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Intr-o ambianță de caldă prietenie, de cordialitate 

și stimă reciprocă, evidențiind voința comună 

de adincire a cooperării româno-franceze 

pe plan bilateral, ca și in sfera vieții internaționale, 

spre binele ambelor^ popoare, a/ cauzei generale 

a păcii și înțelegerii, ieri au continuat

CONVORBIRILE DINTRE PREȘEDINȚII NICOLAE
Șl VALtRY GISCARD D’ESTAING

CEAUȘESCU

Președintele

NICOLAE CEAUȘESCU:

„Vizita dumneavoastră este 
o expresie a sentimentelor 
de prietenie și stimă pe care 
popoarele român și f rancez 
și le poartă reciproc, a bu
nelor relații de colaborare 
dintre țările noastre, cu bo
gate și îndelungate tradiții 
istorice. Legați prin origi
nea latină comună, prin pro
funde afinități de limbă și 
cultură, românii și francezii 
au acționat, nu o dată, îm
preună, în slujba înaltelor 
idealuri de libertate, pro
gres și pace ale omenirii".

Președintele

VALERY GISCARD D’ESTAING:

„Răspunzînd invitației 
dumneavoastră, domnule 
președinte, aș vrea sa ma
nifest dorința Franței de a 
dezvolta în continuare re
lațiile sale cu România. A- 
ceste relații au atins deja 
un nivel remarcabil...

Franța și România au a- 
juns la stadiul în care au 
sentimentul solidarității și 
sînt în măsură sa aducă o 
contribuție majoră la cau
za destinderii și a păcii".

Vineri dimineață au continuat la 
Palatul Republicii convorbirile in
tre președintele Republicii Socialis
te România. Nicola.e Ceaușescu. și 
președintele Republicii Franceze, 
Valery. Giseard d'Estaing.

In cadrul schimbului de păreri a 
fost abordat un cerc larg de pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale. care preocupă intr-un înalt 
grad omenirea si de care depinde 
înfăptuirea aspirațiilor popoarelor 
spre destindere, pace și colaborare, 
spre instaurarea in relațiile dintre 
state a principiilor libertății, inde
pendentei și suveranității naționale.

Pornind de la faptul că in Euro
pa sînt concentrate cele mai puter
nice forte militare din lume, pre
cum și cel mai mare arsenal de 
arme, cei doi președinți au relevat 
necesitatea adoptării de măsuri 
concrete, eficiente, pentru dezanga
jarea militară a continentului, fără 

de care nu este posibilă asigurarea 
păcii și securității în Europa, parte 
integrantă .și o cerință de seamă pen
tru înfăptuirea dezarmării în întrea
ga lume. S-a apreciat că dezarmarea 
in domeniul armamentului conven
țional și nuclear reprezintă o pro
blemă centrală a vieții internațio
nale, o necesitate vitală pentru des
tinele umanității și s-a subliniat că 
trebuie făcut totul pentru realiza
rea acestui obiectiv major, pentru 
eliberarea popoarelor de greaua po
vară a cheltuielilor militare, de a- 
menințarea pe care cursa înarmări
lor o prezintă pentru pacea și secu
ritatea omenirii, de pericolul unui 
nou război mondial.

în timpul convorbirilor au fost 
examinate, de asemenea, probleme 
esențiale ale actualității politice in
ternaționale. cum sînt dezvoltarea 
unei largi colaborări între toate po
poarele. lichidarea subdezvoltării. 

asigurarea condițiilor pentru pro
gresul economic și social al tuturor 
stătelor și îndeosebi al celor răma
se in urmă. Președinții Nieolae 
Ceaușescu și Valery Giseard 
d'Estaing au evidențiat necesitatea 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale. în care raporturile 
dintre națiuni să se bazeze pe prin
cipiile echității, egalității depline 
în drepturi și avantajului reciproc.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
hotărîrea României și Franței de a 
conlucra tot mai activ pe arena in
ternațională. de a contribui, prin 
eforturi comune, la rezolvarea con
structivă a problemelor complexe 
ce confruntă omenirea, la democra
tizarea vieții internaționale, la 
triumful cauzei păcii, destinderii și 
colaborării intre popoare.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

Vizita la întreprinderea de calculatoare 
electronice din Capitală

După încheierea celei de-a doua 
runde a convorbirilor româno-fran
ceze la nivel înalt, președin
tele Republicii Franceze. Valery 
Giseard d’Estaing, împreună cu per
soanele oficiale franceze care-1 înso
țesc in țara noastră, a vizitat între
prinderea de calculatoare electronice 
de pe platforma industrială Pipera, 
unde în ultimul deceniu s-a con
struit cel mai puternic centru al in
dustriei electronice românești.

înaltul oaspete a fost însotit de 
tovarășii Manea Mănescu. prim-mi- 
nistru al guvernului. Gheorghe Pană, 
primarul general al Capitalei, de alte 
persoane oficiale române.

înființată în anul 1970, întreprin
I---------------------------

Astăzi, posturile de radio 
direct :

® în jurul orei 11,45 : solemnitatea semnării documentelor 
oficiale româno-franceze ;

© în jurul orei 15,00 : ceremonia plecării președintelui 
Republicii Franceze, Valery Giseard d’Estaing, care, împreună 
cu doamna Anne-Aymone Giseard d’Estaing, a făcut, la invi
tația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în țara noastră.

derea de calculatoare electronice 
ilustrează în mod grăitor politica 
partidului și statului nostru de in
dustrializare în ritm susținut a tării, 
de dezvoltare prioritară a ramurilor 
purtătoare ale progresului tehnic, 
constituind, din acest punct de ve
dere. un etalon al nivelului atins de 
industria românească de specialitate. 
Această unitate reprezintă, totodată, 
materializarea fructuoasei colaborări 
statornicite între România și Franța 
în domeniul electronicii, domeniu 
care completează aria vastă a rela
țiilor economice tradiționale româno- 
franceze.
(Continuare in pag. a IH-a)

și televiziune vor transmite

Președintele Nieolae Ceausescu 
si președintele 

Valerv Giseard d'Estaing 
au sosit ieri după amiază la Sinaia

Președintele Nieolae Ceausescu si 
președintele Valery Giseard d’Estaing 
au plecat, vineri după-amiază. cu 
un tren special la Sinaia. Cu același 
tren au călătorit tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne-Aymone 
Giseard d’Estaing.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți 
de miniștrii afacerilor externe ai 
României, Ștefan Andrei, și Franței, 
Jean-Francois Poncet.

La plecarea din gara Băneasa, 
președintele Nieolae Ceaușescu și 
președintele Valery Giseard d’Estaing, 
tovarășa Elena Ceaușescu si doamna 
Anne-Aymone Giseard d’Estaing au 
fost salutați de tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Janos Fa'zekas. Ion Ioniță. Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Pană. Ilie Verdet. Ștefan Voitec, Ion 
Coman. Miu Dobrescu. Nieolae Gio- 
san, cu soțiile, de membri ai guver
nului. de alte persoane oficiale.

Numeroși locuitori ai Capitalei 
le-au făcut o manifestare de caldă 
simpatie.

Cunoscuta stațiune montană Sinaia 
a întimpinat sărbătorește pe pre
ședinții Nieolae Ceaușescu si Valery 
Giseard d’Estaing. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu si pe doamna Anne- 
Aymone Giseard d’Estaing. Gara 
Sinaia era împodobită cu drape
le de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Franceze, 
care încadrau portretele celor doi 
președinți. Pe frontispiciul gării, in 
limbile română și franceză, era în
scrisă urarea : „Bun venit Excelenței 
Sale domnului Valery Giseard 
d’Estaing, președintele Republicii 
Franceze !“.

O gardă militară, formată din trupo 
de vînători de munte, a prezentat 
onorul.

în numele locuitorilor județului 
Prahova și orașului Sinaia, cei doi 
șefi de stat au fost salutați de Ion 
Cîrcei. președintele Consiliului popu
lar județean Prahova, și de Constan
tin Neagu, primarul orașului Sinaia.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Aseard, la castelul Peleș din Sinaia
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HOTĂRÎREA
Consfătuirii pe țară cu cadrele de conducere 

din industrie, construcții, transporturi și agricultură
Consfătuirea pe țară cu cadrele de conducere 

din industrie, construcții, transporturi și agricul
tură, consacrată analizării modului în care se în
făptuiesc hotărîrile Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, prevederile cincinalului 
1976—1980 și programul suplimentar de dezvolta
re economico-socială mai intensă a României, or
ganizată și desfășurată din inițiativa și în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, se înscrie ca 
o nouă și strălucită expresie a democratismului 
orînduirii noastre socialiste, ca un eveniment de 
o importanță deosebită în viața întregii noastre 
societăți. Lucrările consfătuirii au relevat succe
sele remarcabile obținute în dezvoltarea economi
că și socială a României în cei trei ani ai cinci
nalului, atît în industrie, cîtși în agricultură, suc
cese care confirmă pe deplin justețea politicii 
partidului, consacrată înfloririi multilaterale a 
patriei. In același timp, consfătuirea a subliniat 
și existența unor lipsuri și rămineri în urmă, apre
ciind că stă în puterea poporului nostru să înde
plinească în cele mai bune condiții programele 
stabilite de partid.

Măsurile adoptate de consfătuire — exprimînd 
voința unanimă a clasei noastre muncitoare, țără
nimii, intelectualității, a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate — vor asigura ridicarea 
nivelului calitativ al activității în toate ramurile 
industriale și agrare, Creșterea în ritm tot mai înalt 
a bogăției naționale și, pe această bază, sporirea 
nivelului de trai al întregii națiuni, înaintarea tot 
mai rapidă pe calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a construirii comunis
mului în România.

Consfătuirea dă o înaltă apreciere activității 
intense desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economiei 
naționale, magistralei contribuții pe care a adus-o 
și o aduce neîntrerupt la creșterea puterii eco
nomice a patriei, la înflorirea multilaterală a 
tuturor județelor, la ridicarea nivelului de civi
lizație materială și spirituală a întregului popor. 
Consfătuirea aprobă pe deplin și își însușește în 
întregime obiectivele și orientările cuprinse în 
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, docu
ment de excepțională importanță teoretică și 
practică, prin care sînt puse cu strălucire în evi
dență mijloacele și căile concrete în vederea 
dezvoltării în ritm înalt și cu eficiență sporită a 
producției industriale și agricole, a accelerării 
operei de construcție a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în România.

în vederea îndeplinirii în mod exemplar a 
acestor înălțătoare obiective, consfătuirea repre
zentanților oamenilor muncii din industrie și 
agricultură adresează activului de partid și de 

stat din industrie și agricultură, din toate ramu
rile economiei, tuturor oamenilor muncii, între
gului nostru popor chemarea de a acționa cu 
toată fermitatea pentru îndeplinirea întocmai a 
planului pe 1979 și pe întregul cincinal.

Consfătuirea adresează tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderile industriale chemarea 
de a acționa cu fermitate pentru realizarea rit
mică a prevederilor la producția fizică și netă, la 
toate produsele și sortimentele planificate, de a 
pune în centrul activității lor ridicarea nivelului 
tehnic al produselor și înnoirea rapidă a pro
ducției, în pas cu cerințele progresului tehnologic 
mondial.

Apreciind că pe prim plan trebuie să se afle 
problema calității producției, consfătuirea cere 
tuturor lucrătorilor să vegheze ca nici un produs 
nou să nu fie introdus în fabricația de serie 
înainte de a fi fost soluționate toate aspectele 
tehnologice menite să asigure executarea Iul ire
proșabilă.

Să acționăm cu cea mai mare hotărîre pentru 
ca în toate unitățile industriale fondurile fixe 
productive să fie utilizate cu maximă eficiență, 
pentru ca fiecare mașină sau instalație să fie în
treținute și exploatate în cele mai bune condiții, 
astfel încît toate utilajele să funcționeze la para
metrii proiectați.

însușindu-și pe deplin îndemnul secretarului ge
neral al partidului, participanții la lucrările con
sfătuirii adresează clasei muncitoare, specialiști
lor din toate domeniile de activitate chemarea de 
a face totul pentru sporirea productivității mun
cii, cerință vitală a progresului societății noastre, 
a afirmării superiorității socialismului și comunis
mului.

Consfătuirea cheamă toate cadrele de conducere 
din industrie, toți oamenii muncii să-și pună în 
valoare toate cunoștințele și întreaga pricepere 
pentru a asigura perfecționarea organizării pro
ducției și muncii, extinderea mecanizării și auto
matizării, îmbunătățirea fluxurilor tehnologice 
și trecerea la lucrul simultan la mai multe mașini. 
Să asigurăm întărirea și mai puternică a discipli
nei în producție și în muncă, întronarea în toate 
unitățile, în toate secțiile și atelierele a unei or
dini desăvîrșite și a unei înalte răspunderi în exe
cutarea sarcinilor profesionale, fundamentarea 
tehnică a normelor, promovarea mai largă a acor
dului global, condiții esențiale pentru sporirea 
mai accentuată a productivității muncii.

Consfătuirea adresează tuturor muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor chemarea de a lua măsuri 
și mai hotărîte pentru gospodărirea rațională a re
surselor materiale și valorificarea lor superioară, 
reducerea consumurilor de metal, lemn, materiale 
de construcții, materii prime pentru toate ramurile 

economiei naționale. Să gospodărim cu maximă 
exigență resursele de combustibil și energie, să 
luptăm cu tenacitate pentru aplicarea riguroasă a 
măsurilor stabilite de partid în direcția mai bunei 
economisiri și valorificări a resurselor și bogățiilor 
naționale.

Consfătuirea cheamă toți oamenii muncii din 
domeniul transporturilor să-și unească eforturile 
pentru a asigura aplicarea programelor privind 
folosirea cu maximă eficiență a mijloacelor de 
transport, optimizarea fluxurilor și extinderea teh
nologiilor moderne de transport.

Pornind de la rolul pe care îl are agricultura, 
ramură de bază a economiei noastre naționale, 
în progresul multilateral al patriei, consfătuirea 
adresează tuturor oamenilor muncii de la sate — 
cooperatori, mecanizatori, specialiști din întreprin
deri agricole de stat, cooperative agricole de pro
ducție, stațiuni de cercetări, stațiuni pentru me
canizarea agriculturii și din cadrul consiliilor 
unice agroindustriale — chemarea de a valorifica 
intensiv marile rezerve de care dispun toate uni
tățile agricole. Noul cadru organizatoric creat ca 
urmare a măsurilor adoptate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. oferă largi posibilități pentru fo
losirea eficientă a bazei materiale și a forței de 
muncă, pentru realizarea producțiilor de cereale, 
plante tehnice, legume și fructe, a efectivelor și 
a produselor animaliere.

Esențial este acum ca în toate județele, în toate 
consiliile unice agroindustriale, în toate unitățile 
agricole să se asigure organizarea exemplară a 
muncii, mobilizarea tuturor locuitorilor satelor 
pentru folosirea completă și judicioasă a fondului 
funciar, sporirea fertilității solului, executarea lu
crărilor prevăzute pentru irigații, desecări, com
baterea eroziunii solului și exploatarea în mod 
rațional a amenajărilor pentru îmbunătățiri fun
ciare. Să facem totul pentru aplicarea corectă a 
tehnologiilor de producție, pentru utilizarea cu 
maximă eficiență a tractoarelor și mașinilor agri
cole ; să folosim din plin timpul bun de lucru, 
pentru ca lucrările să se efectueze într-o perioadă 
scurtă și de calitate corespunzătoare.

Consfătuirea apreciază că în actuala etapă, în 
vederea realizării programelor de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, hotărîtoare sînt întă
rirea ordinii și disciplinei în toate unitățile și sec
toarele, ridicarea pregătirii profesionale a tuturor 
celor ce muncesc la sate, întărirea răspunderii în 
utilizarea mijloacelor materiale șl financiare.

Consfătuirea reprezentanților oamenilor muncii 
din industrie și agricultură se adresează tuturor 
lucrătorilor din construcții cu chemarea de a 
lupta din toate puterile lor pentru intensificarea 
ritmului de execuție a lucrărilor pe toate șan
tierele, recuperarea rămînerilor în urmă, folosi

rea la capacitatea maximă a utilajelor, îmbună
tățirea soluțiilor constructive și tehnologice, ocu
parea deplină cu utilaje a suprafețelor construite, 
asigurarea unei game largi de materiale ușoare, 
rezistente și ieftine, cu consumuri energetice re
duse. Prin mobilizarea generală a forțelor, inclu
siv a cetățenilor, să asigurăm realizarea integrală 
a programului de locuințe, satisfacerea cerințe
lor populației în acest domeniu.

Consfătuirea cheamă cadrele de cercetare să 
participe mai direct la promovarea progresului 
tehnic, la asimilarea produselor noi și introdu
cerea tehnologiilor avansate, să militeze cu pa
siune și perseverență pentru ca industria și agri
cultura noastră să atingă performanțe tehnolo
gice tot mai înalte, pentru ca cercetarea să-și 
aducă un aport șl mai mare la rezolvarea pro
blemelor majore pe care le ridică progresul eco
nomiei românești în etapa actuală.

Să manifestăm o preocupare sporită pentru 
îmbunătățirea pregătirii profesionale a tuturor 
lucrătorilor, îndeosebi a instruirii lor practice, să 
organizăm mai bine cursurile de calificare din 
întreprinderi și să ridicăm nivelul desfășurării 
acestora.

Apreciind rolul deosebit de important pe care-1 
are îndeplinirea integrală a prevederilor schimbu- 
'rilor comerciale ale României cu alte state, con
sfătuirea adresează tuturor oamenilor muncii din 
industrie și agricultură chemarea de a acționa 
pentru îmbunătățirea in continuare a structurii 
exportului, majorîndu-se ponderea produselor 
cu un grad înalt de prelucrare și un nivel ridicat 
tehnic și calitativ, asigurînd astfel participarea 
tot mai avantajoasă a României la diviziunea in
ternațională a muncii.

Dînd o înaltă apreciere cadrului democratic 

Consfătuirea pe țară cu cadrele de conducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură își exprimă convingerea că eroica noastră clasă munci
toare, harnica țărănime, intelectualitatea patriei, toți cetățenii — români, maghiari, 
germani sau de alte naționalități — acționînd în strînsă unitate sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, își vor mobiliza întreaga eneigie, pricepere și capacitate creatoare în 
vederea realizării exemplare a planului cincinal, pentru înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.

Să facem totul pentru a întimpina cu noi și strălucite succese mărețele eve
nimente ale anului — cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului — pentru transpunerea cu succes în viață a 
mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism I

de tip nou creat în țara noastră sub conducerea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
consfătuirea cheamă toți oamenii muncii să 
facă totul ca organele de conducere democra
tice să funcționeze cît mai bine, să-și îndepli
nească în mod efectiv atribuțiile încredințate, ast
fel ca activitatea lor să dobîndească un conținut 
tot mai bogat, materializîndu-se în adoptarea de 
măsuri concrete, eficiente pentru îmbunătățirea 
producției și a muncii, să crească răspunderea fie
cărui om al muncii pentru administrarea și gos
podărirea avuției naționale.

Realizarea în mod exemplar a sarcinilor de 
plan, a indicațiilor secretarului general al parti
dului, a tuturor măsurilor stabilite de consfătuire 
va asigura înfăptuirea neabătută a programului 
partidului de ridicare mai accentuată a nivelului 
de trai al întregului popor, aplicîndu-se principiile 
eticii și echității socialiste, specifice societății 
noastre noi.

Consfătuirea dă o înaltă apreciere și își însu
șește pe deplin orientările și sarcinile cuprinse în 
Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
înfăptuirea consecventă în viață a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea al partidului în do
meniul politicii externe, participării active a 
României la soluționarea constructivă a marilor 
probleme ce confruntă astăzi omenirea. România 
situează cu fermitate în centrul politicii sale inter
naționale dezvoltarea continuă a prieteniei .si co
laborării cu toate țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare și țările nealiniate, lărgirea coope
rării cu toate țările, fără deosebire de orînduire 
socială. Țara noastră își aduce contribuția activă Ia 
cauza destinderii, colaborării și înțelegerii între 
toate națiunile.

Pregătirea practică a elevilor 
să nu se facă numai... teoretic

CONCURS

în legătură cu ancheta publicată 
recent în ziarul „Scînteia" privind or
ganizarea și desfășurarea pregătirii 
tehnico-productive a elevilor, aș dori 
să-mi spun părerea asupra unei pro
bleme despre care se discută mult, 
dar cu o finalitate concretă redusă : 
corelarea instruirii științifice cu acti
vitatea practică a elevilor. Modul in 
care este conceput și structurat la 
noi învătămîntul liceal și profesional 
are în vedere asigurarea concordan
ței între direcțiile dezvoltării econo
miei și pregătirea viitoarelor cadre, 
în această viziune, principala sarcină 
a liceului rezidă în a asigura tinere
tului cunoștințele științifice, de spe
cialitate, culturale și policalificarea 
in meserii necesare încadrării în 
muncă sau continuării studiilor. Pen
tru pregătirea unitară a tuturor ele
vilor în domeniul științelor funda
mentale, pentru acumularea de cu
noștințe aprofundate, teoretice și 
practice, are o însemnătate esențială 
îmbunătățirea predării matematicii, 
fizicii, chimiei, biologiei. Elementele 
aplicative de tehnică, de tehnologie 
în chiar conținutul pregătirii trebuie 
să devină componente de bază ale 
sistemului de pregătire pentru mun
că și viață, intrucît cultura științifică 
— centrată pe înțelegerea catego
riilor. legilor și principiilor Care ex
plică și fundamentează creațiile știin
ței — Implică elemente de cultură 
tehnică și tehnologică de mare va
loare operațională.

Dacă ne referim la liceul de tip in
dustrial, cunoașterea nemijlocită, „pe 
viu", de către elevi a modelelor pro
duselor pe care urmează a le realiza 
în treapta I trebuie să devină o 
practică curentă a procesului de pre
dare a desenului tehnic Si tehnologiei 
meseriei. Ceea ce implică legarea 
mult mai strînsă a practicii de obiec
tivele și cerințele reale ale produc
ției. E adevărat aceasta cere scolii 
un efort mai mare pentru procurarea 
și asigurarea produselor, dar eficien
ța este certă : văzînd și anallzînd pro
dusele pe care trebuie să le deseneze, 
să le stabilească operațiile de lucru 
și apoi să le execute, elevii adoptă 
o atitudine pozitivă fată de muncă.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 15, Generoasa 
fundație — 20, (sala Atelier): Fata 
din Andros — 15.30. Trei pe o 
bancă — 19,30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică a Palatului) ! „După- 
amtezlle muzicale ale tineretului". 
Sorin Mellnte — pian, Constantin 
Bogdăna — vioară — 18.
• Teatrul de operetă : Poveste 
din Cartierul de West — 19.30.
• Opera Română : Seară vleneză 
- 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina icoa
nei) : Anecdote provinciale — 15. 
Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30. 

ceea ce imprima pregătirii lor un ni
vel superior. Pentru integrarea mai 
accentuată a învățămîntului cu pro
ducția, cred că practica în ateliere 
trebuie să se desfășoare in condiții 
concrete mai apropiate de cele ale 
muncii din întreprinderi, o caie 
constituind-o și lucrul pe bază 
de' fișă tehnologică. O astfel de 
fișă tehnologică este principalul ghid 
al muncitorului din întreprindere în 
executarea unui produs. Dacă pentru 
muncitorul calificat, cunoștințele și 
măiestria profesională sint suficiente 
spre a descifra în desenul tehnic 
de ansamblu întregul sistem de lucru 
și operațiile necesare, pentru elev 
fișa tehnologică este, de cele mai 
multe ori, inaccesibilă. Cantitatea 
mai restrinsă a cunoștințelor de teh
nologia meseriei, desen tehnic, ma
șini și utilaje, studiul materialelor, 
rezistența materialelor și organe de 
mașini, precum și deprinderile abia 
in formare de citire și execuție a de
senelor tehnice îl împiedică să- se 
orienteze prompt în efectuarea lu
crării. Faptul că In cele mai multe 
școli fișa tehnologică constituie obli
gația exclusivă a maistrului-instruc- 
tor, impovărîndu-1 in mod inechita
bil, are și o serie de alte efecte ne
gative. Astfel, o asemenea practică 
duce la creșterea ponderii explica
țiilor și îndrumărilor generale în 
timpul afectat muncii efective in ate
lier. activitatea de practică compactă 
devenind, cel puțin la începutul ei. 
mult prea... teoretică. în aceste con
diții. fișa tehnologică nu mal este o 
aplicație directă a cunoștințelor de 
tehnologia meseriei și de desen teh
nic și nici rodul participării elevilor 
la elaborarea ei. Se impune, deci, ca 
pregătirea și întocmirea fișelor teh
nologice să se deplaseze in orele de 
predare a tehnologiei meseriei, iar 
desenele de detaliu și schitele de an
samblu — în orele de desen tehnic. 
Participarea profesorului-lnglner de 
tehnologie, cel puțin la prima oră de 
practică, la instructajele introductive 
și la demonstrația făcută de maistrul- 
instructor, înainte ca elevii să treacă 
la lucrul efectiv, ar asigura aplicarea 
consecventă a principiului legării

• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mizantropul — 19.30, (sala 
studio) : Cinci romane de amor 
- 1».
• Teatrul Ciulești (sala Ciu
lești) : Omul care a văzut moar
tea — 19 30, (sala Majestic) : A 
oincea lebădă — 19.30.
a Teatrul evreiesc de stat : Ctn- 
tațl cu mine un cintec (recitai 
de etntece populare evreiești) —
18.30.
a Teatrul satlric-muzlcai „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Concertul 
„Savoy ’79“ — 19,30, (sala Victo
ria) ; Omul care aduce rtsul —
19.30.
a Teatrul „ion Vasllescu" : Sici
liana — 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag ml-e clntecul șl 
jocul — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cine 
se teme de crocodil 7 — 17. 

teoriei de practică. Participarea ele
vilor la elaborarea fișei tehnologice 
și la elaborarea produsului le va dez
volta interesul pentru propria pregă
tire practică, li va stimula în redu
cerea timpului afectat diferitelor 
operații, reducerea cheltuielilor ma
teriale. economisirea de materii pri
me și materiale.

O altă problemă stringentă este 
aceea a readaptării elevilor la activi
tatea intelectuală după perioadele de 
practică continuă. Constatăm, in pre
zent, serioase dificultăți de readap
tare, mal cu seamă la elevii cu un 
ritm mai lent de învățare, adică toc
mai la cel care au în general mai 
multă nevoie de ajutorul profesoru
lui. In unele școli, profesorii încear
că,'în scopul facilitării acestei adap
tări, Sistemul temelor de muncă in
dependentă, controlate și discutate 
cu elevii în cite o zi, două ale săptă- 
mînii sau săptăminilor de practică, 
după programul de lucru în ateliere. 
(Fiecare profesor afectează în acest 
scop cite 30—40 de minute). Modali
tatea respectivă nu este insă practi
cată cu destulă consecvență chiar de 
către cei care au inițiat-o. De ase
menea, majoritatea cadrelor didac
tice de la disciplinele fundamentale, 
dar mai ales de la cele care sînt 
prevăzute în programul școlar cu 
cîte o singură oră săptăminal. întîm- 
pină dificultăți în parcurgerea pro
gramei școlare, in condițiile în care 
eficiența primei ore după perioada 
de practică este mai scăzută.

Soluționarea eficientă a unor ase
menea probleme trebuie să porneas
că, după opinia noastră, tocmai de 
la strînsă împletire dintre$>regătirea 
teoretică și activitatea practică pro
ductivă, aceasta din urmă avînd me
nirea de a pune în valoare resortu
rile culturii științifice șl tehnologice 
a elevilor, tot așa după cum pregă
tirea teoretică, strins legată de viată, 
de practică, trebuie să-i ajute pe ti
neri să stăpîneâscă tehnica si tehno
logiile. să se Integreze activ în pro
ducție la noul loc de muncă.

Prof. dr. Nicolae SIPOȘ
Institutul politehnic din București

• Teatrul „Țăndărică" .• Pescarul 
șl norocul — 9,30.
• Circul București : „Stop 1 Toa
tă lumea la circ" — 16; 19,30.
a Studioul de teatru al i.a.T.c. t 
vedere de pe pod (premieră) —
18,30.

cinema
a AI patrulea stol : SCALA — 15: 
17.30; 20, GLORIA — 15; 17.30: 20.
• Stepa : CAPITOL — 15: 17,30: 20. 
a Furtuni de vară t VICTORIA
— 15; 17,30; 20.
a Lebedele sălbatice s CENTRAL
— 15.30; 17.30: 19.30.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15: 17; 18; 21, FAVORIT — 14.30; 
16.30; 18.30; 20.30. TOMIS — 14.30: 
16.30: 18.30; 20.30.
a Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 16,30; 18; 20, BUCUREȘTI — 15;

Ministerul Educației si Invă- 
țămîntului, Institutul de medi
cină și farmacie Iași anunță 
scoaterea la concurs a următoa
relor posturi didactice la FA
CULTATEA DE MEDICINA: A- 
sistent la catedră III, disciplina 
Clinica radiologică, poziția 40. 
Asistent la catedra I, disciplina 
Clinica balneofizioterapie, poziția 
44. Asistent la catedra IV. disci
plina Clinica chirurgie infantilă, 
poziția 44. Asistent la catedra 
VI, disciplina Histologie, poziția 
51. Asistent la catedra IX, disci
plina Clinica puencultură. pozi
ția 29. Asistent stagiar la cate
dra I, disciplina Clinica neurolo
gie, poziția 46J Asistent stagiar 
la catedra IV. disciplina Clinica 
III-a chirurgie, poziția 51. Asis
tent stagiar la catedra VI. disci
plina Fiziologie, poziția 65. 
Asistent stagiar la catedra VIII, 
disciplina Medicină legală, pozi
ția 5. Asistent stagiar la catedra 
VIII, disciplina Medicină legală, 
poziția 6. Asistent stagiar la ca

tv
PROGRAMUL I

în jurul orei 11,45 — Trans
misiune directă de la Palatul 
Republicii : solemnitatea semnă
rii documentelor oficiale româ- 
no-franceze

13.50 Telex
13,55 Concert de prinz

în jurul orei 15,00 — Transmi
siune directă de la aeroportul 
internațional București-Otopeni: 
ceremonia plecării președintelui 
Republicii Franceze, Valery Gis- 
card d’Estaing, care, împreună cu 
doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing, a făcut, la Invitația 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială în 
țara noastră

15,20 Muzică populară

17,30; 20, FEROVIAR —15; 17,30; 20. 
a Poveste de dragoste și onoare : 
TIMPURI NOI — 15; 17,30; 20.
a O simplă problemă de timp t 
FESTIVAL — 15; 17; 18; 21, ME
LODIA — 15,15; 17,45; 20, MO
DERN — 15; 17,30; 20.
a Intre oglinzi paralele : GRIVI- 
TA — 15; 17,30; 20, FLOREASCA
— 15; 17,30; 20.
a Poliția este Învinsă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
GIULEȘTI - 15; 17,30; 20. ARTA
— 15; 17.30; 20.
a Aventurile maimuței Nuky — 
15, Aurul Iul Mackenna — 17;
18.30 : DOINA
a 80 de husari : DACIA — 15; 
17,30; 20.
a Șeriful din Tennessee 9 EX
CELSIOR — 15; 17,30; 20. FLAMU
RA - 15; 17,30; 20.
a Tom șl Jerry — 0; 11,15, Rtul 
care urcă muntele — 15; 17,30; 20 : 
BUCEGI.
a Prefectul de fier : BUZEȘTI — 
15; 17,30; 20. AURORA — 15; 17,30; 
20. 

tedra IX. disciplina Clinica II-a 
pediatrie, poziția 7.

★
Candidați! la concurs vor de

pune la secretariatul rectoratu
lui institutului din Iași, str. 
Universității nr. 16. în termen de 
15 zile de la data publicării aces
tui . anunț în Buletinul oficial, 
cererea de înscriere împreună cu 
actele prevăzute de Legea nr. 6/ 
1969 privind Statutul personalu
lui didactic din Republica Socia
listă România, publicată în Bu
letinul oficial, partea I, nr. 33 
din 15 martie 1969 și de Instruc
țiunile Ministerului Educației și 
învățămîntului nr. 84539/1969.

Concursul se va tine la sediul 
Institutului în termen de 15 zile 
de la data expirării termenului 
de înscriere.

Cei care funcționează într-o 
Instituție de Învățămînt superior 
sînt obligați să comunice, în 
scris, rectorului acesteia înscrie
rea la concurs.

Informații suplimentare se pot 
obține la secretariatul institu
tului.

15.45 Cum crește un copac. Medalion 
Octav Onlcescu.

18.15 Agenda culturală
10.40 Clubul tineretului.
17.40 Săptămtna politică internă șl in

ternațională
17,55 Antologia tumulul pentru copil șl 

tineret. Anii de aur ai comediei
18.45 Hochei : România — Austria (re

priza a III-a).
10.30 Telejurnal
20.00 Teieenciciopedia
20.30 Film serial: „In spatele ușilor 

tnchise".
22.05 Intilnirea de sîmbătă seara.
22.30 Telejurnal

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 9 MARTIE 1979
Extragerea lî 56 37 59 19 4 15 26 

33 20.
Extragerea a II-a : 51 44 74 75 30 

58 21 29 35.
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 

892 416 lei.

• Mantaua — 11.45, Crimă șl pe
deapsă — 14; 16,15, Amețeala — 
16 30; 20,30 : CINEMATECA.
• Omul fără identitate : LIRA — 
15,30: 18; 20.
a Circiuma de pe strada Platnlț- 
kala : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
10; 20.
a Excursie ciudată : FERENTARI
— 15; 17,30; 20.
• Sflrșitul „împăratului" din tai
ga : COTROCENI - 15; 17.30; 20.
a Front In spatele frontului t 
PACEA — 15,30; 19.
a Lanțul amintirilor : VOLGA — 
14.30; 17.30: 20.15, MIORIȚA - 
14,30; 17.30; 20.30.
a A fost odată In clasa I : VII
TORUL — 15; 17; 19.
a Totul pentru fotbal : POPU
LAR — 15; 17,30; 20.
a Vlad Tepeș : MUNCA — 15,30; 
19. FLACĂRA - 15,30; 19.
• Din nou Împreună : COSMOS
— 15; 17.30; 20.
a Drumuri tn cumpănă : PRO
GRESUL — 16; 10; 20.

Un mileniu de cultură
în expoziția de carte 

franceză
Deschisă la Palatul Republicii, 

expoziția de carte franceză este o 
adevărată sărbătoare a spiritului. 
Cinci secole din istoria tipărituri
lor și, prin acestea, un mileniu de 
cultură franceză, iată ce ne oferă 
fastuoasa galerie a cuvintului pe 
care o străbatem cu o emoție In
telectuală. Cărțile provin din fon
durile Bibliotecii Centrale de Stat 
și fiecare tom — indeosebi cele 
vechi, cu o îndelungată istorie tn 
bibliotecile țării — este o mărturie 
a prețuirii constante de care s-au 
bucurat, in timp, 
produsele spiritu
lui francez in
țara noastră. De 
la începuturile is
toriei culturii ro
mâne moderne, 
cartea franceză a fost mereu 
prezentă pe rafturile, pe me
sele de lucru, in mîinile oa
menilor de litere sau de științe de 
la noi. Recunoaștem printre căr
țile pe care le vedem in această 
expoziție opuri și opuscule pe care 
le-au Citit Ellade Rădulescu și Ni
colae Bălcescu, Alexandru Odo- 
bescu și Nicolae Iorga, pe care noi 
înșine le-am cercetat cu pasiune.

Să amintim doar citeva din acete 
prețioase volume pe care le-am ad
mirat in expoziția cărții franceze. 
Citeva incunabule, printre care su
perbul infolio Speculum historiale 
— al lui Vlncentius Bellovacensts, 
publicat in 1473 la Strasbourg — des
chid seria cărților ce țin de dome
niul bibliofillei, Sînt prezentate in 
aceeași ordine mostre aparținind 
unor vechi centre tipografice din 
Franța (Toulouse, Poitiers, Nevers, 
Angers și, mai ales, Lyon), unor 
tipografi renumiți din secolele 
XVI-XV1II. Sint rezervate mici 
secțiuni cu exemplare din colecții 
renumite (cărți ale căror legături 

însemnări 
de Nicolae BALOTĂ

poartă blazoane ilustre : Ludovic 
al XlV-lea, Ludovic al XVI-lea, 
Napoleon I etc.) sau ale căror le
gături posedă o valoare artistică 
în sine. Gravura în vechile vo
lume este reprezentată prin citeva 
cărți celebre, precum un volum din 
ediția de Kehl a operelor complete 
ale lui Voltaire, ilustrată de Mo
reau le Jeune, sau, ilustrată de ace
lași, ediția din 1773 a teatrului lui 
Moliire. Bibliofilia modernă este 
și ea bine reprezentată prin cărți 
în ediții numerotate, legături sau 

ilustrații semnate 
de nume presti
gioase. Un exem
plar din Monsieur 
Teste de Valery, 
sau o ediție din 
1926 din Vers et 

prose ale aceluiași, cu acuarele 
de Pirre Laynode. Nu lipsesc 
volumele cu dedicații autografe 
interesante (carte cu dedicația 
către Marta Bibescu etc.). O su
mară dar reprezentativă biblio
tecă de carte franceză contem
porană completează expoziția. De 
la enciclopedii și dicționare, prin 
științe ale naturii, științe sociale, 
istorie, geografie, la literatură și 
artă, martie discipline sau domenii 
ale spiritului cercetător și creator 
francez sînt ilustrate prin exem
plare din cărțile marilor colecții ale 
editurilor din zilele noastre. Inte
resul pentru cartea franceză se re
flectă și în traducerile in limba 
noastră ale operelor unor autori 
francezi, tălmăciri publicate în ul
timii ani. De fapt, biblioteca ver
siunilor românești ale cărților fran
ceze este — indeosebi prin publi
cațiile ultimului deceniu — mult 
mai vastă. Ea este o mărturie a 
prezenței acestor cărți în spațiul 
nostru cultural, tradițional deschis 
comunicărilor spiritului.
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Vfflîfl OFICIALA A PRESEOINTELUI FRANȚEI, VflLEHY GISCAHD D'ESTflING

în timpul călătoriei cu trenul prezidențial cei doi președinți au continuat convorbirile oficiale

Președinții Nicolae Ceausescu
ș ’ 1

și Valery Giscard d'Estaing 
au continuat convorbirile

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing au con
tinuat, în prezența tovarășei Elena 
Ceaușescu și a doamnei Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing. în tre
nul prezidențial și apoi la Sinaia, 
convorbirile oficiale începute la 
București.

Cei doi șefi de stat au abordat, 
în continuare, probleme ale rela
țiilor româno-franceze pe multiple

(Urmare din pag. I)
în semn de respect și caldă ospita

litate. distinșilor oaspeți li s-au oferit 
tradiționala piine și sare, ploști cu 
vin. Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Valery Gis
card d’Estaing. tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing.

Intîlniri de lucru
Vineri dimineața a avut loc o în- 

tîlnire de lucru, la care au partici
pat Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, alte persoane oficiale româ
ne, și Jean-Francois Deniau, minis
trul comerțului exterior, Jean-Pierre 
Prouteau, secretar de stat la Minis
terul Industriei, alte persoane oficia
le franceze.

A avut loc, de asemenea, o Intîl- 
nire de lucru între Paul Niculescu, 
viceprim-ministru, ministrul finanțe
lor, și Jean-Franțois Deniau, Jean- 
Pierre Prouteau și Jacques Wahl, 
secretar general la Președinția Re
publicii Franceze.

în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor stabilite de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Valery 
Giscard d’Estaing, în cadrul întîlni- 
rilor au fost examinate și precizate 
noi căi și modalități concrete în ve
derea extinderii și diversificării coo
perării economice, a colaborării fi- 
nanciar-bancare, a schimburilor co
merciale, a conlucrării în alte dome
nii de interes comun, între România 
și Franța.

în aceeași zi, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, a avut o 
întîlnire de lucru cu Jean-Franqois 
Poncet, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Franceze. în cadrul 
întrevederii au fost analizate proble
me ale întăririi conlucrării româno- 
franceze pe plan bilateral, precum 
și în domeniul vieții internaționale.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ambasadorul României la Paris, și 
Pierre Cerles, ambasadorul Franței 
la București. 

planuri, exprimîndu-și convinge
rea că dezvoltarea și adîncirea a- 
cestora corespund pe deplin inte
reselor celor două țări și popoare, 

în timpul convorbirilor au fost 
discutate, de asemenea, aspecte ale 
conlucrării pe arena internațională 
a României și Franței, în vederea 
sporirii contribuției lor la soluțio
narea politică a problemelor com

Sosirea la Sinaia
Pe peron și in piața gării, un mare 

număr de locuitori ai frumoasei sta
țiuni de pe Valea Prahovei au acla
mat îndelung pe cel doi președinți. 
Ei și-au manifestat satisfacția pentru 
noul dialog româno-francez la nivel 
înalt menit să deschidă noi perspective 
dezvoltării pe mai departe a tradi
ționalelor relații prietenești ce leagă 
cele două țări șl popoare.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl

Depunerea unor jerbe de flori
LA MONUMENTUL EROILOR LUPTEI PENTRU LIBERTATEA 

POPORULUI Șl A PATRIEI, PENTRU SOCIALISM
în cursul dimineții de vineri, pre

ședintele Republicii Franceze. Valery 
Giscard d’Estaing. a depus o jerbă 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism.

La solemnitate au participat Manea 
Mănescu. prim-ministru al guvernu
lui. general-colonel Ion Coman. mi
nistrul apărării naționale. Constantin 
Stătescu. ministrul justiției. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului aface
rilor externe. Nicolae Ganea. prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal București. Corneliu Mă
nescu. ambasadorul României la Pa
ris. generali.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale franceze care îl în-

LA MONUMENTUL EROILOR 
RĂZBOI MONDIAL PE

Președintele Valery Giscard d’Es
taing a depus, de asemenea. în a- 
ceeasi zi. o jerbă de flori la Monu
mentul eroilor francezi căzuti în pri
mul război mondial pe pămîntul 
României.

La sosire. în fața monumentului, 
din parcul Cișmigiu. o gardă mili
tară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Franceze și Republicii 
Socialiste România.

S-a păstrat apoi un moment da 
reculegere.

Au asistat Constantin Stătescu. mi
nistrul justiției, general-locotenent 
Ion Hortopan. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șef al

plexe care confruntă omenirea de 
astăzi, în spiritul păcii și justiției, 
în interesul tuturor națiunilor, al 
năzuințelor lor de progres și bună
stare.

La convorbiri au luat parte mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Ștefan Andrei, și ministrul 
afacerilor externe al Franței, Jean 
Francois Poncet.

Valâry Giscard d’Estaing. tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing au răs
puns cu prietenie acestor calde ma
nifestări de respect și simpatie.

Coloana oficială de mașini s-a în
dreptat apoi spre castelul Peleș. De-a 
lungul traseului, sute de cetățeni din 
Sinaia, precum și numeroși turiști 
aflați la odihnă au aplaudat cu în
suflețire pe distinșii oaspeți.

■ soțesc pe președintele Republicii 
Franceze în vizita sa în tara noas
tră. precum și Pierre Cerles. amba
sadorul Franței la București.

La solemnitate au fost de fată nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucureștene.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Franceze. După depunerea 
jerbei de flori, s-a păstrat un mo
ment de reculegere. A fost vizitată 
apoi rotonda monumentului.

La sfîrșitul solemnității. înaltul 
oaspete a primit defilarea gărzii de 
onoare.

FRANCEZI CĂZUTI ÎN PRIMUL 
PĂMÎNTUL ROMÂNIEI
Marelui Stat Major. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Nicolae Ganea, prim-vicepre
ședinte al Consiliului popular muni
cipal București, generali.

La solemnitate au asistat, de a- 
semenea. personalități oficiale fran
ceze care îl însoțesc pe președintele 
Giscard d’Estaing în Vizita în țara 
noastră.

Președintele Franței s-a întreținut 
cu un grup de veterani români din 
timpul primului război mondial, pre- 
zenti la ceremonie.

Erau de fată oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Capi
talei.

Imagine din timpul vizitei președintelui Valery Giscard d'Estaing la Întreprinderea de calculatoare electronice 
din Capitală

La întreprinderea 
de calculatoare 

electronice 
din Capitală 

(Urmare din pag. I)
Distinșilor oaspeți Ie-a fost pre

zentată. în primul rînd. o expoziție 
cu produse noi. de concepție româ
nească. din domeniul tehnicii de 
calcul. Aici, tovarășii Alexandru 
Necula. adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
și Tănase Fiorea, directorul întreprin
derii. au înfățișat performantele a- 
cestor echipamente, largile posibili
tăți de utilizare a lor. In timpul dis
cuției. a fost remarcat. în special, 
faptul că. în prezent, plecînd de la 
prima licență franceză achiziționată, 
unitatea bucureșteană și-a sporit de 
patru ori producția, realizînd acum, 
într-o proporție de aproape 60 la 
sută, echipamente de concepție pro
prie. Atrag. în acest context, atenția 
micro și minicalculatoarele din fami
lia ..Felix", echipamentele complexa 
de teletransmisie. terminalele de pre
lucrare a datelor.

Vizita a continuat apoi în hala prin
cipală, unde se reglează și se testează 
sistemele de calcul și mașinile elec
tronice de calcul. Gazdele au dat a- 
mănunte cu privire la procedeele teh
nologice. precum și în legătură cu 
preocupările colectivului de diversi
ficare a producției, de sporire a ni
velului tehnic și calitativ al echipa
mentelor și aparaturii realizate. în 
pas cu cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii contemporane.

Președintele Republicii Franceze a 
avut cuvinte de înaltă apreciere fată 
de realizările colectivului bucureștean, 
care, intr-un răstimp scurt, a reușit 
să asimileze in fabricație echipamen
te complexe, avînd posibilitatea de a 
trece la producerea unei noi genera
ții de calculatoare. De asemenea, oas
petele a remarcat nivelul tehnic ri
dicat al dotării întreprinderii, ceea 
ce creează premise puternice pentru 
o colaborare mai strînsă cu firme de 
specialitate din Franța.

In timpul vizitei, președintele Va
lery Giscard d’Estaing s-a interesat 
de condițiile de muncă și viată ala 
personalului muncitor, apreciind mă
surile întreprinse pentru pregătirea 
cadrelor, perfectionarea proceselor 
tehnologice, precum și cele din do
meniul social-cultural.

In încheierea vizitei, președintele 
Franței a semnat in cartea de onoare 
a întreprinderii, subliniind faptul că 
această unitate oonstituie „un foarte 
frumos exemplu de cooperare tehnică 
franco-română".

înainte de a părăsi unitatea, pre
ședintele Valâry Giscard d’Estaing a 
făcut o scurtă declarație presei, în 
care a evidențiat din nou progresele 
înregistrate de electronica româneas
că, nivelul tehnic atins de fabrica vi
zitată, care, într-o perioadă relativ 
scurtă, a reușit să treacă de la re
producerea unei licențe franceze la o 
producție proprie diversificată, com
plexă și cu performanțe ridicate. 
Subliniind faptul că întreprinderea 
de calculatoare electronice din Bucu
rești constituie o bună dovadă a co
laborării fructuoase dintre cele două 
țări, înaltul oaspete a apreciat că 
există posibilități largi pentru extin
derea conlucrării franco-române în 
domeniul electronicii, posibilități care 
au fost evocate în cursul dialogului 
la nivel înalt, urmînd ca ele să fie 
concretizate în timpul întrevederilor 
ulterioare.

Pe parcursul vizitei, muncitorii au 
salutat cu deosebită căldură pe înal
tul oaspete, au aclamat pentru prie
tenia dintre România și Franța, ex
primîndu-și satisfacția față de con
vorbirile dintre cei doi șefi de stat, 
menite să ridice pe o treaptă nouă, 
superioară relațiile de colaborare 
româno-franceze, în interesul ambe
lor noastre popoare, al cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale.

Vizitele doamnei 
Anne-Aymone 

Giscard d'Estaing
Doamna Anne-Aymone Giscard 

d’Estaing a vizitat, vineri dimineața. 
Spitalul clinic al municipiului Bucu
rești, modernă instituție medicală și 
de învățămînt a Capitalei, cea mai 
mare de acest fel din țară. în timpul 
vizitei a fost însoțită de Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, de 
Olimpia Solomonescu. secretar de stat 
la Ministerul Sănătății. Au fost pre
zentate, cu această ocazie, cîteva din
tre realizările medicinei românești în 
cadrul noului complex spitalicesc 
unde activitatea de îngrijire a sănă
tății se îmbină cu învățămîntul și 
cercetarea științifică. Doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing a semnat 
în cartea de onoare a spitalului.

în continuare a fost vizitată o ex
poziție de artizanat la Muzeul satu
lui și de artă populară. Doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing și-a 
manifestat admirația fată de bogăția 
și varietatea motivelor artei noastre 
populare, de calitatea pieselor pre
zentate. In după-amiaza aceleiași 
zile a făcut o vizită la Biblioteca 
franceză din București.

Utilaje tehnologice li
vrate în avans. întrePrinde- 
rile constructoare de mașini din ju
dețul Timiș au de realizat, in acest 
an. un volum de peste 11 000 tone 
utilaje tehnologice destinate dotării 
unor noi obiective industriale aflate 
în curs de execuție în diferite 
zone ale tării. Colectivul întreprin
derii mecanice din Timisoara a li
vrat în devans. cu 2—6 luni fată de 
sarcinile prevăzute, peste 1 300 tone 
utilaie metalurgice si poduri rulan
te electrice. La rîndul lor. colecti
vele întreprinderilor „Electrotimis" 
și „Electrometal" au expediat o 
importantă cantitate de utilaie teh
nologice în avans fată de prevede
rile contractuale. (Cezar Ioana).

Cercetări științifice. La 
Institutul politehnic din Iași s-a 
deschis o expoziție care oglindește 
contribuția femeilor cadre didactice 
și a studentelor din Centrul uni
versitar Iași în domeniul cercetă
rii fundamentale și aplicative. Sînt 
expuse 250 de lucrări care au obți

nut premii ale Academiei, brevete 
de invenții și certificate de inova
tor, diplome și medalii, precum și o 
serie de aparate, mașini și produse 
noi realizate în laboratoarele fa
cultăților. (Manole Corcaci)

Al treilea petrolier de 
150000 tdw. La Șantierul na
val din Constanta a început mon
tajul în doc al celui de-al treilea 
petrolier de 150 000 tdw. Gradul 
Înalt de pregătire a operațiilor pe 
platformele de asamblare, expe
riența constructorilor permit scurta
rea considerabilă a lucrărilor ce se 
efectuează în doc, comparativ cu 
navele de aceeași capacitate con
struite la Constanta. (George Mi- 
hăescu)

Expoziție de artă plas
tică. La Casa de cultură a sin
dicatelor din Alba Iulia s-a deschis, 
în cadrul Festivalului national 
„Cîntarea României", o expoziție de 
pictură și sculptură a artiștilor

VEȘTI DIN ȚARĂ
amatori din județ. Sînt expuse lu
crări de pictură și sculptură inspi
rate din realitățile de azi. (Ștefan 
Dinică).

Păduri noi. Sllvicuitorîi din 
județul Bacău au început campania 
de împăduriri. în raza ocoalelor 
silvice Agăș. Moinesti. Comănesti, 
Dărmănesti sl Fîntînele va fi rea
lizată o pădure nouă, pe o supra
față de peste 2 600 hectare. 400 de 
hectare din noua pădure vor fi 
plantate de tineret, prin muncă pa
triotică. La ocoalele silvice Fînti- 
nele și Livezi se amenajează noi 
plantații semincere. care vor asi
gura materialul săditor pentru vii
toarele împăduriri. (Gheorghe 
Baltă).

Flori de primăvară. F,°*
rile de primăvară așteaptă zile mai 

calde pentru a-si lua locul în întin
sele zone verzi ale municipiului 
Pitești. Sînt pregătite. în acest scop. 
70 000 de lalele si alte flori, un 
mare număr de arbori si arbuști 
ornamentali. (Gheorghe Cîrstea).

„Statuia maternității", 
în Piața Unirii din Tîrgu Mureș s-a 
dezvelit „Statuia maternității". 
Noua statuie este opera apreciatu
lui sculptor Ion Vlasiu. (Gheorghe 
Giurgiu).

Linie tehnologică mo
dernă. odata cu intrarea in 
funcțiune a unei noi și moderne li
nii tehnologice, la întreprinderea de 
geamuri Mediaș a început produc
ția de geamuri izolatoare, material 
de construcție cu importante carac
teristici funcționale și economice. 
Destinate obiectivelor industriale și 

social-culturale, geamurile izolatoare 
asigură o îmbunătățire cu 30 la sută 
a izolării termice a clădirilor și im
plicit o economie importantă de 
combustibil. (Nicolae Brujan).

Presă de brichetat 
Șpan. sectia de agregate a
întreprinderii de autocamioane 
Brașov a intrat în funcțiune o presă 
de sfărîmat și brichetat șpan. Noul 
agregat poate bricheta pe schimb 
nouă tone șpan de metale feroase și 
neferoase. Prin realizarea acestei 
prese, întreaga cantitate de șpan ce 
rezultă din producție va putea fi 
brichetată și refolosită la elabora
rea șarjelor de metal în întreprin
dere. (Nicolae Mocanu).

Pentru export. Numeroase 
colective din iudetul Harghita au 
livrat în acest an beneficiarilor din 

alte țări produse în valoare de a- 
proape 2 milioane lei valută peste 
prevederile planului. Constructorii 
de mașini pentru industria fores
tieră și producătorii de mobilă din 
Gheorgheni, minerii de la salina 
Praid. constructorii de mașini și uti
laje pentru industria de construcții 
căi ferate și filatorii de lină pieptă
nată din Miercurea Ciuc au perfec
tat relații comerciale cu beneficiari 
din zeci de țări de pe glob. (I. D. 
Kiss).

Prin creația tehnico-ști- 
ințifică de masă. Noua ediție 
a Festivalului național „Cîntarea 
României" a antrenat în activitatea 
de creație tehnico-științifică de 
masă peste 20 000 de muncitori, 
inovatori, maiștri, tehnicieni, in
gineri, economiști, precum și un 
mare număr de specialiști din cer
cetare. proiectare și învățămînt su
perior din județul Timiș. Au fost 
rezolvate pînă acum mai mult de 
4 500 de teme, prin aplicarea cărora 
producția a crescut cu peste 700 

milioane de lei, iar importurile s-au 
redus cu aproape 40 milioane lei 
valută. (Cezar Ioana).

5 000 tone cărbune pes
te plan. Colectivul întreprinde
rii miniere „Sălajul" din Sărmășag 
a reușit, printr-o mai bună organi
zare a muncii și a producției, să ex
tragă peste plan 5 000 tone cărbune. 
Productivitatea muncii planificate 
a fost depășită cu 8,5 la sută. (Ion 
Mureșan).

Crește contul econo
miilor judetu' Mehedinți se 
desfășoară o amplă acțiune pentru 
reducerea consumurilor de materii 
prime și materiale, energie elec
trică și combustibili. După primele 
două luni din acest an, în contul 
economiilor s-au înregistrat 80 tone 
metal, 5 000 kilograme electrozi, 
1100 MW energie electrică. 51 tone 
benzină și alte cantități de mate
riale. (Virgiliu Tătaru).
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în lumina sarcinilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind înfăptuirea programului 

de investiții, prezentăm experiența de interes național a întreprinderii „1 Mai“-Ploiești

MUNCITORII 
FA BRICII 

/$/ CONSTRUIESC 
PROPRIA FA BRIC A lată în imaginea de mai sus una din cele zece hale importante realizate în regie proprie de muncitorii de la „1 Mai"-Ploiești. Deși hala se aflâ 

încă în construcție, în partea dreaptă, printr-o bună organizare a muncii, a început activitatea de producție. în partea stîngă, beneficiarul-constructor 
lucrează din plin la executarea fundațiilor și montajul utilajelor

Este necesar ca județele, întreprinderile, centralele 
să-și asume răspunderea de a realiza direct unele lucrări în 
regie proprie. Avem și în acest domeniu rezultate bune, u- 
nele chiar foarte bune. Mă voi referi din nou la ceea ce au 
realizat tovarășii de la „1 Mai“-Ploiești, care au con
struit în regie proprie hale industriale foarte importante. 
Aceasta constituie un bun exemplu ce trebuie să fie ur
mat de toți.

NICOLAE CEAUȘESCU

în fiecare an înfăptuim ample programe de investiții 
destinate dezvoltării în ritm susținut a tuturor ramu
rilor economiei naționale. O parte însemnată din 
fondurile materiale și financiare investite sînt alocate 
extinderii și modernizării unităților economice exis
tente. Realitatea a demonstrat că realizarea acestor 
lucrări ridică, nu o dată și nici izolat, probleme 
serioase, chiar și prin simplul fapt că, fiind în număr 
relativ mare, trusturile de construcții industriale sînt 
obligate să-șl repartizeze forțele umane și tehnice pe 
numeroase^,șantiere, cu toate neajunsurile ce decurg 
din aceasta dispersare, lată argumentul profund pen
tru care tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cu 
târle necesitatea de a se trece cu hotărîre la execu
tarea acestor lucrări de investiții chiar de către 
colectivele întreprinderilor Interesate, adică in regie 
proprie. Cu prilejul recentei Consfătuiri cu cadrele de 
conducere din economie, secretarul general al parti
dului s-a referit concret la experiența valoroasă acu
mulată în acest domeniu de întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești. Redăm mai jos, sintetic, coordonatele 
principale pe care se întemeiază această experiență 
de interes național, care trebuie generalizată.

Anul ei de naștere : 1958.
Necesitatea: cînd s-a pus problema construirii unei 

forje noi și a modernizării unei hale existente nu s-a 
putut găsi, pur și simplu, un constructor disponibil. 
Lucrarea era însă deosebit de urgentă. De realizarea 
ei în timp util depindea îmbunătățirea calității fabrica
ției sapelor cu role. Cineva a venit cu o idee: să

ne asumăm tot noi răspunderea constructorilor. Să 
le construim singuri. Bineînțeles, s-au ridicat întrebări: 
Dar cum ? De unde oameni și utilaje de construcții ? 
A fost găsit răspuns și Ia aceste întrebări: în între
prindere există un colectiv, e drept restrîns, specia
lizat în întreținerea și reparația clădirilor. Mai este 
și serviciul mecano-energetic, cu muncitori de diferite 
profesii. Cit despre utilaje, le vom lua chiar din 
întreprindere, care este suficient de bine dotată din 
acest punct de vedere.

Ceea ce, la început, a părut un experiment, o 
simplă încercare, și-a demonstrat în timp viabilitatea 
și deosebita eficiență, sub multiplele sale aspecte. în 
decurs de zece ani, nucleul inițial de constructori 
s-a dezvoltat și modernizat, beneficiarul — în fapt, 
un renumit producător de utilaje petroliere, iar de 
puțin timp și de mașini-unelte — devenind în adevă
ratul sens al cuvintulul și un constructor experimen
tat care poate rivaliza cu orice unitate de profil. 
Dovada practică ? Numai în cincinalul actual au fost 
construite cu forțe proprii halele mecanice nr. 2, nr. 6 
și nr. 7, hala de utilaj complex și cea de mașini-unelte, 
pe lîngă numeroase utilități. Bilanțul general al acti
vității de regie proprie ? lată cîteva date concludente: 
în zece ani, beneficiarul a realizat lucrări de investiții 
în valoare de aproape 2 miliarde lei, suprafața con
struită a întreprinderii, ca șl fondurile fixe au sporit 
de peste două ori,

lată cîțiva parametri care definesc această expe
riență :

Construim nu numai hale, 
ci și mașini cu care le dotăm

Șapte argumente în favoarea 
benefîciarului-constructor

O precizare esențială : ce înseam
nă, de fapt, activitatea de regie 
proprie 1 Numai faptul că benefi
ciarul este și constructorul pro
priilor sale lucrări de investiții ? 
Este adevărat, dar incomplet, pen
tru că practica colectivului ploieș
tean a impus o viziune mai cuprin
zătoare asupra acestei activități. 
Desfășurarea ei. în condiții bune, 
realizarea lucrărilor de construcții- 
montaj în ritm susținut si punerea 
In. funcțiune a tuturor noilor capa
cități de producție au reclamat cu 
hotărîre lărgirea ariei de preocu
pări. Este vorba despre abordarea, 
cu aceeași competentă și prompti
tudine. a problemelor de proiectare 
sau de realizare, prin forte proprii, 
a unor mașini și utilaje tehnologice 
de bază, greu de procurat la un 
moment dat. Răspunderea de a fi 
constructor se împletește organic cu 
interesul beneficiarului.

— în definitiv, ne construim pro
pria fabrică, deci sintem in cel mai 
înalt, grad interesați ca atit soluțiile 
constructive si tehnologice adoptate, 
cit si mașinile și utilaiele să fie in 
armonie perfectă cu necesitățile 
producției. ne spune tovarășul 
Gheorghe Damian, inginer-șef Ia 
„1 Mai". conducătorul comparti
mentului de regie proprie. Deci, in 
paralel. în activitatea de construc
ții, am dezvoltat un sector de pro
iectare si unul de autoutilare, astfel

incît să fie capabile să răspundă 
cu operativitate cerințelor puse de 
realizarea noilor investiții.

Intr-adevăr, cine iși cunoaște în
treprinderea mai bine decit benefi
ciarul ? Deci, cine poate aprecia 
dacă o soluție adoptată sau un 
utilaj tehnologic corespund sub 
aspect functional în timpul exploa

tării. dacă nu chiar muncitorii si 
specialiștii întreprinderii ? Iată în 
imagine una din masinile-unelte de 
mare complexitate realizată prin 
autoutilare la uzina ploiesteană. 
încă o precizare : muncitorii de la 
„1 Mai“ iși asigură pe această cale 
10 la sută din utilaiele complexe 
cu care dotează noile capacități.

Așadar, pină acum, la uzina „1 
Mai“ au fost construite prin forțe 
proprii zece hale de producție, de 
înaltă complexitate, precum și nu
meroase alte obiective anexe. Șapte 
hale cit șapte fabrici I Este un ar
gument cît se poate de convingător 
în favoarea generalizării experien
ței colectivului ploieștean.

Unii beneficiari mai consideră 
însă că activitatea în regie proprie, 
indiferent de modul în care este or
ganizată și eficiența cu care se des
fășoară nu reprezintă altceva decit 
o sursă suplimentară de complicații 
și dificultăți pentru beneficiar. Nu 
are acesta problemele sale, deloc 
ușoare, legate de îndeplinirea ini
mică a planului de producție, ca 
să-și mai risipească forțele. înlo- 
cuindu-1 pe constructor ? Ei bine, 
lucrurile nu stau așa. iar această 
eventuală îngrijorare este nejusti
ficată. Dimpotrivă, se poate afirma 
cu tărie că în loc să complice lu
crurile. regia proprie le... simplifică 
considerabil. Din 7 (șapte) motive:

■j O parte din muncitorii și spe
cialiștii care participă la realizarea

In calendarul șantierului, trimestrul 
are două luni

La hala mecanică 7, sub conduce
rea maistrului Ion Tudor, construc
torii muncesc în ritm susținut. După 
grafice, structura de rezistentă a 
anexei trebuie terminată încă la 
sfîrșitul acestei luni. Hotărîrea lor : 
să devanseze acest termen cu 10 
zile. Si la alte capacități, stadiile de 
execuție sînt avansate. De pildă, la 
statia de compresoare si la centrala 
termică, mai bine de trei sferturi 
din lucrări sint executate. Cea mai 
sugestivă imagine despre eforturile 
depuse pe șantier ne-o dă bilanțul 
înregistrat pe primele două luni 
cînd s-a realizat un volum de lu
crări insumind aproape 60 milioane 

lucrărilor de constructii-montaj ră- 
min, după finalizarea noilor capa
cități, să lucreze in cadrul acestora, 
ca personal de producție și între
ținere. De aici rezultă un dublu 
avantaj : pe de o parte, cunosc în 
activitatea productivă toate „secre
tele" obiectivului respectiv, deci 
eficienta intervenției lor este mult 
sporită ; pe de altă parte, știind că 
vor fi repartizați într-o secție sau 
alta, oamenii sînt nemijlocit co
interesați să realizeze lucrări de un 
înalt nivel1 calitativ. Argumentul 7 
La întreprinderea „1 Mai“ nu exis
tă, practic, in primul an de funcțio
nare a unei capacități problemele 
curente impuse de remedierea unor 
neajunsuri, așa cum se întîmplă, 
destul de frecvent, la alte inves
tiții.

2 Beneficiarul lucrează pentru 
el. Deci, are o imagine mal clară 
decit a oricărui proiectant din afară 
asupra amplasamentului și funcțio
nării capacităților actuale si viitoa
re, asupra utilităților ce-i trebuie 
și asupra necesităților producției.

lei. Cam tot atit cît reprezintă sar
cina de plan pe primul trimestru. 
Deci nu este nici o greșeală cind 
afirmăm că pentru constructor, tri
mestrul are... două luni.

Cine sint. de fapt, constructorii ? 
Răspunsul este simplu : lucrătorii 
din secția mecano-energetic si in
vestiții. aflată sub conducerea unui 
inginer-șef. Deosebirea față de com
partimentele similare din alte între
prinderi : prezenta celor patru ate
liere — de construcții, de termo și 
hidroizolatii. electric si mecanic — 
cuprinzind circa 300 de oameni, 
eșalonul care realizează practic lu

Cu alte cuvinte, poate decide asu
pra soluțiilor constructive și teh
nologice cele mai eficiente. Un 
exemplu : la începutul activității 
de regie proprie, încălzirea halelor 
se făcea cu tubulaturi de ventilație 
la nivelul acoperișului. Motiv pen
tru care o mare parte din căldură 
se pierdea în exterior. Beneficiarul 
a propus și a impus schimbarea 
acestei soluții, economisind. pe a- 
ceastă cale, o mare cantitate de 
energie.

2 Din regie proprie se obțin 
economii anuale de milioane lei, da
torită faptului că cheltuielile directe 
sint de 4 ori mai mici decit în cazul 
angajării unui constructor ..traditio
nal". Cu fondurile economisite, la 

' „1 Mai" s-au construit In ultima 
vreme numeroase alte capacități : o 
statie de acetilenă. posturi trafo, 
rețele termotehnice. drumuri uzi
nale etc.

Economii se obțin și prin 
faptul că decontarea lucrărilor exe

crările de investiții. Atribuțiile sec
ției nu se limitează numai la atît. 
ci cuprind și lucrările de întreți
nere curentă și activitatea de pro
ducție din uzină. Ca atare, efectivul 
secției este mult mai mare : peste 
1 100 de oameni. Acest fapt prezintă 
un mare avantaj : în funcție de ne
cesități, efectivele celor ce munceso 
pe șantier pot fi substantial sporite.

O întrebare : de unde iși recru
tează uzina constructorii de care are 
nevoie ? Sînt angajați, în general, 
muncitorii necalificati. care urmea
ză cursuri de scurtă durată în me
seriile de zidari, lăcătuși mecanici 
de utilaje, buldozeristi. izolatori. 

cutate se face în raport cu chel
tuielile efective de investiții și nu, 
în mod mecanic, după valoarea de 
deviz.

g Sînt Înlăturate obișnuitele 
neînțelegeri între proiectant-bene- 
ficiar-constructor, care fragmen
tează desfășurarea ritmică a lucră
rilor. Coordonarea unitară a lucră
rilor de către beneficiar i-a permis 
punerea in funcțiune, în devans, 
cu 6 luni a capacității de 135 in
stalații de foraj F-200.

g Activitatea de constructii- 
montaj este pusă în acord cu acti
vitatea de producție. Sint elimina
te clasicele discuții privind elibe
rarea unor amplasamente și acti
vitatea depusă în paralel de con
structor și beneficiar.

y Comparativ cu orice șantier 
similar, personalul TESA angrenat 
în activitatea de investiții este re
dus Ia aproape jumătate.

sudori ș.a. O parte din el rămîn 
apoi să lucreze în secțiile pro
ductive puse în funcțiune. Deci, 
obțin o a doua calificare ca macara
gii. electrocariști, zidari șamotori 
etc.

Un aspect important : materialele 
de construcție necesare — ciment, 
agregate, cărămizi, geamuri, mate
riale de izolații — sînt aceleași fo
losite si la lucrările de întreținere. 
Fapt care permite evitarea stocuri
lor, prin dirijarea operativă a ma
terialelor acolo unde este nevoie de 
ele. Devenit constructor, beneficia
rul se dovedește, cu bune rezultate, 
si un priceput gospodar.

Planșeta de lucru a proiectanților... secțiile uzinei
Pe planșeta proiectanților sînt în lucru documentațiile pentru depo

zitul de tuburi de oxigen, acoperișul postului trafo de la hala meca
nica 7 ș.a. S-ar putea replica : de acord ca beneficiarul să fie și con
structor, dar de ce și proiectant ? De ce a fost nevoie de înființarea 
unui atelier de proiectare ? Nu este greu de explicat.

în primul rînd. că proiectanții de la ..1 Mai" Ploiești, prezenți în 
permanentă în întreprinderea-șantier. au posibilitatea să cunoască, in
discutabil mai bine decît oricine, toate amănuntele, toate problemele 
legate de functionarea întregului angrenaj al uzinei. Așa că. degrevînd 
proiectantul general — Institutul de proiectări pentru construcții de 
mașini (I.P.C.M.) din București — de o serie de probleme, proiectanții 
uzinei au preluat sarcina de a elabora singuri documentațiile pentru 
racordurile între hale, au rezolvat o serie de amplasamente, au pro
pus o serie de modificări ale unor soluții constructive.

Efortul lor este îndeaproape sprijinit de specialiștii din I.P.C.M.. 
care s-au dovedit întotdeauna receptivi față de punctul de vedere al 
întreprinderii. Rezultatul : întronarea unui climat de strînsă colabo
rare, materializat prin îmbunătățirea, de la un an la altul, a soluțiilor.

Am prezentat doar cîțiva parametri care definesc o ex
periență valoroasă, de larg interes economic ; o experien
ță ce poate și trebuie să fie generalizată neîntîrziat, așa 
cum a indicat secretarul general al partidului ; o experiență 
de interes național pentru sutele și sutele de colective de 
oameni ai muncii care beneficiază de importante fonduri 
de investiții destinate dezvoltării și modernizării capacită
ților de producție actuale.

URMAȚI EXEMPLUL HARNICILOR MUNCITORI- 
CONSTRUCTORI DE LA ÎNTREPRINDEREA 

„1 MAI“ DIN PLOIEȘTI!
Pagină realizată de Cristian ANTONESCU și Constantin CAPRARU

Foto : S. Cristian
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DECRET PREZIDENȚIAL 
privind măsuri pentru rentabilizarea 

unor bunuri de consum

Tirgul internațional de primăvară 
de la Leipzig, eveniment marcant 
al vieții economice internaționale

în concordanță cu politica partidu
lui și statului de dezvoltare în ritm 
susținut a economiei naționale, a în
tregii vieți economice și sociale, in 
condițiile asigurării echilibrului fi
nanciar și monetar, ale unei circulații 
bănești sănătoase, nivelul general al 
prețurilor a fost menținut la limita 
inferioară a indicelui de prețuri sta
bilit pentru primii trei ani ai cinci
nalului.

în conformitate cu prevederile pla
nului cincinal — care stabilește ca 
indicele prețurilor cu amănuntul și 
tarifelor să fie la sfîrșitul anului 
1980 de 105—106 la sută — urmează 
a se efectua unele majorări și redu
ceri de prețuri la anumite produse 
industriale.

Majorările și reducerile de prețuri 
prevăzute in prezentul decret influen
țează indicele prețurilor cu amănun
tul și al tarifelor pentru populație, la 
nivelul anului 1979, cu 0.5 la sută, 
asigurind în continuare caracterul de 
stabilitate a nivelului general al pre
țurilor.

Aceste majorări de prețuri nu 
afectează realizarea integrală a pro
gramului de ridicare a nivelului de 
trai al populației, adoptat de Confe
rința Națională a partidului, care 
prevede creșterea retribuției reale, 
pînă la sfîrșitul anului 1980, cu circa 
32 la sută.

De asemenea, modificările de pre
țuri vor conduce la eliminarea pier- 
der”pr ce se înregistrează la unele 
p_( ,use, la stimularea unităților eco
nomice de a fabrica sortimentele de 
mărfuri solicitate de populație și de 
a îmbunătăți continuu calitatea a- 
cestora și vor contribui, totodată, la 
asigurarea condițiilor de aplicare a 
autogestiunii și autofinanțării Între
prinderilor.

în acest scop.
Președintele Republicii Socialiste 

România decretează:
Art. 1. — Cu începere de la 12 mar

tie 1979 se majorează prețurile cu 
amănuntul, in limitele indicelui pre
turilor cu amănuntul și tarifelor sta
bilit prin plan, la unele grupe si 
subgrupe de produse, după cum ur
mează :

a) unele produse din industria lem
nului și hirtiei, cum sînt : uși — fe
restre, placaje și panele, unele arti
cole mărunte de uz gospodăresc, unele 
articole din hlrtie ;

b) unele produse din industria U- 
șoară, cum sînt: unele articole de 
sticlărie, geamuri și oglinzi, unele 
sortimente de confecții și încălțămin
te pentru copii ;

c) unele produse din industria chi
mică. cum sînt : lacuri și vopsele, 
unele articole din mase plastice, u- 
nele medicamente de uz uman și ve
terinar ;

d) unele produse din metal, cum 
sînt: unele tipuri de mașini de spă
lat rufe, de biciclete, de mașini de 
gătit și încălzit, unele unelte de uz 
casnic și gospodăresc.

Preturile cu amănuntul la produ
sele prevăzute la alineatul 1 se ma
jorează în medie cu 28,0 la sută.

Pe grupe și subgrupe de produse 
procentele medii de majorare a pre
turilor cu amănuntul sînt cele prevă
zute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 2. — Pe aceeași dată se reduc 
prețurile cu amănuntul la unele

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

In strînsă concordanță: sporirea eficienței 
economice, îmbunătățirea aprovizionării 
populației, creșterea nivelului de trai

Măsurile pentru rentabilizarea 
unor bunuri de consum, cuprinse 
în decretul prezidențial care Se dă 
astăzi publicității, se înscriu în an
samblul preocupărilor actuale din 
economie, menite să asigure o dez
voltare puternică, armonioasă și 
eficientă tuturor ramurilor produc
ției materiale. Potrivit acestui de
cret, in conformitate cu prevederile 
planului cincinal — care stabilește 
ca indicele prețurilor cu amănun
tul și tarifelor să crească pînă la 
sfirșitul anului 1980 cu 5—6 la sută 
— urmează a se efectua unele ma
jorări și reduceri de prețuri la anu
mite produse industriale. Aceste 
măsuri, ce au fost anunțate ante
rior, sînt stabilite în concordanță cu 
hotărîrile adoptate cu privire la asi
gurarea unui strins control asupra 
prețurilor, in general, și asupra 
prețurilor bunurilor de consum. în 
special, cu evoluția indicelui pre
țurilor în limitele riguros stabilite.

Totodată, modificările de prețuri se 
înscriu pe linia hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului de a asigura 
o corelare permanentă, realistă și 
judicioașă a cheltuielilor materiale, 
productivității muncii, adică în
tre costurile de producție efective 
și preturile cu care se desfac pro
dusele. Cu atit mai mult, în con
dițiile aplicării generalizate a nou
lui mecanism economico-financiar 
trebuie să asigurăm rentabilizarea 
tuturor produselor industriale, să 
așezăm întreaga activitate produc
tivă pe principii economice, astfel 
ca fiecare colectiv de oameni ai 
muncii să poată crea șl livra pro
duse de calitate, competitive, in 
condiții de eficiență sporită. Prin 
aplicarea măsurilor decretului se 
va asigura eliminarea pierderilor 
ce se înregistrează la unele produ
se, stimularea unităților economice 
de a fabrica sortimentele de 
mărfuri solicitate de populație și de 
a îmbunătăți continuu calitatea 
acestora, de a realiza o tot mat 
bună aprovizionare a pieței cu bu
nuri de consum.

Trebuie subliniat că deși pe plan 
mondial criza economică șl puter
nicele fenomene inflaționiste au 
dus și duc la serioase perturbați! 
in viața economică, la o creștere 
puternică a prețurilor, afectînd 
simțitor veniturile maselor largi ale 
populației. în țara noastră. în pri
mii trei ani ai cincinalului, indicele 
prețurilor a evoluat sub limita mi
nimă planificată. Așa cum s-a sub
liniat în documentele de partid. 

grupe și subgrupe de produse, după 
cum urmează :

a) tricotaje din fire sintetice, relon 
și în amestec, pentru adulți și copii ;

b) tricotaje din fire polinitrllacri- 
lice și fire poliester, pentru copii ;

c) unele confecții pentru copil și 
adulți, din fire sintetice ;

d) unele țesături tip mătase, din 
fire sintetice ;

e) unele medicamente de uz uman ;
f) unele medicamente de uz vete

rinar ;
g) emailuri pe bază de rășini al- 

chidice.
Prețurile cu amănuntul la produ

sele prevăzute Ia alineatul 1 se reduc 
în medie cu 22,6 la sută.

Pe grupe și subgrupe de produse, 
procentele medii de reducere a pre
țurilor cu amănuntul sînt cele pre
văzute In anexa nr. 3.

Art. 3. — Ministerul Comerțului In
terior și celelalte organe centrale 
coordonatoare ale desfacerii mărfu
rilor, cu acordul Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, vor stabili prețurile 
cu amănuntul pe sortimente, cu res
pectarea procentelor medii de majo
rare și reducere prevăzute prin pre
zentul decret.

Art. 4. — Cotele de rabat comer
cial la unele grupe de produse se 
modifică în mod corespunzător, po
trivit anexei nr. 4.

Art. 5. — La bunurile de consum 
ale căror prețuri cu amănuntul și 
cote de rabat comercial se modifică 
potrivit prevederilor prezentului de
cret, ministerele, celelalte organe 
Centrale și locale producătoare vor 
stabili noi prețuri de producție la ni
velul rezultat prin scăderea rabatu
lui comercial din preturile cu amă
nuntul. La produsele și grupele de 
produse prevăzute în anexa nr. 5 
preturile de producție rămîn în Vi
goare.

Art. 6. — Pentru eliminarea sub
vențiilor de la buget la produsele 
ale căror costuri au scăzut, se auto
riză ministerele, celelalte organe 
centrale si locale producătoare să 
reducă preturile de producție cu a- 
cordul Comitetului de Stat pentru 
Preturi, preturile cu amănuntul ale 
acestora răminînd nemodificate.

Procentele medii de reducere ale 
preturilor de producție sînt cele pre
văzute In anexa nr. 6.

Art. 7. — Ministerele, celelalte or
gane centrale, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene și ăl 
municipiului București vor lua mă
suri pentru reducerea costurilor în 
vederea rentabilizării tuturor produ
selor. în cazurile în care rentabili
zarea nu poate fi realizată prin re
ducerea costurilor, de comun acord 
cu Ministerul Comerțului Interior, se 
vor lua măsuri în vederea înlocuirii 
produselor nerentabile cu altele noi, 
calitativ superioare, solicitate de 
populație, la care se vor stabili, cu 
acordul Comitetului de Stat pentru 
Preturi, preturi rentabile, influentele 
luîndu-se în calculul Indicelui de 
preturi prevăzut In plan.

Art. 8. — Consiliul de coordonare a 
producției bunurilor de larg consum 
si Ministerul Comerțului Interior, 
împreună cu Comitetul de Stat pen
tru Preturi si ministerele producă
toare vor prezenta Consiliului de 
Miniștri, pînă la 30 iunie 1979. pro
puneri de reglementări referitoare la:

această politică de prețuri va con
tinua și în anii următori ; pretu
rile vor evolua sub un strict con
trol. în deplină concordantă cu pre
vederile planului. Aceasta , de
monstrează justețea politicii parti
dului de dezvoltare susținută a pro
ducției materiale, de creștere a efi
cienței economice șl asigurare a 
unei circulații bănești sănătoase.

înscriindu-se în limitele stabilite 
prin plan, recentele majorări și re
duceri de prețuri influențează indi
cele prețurilor cu amănuntul și al 
tarifelor pentru populație la nivelul 
acestui an cu numai 0,5 la sută, 
asigurind în continuare caracterul 
de stabilitate al nivelului general al 
prețurilor. Se cuvine precizat că 
noile măsuri nu afectează in nici 
un fel prevederile Programului de 
creștere a nivelului de trai in anii 
1976—1980, adoptat de Conferința 
Națională a partidului.

După cum se știe, creșterea retri
buției nominale a oamenilor muncii 
în acest cincinal este de 40—42 la 
șută, iar, ca urmare a evoluției pla
nificate a prețurilor, retribuția rea
lă. adică ceea ce râmîne după ce 
s-au acoperit cheltuielile determi
nate de creșterea prețurilor, va 
fi de circa 32 la sută, față 
de circa 20 la sută cit s-a prevăzut 
prin planul cincinal. Prin măsurile 
luate pină acum, retribuția reală a 
personalului muncitor a sporit, în 
primii trei ani ai cincinalului ac
tual, cu 21,4 la sută, adică chiar cu 
mai mult decît Se prevăzuse inițial 
pentru întregul cincinal. Sînt, deci, 
asigurate, in continuare, toate con
dițiile pentru a se realiza în între
gime, pînă la sfirșitul cincinalului, 
creșterea retribuției reale stabilite.

In legătură cu măsurile de ren
tabilizare a unor bunuri de consum 
trebuie arătat că decretul preve
de, totodată, reducerea prețurilor 
ou amănuntul la o serie de produse, 
— în medie eu 22,6 la sută — ceea 
ce este de natură să compenseze 
în bună măsură majorările de pre
țuri la alte produse. La aceasta se 
adaugă și faptul că tocmai urmă- 
rindu-se să se vină in ajutorul 
unor categorii ale populației, prin- 
tr-un decret recent s-a hotărît o 
nouă majorare a indemnizației 
pentru copil. Aceasta vă permite 
familiilor să-și acopere integral 
cheltuielile suplimentare determi
nate de majorarea prețurilor la 
unele articole pentru copii. Calcu
lele arată că indemnizația supli
mentară ce se atribuie pentru fie
care copil reprezintă în total, la

— sortimentul minimal ne grupe si 
subgrupe de produse necesare apro
vizionării populației :

— organizarea producerii acestora 
In ritmurile și cantitățile impuse de 
cerințele de consum și de prevederile 
din plan, in conformitate cu profilul 
și specialitatea întreprinderilor :

— fixarea sarcinilor minimale de 
lărgire anuală și a etapelor de reîn
noire și adaptare a structurii sor
timentelor la condițiile noi din eco
nomie și cerințele populației.

Art. 9. — Pentru a preveni fabri
carea unor bunuri de consum în con
diții de nerentabilitate, unitățile pro
ducătoare vor lua măsuri pentru re
ducerea sistematică a consumurilor 
specifice și creșterea productivității 
muncii, fără a afecta calitatea pro
duselor.

Art. 10. — Limitele maxime de pre
țuri pe grupe și subgrupe de pro
duse în vigoare la data prezentului 
decret se modifică în conformitate cu 
noile prețuri stabilite potrivit art. 1 
și 2. Ministerele și celelalte organe 
centrale coordonatoare ale desfacerii 
mărfurilor sau principale producă
toare vor aplica noile limite maxime 
de prețuri cu acordul Comitetului de 
Stat pentru Prețuri.

Art. 11. — Ministerele, celelalte or
gane centrale și locale vor asigura 
reevaluarea stocurilor de produse ale 
căror prețuri se modifică, existente 
la unitățile in subordine la data in
trării în vigoare a prezentului decret, 
în conformitate cu normele emise de 
Ministerul Finanțelor.

Ministerul Comerțului Interior și 
celelalte organe cu sarcini de desfa
cere a mărfurilor către populație vor 
lua măsuri de Înscriere sau etiche
tare a noilor prețuri, precum și de 
vînzare a mărfurilor în conformitate 
cu reglementările în vigoare.

Art. 12. — Comitetul de Stat al 
Planificării și Ministerul Finanțelor 
vor face propuneri privind introdu
cerea modificărilor corespunzătoare 
în indicatorii de plan economici și fi
nanciari cit și în volumul și structura 
bugetului de stat pe anii 1979—1980. 
ca urmare a aplicării prevederilor 
prezentului decret. în acest scop mi
nisterele, celelalte organe centrale, 
precum și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, și al 
municipiului București, care au în 
subordine unități care desfac pro
duse ce fac obiectul prezentului de
cret. vor prezenta Comitetului de 
Stat al Planificării și Ministerului 
Finanțelor, în termen de 45 de zile, 
propuneri de modificare a indicatori
lor economici șl financiari.

Art. 13. — Pe data intrării In Vi
goare a prezentului decret îsi înce
tează valabilitatea prețurile, limitele 
maxime de prețuri și rabaturile co
merciale ce se modifică, precum șl 
acordarea de subvenții de la bugetul 
de stat pentru acoperirea diferențe
lor dintre prețurile de producție și 
cele de livrare la produsele destinate 
fondului pieței ce fac obiectul pre
zentului decret, precum și orice alte 
dispoziții contrare.

Art. 14. — Anexele nr. 1—6 *) fac 
parte integrantă din prezentul decret.

•) Anexele se publică in Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste 
România.

nivelul unui an, peste 500 milioane 
Iei.

Așa cum a demonstrat viata, con
diția hotărîtoare a creșterii nivelului 
de trai o constituie dezvoltarea 
sănătoasă, susținută a economie’ 
naționale, înfăptuirea neabătută a 
prevederilor planului cincinal, in
clusiv a programului suplimentar 
de dezvoltare economlco-socială, a 
întregii politici a partidului. în 
acest sens, decretul privind măsu
rile pentru rentabilizarea unor 
bunuri de consum precizează obli
gația ministerelor, celorlalte orga
ne centrale, comitetelor executive 
ale consiliilor populare de a acțio
na pentru reducerea costurilor in 
vederea rentabilizării tuturor pro
duselor, stimulării unităților econo
mice de a fabrica sortimente de 
mărfuri cerute de populație, îm
bunătățirii continue a calității aces
tora. Sînt măsuri care urmăresc, în 
esență, aprovizionarea tot mai bună 
a pieței, corespunzător cerințelor și 
exigențelor tot mai ridicate ale 
populației, corespunzător creșterii 
continue a veniturilor sale bănești.

în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general al partidului la 
recenta Consfătuire cu cadrele de 
conducere din economie, în toate 
întreprinderile trebuie promovate 
acțiuni ferme, sistematice în ve
derea reducerii accentuate a cos
turilor de producție și, îndeosebi, 
cheltuielilor materiale, creșterii 
productivității muncii, ridicării 
continue a eficienței economice —• 
singura cale de ieftinire a produ
selor. Toate acestea depind de 
eforturile fiecărui colectiv, de 
contribuția fiecăruia la locul său 
de muncă ; practica arată că te
melia trainică a înfăptuirii inte
grale a programului de creștere a 
nivelului de trai, de satisfacere în 
condiții tot mai bune a cerințelor 
materiale și spirituale ale maselor 
o constituie dezvoltarea continuă 
a economiei naționale, îndeplini
rea întocmai a obiectivelor și sar
cinilor stabilite de partid în acest 
sens. Iată de ce, așa cum a cerut 
secretarul general al partidului, 
trebuie să facem totul, în fiecare 
unitate economică, pentru valori
ficarea deplină a întregului po
tențial productiv, pentru crește
rea susținută a Venitului național 
— baza sigură a progresului multi
lateral al economiei, a creșterii 
continue a veniturilor oamenilor 
muncii, a ridicării gradului ge
neral de civilizație al întregului 
popor.

Excelenței Sale Domnului 
MOHAMED BEN AHMED ABDELGHANI

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Algeriene Democratice și Populare

ALGER
Cu prilejul desemnării dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 

Guvernului Republicii Algeriene Democratice și Populare, am plăcerea să vă 
adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea 
înaltei misiuni încredințate.

Nutresc convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fructuoasă sta
tornicite între țările și popoarele noastre se vor extinde și adinei continuu, 
în interesul României și Algeriei, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
BO-BOLIKO LOKONGA MONSE MIHOMBA

Prim-comisar de stat al Consiliului Executiv al Republicii Zair 
KINSHASA

Numirea dumneavoastră în funcția de prim-comisar de stat al Consiliului 
Executiv al Republicii Zair îmi oferă prilejul plăcut de a vă adresa calde 
felicitări și urări de succes în îndeplinirea acestei înalte misiuni.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare dintre 
țările noastre se vor întări și mai mult în viitor, spre binele popoarelor român 
și zairez, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Primire la C.
In perioada 5—9 martie a.c. o de

legație a Institutului „Emil Vandsr- 
velde“ din Belgia, condusă de Oscar 
Debunne, directorul institutului, se
cretar cu probleme internaționale al 
Partidului Socialist Belgian, a făcut 
o vizită în tara noastră, la invitația 
Academiei ..Stefan Gheorghiu".

La încheierea vizitei, conducătorul 
delegației belgiene a fost primit de 
tovarășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a procedat la O 
informare reciprocă privind preocu
pările actuale ale celor două parti
de și unele aspecte ale situației in
ternaționale. afirmîndu-se dorința co
mună a dezvoltării in continuare a 
bunelor relații existente între Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Belgian.

In acest context, oaspetele belgian 
a făcut aprecieri elogioase la adre-

Cronica
Vineri s-a semnat la București 

Protocolul de colaborare pe anul 1979 
dintre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și U. S. Feed 
Grains Council din S.U.A.

Documentul prevede măsuri pri
vind adîncirea schimbului de expe
riență și de informații în folosirea 
eficientă a cerealelor pentru hrănirea 
animalelor și păsărilor, în organiza
rea unităților de creștere și îngră- 
șare a animalelor pentru carne, pre
cum și a întreprinderilor de nutre
țuri combinate.

★
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, vineri, ceremonia schimbu
lui instrumentelor de ratificare a 
Convenției consulare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Tunisiană, semnată la Tunis la 8 oc
tombrie 1977.

Schimbul a fost efectuat de Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și de Zouhir * 1

Timpul probabil pentru zilele de 11, 
12 și 13 martie. In țară : Vreme in 
răcire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații slabe atit 
sub formă de ploaie cit șl Sub formă 
de lapovlță și ninsoare. Vînt moderat, 
cu intensificări îndeosebi în zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, 
iar cele maxime .Intre zero și 10 grade. 
Ceață dimineața și seara. în Bucu
rești î Vreme în răcire ușoară. Cerul va 
ti temporar noros, favorabil precipita
țiilor slabe. Vînt moderat. Temperatu
ra ușor variabilă. Ceață.

BELGRAD 9 (Agerpres). — Con
cursul internațional feminin de cros 
desfășurat în localitatea iugoslavă 
Velenje. în cinstea Zilei de „8 Mar
tie", s-a încheiat cu o frumoasă vic
torie a atletei românce Maricica Pui
că, cronometrată pe distanța de 3 000 
m cu excelentul timp de 8’58”8/10.

După cum transmite coresponden
tul agenției „Taniug", întrecerea s-a 
bucurat de o participare valoroasă, 
la startul cursei fiind prezente 27 de 
concurente din 8 țări. După primii
1 000 m, în care plutonul a fost com
pact. s-au desprins românca Marici
ca Puică șl Svetlana Ulmasova 
(U.R.S.S.). campioană europeană la 
Praga in proba de 3 000 m. într-un 
finis pasionant. Maricica Puică a ob

în runda a IV-a a turneului inter
național de șah de la București, 
Bellon a cîștigat partida cu Lene, 
Haik a pierdut la Rogulj, în timp ce 
partidele Ghițescu-Ciocîltea, Peev- 
Biriescu, Bielczik-Negulescu și Barc- 
zay-Foișor S-au terminat remiză. In

A intrat în tradiția Ca. la începu
tul primăverii calendaristice, In ca
pitala tării noastre să-și dea inttl- 
nire numeroși boxeri de peste hota
re care. împreună cu pueiiiștl ro
mâni, participă la galele „Centurii de 
aur". La această a VlII-a ediție a 
marelui turneu bucurestean s-au în
scris concurenți din 14 țări — Al
geria. Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, 
R.D. Germană. R.F. Germania. Gha
na. Grecia. Iugoslavia. Japonia. Tur
cia, Ungaria. U.R.S.S, și. firește, 
România.

începînd de luni. 12 martie, la Pa
latul sporturilor și culturii se vor 
desfășura cite două reuniuni în fie
care zi (ora 14,30 și, respectiv, 18,30), 
pînă Vineri inclusiv ; simbătă va fi 
o zi rezervată odihnei, iar duminică 
(de la ora 10) va avea loc gala fi
nalelor.

vremea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ATLETISM: IVI. PUICA, ÎNVINGĂTOARE 

ÎNTR-0 VALOROASĂ COMPANIE

ȘAH: Turneul Internațional din Capitală

BOX: începînd de luni - 
întreceri pentru „Centura de aur“

C. al P. C. R.
sa politicii interne și externe a 
României, a activității prodigioase a 
președintelui Nicolae Ceausescu în 
probleme internaționale majore ale 
lumii contemporane.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
In cursul șederii în țara noastră, 

delegația Institutului „Emil Vander- 
velde“ a avut convorbiri cu tovarășul 
Leonte Răutu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului de 
conducere și rector al Academiei 
„Stefan Gheorghiu". De asemenea, a 
purtat discuții cu cadre de condu
cere ale Academiei și altor instituții 
de cercetare in domeniul științelor 
politice și sociale. Au fost vizitate 
obiective economice și social-cultu- 
rale din municipiile București și 
Cluj-Napoca.

• | • zilei
Chelii, ambasadorul Republicii Tuni
siene acreditat în țara noastră.

★
în cadrul înțelegerii de colaborare 

dintre uniunile artiștilor plastici din 
România și Cehoslovacia, vineri la 
amiază a avut loc la galeriile „Că
minul artei" din Capitală vernisajul 
expoziției de artă plastică contem
porană din R. S. Cehoslovacă. Colec
ția prezentată la București' cuprinde 
aproape 100 de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică selecționate din- 
tr-o expoziție organizată la Praga, 
cu prilejul împlinirii a 30 de ani de 
la evenimentele istorice din februa
rie 1948.

La vernisaj au rostit alocuțiuni Ion 
Pacea, vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici, și Ales Beneda, co
misarul expoziției.

Au fost de față reprezentanți al 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Expoziția va fi găzduită, de ase
menea, la Baia Mare. (Agerpres)

De la Centrul de fizica 
pămintului și seismologie
Centrul de fizica pămintului și 

seismologie comunică :
în ziua de 9 martie 1979, la ora 10, 

18 minute șl 6 secunde s-a produs 
în regiunea Vrancea, la adîncimea 
de 100 km. un cutremur cu magni
tudinea de 4,4 (scara Richter).

Intensitatea cutremurului în zona 
epicentrală a fost de IV grade (scara 
Mercalli).

Nu s-au produs nici un fel de pa
gube materiale.

ținut o victorie meritată. întreeînd-o 
cu aproape două secunde pe Ulmaso
va. clasată pe locul doi. cu timpul 
de 9’00”4/10. Pe locurile următoare 
s-au situat în ordine Jane Merrill 
(S.U.A.) — 9’02”5/10. Yulle (Anglia) 
— 9'06”. Pudge (Anglia) — 9'07”8/10 
și OmlasleVa (Bulgaria) — 9’09”2/10. 
Sportiva româncă Eliza Enache a 
ocupat locul 10. cu timpul de 9'25”.

★
Tradiționalul cros balcanic va avea 

loc anul acesta, la 18 martie, în o- 
rașul iugoslav Priștina. La actuala 
ediție, tara noastră va fi reprezen
tată de Maricica Puică. Fița Lovin, 
Eliza Enache, Iile Floroiu, Vasile Bi- 
chea. Cătălin Andreica și alțlL

clasament conduce maestrul inter» 
național român Theodor Ghițescu — 
3 puncte, urmat de marele maestru 
Mark Taimanov (U.R.S.S.) — 2,3 
puncte (1).

în runda a 4-a Mlhai Șubă. a între
rupt cu avantaj pozițional la W. Uhl- 
mann.

Din păcate, încă nu se cunoaște 
cu exactitate numărul concurențllor 
de peste hotare și categoriile lor de 
greutate. în raport de care se va sta
bili șl numărul concurențllor români 
la fiecare dintre aceste categorii. Lu
crurile vor fi limpezi in această pri
vință abia duminică dimineața, a- 
tunci cîiid sînt programate vizita me
dicală și cîntarul oficial, după care 
se va efectua obișnuita tragere la 
sorți.

Pină atunci. înștiințăm totuși pe 
amatorii de box din București că bi
letele pentru galele „Centurii de aur" 
s-au pus în vînzare la Palatul spor
turilor și culturii, agenția Loto-Pro- 
nosport din pasajul Universității si 
sediul C.N.E.F.S. din str. Vasile 
Conta nr. 16.

începînd cu data de 11 martie, 
timp de o săptămină, Leipzigul va 
găzdui tradiționalul Tîrg interna
țional de primăvară, ediția 1979. Pre
gătirile pentru deschiderea tîrgului 
au purtat amprenta jubileului care 
se apropie — 30 de ani de la înfiin
țarea Republicii Democrate Germane
— primul stat al muncitorilor și ță
ranilor germani. Centru comercial 
cunoscut incă in urmă cu 800 de ani, 
ospitalierul Leipzig va întîmpina, tot
odată, pe oaspeții tîrgului din pri
măvara acestui an în ambianța fes
tivităților prilejuite de împlinirea a 
500 de ani de existență a sa ca „oraș 
al muzicii".

Deviza sub care se va desfășura 
ediția din primăvara acestui an a 
tîrgului — „Pentru comerț mondial 
neîngrădit și pentru progres tehnic"
— evidențiază vocația de colaborare 
a acestei manifestări tradiționale. 
Este așteptată participarea a 9 000 de 
expozanți din 60 de țări. O caracte
ristică a ediției din acest an a tîrgu
lui o constituie participarea unui nu
măr de 20 de state în curs de dez
voltare. Pentru expozanți au fos* 
pregătite 22 săli, 30 de pavilioane, 16 
case-tîrg și o suprafață neacoperită 
de 34 000 metri pătrați.

Ca tară gazdă, R.D. Germană va 
ocupa si anul acesta un loc impor
tant la Tirgul din Leipzig, produsele 
sale, expuse de 4 200 de organizații 
comerciale, evidențiind realizările 
obținute în cei 30 de ani de la în
ființarea republicii.

Participarea României la Tirgul de 
primăvară din Leipzig 1979 — după 
cum ne-a declarat directorul pavilio
nului românesc, Rada Viorel — mar
chează la rîndul ei un jubileu, și 
anume 30 de ani de prezentă con
secutivă a tării noastre la această 
manifestare. Un asemenea jubileu 
a Constituit un stimulent în vederea 
unei pregătiri deosebite. Ca par
ticipantă tradițională la acest tîrg, 
țara noastră va expune intr-un șir 
de sectoare importante pe o supra
față de 2 000 metri pătrați. In sectorul 
mașini-unelte vom fi prezenți cu o se
rie de exponate, printre care strungul 
frontor SF 280, mașina de rectificat 
RU 450/2 000, un strung SP 500 CO, o 
presă eu excentric PAR 16 si un 
strung SM 1 000/5 000 — care vor fi 
pentru prima oară expuse la Leipzig, 
Vom fi prezenți de asemenea cu pro
duse ale industriei metalurgice — 
table, țevi, profile, iar la sectorul 
mijloace de calcul cu un minicalcula
tor T-100. un sistem de introducere de 
date tip S1D, un perforator P 50 și un 
minicalculator MC 80. „Sperăm
— arată interlocutorul — că pro
dusele industriei noastre electro
tehnice șl electronice, cum sînt trans
formatoarele, motoarele si micro-

Tirgul de la Leipzig — oglindâ a unor remarcabile realizâri economice 
din numeroase țâri ale lumii

• GLADIOLE „SO-
Atracția grădinii 

botanice a Academiei de știin
țe din Moscova o constituie. în 
aceste zile, un mănunchi de 
gladiole : dar nu culoarea lor 
portocaliu strălucitoare este 
aceea care atrage pe vizitatori. 
Ci faptul că ele sînt gladiole... 
cosmice. într-adevăr. ele s-au 
dezvoltat în condiții extrateres
tre. la bordul navei spațiale 
„Soluz-20“. De altfel, ele au si 
primit denumirea navei spațiale 
la bordul căreia au Încolțit si 
s-au dezvoltat.

• AUTOFRIGORIFE» 
RE PERFECȚIONATE. 
Transportul alimentelor conge
late prezintă o latură deficita
ră : deschiderea repetată a uși
lor autovehiculului transportor, 
în punctele de descărcare, face 
ca aerul mai cald de afară să 
pătrundă înăuntru, lucru care, 
mai ales vara, poate dăuna stă
rii produselor. Această proble
mă și-a găsit rezolvarea gratie 
unui sistem pus la punct in 
Franța. Se utilizează azot lichid 
la —1966C distribuit printr-o re
țea dispusă in asa fel incit să 
nu permită încălzirea aerului ! 
în consecință, oricit de mult âr 
Staționa mașina într-un loc sau 
altul, în interiorul comparti
mentului cu alimente se păs
trează mereu o temperatură 
constantă.

• CUPOLA LUI BRU
NELLESCHI. Celebra cupolă 
a Domului din Florența, opera 
genialului sculptor și arhitect 
Brunelleschi (1377—1446). se 
află, practic. In permanentă, sub 
Supravegherea unor instalații 
automate care, zi de zi. urmă
resc fiecare fisură care, even
tual. s-ar putea deschide sau 
lărgi din cauza variației de 
temperatură, a ploilor etc. Pen
tru a păstra în condiții cît mai 
bune pentru generațiile viitoare 
această capodoperă, experti în 
restaurarea monumentelor se 
pregătesc. în momentul de fată, 
să Înceapă lucrările de renovare 
a grandioaselor fresce ale lui 
Vasari, care împodobesc pe 
dinăuntru pereții cupolei. Cu
pola. a cărei vîrstă depășește o 
jumătate de mileniu, are o înăl
țime de 91 m. greutatea sa tota
lă fiind estimată la 35 000 tone, 
la care se adaugă cele 600 tone 
ale luminatorului. Tinînd seama 
de perioada în care a fost con
struită. ea rămîne și astăzi o lu
crare arhitectonică de neegalat, 
una dintre cele mal reprezenta- 

motoarele, corpurile de iluminat si 
alte produse, se vor bucura de apre
cierea specialiștilor străini. In secto
rul mașini agricole, utilaj rutier și 
utilaj petrolier vom expune o gamă 
variată de tractoare, părți de utilaj 
petrolier, compresoare și motocom- 
presoare etc. Se impun menționate, 
de asemenea, sectoarele pentru pro
duse alimentare, carte și filatelie, 
precum și standul turistic, care vor 
constitui puncte de atracție atit pen
tru vizitatorii din R.D.G., cît si pen
tru firmele străine expozante la acest 
tîrg. în perioada tîrgului vom lua 
parte la programul tehnico-stiintific 
cu două conferințe prezentate de 
specialiști cu o înaltă calificare".

Participarea regulată a României 
la Tirgul de la Leipzig constituie 
încă o expresie a relațiilor de cola
borare multilaterală prietenească 
dintre țara noastră și R.D.G., cores
punzător orientărilor stabilite in 
cadrul contactelor la cel mai înalt 
nivel și în spiritul Tratatului de 
prietenie dintre cele două state. 
Aflate intr-un proces de continuă 
dezvoltare, aceste relații cunosc in 
prezent un nivel ridicat, și îmbracă 
cele mai variate forme de manifes
tare. Este, desigur, un motiv de 
largă satisfacție, reciproc împărtă
șită. de a se consemna creșterea 
constantă a schimburilor de mărfuri 
între cele două țări, diversificarea 
nomenclatorului lor, ca și faptul că 
un accent tot mai mare se pune pe 
livrarea reciprocă de mașini și alte 
produse industriale. Se cuvine a se 
releva, în același timp, ponderea tot 
mai substanțială care revine forme
lor înaintate de colaborare economică, 
respectiv cooperării și specializării 
în cercetare, proiectare și producție. 
De asemenea, cunoaște o continuă 
dezvoltare colaborarea în domeniul 
culturii, artei și învățămîntului, așa 
cum arată și organizarea, chiar în 
aceste zile, în Republica Democrată 
Germană, a „Zilelor prieteniei și cul
turii românești", cărora le vor urma, 
în toamnă. „Zilele culturii din R. D, 
Germană" în România.

Fără îndoială că prezenta și in 
acest an a României la Tirgul inter
național de la Leipzig, prestigioasă 
manifestare economică internațio
nală, va constitui un prilej de iden
tificare a noi posibilități de lărgire 
a schimburilor comerciale și a ac
țiunilor de cooperare dintre cele două 
țări socialiste prietene, ca și Intre 
ele și celelalte țări ale lumii, în in
teresul deopotrivă al celor două po
poare, al cauzei generale a colabo
rării internaționale.

A. MUNTEANU

f

tive opere ale Renașterii italie
ne.

• PETROL IN FILI- 
PINE. Pe insula Palavan din 
Fillpine a început să funcționeze 
prima sondă de petrol. _ După 
calcule preliminarii, zăcămintul 
din insula Palavan va acoperi 
într-un viitor apropiat 20 la 
sută din nevoile de petrol ale 
tării. Specialiștii sînt optimiști 
în ce privește descoperirea unor 
zăcăminte de petrol si în alte 
regiuni ale tării. Pentru Filipi- 
ne, care cheltuiește anual 1 mi
liard d6 dolari pentru import de 
petrol. dezvoltarea industriei 
extractive a petrolului are o im
portantă deosebită.

® STOFĂ DIN FRUN
ZE DE PALMIER. In Congo, 
frunzele de palmier sînt folo
site pentru pregătirea unei țe
sături numite „pani" din care 
se confecționează o tradițională 
îmbrăcăminte pentru femei. 
Meșteri recunoscut! culeg și. 
sortează cu grijă frunzele de 
palmier pe care le usucă apoi 
la soare, obtinind niște fibre pe 
care le vopsesc în culori natu
rale. Cu aceste fibre gata vop
site se țese „pani". Acest meș
teșug a fost transmis din gene
rație în generație pînă in zilele 
noastre. In ciuda concurentei pe 
care i-o face industria textilă, 
„pani" îsi menține popularita
tea.

• PE „ACOPERIȘUL 
AMERICII". Trc;
cehoslovaci — T. Surka. F. Kele 
și M. Sperk — au cucerit vîrful 
Aconcagua, denumit și „acope
rișul Americii". cel mai înalt 
din emisfera sudică (6 960 me
tri). Aconcagua se găsește în 
munții Anzii Cordilieri. pe te
ritoriul Argentinei. în apropie
rea frontierei cu Chile. Ascen
siunea celor trei alpinisti ceho
slovaci, a durat două săptămîni.

® HITCHCOCK 
SĂRBĂTORIT LA HOL
LYWOOD. în cadrul unei 
ceremonii de la Hollywood, 
marcind împlinirea a 79 de ani 
ai regizorului Alfred Hitchcock, 
Institutul american al filmului 
a conferit maestrului suspense- 
ului distincția ..Life achievmcnt 
award", in semn de prețuire 
pentru creația sa cinematogra
fică. în cei peste 57 de ani de 
activitate. Hitchcock a creat mai 
mult de 60 de filme artistice de 
lung-metraj si sute de fiîme 
pentru televiziune.
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Condamnare energică a agresiunii 
sud-africane contra integrității 
și suveranității R. P. Angola
• Un document al grupului țărilor africane de la Națiunile Unite
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Grupul țărilor africane de la Na
țiunile Unite a dat publicității un 
comunicat în care condamnă energic 
..ultima agresiune sud-africană con
tra integrității și suveranității terito
riale a Republicii Populare Angola" 
și cere Consiliului de Securitate să 
..adopte toate măsurile necesare pen
tru a pune capăt acestor acte de a- 
gresiune repetate". Documentul acu
ză Africa de Sud de a fi întreprins 
astfel „o nouă manevră pentru men

ținerea poporului Namibiei sub do
minația sa", intr-un moment în care 
se depun eforturi intense pentru ac
cesul acestuia la independentă. Țări
le africane își reafirmă sprijinul 
pentru Angola și Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest și 
fac apel, totodată, la furnizarea de 
ajutoare statelor „din prima linie" 
pentru întărirea capacității lor de a- 
părare contra regimurilor rasiste din 
Africa australă.

„Este necesară canalizarea energiilor 
tinerei generații spre sarcinile dezvoltării 

economice, sociale și culturale ale popoarelor" 
• Proiect românesc de rezoluție adoptat în Comisia dezvoltării 

sociale a O.N.U.
NEW YORK 9 (Agerpres). — La 

sediul Națiunilor Unite din New 
York continuă lucrările celei de-a 
26-a sesiuni a Comisiei dezvoltării 
sociale a O.N.U., organ lnterguver- 
namental compus din 32 de state, 
printre care și România. Ordinea de 
zi a reuniunii cuprinde numeroase 
puncte privind situația socială in 
lume, ocrotirea copiilor, lupta îm
potriva criminalității. Un loc aparte 
în dezbaterile comisiei îl ocupă tema 
evaluării progresului social și elabo
rarea unei noi strategii internațio
nale a dezvoltării în lumina cerin
țelor edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

La propunerea României și a altor 
state, la sesiunea precedentă -a Co
misiei dezvoltării sociale s-a decis 
înscrierea pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a punctului intitulat „Tinere
tul in lumea contemporană". Repre
zentantul român în comisie, loan 
Voicu, a prezentat un proiect de re
zoluție pe această temă, la care s-au 
alăturat, în calitate de coautori. Bo
livia, Marea Britanie, Cipru, Ecua
dor, India, Indonezia, Lesotho, Mada
gascar, Olanda, Filipine și Turcia, 
în proiect se subliniază importanța 
acordată de Adunarea Generală a 
O.N.U. problemelor tineretului și 
este reamintită, în acest sens, rezo
luția adoptată de forul plenar al 
Națiunilor Unite, la ultima sesiune, 
cu privire la proclamarea unui An 
internațional al tineretului, rezoluție

care are la origine o inițiativă a tării 
noastre.

Proiectul de rezoluție prezentat Co
misiei dezvoltării sociale evidențiază 
faptul că Declarația cu privire la 
promovarea în rîndurlle tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare, adoptată 
în 1965, la propunerea României, con
tinuă să ofere o bază utilă și stimu
latoare pentru desfășurarea activită
ților din domeniul tineretului la ni
vel național, regional, interregio
nal și internațional. în document se 
exprimă necesitatea de a canaliza 
energia, entuziasmul și capacitățile 
creatoare ale tineretului spre sarci
nile dezvoltării economice, sociale și 
culturale ale popoarelor, pentru sta
tornicirea unei noi ordini economice 
internaționale. Un accent deosebit 
se pune pe Însemnătatea sporirii 
contribuției tinerei generații la dez
voltarea națională și pe asigurarea 
dreptului tineretului la muncă și 
educație. Proiectul prevede, de ase
menea. măsuri pentru continuarea 
dialogului internațional pe această 
temă în Adunarea Generală a O.N.U., 
în Consiliul economic și social, pre
cum și în Comisia dezvoltării sociale.

La dezbaterile pe marginea proiec
tului de rezoluție prezentat și a 
punctului „Tineretul în lumea con
temporană" au luat cuvîntul 16 de
legați de pe toate continentele. în 
final, comisia a adoptat prin consens 
proiectul de rezoluție propus de de
legația română.

ITALIA

Consultările premierului desemnat, Giulio Andreotti
ROMA 9 (Agerpres). — Partidele 

socialist, socialist-democratic si re
publican sint gata să participe îm
preună cu Partidul democrat-creștin 
la formarea unui guvern de coaliție, 
din care să facă parte și personali
tăți independente de stînga si care 
să fie condus de actualul premier 
desemnat, Giulio Andreotti, infor
mează agenția A.N.S.A. La Roma se

apreciază că este vorba despre o 
nouă tentativă de reconstituire a unei 
majorități guvernamentale. 4

Indicii mai precise în legătură cu 
această posibilitate de soluționare a 
crizei se vor putea avea după con
vorbirile pe care premierul desemnat, 
Giulio Andreotti, le va purta cu li
derii partidelor comunist, socialist- 
democratic și republican.

„Mediterana este bolnavă, trebuie salvată"
declară Jacques Yves Cousteau

întreaga viață marină din Medi
terana este amenințată cu dispari
ția in următorii 50 de ani, dacă nu 
se iau măsuri urgente pentru a 
pune capăt contaminării acestei 
mări,' a declarat cunoscutul explo
rator și ecolog francez Jacques 
Yves Cousteau.

Aflat in vizită la Madrid cu pri
lejul prezentării cărții sale „En
ciclopedia vieții marine", Cousteau 
a afirmat că „dacă oceanele lumii 
sint afectate, in cazul Mediteranei

se poate spune că este bolnavă 
mortal și numai eforturi interna
ționale concertate pot să o salveze".

„Mediterana, a spus el. este pe 
punctul de a muri din cauza poluă
rii, pescuitului exagerat, multipli
cării docurilor și abaterii sau în
grădirii cu baraje a rîurilor sale. 
Dacă oceanele Pămîntului vor muri, 
aceasta va fi cea mai gravă ca
tastrofă din istoria omenirii, va fi 
începutul sfirșitului", a declarat 
Cousteau.

Pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru 

o dezvoltare independentă a statelor 
Declarație comună a unor partide politice progresiste din Europa,

Asia, Africa și America
CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager

pres). — La invitația Partidului Re
voluționar Instituțional, de guvemă- 
mînt, din Mexic, în localitatea Gua
najuato a avut loc o reuniune inter
națională la care au luat parte dele
gați reprezentînd 38 de partide poli
tice progresiste din Europa, Asia, 
Africa și America. La încheierea lu
crărilor a fost adoptată o declarație 
comună, în care se evidențiază ne
cesitatea intensificării pe plan inter
național a eforturilor consacrate dez
voltării, dezarmării și păcii. Docu
mentul exprimă voința partidelor re
prezentate la reuniune de a conti
nua susținut lupta lor pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru o dezvoltare 
economică independentă a statelor, 
pentru valorificarea resurselor umane 
și materiale ale țărilor în interesul 
propriilor popoare.

Relevînd că cursa Înarmărilor este 
incompatibilă cu eforturile care se

depun In lume pentru diminuarea 
tensiunilor existente, cu lupta pentru 
coexistență pașnică, încredere intre 
toate națiunile și o dezvoltare a coo
perării și înțelegerii internaționale, 
documentul subliniază necesitatea 
trecerii urgente Ia măsuri concrete 
de dezarmare, la crearea de zone 
denuclearizate In lume, la folosirea 
resurselor financiare alocate înarmă
rilor în scopul acoperirii necesităților 
urgente ale țărilor în curs de dezvol
tare, în cadrul eforturilor pe care 
acestea le fac pentru concretizarea 
programelor lor de dezvoltare econo
mică și socială independentă.

„Pacea — se spune în document — 
nu înseamnă numai eliminarea răz
boiului ; noi cerem o pace dinamică, 
in măsură să asigure dreptul omu
lui la o viață demnă și, de aseme
nea, să asigure instituirea unor re
lații internaționale bazate pe echitate 
și dreptate".

LONDRA

MANIFESTARE CONSACRATA 
ROMÂNIEI

LONDRA 9 (Agerpres). — La Pa
latul Westminster (sediul parlamen
tului britanic), a avut loc o reuniune 
consacrată României, organizată de 
Asociația Ruskin. Philip Cohen, pre
ședintele asociației, a subliniat că 
opinia publică din Marea Britanie 
urmărește cu interes acțiunile poli
ticii externe românești promovate de 
președintele Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate eminentă a vieții politice 
contemporane. El a relevat, de ase
menea, rezultatele obținute de Ro
mânia în dezvoltarea economică și 
socială.

Cu acest prilej, Nicu Bujor, însăr
cinat cu afaceri a.i. la Londra, a 
făcut o expunere asupra politicii in
terne și externe a țării noastre.

La reuniune au participat Alan Lee 
Williams, ministru de stat la Minis
terul Industriei, membru al guver
nului britanic, membri ai Camerei 
Comunelor, reprezentanți ai unor or
ganizații sindicale și profesionale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbirile la nivel înalt egipteano-americane • Ședința 

cabinetului israelian
CAIRO 9 (Agerpres). — La Ale

xandria au continuat, vineri, convor
birile oficiale dintre președintele 
R. A. Egipt. Anwar El-Sadat. și pre
ședintele S.U.A.. Jimmy Carter, aflat 
în vizită în Egipt. Timp de patru, ore, 
cei doi șefi de stat au procedat la 
examinarea detaliată a tuturor as
pectelor referitoare la continuarea 
negocierilor egipteano-israeliene in 
vederea încheierii tratatului de pace 
între R. A. Egipt si Israel — transmi
te agenția M.E.N.

Președinții Anwar El-Sadat și 
Jimmy Carter și-au reafirmat hotă- 
rîrea de a continua eforturile în sco
pul soluționării tuturor problemelor 
rămase in discuție pentru a se ajun
ge la o pace justă si globală in re
giune — relatează agențiile Asso
ciated Press și Reuter. Șeful exe
cutivului american a apreciat drept 
fructuoase convorbirile avute, cu pre
ședintele egiptean. Adăugind că 
„rămîn încă o serie de probleme" de 
reglementat — scrie agenția Reuter.

TEL AVIV 9 (Agerpres). — Primul 
ministru al Israelului. Menahem Be
gin. a expus, vineri, cabinetului, reu
nit la Tel Aviv. ultimele propuneri 
americane menite să ducă la conti
nuarea dialogului de pace israeliano- 
egiptean. asupra cărora s-a convenit 
în cursul convorbirilor pe care Ie-a 
avut cu președintele Jimmy Carter 
la Washington. Guvernul a examinat, 
de asemenea, probleme legate de 
apropiata vizită a președintelui 
S.U.A. în Israel.

LONDRA 9 (Agerpres). — La Lon
dra s-a anuntat că Abdel Halim 
Khaddam. vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Siriei, va efec
tua o vizită oficială in Marea Brita
nie în perioada 20—24 martie, la in
vitația ministrului de externe brita
nic. David Owen.

Vicepremierul sirian va conferi cu 
șeful guvernului britanic. James 
Callaghan, asupra relațiilor dintre 
cele două țări si asupra unor pro
bleme internaționale.

Situația economico-socială din C.E.E. și problemele 
energetice pe agenda reuniunii „celor nouă“
PARIS 9 (Agerpres). — Examinarea 

situației economice și sociale din 
Piața comună, precum și a proble
melor energetice va figura pe agen
da celei de-a 13-a reuniuni la nivel 
înalt a „celor nouă", prevăzută să 
se desfășoare la Paris în zilele de 12 
și 13 martie — a declarat purtătorul 
de cuvînt al Palatului Elysăe, Pierre 
Hunt. în ce privește problemele ener
getice, Consiliul C.E.E. va proceda la 
o mai bună armonizare a politicilor 
de reducere a cheltuielilor energeti
ce și a dezvoltării de surse înlocui
toare de petrol.

După cum relevă agenția France 
Presse, pe agenda reuniunii la nivel 
înalt este prevăzută, de asemenea, 
examinarea politicii agricole comune 
pe baza unui document elaborat de 
Comisia Pieței comune vizînd reali
zarea unei mai mari convergente în
tre statele membre, în special sub

aspect financiar. La cererea Marii 
Britanii. Consiliul vest-european va 
lua în discuție dosarul relațiilor din- 
tre C.E.E. și Japonia. După cum se 
știe, Piața comună înregistrează un 
puternic deficit cronic în schimbu
rile sale cu Japonia.

★
Reuniunea miniștrilor de externe 

ai țărilor Pieței comune, consacrată 
examinării problemelor privind coo
perarea în domeniul politic, se va 
desfășura la Paris, la 12 și 13 mar
tie. paralel cu lucrările Consiliului 
C.E.E. la care vor lua parte șefii de 
stat sau de guvern ai „celor nouă".

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe francez, citat de 
agenția France Presse. a precizat că 
miniștrii de externe vor participa, 
de asemenea, la lucrările Consiliului 
C.E.E., alături de șefii delegațiilor 
țărilor lor.

Criza de guvern din Belgia
BRUXELLES 9 (Agerpres). — Paul 

Vanden Boeynants a declarat repre
zentanților presei că a renunțat la 
misiunea sa de formator al viitorului 
guvern belgian. întrucît nu a reușit 
să ajungă la o înțelegere între prin
cipalele formațiuni politice asupra 
statutului ce ar urma să fie acor
dat Bruxelles-ului în cadrul unei 
Belgii federalizate in trei regiuni 
semiautonome : Flandra. Valonia și 
Bruxelles.

Pe de altă parte, lideri ai celor 
șase partide care participă Ia actua
la coaliție interimară demisionară au 
precizat in declarații similare că ne
gocierile între formațiunile politice 
au eșuat datorită pozițiilor diferite 
asupra detaliilor de ordin financiar 
ale planului de regionalizare a tării. 
Mai exact, notează agenția Reuter, 
este vorba de neînțelegeri de bază

între trei partide francofone si alte 
trei flamande.

După cum s-a mai anunțat. Belgia 
este fără guvern de la alegerile anti
cipate. organizate la 17 decembrie 
anul trecut, scrutin care s-a încheiat 
cu rezultate neconcludente. Aceasta 
este cea mai lungă criză din istoria 
postbelică a Belgiei, criză intrată în 
cea de-a 82-a zi.

Regele Baudouin al Belgiei a res
pins vineri cererea premierului de
semnat, Paul Vanden Boeynants, de 
a renunța la misiunea ce i-a fost în
credințată privind formarea unui nou 
guvern, anunță agenția France Presse, 
citind surse oficiale din Bruxelles.

Boeynants a cerut joi seara să fie 
desărcinat de misiunea de a consti- 
tui un nou guvern, după ce consul
tările sale în acest sens eșuaseră.

Venezuela acționează pentru crearea 
unui climat de pace și securitate in America Latină
CARACAS 9 (Agerpres). — în cel 

de-al cincilea si ultimul său mesai 
anual prezentat în fata Congresului 
National (parlamentul), președintele 
Venezuelei. Carlos Andres Perez, s-a 
referit pe larg la principalele obiec
tive si realizări ale guvernului său 
din perioada mandatului său consti
tutional. care se va încheia la 12 
martie a.c.

Pe plan intern, șeful statului ve- 
nezuelean a subliniat importanta 
programelor de dezvoltare a unor 
ramuri economice de bază, cum ar fi 
industria petrolieră, carboniferă, si
derurgică și energetică, relevînd că 
politica guvernamentală în domeniul 
petrolier a urmărit, proteiarea acestei 
importante materii prime orintr-o 
exploatare rațională și eficientă. și

folosirea ei exclusiv în interesul pro
priului popor.

Președintele Perez s-a referit apoi 
la obiectivele politicii externe pro
movate de tara sa. evidențiind că 
principala atenție a fost acordată 
cooperării latino-americane. Vene
zuela — a afirmat vorbitorul — s-a 
pronunțat ferm pentru crearea unui 
climat de pace si securitate in Ame
rica Latină, pentru limitarea arma
mentelor Jpe continent. Dubă ce a 
subliniat bunele relații si acordurile 
de colaborare încheiate cu țările ve
cine. președintele Venezuelei a ară
tat că. in prezent, se impune o mul
tiplicare a eforturilor in direcția in
stituirii unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe justiție și 
echitate în raporturile interstatale..

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ 
marea britanie: £)e /a „contract" la „concordat" 

sau în căutarea unor calmante sociale
Primele luni ale anului au coincis 

în Marea Britanie cu o pronunțată 
efervescență socială, fenomen ne
obișnuit pentru acest sezon cind, 
de regulă, se constată o situa
ție de acalmie. De data aceasta 
însă se înregistrează o puternică in
tensificare a disputelor de oe frontul 
social, care au pus fată in fată gu
vernul laburist cu o serie de sindi
cate. reorezentind peste 4 milioane 
de lucrători, hotârîti să obțină con
diții mai bune de viată si muhcă.

Indicii care să anunțe izbucnirea 
unei ample mișcări greviste nu au 
lipsit incă din a doua jumătate a 
anului trecut. în septembrie, sindi
catele au dezaprobat tranșant politica 
salarialâ a guvernului : in octombrie, 
însuși Comitetul Executiv Național al 
partidului laburist a emis critici la 
adresa acestei politici ; în fine, cu 
cîteva zile înaintea vacantei parla
mentare de iarnă. Camera Comune
lor a pus în minoritate guvernul, si- 
lindu-1 să renunțe la una din prin
cipalele prevederi ale planului său 
de luptă împotriva inflației.

Declanșarea, imediat după anul 
nou. a unei mișcări greviste de o in
tensitate nemaiintilnită în ultimii 
ani — înglobind sectoare impor
tante. cum sint cele ale transpor
turilor oe căile ferate si rutiere, ad
ministrația de stat si serviciile pu
blice — n-a avut, pentru moment, 
implicații majore asupra situației 
economice in ansamblu. în schimb, 
aceste confruntări sociale au avut si 
au consecințe oe olan oolitic, risi
pind mitul că intre laburiști si sin
dicate (care sint „membri colectivi" 
ai partidului laburist, constituind 
principalul său reazem) nu există 
conflicte sau contradicții sau dacă, 
totuși acestea se produc, ele nu pot 
avea decît un caracter foarte limitat.

Or. realitatea a arătat că asa-nu- 
mitul „contract social", încheiat în
tre guvernul laburist și sindi
cate. nu a putut asigura scontata 
„pace socială". Evoluțiile din ulti
mele luni evidențiază că, dimpotrivă, 
confruntările iau amploare. Numai 
în luna ianuarie a acestui an numă
rul muncitorilor în grevă (1 449 400) 
a fost de 13 ori mai mare decit in 
aceeași lună a anului trecut, pier- 
zindu-se 2 585 000 zile-muneă.

Paradoxal, izbucnirea pe un front 
larg a nemulțumirii sindicatelor s-a 
produs intr-o perioadă cind econo
mia britanică marca progrese sen
sibile pe calea redresării : învio
rarea producției industriale (2,75 la 
sută), reducerea ratei inflației, sta
bilizarea lirei sterline. Și totuși, 
substratul „crizei sociale" izbucni
te în urmă cu două luni este 
de natură pur economică. în prezent, 
britanicii plătesc o „poliță" mai veche 
— respectiv pentru perioada 1964— 
1974 — cind investițiile în industria 
constructoare de mașini s-au situat 
la un nivel scăzut, ceea ce dovedește, 
o dată mai mult, că nici chiar o țară 
cu o economie dezvoltată, cum este 
Marea Britanie, nu-și poate permite 
să neglijeze această latură hotăritoa- 
re a dezvoltării economico-sociale. 
Lipsa de investiții adecvate a dus 
la invechirea utilajelor in sec- 
toare-cheie ale industriei, astfel 
incit productivitatea muncii a de-, 
venit în Marea Britanie inferioară 
în comparație cu alte țări vest-euro- 
pene. care sint în situație de a concu
ra cu succes produsele britanice nu 
numai ne piața externă, dar chiar si 
pe piața britanică. Nici chiar veni
turile apreciabile obținute de Anglia 
din exploatarea petrolului din Marea 
Nordului (anul acesta producția se

Va ridica Ia 80—90 milioane tone) nu 
pot reface într-o perioadă scurtă te
renul pierdut în domeniul investi
țiilor.

Căutînd să determine si capitalul 
privat să investească mult mai sub
stantial în dezvoltarea si moderni
zarea economiei (după ce. ani de-a 
rindul. marii capitaliști, urmărind 
profituri rapide, si-au expediat ca
pitalurile în străinătate ori s-au 
lansat în afaceri speculative), guver
nul s-a străduit — prin menținerea 
creșterii salariilor la un nivel-limită 
de 5 la sută oe an si prin garantarea 
„păcii sociale" — să asigure condiții 
pentru realizarea unor beneficii mai 
ridicate de către monopoluri. Aceas
ta, în timp ce milioane de oameni ai 
muncii erau nevoiti „să strîngă 
cureaua" și să poarte pe umerii lor 
întreaga povară a redresării. Sindi
catele au acceptat această situație 
mai bine de trei ani. pe de o parte 
datorită promisiunilor că este vorba 
doar de măsuri temporare, iar pe de 
altă parte datorită faptului că li s-a 
pus în fată spectrul unei posibile 
reveniri la putere a conservatorilor, 
partid care, atunci cind s-a aflat la 
putere, a impus o draconică legisla
ție antisindicală.

Pină la urmă însă, sindicatele au 
considerat că nu mai pot accepta 
„înghețarea salariilor" în condițiile 
în care profiturile marilor concerne 
creșteau in continuare, iar spirala 
inflației începea să urce spre cote tot 
mai înalte. în aceste împrejurări au 
izbucnit grevele, care au cuprins 
treptat întreaga tară, determinînd. 
după îndelungi negocieri între repre
zentanți ai guvernului si liderii 
Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.). încheierea unui „concordat" 
menit să redreseze climatul social și. 
prin „efortul comun" al cabinetului

si sindicatelor, să contribuie la redu
cerea ratei inflației de la aproape 10 
la sută, cit este în prezent, la 5 la 
sută în 1982. S-a convenit, de aseme
nea. ca in fiecafe primăvară să se 
procedeze la o „concertare națională" 
între guvern, sindicate si patronat, 
pentru a se evalua perspectivele eco
nomice ale tării si. in funcție de 
acestea, să se stabilească eventuala 
evoluție a salariilor si preturilor. 
Această înțelegere pare a fi îndepăr
tat. deocamdată, perspectiva unor 
alegeri anticipate. „Mandatul de 
cinci ani al actUalei legislaturi este 
valabil oină in octombrie — noiem
brie 1979“ — a spus premierul James 
Callaghan, brecizind că „aceasta este 
perioada potrivită pentru alegeri".

Râmîne insă de văzut in ce măsură 
liderii T.U.C. vor izbuti să convingă 
pe membrii de rind ai diverselor 
uniuni sindicale să înceteze grevele, 
conformîndu-se noului „concordat". 
Deocamdată, sint încă putini aceia 
care au acceptat această sugestie, 
lăsînd să se înțeleagă că sînt hotă- 
rîti să respingă erodarea continuă a 
standardului lor de viată. în timp ce 
preturile cresc, iar profiturile mono
polurilor depășesc substantial „limi
tele" prevăzute de autorități. Cu 
deosebit interes așteaptă sindicatele 
noul buget, care va fi prezentat 
parlamentului la 3 aprilie. Potrivit 
presei londoneze, va fi vorba „in 
mod sigur" de un buget de austeri
tate. Opinia publică dorește insă — 
după cum scrie ziarul ..Daily Mirror" 
— ca .austeritatea să se refere la 
cheltuielile militare, și nu la cele 
sociale".

Pentru că nu puțini consideră că 
tocmai de aci ar trebui să înceapă... 

. inceputul măsurilor.
Nlcolae PLOPEANU

agențiile de presă transmit:
Contacte sovieto-indie- 

țjg* La Delhi au început convorbi
rile între primul ministru al Indiei, 
Morarji Desai, și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Aleksei Kosîghin. Au fost abordate 
aspecte ale dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări și 
unele probleme internaționale actuale.

Declarație.Hikmet Cetin-vice- 
prim-ministru al Turciei, a declarat, 
după convorbirile desfășurate la 
Plovdiv cu Andrei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, si 
după primirea sa la Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, că „guvernul bulgar 
a acceptat să facă unele concesii re
feritoare la obligațiile economice 
ale Turciei față de Bulgaria. în pri
mul rind în domeniul energetic și 
în problema transporturilor în tran
zit prin această țară** — relatează 
agenția B.T.A.

Congresul internațional al 
tinerilor agricultori. La Paris 
s-au desfășurat lucrările celui de-al 
doilea Congres internațional al tine
rilor agricultori, la care au participat 
peste 40 de delegații. După cum infor
mează agenția France Presse. parti- 
cipanții la congres au cerut tuturor 
țărilor să întreprindă măsuri pentru 
reducerea cheltuielilor de înarmare si 
să afecteze astfel o parte din resur
sele financiare economisite acțiunilor 
de dezvoltare a agriculturii. Partici- 
panții la congres au subliniat nece
sitatea creării în cadrul O.N.U. a u- 
nui organism însărcinat cu studierea 
problemelor tinerilor agricultori.

Crearea unui Consiliu 
Național în Maroc. Regele 
Hassan al Il-lea al Marocului a ho- 
tărît să creeze un Consiliu Național 
care să grupeze reprezentanții tutu
ror tendințelor politice din tară. în- 
tr-un mesai adresat parlamentului, 
șeful statului marocan a precizat că 
acest consiliu va avea ca misiune să 
ajute la definirea politicii statului.

Deces. La T°k’°a încetat 
viață Tomomi Narita, militant de 
seamă al mișcării socialiste nipone, 
care. în perioada octombrie 1968 — 
decembrie 1977. a fost președinte al 
Partidului Socialist din Japonia. .

în orașul Barrancabermeja, 
important centru muncitoresc 
din departamentul columbian 
Santander, au fost inaugurate 
„Zilele filmului românesc". Sint 
prezentate producțiile „Evada
rea", „Pe aici nu se trece", 
„Prin cenușa imperiului" și 
„Tănase Scatiu". La spectacolul 
inaugural au participat oficiali
tăți locale, oameni de cultură, 
ziariști, muncitori și studenți.

Președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou. va efectua o vi
zită oficială în Grecia. începînd de 
la 4 aprilie, unde va conferi cu pri
mul ministru al țării-gazdă. Con
stantin Karamanlis. El va fi înso
țit de ministrul de externe. Nikos 
Rolandis, Convorbirile se vor con
centra asupra unor aspecte ale pro
blemei cipriote, fiind analizate cu 
prioritate eforturile de reluare a ne
gocierilor intercomunitare. suspenda
te în urmă cu aproape doi ani.

Candidatura. Generalul Ren.
Bernal Escalante, fost ministru de 
externe al Boliviei în guvernul con
dus de Hugo Banzer, și-a anunțat 
oficial candidatura la președinția re
publicii, în perspectiva alegerilor ce 
vor avea loc la 1 iulie anul acesta — 
informează agenția I.P.S. într-o con
ferință de presă ținută la Oruro, ge
neralul Escalante a anunțat consti
tuirea unui front politic denumit 
Uniunea Democratică Creștină, care 
îi va susține candidatura la magis
tratura supremă în stat.

Negocieri Portugalia — 
Piața comună. Lorenzo Nata,l> 
vicepreședinte al Comisiei C.E.E' a 
șbsit la Lisabona pentru convorLw*’ 
cu oficialitățile portugheze asupri 
preconizatei aderări a Portugaliei la 
Piața comună. El urmează să fie 
primit de președintele Ramalho Ea- 
nes. și Să confere cu primul minis
tru. Carlos Mota Pinto, și cu minis
trul de externe, Freitas do Amarai 
Cruz.

împrumut. Comisia Pieței
comune a propus contractarea unul 
împrumut in valoare de 500 mili
oane unități de cont C.E.E. (675 mi
lioane dolari), destinat finanțării u- 
nor proiecte industriale în țările 
membre ale comunității. Aceste pro
iecte vor avea ca obiectiv amelio
rarea surselor de energie pe an
samblul Pieței comune, crearea a noi 
locuri de muncă și reducerea dispa- 
ritătilor în ce privește nivelul de 
dezvoltare economică a unor regiuni 
din țările membre ale C.E.E.

Moțiune. Prin respingerea li

nei moțiuni de neîncredere depusă de 
opoziție în Althing (parlamentul Is- 
landei) guvernul de la Reykjavik al 
primului ministru Olafur Johannes- 
son a obținut cîștig de cauză. Pre
mierul Olafur Johannesson. lider al 
Partidului progresist, este confrun
tat și cu unele neînțelegeri surveni
te în cadrul coaliției guvernamenta
le referitoare la măsurile ce ar urma 
să fie adoptate pentru a se pune ca
păt inflației, fenomen galopant în Is
landa.

Evoluția tandemului spațial 
„Saliut-6“ - „Soiuz-32“

MOSCOVA 9 (Agerpres). — De' la 
Centrul de dirijare a zborului spa
tia! se anunță că echipajul tande
mului spațial „Saliut-6" — „Soiuz- 
32“ format din Vladimir Liahov și 
Valeri Riumin, după repunerea in 
funcțiune a sistemelor laboratorului 
„Saliut" a trecut la realizarea unor 
măsuri de reparare și profilactice. 
Astfel, a fost verificată ecluza, s-a 
efectuat presurizarea sa, urmind ca 
in zilele viitoare să se constate in 
ce măsură se menține ermetizarea.

Au fost efectuate, de asemenea, 
lucrări pentru creșterea fiabilității 
sistemului de comunicații „Zaria", 
înlocuindu-se unele cabluri și căști
le cu interfon. De asemenea, au fost 
cuplate unele elemente de control 
vizual la canalul de rezervă al sis
temului de televiziune de la bordul 
stației.

După cum raportează cosmonau
ta. sistemele de bord funcționează 
normal, iar ei se simt bine.

Italia. Puternicul detașament al muncitorilor din industria metalurgică este angajat in prezent în lupta pentru re
înnoirea contractelor colective de muncă. în fotografie: o semnificativă demonstrație a muncitorilor de la uzinele 

„Alfasud", din localitatea Pomigliano d'Arco din sudul țării, in sprijinul platformei lor revendicative

Capriciile vremii
CHICAGO 9 (Agerpres). — Dez

ghețul apelor riului Kankakee din 
nordul statului Illinois a provocat 
inundații serioase in regiuni situate 
la sud de Chicago. Autoritățile au 
fost nevoite să evacueze locuitorii 
din anumite zone. Mai multe case au 
fost distruse de blocurile mari de 
gheață antrenate spre sud de cursul 
de apă.

DELHI 9 (Agerpres). — O puter
nică avalanșe, care s-a produs in 
apropierea stațiunii indiene de iarnă 
Simla, pe versantul sudic al masivu
lui muntos Himalaia, a provocat 
moartea a 75 de persoane — anunță 
agenția indiană de știri „United 
News of India". Avalanșa a fost pro
vocată de abundența zăpezii, care a 
izolat mai multe așezări rurale din 
valea Lahaul.

Pe de altă parte, s-a anunțat că un 
bloc enorm de gheață antrenat de 
avalanșe a blocat in cădere cursul 
riului Saraswati, afluent al Gange
lui, în apropierea localității Rishi- 
kesh. Specialiști militari au fost tri
miși la fața locului pentru a înde
părta blocul de gheață și a preveni, 
astfel, inundarea mai multor așezări 
din zonă.

„VOYAGER 1“ : IO ESTE UN SATELIT ACTIV
PASADENA 9 (Agerpres). — Do

vada unor scurgeri de lavă pe su
prafața satelitului jupjterian Io. a- 
dusă de sonda spațială ..Voyager 1“. 
indică faptul că satelitul parcurge 
încă un proces de evoluție, ceea ce 
explică și absența craterelor de im
pact — au relevat expert» de la Jet 
Propulsion Laboratory. Fotografiile 
continînd detalii transmise de sonda

spațială au dezvăluit o suprafață a 
satelitului relativ netedă. Aceasta, a 
relevat unul din geologii americani, 
arată că in ultimii 10—100 milioane 
de ani suprafața satelitului a fost 
activă. Materialul din jurul vulcanu
lui fotografiat de ..Voyager 1“ este 
relativ tinăr. ceea ce impune con
cluzia că Io nu este un corp ceresc 
mort, ci are. ca și Pămîntul. un nu
cleu incandescent.

Epilog la „cazul Amoco Cadiz44
Potrivit unui raport 

oficial liberian, ca
tastrofa petrolierului 
„Amoco Cadiz", eșuat 
in apropiere de coas
tele bretone la 16 mar
tie 1978, s-a datorat, 
înainte de toate, unei 
defecțiuni la sistemul 
de comandă. Acest ra
port provizoriu a fost 
întocmit la sfirșitul 
unei anchete publice 
desfășurate de guver

nul de la Monrovia, 
precizîndu-se că in
vestigațiile vor fi re
luate cind vor deveni 
disponibile noi date.

Documentul condam
nă comportamentul 
căpitanului navei, care 
a așteptat aproape 
două ore și jumătate 
de la eșuare pină la 
lansarea primului me
saj de urgență.

Pe de altă parte, ra
portul invită Organi
zația maritimă consul
tativă intergu'oerna- 
mentală (O.M.C.l.) să 
ia in considerație o 
serie de sugestii, intre 
care și cea referitoare 
la pregătirea obligato
rie a ofițerilor de bord 
pentru a putea face 
față unor situații ase
mănătoare.
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