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A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
9

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

3UL — Trimișii spe- 
-pres, Ion Badea și 
sanu transmit: Dimi- 
ei de-a patra zile a 
iciale pe care o face 
i președintele Consi

stat al României, 
Seaușescu, împreună 
a fost consacrată cu- 
unor comori de artă 
ă aflate în muzeele 
Istanbul și vizitării 

lumite edificii arhitec- 
in această străveche 

. leagăn a numeroase 
ii.
țintele Consiliului de 
ipreună cu persoanele 
române și însoțit de 

ui de externe al Turci- 
in Sabri Caglayangil, a 
jrima vizită la Palatul 
Topkapî, vechea reșe- 

a sultanilor, monument 
:tonic de o rară frumu- 
ărumul parcurs pe arte- 
narelui oraș a constituit 

pruejul unor noi întîlniri cu

(Continuare în pag. a IlI-a)

NICOLAE CEAUȘESCU

In saloanele muzeului

în vederea îndeplinirii Hotă- 
rîrii Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

A din octombrie 1967 cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de sa
larizare și majorarea salariilor, 
Consiliul de Miniștri a adoptat 
o hotărîre prin care aprobă, în- 

. cepînd de la 1 mai a.c., gene- 
9 ralizarea experimentării noului 

sistem de salarizare și majorarea 
salariilor în toate întreprinde- 

4» rile de industrie locală ale con- 
™ siliilor populare. Ca și în cazul 

industriilor alimentară și ușoară, 
A în adoptarea acestei hotărâri s-a 

avut în vedere indicația Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. 

£ ca în eșalonarea acțiunii de ma
jorare a salariilor să se acorde 
prioritate ramurilor în care în 
prezent se realizează salarii medii 
mai scăzute.

•
 Potrivit hotărîrii, salariile mun
citorilor, inginerilor, economiști
lor, tehnicienilor și funcționarilor 

— din industria locală urmează să 
V fie majorate în medie cu circa 
9 la sută, ceea ce reprezintă a- 

• nual un spor de salarii de circa
196 milioane lei; împreună cu 
majorarea salariilor mici, efectua- 

£ tă în 1967, se asigură pe ansam
blul acestei industrii o creștere 
medie de 13,8 la sută. De aceas-

tă majorare beneficiază salariații 
din întreprinderile industriale, lu- , 
crătorii direcțiilor județene de in
dustrie locală și Direcției gene
rale de industrie locală a muni
cipiului București, în total peste 
155 000 de salariați ale căror ve
nituri vor fi anual mai mari cu 
aproximativ 291 milioane lei, 
față de cele realizate înainte de 
1 august 1967.

în stabilirea măsurilor de apli
care a principiilor generale ale 
noului sistem de salarizare, care 
urmează a fi introduse în între
prinderile de industrie locală ale 
consiliilor populare, s-a ținut sea
ma de specificul acestei ramuri 
și rezultatele experimentării în
tr-un număr reprezentativ de în
treprinderi, astfel îneît salariile 
muncitorilor și personalului teh- 
nico-administrativ să fie mai di
rect legate de rezultatele în pro-* 
ducție ale fiecăruia și ale unită
ții în ansamblu și mai bine co
relate cu salariile lucrătorilor ca
re desfășoară activități similare în 
industria republicană. Prin inclu
derea în salariul tarifar a celei 
mai mari părți din actualele a- 
dausuri variabile la salariu — a- 
cord șl premii — ponderea sa
lariului tarifar în cîștigul mun
citorilor din industria locală va

crește de la circa 76 la sută la 
peste 90 la sută.

Pentru creșterea cointeresării 
salariaților în ridicarea calificării 
lor profesionale, noul sistem de 
salarizare prevede și în indus
tria locală, ca și în celelalte ra
muri economice, stabilirea sala
riilor tarifare de încadrare a 
muncitorilor pe categorii și trep
te și a personalului tehnico-ad- 
ministrativ pe funcții și gradații.

în scopul permanentizării lu
crătorilor din această ramură și 
a diferențierii salariilor în ra
port cu vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate se introduce 
și în industria locală un spor în 
cote de 3—10 la sută la salariul 
tarifar, stabilit de tranșe de ve
chime, începînd de la 5 ani în 
sus.

Hotărîrea prevede, de aseme
nea, acordarea de premii anuale, 
(gratificații) pentru depășirea 
prin efort propriu a beneficii
lor planificate și premieri în 
cursul anului pentru rezultate 
deosebite obținute de salariați în 
activitatea lor.

Introducerea noului sistem de 
salarizare va stimula preocupa
rea colectivelor întreprinderilol 
din industria locală în organi
zarea rațională a producției și

a muncii, în utilizarea mai bună 
a capacităților de producție și a 
timpului de muncă, în aplica
rea unor norme de muncă fun
damentate științific, în reducerea 

’ cheltuielilor de producție, în 
creșterea productivității muncii și 
a beneficiilor în scopul sporirii 
eficienței activității economice a 
fiecărei întreprinderi.

Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri privind generalizarea expe
rimentării noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor 
în întreprinderile de industrie 
locală ale consiliilor populare, 
constituie o nouă dovadă a con
secvenței cu care conducerea de 
partid și de stat aplică hotărâ
rile luate de Congresul al IX-lea 
al Partidului privind creșterea ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. Ea va constitui pentru lu
crătorii din această industrie un 
puternic stimulent în realizarea 
sarcinilor cincinalului, privind va
lorificarea superioară a resurse
lor locale, pentru satisfacerea, în-* 
tr-o mai mare măsură, a nevoi
lor de aprovizionare a populației 
cu produse industriale de larg 
consum, într-un sortiment mai 
bogat, și la un nivel calitativ co
respunzător exigențelor mereu 
sporite ale consumatorilor.

(Agerpres)

Pentru eficiența lucrărilor agricole
din această campanie Examenele

Dejun oferit de guvernatorul Recepția oferită
Istanbulului

ISTANBUL 27 — Trimișii 
speciali Agerpres, Ion Badea 
și Al. Cîmpeanu, transmit : 
Joi, la prînz, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu soția, și persoanele o- 
ficiale române care îl 
soțesc au participat la un 
dejun oferit în onoarea lor, 
în saloanele hotelului Puyuk 
Tarabva, de către guvernato
rul ayetului Istanbul, Vefat 
Poyrar și soția sa. Din partea 
turcă au fost prezenți Ihsan 
Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe al Turciei, 
primarul orașului Istanbul, 
consilieri municipali, generali, 
personalități ale vieții politice, 
economice și culturale locale.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat 
cordială, guvernatorul 
bulului a rostit un 
care a 
orașului 
față de 
timente 
că 
oaspeți, ați avut prilejul să 
constatați aceasta. Vizita dum
neavoastră este pentru orașul 
nostru o amintire deosebit de 
prețioasă și noi o vom păstra, 
cu plăcere, multă vreme. Aș 
vrea ca, exprimîndu-mi oma
giile la adresa dv. și a soției 
dv., să vă urez multă sănătate

în-

intr-o atmosferă 
Istan- 

toast în 
„Populația 

nutrește
spus :
Istanbul

poporul român sen- 
de prietenie și cred

Dumneavoastră, stimați

personală și 
mai bune

și multă fericire 
să adresez cele 
urări poporului român prie
ten".

In răspunsul său, președin
tele Nicolae Ceausescu a spus : 
„Vă mulțumesc în numele meu 
și al soției, al colaboratorilor 
mei, pentru primirea deosebit 
de călduroasă ce ni s-a făcut 
în Istanbul, pentru cuvintele 
adresate nouă. In toate acestea 
vedem o expresie a relațiilor 
de prietenie dintre ponorul 
român și poporul turc. Am 
vizitat cîteva monumente isto
rice și de artă din orașul dv. 
Am făcut cunoștință în aceste 
două zile cu unele aspecte ale 
vieții orașului dumneavoastră 
și am cules impresii-deosebite, 
atît despre munca locuitorilor 
săi, cit și despre viața sa tu
multuoasă. Sîntem convinși că 
relațiile dintre orașul Istan
bul și orașele României, din
tre popoarele român și turc 
vor cunoaște o dezvoltare 
continuă. Urez tuturor locu
itorilor din Istanbul multă 
prosperitate și bunăstare".

In încheiere, președintele 
Consiliului de Stat a toastat 
în cinstea guvernatorului ora
șului Istanbul și a soției sale, 
a ministrului de
Turciei și a soției sale, a tutu
ror celor prezenți.

de primul
ISTANBUL 27 — Trimisul 

special Agerpres, Ion Badea, 
transmite : Cea de a 4-a zi a 
vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România în Turcia s-a 
încheiat cu o recepție oferită 
în saloanele palatului Dolma- 
bace de primul ministru al 
Turciei, Suleyman Demircl, și 
soția sa, în onoarea președin
telui Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale.

Sosirea în sala de recepții a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a primului ministru Suley
man Demirel, cu soțiile, a fost 
salutată de asistență cu cor
dialitate.

La recepție au 
tovarășii 
Cornel iu 
Octavian 
mănu —

participat 
Ilie Verdeț, cu soția, 
Mănescu, cu soția, 
Groza, Grigore Gea- 
ambasadorul Româ-

ministru
niei la Ankara, Hie Tudor, 
consulul general al României 
la Istanbul, și celelalte per
soane oficiale care însoțesc pe 
președintele Consiliului de 
Stat.

Din partea turcă au fost pre
zenți : ministrul de externe 
Ihsan Sabri Caglayangil, gu
vernatorul vilayetului Istan
bul, primarul orașului, coman
dantul garnizoanei Istanbul și 
alte personalități ale vieții po
litice, economice și culturale 
locale. Au fost, de asemenea, 
prezenți șefii consulatelor ge
nerale străine din Istanbul, 
ziariști români și turci, cores
pondenți ai presei străine.

Recepția, în timpul căreia a 
fost prezentat un concert sim
fonic cuprinzînd lucrări româ
nești și turcești, s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

externe al

Primul ministru 
al Suediei va vizita 

tara noastră
La invitația președintelui 

Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, primul mi • 
nistru al Suediei, Tage Er- 
lander, însoțit de ministrul a-

facerilor externe, Torsten 
Nilsson, va face o vizită ofi
cială în Republica Socialistă 
România, în perioada 11—15 
aprilie 1969.

Ora devine principala
unitate de măsură

în județul Arad, timpul s-a în
călzit mai repede decît în restul 
țării și au existat și perioade cu 
zile prielnice lucrărilor de cîmp. 
în întreprinderile agricole de stat

A timpul favorabil muncilor agri
cole s-a folosit din plin. Ca ur
mare, pînă la data de 27 martie 
au și fost însămînțate cele 500 
hectare mazăre boabe și 773 hec
tare borceag masă verde, la a- 

9 ceastă cultură depășindu-se pla
nul cu peste 100 hectare. Sînt a- 

A vansate lucrările de sezon la 
I.A.S. Sagu, Fîntînele și Pecica. 
De pildă, la I.A.S. Pccica, pe 
lîngă celelalte culturi din prima 
epocă, au fost însămînțate și 300 
hectare cu floarea-soarelui. Și în 
cooperativele agricole de pro
ducție din zona de cîmpie ară
deană s-a desfășurat în aceste 
zile o intensă activitate. La 
C.A.P. din Sîntana, Simand, Pe
cica și Macea, culturile prevăzu
te în epoca I au fost însămînțate 
pe majoritatea suprafețelor. Cu 
sprijinul acordat de mecanizatori, 
au terminat de însămînțat sfecla 
de zahăr C.A.P. din Ghelmac, 
Păuliș, Horia și Munar.

Dar, deși ne aflăm în ultime
le zile ale lunii martie, suprafe
țele semănate pînă acum sînt re
duse. Așa cum indică situația o- 
perativă a Direcției agricole ju- 

ț dețene, în sectorul cooperatist 
din cele 20 083 hectare destina- 

A te culturilor din prima epocă, 
DÎnă în ziua de 27 martie s-au 
realizat doar 5 922 hectare. Sînt 

" cooperative agricole, ca cele din 
Criș, Varșand, Sofronea, Secusi- 
giu, Zerindul Nou unde nu s-a 
semănat nici o palmă de teren 

ț cu sfeclă de zahăr, iar la coope
rativele agricole din Pilul, Se- 

— preuș, Covăsînț, nu a fost însă- 
" mînțată lucerna. La cooperati-

O

vele agricole din Bîrzova, ne 
mărturisea Aurel Staicu, ingine
rul agronom al unității, nici pînă 
în prezent nu s-a asigurat sămîn- 
ța de trifoi necesară acestei cul
turi, rămînînd ca această cultu
ră să fie înlocuită cu alta. Apoi, 
nu peste tot, timpul bun de lu
cru este intens folosit în aceste 
zile, fie din neglijența consiliilor 
de conducere ale C.A.P., fie din 
cauza organizării defectuoase a 
muncii în întreprinderile de me
canizare a agriculturii. La Mailat, 
ne spunea tov. Gheorghe Silaghi, 
inginer agronom al cooperativei, 
nici pînă azi I.M.A. Felnac nu a 
trimis a doua mașină de semă
nat S.P.C.-6 modificată. Avînd în 
vedere că aici urmează a fi se
mănate 200 hectare cu sfeclă de 
zahăr, se impune trimiterea ime
diată a mașinilor necesare. Din 
păcate, Mailatul nu este singu
rul caz. Nici pentru cooperativa 
din Iracoș, I.M.A. Curtici nu a 
modificat pînă acum mașina de 
semănat S.P.C.-6, ca să poată fi 
folosită la semănatul sfeclei de 
zahăr. Asemenea neajunsuri de
termină multe întîrzieri, mai ales 
în cooperativele agricole unde 
trebuie însămînțate mari supra
fețe cu sfeclă de zahăr.

Nu este mai puțin adevărat că 
și consiliile de conducere din u- 
nele unități cooperatiste se fac 
vinovate de tărăgănarea nejusti-

ficată a lucrărilor actuale, de fo
losirea incompletă a parcului de 
mașini și tractoare. La C.A.P. din 
Zimand, coqperatorii stau cu bra
țele încrucișate, așteptând „îm
bunătățirea timpului". Or, dacă 
s-ar controla zilnic starea tere
nului, s-ar găsi parcele suficiente 
unde să se poată lucra. Sînt co
operative unde situația terenului 
a fost și inai precară din cauza 
umidității excesive — în special 
în cele situate în nordul jude
țului ca Boxid și Curba — și 
totuși s-a realizat mai mult decît 
la Zimand, recuperîndu-se o bu
nă parte din răinînerea în urmă.

Dat fiind faptul că timpul a- 
fectat lucrărilor agricole din a- 
ceastă perioadă se reduce cu fie
care zi ce trece, se cere ca pe 
măsură ce terenul s-a zvîntat să 
se lucreze cu toate forțele la 
pregătirea terenului și semăna
tului, la terminarea solariilor și 
împrăștierea suplimentară a în
grășămintelor chimice pe parce
lele cu păioase. Este necesar, de 
asemenea, să se asigure o orga
nizare cît mai judicioasă a mun
cii, folosirea deplină a capacită
ții tractoarelor și utilajelor, a fie
cărei zile, a fiecărei ore bune de 
lucru, astfel îneît, pe fiecare par
celă zvîntală semănatul culturilor 
să fie executat la timp și la un 
bun nivel agrotehnic.

ELENA JUCU

LONGEVITATEA
PASIUNII

■ Am întreprins, zilele trecute, un 
raid prin cîteva facultăți din 
București, urmărind modul cum 
au fost aplicate dispozițiile Legii 
învățămîntului cu privire la re
ducerea numărului de examene 
studențești. „Nu de puține ori — 
ne relata într-o discuție recentă 
Nicolae Docili, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din Universitate — s-a 
procedat la o comasare mecani
că a două examene, semestriale, 
intr-unui singur, anual, numai și 
numai pentru a se «respecta» in
dicația de a nu depăși numărul 
anual de șapte examene". Acest 
procedeu, departe de a fi eficient 
și de a veni în sprijinul studen
ților, a dus la o îngrămădire de 
patru sau chiar cinci examene, 
din materia parcursă într-un an 
întreg, pentru sesiunea din vară.

„In iarnă, am avut două exa
mene, de un semestru fiecare, 
examene foarte ușoare, de altfel. 
In vară, însă, sînt programate 
cinci examene din materia a două 
semestre. Nu știu care a fost 
rațiunea acestei ordonanțări, dai 
o spun cu toată convingerea că 
ea este defectuoasă — ne-a măr
turisit și studentul Tudose Flo
rian, din anul III — Facultatea

OPINII
STUDENȚEȘTI

La ieșirea din monumentala clădire a „Sfintei Sofa

A mplitudinea și fervoa-
^1 rea energiilor umane ale 

epocii noastre ar fi de 
neînțeles fără aparte

nența nemijlocită la o conste
lație a socialului. însingura
rea e închistare iar zăbava în 
atemporal nu se poate justifi
ca decît în vitrina muzeului. 
Prin simplul, dar esențialul 
act al existenței însăși, subîn
țelegem mai mult ca oricînd

rea însăși. Ripostă oboselii, în
cremenirii. In ultimă instan
ță — ripostă spiritului ruti
nier.

De la rută la rută, 
țele semantice s-au 
scris unei relații,
bînd-o. Bine clădit pe per
manențe istorice și culturale, 
saltul sau înaintarea în inedit, 
caracteristice unei noi epoci 
sociale, unei noi societăți, în

valen- 
circum- 
exacer-

sensul noului nu-și poate ne
glija puterea autodepășirii, vi
talitatea interioară, permanen
ta stare de veghe a conștiin
ței, ca o condiție a ripostei îm
potriva imobilismului.

Rutina a fost definită pe 
drept ca fiind caria din interior 
a vitalității. Potențele creatoa
re ale unei lumi, ale unei cul
turi, ale unei spiritualități se 
pot trezi cu scorburi ireconcili-

I

I
I

MIHAI NEGULESCU

un florilegiu de acțiuni. Și a- 
ceasta, în primul rînd, întrucîi 
vremea pe care o trăim e o 
vreme a devenirii, a înnoirilor. 
Lupta cu inerția, captată atît 
de vibrant în versurile celui ce 
va rămîne tînăr, e metafora 
particulară a unui amplu pro
ces social. Integrarea fiecăruia 
dintre noi într-un atare pro
ces, într-un atare fluviu pre
supune continuu o aderență și 
o ripostă. Aderență la mișca-

DINAMISM
CIVIC

speță societății noastre socia
liste, nu se pot împăca însă 
cu obișnuința prăfuită, cu a- 
totliniștitoarea mulțumire de 
sine. Generat fie de șubreze
nie cultural-profesională, fie 
de interese meschine, menta
lități mic burgheze etc., un a- 
tare spirit refractar progresu
lui poate submina — cînd este 
oploșit sau trecut cu vederea 
— cele mai nobile străduințe. 
' Pentru realizarea deplină,

abile cînd se complac fie și 
temporar, în comoditate a gîn- 
dirii, în suficiență și îngustime, 
în interese limitate, pe scurt — 
sub tutela inerției.

Rutina poate fi a unui ino
fensiv birocrat. Dar birocrații 
nu sînt numai niște jalnici se
mizei ai hîrtiilor. Birocrația 
poate împăienjeni zone mult 
mai subtile ale gîndirii, ale

(Continuare tn pag. a ll-a)
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A fost comparată fabrica din 
Reghin cu trilul de privighe
toare, cu portul ce lansează 
pe ape lebede fermecate — și 
cite alte semne de exclamare 
n-au țîșnit de sub condeiul re
porterului strecurat pe sub 
poarta de intrare a combina
tului ! De fapt, metaforele au 
consacrat o realitate : osmoza 
dintre munca 
meșteșugarilor 
din Reghin și 
arta însăși.★

Ambarcațiuni, 
articole spor
tive. Iată unul 
din solidele 
puncte de spri
jin ale presti
giului cunoscu
tei fabrici ar
delene. Prezent 
în hala de fabricație, devii 
martorul convertirii lemnului 
în zeci de variante, peste 100 
de articole de sport, de la să
niuța atît de familiară străzii 
pînă la schiurile de perfor
manță.

Denumirile vaselor frapea
ză : Groenlanda, Olandezul 
zburător, Yolă finn, Yolă olim
pică. Despre drumurile pe 
care apucă produsele o dată 
ieșite de sub mîinile meșteri
lor, edificatoare sînt afirma
țiile a doi interlocutori:

— Notați cîteva adrese, ne 
îndeamnă șeful secției, ing.

COLECTIVUL DE MUNCA 
AL COMPLEXULUI DE 
INDUSTRIALIZAREA LEM
NULUI — REGHIN A 
FOST DISTINS CU TITLUL 
DE FRUNTAȘ IN ÎNTRE

CEREA SOCIALISTA 
PE TARA

Dieter Glatz, Olanda, Republi
ca Federală a Germaniei, Da
nemarca. Mii de articole de 
sport fabricate de noi pornesc 
spre beneficiarii din aceste 
țări.

— Anul trecut, completează 
tînărul loan Ignat, inginer 
tehnolog la ambarcațiuni, 
cam 30 la sută din producția 

secției a 
expediată 
export.

O mică 
pere, 
în 
halei. O Insta
lație — inova
ție locală după 
cum aflăm — 
și un 
om care 
stăpînește. 
atelierul 

probe al diferitelor piese 
lemn care o dată intrate 
suportă rigorile unui întreg e- 
xamen clinic: încercări la 
încovoiere, rupere, torsiune, 
rezistență la oboseală, probe 
de anduranță. Am zăbovit 
mult în jurul mașinii, urmă- 
rindu-i exigența cu care tria
ză valorile, oferind astfel su
portul științific activității 
constructorilor. Poposind prin-

fost 
la

încă- 
undeva 

cuprinsul

singur 
o 

Este 
de 

din 
aici

N. UDROIU 
C. POGĂCEANU<s«-

țț*
(Continuare în pag. a Il-a)

de tehnologie și chimizarea pe
trolului, de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie".

O relativ recentă dispoziție a 
Ministerului învățămîntului a 
permis susținerea în sesiunea din 
iarnă sau, în mod excepțional, 
în prima săptămână de după va
canță, a unui examen parțial din 
materia unei discipline parcursă 
pe primul semestru și al cărei 
studiu continuă în semestrul ur
mător. Cu alte cuvinte, s-a pro
pus o revenire parțială la siste
mul anterior. S-ar părea că în 
felul acesta efectele interpretării 
mecanice a unor dispoziții clare 
au fost înlăturate. Numai că 
popularizarea și programarea de
fectuoasă a examenelor parțiale 
în unele facultăți au constituit 
(actori favorizanți ai numărului 
scăzut de „amatori".

La Facultatea de forajul son
delor și exploatarea zăcămintelor 
de petrol și gaze, din cadrul 
I.P.G.G., am întîlnit la anul al 
Il-lea și o situație bizară. Din 94 
de studenți doar 18 se prezintă 
la examenul parțial de Mecani
că. Poate că nu ne-ar fi atras a- 
ienția studenții acestui an, dacă 
nu am fi fost informați că ei nu 
au mai avut și alte „parțiale". 
Ce s-a întîmplat ? Răspunsul 
l-am primit de la însuși condu
cătorul cursului, prof. Rudolf 
Voinarovski: „Preocuparea conti
nuă, permanentă, urmărirea aten
tă a participării studenților la 
cursuri, seminarii și lucrări de 
laborator, sondaje periodice prin 
lucrări de control au permis 
colectivului catedrei să constate 
că numai 21 de cursanți s-au pre
gătit cu conștiinciozitate de-a 
lungul primului semestru și ca 
atare numai acestora le-a acordat 
dreptul de a susține examenul 
parțial". Remarcăm că la disci
plina Mecanică, examenul par
țial a constituit un mijloc de sti-

LEON IANCOVICI

(Continuare în pag. a Il-a)
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CE VREȚI SA ȘTIȚI DESPRE 
VIITOAREA DV. PROFESIUNE?

FACULTATEA 
DE FINANȚE

Potrivit profilului ce i s-a 
stabilit, prin noul plan de 
învătămînt. intrat în vigoare 
de la 1 octombrie 1967, Fa
cultatea de finanțe de la A- 
cademia de studii economice 
din București și secțiile „fi
nanțe" — cursuri de zi și 
fără frecvență — ale facultă
ților de studii economice din 
Cluj și Iași, pregătesc eco
nomiști cu studii superioare 
pentru întreprinderile de 
stat Si cooperatiste, institu
ții, consilii populare, cen
tre economice. ministere, 
circumscripții si administra
ții financiare. Ministerul Fi
nanțelor, Banca Națională, 
de Investiții, Banca Agrico
lă, Banca Română de Comerț 
Exterior. Administrația Asi
gurărilor de Stat si organe
le sale teritoriale. Casa de 
Economii si Consemnațiuni 
Si organele »ale subordona
te, organele financiare ale 
Ministerelor Comerțului In
terior și Exterior, uni
unile cooperatiste jude
țene. UCECOM. Centrocoop, 
Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție etc.

Durata studiilor este de 4 
ani. pentru studenții care 
urmează învățămîntul la 
cursurile de zi si 5 ani — 
pentru cursurile serale și 
fără frecventă.

Pregătirea de specialitate 
este asigurată prin predarea 
unor discipline de cultură 
generală, a Matematicilor, a 
Dreptului și a disciplinelor 
profilatoare precum : Finan
țele orînduirilor presocialis- 
te. Finanțele Republicii So

cialiste România. Finanțe șl 
Credit, Finanțele întreprin
derilor și ramurilor economi
ei naționale. Finanțele în 
industrie, construcții si 
transporturi. Finanțele în 
agricultură. Finanțele în Co
merț. Bugetul de stat și 
controlul financiar. Eviden
ta contabilă bugetară. Circu
lație bănească și credit. Mo
nedă și credit. Finanțarea și 
creditarea investițiilor, Or
ganizarea și planificarea 
creditului și a circulației 
bănești, Tehnica operativă și 
evidenta contabilă în bănci. 
Proiecte economice.

La terminarea facultății, 
absolvenții slnt repartizați. 
In ordinea descreecîndă a 
mediilor obținute, ca econo
miști cu înaltă calificare, 
pentru a lucra la organele 
financiare din unitățile eco
nomice de stat și cooperatis
te, instituții, consiliile popu
lare municipale și județene, 
organele centrale și. îndeo
sebi. în cadrul organelor fi
nanciare bancare locale sî 
republicane. Absolvenții ca
re au obținut rezultate foar
te bune la învățătură pot fi 
repartizați în calitate de ca
dre didactice în licee, mai 
ales economice, precum șl 
în învățămîntul superior.

La Facultatea de finanțe, 
anul trecut au fost 150 de 
locuri pentru cursurile de zi, 
30 — la seral si 60 la secția 
..fără frecvență". Concursul 
de admitere constă în pro
be scrise și orale la Mate
matici (algebră si trigonome
trie) si orale la Elemente de 
economie politică.

Oamenii de știință au de
monstrat că ființele vil mani
festă o anumită sensibilitate 
față de acțiunea cîmpurilor 
magnetice. Pentru a explica 
această sensibilitate biologul 
sovietic M. P. Travkin a emis 
recent Ipoteza că diferitele e- 
fecte ale câmpurilor magneti
ce se datorează interacțiunii 
acestora cu substanțele mag
netice conținute în organism 
șl cu radicalii liberi care iau 
parte la procesele metabolice. 
Cîmpul magnetic provoacă 
probabil o reorientare a mole
culelor magnetice ceea ce poa
te avea un efect decisiv asu
pra activității biopolimerllor. 
Travkin consideră că sensibi
litatea organismelor vii acțio
nează la diferite nivele. La ni
vel molecular, arată el, are loc 
o reorientare a moleculelor 
complexe care iau parte la 
procesele vitale. La nivel ce
lular, cîmpul magnetic modifi
că direcția de mișcare a elec-

APA
MAGNETIZATĂ

..BIJUTERIA" AȘTEAPTĂ...
CONSTRUCTORII

tronllor și ionilor și. în conse
cință, viteza de pătrundere a 
ionilor prin membranele celu
lare. Acest fapt este de na
tură să afecteze direcția șl In
tensitatea proceselor biochimi
ce care au loc în celulă.

Alte Ipoteze arată că aceste 
cîmpurl magnetice modifică 
sensul de rotație al nucleelor 
atomilor de hidrogen conți
nuți în apă șl în alte molecule. 
Potrivit acestor ipoteze, mag
netismul afectează organismul 
viu prin modificarea structurii 
celulelor care conțin apă sau 
alte lichide. în sprijinul aces
tor afirmații a fost adusă con
statarea mal multor cercetă
tori care au arătat că apa tre
cută printre polii unul mag
net Intens șl constant diferă de 
apa obișnuită printr-o serie ce 
însușiri noi. Cea mal intere
santă dintre ele este aceea că 
în doze mari „apa magnetiza- 
tă" este fiziologic activă șl 
toxică.

CONVORBIRE

în Iun* septembrie anul trecut, magazinul „Bijuteria" de pe Cale* 
▼lctoriel a fost închis pentru „renovare".

Că nu «-a „renovat", se poate vedea din fotografia alăturata. De 
m»l bine de o lună, ușile sînt închise șl... se așteaptă, probabil, 
auto-renovarea. Nu se vede nici picior de constructor aici. Spa
țiul comercial este, astfel, nefolosit de mal bine de șase luni, ceea 
aa însemnează gute de mii de lei pagubă. Cine suportă această 
pierdere la un magazin cu serios vad comercial î

ȘT. GANESCU

Cel mai tînăr muzeu
In aceat început de 

primăvară s-a născut 
cel mal tînfir mu
zeu al județului Su
ceava — în comuna 
Boroala. Un început 
modest, eîteva obiecte 
expuse 9I o notiță dea
supra „1 martie 1969. 
Muzeul etnografic al 
satului*. La acestea 

adaugă un îndemn 
sugestiv : „Dragi con
săteni, vizitați înce
putul de muzeu sătesc 
al Boroaiel, dțn aces
te modeste vitrine

(două), $i participați 
la îmbogățirea lui".

Intr-adevăr, în cîte- 
va zile, în cele două 
vitrine au fost expu
se obiecte specifice 
din părțile locului. în
tre acestea, se aflau 
donițe mici din lemn 
lucrate de mină, cu
țite primitive, scoar
țe, lălcere, cioplituri 
in lemn și altele. Me
ritul celor ce au tre
cut la înființarea a- 
cestul muzeu ține șl 
de străduința lor de

a găsi relicve Istorica 
din trecutul comunei, 

în acest sens, s-au 
găsit numere din zia
rul local „Vestitorul 
satelor", care apărea 
intre 1919—1943, avînd 
în frunte pe entuzias
tul Nicolae Stoleru. 
Dintre redactori, bă- 
trînul Vasile Tomegea, 
în vîrstă de 87 ani, a 
adus scrisori și dări 
de seamă ale vremii 
referitoare la situația 
comunei șl Istoricul 
el.

răutăciosul adolescent 
rulează la Republica (orele 9 ; 
11,15. 13,45| 16.15. 18.45, 21.15).
RISCURILE MESERIEI rulează la 
Luceafărul (oțele 9,15 , 11,30 ;
13.45 , 16 . 18,30 ; 20,45). PLAJELE 
LUMII rulează la București (orele 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ■ 17 | 19 I 21). TATA 
DE FAMILIE rulează la Festival 
(orele 8,30 , 11 , 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
21). LA EST DE EDEN rulează ia 
Victoria (orele 8 ,30 , 11 ; 13,30 , 16;
18.30 : 20.45). OAMENI ÎMPIETRIT! 
rulează la Centra) (orele 12,15 ;
18.45) . UN BARBAT ȘI O FE
MEIE (orele 10 , 14,15 , 16,30 . 20,45). 
PRIMUL ÎNVĂȚĂTOR rulează la 
Union (orele 15,30 : 18 , AVEN
TURA orele 20,30). PE TEREN 
PROPRIU ruleazS la Lumina (o- 
rele 8.30—16,30 în continuare i
18.45 : 20,45). MICUL FUGAR ru
lează la Doina (orele 9 ; 11 . 13 j 
15 UN OM PENTRU ETERNI
TATE orele 18,15 ; 20,30). PAȘA
rulează la Feroviar (orele 8 ; 12,15; 
în continuare ; 14,30 16,45 ; 19 î
21.15) . Excelsior (orele 9 . 11,18:
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15). Modern (o- 
rele 9,W» » 11,45 ; 14 : 18.15 ; 18,30 ;
20.45) . Flamura (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 . 18,15 ; 20,30). Arta (orele
8,45—18,15 în continuare ; 18,15 ;
20.15) . TARZAN. OMUL MAIMU
ȚA ; FIUI. LUI TARZAN rulează 
la înfrățirea (orele 15,30 ; 19). 
.....APO! B-A NĂSCUT LEGEN
DA" rulează la Buzești (orele
15.30 : 18 ; 20,30). Moșilor (orele
15,30 ; 18 ; 20,30). RIO BRAVO ru
lează la Dacia (orele 8,45—14,15 în 
continuare ; 17,15 : 20). Miorița (o- 
rele 9.45 ; 13 i 18,30 t 19,45). F1O- 
reasca (orele 11 ; 14 : 17 ; 20).
ROLLS ROYCE-UL GALBEN ru
lează Ia Bucegî (orele 9,30 ; 12 1 
15,30 ; 18 ; 20.30). Glulești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30). Aurora (orele 
10 ; 13 ; 15.30 . 18 ; 20,30). UN DE
LICT APROAPE PERFECT rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18).
ASTA SEARA MA DISTREZ (ru
lează la Lira (orele 15,30 » 18 l

20,15). BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Drumul Sării (orele 15 ;
17.30 ; 20) Volga (orele 9,30 ; 16 ;
18.15 : 20.30). CUȚITUL ÎN APA 
rulează ia Cotroceni (orele 15.30 ; 
18 . 20,30). PENTRU ÎNCĂ PU
ȚINI DOLARI rulează la Melodia 
(orele 9 ; 11,15 î 13,30 ; 18 i 18.Î5 ;
20,30). Grlvița (orele 9 : 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). Gloria (O-
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; IR ; 18,15 ;
20.30) . Tomis (orele 9.30 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 . 20.30). MARELE ȘAR
PE rulează la viitorul (orele 15,30 ; 
18). CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Popular (orele
15.30 . 19,30). JUDOKA, AGENT
SECRET rulează la Munca (orele 
16 ; 18). AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER ; MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Cosmos (o- 
rele 15,30 ; 19) PIANELE MECANI
CE rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18) TAFF1 ȘI VÎNATORUL ru
lează Ia Vitan (orele 15,30). CASA 
MAMEI NOASTRE rulează la Ra
hova (orele 15.30 . 18 ; 20,30). EX
PRESUL COLONELULUI VON 
RYAN rulează la Progresul (orele 
15,30 : 18 ; IN ORAȘUL „S* orele
20.30) FELDMAREȘALA rulează 
la Pacea (orele 15,30 i 18 ; 20,30). 
ÎMPUȘCATURI SUB SPINZU- 
RATOARE rulează la Crîngași (o- 
rele 15.30 18 ! 20,15). DRAGA BRI
GITTE rulează la Ferentari (orele 
15,30 . 18 ; 20,15). CAMPIONII — 
MÎNDRIA NOASTRA ; REGELE 
FOTBAL ; PLEDOARIE PENTRU 
VOLEI ; SPORTUL DE IARNA 
ÎN MUNȚII ROMANȚEI ! CULTU
RISMUL ; PLEDOARIE PENTRU 
BOX ; ATLETISM : DOMNIA SA, 
PIETONUL rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

VINERI, 28 MARTIE 1989

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Sala Palatului : RĂPI
REA DIN SERAI — Ora 10,30 ; CA

O ANIVERSARE
Anul acesta se împlinesc 15 ani de la înființarea Ansamblului 

sîrb de stat de cîntece și jocuri din Timișoara. Ani de activitate 
rodnică, reflectată în cele peste 2 000 de spectacole, vizionate de 
mai mult de un mflion de spectatori din întreaga țară, fără a mai 
socoti și pe cei prezenți la spectacolele din turneele peste hotare.

In întîmpinarea aniversării, artiștii ansamblului pregătesc un nou 
spectacol intitulat „Timlșule, apă lină", care va aduce pe scenă cîn
tece și jocuri populare românești, sîrbeștl, maghiare și germane. 
Ansamblul pregătește de asemenea un turneu în țară șl străinătate.

P. S.

I ATELIER 1
I la Teatrul „Al. Davila"

Teatrul plteștean, mereu 
prezent șl activ în viața tea
trală, a inițiat de curînd o 
nouă modalitate de a-șl sluji 
politica sa de repertoriu si. 
implicit, piesa contemporană 
românească, înfilnțînd pe sce
na Teatrului de păpuși sala

EDITURA TINERETULUI 
M. Sadoveanu : „FRAȚII 
JDERI", lei 8,50 ; Mariana 
Costescu : „POEMELE DE- 
SĂVIRȘIRII NOASTRE" J 
Iei 4 ; Niculae Motoc: „CEA
SUL UMBREI", lei 6,50 ; 
Sergiu Verona : „ARHIVE 
SECRETE" lei 9,25 ; loan 
Micu : „ENIGMA PEȘTERII 
DIN TlMPA" (colecția „Te
merarii"). nr. 59—60, lei 1,50 
+ 1,50 ; T. Mușatescu :
„ALE VIEȚII VALURI", lei

ATELIER. Repertoriul Atelie
rului este divers șl îndrăzneț, 
propunîndu-și să joace, în 
egală măsură, autori ca Usti
nov, Albee, Camus, MrOzek, 
"Weiss, alături de Sorescu, Ivă- 
nescu, Păunescu, Teodorescu, 
Chitic, Astaloș și alții. Cuvîn- 
tul de deschidere, al directo
rului, Constantin Dinlschlotu, 
clar, precis, atașat, poate în
semna încă un pas către în
țelegerea șl promovarea tine
rilor dramaturgi. Atelier 1 de
butează printr-un spectacol 
cupe, Mica dramă de Cezar 
Ivănescu șl Vin soldați! de 
Gheorghe Astaloș. Piesele dez
bat aceeași tematică, dar vă
zută din unghiuri diferite ; 
imaginînd efectele războiului 
asupra psihologiei oamenilor 
din diferite medii șl de dife
rite vîrste. Ivănescu este grav, 
tragic, el tale o felie de în
tuneric și-o rostogolește dure
ros peste cele trei personaje : 
Adam, Omul și Masca (care 
nu este altceva decît femeia, 
femeia mamă și soție, femela 
eternă, lovită întotdeauna cel 
mai crunt în asemenea cazuri).

Dacă excludem unele tonuri 
stridente prin excesiva lor 
violență, Petre Tanasievicl 
creează momente de autentic 
tragism. Traian Pârlog, măsu
rat și firesc în revoltele sale, 
alături de Mihaela Radu-Dum- 
bravă, conturează precis două 
destine.

(Urmart din pag. I)

tre ei, am cunoscut îndeaproa
pe pe omul care „dă tonul" 
aici, confundîndu-se cu ceea ce 
am numi, fără echivoc, idea- 
lui pasiunii. Numele său i 
Ion Polen.

★
Sîntem în magazia de in

strumente muzicale. Nici o îm
binare de fraze nu poate să 
redea sentimentul cu care te 
miști în acest spațiu dominat 
de volumele desprinse din 
cîntec și destinate lui. Sînt 
aici, rafturi pe etajere, par
tea cea mai grațioasă a muncii 
oamenilor ce populează atelie
rul vecin : viori, ghitare, man
doline, violoncele. Privirea cu
prinde spațiul halei de fabri
cație, remarcind cu ușurință 
procentul ridicat de feminita
te în rîndul personalului. Nici 
nu s-ar putea concepe o mai 
deplină coincidență între pro
dus și producător.

Pe unul din pereții depozi
tului, denumire improprie lo
cului, desprindem din lista ex
pusă : Anglia, R.F.G., Dane
marca, Austria, Grecia, Aus
tralia, Israel, Turcia, S.U.A. 
Ați identificat desigur locurile 
unde vor ajunge instrumentele 
aflate astăzi aici. 27 000 de in
strumente muzicale au prevă
zute între filele lor anul 1969.

★
Se află în fața noastră omul 

a cărui întîlnire ne obsedează 
de la intrarea în fabrică. L-am 
putea numi părinte al viorii, 
deși, după cum ne mărturiseș
te, nu și-a păstrat pentru el 
nici una din viorile pe care le-a 
lucrat în lunga-i carieră de 
lutier. Poate fi considerat, fără 
a greși, un intim al viorii deși 
nu știe a cînta la acest in
strument. Dar din multele a- 
tribute care i se potrivesc ca 
o mănușă, Roman Boianciuc 
este înainte de toate un maes
tru al instrumentelor muzica
le. L-a „avertizat" de aceasta 
„Medalia Muncii", primită în 
1952. I-a confirmat-o titlul 
de Laureat al Premiului de 
Stat cu care a fost distins doi 
ani mai tîrziu, și apoi „Ordi
nul Muncii" în 1959. O repetă 
întruna instrumentele care-i 
poartă încrustat talentul în 
sălile de concert.

Dintre dosarele ce umplu du
lapul din perete răsare un 
dreptunghi de hîrtie. Este o 
scurtă dar călduroasă apre
ciere la adresa lui, notată

acolo de mîna unul maestru i 
David Oistrah. Ies la iveală 
icrisori, texte de specialitate. 
„Legăturile profesionale" ale 
meșterului Boianciuc alcătu
iesc o adevărată rețea pe har
ta Europei. Ca să te apropii 
mai mult de dimensiunile pa
siunii sale, trebuie să-i urmă
rești explicațiile, adevărata 
fragmente de prelegere.

— Zi și noapte, duminica, 
visez numai asta — viorile, 
ne mărturisește Roman Boian
ciuc.

Iar ca lucrurile să fie mai 
clare, adaugă :

— Din J951 am fost numai 
de trei ori în concediu. De șa
se ani n-am fost de loc. Une-

TATEA 
PASIUNII

ori, rămln ft clto 12 oro fn 
atelier...

îl punem întrebări, uneori 
și mai multe în același timp. 
Ne răspunde cu calmul cu 
care ar măsura din ochi dacă 
o placă de lemn, cea din 
mîna stingă, să zicem, este 
mai potrivită pentru vioară, 
fiind mai veche („o grindă de 
ia clădirea gării care s-a dă
râmat") decît cea din mîna 
dreaptă („este prea nouă și 
încă nu-i uscată"). în citeva 
rînduri ne atrage atenția, cu 
grija omului care nu uită de 
cei ce i-au deschis gustul pen
tru meserie :

— Lucrez de 35 de ani la 
instrumente muzicale. Mereu 
mi-aduc aminte de cel care 
m-a îndrumat să mă apuc de 
viori : Ion Sdrghei, fostul di
rector al școlii de meserii, ca
re locuiește astăzi la Cîmpu- 
iung Moldovenesc. El mi-a 
dezvoltat gustul pentru aceas
tă frumoasă meserie.

în modestia ce-1 caracteri
zează, Roman Boianciuc a o- 
mis să menționeze una din 
preocupările lui de fiecare zi i 
transmiterea propriei expe
riențe numeroșilor tineri cu 
care lucrează. La Complexul 
de industrializarea lemnului — 
Reghin muncesc eîteva sute 
de tineri. Amintim pe Ale
xandru Fogarași și Petru 
Wiski de la secția articole 
sportive, Eugen Liți de la am
barcațiuni, Laszlo Huba de la 
instrumente muzicale, lucră
tor la faza sculptat gituri de 
viori, în timpul liber un apre
ciat gravor in lemn. Dar poate 
cel mai nimerit este, pentru 
a ilustra perenitatea pasiunii 
transmisă în timp, să deschi
dem ușa ce separă locul de 
muncă al maistrului Boian
ciuc de atelierul unde lucrea
ză oamenii din subordinea sa. 
Să ne oprim la două nume de 
tineri: Florea Precup și Ni- 
colae Ciorbă. Primul are de 
făcut o vioară comandată din 
America. Celălalt lucrează la 
o vioară specială.

— Sînt aproape în stare să 
mă înlocuiască, aș vrea să re
țină numai, că nu-i suficient 
ce au învățat de ia mine. Tre
buie să învețe continuu, mal 
ales de-acum încolo.

...Ieșim încet, cu teama de a 
nu sustrage atenția meșterului 
aplecat deja spre surceaua de 
lemn ciocănită cu degetul. A 
sosit de mult ora încheierii lu
crului, dar In micul atelier 
nimic nu trădează aceasta—

★
O frază laconică sosită la 

redacție : Complexul de in
dustrializarea lemnului a pri
mit titlul de fruntaș în între
cerea socialistă în cadrul gru
pei B. Bilanțul sună laconic i 
103,5 la sută realizată produc
ția globală ; 102,6 producția 
marfă vîndută și încasată. 
Planul de export a fost înde
plinit în proporție de 110,3 la 
sută. Beneficii peste plan — 
aproape două milioane. O ex
primare sintetică a muncii de 
fiecare zi ce se desfășoară în 
incinta Complexului de indus
trializare a lemnului din Re
ghin. Incompletă însă, dacă nu 
stai de vorbă cu Roman 
ianciuc, cu Ion Polen, cu F\°' 
rea Precup, cu Nicolae Cior
bă, pilduitori pentru ceea ce 
se numește longevitatea pasiu
nii.

TELEFONICĂ

DESPRE... TELEFOANE
— Anul acesta, locuitorii Capi

talei vor beneficia de încă 8 000 
de posturi telefonice. Am aflat că 
pînă în anul 1972, în etape, se 
vor instala încă 25 090 de linii. Ce
lorlalte orașe, capitale de județ 
sau municipii, ce perspective le 
oferiți în privința telefoniei ?

— Către sfîrșitul acestui an — 
ne-a declarat tovarășul Dinu Ten- 
tea, director general în 
M.P.T. — vor fi date în 
funcțiune noi centrale telefo
nice automate la Alba Iulia, R. 
Sărat, Slobozia și Brad. Tot în 
acest an își vor extinde capaci
tatea centralele automate de la 
Sibiu, Tîrgovișle, Brăila, Botoșani, 
Deva, Reșița, Piatra Neamț, Sina
ia, Tg. Jiu. La Zalău, Sf. Gheor
ghe, Alexandria, Bistrița, Vaslui, 
Miercurea Ciuc noile centrale au
tomate vor intra în funcțiune în 
anul viitor.

— Ce ne puteți spune despre 
condițiile în care se va dezvolta 
în viitor în țara noastră telefonia 
automată Interurbană ?

— Pentru dezvoltarea în conti
nuare a telefoniei interurbane au
tomate au fost achiziționate echi
pamente moderne de comutație

telefonică. în anii următori, aces
te echipamente vor fi fabricate 
în țară.

— Am aflat că se lucrează In
tens la conectarea noastră la re- 
țeua semi-automată internațională.

— De curînd, în centralele semi
automate București au început 
probele pentru legături de acest 
tip cu eîteva țări europene : An
glia, Austria, Bulgaria, Franța, 
Grecia. Italia, Ungaria, U.R.S.S., 
Polonia, R.D.G., R. F. a Germa
niei, Elveția, Cehoslovacia, Iugo
slavia.

— Ce perspective ne oferă în 
viitor telefonia din punct de ve
dere al automatizării interna
ționale 7

— După 1970, în funcție de creș
terea traficului internațional, se 
va putea trece mai întîi ta extin
derea legăturilor seml-automate 
internaționale apoi la conexiuni 
automate internaționale cu echi
pamente de telefonie care vor 
realiza legăturile internaționale 
între abonați fără nici o inter
venție din partea operatoarelor.

I. M.

I„Vin soldați!" este o „joacă" 
cu tîlc. Teatrul este o joacă, I 
spune autorul, o joacă în care I 
cineva cade, dar nu rămîne | 

cu semne, în care cineva este
I împușcat, dar nu moare, în 
Icare cineva plînge, dar nu cu I 

lacrimi. Așa o tratează și re- I 
gizorul Radu Boroianu, înso- ® 

. țind piesa cu un cîntec săltâ- 
j reț, executat de copii, parcă I 
I în așteptarea unor actori am- I 
| bulanți de comedie, cîntec | 

reluat și repetat pe diverse

Ivoci pînă ia sfîrșitul piesei. . 
Soldați! sînt însă, de la în- ] 
ceput, țintuiți în scenă. Erol I 
„cunosouți, recunoscuțl, necu- 1 
noscuți", generali și soldați,

I comandanți de geniu si mutl- I 
lăți, cu totti repetă cele eîteva | 
replici obsesive, reușind să-și 
afle contur mai ales prin in . 
terpretarea actorilor Sorin I 

I Gheorghiu, Cornel Poenaru, I
Dimitrie Bltang. Remarcăm, ■ 
de asemenea, în două roluri 
mai puțin generoase contri- | 
buția de calitate a Mioarei j 
Iatan și a lui Sandu Popa. | 

I Scenografia — Helmut Sturner
— a reușit să sugereze spațiu ■ 
și planuri de joc, unde prac- I 
tic îngustimea scenei constl- I 
tute o evidență. Cu acest -k- ■ 

ITELIER, Teatrul din Pitești 
adaugă reușitelor sale cu o- I 
cazla împlinirii, în această I 
lună, a 20 de ani de actlvita- ■ 

| te, o nouă inițiativă.

I COMAN ȘOVA

TOM IP OL DV. LOISES
VALERIA RUSTICANA ; PAIAȚE
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
VOIEVODUL ȚIGANILOR — ora 
19,30 ; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : HEIDEL- 
BERGUL DE ALTADATA — 
ora 19,30 ; rsala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 19,30 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : CANDIDA
— ora 15 ; UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚA - ora 20 ; (sala 
Studio) : MELODIE VARȘOVIA- 
NA — ora 20 ; Teatrul de Come
die : OPINIA PUBLICA — ora 
20 ; Teatrul Mic : TANGO — ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" (b-dul 
Magheru) : CÎND LUNA E AL
BASTRA — ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : ANONIMUL (premieră) — 
ora 20 ; Teatrul Glulești ; VISUL 
UNEI NOPȚI DE IARNA — ora 
19,30 ; Teatrul „Barbu Delavran- 
cea“ : MUȘTELE (premieră) —
ora 20 ; Studioul I.A.T.C. : GE
MENII — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : EGMONT — ora 16 ; 
Teatrul „Țăndărică'* (Calea Vic
toriei): AVENTURILE LUI PLUM- 
PLUM — ora 10 ; (sala din str. 
Academiei) : A FUGIT UN TREN
— ora 10 ; Teatrul satlrlc-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : CA
FEAUA CU LAPTE DE ADIO — 
ora 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei) : FEMEI, FEMEI, FEMEI — 
ora 19,30 ; Ansamblul artistic 
U.G.S. : SELECȚIUNI ’68 — ora 
20 ; Circul de Stat : CIRCUL „O- 
RION" (R. P. Bulgaria) — ora 19,30.

atomului. Sistemul periodic • 
11,30 — Limba rusă — lecția 48
• 12,00 — Limba spaniolă — lec
ția 52 > 12,30 închiderea
emisiunii de dimineață • 17,30
— Telex TV < 17,35 — Ac
tualitatea economică • 18,05 — 
Limba spaniolă. Lecția 52 (re
luare) ț 18,30 — Brățara de aur
— emisiune pentru tineret. ,,O- 
llmpiada tinerilor mecanizatori"
• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,30 — Teleglob — emisiune 
de călătorii geografice : Veneția
• 19,55 — Campionatul mondial 
de hochei pe gheață : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia. în pauze : Reflec
tor ; Artă plastică : „Prin expo
ziții" • 22,15 — Mult e dulce Șl 
frumoasă — emisiune de limbă 
română • 22,35 — Romanțe in
terpretate de Ioana Radu • 22,55
— Telejurnalul de noapte.

LA CLUBURILE TINERETULUI 
DIN BUCUREȘTI

Ateneul Tineretului (sectorul I): 
Amfiteatrul Artelor Plastice : 
vernisajul expoziției de pictură 
șl grafică Ion Fllipescu șl Du
mitru Guriță (ora 19).

Unlversal-Club (sectorul HI) : 
Club muzical : compozitorul
Const. Romașcanu vorbește des
pre Rapsodiile lui George Enescu 
(ora 17).

Clubul elevilor (sectorul IV) :
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• 10,30 — TV pentru specialiști. 
Medicină j Ocitoclna • 11,00 — 
Pentru elevi. Consultații la fizici 
(clasa a VIII-a). Tema : Structura

„Carnavalul florilor de primăva
ră", organizat de elevii școlilor
de arta pentru colegii din licee 
(ora 17).

Tehnic -Club (sectorul V) i
Cursul ,,.Mozaic științific* ; ,„Oro-
logll biologice* — vorbește dr. 
Ion Lungeanu de la Institutul de 
botanică nl Universității (ora 
16,30) ; seară de poezie Verlaine 
(ora 19).

Modern-CIub (sectorul VIII) : 
Ziua elevilor : discuții cu cerce
tători de la Institutul de peda
gogie și psihologie, concurs de 
muzică ușoară, dans cu formația 
„Discipolii" fora 18).

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

BUCUREȘTI
• Recital de orgă susținut de 

Mircea Drăgan ; dans modern, cu 
Anca Beuran, Cornelia Iftode șl 
Anca Drăgănescu ; recital de poe
zie susținut de actrița Ina Otilia 
Ghiulea, de la Teatrul Municipal; 
Cîntece grecești Interpretate ue 
Nigos Apostolldls (Student-Club, 
vineri, ora 20).

CLUJ

• Spectacol muzlcal-coregraflc 
prezentat de ansamblul Casei de 
cultură a studenților din Brașov 
(Sala de spectacole, slmbata, 
ora 20).

GALAȚI
• Seară cultural-dlstractivă șl 

dans — organizatori : studenții a- 
nulul III — industrii alimentare, 
Institutul politehnic (Cantina com
plexului social-studențesc, slm- 
bătă, ora 20).

IAȘI

• „Cine l-a ucis pe Carol al 
VI-lea T", comedie în două părți 
de D. Nohen — prezintă formația 
de teatru a Institutului politehnic 
(Sala de spectacole, sîmbătă, ora 
20).
• Dans (Sala de dans, slmbătl, 

ora 20).

CRAIOVA
• Ciclul „La porțile cunoaște

rii" : „Elena Farago" — prezintă 
prof. dr. C. D. Papastate ; dans 
(Sălile Casei, sîmbătă, ora 20).

Vedere a Combinatului chimic Turnu Măgurele
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mulare pentru studenții sirguin- 
cioși. Faptul că, din cei 18 pre
zenți, 15 au promovat cu note 
intre 7 și 9, iar numai trei cu 
nota 6 e o dovadă a justei o- 
rientări a catedrei. Vorbind des
pre sprijinul care a vrut să-l 
însemne pentru studenți exame
nul parțial, conf. dr. ing. Ion To
cau, decanul facultății, ne-a 
mărturisit: „La examene s-au
prezentat din proprie inițiativă 
studenții din „primul eșalon", cu 
o bună pregătire in timpul se
mestrului. Normăl ar fi fost ca o 
ușurare de volum de material 
pentru studiu să fie făcută cu 
acest prilej de cei care au difi
cultăți. Dar dintre aceștia numai 
cîțiva s-au deranjat!". Examene
le parțiale au constituit totuși o 
preocupare pentru studenți. Slaba

parțial a fost comunicată cu cî- 
teva zile înaintea sesiunii. La so
licitarea studenților de a se pre
zenta la examenul partial de „E- 
conomia agrară", răspunsul a fost 
categoric și a nemulțumit pe cei 
interesați: „Dacă vreți să dați 
examenul, îl propuneți în sesiu
ne 1". Adică, între examenele o- 
bligatorii, cu toate că numărul 
acestora s-a ridicat la trei, cu 
toate că informarea asupra exa
menului parțial s-a făcut în ia
nuarie și, contrar dispoziției Mi
nisterului Invățămîntului, care 
prevede negru pe alb că în ca
zuri excepționale (față de ușu
rința cu care în alte facultăți s-a 
programat examenul parțial după 
vacanță, situația de aici a fost 
intr-adevăr excepțională!), exa
menul se poate susține în prima 
săptămînă a semestrului al doi
lea. In această situație, dintre

Examenele
parțiale

lor participare se datorează 
(spun ei) în bună măsură, defi
ciențelor din sistemul informațio
nal. Organizarea „parțialelor" 
ne-a fost adusă la cunoștință doar 
cu puțin înainte de sesiunea de 
examene de iamă, arăta studen
tul Ștefan Cocîrlă, din anul al 
III-lea de la Facultatea de teh
nologia și chimizarea petrolului, 
iar mai mulți studenți, printre 
care și Nicolae Nicol eseu, de la 
Facultatea de foraj, au criticat 
modul defectuos de programare 
a acestor examene. Au fost cazuri 
cind nici după venirea din va
canță „șarada" zilelor pentru e- 
xaminare nu a fost rezolvată, a- 
nunțîndu-se aceasta de pe o zi 
pe alta.

Studenții anului IV de la Fa
cultatea de economia producției 
— Academia de Studii Economi
ce — au susținut tn sesiunea din 
iamă trei examene foarte difici
le. Cursul de „Evidență agrară", 
care a constituit obiectul unuia 
dintre ele, a fost predat de-a lun
gul a trei semestre. Vestea posi
bilității da a susține un examen

numeroșii entuziaști la început 
n-a rămas nici unul.

Exemple de genul celor arăta
te mai sus sînt multe și le-am 
întîlnit în toate facultățile care 
au constituit obiectivul raidului 
nostru. Deficiența constă în pri
mul rînd în aplicarea mecanică 
a unor dispoziții clare în privința 
reducerii numărului anual de e- 
xamene. In al doilea rînd, o vină 
poartă secretariatele facultăților, 
reprezentanții studenților în con
siliile profesorale și comisiile pro
fesionale A. S. care aveau dato
ria să informeze la timp studenții 
asupra dispoziției primite de Mi
nisterul Invățămîntului. Nu pu
tem fi de acord, însă, nici cu 
neseriozitatea unor studenți care 
au pus examinatorii în situația 
ca, din zeci de solicitanți ini
țiali, să nu aibă pe cine examina.

Am prezentat aceste aspecte 
in speranța că senatele și consi
liile profesorale din facultăți vor 
proceda de acum înainte cu mai 
multă operativitate ți atenție ți 
oor evita situații de acest gen.
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acțiunii, ale răspunderilor so
ciale și profesionale. Un așa- 
zis birocrat inofensiv e numai 
prototipul „arhaic". Subtiliza
te, acoladele inerției și ale ru
tinei nu duc lipsă de suplețe, 
de subțirime. Ele pot înflori 
și se pot revărsa deodată, ne- 
stînjenite, în dosul cîtor și mai 
cîtor regulamente și dispozi- 
țiuni, în dosul corectitudinii 
de circumstanță. Dar unghe
rele cele mai prielnice ale ru
tinei sînt fără îndoială lenea 
de gîndire, incalificarea, fuga 
de răspundere, lipsa de verte- 
hrare morală și profesională 
lnnoind o mentalitate, inovînd 
tehnologii, creînd o lume ine
dită, trebuie să avem forța de 
a ne autodepăși.

Lupta cu inerția și rutina, 
nelipsită uneori de momente 
dramatice, este înnobilată, în 
procesul istoric constructiv pe 
care îl trăim de forța cu care 
proclamăm autoritatea creației 
autentice, autoritatea edtș 3- 
rii plurivalente la care parti
cipăm.

Ceea ce ni se destăinuie

DINAMISM 
CIVIC

ochilor fiind îndeobște „opera 
finită", rămînem impresionați 
în primul rînd de capacitatea 
omului-constructor de a afir
ma. Afirmație de care este 
conștient, afirmație pentru 
care are deplină calificare.

Pentru a ajunge la această 
altitudine civică a momentului 
de afirmare, constructorul a- 
cestei societăți s-a bazat și pe 
virtuțile, moștenite din neam 
în neam, ale acestui popor — 
să amintim hărnicia, setea de 
progres — dar și pe alte însu
șiri pe care și le-a desăvîrșit 
într-o luptă surdă cu condiția 
sa anterioară. S-a consumat 
cîndva destidă cerneală vor- 
bindu-se de balcanism, de pre
destinata supunere sub vre
muri a românului, de spiritul 
său prin excelență „contem
plativ". Ceea ce putea să pară 
unora definitoriu nu era însă 
decît un pospai efemer, grima 
fugară a unor profunzimi mai 
complexe. Contemplația sa — 
retragere în propriile adincimt, 
strălucit sesizată de mari ana
liști — nu era altceva decît 
vulcanul în care se încingea 
surd lava menită să măture 
propria-i ezitare, propria ne- 
aderență la istoricitate.

Spiritul activ, creator, care 
încunună și vitalizează con
temporaneitatea românească 
în care trăim, se împlinește ca 
realitate uman-istorică, tocmai 
sub semnul acelei neîntrerupte 
negații a inerțiilor de tot fe
lul. Spațiul pentru mai bine și 
mai bun din cultură, din eco
nomie, din viața spirituală a 
societății noastre socialiste este 
constelat cu biografii și desti
ne a căror calificare superioa
ră consistă în spiritul potriv
nic rutinei și închistării, în 
spiritul aderenței la epocă. în
florirea multilaterală a perso
nalității oamenilor e zăcămîn- 
tul de comori nestemate pe 
care România și-l valorifică 
pe deplin. Înaintarea este cer
tă iar hățișele închistării sau 
rutinei nu pot rezista pasului 
ei hotărît.
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vizită In turcia
A PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

NICOLAE CEAUSESCU

TELEGRAME DE FELICITARE
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populația Istanbululul care de 
flecare dată își manifestă cal
da simpatie șl sentimentele 
prietenești față de solii po
porului român. Mii și mil de 
oameni aflațl de-a lungul bu
levardelor Împodobite cu dra
pelele de stat ala României șl 
Turciei au salutat ca pe un 
prieten apropiat pe președin
tele Consiliului de Stat al 
României. Muncitori de la 
șantierele din împrejurimi, co- 
merclanțl, gospodine, studenți 
șl școlari, toate categoriile de 
locuitori ai orașului Istanbul 
fluturau batiste, aplaudau sau 
făceau semne prietenești la 
trecerea oaspeților români.

Vizitlnd sălile Palatuluf- 
muzeu Topkapl, oaspeții ro
mâni au făcut cunoștință cu 
bogata colecție de porțela
nuri produse In cele mai re
numite manufacturi din Asia 
și Europa, au fost vizitate, de 
asemenea, valoroasa colecție 
de obiecte de aur și argint, 
' .'ițstate cu pietre prețioase, 
ex, tițiile de costume de 
epocă cuprinzînd vestminte 
ale sultanilor și curteni
lor. Un interes deosebit 
prezintă, prin valoarea lor 
artistică și istorică, numeroase
le arme de luptă și de para
dă primite in dar sau captura
te de sultani de-a lungul se
colelor. Tot la Topkapl sînt 
expuse tronurile împodobite 
cu nestemate ale diverșilor 
sultani ai imperiului otoman.

In continuarea vizitei, oaspe
ții români s-au oprit la cele
brul monument al artei bi
zantine „Sfînta Sofia", una 
dintre cele mai vestite capo
dopere arhitectonice din lume, 
dattnd încă din secolul VI. 
Directorul muzeului a dat 
oaspeților ample explicații 
despre istoricul construirii a- 
cestui monument și semnifica
ția sa în arhitectura bizantină, 
despre transformările pe care 
le-a cunoscut de-a lungul vre
murilor și importanța sa ac
tuală ca monument cu valoare 
istoria " și educativă.

La Sjîrșitul vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu a mul
țumit directorului muzeului

DREPTURILE DOCTORANZILOR ÎN 
PERIOADA STAGIULUI DE PREGĂTIRE

Doctorantura reprezintă u- 
na din multiplele posibilități 
ce se oferă tinerilor absol
venți ai institutelor de în- 
vățămînt superior pentru 
continuarea și întregirea cu
noștințelor de specialitate 
dobîndite în timpul facultă
ții, pentru valorificarea su
perioară a potențialului ști
ințific în cadrul unui proces 
de cercetare și studiu orga
nizat.

Prin funcția sa socială de 
formare și perfecționare a 
cadrelor de specialiști nece
sari celor mai diverse do
menii de activitate științifi
că și tehnică, instituția doc- 
toranturii răspunde unor ce
rințe obiective, integrîndu-se 
fericit în complexul și multi
lateralul proces de îmbinare 
a științei cu producția. Ast
fel, pentru a da numai un 
exemplu, alegerea tematicii 
tezelor de doctorat se face 
în strînsă legătură cu pro
blemele majore ale produc
ției, care. în numeroase ca
zuri, își găsesc soluționarea 
prin studiile și cercetările 
doctoranzilor. In același timp, 
actele normative privitoare 
la condițiile de acordare a 
titlurilor științifice — H.C.M. 
nr. 1058/1967, H.C.M. nr. 
2910/1967 și Instrucțiunile nr. 
18/1968 ale Ministerului In- 
vățămîntului — prin formu
larea și concretizarea drep
turilor de care beneficiază 
doctoranzii în perioada sta
giului, amplifică posibilități
le de înscriere, pregătire și 
susținere a tezei de doctorat. 
La aceste drepturi și înles
niri, precum și la modalită
țile de acordare a titlului de 
doctor, se referă tinerii DAN 
MIHAESCU — Rm. Sărat, 
CIONTOȘI VIRGIL. — Pi

pentru explicațiile date și a 
elogiat grija cu care este păs
trat acest valoros monument.

Cortegiul oficial s-a îndrep
tat apoi spre moscheea Sulta
nului Ahmed, cunoscută șl sub 
numele de „Moscheea albas
tră" datorită culorii albastru- 
verzul a mozaicului ce acoperă 
zidurile el Interioare. Gazdele 
au relevat că această mos
chee, înălțată Intre anii 1609— 
1616, este apreciată ca o ex
presie a artei arhitecturale o- 
tomane, „replică" menită să 
umbrească frumusețea „Sfintei 
Sofia", construită de bizantini.

După vizitarea acestui edifi
ciu, oaspeții români s-au în
dreptat spre Tarabya, pe malul 
Bosforului.

Atît la sosirea, cit și la ple
carea oaspeților români de la 
aceste valoroase monumente șl 
muzee ale Istanbulului, măr
turie a mai multor culturi șl 
civilizații — un mare număr 
de locuitori ai orașului și tu
riști turci și străini au făcut 

Pe străzile Istanbulului

tești și VIOREL ISTRATE 
— Sibiu, solicitîndu-ne în 
scrisorile adresate redacției, 
relații privind principalele 
prevederi ale legilor sus- 
amintite.

Doctoratul se organizează 
ca formă superioară de în- 
vățămînt și cercetare de spe
cialitate în diferite ramuri 
ale științei și constă într-un 
stagiu de pregătire și susți
nere a tezei de doctorat. Pen
tru o mai bună înțelegere 
a reglementării, se impune, 
încă de la început, o preci
zare cu deosebite semnifica
ții practice : atit modul de 
desfășurare a concursului 
de admitere la doctorat, cit 
și drepturile ulterioare ce 

JURISTUL VA RĂSPUNDE
sînt conferite doctoranzilor 
pe timpul stagiului de pre
gătire diferă, după cum 
candidatul este bursier sau 
nu. Astfel, ca o primă deo
sebire, admiterea la doctorat 
a candidaților bursieri se 
face pe baza unui examen, 
iar a celor nebursieri în 
urma unui colocviu. Atît 
examenele, cît și colocviile se 
desfășoară în fiecare an uni
versitar iar candidații sînt 
declarați admiși în ordinea 
calificativelor obținute, res- 
pectîndu-se, bineînțeles limi
ta de locuri stabilită. Una 
din importantele prevederi 
este aceea potrivit căreia, 
pentru pregătirea și susține
rea concursului de admitere, 
candidații, indiferent dacă 
stnt sau nu bursieri, in afara 
eonoedlnlui de odihnă outo-

președintelui Nicolae 
Ceaușescu și celorlalte per
soane oficiale române care îl 
însoțesc o caldă manifestare 
de prietenie. Din rîndurile 
mulțimii se aude în repetate 
rînduri „Bravo România".

Opinia publică din Turcia' 
continuă să urmărească cu un 
deosebit interes vizita pe care 
o întreprinde în țara vecină șl 
prietenă președintele Consiliu
lui de Stat al României. Toate 
ziarele apărute joi au publicat 
reportaje șl fotografii în legă
tură cu vizita oaspeților ro
mâni. Ziarele „Hurriyet", 
„Cumhuriyet" și „Dunya" sub
liniază în relatările lor că lo
cuitorii orașului Istanbul l-au 
întîmpinat cu manifestări da 
simpatie pe șeful statului ro
mân de-a lungul întregului 
traseu parcurs prin Istanbul. 
Ziarul „Milliyet" publică un 
comentariu în care citînd o 
personalitate din ministerul 
Afacerilor Externe al Turciei, 
scrie : „Am găsit la români cea 
mai mare apropiere care se

poate înfăptui între două țări 
cu regimuri diferite . In ca
drul convorbirilor de pînă 
acum, fiecare dintre părți 
și-a expus în modul cel mai 
deschis pozițiile". Ziarul „Bu- 
gun" scrie că „România este 
un prieten bun. Noi simpa
tizăm această țară deoarece în 
momentul de față nu există 
nici un motiv ca relațiile din
tre Turcia și România să nu 
devină și mai bune". La 
rîndul său, ziarul „Aksam" 
Inserează un amplu comenta
riu în care Ișl exprimă do
rința de a face cunoscute opi
niei publice turce realitățile 
actuale din România. „Vizita 
președintelui Consiliului de 
Stat al României în țara noas
tră, acrie ziarul, a atras aten
ția asupra României și a rela
țiilor româno-turce". Ziarul 
citează date care ilustrează 
dezvoltarea economică a țării 
noastre. „România, scrie auto
rul, este o țară care s-a dezvol
tat rapid. In ultimii ani, a- 
ceastă țară s-a industrializat 
cu repeziciune", 

nit pe acel an, au dreptul Ia 
un concediu fără plată de 
15 zile calendaristice. Acest 
concediu însă, nu se acorda 
de întreprinderi și instituții 
din oficiu, ci numai pe baza 
unei adeverințe eliberate de 
institutul de învățămînt su
perior sau de cercetare, din 
care să rezulte că respecti
vul candidat este admis să 
se prezinte la examen sau 
colocviu.

După susținerea concursu
lui, candidați! admiși, deve- 
niți acum doctoranzi, vor 
efectua un stagiu de pregă
tire a cărui durată, și aceas
ta este o altă deosebire, are 
cel mult patru ani pentru 
doctoranzi nebursieri, iar

pentru cei bursieri, nu poa
te depăși trei ani. Pe tot 
timpul stagiului de pregăti
re, doctoranzii bursieri sînt 
considerați în concediu fără 
plată la posturile pe care le 
ocupau înainte de admiterea 
Ia doctorat, beneficiind de 
toate drepturile recunoscute 
angajaților. perioada stagiu
lui considcrîndu-se vechime 
în funcțiile ce le dețineau. 
In loc de salariu, se atri
buie o bursă lunară, al cărei 
cuantum este fixat în raport 
cu vechimea avută în produc
ție, după următorul criteriu : 
dacă vechimea este de pî
nă la trei ani, bursa va fi 
echivalentă cu salariul 
maxim de asistent stagiar 
In invățămîntul superior, iar 
dacă depășește trei ani, echi
valentul bursei va fi salariul

maxim de asistent. Intrucît 
valoarea bursei diferă în 
funcție de vechime, pentru 
stabilirea ei exactă este ne
cesar ca doctorandul să pre
zinte institutului de învăță- 
mint superior sau institutu
lui de cercetări, o adeverin
ță din care să reiasă, clar, 
vechimea în producție. O 
dată fixate, sumele pentru 
plata burselor, se alocă in
stitutelor la care doctoran
dul efectuează stagiul, din- 
tr-un fond anume prevăzut 
în planul de cheltuieli al 
Ministerului Invățămîntului. 
Totodată, doctoranzii bursieri 
au dreptul pe toată durata 
stagiului să locuiască în că
mine și să servească masa 
Ia cantinele studențești. 
Cît îi privește pe doctoran
zii nebursieri, menționăm că 
în vederea susținerii tezei de 
doctorat, aceștia au dreptul o 
singură dată, la un conce
diu fără plată de 30 de zile 
calendaristice, in afara con
cediului de odihnă. La toate 
acestea, se adaugă posibilita
tea doctoranzilor de a folosi 
utilajul, laboratoarele, bi
bliotecile din institutele de 
învățămînt superior sau 
chiar să frecventeze unele 
cursuri și seminarii dacă a- 
cestea îi ajută la pregătirea 
examenelor și a tezei de doc
torat. Mai mult, cheltuielile 
de elaborare și susținere a 
tezei de doctorat cum ar fi: 
lucrările experimentale de 
laborator, cercetările pe te
ren, multiplicarea tezelor și 
rezumatelor, deplasarea spe
cialiștilor din comisia de 
doctorat, publicarea anunțu
rilor, eînt suportate de insti
tuția la care are loc susți
nerea tezei.

MIRCBA NICOLAE

• JOI DIMINEAȚA a pără
sit Capitala, plecînd spre patrie, 
delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
condusă de ing. Anton Perkovici, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, deputat în Aduna
rea Federală a R.S. Cehoslovace, 
președintele Comitetului națio
nal raional Zilina, care, la Invi
tația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a făcut 
o vizită în schimb de experiență 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă 
de tovarășii Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Karel Kurka, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, și membri ai am
basadei.

• JOI DIMINEAȚA a ple
cat la New York prof. Irimle 
Staicu, membru corespondent 
al Academiei, directorul general 
al Institutului central de cerce
tări agricole, pentru a participa 
la cea de-a Xl-a sesiune a Co
mitetului consultativ pentru 
aplicarea științei și tehnologiei 
la dezvoltare, de pe lingă Consi
liul economio și social al O.N.U.

• ÎN SALA Teatrului de Stat 
din Bacău au început joi lucră
rile primei sesiuni da comuni
cări științifice pe teme ale mun
cii pionierești, organizată do 
Consiliul județean al Organi

Consecințele neglijenței
• DE LA COMANDAMEN

TUL POMPIERILOR am aflat 
că zilele trecute au avut loc 
două incendii de proporții mai 
mari, care semnalează încă o 
dată importanța respectării 
tuturor măsurilor de pază con
tra incendiilor.

La C.A.P.-Schitu a căzut pra
dă flăcărilor un grajd în supra
față de 512 mp. în care se aflau 
animale. Ancheta efectuată a 
stabilit drept cauză neexecuta- 
rea unor lucrări de izolare a 
coșurilor de evacuare a fumu
lui, ceea ce a făcut ca planșeul 
de lemn și acoperișul grajdului 
să la foc.

în momentul producerii in
cendiului au ieșit la iveală șl 
alte deficiente. Conducerea 
C.A.P. nu instruise personalul 
ce deservește grajdurile asupra 
modului de evacuare a anima
lelor în cazuri de acest fel,

IN VITEZA VIRAJELOR
să-l întîlnesc

II MERIDIANI
I
I

• IN SFERTURILE de fi
nală ale turneului internațio
nal de tenis „ T. C. Parioli" 
de la Roma, jucătorul român 
Ion Țiriac l-a învins cu 6—3, 
8—6 pe Gasiorek, Polonia, și 
s-a calificat în semifinale.

I
I
I

I • ETAPA CONTRACRO- 
NOMETKU pe echipe din ca
drul Turului ciclist al Alge
riei (La fleche algeriennc), 
s-a disputat pe distanța de 
42 km și a revenit echipei 
Suediei eu timpul de 45’50”. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Danemarcei 

Poloniei — 
României a 
cu timpul de

I

I
— 46’31” și 
46-36”. Echipa 
ocupat locul 12 
57’47”. I

I FLOREASCA

I
I

o ÎN SALA 
din Capitală încep astăzi în
trecerile turneului final al 
campionatului republican 
masculin de baschet la care 
participă echipele bucurește- 
ne Dinamo. Steana, Politeh
nica și Rapid. Primul joc se 
va disputa la ora 17,30 între 
formațiile Steaua și Rapid. 
In continuare vor evolua e- 
chipele Dinamo și Politeh
nica.

I
I
I
I
I

ANUNȚ

Federația Română de mo- 
delism comunică : din cau
za timpului nefavorabil, 
campionatul republican de 
racheto-modele, care urma 
să aibă loc sîmbătă 29 și 
duminică 30 martie, la Plo
iești, se amină la o dată 
care se va comunica 
timp, prin presă. 

din

SUPE CONCENTRATE

zației pionierilor Bacău, tn co
laborare cu Institutul de știin
țe pedagogice București.

La sesiune participă Virgil 
Radulian, președintele Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al minis
trului învățămîntului. Iau parte 
cadre didactice, cercetători 
științifici, președinți ai consi
liilor județene ale organizațiilor 
pionierești, specialiști în dome
niul muncii educative, activiști.

In cadrul sesiunii vor fi pre
zentate referate și comunicări 
pe teme privind cerințele fun
damentale în organizarea activi
tăților pionierești în etapa ac
tuală, specificul activității pio
nierești și altele.

• BALETUL NAȚIONAL 
din Cuba, condus de profesorul 
și coregraful Fernando Alonso 
și de renumita balerină Alicia 
Alonso, care a prezentat specta
cole la București și Constanța, a 
părăsit joi Capitala.

• ÎNCEPtND cu acest an 
elevii care obțin primele 
locuri In campionatele re
publicane școlare vor fi dis
tinși cu medalii atribuite de 
Ministerul Ihv&țămîntulul. 
Inspirate după însemnele 
antice ale Jocurilor olimpice 
grecești, medaliile, care vor 
fi acordate pentru prima 
dată in Istoria sportului 
nostru școlar, au gravate pe 
fațete profilul cîștigătorilor 
de altădată al acestora șl 
simbolurile oaracteristlce 
diferitelor ramuri sportive.

(Agerpres),

pompa manuală din dotarea 
formației de pompieri a satului 
era defectă, Iar căile de acces 
între locul incendiului și sur
sa de apă nu erau amenajate. 
La acestea se adaugă și faptul 
că pompierii militari au fost 
anunțați cu mare întîrziere.

Tot datorită ignorării norme
lor amintite a izbucnit și incen
diul din stația C.F.R.-Comă- 
nești, unde au fost mistuite de 
flăcări cinci vagoane încărcate 
cu mărfuri. însoțitorii trenului 
au făcut focul în soba unuia 
din vagoane, după care a in
trat în restaurantul din apropie
rea gării. Jarul a căzut pe po
deaua de lemn a vagonului, 
provocînd incendiul.

Cazurile relatate trebuie să 
idea de gîndit. Cu focul nu-i de 
glumit !

(Agerpres).

elevii de a 
profesională

un amănunt

Am avut șansa 
pe conducătorul echipajelor de 
bob ale României, Ion Panțuru, 
la foarte scurtă vreme după re
întoarcerea de la campionatele 
mondiale de bob de la Lake 
Placid. N-am pierdut prilejul 
pentru a-1 invita pe’pîrtia unui... 
interviu.

— Veți continua în țară seria 
antrenamentelor, concursurilor 1

— Mă aflu într-un moment de 
relaxare înainte de a mă în
toarce la locul meu de muncă 
unde mă așteaptă 
căror pregătire 
răspund.

— Aflăm astfel 
Inedit : Ion Panțuru este mais- 
tru-instructor in cadrul șco
lii profesionale a Uzinelor me
canice Sinaia. Interviul propriu- 
zis a început, de fapt, mai tirziu, 
după orele de practică și a îm
brăcat forma unui dialog in... 
trei.

„Coborîm” pe pîrtiilc... amin
tirilor. purtați de Constantin 
Dragomir — cel care I-a îndru
mat spre bob pe tinărul cam
pion.

— Conduceam antrenamentele 
boberilor uzinei — începe mai
strul Dragomir. Intr-una din 
zile, Panțuru m-a solicitat să-1 
iau și pe el în echipajul meu.

N-aș putea spune de ce — 
poate datorită poziției și sigu
ranței pe care o arăta în timpul 
coborîrii — dar am simtit că 
băiatul acesta este predestinat 
să facă bob. După foarte pu
ține încercări, am avut chiar 
temeritatea să-i încredințez con
ducerea bobului. Calitățile sale 
înăscute pentru viteze mari, 
pentru a-cest sport al curajului 
și al îndemînării, m-au cucerit. 
Ochiul lui părea că apreciază 
distanțele cu precizia unei in
stalații radar.

— Oricît de mare plăcere 
v-ar face să vorbiți despre fos
tul dv. elev, Panțuru e acum 
vicccampion mondial și euro
pean și am dori să-și prezinte 
singur „cartea” de vizită. Să pă
răsim însă amintirile și să re
venim în actualitate. După 
cite ne amintim, reprezentanții 
presei sportive internaționale vă 
califică drept sportivul care a 
reușit, într-un termen scurt, să 
se impună în bobul mondial. 
Amilcare Rotta, președintele 
Federației de Bob și Toboganing 
și James Lamy, vicepreședintele 
aceleiași federații, au rostit

Cu prilejul realegerii sale tn 
funcția de președinte al Consi
liului de Stat al Republicii So-v 
cialiste România, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a pri
mit o telegramă de felicitare ce 
i-a fost adresată de RICHARD 
M. NIXON, președintele State
lor Unite ale Americii.

Conferință de presă la Casa Ziariștilor
în cadrul ciclului de întîlniri 

ale conducerii unor ministere și 
instituții centrale cu reprezen
tanții. presei, inițiat de Uniunea 
Ziariștilor, joi a avut loc, la Casa 
ziariștilor, o conferință de presă 
cu. conducerea Ministerului In- 
vâțămîntului. In prezența a nu
meroși redactori ai ziarelor cen
trale și locale, ai Agenției de 
presă „Agerpres", Radiotelevizi- 
unii și ai unor publicații de spe
cialitate, acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, a făcut 
o expunere asupra problemelor 
actuale și de perspectivă ale în
vățămîntului din țara noastră, în 
lumina recentelor documente 

Clădirea Facultății de medicină veterinară a Institutului agronomic 
„Ion Ionescu de la \ din lași

cuvinte pline de elogii la adresa 
conducătorului echipei repre
zentative de bob a României. 
Care este secretul prin care 
echipajul a cucerit atît de re
pede simpatiile ?

— Am citit și eu recent. în 
presa de specialitate, asemenea 
cuvinte care ne onorează în pri
mul rînd ca reprezentanți ai 
sportului românesc peste ho
tare. „Secretul” de care vorbiți

Interviu
dar fără... viraje 

cu ION PANȚURU

e simplu și îl exprimă chiar cei 
pe care i-ați citat. Este vorba de 
faptul că am căutat continuu să 
fim modești și conștiincioși, 
ne-am antrenat cu sîrguință și 
ne-am comportat sportiv. Sînt 
emoționat mai ales de simpatia 
pe care mi-o arată sportivul pe 
care-1 admir cel mai mult și al 
cărui exemplu îl urmez — ma
rele campion italian Eugenio 
Monti.

— Aprecierile la care te re
feri se termină și cu o urare 
pe care am dori-o cu toți reali
zată. „Sînt convins — spunea 
Monti — că ajutat mai mult de 
coechipierii săi, își va 
visul de a cuceri titlul 
pion mondial".

— Aș dori să nu-mi 
gesc idolul.

— Echipajele pe 
condus n-au reușit să înfrîngă 
bariera locului 
trei ori la rînd. 
die pentru dv. ?

realiza 
de cam-
dezamă-

care le-ai
cucerit deII

E locul doi fati-

— înainte de orice, și nu o 
spun ca o scuză, să nu uităm că 
diferentele de timp care stabi
lesc adesea ordinea locurilor în
tr-un campionat mondial sau 
european sînt de domeniul 
sutimilor de secundă. în al doi
lea rind. mai avem de lucru 
pentru sudarea deplină a echi
pajului nostru și pentru per
fecționarea tehnicii împingerii 
la start a bobului de patru per
soane.

— Pentru că a venit ____
despre bobul de patru, aș vrea 
să formulez o întrebare ă. _ 
dreptul delicată : De ce ați ob-

vorba
de-a

H. LEREA

E. Polihroniade printre fruntașele 
turneului de la Belgrad

După o zi rezervată partidelor 
întrerupte, turneul internațional 
de șah de la Belgrad a continuat 
cu runda a 14-a. Maestra român
că, Elisabeta Polihroniade (cu 
piesele negre), a învins-o în 50 
de mutări pe jucătoare» brazilia
nă Cardoso. In partida Întrerup
tă din runda a 12-a, Elisabeta 
Polihroniade a oiștigat la ma
ghiara Bllek. Alte rezultate din 
runda a 14-a t Alexandria ■-«

De asemenea, cu prilejul res 
alegerii sale în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, a primit o telegramă 
de felicitare din partea președin, 
telui RICHARD M. NIXON. ,

adoptate de conducerea de pap» 
tid și de stat în acesț domeniu. 
Vorbitorul s-a referit la situația 
în învățămîntul de cultură gene
rală — și îndeosebi la stadiul 
introducerii învățămîntului ge
neral și obligatoriu de 10 ani — 
la diferite probleme actuale spe
cifice învățămîntului profesio
nal și tehnic și învățămîntului 
superior.

La întrebările puse de zariști 
au răspuns prqf. Miron Constan- 
tinescu și conf. univ. Traian Pop, 
adjuncți ai ministrului învăță- 
mîntului, șl ing. Ștefan Sebeșan, 
director general în minister.

(Agerpres).

cucerite de Pa
anul să perfec- 
echipajului si

ținut numai locul al V-lea la 
C.M. de Ia Lake Placid ?

— Să știți că în nici unul din 
celelalte trei concursuri ante
rioare nu am fost mai aproape 
de victorie. Cine putea presu
pune că înaintea coborîrii 
noastre decisive, echipajul elve
țian se va răsturna, Impunînd 
o pauză de o jumătate de oră 
pentru refacerea pîrtiei ? Așa 
s-a dat peste cap întreaga con
centrare psihică pe care ine-o 
impusesem și încălzirea preala
bilă pe care o efectuasem, Așa 
că, vrînd-nevrînd. ne-am mulțu
mit și cu locul V.

— Să facem acum o Incursiune 
șl în viitor. Cînd crezi că va fi 
învinsă obsesia acestui loo II, a 
titlului de „vice” și vom reîn- 
noda pe deplin tradiția titlu
rilor mondiale 
pană și Frimu ?

— Sper că la
tionăm sudarea __ ______
forța de împingere la plecare și 
deci... Dar dacă e să fiu sincer. 
Si să ne gindim serios la viitor, 
esențială nu ni se pare victoria 
echipajului pe care-1 conduc. 
Viitorul trebuie Să-1 reprezinte, 
în primul rînd. tineretul dacă 
vrem să nu ne trezim cu un nou 
„vid" în succesiunea performan
telor noastre internaționale la 
bob. Echipajele tinerilor Panai- 
tescu și Stavarache dar mai ales 
al talentatului Niculescu sînt, 
desigur, o promisiune. Dar eu 
visez o pleiadă întreagă de ti
neri entuziaști — și cunosc multi 
asemenea băieți chiar printre 
elevii școlii noastre — capabili 
să preia ștafeta noastră.

— Băieți curajoși există, atît 
aici la Sinaia cit și în alte lo
calități montane, specialistul cel 
mai autorizat să-i ințieze se află 
în fața noastră și cred că nu va 
pregeta s-o facă.

— Dar în schimb lipsesc cîte- 
va elemente fundamentale : pîr- 
tii de antrenament, un număr 
suficient de boburi și concursuri 
organizate în țara noastră. O 
primă măsură, strict necesară, 
care se impune este lărgirea 
pîrtiei de aici, la Sinaia, și con
struirea unor pîrtii la Brașov 
și la Sibiu. Cînd vom reuși astfel 
să construim acest triunghi cu 
laturile egale, tineret entuziast, 
sportivi de performanță, condiții 
materiale — vă asigur cu certi
tudine că tara noastră va cîștiga 
nu un singur titlu mondial la 
bob. ci multe victorii în șir.

Pihalici 1—0 ; Bilek — Dobson 
1 0 ; Zatulovskaia — Vreeken
0—1 : Markovici — Rujița Iova- 
novici 1—0 ; Malipetrova — 
Jivkovici remiză. Partida Katia 
Iovanovici — Liliak i-a întrerupt.

In clasament conduce Nana 
Alexandria (U.R.S.S.) cu 11 
puncte, urmată de Katia Iova
novici (Iugoslavia) — 10 puncte 
(1), Polihroniade (România) — 
10 puncte.



□ pest 23H □
PROBLEMA VIETNAMEZA

A 10-a 
a Conferinței

PARIS 27. — Coresponden
tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Ce ți de-a zecea șe
dință a confei inței cvadripar- 
titc în proble. «ia vietnameză 
a avut loc joi după-amiază.

Referindu-se .Vi o propune
re formulată zili de trecute de 
președintele adm inistrației de 
la Saigon, generalul Thieu, 
privitoare la evem.uale contac
te secrete cu reprezentanți ai 
Frontului Național de Elibe
rare, Tran Buu Kii 'm, șeful 
delegației F.N.E., a d eclarat că 
această propunere' ni i este de 
loc serioasă șî constituie doar 
o manevră. Adminia trația de 
la Saigon — a spus Tran Buu 
Kiem — nu este deci t un in
strument în solda Sta telor fi
nite. Dacă Statele Unite do-

de la Paris
cere încetarea războiului de 
agresiune din Vietnam, retra
gerea totală a trupelor ame
ricane și ale aliaților lor de 
pe teritoriul. Vietnamului de 
sud. .Problema cheie — a 
spus el — rămîne retragerea 
trupelor S3U.A. și ale aliați- 
lor lor din Vietnamul de sud, 
fără nici o condiție preala
bilă".

Ca și în ședințele trecute, 
șeful delegației S.U.A., Cabot 
Lodge, s-a referit la proble
ma zonei demilitarizate și la 
alte chestiuni deja abordate, 
fără a formula puncte de ve
dere noi. O poziție similară a 
adoptat și reprezentantul ad
ministrației1 de la Saigon, 
Pham Sang Lam.

R. P. UNGARĂ. Utilaj ce ur
mează a fi folosit la exploa
tările carbonifere din regiu

nea Matra

Orientul Apropiat
DUPĂ ULTIMELE INCIDENTE IORDANIA A CERUT 

CONVOCAREA URGENTĂ A CONSILIULUI DE SECURITATE

„NEVROZA

resc într-adevăr o reglemen
tare a problemei said-vietna
meze — a precizat el — ele 
trebuie să înceapă con vorbiri 
directe cu F.N.E. din 1 vietna
mul de sud.

La rîndul său, ministrul 
Xuan Thuy, șeful deli ’gației 
R. D. Vietnam, a subliniat no
civitatea declarațiilor (ambi
gue asupra progresului confe
rinței, întîlnirilor cu car,acter 
privat' etc., făcute pentru a 
liniști opinia publică. MUnis- 
trul Xuan Thuy a relevat, că 
propunerea generalului Thieu 
nu urmărește decît să liniș
tească opinia publică, cure

LUPTELE Bl\ 
DELTA MEKONGULUÎ
Corespondenții agențiilor de' 

presă transmit că unitățile 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au 
atacat în ultimele 42 de ore 
noi obiective americano-saigo- 
neze. Cea mai importantă ac
țiune a fost declanșată împo
triva celei de-a 9-a divizii de 
infanterie americană, staționa
tă in Delta fluviului Mekong. 
Mai mult de 120 de obuze ale 
mortierelor de 120 mm. au a- 
tins instalațiile navale ale di
viziei americane, provocînd 
numeroase incendii. Atacul 
F.N.E. s-a soldat cu . pierderi 
grele în rindul americanilor, 
atit de ordin material, cit și 
uman. Lupte puternice sînt 
înregistrate de mai multe zile 
în numeroase regiuni ale Del
tei fluviului Mekong. O puter
nică ciocnire a avut loc și in 
provincia Tliay Ninh, undo o 
unitate americană a pierdut 
mai mulți oameni. In. sudul 
zonei septentrionale sud-viet- 
nameze, unități blindate ame
ricane au angajat o luptă cu 
unități patriotice.

In regiunea Saigonului. o u- 
nitate de elicoptere americană 
a fost atacată eu foc de pe 
sol de o unitate a patrioților 
sud-vietnamezi. Bombardiere
le ,.B-52“ și-au continuat mi
siunile în jurul capitalei, lă
țind mari cantități de bombe.

ÎMPOTRIVIRE FATĂ DE SISTEMUL

FULBRIGHT : „DACĂ VOM CONTINUA PE ACEASTA CALE, 
VOM SECĂTUI TARA DE RESURSE... INCIT NU VOM MAI 

AVEA CE APĂRA"

Audierile în Subcomisia senatorială pentru organizații in
ternaționale și dezarmare în problema construirii sistemului 
de rachete antirachetă „Safeguard" prilejuiesc manifestări 
de împotrivire față de construirea acestui sistem.

După ce ministrul adjunct al 
apărării al S.U.A., David Pac
kard, a recunoscut că sistemul 
„Saleguard" reprezintă, de fapt, 
continuarea unei politici începu
tă.cu mulți ani în urmă, William 
Fulbright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru afaceri exter
ne, a scos în evidență în inter
venția sa, că Pentagonul, în în
cercarea sa de a justifica astfel 
de măsuri, recurge la explicații 
contradictorii. Senatorul Ful
bright a declarat că acest fapt 
ridică „un grav semn de între
bare" în legătură cu construirea 
sistemului „Safeguard". El a re
comandat ca decizia finală în a- 
ceastă problemă să fie luată nu
mai după o analiză atentă a tu
turor implicațiilor sale interne și 
externe. Fulbright a reliefat riscu
rile construirii sistemului „Safe
guard", subliniind, în mod deo
sebit, pericolul unei noi escala-

• JOI a luat sfîrșit cel 
de-al optulea Tîrg interna
tional de la Tripoli, la care 
au participit 30 de țări si 
peste 100 de firme străine. 
In decursul celor trei săptă- 
mîni care s-au scurs de la 
deschiderea tîrgului s-au 
perindat, prin fata expona
telor aproape 500 000 de oa
meni, cilTră remarcabilă dacă 
se ține ileama de faptul că 
populația capitalei libiene 
nu depășește 300 000 de lo
cuitori.

La tîrgul din acest an Ro
mânia a fcBt prezentă cu o 
expoziție generală de măr
furi. care a atras aprecieri 
unanime din partea vizitato
rilor.

dări a cursei înarmărilor nucleare. 
„Dacă noi vom continua pe a- 
ceastă cale, vom secătui în ase
menea măsură țara de resurse, 
atit umane cît și financiare, îneît 
nu vom mai avea ce apăra", a 
afirmat senatorul. El a cerut ca 
S.U.A. să-și intensifice eforturi
le în vederea inițierii unor tra
tative de dezarmare nucleară 
pentru reducerea și limitarea 
cursei înarmărilor.

Sprijinind argumentele prezen
tate de Fulbright împotriva con
struirii sistemului „Safeguard", 
senatorul Albert Gore, președin
tele subcomisiei senatoriale 
pentru organizații internaționale 
și dezarmare, a arătat că marile 
puteri nucleare dețin arme sufi
ciente să se distrugă reciproc și 
să distrugă întreaga planetă. Este 
necesar, în această situație, arată 
senatorul, să fie împiedicate orice 
măsuri, de felul construirii siste
mului „Safeguard", care contri
buie la intensificarea cursei înar
mărilor și micșorează perspecti
vele de limitare ale acesteia. .

Un alt senator, Stuart Syming
ton, care a deținut anterior func
ția de ministru al aviației, s-a 
pronunțat împotriva tendinței de 
creștere a influenței militarilor în 
orientarea politicii externe. S. Sy
mington, care este membru al 
comisiilor senatoriale pentru for
țele armate și pentru probleme 
externe, a avertizat asupra peri
colului ca punctele de vedere 
ale militarilor să prevaleze în a- 
doptarea unor decizii de politică 
externă. „Complexul militaro-ci- 
vil din Pentagon" ar putea adop
ta în unele ocazii hotăriri care 
să contravină intereselor păcii — 
a spus el.

Cine 

va cîștiga 
cursa ?

• TEL AVIV. — Avioane is- 
raeliene au atacat, miercuri, o 
tabără a grupurilor palestiniene 
situată în regiunea iordaniană 
Assal, a anunțat un purtător de 
cuvînt al armatei din Israel.

• AMMAN. — Avioane israe- 
liene au bombardat un sat ior
danian din regiunea Ain Alzir, a 
anunțat un purtător de cuvînt 
al armatei iordaniene. In urma 
bombardamentului, 18 persoane 
au fost ucise și 25 rănite.

In legătură cu aceasta, Iorda
nia a cerut convocarea urgentă a 
Consiliului de Securitate.

• WASHINGTON — Con
vorbirile dintre reprezentanții 
celor patru puteri în legătură 
cu situația din Orientul Apro
piat vor începe săptămîna vii
toare la sediul O.N.U., anunță 
agenția United Press Interna
țional, citind oficialități ale 
administrației americane.

Oficialitățile citate au indicat 
că unul din cele mai importante 
puncte pe agenda convorbirilor 
este pregătirea unei declarații 
de sprijinire a misiunii lui 
Gunnar Jarring, trimisul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat. 
Discuțiile bilaterale în această 
problemă, au anunțat aceleași 
oficialități, vor continua con
comitent cu convorbirile cva- 
dripartite.

• TEL AVIV. — Guvernul 
israelian s-a reunit joi sub pre
ședinția Goldei Meir pentru a 
audia raportul ministrului aface

rilor externe, Abba Eban, privind 
vizita întreprinsă în Statele Unite. 
Au fost discutate, de asemenea, 
probleme legate de întrevederea 
pe care Eban urmează să o aibă 
în curînd cu trimisul special al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jar
ring. Potrivit agenției France 
Pressc, diplomatul suedez ar 
urma să primească din partea mi
nistrului de externe israelian pre
cizări în legătură cu unele puncte 
ale poziției guvernului de la Tel 
Aviv în problema căilor de solu
ționare a crizei.

• BEIRUT. — într-un inter
viu acordat corespondentului te
leviziunii egiptene, primul minis
tru al Libanului, Rachid Kara- 
me, a declarat că marile puteri, 
membre permanente ale Consi
liului de Securitate, trebuie să 
contribuie la traducerea în viață 
a rezoluției din noiembrie 1967 
cu privire la Orientul Mijlociu.

Răspunzînd la o întrebare re
feritoare la poziția Libanului 
față de convocarea unei reuniuni 
arabe la nivel înalt, Karame a 
declarat: „Colaborarea între ță
rile arabe reprezintă principala 
bază a succesului nostru în orice 
acțiuni. Contactele bilaterale în
tre conducători arabi au, cu si
guranță, un rol pozitiv. O întîl- 
nire multilaterală la nivel înalt 
însă, ar fi de un real folos pen
tru elaborarea unei poziții comu
ne a țărilor arabe, ținîndu-se 
seama de acele schimbări care au 
intervenit în ultimul timp".

■ ■■■■■■
După Peru și Ecua

dor, Columbia. Guver
nul columbian a trecut 
la noi măsuri de apă
rare a bogățiilor țării. 
La Bogota s-a anunțat 
că în următoarele săp- 
tămini se va proceda 
la primeie naționali
zări de terenuri petro
liere, în cadrul „legii 
naționalizării progre
sive" adoptată de par
lament Ia sfîrșitut a- 
nului 1367. Este vorba, 
după cum a relevat 
presa din capitala Co
lumbiei, de trecerea 
in patrimoniul socie
tății de slat „Ecope
trol" a trei perimetre 
petroliere, neexploata
te incă, aflate actual
mente în concesiunea 
faimosului „Interna
tional Petroleum Com
pany".

Măsurile anunțate 
la Bogota constituie 
un important pas îna
inte in lupta pentru 
lichidarea dominației 
nefaste a monopoluri
lor străine care dețin 
actualmente peste un 
milion de hectare te
renuri petroliere și 65 
la sută din capacitatea 
de rafinare și care ex
ploatează în mod pră
dalnic rezervele de pe
trol, irosesc țițeiul și 
gazele, lasă în părăsi
re sondele indată ce 
productivitatea lor în
cepe să scadă.

Primii pași in direc
ția promovării intere
selor naționale in do
meniul apărării bogă- 
țiillor petroliere au 
fost făcuți in 1949 prin 
înființarea societății 
de stat „Ecopetrol" 
(Empresa Colombiana 
de petroleos) care a 
primit în 1951 manda
tul de exploatare a ți
țeiului din Valea Mag
dalena. Aceasta nu a

schimbat, insă, prea 
mult starea de lucruri. 
Societățile străine au 
continuat să dețină 90 
la sută din producția 
de țiței, majoritatea 
absolută a capacități
lor de rafinare. 96 la 
sută din volumul de 
distribuție și 98 la su
tă din export. S-a a- 
juns pină acolo incit 
„Ecopetrol" era obli
gată să cumpere cu 
valută forte produse 
petroliere extrase și 
prelucrate de I.P.C. în 
Columbia. In perma-

„naționalizării pro
gresive a petrolului" 
care prevede trecerea 
în mod progresiv sub 
controlul statului a 
principalelor între
prinderi petroliere din 
Columbia, precum și 
acordarea de ajutoare 
speciale care să con
solideze sectorul de 
stat din economia ță
rii. Prima acțiune în 
sensul acesta a fost în
ceperea construirii, la 
nord-est de Bogota, a 
unui complex petro
chimic sub patronajul

BOGOTA:

Apărarea 
bogățiilor 
naționale 

->

nență, monopolurile 
petroliere străine au 
dus și duc un război 
nedeclarat împotriva 
„Ecopetr«l“. mane- 
vrind „înghețarea" 
oricăror credite ale 
B.LR.D, sau F.M.I, ce
rute de societatea pe
trolieră columbian* și 
punînd diverse alte 
piedici dezvoltării ac
tivității acestei socie
tăți. In asemenea si
tuație și acționînd în 
sensul puternicului 
curent în favoarea a- 
părării bogățiilor na
ționale, parlamentul 
columbian a votat în 
octombrie 1967 legea

lui „Ecopetrol", urmă- 
rindu-se. astfel, asigu
rarea unui plus de 
control al statului co
lumbian asupra pro
ducției petroliere (în 
perspectivă se preved* 
crearea unei corporații 
columbiene de stat ca
re să se ocupe atît de 
extracția cît și de pre
lucrarea și desfacerea 
petrolului). Acum, se 
manifestă hotărîrea de 
a se trece la naționali
zarea unor terenuri a- 
flate în concesiunea 
societăților străine.

Desigur, cu expe
riența veritabilului 
război al monopoluri

lor petroliere străine 
împotriva lui ,,Ecope
trol" și cu exemplul 
foarte proaspăt al pre
siunilor exercitate de 
I.P.C. în Peru și Ecua
dor, cercurile guver
namentale columbiene 
știu că vor avea de 
făcut față unor noi 
presiuni nord-ameri- 
cane. La o întrunire 
a muncitorilor catolici 
la Bogota, președinte
le Columbiei. Restre
po, spunea recent: 
„Nu vom îngădui ca 
interesele societăților 
străine să fie identifi
cate cu democrația și 
ca sub pretextul apă
rării democrației să fie 
apărate interesele ma
rilor concerne interna
ționale". Aluzia este 
foarte clară, și ea vi
zează direct politica 
Washingtonului de 
imixtiune și presiune 
economică pe conti
nentul sud-american. 
Chiar în ziua cînd pre
ședintele vorbea în ca
pitală, ministrul de 
externe columbian 
propunea crearea u- 
nui tribunal interna
țional care ar urma să 
sancționeze statele ca
re recurg la presiuni 
economice pentru so
lutionarea litigiilor bi
laterale.

Alături de construi
rea unui mare com
plex petrochimic co
lumbian, proiectatele 
naționalizări cu carac
ter limitat sînt menite 
să restrîngă amestecul 
străin în economia ță
rii. Aceste măsuri re
flectă forța mișcării 
populare pentru apă
rarea bogățiilor țării, 
pentru Independența 
economică și politică.

E. R.

Industria automobilului de 
peste ocean a trecut la con- 
tra-ofensivă, încercînd prin 
readaptarea producției să 
învingă concurenta „mini- 
mașinilor" provenite de pe 
vechiul continent cît și a 
noilor sosiți pe piața de 
speciaiitate : producătorii
niponi. Ultima „mare mane
vră" în curs, potrivit specia
liștilor, este ofensivă declan
șată de marii producători 
americani Chrysler. Ford 
și General Motors — remar
cată prin intensificarea in
vestițiilor, regruparea pro
ducției, trecînd la fabricarea 
unor mașini cu capacitate 
redusă, provocînd pe cît 
posibil sistarea vînzării pe 
piața nord-americană a au
tomobilelor Volkswagen de 
acest gen (firma vest-ger- 
mană a vîndiit anul trecut 
în S.U.A. 570 000 „mini-auto- 
mobile"). La rîndul lor, fir
mele vest-europcnc. nu nu
mai că sint în căutări febri
le pentru menținerea pro
centului de vinzări în S.U.A., 
dar încearcă să opună o dîr- 
ză rezistență concurentei 
filialelor Ford și General 
Motors Implantate „pe te
ren propriu".

Ziarul COMBAT relata 
recent că în acest sens se 
înscrie „regruparea forțelor, 
lărgirea bazelor financiare 
pentru creșterea investiții
lor. dezvoltarea cercetării 
și diversificarea gamei dc 
modele, concentrarea mij
loacelor tehnice" a firmelor 
vest-curopene. In ultimul 
timp, potrivit ziarului citat, 
au avut loc cîteva operațiuni 
care au atras atenția : firma 
franceză Citroiin a luat con
trolul asupra cunoscutei 
firme producătoare de ma
șini de curse Maserati din 
Italia ; iar Volkswagen a lu
at la rîndu-i girarea aface
rilor firmei N.S.U. Primul 
grup Citroen - Maserati 
împreună cu firmele asocia
te (fie in fabricarea motoa
relor, cum este înțelegerea 
Fiat-Citroen, sau în desface
rea producției) înregistrea
ză anual o producție de cir
ca 2 000 000 bucăți. In R. F. a 
Germaniei, Volkswagcnul 
(care singur produce 1 775 000 
vehicule) tinde, împreună 
cu Mercedes-Benz și Porsche, 
să ființeze progresiv un sia- 
gur „goliat" producător. 
„Ambiția primului cons
tructor vest-gerinan este 
de a regrupa totalitatea fir
melor din industria auto
mobilului pentru a ajunge 
la un potențial de circa 
2 500 000 de vehicule pe an, 
cu o putere superioară gru
pului franco-italian", nota 
COMBAT

Insă recenta punere vub 
control a firmei N.S.U. de 
către Volkswagen a ridicat 
o problemă : N.S.U., care po
sedă brevetul motorului 
Wankel, s-a angajat să con
struiască împreună cu fir
ma franceză Citroen (apar- 
ținînd grupului franco-ita
lian rival) primul automobil 
cu piston rotativ. Au apărut 
două ipoteze : fie că Volks
wagen dorește să împiedice 
firmele din f ranța șl Italia 
să pună mina pe N.S.U. sau. 
din contră, aceavlă ultimă 
firmă va putea constitui ele
mentul de legătură intre cele 
două mari grupuri rivale 
in vederea constituirii unui 
„mamut" vest european cu 
o producție anuală de circa 
5 060 000 vehicule anual, 
pentru a trata de pe alle 
poziții cu concurenții nord- 
americani și japonezi. „Ni
mic nu ne împiedică să cre
dem că această ultimă ipo
teză va deveni o realitate în 
viitorul apropiat", scria 
COMBAT.

I. T.

Lucrările 
Comitetului 

celor 18 state
GENEVA 27. — Coresponden

tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : în ședința de joi a Comi
tetului celor 18 state pentru de
zarmare, șeful delegației bulgare, 
Krum Kristov, a atras atenția 
participanților asupra apelului ță
rilor membre ale Tratatului de la 
Varșovia, din 17 martie, subli
niind că el este de natură să în
tărească încrederea în relațiile in
ternaționale. El a declarat că 
Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare oferă posibilitatea de 
a se trece la adoptarea unor noi 
măsuri în vederea încetării cursei 
înarmărilor. Delegatul bulgar a 
afirmat apoi câ este absolut ne
cesar să se abordeze și să se rea
lizeze acorduri în legătură cu in
terzicerea folosirii armelor nu
cleare, încetarea completă a ex
periențelor nucleare, inclusiv a 
celor subterane, interzicerea ar
melor chimice și bacteriologice, 
demilitarizarea fundului mărilor 
și oceanelor.

Viitoarea ședință a comitetului 
va avea loc marți dimineață.

pie
O. CERNIK A PRIMIT 

PE AMBASADORUL ROMÂN 
LA PRAGA

• ION OBRADOVICI. amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Praza. a fost pri
mit miercuri, la cererea sa, de 
către președintele guvernului 
K.S. Cehoslovace, Oldrich Cer- 
nik. Au fost discutate proble
me de interes comun. Intilni- 
rea s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

• PREȘEDINTELE Cubei, dr. 
Osvaldo Dorticos, a inaugura*: 
la Havana lucrările Adunării 
Naționale a Forumului pentru 
ordinea interioară. La lucrări 
participă conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai mi
nisterelor de interne, justiție și 
educație, ai organizațiilor de 
masă și obștești.

• ISTORICUL francez Jean 
lingou not, autorul apreciatei 
lucrări „Istoria României", a- 
părută anul trecut la Paris, a 
susținut două conferințe în o- 
rașele Toulon și Nancy despre 
civilizația românească și despre 
inițiativele României pentru 
dezvoltarea cooperării interna
ționale. Conferințele au fost 
urmate de dezbateri la care au 
participat numeroși profesori și 
studenți. Au fost prezentate în 
continuare filme românești de 
scurt metraj. Cele două seri cul
turale de la Toulon și Nancy 
au fost organizate de Asociația 
de prietenie Franța—România.

PREMIERUL WILSON LA 
LAGOS

• PRIMUL ministru britanic, 
Harold Wilson, a sosit joi la 
Lagos, unde va întreprinde o 
vizită oficială de cinci zile. 
Harold Wilson va avea con
vorbiri cu șeful guvernului fe
deral al Nigeriei, generalul Ya- 
kubu Gowon, în legătură cu e- 
volutia crizei nigeriene ce du
rează de 20 de luni.
• UN comunicat militar dat 

publicității, joi la Umuahia a- 
nunță că forțele biafreze au 
respins recent o serie de atacuri 
pe care trupele federale le-au 
lansat în sectoarele Onitsha, 
Ahoada și Ukpuala. Acțiunile 
lansate în primele două zone 
erau îndreptate împotriva pis

La 26 martie în U.R.S.S. a 
fost lansat satelitul artificial 
meteorologic al Pămîntului 
„Meteor" in scopul obținerii 
de informații meteorologice. 
Aparatajul de la bordul sate
litului asigură obținerea de 
imagini ale norilor, ale înveli
șurilor de zăpadă și de gheață 
în partea luminată și în cea 
întunecată a globului pămân
tesc, precum și de date în 
legătură fluxurile de radiații 
reflectate și emise de Pămînt 
și de atmosferă.

La bordul satelitului „Me
teor" se mai află un sistem 
electromagnetic care asigură 
orientarea permanentă a sate
litului, după Pămînt, un sistem 
electric de alimentare care 
asigură orientarea autonomă a 
bateriilor solare după Soare, 
un sistem radio pentru măsu
rarea exactă a elementelor or
bitei, un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pă
mînt a datelor cu privire la 
funcționarea instrumentelor și 
aparatelor științifice.

Aparatajul de la bordul sa
telitului funcționează normal. 
Centrul de coordonare și cal
cul prelucrează informațiile 
parvenite care sînt transmise 
centrului de hidrometeorologie 
al U.R.S.S. pentru a fi fo
losite.

PROFILULUI"
Anul electoral vest-gernian a intrat într-o fază de mal pronun

țată febră a căutării de către partidele aflate in arenă a unui 
cît mai precis profil. Pentru liberali, aflați singuri pe băncile 
opoziției, acțiunea de precizare a propriilor poziții, de delimi
tare cît mai netă de celelalte grupări politice, a început mai de
vreme decit în căzui partidelor care participă la guvern. Pentru 
acest partid, alegerile prezidențiale de la 5 martie au constituit 
o primă ocazie majoră de a se delimita, ocazie pe care nu putea 
să-și permită s-o scape. Se știe că sprijinul aproape unanim pe 
care președintele partidului, Scheel, a reușit să-l obțină pentru 
candidatul social-democrat Gustav Heinemann (și prin care 
acesia a avut ciștig de cauză in fața contracandidatului creștin- 
deinocrat) a fost comentat în general ca un moment simptoma
tic în contextul vieții politice de la Bonn și în orice caz a ac
tualei campanii electorale. In stringerea de mină prin care, la 
sfirșitul alegerilor, Scheel și Brandt se felicitau reciproc pentru 
victoria obținută, mulți au văzut gestul simbolic al unei alianțe 
electorale libcraio-social-democrate și germenul unei inedite 
„mici coaliții" guvernamentale a celor două partide dacă rezul
tatul alegerilor de la 28 septembrie ar permite-o. Oarecum 
abuziv, pentru că, dacă este adevărat că liberalii se aflau pentru 
a doua oară pe o poziție care afecta profund pe creștin-demo- 
crați (după ce declanșaseră „afacerea Gerstenmaier"), tot atît 
de adevărat este și faptul că identificarea acestei delimitări cu o 
alianță anticipată cu P.S D. era forțată. Viciul acestei optici 
consta în faptul că trecea cu vederea un alt factor care deter
minase opțiunea liberală pentru Heinemann : unitatea, coeziu
nea partidului — cu care liberalii nu s-au putut lăuda întot
deauna. (Este îndeobște cunoscut că în special în perioada cît 
Mende s-a aflat la conducerea partidului, liberalii reprezentau 
o grupare destul de eterogenă atît ca structură, cît și ca orien
tări, măcinată dc disensiunile între aripa burgheză c 
toare și cea liberală propriu-zisă, pină cînd troica const 
Mende, Weyer și von KUhlmann — Stumm a trebuit, si 
unea masei membrilor de partid, să cedeze locul actu 
duceri mai realiste și mai active, reprezentată de triou 
Genscher și Mischnick).

Evoluția înregistrată în cele trei săptămînl care s- 
de la alegerile prezidențiale vine să confirme că fact 
tații a predominat chiar asupra celui al delimitării de 
U.C.S. Semnificativă în acest sens este poziția adoptat; 
răii în cadrul recentelor dezbateri din Bundestag cu 
buget, în cadrul cărora șeful fracțiunii parlamentare 
Mischnick, a marcat delimitarea partidului său șl față 
democrați, atacînd global politica guvernului, fără sr 
țieze prea mult între cele două mari partide care 1 
răspunderea guvernamentală.

De altfel, o asemenea delimitare urmăreau și so< 
erați! înșiși cînd, la numai o săptămîna după alege: 
dențiale, fără să-și ascundă satisfacția față de votul 
în favoarea lui Heinemann, considerau totuși necesar; 
la punct care să împrăștie confuziile sau speculațiili 
gen. Prin Helmut Schmidt liderul fracțiunii lor în 1 
social-democrații făceau cunoscut că nu au luat nici 
hotărire preliminară cu privire la formarea unei coal 
namentale, după alegerile din toamnă neexistind nici 
îngrădiri privind posibilitățile de coaliție între cele t 
reprezentate în prezent în parlamentul vest-germa 
toarelc tratative cu privire la formarea noului guve 
Schmidt, orice fel de combinații sint posibile — in 
aceea a reeditării „marii coaliții".

Cu toată colaborarea lor in cadrul guvernului „nr 
filului" a început să cuprindă și cele două mari p: 
germane. De ambele părți, pregătirile pentru alegeri 
Deși campania electorală propriu-zisă nu a fost 
tendințele spre precizarea propriilor programe elect 
să se observe cu mai multă claritate. Willy Brandt J 
candidatura la postul de cancelar al unui eventual > 
dus de social-demoerați, deși în 1965 declarase că 
candida. Statul major electoral social-democrat, cond 
tarul general al partidului, Wisehnewski, elaborează 
strategic al luptei, în care piesele grele vor fi, se pi 
tele pozitive din activitatea resorturilor guvernau 
duse de miniștrii social-demoerați (economie, just: 
externă, transporturi etc.).

Mișcarea a cuprins și pe creștin-democrați. In s 
bavareză condusă de Strauss se străduie pentru 
neîntirziată a campaniei, considerind că demisia f 
Gerstenmaier și victoria social-deinocratului He 
alegerile prezidențiale au creat U.C.D.—U.C.S. î 
care trebuie recuperat printr-o atitudine fermă (hi 
firmat de alegerile comunale parțiale care au avut 
Rhenania de nord — Westfalia, unde liberalii și soci; 
au înregistrat creșteri iar U.C.D.—U.C.S. pierderi — 
mici — de voturi).

Cum insă posibilitatea ca un singur partid să 
guvernul este puțin probabilă, delimitările de poziți 
gate cu grija celor trei partide de a-și menține in 
de coaliție cu fiecare din celelalte două.
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tei de aterizare Uli-Ihiala, 
punct strategic vital pentru for
țele biafreze.
< • LA HANOI a avut loc 
S o adunare cu prilejul celei 
% de-a 38-a aniversări a creă-

rii Uniunii Tineretului Mun- 
<k citor din Vietnam. La adu-
< nare au participat tineri 

fruntași în muncă și în lup-
S tă. reprezentanți ai organi
ci zatiilor de masă.
> Vu Guang, prim-secretar 
(k al Comitetului Central al 
<, Uniunii Tineretului Munci- 
’’ tor din Vietnam, a vorbit 
S desnre tradițiile de luptă 
’► ale Uniunii și calea străbă- 

tută in cei 38 de ani care au
* trecut de Ia crearea ei.

DEMISII LA LISABONA
• UN COMUNICAT oficial 

publicat miercuri la Lisabona 
anunță demisiile ministrului e- 
conomici, Corea de Oliveira, 
ministrului comunicațiilor, Can
to Moniz, ca și a secretarilor de 
stat la ministerele agriculturii, 
comerțului și industriei. Noul 
ministru al economiei este Joao

Dias Rosas, care deține totodată 
și portofoliul Ministerului de 
Finanțe, iar Ministerul Comuni
cațiilor a fost încredințat lui 
Fernando Oliveira, secretar de 
stat al Forțelor Aeriene.

COMERȚUL IUGOSLAVO-TURC
• DELEGAȚIILE economice 

ale Iugoslaviei și Turciei au 
semnat Ia Belgrad protocolul 
comercial pe anul în curs. Vo
lumul schimbului de mărfuri 
în ambele direcții se cifrează 
la 24 milioane dolari. Iugoslavia 
va exporta produse industri
ale. fibre sintetice, produse ale 
industriei metalului. mașini 
etc și va importa din Turcia 
bumbac, minereu de crom șl 
mangan, bauxită și alte măr
furi.

Printre altele au fost, de ase
menea, discutate probleme pri
vind participarea Iugoslaviei 
la realizarea planului cincinal 
al Turciei.

Subcomitetul te) 
țific al Comitetul 
pentru folosirea 
pașnice a spațiu 
mosferic își conțin

Luînd cuvîntul 
gației române, pr 
tandru Spătarii, a 
propunere în legă 
tinderea aplicațiilt .„r
spațiale la țările în c,.s de 
dezvoltare. In esență, delega
ția României a propus ca în 
cadrul sesiunilor subcomitetu
lui să fie dezbătute aspectele 
tehnico-științifice pe care le 
ridică aplicarea tehnicilor spa
țiale la țările în curs de dez
voltare în vederea găsirii celor 
mai economice fi rapide căi 
de realizare a lor.

Propunerea română împre
ună cu cele făcute de Franța 
fi Regatul Unit au făcut o- 
biectul unei rezoluții comune 
la care s-au raliat ulterior și 
delegațiile Italiei, R.A.U., Ma
roc, și S.U.A. care a fost ac
ceptată de subcomitet în di
mineața zilei de 26 martie a.c.
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