele
fonului, a format un 
număr secret și — în 
urma ordinului primit 
— s-a făcut că... nu 
bagă de seamă. Pilo
tul John Hawke a 
plecat acasă la Miami, 
fericit să-și regăseas
că familia. Curînd în
să a constatat că 
urmărit pas cu 
Cînd s-a lămurit 
„umbrele“ care 
părăseau nici 
erau agenți ai 
Hawke le-a zîmbit și 
i-a salutat colegial. Se 
considera îndreptățit 
la asemenea gesturi, 
pentru că el însuși 
aparținea ramurei su
rori (dar și concurente) 
a spionajului ameri
can — Agenția Cen
trală de Investigații. 
Simpatia reciprocă și 
amiciția dintre urmă
ritori și urmărit a mers 
atît de departe, îneît 
Hawke ieșind dintr-un 
magazin cu brațele 
pline de pachete, una 
din „umbre“ i-a sărit 
în ajutor ca să le 
■O -----------------------

este 
pas. 

că
nu-1

o clipă 
F.B.I.,

•Hüllill

la 
au 

pa- 
Dar 
Ha- 

că 
de

ducă nevătămate 
automobil. Apoi 
ciocnit, amical, un 
har de bere... 
peste citeva zile, 
wke, care se pare 
era peste măsură
guraliv, a fost arestat 
și urmează să apară 
în fa/a instanței de ju
decată.

Afacerea a ajuns de 
domeniul public. Pre
sa americană a dezvă
luit că pilotul John 
Hawke, Împreună cu 
un alt pilot Gregory 
Board. au efectuat mai 
multe transporturi de 
arme pentru unitățile 
portugheze care ac
ționează in Mozambic 
și Angola. Operațiu
nea era finanțată prin 
intermediul unei com
panii canadiene. în
scrisă In statul Arizo- 
■na, care avea cont la 
o bancă din Elveția 
pe numele contelui 
francez Henri Mărie 
Franceis de Marin de 
Montmarin. Totul ar 
fi trecut, poate, neob
servat, dacă Hawke 
nu s-ar fi lăudat că el 
a fost recrutat de că
tre Board ca să lucre
ze pentru Agenția 
Centrală de Investiga
ții. Dacă Hawke ar fi 
avut prudenta să se 
lase Inhătat de vameș, 
fără să divulge parola 
„vrabie și monarh', 
atunci C.l.A. ar fi in
tervenit discret, iar 
procesul s-ar fi stin3 ; 
dar divulglndu-și ca
litatea de agent al

serviciului de spionaj, 
șefii lui s-au dezis de 
el, lăsîndu-1 pradă 
prevederilor legale.

Intre timp justiția 
își continuă cursul și 
procurorul John Curtin, 
căutînd să scoată bas
ma curată C.l.A. și să-1 
înfunde pe Hawke, a 
declarat că acuzatul 
„folosește o metodă de 
apărare standard, care 
este repetată în toate 
cazurile criminale simi
lare și anume că este 
vorba despre un com
plot al C.l.A.“.

După ce spionajul 
american s-a debara
sat de agentul com
promis, care devenise 

incomod, el a 
tras la răspun- 
și pus sub acu- 

pentru trafic

deci 
fost 
dere 
zare 
gal de arme, Iară 
torizafia expresă 
Departamentului 
Stat. Cind ziariștii 
s-du năpustit cu între
bările, Hawke a scos 
un strigăt de dispe
rare : „sînt oaia nea
gră trimisă la 
ca să tac“.

Intr-adevăr, 
portul de arme 
colonialiștii 
ghezi, sub egida unei 
agenții guvernamen
tale a S.U.A., ca o 
completare a legături
lor Portugaliei în ca
drul N.A.T.O., jenea
ză relațiile S.U.A. cu 
statele africane.

ite- 
au- 

a 
de

abator,

trans- 
pentru 
portu-

Z. FLOREA I

Omagiu lui Nicolae

Titulescu

Descrierile dm 
presa occidentală 
despre febra prospec
țiunilor geologice în 
Australia te fac să te 
gîndești la Klon- 
dyke-ul de pe vre
mea celebrei „goane 
după aur". Așezările 
improvizate ale geo
logilor, utilajele folo
site la foraje au îm- 
pînzit multe din re
giunile continentului. 
O asemenea ambian
ță are în ea ceva to
nifiant, optimist. 
Australienii însă 
n-au motive să se 
bucure.

Absolut toate lu
crările de 
țiune sînt 
de un grup de mari 
monopoluri 
Ceea ce le atrage 
este, firește, posibili
tatea de a pune mina 
pe marile bogății 
care, potrivit unor 
evaluări și presupu
neri, sînt ascunse în 
subsolul australian. 
Este vorba de rezerve 
enorme de fier, cu
pru, zinc, plumb, pe
trol, gaze, bauxită.

Dreptul de pros
pecțiune a fost con
cesionat unor 
monopoluri america
ne ca Standard Oii

prospec- 
efectuate

străine.

mari

of New Jersey, Esso, 
Kaiser Aluminium 
and Chemmical, Ken- 
necutt Cooppor, Utah 
Construction and Mi
ning precum și unor 
corporații britanice, 
suedeze, japoneze și 
canadiene. In aprilie 
a intrat în cursă pu
ternicul concern an- 
glo-american Corpo
ration of South Afri
ca, „specializat“ în

Iunie 
calculul 
viitoare.
STREET
— organul marii fi
nanțe americane a 
închinat zilele trecu
te un adevărat imn 
de slavă goanei după „bogățiile ascunse ale Australiei“. 
articolului 
prevede că ciile vor fi de-a drep-
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străine își fac 
beneficiilor 

WALL
JOURNAL

Autorul 
respectiv „benefi-

Guri de lup“
exploatarea resurse
lor miniere din Afri
ca de sud. Ziarul 
SUNDAY TIMES (din 
Republica Sud-Afri- 
cană) anunță că Har
ry Oppenheimer „re
gele diamantelor“ și 
președintele aminti
tului concern a ho- 
tărît să prospecteze și să obțină exploa
tarea zăcămintelor 
diamantifère din 
Australia pe care „le 
consideră fabuloase".

In vreme ce fore- 
zele scormonesc în 
măruntaiele solului 
australian, monopo-

tul fantastice și cea mai mare parte va reveni firmelor americane“. El relevă că 
monopolurile din 
Statele Unite sînt 
atrase în Australia „de cvasiinexistența restricțiilor oficiale, de resursele enorme și de libertatea exportării beneficiilor“.

Australienii au însă 
toate motivele să 
fie neliniștiți ascul- 
tînd zgomotul fore- 
zelor geologice, înso
țit de imnurile de 
mulțumire din Wall- 
Street Journal. Zia-

rele australiene rela
tau că populația din 
regiunile unde se 
desfășoară lucrările 
de prospecțiune de
numește cu amară 
ironie sondele de 
foraj „guri de lup“. Asocierea cu instru
mentele de care se 
servesc spărgătorii 
la deschiderea caselor 
de bani este foarte 
plastică și edificatoa
re. E interesant de 

■ semnalat că îngrijo
rarea față de activi
tatea „gurilor de lup“, 
față de invazia mo
nopolurilor străine, 
se manifestă deschis 
și în multe din cercu
rile oficiale. Minis
trul australian al co
merțului și industriei, 
John Mc Ewan, a de
clarat ziariștilor: „Mi-e teamă că cei cărora le dăm concesiunile vor profita de pe urma bogățiilor subsolului nostru, iar nouă nu ne vor ră- mîne decît găurile în pămînt“. Privită cu 
ochii de bun cunos
cător în materie ai 
ministrului, perspec
tiva nu e deloc îm
bucurătoare.

EM. RUCÄR

al păcii în Balcani și un exemplu util de colaborare internațională eficientă.Comunicatul subliniază totodată că popoarele balcanice urmăresc cu îngrijorare evoluția primejdioasă a agresiunii împotriva popoarelor și mai ales împotriva poporului din Vietnam, condamnă imperialismul american care transformă această țară într-un punct nevralgic periculos. Ele stăruie asupra respectării acordurilor de la Geneva din 1954, asupra dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, asupra retragerii din Vietnam a tuturor trupelor străine. Ele urmăresc cu îngrijorare și presiunile exercitate de imperialiști pe continentul african și în America Latină.în legătură cu problema cipriotă, comitetele balcanice consideră că aceasta trebuie rezolvată prin mijloace pașnice, conform dreptului poporului cipriot de a-și hotărî singur soarta, pe baza respectării drepturilor sale inalienabile la independență, suveranitate, integritate teritorială, fără baze militare străine. Ele se pronunță împotriva oricăror încercări ale R. F. Germane de a obține accesul la arma nucleară.în scopul consolidării păcii în regiunea Balcanilor comitetele își exprimă atașamentul față de principiile cuprinse în rezoluția O.N.U. cu privire la măsurile pe plan regional, în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene cu sisteme sociale și economice diferite. Comitetele balcanice subliniază necesitatea adoptării unor măsuri eficiente în domeniul dezarmării. Comitetele apreciază că baza statornicirii relațiilor prietenești de înțelegere și colaborare între popoarele balcanice sînt: respectarea strictă a suveranității și independenței naționale, neamestecul în treburile interne, integritatea teritorială și respectul reciproc.Ținînd seama de sarcinile viitoare, se arată în comunicat, comitetele balcanice au căzut de acord asupra utilității lărgirii componenței delegațiilor lor la întîlnirile viitoare, în scopul pregătirii unui congres balcanic care va reprezenta toate țările din zona balcanică. Ele acordă tot sprijinul propunerilor cu privire la inițierea unor întîlniri între reprezentanții parlamentelor statelor europene.Reprezentanții comitetelor de colaborare balcanică au căzut de acord ca viitoarea lor întîlnire să aibă loc la București în luna septembrie 1967.

BONN. — Trimisul special Agerpres, P. Stăncescu, transmite : Joi dimineața, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Gheorghe Cioară, a fost primit de cancelarul Republicii Federale Germane, Ludwig Erhard, cu care a avut o convorbire.în aceeași zi, ministrul român s-a întîlnit cu ministrul economiei al R. F. Germane, Kurt Schmuecker. în timpul convorbirii ce a avut Ioc cu acest prilej, ministrul Schmuecker a relevat interesul și ecoul favorabil pe care l-a suscitat vizita ministrului român în Republica Federală. Miercuri după-amiază, Gheorghe Cioară a făcut o vizită la Bundestag unde a fost salutat de Eugen Gerstenmaier, președintele Bundestagului, și de deputății aflați în ședință.înaintea plecării spre patrie a ministrului român au venit să-și ia rămas bun ministrul economiei Kurt secretarul de stat al minister, Fritz Neef, dorul Horix Schmidt nisterul de Externe persoane oficiale.
Schmuecker, aceluiași ambasa- din Mi- și alte

o LA BERNA a avut loc 
semnarea acordului între Re
publica Socialistă România și 
Confederația Elvețiană, pri
vind transporturile internațio
nale rutiere de mărfuri. Acor
dul reglementează transportu
rile internaționale de mărfuri 
cu autovehicule rutiere între 
cele două țări și în tranzit pe 
teritoriul lor, și va contribui 
la dezvoltarea schimburilor 
comerciale între România și 
Elveția.• ÎN CADRUL vizitei pe care o face în Iugoslavia la invitația președintelui Șkup- știnei orașului Belgrad, delegația sfatului popular al orașului București, condusă de tov. Vasile Lixandru, vicepreședinte a avut convorbiri cu reprezentanți ai organelor locale văț. din Belgrad și Krague-

DUPĂ cum anunță agenția 
Todor Jivkov,

•
B.T.A., la 26 mai 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria a primit 
pe Ecaterina Furțeva, ministrul cul
turii al U.R.S.S. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de păreri cu 
privire la lărgirea schimbului în 
domeniul cultural între R. P. Bul
garia și Uniunea Sovietică.

• IN CADRUL Intîlnirii de 
la Sofia a juriștilor din țările 
balcanice, prof. dr. Ion Ceter- 
chi, conducătorul delegației 
de juriști români, a prezentat 
raportul pe tema „Forme ju
ridice de colaborare interna
țională între juriștii din țările 
balcanice“. din a Greta grevă în semn nesatis-

• 80 000 de muncitori industria metalurgică ciei au declarat joi generală de 24 de ore de protest împotrivafacerii cererilor lor privitoare la majorarea salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă. Greva a fost declanșată la chemarea comitetului de coordonare al organizațiilor me- talurgiștilor. Aceasta este a doua mare grevă a muncitorilor metalurgiști din ultimele 4 luni.
e Ieri a avut loc o nouă în

tîlnire a reprezentanților P.S.U.G. 
și P.S.D.G. în vederea pregătirii 
schimbului de reprezentanți între 
cele două partide. Au fost stabilite 
datele celor două întruniri Ia care 
vor lua cuvîntul reprezentanții 
partidelor amintite și au fost dis
cutate o serie de probleme de a- 
mănunt.

PARIS 26 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu 
transmite : Joi după-amiaza a 
avut loc la Academia diplo
matică internațională din Pa
ris comemorarea a 25 de ani 
de la moartea lui Nicolae Ti
tulescu, care a fost și unul 
dintre fondatorii Academiei 
diplomatice internaționale, 
unde a ținut conferințe. La 
solemnitate au luat parte re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței 
și ai Asociației Franța-Româ- 
nia, ziariști, precum și perso
nalități care l-au cunoscut pe 
Nicolae Titulescu, ca Paul Bon- 
cour, fost președinte al Con
siliului de Miniștri, Genevieve 
Tabouis, cunoscută ziaristă di

plomatică, și scriitoarea Martha 
Bibescu.

A luat cuvîntul dr. Victor 
Dimitriu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Paris, care a evocat viața și 
activitatea lui N. Titulescu și 
a vorbit despre opera sa știin
țifică.

In încheierea ședinței, A. F. 
Frangulis, secretar general al 
Academiei, a împărtășit asis
tenței amintiri personale des
pre Nicolae Titulescu,

Cele mai recente întruniri ale „Clubului celor 10“ (în 
aprilie la Washington, luna aceasta la Roma) au dez
bătut exact aceleași probleme care au figurat pe agen
da tuturor întîlnirilor din ultimii doi ani. Este vorba 
de mult discutata reformă a lui „Gold Exchange Stan
dard“, actualul sistem monetar interoccidental, care 
conferă dolarului și lirei sterline calitatea de monetă 
universală.

Înfruntările de bază au loc 
între tezele și propunerile 
franceze, pe de o parte, și 
proiectele Washingtonului, pe 
de altă parte. Poziția franceză 
este bine cunoscută. Franța 
se pronunță pentru revenirea 
la etalonul aur, (și, implicit, 
ea cere renunțarea la dolar 
și liră ca monete universale). 
Totodată, Franța consideră că 
este întrutotul 
prevadă 
crearea 
deoarece lumea e amenințată 
mai degrabă de o supraabun
dență monetară, de o inflație 
a monetelor universale 
Paris acest fenomen este de
numit „export de inflație" din 
S.U.A. și Marea Britanie — 
decît de o lipsă de lichidități.

Cele două țări direct intere
sate, și în special S.U.A., n-au 
împărtășit, evident, părerile 
franceze. Dimpotrivă — și era

de așteptat așa ceva — ele 
s-au pronunțat pentru menți
nerea în continuare a dolaru
lui și lirei sterline ca monete

„Nu mai
inutil să se 

încă de pe acum 
de noi lichidități,

la

universale. Deoarece trebuia 
totuși făcut ceva care să se
mene a reformă, S.U.A. au 
prezentat un plan de sporire 
a lichidităților prin crearea, 
alături de dolar și liră, a unei 
așa-numite „monete interna
ționale de rezervă“. Planul 
american, prezentat cu mare 
tam-tam acum doi ani, a 
început treptat să se subțieze 
datorită deficitelor înregistra
te de S.U.A în balanța de 
plăți. In prezent — se consta
tă de către observatorii po-

litici — Statele Unite nu mai 
sint deloc în poziție de forță 
pentru a-și alătura și alte 
țări proiectului lor. Apare 
din ce în ce mai probabil că 
anul 1966 se va solda pentru 
americani cu un nou mare 
deficit al balanței de plăți, 
deficit care, după unii experți, 
ar putea fi de 
mare decît cel 
1965.

In același timp,

două ori mai 
înregistrat în

potrivit

va obține asentimentul grupu
lui francez. „Franța continuă, lună de lună, să schimbe dolari contra aur, și, după cît se pare, orice proiect care susține înlocuirea, chiar parțială, a aurului prin alte lichidități internaționale, are toate șansele să fie apreciat ca inoportun la Paris“.

Urmărite cu interes pe plan 
internațional, dezbaterile celor 
10 au provocat neliniște în

devreme de 1968“
ziarului „LE MONDE", francezii au rămas ferm pe pozițiile lor bine cunoscute“. 
Tezele celor două părți fiind 
în continuare la fel de opuse, 
președintele grupului celor 10, 
dr. Emminger, a încercat la 
Roma, prin prezentarea unui 
plan propriu, să facă un pas 
înainte spre crearea „monetei 
de rezervă". Dar, după cum 
scria ziarul amintit, chiar 
dacă Emminger ar reuși să 
convingă majoritatea exper- 
ților grupului celor 10, el nu

rîndul țărilor în curs de dez
voltare. Acestea și-au expri
mat îngrijorarea că „cei 10 
s-ar putea să ajungă la un 
acord care să nu țină seama 
de interesele țărilor mai puțin 
dezvoltate". Elementul senza
țional l-a constituit însă in
tervenția directorului general 
al F.M.I., Pierre-Paul Schwei
tzer. Brusc, el a devenit pur
tătorul de cuvînt — nesolici
tat, desigur — al țărilor în 
curs de dezvoltare. Schweitzer 
a afirmat că cei 10 procedează

greșit încercînd să rezolve 
singuri problema sistemului 
monetar occidental; „această problemă — a afirmat el — trebuie discutată într-un for unde toate țările, mari și mici, bogate și sărace să aibă posibilitatea să-și facă glasul și să influențeze ziile“.

Președintele F.M.I. 
nici mai mult nici mai 
pentru mutarea discuțiilor din 
„Clubul celor 10“ în cadrul 
F.M.I. De ce ? Pentru că aici 
se votează în raport cu con
tribuția bănească a fiecărei 
țări, iar S.U.A. au o majoritate 
mai mult decît suficientă...

Cît vor mai dura discuțiile ? 
Cind se va lua o hotărîre ? 
Pronosticurile optimiste sînt. 
ocolite cu grijă iar părțile 
adoptă o atitudine cît se poate 
de prudentă. Așa, de pildă, 
o publicație economică ame
ricană aprecia 
importante 
luate „înainte i chiar mai tîrziu“.

auzit deci-
pleda, 
puțin,

că hotărîri 
nu vor putea fi de 1968 eru

ION D. GOIA
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