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creator dinamic, în miezul activității de perfecționare a producției

promotor al noului, militant combativ împotriva rutinei

trebuie

REGELE OLAV

(Continuare in pag. tril-a) (Continuare in pag. a IlI-a)

din suprafețe, Iar la 
proporție do numai

puș in fața întregului 
Muririi unei buze

considering că 
importante 

multiîa- 
vll torul 

socialLs- BUCUREȘTI 
va rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările șl 

bunele urflri pe caro ați binevoit a ml Io adresa cu ocazia Zilei naționale 
a Norvegiei.

Excelenței Sale
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialista România 

NICOLAE CE AU ȘES CU

Vineri dimineață, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit dele
gația Oficiului belgian de comerț 
exterior șl Comitetului economic 
belgian pentru România, condusă 
de Constant Helssen, președintele 
Comitetului belgian pentru Româ
nia, care se află In vizită In țara 
noastră.

La întrevedere au . luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, președintele Con
siliului Economic, Ion Pftțan. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
Nicolai Agachl, ministrul Industriei 
metalurgice. Mihall Florescu, mi
nistrul Industriei chimice, loan 
Avram, ministrul Industriei con
strucțiilor de mașini. Florea ■ Du
mitrescu, ministrul finanțelor. Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoa
re, Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț. Vaslle Gllga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Oprea șl Ion 
Românu, consilieri al președintelui 
Consiliului de Stat, Ion St Ion, 
vicepreședinte al Consiliului Eco
nomic, membri al conducerii unor 
ministere șl Instituții centrale e- 
con ornice.

Din partea belgiană au fost pre- 
zenți Edouard Decastlaux. minis
tru plenipotențiar la Ministerul 
Afacerilor5 Externe șl Comerțul 
Exterior; Willy Monfils, inspector

Ne aflăm in plină campanie de întreținere a culturi
lor prășltoare, lucrări care determină Intr-o măsură 
hotăritoarc nivelul recoltei. Iată de ce ele 
executate fără întindere, respectîndu-se cu cea mal 
mare rigurozitate atît termenele, cît $1 calitatea lor.

GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italica»

Din datele furnizate de minister 
rezulta că. plnă la 19 mal. in între
prinderile agricole de stat ®-a în
cheiat prășitul mecanic la fioarea- 
soorelul. iar la porumb această lu
crare a focft executată pe 47 
la sută din suprafețe. în coopera
tivele agricole situația se prezintă 
astfel : prima prașllâ mecanică șl 
manuală la floarea-soarelul se n- 
propio de sflrșli ; ki sfecla de za
hăr. prașlla manuală s-a executat 
pe S3 la sută 
porumb — in 
47 la sută.

Aceste către 
diferențe mari 
tul In ce 
tare 
tul

âl țării, din punct de vedere al 
dezvoltări! economice intre Româ
nia și țările avansate ale lumii, 
inclusiv unele țări socialiste mal 
dezvoltate, există încă un decalaj 
însemnat Realitatea soclnl-econo- 
mlcfl obiectivă — nivelul venitu
lui național pe cap de-' locuitor,

slrfnsă unitate și cotai 
ceilalți
viață' politicii partidului, 
mersul ferm înainte al

relevă. Intre altele, 
de la un județ la ol- 

privcștc ritmul de execu- 
n lucrărilor agricole. Prășl- 

porumbulul este tatirzlat in 
aproape toate județele din Mol
dova și centrul Transilvaniei. Ploi
le abundente din ultima pe
rioadă eare, evident, asigură o 
dezvoltare viguroasă a culturilor, 
favorizează șl înmulțirea buruieni
lor. Sini muite lanuri invadate de 
pălămldă șl Bite buruieni, execu
tarea prățitulul Impunindu-M cu 
cea mal maro stringență»

Organizarea șl retribuirea mun
cii In acord global cointeresează 
pe-membrii multor cooperative a- 
gricoie să participe cu regulari
tate la muncă, să executa La timp 
și de calitate superioară lucrările 
da Întreținere. întrucât continuă să 
existe lanuri ImburuJenale, tere
nuri pe care plantele sini Insufi
cient dezvoltate, trebuie amintit că 
executarea la llthp o tuturor lucră
rilor agricole este o obligație de 
cea mal mare răspundere a Re

generai ol Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea.

Mulțumind, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu a transmis, la rîildul 
său, tovarășului Kim Ir Sen un 
salut călduros. împreună cu urări
le de succes deplin in opera de 
construcție a socialismului, în 
lupta pentru reuniflcarea pașnică 
șl independentă a patriei.

în cursul convorbirii a fost ex
primată satisfacția pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor de fctrin- 
să colaborare șl prietenie frățească 
dintre Partidul Comunist Român 
șl Partidul Muncii din Coreea, din
tre Republica Socialistă România 
șl R.P.D. Coreeană, ■ In Interesul 
ambelor popoare, al cauze! unității 
țărilor socialiste șl a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Primirea s-aj desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

ponderea populație! agrare In to
talul populației, precum șl alți in
dicatori economici — demonstrează 
că mal avem încă un drum lung 
de parcurs pentru a lichida starea 
de înapoiere de la care am pornit, 
pentru a ajunge la nivelul țări
lor dezvoltate ; de aceea trebuie să 
spunem deschis‘că România con
tinuă să fie o tară In curs de dez
voltare.

Stimați tovarăși,
' Este deosebit de plăcut pentru 

mine șl pentru ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
să luăm parte ,1a Conferința Ingi
nerilor șl tehnicienilor. Doresc, cu 
acest prilej, ca. In numele Comi
tetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
șl al meu personal, să adresez ce
lor prezenț! In această sală., tuturor 
cadrelor tehnice din România, un 
salut călduros. (Aplauze puternice).

Această reuniune a reprezentan
ților inginerilor șl tehnicienilor 
este chemată să dezbată sarcinile 
ce revin Intelectualității tehnice 
din România In activitatea consa
crată sporirii șl perfecționării con
tinue a producției materiale șl 
creșterii .eficienței economice, ridi
cării nivelului de civilizație șl 
bunăstare al întregului nostru 
popor.
. Trecînd, după eliberarea țării, la 

edificarea noii orîndulrl sociale pe 
pfimintul României, partidul co
munist a' 
popor sarcina 
tehnlco-mâterlale superioare, a dez
voltării accelerate a forțelor de pro
ducție, a organizării' modeme a 
întregii economii, 
de rezolvarea acestei 
sarcini depinde progresul 
teral al patriei noastre, 
însuși .al națiunii noastre 
te. (Aplauze puternice).

în anii' Socialismului 
înălțate pe tot cuprinsul 
și mii de întreprinderi Industriale 
și agricole noi, dotate cu tehnică 
avansată. Noile întreprinderi ridi
cate. in toate regiunile țării au 
schimbat radical înfățișarea patriei 
noastre, au determinat modificări 
profunde In condițiile de muncă șl 
de viață ale oamenilor muncii, în 
ridicarea gradului de civilizație 
materială și spirituală a întregului 
popor. România realizează astăzip 
gamă largă de produse Industriale 
modeme, reușește In măsură tot 
mal mare să asigure, din producția 
Internă, utilarea noilor obiective 
economice, participă activ La divi
ziunea Internațională a muncii. In

cercetare șl proiectare lucrează 
circa.. 120 000 ingineri șl peste
I. 60 (KM) tehnldenL Intelectualita
tea tehnică, lărgindu-șl continuu 
rfndurile cu noi elemente din rîn- 
dul clasei muncitoare, contopin- 
du-se cu aceasta în muncă, In crea
ția tehnică, a adus o contribuție 
de seamă la rezolvarea problemelor 
complexe puse de dezvoltarea șl 
modernizarea economiei naționale, 
la înfăptuirea programului, general 
de edificare a. socialismului în 
România.

Doresc rai de la această tribună 
să adresez cele mai. calde mulțu
miri ș! felicitări clasei muncitoare 
— creatoarea Industriei noi. socia
liste din România — puternicului 
nostru detașament de cadre lehni- 
cp-lnglnerești care, Împreună ș! în
J, j— ■■ ■ ;■ :-"af>ornre cu

oameni al muncii, dnu
; asigură 
țării pe 

drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
nta. (Aplauze puternice, 
glie).

’ Drugi tovarăși,
, Poporul, român a înfăptuit mă

reața operă revoluționară de înlo
cuire.a orfnduirii bazate pe exploa
tare și! asuprire cu noua orindulre 
socialista. In "care. oamenii muncii 
sin. stăpînl pe avuția națională, 
pe roadele muncii lor, pe propriul 
lor destin. Trăim astăzi Intr-o 
societate superioară din punct 
de vedere social și politic, care 
asigură oamenilor muncii o via
ță demnă, posibilitatea manifes
tării . plenare in conducerea tre
burilor țării. In întreaga viață 
economlcă-soclală.

Cu toate succesele uriașe obți
nute. în anii de după oliberare 
in creșterea potențialului material ' știință înfloritoare care să asigure 

atît dinamizarea producției mate-! 
riale cit șl perfecționarea întregii 
societăți, o Instrucție publică lâr| 
gă. de un nivel ridicat — adică n 
asigura condiții care să permit^ 
satisfacerea plenară o nevoilor mo-'

Romă- 
preiun

Implnarca apropiatei Conferințe 
tâțîonale a partidului, acest forum 

_1 românești
reunește 800 de delegați și Invitați 
din întreprinderi șl- centrale in
dustriale, de pe șantierele de con
strucții, din agricultură șl din alte 
seatoare ale economiei, reprezen- 
tînd pa cel pesta 2E0 mii do Ingi
neri jl tehnicieni din Rbmânta. 
care, prin munca lor rodnică, entu
ziastă In domeniul producției, cer
cetării, proiectării, tavățflmtatulul, 
s-au dovedit a fi organic legați de 
popor, de năzuințele sale, profund 
atașați ponticii partidului nostru. 
Tlnjp de 3 zile, ei vor analiza ac
tivitatea desfășurată de Consiliul 
Național■ al Inginerilor șl Tehni
cienilor, de organismele sale din . 
Întreprinderi șl județe in perioada 
care a trecut de la ultima confe
rință șl plnâ In prezent, vor dez
bate multilateral, cu răspundere șl 
competență, sarcinile ce revin în 
eontinuare cadrelor tehnlco-lngine- 
reștl ta infâptulrea programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Conferința, care nre un puternic 
caracter de lucru, Ișl propune să 
stabilească sarcinile șl căile prac
tice menite să asigure crește
rea contribuției inginerilor șl teh
nicienilor noștri la dezvoltarea 
șl modernizarea economiei, ta spo
rirea șl perfecționarea conti
nuă a producției materiale, la

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, a primit,' vineri 
10 mal. delegația Secției interna
ționale a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, con
dusă de tovarășul Kim long Nam, 
membru al C.C. al P.M.C.. prim- 
adjunct al șefului Secției Interna-, 
ționnle a C.C, al P.M.C.. care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie in țara noastră.

La primire nu participat tovară
șii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Teodor Marinescu șl 
Ghlzela Vass, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, 
LI Ho Zang, însărcinatul cu afa
ceri a.l. al R.P.D. Coreene ta 
București.

Cu acest prilej, condiicătonil de
legație! coreene a transmis tovară
șului Nlcolae Ceaușescu un mesaj 
de caldă prietenie din partea to
varășului Kim Ir Sen, secretar

Pentru lichidarea, acestui deca
laj. pentru apropierea cit mal 
grabnică de nivelul țărilor avan
sate din punct de vedere econo
mic, Congresul al X-lea a dus în 
fața întregului popor sarcina In
tensificării, eforturilor pentru' dez
voltarea bazei tehnlco-mâterlale 
a societății, modernizarea Indus
triei șl agriculturii,' pentru reali
zarea unei economii în păs eu 
cele moi noi cuceriri ale științei 
șl tehnicii mondiale, pentru valo
rificarea ta maximum, la un ni
vel' superior, a resurselor mate
riale șl umane ale țării.

Practic. Lichidarea decalajului 
care ne mal desparte do țările dez
voltate din punct de vedere eco
nomic,. ridicarea României,la nive-. 
Iul țărilor avansate ale lumii va! 
mai, dura, probabil, ci leva cincina-î 
le — pînă în 1985—1990. Făurirea! 
ortndulril socialiste, descătușarea 
energici creatoare a maselor elibe
rate de exploatare șl participarea 
acestora la conducerea ' societății 
creează premisele peritru accele
rarea dezvoltării multilaterale a 
țării, pentru realizarea progresului 
rapid al forțelor de producție, al 
bazei materiale a societății. A 
făuri societatea socialistă multila
teral dezvoltată înseamnă tocmai a 
crea o economie avansată, o in
dustrie modernă șl o agricultură 
Intensivă de înalt randament, o

cărui lucrător din agricultură, i Le
gea organizării producției șl n 
muncii in agricultură, po lingă lalte 
obligații de mare răspundere care 
rovln lucrătorilor de po ogoare, 
organelor agricole — prevede folo
sirea rațională a forței de muncă șl 
a timpului de lucru, țlnind seama 
de caracterul sezonier al lucrărilor 
agricole ; repartizarea volumului de 
lucrări pe formații de lucru șl pa 
fiecare salariat sau cooperator a- 
sigurindu-se participarea acestora 
la executarea lucrflrLIar cerutei de 
procesul tehnologic. De asemenea, 
specialiștii agricoli nu datoria să 
la măsuri pentru mul buna orga
nizare a procesului de producție, 
folosirea rațională a mijloacelor 
do producție, Instruirea corespun
zătoare a muncitorilor și a membri
lor cooperatori, să asigure îndru
marea șl eă controleze modul de 
executare a lucrărilor, cu respec
tarea regulilor do tehnica agricolă 
Țlnîndu-se seama da aceste preve
deri se Impune ca pe toată dtirata 
executării lucrărilor de întreținere 
munca să albă un caracter organi
zat, să se muncească din zori și 
pfnă in seară.

Desfășurarea In cele mal bune 
condiții a tacrftrllor de întreținere 
a culturilor Impune, totodată, 
răspunderi precise comitetelor 'exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețene. municipale, orășenești șl 
comunale șl organelor agricole; 
Ele trebuie să asigure realizarea 
sarcinilor de olan dta agricultură, 
care sint holflrite ta mare j mă
sură d.o timpul ta care sa execută 
șl calitatea lucrărilor de întreți
nere a culturilor.

ultimii ani,.în industria noastră s-a 
realizat o cotitură importantă In 
preocuparea pentru îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, pentru 
ridicarea calității produselor, pen
tru autodotarea Întreprinderilor, ■ 
pentru crearea de utilaje șl mașlnl- 
unelte cu caracteristici superioare,1 
pentru introducerea cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne in pro
ducție. Cu toate acestea, trebuie 
spus că sintem de abia la Începutul 
procesului de modernizare a In
dustriei noastre socialiste cores
punzător cuceririlor revoluției teh- 
nlco-știlnțifice mondiale.

Toate realizările' înfăptuite în 
anii construcției socialiste sini, ro
dul politicii marxLst-lenlnlste a 
partidului comunist, al , muncii 
eroice a clasei muncitoare, țărflhi- ’ 
mii, a tuturor oamenilor, muncii, 
fără deosebire .de naționalitate, 
care aplică cu fermitate șl elan In 
viața programul elaborat de partid 

de înflorire a țării, de ridicare 
a bunăstării tuturor celor ce mun
cesc. (Aplauze puternice).

In procesul industrializării, cla
sa muncitoare și-a dovedit din plin 
energia, revoluționară, spiritul de 
sacrificiu, talentul șl capacitatea 
creatoare; din rindurlle el. s-au 
ridicat zeci de mii de inovatori șl 
Inventatori, precum șl nenumărate 
cadre de specialiști în multe do
menii tehnice.

O dată cu dezvoltarea numerică 
șl ridicarea nivelului tehnic șl 
profesional ni clasei. muncitoare, 
partidul a acordat o atenție deose- , 
bjtă dezvoltării Invățămîntulul teh
nic, formării cadrelor de specia-, 
llști, de ingineri șl tehnicieni Inj 
tonte domeniile activității Indus
triale. Se poate spune că în acești 
ani a fost creată o puternică inte
lectualitate tehnic® nouă, care. Im-ț 
.preună cu Specialiștii mal vîrst- 
n!cl,șl-a pus întreaga capacitate șl /• 
putere de muncă In slujba edlfi-( 
cărll societății socialiste în Româ
nia. (Aplauze puternice, prelungi
te). Astăzi numărul Inginerilor 
este, de circa 12 ori mal mare de- 
cil In 194-1 : In Intr.eorinderi. oe 
șantierele de construcții. In unltflțlle 
din agricultură, în activitatea de

general La Oficiul belgian de co
merț exterior, precum șl ceilalți 
membri oi delegației.

A iMrtlcIpat, de asemenea, Jan 
Adrlaenssen, ambasadorul Belgiei 
la București.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej nu fost evocate 
cu‘satisfacție bundle raporturi exis
tente Intre România și Belgia — 
țări care sînt preocupate de asi
gurarea consolidării destinderii șl 
cooperării, relevîndu-se că aceste 
legături tradiționale creează con
diții favorabile pentru evoluția 
ascendentă a colaborării economice 
și tehnlco-știlnțitlce. A fost subli
niată dorința comună de a dezvolta 
pe mai departe șl diversifica rela
țiile. economice mal ales prin In
tensificarea cooperării Industriale 
șl tehnlco-științlflce dintre cele 
două țări. Au fost relevate. In con
text, posibilitățile ample de coope
rare, Inclusiv crearea de întreprin
deri mixte, pe care le oferă preo
cupările României șl Belgiei de 
a-șl dezvolta economia ș! a ridica 
nivelul el tehnic. S-a exprimat 
convingerea că vizita delegației 
bblglenc șl discuțiile purtate au 
permis o mal bună cunoaștere a 
necesităților țării noastre și căilor 
de înfăptuire a cooperării, că ele 
vor duce la inițierea unor acțiuni 
concrete, contribuind astfel la 
promovarea și adinclrea relațiilor 
bilaterale. - ’

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate.

nani
demiei de științe 
sociale și politice

în cala Ateneului Român din 
Capitală, frumos împodobită cu 
drapelele jiatrlel șl partidului, au 
Început Ipri, In prezența tovarășu
lui Nlcolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ- 
hla, lucrările Conferinței po. țară a 

inginerilor și tehnicienilor, evcnl- 
I r.ment deosebit de Important ta viața 
/ .Intelectualității noastre tehnice. 1

La ședința de ■ deschidere a lu
crărilor conferinței nu luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe ItFulu- 
IciseMi,- Virgil Trofta, Tile Verdeț, 
Maxim Berghlanu, Gheorghe Cioa
ră, Florian IMnilaehe, Emil, Dră- 
gttaescu, Janos. Fazekas. Petre 
Lupa, Dumitru Popescu, , Leonte 
Răulu, Gheorghe Stoica, loslf 
Bane, Petre Blnjovlel, MIron Con- 
slanilnescu, Miu D-obreseu, Mlhal 
Gere, Ion loniță, Vaslle Patillneț, 
Ion Stănescn, Ion Dinei.

Au participat, de asemenea, 
membri al C.C. al P.C.R.. a! guver
nului, .conducători de Instituții cen
trale, reprezentanți al unor orga
nizații de masă și obștești, renu- 
mlțl oamenl de știință, cadre.didac
tice din Invățămlntul superior, 
muncitorl-lnovalo:!.

înacrlindu-eto in sfera acțiunilor 
caro au loc ta Întreaga țară Sn In- 
tlmplnarca apropiatei Conferințe 
al inteligenței, tehnice

0 Deschiderea Adu- 
a Aca-

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România^
BUCUREȘTI

Deosebit de sensibil ta condoleanțele pe care ați binevoit să ml le 
transmiteți cu ocazia catastrofei aeriene care a avut loc in vecinătatea 
orașului Palermo, doresc să vă exprim, domnule președinte, cele mal 
vil mulțumiri pentru gestul dumneavoastră de solidaritate.
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ne acorde atenția cuvenită femeilor, 
■atragerii aeegtora la activitatea teh-

a
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.— corni— 
nidcnllor Șan-

Rafcrindu-M In continuare La sar- poaatro in clapa actuală. Avem In ve
ciniile ce revin cadrelor tehnice in ,i,;rfî faptul că cerințele Industrial șl■ - - ale consumatorilor interni tint -tot

Hunedoara, ca de altfel pe Toți ®aTa-

mal exigente. Iar pe piața interna
ționala, undo; participarea țării noas
tre sporește permanent, calitatea de-

gurlndu-ce valorificarea minereurilor 
mai sărace in conținut. Sub con
ducerea organelor da partid, "< co
misiile Inginerilor și • tehnicienilor 
din județul Maramureș vor mobiliza

tehrdco-funcțîonale superioare con
stitute o sarcină fundamentală, un 
Jactor hotaritor care : condiționează 
dezvoltarea cu succes n economie!

PAGINA 2

PE ȚARA A INGINERILOR SI TEHNICIENILOR
________ *5 9 -j ■

• Inginerilor sl tehnicienilor au loc în 
t condițiile în care clasa muncitoare,1 
țărănimea, intelectualitatea. Întregul

, nostru popor muncesc cu tfovotn- 
.ment pentru, traducerea in viață a 
1 mărețelor obiectiva alo Congresului 
“al.X-lea al partidului ?!■ realizarea 
. sarcinilor da plan pe 1972 ; in viața 
= iniemațională șe afirmă justețea po- 
1 UIMI externe n țării noastre, ca. o po
litică real tata, constructivă, profund 
Internațlonalfetă. pusă In olujba 
creșterii prestigiului eocțaltamulul în 
îurpo. promovării pârii sl colaborării 
:n!.re popoare.

După co evocă reallzărila obținute 
' In dezvoltarea economiei naționale 
in cincinalul precedent si In perioadn 
care s-a scums din actualul cincinal, 
raportul prezentat do, Constantin 
DhmilQscți, președintele C.N.I.T., 
urâtă că’ In anii construcției so
cialiste s-a format un puternic 
detașament de »cadre tehnice, ca
pabila să rezolve cu succes proble

mele pe care le 
ridică revoluția 

‘științifică d teh-. 
ni că, organizarea 
modernă a pro
ducției, construc
ția economiei m- 
dallsțe.

Atașată profund 
politicii Partidu
lui Comunist Ro
mân, împreună cu 
clasa muncitoare 
fi țărănimea, In
telectualitatea tehnică participă cu 

■'competență șl Înaltă conștiință la în
făptuirea politicii partidului de conti
nuare in ritm susțlnnt a industriali
zării țării, de dezvoltară ascendență și 
armonioasă a tuturor ramurilor econo
miei naltonalo în eondILUte rixi-irji 
continuo a efldențel, de făurire a 
imul nivel tot moi înalt de trai șl ci
vilizație Întregului nostru popor.

în ’ Întreprinderi, comisiile ingine
rilor șl tehnicienilor. Îndrumate de 
comitetele Blndicatalor. sub condu
cerea organizațiilor de partid, au ini
tial șl dezvoltat tot mai susținut 
munca do mobilizare a cadrelor teh
nice ta îndeplinirea exemplară a În
datoririlor profcșlonale. ja narțlcipa- 
rea electivă la acțiunea de ridicare 
a nivelului de cultură tehnică el per
fecționarea pregătirii profesionale a 
mundtorllor sl maiștrilor, ta cunoaș
terea. însușirea și aplicarea In pro
ducția a celor mal noi cuceriri ala 
științei șl tehnicii, organizarea mal 
bună a muncii, utilizarea rațională 
si cu spirit gospodăresc a resurselor 
din întreprinderi.

Principalul aport al ComULuIuI Na
tional al Inginerilor șl Tehnicienilor 
— se apune In continuare In raport — 
a constat In organizarea unei activi
tăți de specialitate.menite «ă sorijlne 
cadrele tehnice in lucrările pe ^cars 

’■Ie, efectuează. în-lntropririderl^sî in- 
-'stlhiUl. pentru" promo^aroa1 progresu

lui tehnic, atlmuitad schimbul da In
formații șl opinii, gindlrea creatoare, 
ingeniozitatea șl energia |n vederea 
soluționării competente șl eficiente 
a sarcinilor cuprinse in planurile teh
nico șl de cercetare ștHnțlflcă. Prin 
cele peste StK) manifestări organizate 
în ultimii cinei ani, în comun cu mi
nisterele, organele central? "de stat Bi 
uniunile elndleaieloț pe ramuri de 
activitate, au fost dezbătute ai pro
puse măsuri practice In Interesul 
producției.

Cu toate rezultatele bune, în acti
vitatea comisiilor inginerilor fi teh
nicienilor se resimt unele lipsuri și 

i neajunsuri ; multa din ele au fost 
generate de o viziune îngustă e rolu
lui acestora. în unele locuri nu a-a 
înțeles că ele eint forma do atragere 
a tuturor cadrelor tehnice la activi
tatea desfășurata de sindicate pentru 
mobilizarea oamenilor muncii ta în
făptuirea obîeetlvelor economice, po- 
Iîtîcn, sociale și cuHurate ale vieții 
din inlTcprtaderi.

Concentrindu-ș! atenția auupra ac- 
.'fiunllor de spcctalilate pe ptan cen
tral — m arata în continuare In ra
port — Consiliul Național a sprijini!: 
Insuficient comisiile Inginerilor și 
telunlcienUor din .lntaeprlnderi șl in- 
slltuțiL Neajunsuri tsa resimt șl în ce 

..privește finalizarea manifestărilor or
ganizata de C.N.I.T. pe ptan central.

■ Din analiza activității desfășurate în 
ultimii ani a reieșit că In cadrul sin
dicatelor tint create toate condițiile 
pentru creșterea aportului acllvităț!l 
obștești la Întreaga viață a Întreprin
derilor ; rămîno In sardnn comisiilor 
și Consiliului Național al Inginerilor

șl Tehnicienilor să le ■,folosească rit 
moi din p'.l.n pentru -a da cadrelor 
tehnico posibilitatea afirmării capaci
tății tar pusa’ In rlujba fiocletățiL

Rafcrlndu-so In continuare La sar-
etapa următoare, raportul relevă că 
esența Întregii activități a poporului 
nostni etie llchldaren cât mal rapida 
a decalajului care desparte țara aoas- ------ -  „„
tră do țărUe dezvoltate, atigurind vine țm maț mult o-lțerjul declflv în 
ridicarea Romănkd pe treptata Înalte compelldvltatea produselor, 
alo progresului, civilizației șl bună- 
slăril materiale și eplriSuale.

Promovarea targă a progrtsulul
î " " ...
vojtarca cercefa-ii țUințlfice pe baza 
unor programe prioritare, extinderea
pcocesekwr tehnologice avansate, in
troducerea tehnldl electronice de , 
calcul in producție, artrnltarea de noi 
produsa în pas cu cerințele revolu
ției științifice șl tehnice, perfecționa
rea continuă a organizării producției 
șl a muncii, creșterea eficienței În
tregi! ncllvlLfițl economice tint numai 
cllqva din dl-ecțlsle da,activitate in

Subliniind In continuare efl forma
rea șl perfecționarea pregătirii p-o- 
ferionale este o sarcina do mare ac- 
Jor. ta raport" se arată' că, datorita 
politici! partidului, in țara noastră se 
asigură formarea de specialiști legați 
de practica industriala, familiarizați 
cu problemele producției, l’e poziții 
înaintate se situează țara noastră șl 
în ce privește intiitulrea sistemului 
național de perfecționare permanenta 
a tuturor cadrelor. O contribuție deo
sebită Ișl aduc inginerii, tehnicienii 
șl economiștii din Întreprinderi ta e-

Din multitudinea de probleme care 
au preocupat pe cel peste 1 GOT de In
gineri, economiști, ‘ tehnicieni " șl 
maiștri de lq Combinatul siderurgic 
Hunedoara, ca de altfel pe toll sala- ___ ___________ ______ _
nații combinatului, lng, Tralan cadrate tehnlco-lnglncreștl în vasta
Gheorghita a-a oprit pe larg asupra activitate desfășurata de toll oamenii
modulul ip egra au fosr.abordata șl; ‘ - ■■ - - -----  - ■■ ■ 8
e-oluțiortate problemele' de cercetare și 
organizare șlțințifLcft a producției Și 
a muncii, ataspra adlvltăUl comisiei 
inginerilor șl tehnicienilor. Sarcinile 
colectivului de sldcrurglșt! hunedo- 
reni pentru acest an șl Ln viitor — 
arăta vorbitorul — prevăd obținerea 
unor Jnflteniori deosebiți prlrț crojîe- 
rea producției de oțel ,ș| în ispeetal a 
oțelurilor aliate, așa cum a subltnlaî . 
tovarășul Nlcotae Ceauțescu Jn 
vlntarea rostită la conferință. în ca
drul acestor 6arcj.nl se înscrie asimila
rea oțelurilor pentru autoturismul 
Dacia, autocamionul Roman ■— 
M.A.N.,, cazane de niare capacitate, 
oțeluri Inoxidabile și rezistente la co
roziune atmosferică, noi tlpodlnwn- 
Elunl de laminate, Consider ea deo
sebit de valoroasă șl utilă — a 
spus vorbitorul — propunerea cuprin
să in raportul prezentat conferinței" 
de a se consiliul un colegiu pentru 
problemele eticii proleștonnle. -

lng. MIhal Purigorl a 
vot, intre altele, experiența 
slel Inginerilor șl tehnlcienlk. __
Herulul naval din Galați, in mul
tiple domenii, intre care ridica
rea calificării cadrelor. Problema care 
sa pune cu acuitate In prezent, relie
fată cu pregnanță și in cuvintarea to
varășului Nlcotae Ceaujcșcu, esta de 
a Integra mai puternic acilvltatea tu-..... .....

litgiu, în 
unita ți- 
l s-a

a produselor. Vor 
că organele slndi- 

.comisiile Ingineri
lor șl tehnicienilor ' să ndlncească 
preocupările lor pe această linie, șâ 
facă din ridicarea calității produse- 
loc o problemă de bpză a activității 
oamenilor muncii. Iii principal tn 
Întreprinderile cu pondere mare In 
volumul exportului. Fără a minima
liza rezultatele obținute pe linia Îm
bunătățirii calității producției șl u 
produselor, nu putem trece cu vede
rea fapțul că ga manifestă, Încă 
destule neajunsuri, care In confe
rința județeană au constituit obiec
tul unei temeinice analize. Vorbito
rul a propus ca viitorul Consiliu Na
țional al Inginerilor și Tehnicienilor 
sa conlucreze mal Îndeaproape cu 
consiliile județene alo stadlcatelor 
șl cu comisiile județene ale Ingineri
lor șl tehnicienilor pentru ca acestea 
®ă-șl desfășoare Întreaga activitate 
sub semnul eficienței, să Înlăture 
formalismul, să fie receptive si ®ă

nlcă creatoare.
' î. - 'fi—' , u — - --* /

Cuvin tarea rostită la această tri
bună do către secretarul 
partidului, a «spus iov.
bună do către secretarul general ol 

'■ Mireca Con- 
siăni.jnt-scu, reprezintă pentru cadrele 
tehnice șl pentru sindicale un prețios 
îndrumar, cuprinde Indicații deose
bit de valoroase pentru activitatea 
de viitor, un îndemn de a munci 
maj bine. Șl In cadrul uzinei noastre, 
comisia lnginerBor șl tehnicienilor, 
în cotaboraro cu comisia economică, 
« mobilizat întregul colectiv de tsne- 
clalîștl ta organizarea mal buna ■ 
producției Șl a muncii, pcrfccUonn- 
rea tehnologiilor existente șl Intro
ducerea tehnicii noi In producție. 
Dar In activitatea C.I.T. din uzina 
noastră ș-au manifestat șl' imele 
neajunsuri. Ne angajăm ca flecare 
inginer, tehnician șl: rnaLitru să-șl 
valoriflco dt mal deplin cnpacitățlte 
^reT'nroLri.r^Lhnlc 'Z’lto antr™ Ingtaeril” și ]itifalM ta

area progresului tehnic, a IWUlul Tpmrnlvnren AF»raHvA e nsvihJnrnnlnr
în producție, la ipdepltnlrea și depă
șirea sarcinilor da plan pe anul 1972, 
pentru a Ințlmpina cu noi succese a- 
proplata Conferință Națională a par- 
tiduluL

ComLsIa Inginerilor șl tehnicienilor 
de la grupul Industrial de chimie din 
R,m. Vllcea, a arătat ing. Marfa 
Galin, a pus In centrul activității 
sale aplicarea în producție s celor 
mal noi cuceriri ale slilrițel și tehni
cii. în acest sens B-a realizat o co
laborare flirt im,1 între eervltiul de 
cercetări șl inginerii din secțiile pro
ductive în realizarea unor noi sor
timente de bioxid da siliciu. S-a 
maro po linia perfecționării tehnolo
giei de fabricație. Pentru reducerea 
consumurilor specifice de materii pri- , 
ms șl materiale, comisia inginerilor 
șl tehnicienilor mobilizează specia
liștii din secțiile productive ta gă
sirea unor soluții tehnice. Cn urma
re a acestei acțiuni, s-au obținut re
zultata buna ta secția oxoalcooll, fa 
faza da preporare a catalizatorului 
de cobalt, tar ta secția calcinată s-a 
realizat reducerea consumului speci
fic de amoniac cu circa 13 la ană.

în scurta sa olocuțlurie. acad. 
Henri Coand& o arătat : Aș dori 
să dezvoltăm mal mult In tară ideea 
a ceea ce este inginerul. Un inginer 
este un individ ca nu lucrează opt 
ore cum lucrează ceilalți. El lucrează, 
acarii. Chiar tind doarme, el visează, 
gindeșie șl concepe ceea ce nr trebui 
aă facă. Inginerul este reprezenfan-

muncii pențru obținerea de rezultata 
superioare in cinstea Conferinței Na
ționale a partidului șl a anlvereărll a 
23 de ani de Ja proclamarea repu
blicii.

Ampla cuvlntare rostită de .secre- 
, tonii general al partidului, lovară- 

șuV Nlcolae Ceausescu, la prezenta 
conferință, a arătat lng. Teodor 

. Viicu, a șintetizat, ram nu se poate 
mal dar. modul în care intelectua
litatea tehnică din țara noastră Lșl 

■aduce contribuția la Înfăptuirea sar
cinilor trasate de către eonijucorea 
partidului și sfatului nostru In do
meniul economic. în calitate de pre
ședinte al C.I.T. județean Covnsna 
— fa spus vorbitorul — Informez 
conferința pe țară că intelectualita
tea tehnică din județul nostru, ro
mâni, maghiari. Înfrățiți in muncă 
șl Idealuri, desfășoară " o activitate 
susținută pentru transpunerea Jn
vtaiă a Rarcinllor Izvorile din hota- 
rlrite Congresului al X-lea ul
P.CțR.

în cuvintul său, Lng. loan Avram 
a relevat că. In cursul acestui an vor 
fi produsa pentru prima data In tară 
utilaje de maro complexitate tehni
că. în continuare vorbitorul a imusiat 
asupra condițiilor care au fost rea
lizate Jn cadrul industriei construc
toare' de mașini pentru promovarea 
a ceea ce numim ..concepție Ingine
rească ta toate nivelurile®. Rețeaua 
complexa da institute do cercetări șl 
proiectări, e In continuă dezvoltare. 
La nivelul uzinelor dispunem de 
un potențial valoros de cadre teh
nico, Aceste cadre — asa cum re
marca In excepționala sn expunere 
la prezenta conferință tovarășul 
Nlcotae Ceaușeiîcu — pot șl trebuie 
fA dea mal mult, pot șt trebuie Bă 
acționeze mal eficient pentru înnoi
rea sl diversificarea producției, redu
cerea ciclurilor de asimilare, crește
rea prestigiului tehnic al industriei 
românești peste hotare.

Secretarul general al partidului 
ne-n cerut șl astăzi să lichidăm cu 
practica, care — din păcate — mal 
persistă in unele locuri, de a fo
losi inginerii șl tehnicienii pentru a 
descoperi „argumente® care să justi
fice neajunsurile șl greșelile. Trebuie 
să folosim constructorii pentru a 
proiecta mașini moderne, ieftine, dor 
Blgure în exploatare, adaptate dt mal 
bine cerințelor exploatării competi
tive in raport cu tehnica internațio
nală. Să folosim tehnologii pentru a 
alege cela mal raționale metode de 
fabricație, pentru a promova cu cu
raj tehnologllla moderne, pentru a 
economisi metal șl ore do lucru, pen
tru a asigura efectuarea în condiții 
optime a fiecărei operații. Să folo- 

inginerii noștri pentru a oț-ga-

, jntorpe,, jffantrU a introduce metode 
“not'de programe șl urmărire a pro

ducției. Vorbitorul s-a referit apoi 
la problema formării și spectallzării 
cadrelor, la contribuția Inginerilor fi 
tehnicienilor din ramură ia promova
rea exportului de mașini și utilaje 
care trebuie să atingă ta finele cinci
nalului o pondere de circa 29 ta, sută 
din, totalul exportului, ceea ce echi
valează cu o structură comparabilă 
cu aceea a unor țări dezvoltate din 
punct de vedere Industrial.

:' ’> f1 '■ ■■ :' =' )

în întreprinderea ■ noastră, a rele
vat Iov. Boroș luILșka, o preocupare 
de prim ordin a colecUvului do mun
citori. ingineri sl tehnicieni a- con
stituit-o Îmbunătățirea continua a 
calității produselor. Arătlnd că me
toda autocontrolului este aplicată: In 
prezent da paste E0. ta suta, din nu- 
mârul muncitorilor din Întreprinde
re. vorbitoarea a relevat efictentaja-

rezolvnrea operativă a problemelor 
cerute de Introducerea tehnicii șl 
tehnologiilor modeme In Întreprin
derile din tara noastră. In lumina 
cuvlntărli rostită ta conferință de se
cretarul, general al Partidului Co
munist Român.

Tov. Marton Ernest s-a oprit ta 
clteva probleme importante caro 
au preocupat șl preocupă comi
sia inginerilor șl tehnicienilor de 
la Uzina de vagoane Arad, privlns’, 
desfășurarea unor activități sustlnutsy 
șl rodnice pe linia reducerii cheltu
ielilor materialo do producție, creș
terii productivității muncii, cercetă
rii științifice, ridicării calității produ
selor și altele. Subliniind rezultatels 
obținute, vorbitorul n arătat că In di
recția reducerii consumului do metal 
ar fi de un rfeal ajutor ca colegii din 
industria metalurgică să pună ta dis
poziție profile laminate economice, 
din oțeluri do construcție normală și 
ștab aliate, care s-ar preta la con
strucții de vagoane. Dacă le-am avea, 
numai la vagonul acoperit cu 4 osii 
s-ar asigura reducerea greutății vago
nului cu circa GM kg. S-au realizat 
dtava vagoane cu suspensia 
cauciuc In loc do arcuri
oțel, ca-o s-au șl predat
exploatare, experimental. Deși 
zuitnielo tint promițătoare,

laborarea progra- 
. nielor de perfec

ționare n[ tuturor 
categoriilor de 
witarlațl șl ta 
buna desfășurare 
a curourllor, In 
funcție do speci
ficul fiecărei mg- 
sorli, do condițiile 
și nevoita ooncre-' 
ta alo fiecărui loc 
de muncă.

, n , în ce privește
perfecționarea cadrelor cu pre
gătire superioară șl medie, din 
programele întocmite reiese că 
aproape jumătate urmează să se per
fecționeze la locul de muncă, prin 
programe do Bludiu Individual. A- 
ecastă situație obligă Consiliul Na
țional șl comlslUo județene alo Ingi
nerilor șl tehnicienilor sfi-.șl diversi
fica ncilvîlatea desfășurata pe tărî- 
mul perfecționării pregătirii cadrelor 
81 să o coretezo.cu cea organizată de 
întreprinderi șl centrale, acloptlnd 
programele șl formolo caro tint, re-

prezentat de tovarășul 
Constantin Dinculescu

care cadrele tehnice pot aduce o con
tribuție substanțială pentru valorifi
carea cit mal deplină a resurselor 
naturale ale țării, capacitațUor de 
producție șl a potențialului uman din 
Întreaga economic.

Treci nd ta aspectele legate de con
tribuția cadrelor tehnica ta realizarea 
programelor de cercetare științifică, 
raportul relevă că. In etapa actuală, 
In cercetarea științifică ponderea 
maro revine cercetării do dezvoltare, 
realizată in LmSltutelo da cercetări 
șl proiectări, în laboratoarele uzinale. 
Așa s-a reușit să ®e reallzoze in fora 
noastră taslalaill de foraj do mare 
aditțclme, avlnd un Înalt grad de 
automatizare, tehnologii șl utilaje 
pentru încălzirea, topirea șl tratamen
tul termic al metalotor, noi produsa 
chimice, timenturi superioare ?, a.

Paris integrantă a procesului do In
troducere a tehnicii noi In producție, 
o manifestară a creației de masă o 
constituie mișcarea inventa lorilor șl 
inovatorilor. Nunral In anul trecut, 
aportul ailor 30 OW Inovatori șl Inven
ta lori a depășit 1,7 miliarde leL

Cu toate rezultatele pozitive obți
nute, aplicarea'în producție a solu- 
țillor data de cercetarea șlHnțificS, a 
invențiilor șl Inovațiilor csie tacă ro-j 
Btrlnsă.

- Consiliul. Național.“selaSată- In ra
port'— trebiile’fiă atragă, prin tșsmi- 

afliite Inginerilor și .tehnicienilor, ca
drele tehnice ta o activitate susținută 
de creație tehnică, la aplicarea ope
rativă in producție a soluțiilor efi
ciente, să stimuleze receptivitatea 
proleetanților spre adoptarea '
raj a acestor soluții nof, rczul

clamate cu prioritate de nevoita produci iei.
Itaporlul se ocupă apoi p9 urg de 

cerințele ridicării nivelului politic șl 
ideologic al cadrelor, In lumina pro
gramului elaborat de plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1OT1.

îmbunătațlroa activității obștești a 
inginerilor șl tehnicienilor in cadrul 
Șl sub Îndrumarea sindicatelor — &c
arală in continuare — facă parte In
tegrantă din măsurile stabilite de 

"partid privind perfecționarea rela
țiilor de producție, po Unfa dezvoltă
rii democrației socialiste, pentru par
ticipare activă la conducerea trebu
rilor stalului a tuturor categoriilor 
de oameni al muncii.

t Angajarea mal deplină a cadrelor 
tehnice ta munca pentru rcoliresul 

•tdhfilcFi^șr brgnhlzărtl ‘ intrăpi^ndwi- 
Jor, pe Hule profesională, lmpiine per
fecționarea formelor organizatorice, a 
metodelor de muncă ale C.N.LT. și

proleetanților spre adoptarea cu cu
raj a acestor soluții nof, rezultate din 
munca originală de cercetare. Inven
ție șl Inovare din țara noastră, ®ă fa
ciliteze legăturile dintre cadrele din 
cercetare, proiectare șl producție.

în continuare, raportul sa ocupă de 
sarcinile ce revin cadrelor tehnice în 
acțiunile do auicdotare, In domeniul 
organizării științifice a producției și 
;, muncii, In optimizarea folosirii 
mijloacelor tehnico șl a forței de 
muncă, subliniază contribuția pa 
caro Consiliu! Național și comisiile 
Inginerilor și tehnicienilor trebuie să 
o aducă la folosirea completă a mlj - 
loacolor da calcul, sprijinind forma
rea șl instruirea, Intr-un termen 
scurt, a numărului more de cadre ne
cesare in acest scop.

Reducerea cheltuielilor materiale 
de producție, valorificarea superioară 
a resurselor — se orală In raport — 
constituie un alt domeniu In care tri
bute să se facă și mai mult rimțită 
Intervenția ca.drolor tehnice. Sarcinile 
de reducere a consumului do cocs ta 
furnale, a consumurilor de lemn In 
industria minieră.șl in Industria lem
nului, a consumurilor specifice in in
dustria chimică și în petrol etc. tint 
întru total realizabile, în condițlIJo 
respectaril proceselor tehnologice și 
Introducerii tehnologiilor avansate, 
reproieclărll unor produse, Înlătură
rii pierderilor tehnologice, folosirii 
deșeurilor șl înlocuitorilor etc.

Ridicarea caHtațil produselor șl a- 
slmltaroa de noi produse cu calități

ale comisiilor. Se prevede orientarea 
aclLvltăți! po problemele esențiale ale 
producției, consultarea șl confrunta
rea do Idei, stabilirea de soluții pen
tru problemele practico ale între
prinderilor. Nici o problema tehnică 
sau do organizare a producției, care 
confruntă Întreprinderile, nu trebuie 
gă rămlnă in afara preocupărilor co- 
mLsiilor.

După co Înfățișează sarcinile ca re
vin comisiilor județene ala ingineri
lor și tehnicienilor, raportul sublinia
ză că Consiliul Național al Ingineri
lor șl Tehnicienilor trebuie să devină 
In mal mare măsură un for obștesc 
de dezbatere a problemelor funda
mentale ale progresului tehnic și or
ganizării științifice a producției, de 
atragere a cadrelor tehnice la înfăp
tuirea exemplară a hotărlrllor parti
dului șl guvernului cu privire ta per
fecționarea activității in întreaga e- 
conomle.

Un capitol a! raportului esteco.n- 
lor â

turor inginerilor șl tehnicienilor, 
economiștilor, a altor specialiști, 
viața productivă șl eocldă a uniți 
lor |n caro lucrează. Vorbitorul „ „ 
declarat de acord cu noul proiect1 da 
statut al • C.N.I.T. șl cu activitatea 
desfășurată de acest for.

La Inși, a precizai praf. lng. Ion 
Curievlcl, B-a acumulat în ultimele 
două decenii o bogată exjteriență In 
domeniul propagandei tehnico. Dar 
nu pentru a face o prezentare do de
taliu a tot ce am întreprins am luat 
cuvintul, cl pentru a vă comunica 
ceea ce nu no satisface In munca de 
propagandă tehnică, ața cum o con
cepem șl o desfășurăm la Iași. Sin- 
tem ncvolțl să ghicim adesea, cum 
putem, nevoile reale olo întreprinde
rilor. Multe acțiuni organizează în 
pripă, auditorii tint trași de mlnecă, 
schimburile de experiență nu au te
matici bine pregătite, multa dezbateri 
se fac de formă. Aș face două 
propuneri In aceasta direcție și 
anume : eecțltle C.N.T..T.-uIul să 
elaboreze anual, în colaborare cu ml- 
nlsterelo de resort, recomandări pen
tru tematica de propagandă tehnică 
pe ramuri și eubramurl industriale, 
recomandări pe caro consiliile jude
țene le-ar.putea adapta sau îmbună
tăți In funcție de datele locale ; ®ă se 
hotărască elaborarea de către un co
lectiv competent a unul îndrumar 
metodologic pentru propaganda teh

tartor, % șp^’/'tSvaSul 
Ionel BMaelnu, apreciez 'jusi'1 pre
cizarea cuprinsă Ln raport referitoare 
la desfășurarea acHvltățll obștești a 
inginerilor șl tehnicienilor în- cadrul 
sindicatelor. Mal avem insă multe do 
făcut in această direcție. în acest sens 
ronsldcr că șl comisiile inginerilor șl 
tehnkdenllor trebuie îmbunătă
țească mura-a de propagandă tehnică 
In sensul de a o lega în șl mal mare 
măsură de nevoile concrete șl do 
perspectivi

Organizarea șiUnțjfleă « pro
ducției șl a muncii, a «mia 
prof. unlv. dr. Gherman Drăghlci, a 
fost în ultimul timp trecuta pe 
planul ol doilea de Către conduce
rile unor întreprinderi. Pentru Înlă
turarea acestor deficiențe considerăm 
rațional ca actualul serviciu de orga
nizare științifică a producției și ă 
munc’1 să Ca mult lărgit șl transfor
mat lnțr-un compartiment puternic

sacral activității internaționale 
Consiliului Național al Inginerii) 
Tehnicienilor.

Dtad expresie sentimentelor de re- 
cunoștlnță ale inteleccualitățll tehnico 
față de partid — eo spune In Încheie
rea raportului — ne angajăm să în- 
tlmplnflm Conferința Națională a 
partidului șl sărbătorirea a 23 de onl 
& ta proclamarea republicii, alături 
de Întregul popor, cu entuziasmul și 
hotarirea de a ne consacra toată e- 
nergla pentru realizarea cu succes a 
politicii Partidului Comunist Român 

id® ridicare șl înflorire a României 
socialiste.

ntzare științifică a producției șl a ------ u _« jfjjgn 'uj ț.-mvifor-
--- -_ —iparilment puternic

de optimizare a procesului de pro
ducție. Vorbltoral a arătat că, In 
scopul îmbunătățirii activității de cer
cetare științifică din întreprinderi și 
al aplicării în producție a rezultatelor 
cercetării științifice din Institutele 
departamentale și ds invățămînt su
perior, este necesară o nriivltate mal 
concretă a Consiliului Național pentru 
Știință șl Tehnologie.

rodnica activitate a 
din Județ, dr. ing. IHe 
1 oprit îndeosebi asupra 

activității din Industria minieră și din 
metalurgia metalelor neferoasa. Prin 
aplicarea unor noi tehnologii ln'eec- 
torul minier s-a reușit ca randamen
tele Irr domeniul extracției do metal 
sfi re situeze la un nivel ridicat asi-

tul unul creier uman. Șl dnd vedem 
realizări Interesante nu trebuie să 
admirăm aceste lucrări, ci trebuie fA 
admirăm creierul care a fost capabil,, 
să le conceapă. Un Inginer bun are 
30—30 de ani de activitate la bază. 
Noi. toți Inginerii, depindem de ce- 
lulcle. terelcfiolul care creeazA* (lar. oe 

. pămjnțub.țărțl -noșștro ste.creejizlhfjLn 
VATCSfc 

inie de a fi existat Dadă, dnd sa 
înfiripau primele organizări umane, 
®e crea caramlco, șl so crede, a 
arătat savantul, că ceramica a fost 
creată pe pămlntul nostru Înainte 
do jj fi. existat în alte vetre de civi
lizație rtrăveche, mm or fi China. 
Nu este sigur, dar aproape. Primele 
dezvoltări da pămlnt ars și ceramică 
constituie unele din bogățiile cele 
mol mari șl au. pe teritoriul țării 
noastre. aproape 7 OOO de an! da 
existență. Prin urmare, dacă vorbim 
astăzi sigur că tinsele nostru este a- 
mesteait. avem totuși un factor sta
tornic. care este influența pămîntu- 
lul unde ne-am nfccut. Influență ce 
continuă «ă fio răsfrlnsă binefăcător 
asupra noastră, poporul român.

Cunosclnd că în județul Dolj s-a 
re. ivorblioarea a relevat efirtenț.a .a- *iu .bln0 «ailteto inlțla-
ceslel.. metode. Cadrele tehnice, ras- J Jl'i® 
pactiv comisia inginerilor și tehnicie
nilor din Întreprindere, pol și trebuie 
tă-Sl aducă o contribuție mal mare 
în direcția îmbunătățirii calității 
produselor, a pregătirii profesionala, 
a satartațllor. a asimilării unor pro
duse noi. perfecționării continue a 
tehnologiilor do fabricație, organiză
rii superioare a producției si a mun
cii. Pentru dinamizarea activită
ții obștești a inginerilor și tehnicie
nilor șl fructificarea mal bine a po
tențialului creator al Intelectualltâiil 
noastre tehnica este necesară o mal 
mare preocupare din partea organe
lor sindicale, a Consiliului Național 
al Inginerilor si Tehnlclenlior caro 
va Ii ale*.

cauza Jfpsel unei activități de cerce
tare sistematice nu s-a putut trece 
la finalizarea acțiunii, în sensul de a 
porni la fabricarea In serie a acestui 
tip de suspensie. El a cerut un sprijin 
concret din partea organelor de spe
cialitate din Consiliul Național al In
ginerilor și Tehnicienilor, dt șl n to
varășilor din industria chimică.

Este bine cunoscută Indicația dată 
de conducerea partidului nostru, per- 
nonal de cecretarul general al parti
dului. tovarășul Nlcotae Cemișescu, 
cu privire 1a valorificarea superioară 
a materiilor prime șl materialelor, a 
resurselor ce ne stau la dispoziție, fă- 

..<Șiid' apel'Mt mat. puțin la importuri, 
■'A; ppeâtat' togi' J Dumitru Modtnescu. 
Dîndiăvtata‘ aces;tal ‘indicații, speda- 
ILștli din industria ușoară au proiec
tat In orașul Bistrița o Fabrică de 
textile nețesute. care are drept scop 
eă prelucreze și bA valorifice deșeu
ri! o din industria textilă, din uzine
le producătoare do fibra chimice șl 
colectările de la populație.

Considerăm că producția de textila 
rtetesute constituie o mare realizare 
a revoluției tehnico-știlnțlfice con
temporane șl ca atare oe va dezvolta 
,ta ritm suMInut sl la noi pentru ea- 
lisfaccrea dt mal deplină a necesi
tăților Industriei g! populației. De a- 
ceea. știind că unul din nrocede- 
ele tehnologice de bază în producția 
textilelor nețesute II constituie proce
deul de consolidare chimică, facem 
un apel călduros la cercetătorii. Ingi
nerii șl tehnicienii de la CfUMGAZ- 
MEDIAȘ să abordeze de pe o poziția 
mal fermă tenia do cercetare pe caro 
o au In rtudlu de mal mult timp șl 
să o definitiveze, deoarece producția 
fabricii irebuta eă Înceapă cu lianți 
român ejtL

lng. Georgeta Agap! s-a refe-J, 
rit In cuvintul său ta aportul corni- : 
stei inginerilor șl tehnicienilor <!a I 
la uzinele textile „Moldova® Boio.-, * 
șan! în domeniul pregătirii cadrelor.1'

In dorința de a se elabora In ca
drul conferinței hoiărirj cit mai e- 
fidente, vorbitoarea a propus, Intra 
altele, studierea posibilităților de a 
so detașa po un timp determinat In
ginerii din uzină in unitățile de cer
cetare cu care colaborează, dotarea 
unităților textile mal mari cu apara
tură pentru efectuarea unor deter
minări orgoitomice, organizarea unei 
colaborări cu întreprinderi textile 
din alte țări, pentru a Învăța unele 
procedee noi do lucru introduse in 
«sprijinul calității, al creșterii capa
cităților do producția otc.

Pentru noi, cadrele tehnice — a spus 
lng. Nlcotae Bablcl — cuvlntarea to
varășului Nlcotae Ceaușcscu repre
zintă un Îndemn ta autodepășirea, la 
valorificarea șl mal deplină a inteli
genței tehnice.

Vorbitorul a arătat pa larg că ex
periența acumulata de colectivul de 
ingineri și tehnicieni din uzina noas- 
'tră demonstrează că șl In Întreprin
derile noi există posibilități da Îm
bunătățire n parametrilor tehnlco- 
economld, pa linia perfecționării 
proceselor tehnologice șl prin aplica
rea unor soluții tehnico, ca rezultat 
a! celor mal noi cercetări științifica.

La Conferința pe țară a cadrelor do 
conducere <i:u întreprinderi șl cen
trale industrial o și do construcții, a 
Bjxis tov. Elena Grlgorcscu, secreta
rul general al partidului nostru — to
varășul Nlcotae Ceaușescu —■ ne-a 
atras atenția că prevederile planului 
cincinal do reducere a cheltuielilor 
materiale trebuie considerate ca mi
nime. Ca atare, cdmtata Inginerilor și 
tehnlden.Uo- do ta întreprinderea da 
coasirucții căi ferate Iași manifestă 
un susținut interes In acest dome
niu. în activitatea comisiei in- 

• ginerilor și tehnicienilor da ta 
noi, mal pot fi sesizate Insă și unda 
lipsuri. S-a făcut simțită In munca 
noastră Insuficienta conlucrare între 
ingineri șl economiști, primii cunos
cători, In detaliu, al problemelor teh
nice, ceitalți specialiști in determina
rea optimului In materie de efidenlă. 
Personal, și cred că slnt în asenti
mentul tovarășilor mei de muncă, 
încerc o deosebita satisfacție ca ac
tuala conferință pe țară face referiri 
concrete ta colaborarea intre ingi
neri și economiști.

nual cel puțin o problemă tehnică 
în afara sarcinilor do eervlclu®. a a- 
răun lng. Constantin Baehle.ru, pro
pun ca In rezoluția conferinței să 
bo prevadă ca această Inițiativă să 
fie extinsă la toata unitățile din țară. 
Este necesar ca Consiliul Na
țional ol Inginerilor șl Tehnlcte- 
nllor, Împreună cu LC.D.T. Bucu
rești, să Înființez® ta Craiova 
un centru de Informare și docu
mentare tehnică dotat cu cela ne
cesare ; de asomenea. trebuie asigu
rate pregătirea centralizată șl in
struirea periodică a cadrelor din u- 
nitățlle economice caro so ocupă de 
informarea șl documentarea tehnică. 
In continuare, vorbitorul a spus : 
propun crearea unor nuclee de 
ingineri, tehnicieni și economiști 
iu cadrul fiecărei regionale do căi 
ferate, cu menirea 
ra studii aplicative, 
care actualmente se 
îndelungat să Ce ______
Institutul do cercetări pentru trans
porturi, cure nu are capacitata 
EufidenUl pentru rattafaceraa a- 
cestor necesități. Asemenea nuclee 
vor trebui să elaboreze șl prognoze
le necesare pe diferite perioade, să 
le actualizeze In fiecare an. In coo
perare cu întreprinderile beneficia
re. care vor trebui să fie ai ele or
ganizate în mod corespunzător. Con
sider că calo necesar să so elabo
reze sfădii de fundamentare privind 
noile tehnologii pe plan național, la 
care să fie antrenate alil C.N.Î.T., 
cit și Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie.

(Urmare din pag. T)
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Prima zi a lucrărilor
i

de a ctabo- 
studll pentru 
așteaptă timp 
elaborate da

■ganizato 
limbilor

ril pierderilor tehnologice,

promovares susținută a progresului 
tehnlco-stllnțlfic in industrie, agri
cultura ti celelalte ramuri alo pro
ducției materiale, aplicarea pe sea
ră largă a cuceririlor tahnico-sHih- 
Uflce contemporane. Introducerea și 
extinderea procedeelor șl tehnolo
giilor moderne, asimilarea de noi 
produse șl ridicarea continuă a ni
velului calitativ al color existente, 
organizarea științifică a producției 
și a muncit valorificarea superioa
ră a resurselor materiale șl umane 
ale țării, creșterea eficienței ac
tivității in toate domeniile. In ve
derea sporirii mal rapide a avuliel 
naționala, a venitului național

Este ora 9. întreaga asistență 
Inllmplnă cu vil șl puternice a- 
ptauze intrarea In sală a tovară
șului NJcotae Ceaușesoi șl a celor
lalți conducători de partid și de 
stat care participă la lucrările con
ferinței. Minute In șir, partlcipan- 
ții ovaționează pentru partid, pen
tru secretarul său general.

Prezența la conferința a tovară
șului Nlcotae Ceaușoscu constituie 
o expresie grăitoare a grijii și 
prețuirii conducerii de partid și 
de stat față de Intelectualitatea 
tehnică a țării, care, In. slrinsă uni
tate cu clasa muncitoare șl țără
nimea, participă cu competență și 
responsabilitate la înfăptuirea po
liticii partidului, la construirea 
sitarilor obiective Industriale șl a- 
gricole, la ridicarea pe noi culmi a 
prestigiului creației tehnico-ștlln- 
țlfice romănoștL

Prof. lng. Constantin Dlnculeseu, 
președintele Consiliului Național 
al inginerilor și Tehnicienilor, 
deschidă lucrările conferinței. ■ i 

Intimplnas cu puternice și

dolungl aplauze, eu ovații și urnle. 
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘ ESCU.

Cuvintarea secretarului generai 
al partidului a fost urmărită cu viu 
șl deosebit Interes de cel prezent! 
și subliniată in reputate rinduri da 

.entuziaste aplauze, partlcipanțil la 
conferință manltestlndu-șl notărirca 
lor fierbinte de a înfăptui neabă
tut mărețul program elaborat de 
Congresul al X-!ea al P.C.R. pentru 
edificarea societății socialiste mal-

desfășurate de Consiliul Național 
al Inginerilor șl Tehnicienilor șt cu 
privire ta sarcinile ce revin Ihte- 
lectualltățlL tehnice alături do toți 
oamenii muncii pentru Înfăptuirea 
programului de construire a socle- 
îățîi socialiste multilateral dezvol
ta te, vast program de continuă În
florire a Romănle! adoptat de Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

în continuare, prof. Ing. dr. Oli
viu Roșu, vicepreședinte al C.N.IX,

tltaleral dezvoltate In patria 'noas
tră.

Dînd glaa glodurilor șl sentimen
telor unanime de profundă recu
noștință ale tuturor delegațllor sl 
InvJtațUor ta conferință, președin
tele Consiliului Național al Ingine
rilor șl Tehnlclonllor a mulțu
mit călduros tovarășului Nlcotaemit călduros tovarășului 
Ceaușescu pentru valoroasele salo 
îndrumări, pentru aprecierile făcu
te ta adresa activității Inginerilor șl 
tehnicienilor noștri, lulndu-și anga
jamentul in numele partlclparlțllor 
ca actuala conferință să marcheze 
o cotitură f importanta In munca 
desfășurata pentru promovarea 
noului și perfecționarea activității 
In toate domeniile, în așa fel Indt 
toate cadrele tehnlco-Inglnereștl 
să-și aducă o contribuție sporită ta 
dezvoltarea economică șl swlală a 
țării.

Intrindu-se In ordinea de zi, prof, 
lng. Constantin Dinculescu a pre
zentat Raportul asupra acllvltațlt

a prezentat Raportul ta proiectul 
de Statut al Consiliului Națioital 
al Inginerilor și Tehnicienilor,

Au Început apoi dezbaterile pe 
marginea ordinii de îl a confe
rinței, în cadrul cărora au luat cu
vintul lng. Traian GheorgblțS, 
dota Combinatul siderurgic Hu
nedoara. Jng. Mlliai Pungocl, do la 
Șantierul naval Galați, vicepreșe
dinte a! Comisie! I Județene a Ingi
nerilor șl tehnicienilor, prof. lng. 
Ion Curievlcl, decanul Facultății 
de chimie Industrială din Iași, pre
ședintele Comisiei județene a In
ginerilor și tehnicienilor, Ionel Ită- 
(luranii, muncitor spectelLrt ta uzi
nele „ElectronJcti® din București, 
Erou a! Muncii Socialiste, prof, 
uhlv. dr. Gherman Drighlcl, de la 
Unlveraltateo din Brayiv, preițodln- 
te’o Comisiei județene a Ingineri
lor șl tehnicienilor.

în ședința do după-amtază. pre
ședintele Comisiei de validare, 
Dumitru Dima, a prezentat rapor
tul acestei comtfl!.!. în continuare

au luat cuvintul La dezbateri dr. lng. 
Iile Paraschlv, de ta Institutul de 
earcelări și proiectări pentru in
dustria minereurilor neferoase din 
Bata Mare, jng. Teodor Vilmi, de 
la Combinatul de exploatare rt In
dustrializare a lemnului din Tirgu 
Secuiesc, lng. loan Avram, minis
trul Industriei construcțiilor do 
mașini, IulLșkn Boroș, maistru la 
întreprinderea „Clujeana®, lng Oc
tavian Anghel, șef de fermă la 
I.A.S. „Insulți Mare a Brăilei®, 
Erof. lng. Suzann Gâdea, prorector 

t Institutul politehnic din Bucu
rești. ălircea Constanilhcscu, pre
ședintele comitetului sindicatului 
r.Autobuzul® din ’ București, Lng. 
Moris Galin, de la Grupul Indus
trial chimic din RJmnlcu-Vilcca, 
acad. Henri Coarulă, ministru con
silier la Consiliul de Stat, lng. Con
stantin Rachleru, de ta Regionala 
C.F.R.' Cralovn, președintele Comi
siei județene a Inginerilor șl teh
nicienilor , lng. Mhal Paflea, di
rectorul Centralei Industriale a ga
zului metan din Mediaș, lng. Cor
nelia Popa, de la Urina metalur- 
glcă-Bacău, președintele Comisiei 
județene a Inginerilor șl tehnicie
nilor, Marton Ernest, tehnician la 
Uzina do vagoane din Arad, lng. 
Dumitru Mocăncseu, directorul Fa
bricii textile nețesute Blstrlța-Nă- 
Băud, președintele Comisiei jude
țene a inginerilor șl tehnicienilor, 
lng. Georgeta Agapl, do la Uzina 
textUă-Botoșanl, președintele Co
misiei județene a Inginerilor șl 
tehnicienilor, lng. Nlcolae Bahici, 
de ta Uzina de sîrmă șl produsa 
din slrmă-Buzău, șl Elena Grlga- 
rescu, economistă la întreprinderea 
de construcții de căi ferate-tașL

Lucrările conferinței continuă.

Ca reprezentant al colecUvuluî ti
nerel Întreprinderi agricola de stat 
Insula Mare a Brăilei, a precizat 
Jng. Anghel Octavian, a? dori să 
mă refer In aportul comun al mun
citorilor. tehnicienilor șl inginerilor 
care, Încă din primul an, au făcut r,ă 
apără pe aceste pămlnturl lanurile 
de porumb, urmate In scurt timp de 
culturile de griu. fiola ei plante fu
rajere. Diversificarea acestor culturi 
este un rezultat ol studiilor si cer
cetărilor efectuate de specialiștii 
unității In timpurile experimentale 
organizate in acest ©cop. Eforturile 
depuse dc cel peste 2 (MM) de sala- 
rla.U permanent! ol Întreprinderii, 
din care 119 cadre cu studii superi
oare șl medii, au făcut ca an de an 
producția de porumb la ha eă spo
rească do la 2 TIO kg, in unul 1033, 
la paste S OCO kg In 1971. Rezultatele 
obținute au primit o înaltă apreciere 
din partea conducerii de partid șl 
de stai Evident, rezultatele puteau 
fi șl mal însemnate dacă primeam 
un ftprijin mai substanțial șl din 
partea Consiliului Național al Ingi
nerilor șl Tehnicienilor prin trimi
terea unor specialiști. allt pentru 
schimburile de Idei, dt șl pentru re
zolvarea unor probleme apărute In 
condițiile specifice din Injula Brăi
lei ' - t

Raportăm conferinței, a spus lng. 
Mihai Euflei, că. prin activitatea 
desfășurată de către comisia ingine
rilor gi tehnicienilor In domeniul 
cercetării geologice, efectuată In 
scopul creșterii gradului do asigu
rare cu rezerve de gaze a economiei 
naționale, s-au obținut rezultate 
bune. Valorificarea potențialului 

dls- 
ga- 
vo- 

lno- 
taa-

Petre NTDELCU 
Dan CONSTANTIN

Comlsta Inginerilor și tehnicie
nilor din Institutul politehnic, a 
apus prof, lng, Snzana Gldea. este 
angajată în prezent Intr-o largă ac
țiune de aulodolaro pentru ate
lierele de producție studențești Ca 
reprezentantă a Consiliului Na
țional al Femeilor, vorbitoarea o “ 
remarcat că astăzi, spre deosebire do 
situația din trecut, bucurlndu-sa de 
țoale condițiile de Instruire, femeile 
reprezintă aproape 14 la sută din to
talul tehnicienilor, Inginerilor șl 
altor spcdallșll care lucrează In e- 
conojnla națională. Sa Impune deci 
ca și In activitatea Consiliului Națio
nal ai Inginerilor sl Tehnicienilor să

tehnic șl uman de caro 
pune Centrala Industrială a 
zulu! metan s-n concretizat In 
lumul Însemnat de invenții si 
vațil înregistrate si aplicate. Cu 
te rezultatele bune obținute In a- 
ccst domeniu, consider că se poale 
face mal mult. Bibliotecile tehnice 
din întreprinderi funcționează nesa
tisfăcător. Numeroase reviste si cflrtl 
tehnice nu alnt cunoscute pentru că 
nu slnt popularizata. De aceea, aș 
considera că ar trebui ori 
cursuri pentru cunoașterea _____
străine de mare circulație, precum șl 
acțiuni de masă pentru citirea căr
ții tehnice șl recomandarea diverse
lor materiale compartimentelor do 
lucru din unități după profilul fie
căreia.

In cuvintul său, lng. Cornelia 
Popa «-a oprit la unele aspecte 
ale participării cadrelor tehnice din 
județul Bacău la Îmbunătățirea eill-

6arcj.nl
Baehle.ru
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tortele și spirituale ale tuturor ce
lor ce muncesc de la orașe șl sate

Avem toate condițiile ca progra
mul elaborat de Congresul al X-lea 
să fie nu numai îndeplinit, dar 
chiar depășit, parcurgem astfel 
mnl repede drumul spre lichidarea 

. subdezvoltării. Depinde de noi toți 
— șl In primul rind de'clasa mun
citoare — de țărănime, de Intelec- 
tualltate, de toți oamenii muncii, 

j fără deosebire de națlonalltaje, ca 
România să ajungă într-o perioa
dă cît mai scurtă la nivelul țâri
lor dezvoltate. Avem o bază socia
lă nouă, socialistă, puterea se află 
în mina poporului ; prin noi În
șine trebuie să făurim șl vom 
făuri — o societate superioară! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Pornind de te aceste consideren
te șl cerințe, actualul cincinal pre
vede ca Industria să se dezvolte 
într-un ritm anual de 12 te sută,, 
astfel Incit ea să-șl întărească po
ziția conducătoare' ■ hi. economie, 
particlplnd în final cu aproape 63 
ta sută Ia formarea venitului na
țional. In cursul cincinalului se 
vor construi circa 1 3ă0 de între
prinderi Industriale noi, urmărln- 
du-se cu deosebire dezvoltarea ra
pidă a ramurilor moderne ce creea- 

fjză produse de valoare economică 
-’ superioară, cum slnt: construcția 

de mașini, Industria chimică șl 
patrochlhilcă, energetică și altele.

După cum se știe, în prezent sc 
elaborează lucrări de prognoză me
nite să definească liniile orientati
ve ale evoluției economlco-socla- 
le a țării pînă la sfîrșitul acestui 
secoL Ne propunem ca In deceni
ile următoare să creăm o Industrie 
puternică, la nivelul tehnicii și ști
inței moderne, care să albă ca ra
muri de bază electronica șl elec
trotehnica, mecanica fină, construc
ția de utilaje tehnologice, construc
țiile navale, producția de mase 
plastice, de fibre sintetice, energia 
nucleară șl altele. Acordăm o 
mare atenție progresului rapid al 
agriculturi! care în următoarele 
cincinale va trebui să asigure pro
ducții . ridicate, la nivelul țărilor 
dezvoltate din acest punct de ve
dere. După cum se cunoaște, fa
cem eforturi serioase In. vederea 
mecanizării, chimizării, a irigării 
terenurilor șl altor îmbunătățiri 
funciare.-

Tot ceea ce ne propunem să rea
lizăm este chemat să asigure înfăp
tuirea țelului suprem al politicii 
partidului nostru, al socialismului 
însuși — ridicarea bunăstării în
tregului popor, făurirea condițiilor 
ca omul societății noastre să ducă 
o .viață demnă, tot, moi îmbelșu- 
gntă. Vom’ face .totul pentru ă. asi
gura. an de an, ridicarea bunăstării 
poporului nostru. (Aplauze puter
nice, prelungite).

înfăptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea — făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — presupune perfecțio
narea continuă a relațiilor socia
liste de producție, a organizării ta- 
Eregll societăți, crearea cadrului 
organizatoric corespunzător pen
tru participarea la conducerea ță
rii, la elaborarea șl înfăptuirea 
politicii partidului, la desfășura
rea întregii vieți sociale și econo
mice, a tuturor categoriilor de oa
meni al muncii, a întregului popor. 
Numai pe această bază, aslgurînd 
unirea eforturilor întregului popor 
șl participarea activă a tuturor ca
tegoriilor de oameni al muncii la 
elaborarea politicii Interne și ex
terne, dezvoltind democrația socia
listă se poate făuri socialismul 
multilateral dezvoltat în România. 
Sint cunoscute măsurile adoptate 
în ultimii ani în această direcție. 
Conferința Națională a partidului, 
care va avea loc in a doua parte 
a lunii Iulie, urmează să facă bi
lanțul realizărilor de pînă acum 
.și să stabilească noi măsuri pen
tru perfecționarea în continuare a 
organizării șl conducerii economiei, 
a întregii vieți sociale, pentru apli
carea în vtață a tuturor holărirîlor 
Conferinței Naționale șl a. Congre
sului al X-lea. Procesul do perfec
ționare a conducerii societății, de 
dezvoltare a demoa*ațiel socialiste, 
va trebui să se amplifice, să cons
tituie o preocupare permanentă a 
partidului șl statului nostru, acesta 
fiind un factor de seamă,al edifi
cării cu succes a societății socia
liste, al creări! condițiilor pentru 
trecerea la făurirea comunismului 
în România.

O atenție deosebită acordăm a- 
firmărll In viață a principiilor eti
cii șl echității soclaLlste. Este de In- 
țeles pentru toți că societatea pe, 
caro o edificăm trebuie să asigure 
o justă repartiție a venitului națio-; 
nai, corespunzător rolului și Im- i 
portanțcl pe care diferitele catego
rii de oameni ai muncii o au In i 
producția materială șl In viața so- 
cială. Trebuie, de asemenea, să fa
cem totul pentru a lichida vechile 
mentalități șl stări de lucruri care, 
din păcate, se mai manifestă șl se 
vor mal manifesta încă multă vre
me șl în societatea noastră îngrl- | 
jindu-ne de dezvoltarea bazei ma- ; 
teriale, de perfecționarea conduce
rii societății, de dezvoltarea demo
crație! socialiste, trebuie să ne 
preocupăm de promovarea fermă 
a principiilor comunista'de mun- 
că șl de viață. Vom face totul ca 

I aceste principii să devină călăuza 
tuturor oamenilor muncii, a fiecă
rui cetățean din patria noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

înfăptuirea mărețelor obiective 
de dezvoltare a patrie! noastre 
pune cu acuitate problema valori
ficării superioare a resurselor mn
teriale șl umane ale societății. 
Pentru economia românească pro
blema esențială în actualul cin
cinal și în cincinalele următoare 
este de a obține o creștere sub
stanțială a ponderii produselor cu

I »' 
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un grad de prelucrare superioară 
care înmagazinează o cantitate 
mai mare de muncă, de inteligență 
tehnică șl, ta același timp, duc la 
un consum minim de materii pri
me șl materiale. Față de situația 
de astăzi, va trebui să ajungem 
In sporirea de cîteva or! a valorii 
tonei de materii prime șl mate
riale prelucrate Industrial, ®au — 
ra să fiu mal clor — va trebui să 
producem asemenea mașini și uti
laje tacit d!ntr-o tonă de metal 

■ aă obținem, pînă în 1980—1083, o 
valoare de 4—5 ori mal mare.decit 
realizăm astăzi. Aceasta este vala
bil pentru toate ramurile Indus
triale. Numai pe această, cale va 
fi posibil ca economia româneas
că să devină realmente o econo
mie avansată. Subliniez acest lucru 
pentru că dumneavoastră, Intelec
tualitatea tehnleă, împreună cu 
clasa noastră muncitoare, sîntețl 
chemați să faceți totul pentru în
făptuirea acestui obiectiv. Reali
zarea acestui înalt grad do 
dezvoltare economică, cere o preo
cupare mal intensă pentru Introdu
cerea unor tehnologii moderne în 
toate procesele de producție. Tot
odată, atingerea acestor obiective 
impune creșterea substanțială a 
productivității muncii, care repre
zintă condiția hotăritOare a eficien
ței economice, a sporirii produsului 
social șl a venitului național, a a- 
jungeri! din urmă a statelor dez
voltate, atlt la producția pe cap de 
locuitor, cît șl în ce privește stan
dardul de viață al populației. Vreau 
să tiu foarte explicit. Venitul nos
tru național pe locuitor este astăzi 
de circa 500—000 dolar! anual. O- 
landa, de exemplu, are im venit 
național pe locuitor de circa 2 400 
dolar! anual. Orlcît de bine am îm
părți noi cel 500—OttO dolari, chiar 
dacă l-am consacra pe toți consu
mului — ceea ce ar însemna să 
condamnăm țara nu numai la 
menținerea situației actuale, dar 
chiar la regres — tot nu am putea 
repartiza pentru consum atlt cît se 
.poate repartiza dihtr-un venit de 

"Z2 400 dolari. Deci, problema esen-

calificare care rezolvă probleme de 
mare, tehnicitate. Acolo unde s-a 
realizat o colaborare strînsă între 
muncitori, tehnicieni și Ingineri, 
s-au obținut cele mal bune rezul
tate în modernizarea producției, în 
Introducerea tehnologiei noi. De a- 
ceea problema atragerii largi a i 
muncitorilor în procesul de moder- | 
rdznre a industriei socialiste, coli- ș 
lucrarea strînsă dintre Ingineri. ' 
cercetători, oameni de știință și 
muncitori constituie un factor ho
tărî tor pentru dezvoltarea econo
miei noastre socialiste. (Aplauz® 
puternice, prelungite).

îndeplinirea marilor sarcini de ! 
modernizare a economiei noastre | 
impune ca inginerii, tehnicienii, > 
toți specialiștii să se afle In per
manență' acolo unde se hotărăște

•r soarta perfecționări! șl dezvoltărif /

11!tata, nu înseamnă a face în fle- 
Icare lună cita o comunicare așn- 
țzls științifică. De o asemenea ac- 
'tlvltate — să vă spun drept — nu 

. prea avem nevoie; asemenea o- 
/ perațiuni trebuie să le facă cen- 
/ trele de documentare, nu cercetă

torul, omul de știință. No! avem 
nevoie de oameni de știință care să 
realizeze procese tehnologice noi In______ _ ____...._______

I domeniile lor de activitate, să le 
perfecționeze pe cele existente. A-
ceasta este știință, aceasta este 
creație 1 Să înlocuim preocuparea 

i pentru a realiza tomuri de hîrtil pe 
p care nu le citește nimeni cu preo- 
: cu parea de a concepe soluții tehni- 

ce, redîndu-le concis‘ prin desene, 
prin cifre, șl de a le aplica în via
ță. De o asemenea creație științifi
că șl tehnică avem nevoie, o ase
menea creație vă cerem 1 (Aplau-

î

producțieirande-ș!‘ pot valorifica'L ze ^nJ“-, ^c,n^,tc>' ^1 veți 
cel mal bine experiența..$i pregă- Pennlte - deși am spus că nu 
firea tehnlco-șlllnțlfică. Inginerii șl vo? nun» - să mft refer 
specialiștii trebuie (ta-șl desfășoa- »“ r,un Prezent ,alcI’
re activitatea In sectoarele de-con- la «e"r] C«mdă ,prclan‘
cnntle. nroîectare. sl cercetare ale Kite). După cum știți, el este prin-cepțle, prpiectare. șl cercetare ale 
unităților ’ de producție, aslgurîn- 
du-se astfel valorificarea deplină 
șl cit maf operativă a rezultatelor 

’glndlrii' tehnico proprii. Așa cum 
am subliniat șl la ultima plenară 
a Comitetului Central al partidu
lui, trebuie să combatem în mo
dul cel mal hotă rit tendința unor 

’cadre din economie de a apela in 
mod nejustlficat la importul de li
cențe, subaprecllnd capacitatea da 
creație1 a Inginerilor șl tehnicieni
lor noștri. Este necesar să se a- 
corde jmal multă încredere1 Ingine
rilor; oamenilor de știință din țara 
noastră', glndlril tehnice românești 
In soluționarea problemelor impu
lse de dezvoltarea producției in
dustriale șl agricole.

In aceeași ordine de Idei, este 
necesar să fie combătută cu cea 
mai mare fermitate tendința care 
mai există la unele ministere, cen
trale șl întreprinderi de a folosi 

tehnică în munci tu caracter ad
ministrativ, birocratic, împledlcln- 
du-le astfel șă-și pună în valoare

| uiuifpiiuuuu vau. <»

ingineri, cadre cu înaltă calificare 
tehnică în munci tu caracter ad
ministrativ, birocratic, împledlcln- 
du-le astfel șă-și pună în valoare 
pregătirea, capacitatea, în slujba

,1

I

țlolă, atlt pentru dezvoltarea eco
nomiei, cît șl pentru creșterea nive
lului de trai, este creșterea rapidă 
a aduțlel naționale, a venitului na
țional. Acest lucru trebuie să fie 
înțeles de no! toți — .și mal ales 
de "dumneavoastră, inginerii, care 
aveți un rol important In valorifi
carea superioară a mijloacelor ma
teriale șl umane. Trebuie să-spu
nem că avem, în această privință, 
deficiențe mari. Nu se Introduc încă 
destul de rapid tehnologiile mo
derne; deși avem multe Inițiative 
cu rezultate bune, ele se generall- 

.zeazâ greoi, chiar în întreprinderile 
în care au fost concepute șl unde 
se aplîcfi. Se întimplă, astfel, să se 

' produeă'unele motoare'.tan 'suban- 
sambie noi, mal moderne; cu o greu
tate de 2—3 ori moi mică deeft cele 
vechi — dar în același timp conti
nuă să se fabrice șl produsele vechi. 
Se menține încă o mentalitate de 
grandomanie, care duce in risipi
rea avuției materiale a poporului. 
Construim încă întreprinderi su
pradimensionate, facem finisaje 
costisitoare, nejustifleate. Dumnea
voastră știți foarte bine că nu di
mensiunile clădiri! sau calitatea fi
nisajului acesteia asigură gradul 
înalt ol tehnologie! producției;. Se 
Impune să luăm o poziție holărită 
împotriva unor astfel de practici 
negative în folosirea mijloacelor 
mnteriale șl ’ umane. Trebuie să 
.utilizăm cu chibzuință flecare leu.

' Cînd facem o Investiție, cînd chel
tuim un leu să ne punem între
barea : cît vom realiza ? Este Inad
misibil să se cheltuiască o mie de 
lei șl să se obțină o producție de 
900 let Ce fel de eficiență econo
mică nr fi aceasta ? Fără a obține 
la mia de le! cheltuită o producție 
de 3—4 ori mnl mare nu se poate 
lichida subdezvoltarea, nu ne vom 
putea apropia rapid de țările avan
sate din punct de vedere economic. 
Iată o problemă ce trebuie bine în
țeleasă, lată o sarcină fundamen
tală pe care partidul o pune în fața 
inginerilor șl tehnicienilor, a tutu
ror oamenilor muncii din România! 

Avem, după cum am spus, multe 
rezultate bune In această direcție. 
De aceea, apreciez că există toate 
condițiile pentru^ a lichida, in
tr-un' timp scurt, stările negative 
de lucruri, pentru a asigura o Îm
bunătățire substanțială a întregii 
activități economice. Aș dori să "I 
exprim convingerea mea, a condu- I 
cerii de partid și de stat, că Ingl- | 
nerli șl tehnicienii vor face din a- 
ceastă sarcină problema centrală 
a muncii lor. (Aplauze puternice).

Realizarea unei creșteri Impe
tuoase și dlveralficarea forțelor de 
producție, transformarea radicală a 
structurii economiei țării necesită trincsc în unele din întreprinderile 
ridicarea continuă a gradului do noastre. Pasiunea pentru tehnică
pregătire profesională și de cultură' trebuie să fie un atribut esențial
științifică șl tehnică a tuturor oa- ■ »-
menilor muncii. In următorii 10— 
13 ani, pe baza dezvoltări! învăță- 
mintului de toata gradele, a mă
surilor de calificare, specializare și 
reciclare luate de partid, în întrea
ga economie națională, se va reali- 

Iza o creștere1 Importantă a nivelu
lui tehnic șl de cultură generală al 
clase! muncitoare, se va asigura o

■ sporire considerabilă a numărului 
Inginerilor șl tehnicienilor din pro
ducție. Pe această cale se va rea

liza o puternică apropiere intre 
munca fizică șl intelectuală, intra 
muncitori șl specialiști, care, îm
preună, vor constitui o urtașă forță 
dinamică a progresului material și 
tehnlco-ștllnțlfic al țării, determl- 
nlnd totodată un proces de pro
fundă omogenizare a națiunii hoas- 
.tre scfaiullste.

ȘtJțl că astăzi cele mal multe Ino
vații, cele mai multe modernizări 
ale proceselor tehnice șl tehnolo
giilor de producție sînt rezultatul 
conlucrării slrînse dintre Ingineri, 
tehnicieni și muncitori Avem suta 
de mii do muncitori cu o înaltă

progresulul tehnic, a modernizării 
producției materiale. Nu aș dori să 
mă refer astăzi concret la vreun 

■ minister sau la vreo centrală, mai 
cu seamă că, într-un fel sau altul, 
peste .tot se găsesc asemenea stări 
de lucruri. Este necesar însă să se 
ta măsuri hbîărite pentru a se 
pune capăt practicilor la care 
m-am referit, pentru a nu se mat 
folosi în munci administrative, 
funcționărești, oameni de speciali
tate. pentru ca toate forțele teh
nice să fie îndrumate spre sec
toarele de cercetare, concepție' șl 
producție. Aceasta constituie, de 
asemenea, o problemă; de Impor
tanță deosebită pentru țara noas
tră șl trebuie să o rezolvăm în'.cel 
mal scurt timp. (Aplauze puterni
ce). La Comitetul Executiv ol C.C. 
al partidului am stabilit cn, într-o 
perioadă scurtă, să se prezinte pro- 

; puneri pentru n se norma mal bine 
șl a se stabili mai precis funcțllta 
în care pot] șl trebuie să lucreze 
Inginerii spre a înlătura stările

Rite). După curn știți, el este prin
tre creatorii primului avion cu 
reacție ;’are. de asemenea; o serie 
de alte,'descoperiri în tehnică fo
losite In întreaga lume. Deși n tre
cut de 110 de ani. el este llnăr, se 
poate lua la întrecere cu inulțl V- 
neri în gindire. In preocuparea de 
a descoperi noi căi pentru pro
gresul științei șl. tehnicii. (Aplauze 
puternice). Cu toate acestea, cred 
că nu veți putea găsi În Iîenri 
Coandă — care are o activitate de 
peste 00 de ani în cercetarea știin
țifică — lucrări ntît de -volumi
noase, ca ale unor tineri specialiști 
do al noștri în vlrsiă de-abla 
30—35 ani. De ce ridic această 

; problemă ? Pentru că ea reflectă 
modul de a gindl șl înțelege acti- 
.vltaten de cercetare șl de creație. 
Nu dezbatem acum această pro
blemă. dar întrucît aid sînt cer
cetători, Ingineri șl tehnicieni e 
bine să amintim că creația știin
țifică nu se măsoară în tone sau 
în kilograme de hlctle, cl în ceea 
ce aduce nou, în contribuția la 
dezvoltarea societății socialiste In 
România, In dezvoltarea societății 
în general. De aici trebuie să por
nim. Aceasta este cerința pe care 
o. punem în fața dumneavoastră, 
a tuturor inginerilor și tehnlcteni- 

_Jor. (Aplauze puternice).
Producția industrială actuală pune 

pe prim plan buna organizare șl 
conducerea rațională'a producției. 
Și aici, pe lingă rezultatele bune 
pe care le-am obținut, avem încă 
o serie de neajunsuri. Cu actualele 
capacități de producție, printr-o 
bună organizare,.printr-o rațională 
folosire a mașinilor, prin moderni
zarea lor, putem obține o produc
ție cu-cel puțin 30—-10,1a sută mal 
mare dccît cea care se realizează, 
lari în uhele'^îhfreprinderi ^pulem ! 
dubla producția fără a cheltui un 
leu în plus. Iată ce rezerve uriașe 
există în economia noastră, tată ce 
sarcini mari revin Inginerilor șl 
tehnicienilor în calitatea lor de or
ganizatori șl rațional Izatori al pro
ducției I Am dori să se realizeze o 
cotitură radicală în preocuparea 
pentru buna organizare șl folosire 
a mijloacelor pe care le avem la 
în’demlnă.

Problema productivității muncii, 
care constituie factorul esențial al 
progresului societății, este legată șl 
ea de buna organizare și . raționa
lizare a activității întreprinderilor. 
Pentru a realiza creșterea substan
țială a productivității muncii tre
buie să realizăm o mecanizare șl o 
automatizare rapidă a procesului 
de producție, să trecem la mașlnl- 
agregate, la mașini complexe care 
să înlocuiască un număr mare de 
mașini, să necesite un număr mic 
de oameni pentru mînulrea lor. 
Trebuie să trecem hotărît la mo
dernizarea producției, ta Introdu- 

'■ cerea tehnicii noi, Iu automatizare, 
ta folosirea mijloacelor electronice 
de comandă, pentru că numai pe 
această cale vom putea ■ spori de 
5—0 ori productivitatea muncii 
într-o perioadă de 10—15 ani. A- 
ceasta este problema esențială 
pentru noi — șl trebuie s-o înțe
legem cu toată seriozitatea.

Toți ingineri! — oftați pe o sca
ră sau alta a procesului de produc
ție — îndeplinesc în fond funcții 
de conducere. Dec! stă în puterea 
lor, pînă la urmă, să asigure o or
ganizare șl desfășurare superioară 
a procesului de producție. Orga
nele colective de conducere ale în
treprinderilor șl centralelor — In 
care, participă un număr maro 
de Ingineri — trebuie să stabileas
că măsurile necesare în vederea 
perfecționării întregii activități de 
organizare șl conducere a proce
sului de producție în unitățile 
respective.

: Este, de asemenea, necesar ca In
ginerii să acorde o mal mare n- 

ti tnntln ’ 6 r«rrt*Ti»rirnii1nj[ (Jq
ridicare a nivelului de cunoștințe 
tehnice și profesionale al tuturor 
muncitorilor. Avem pentru aceasta 
toate condițiile șl doresc să-rai 
exprim convingerea că șl în acest 
domeniu cadrele noastre Ingine
rești vor depune o activitate mnl- 

■■ ■- - • va trebui mal
multă preocupare șl pentru ridica
rea nivelului propriu de cunoștințe 
al Inginerilor șl tehnicienilor, pen
tru' perfecționarea continuă a pre
gătirii lor profesionale.

Trebuie să avem în vedere că 
însuși în învățăm în tal nostru se 
Impun unele perfecționări. S-au 
luat un șir de măsuri, se acțio
nează pentru o legare mai strinsă 
n învățămlntulul cu producția, eu 
cercetarea, dar nu se poate să nu 
se albă în vedere că‘ un inginer 
trebuie să cunoască bine șl tehno
logia. șl utilajele, șl aparatura de 
automatizare șl control co se fo
losește șl se va folosi mîine în în
treprinderi.-

întreaga organizare a învăță- 
mîntulul nostru trebuie să țină 
seama de cerințele producției. Nu 
poți’ să fii, spre exemplu, un bun

J

negative de astăzi, și anume in- 
j cadrnrea Inginerilor într-uh șir do 

funcții administrative. Aș apela la 
dumneavoastră, la toți Inginerii 
din țara noastră, ta conducerile în
treprinderilor să ajute ca oceasîă 
lucrare să se facă cit mal repede 
și cît mal bine. Este o problemă 
națională, dacă se poate spune așa, 
folosirea cu pricepere șl în' mod 
rațional a forței tehnico-ștlLnțifice 
a țării; vă rog pe toți să acționați 
îh strînsă unitate, spre a asigura 
înfăptuirea acestui comandament 

, esențial pentru progresul economic 
al României. Sper că vom găsi 
In acest sens sprijin la fle
care inginer și tehnician, că 
el . înșiși vor cerc să lasă 
din birouri, să înceteze de a-șî mal 
duce munca printre hîrtil. Numai ; 
cu.hîrtil nu se poate face nimic! ( 
Cu hîrtil venitul național nu creș
te cu înlcl o centimă — dimpotrivă, 
prin aceasta se consumă venit na
țional. Venitul național se realizea
ză în cercetare, în concepția tehni
că șl, mal "cu seamă, în producția de 
bunuri materiale. Acolo este locul 
Inginerului 1 (Aplauze puternice, 
prelungite).

Inginerii, tehnicienii, toți’specia
liștii trebuie să fie înflăcărați pro
motori al tehnicii noi, să se situe
ze'în primele rînduri ale i luptei 
pentru modernizarea producției șl 
a procesului de fabricație, pentru 
dezvoltarea mișcării de Inovații șl 
raționalizări, pentru ■ afirmarea 
noului în producție, în tehnică, 
împotriva rutine! șl conservatoris
mului, a'practicilor șl metodelor 
de muncă perlmnte care se mal în-

lucrare să se facă cit mal reped 
șl cit mol bine. Este o problem:

a. al profesiei Inginerești I în Istoria 
tehnicii românești slnt nenumăra-t 
te exemple' ’de Ingineri șl specia-; 
liștl care, deși și-au desfășurat ac- l 
tlvllatea în condiții destul de I 

_greie.au făcut prin creațiile lor, ț 
'prin {pasiunea cu care au muncit, I 
adevărate opere de pionierat In j 
tehnică : sînt cunoscute exemplele 
minunate pe care le-au dat în n- 
cens’.ă privință ' muițl specialiști 
român! — nu aș dori să dau acum 
nume, pentru că ar trebui să citez 
o listă foarte mare ■ J
să menționez că el au contribuit, 
prin {activitatea, prin opera lor. la 
rldlcnrea prestigiului tehnicii ro
mânești. juclnd totodată un rol 
Important pe planul promovării 
tehnice internaționale. (Aplauze 

.puternice). Aceasta presupune în- 
; drăzneală. (Misiune, dăruire noului, 

progresului A desfășura o munci 
eficientă în cercetare șl în proiec
tarea tehnologică ; nu înseamnă a 
pune pe primul plan preocuparea 
pentru a scrie cit mal multe volu
me de literatură tehnică, care, în 
treacăt fie zis, uneori conțin re
luări din diferite reviste de specla-

i, tențîe realizării programului 
ridicare a nivelului de tunos

U reșU vor depune o 
șustlnu&iL Desigur,

A mul LA preocupare ș

trebui să citez
— dar doresc |
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Inginer chimist dacă nu cunoști 
tehnologia, aparatura cu ajutorul 
cărora funcționează uzinele mo
deme I Nu este pentru nimeni un 
secret că în chimie avem încă 
greutăți in asigurarea funcționării 
întreprinderilor șl complexelor 
moderne. Este necesar de aceea 
să trecem la un program unificat 
de pregătire a inginerilor chlmiștl, 
să lăsăm la o parte conservatoris
mul șl să aplicăm practico univer
sală.. Să pregătim clilmlști mo
derni; așa cum cere astăzi produc
ția 1 De aceasta avem nevoie I (A- 
plauze puternice, prelungite). Este, 
desigur, necesar să discutăm, să 
no consultăm ; dar dacă discuțiile 
șl consultările se transformă în
tr-o piedică în dezvoltarea activi
tății noastre, trebuie să le punem 

• capăt ! Discuțiile fărtUsfirșit n-au 
nimic comun cu consultarea și cu 
democrația 1 Dimpotrivă, constituie 
o anarhie ?! anarhia trebuie lichi
dată cu hotărlre I Discuțiile presu
pun finalitate, 'holârîri șl acțiune. 
Orice tărăgănare înseamnă, do 
fapt, o piedică în calea dezvoltă
ri! tarif— șl trebuie să înlăturăm 

1 piedici I (Aplauze puternice, ‘
prelunglte). - a.

M-am referit, tovarăși, la cîte- 
vn aspecte principale, ale activită
ții noastre in economie, conslde- 
rind că această conferință trebuie 
să contribuie In realizarea unei co- 

Itlturi — dacă se poate spune ast
fel — în felul de a gindl și de a 
acționa al Intelectualității noastre 
tehnice, al Inginerilor, tehnicieni
lor, al celorlalți specialiști. Numai 
în acest fel vom putea asigura 
realizarea cu succes a marilor sar
cini pe c.'ire le-am stabilit pen
tru dezvoltarea țării noastre.

Vom sărbători, la sfîrșitul aces
tui an, 25 de ani de la proclamarea 
republicii — eveniment Istoric, 
care marchează trecerea la edifi
carea socialismului în țara noastră. 
Sîntem In al doilea an al planului 
cincinal, care se realizează cu suc
ces. Trebuie să spun că anul acesta 
șl anul 1073 — dar în mare măsură 
acest an — sînt hotărî teri pentru 
îndeplinirea prevederilor cincina
lului. Anul acesta trebuie să Intre 

■ în producție un mare număr de în
treprinderi și, totodată să fie reali
zate proiectele șl documentațiile 
necesare pentru investițiile Între
gului cincinal, pentru toate capaci
tățile de producție ce trebuie date 
în funcțiune în acești ani. Iată de 
ce este necesar să luăm toate mă
surile pentru a asigura înfăptuirea 
cu succes a prevederilor planului 
pe 1972, să înllmplnăm a 25-a ani
versare a republicii cu rezultate 
deosebite In toate domeniile de 
activitate. Ar trebui ca întreaga în
trecere, întreaga activitate să se 
dis;fușoare sub semnul sărbătoririi 
acestui eveniment care a desciils 
drumul socialismului, bunăstării șl 
fericirii poporului nostru. (Aplauze 
prelungite, puternice).

Conducătorii do partid }i de itat primiți cu entuziaste aplauze 

proprii de mașini șl utilaje. Dar 
trebuie să realizăm șl aid o specia
lizare ; dncă se creează o anumita 
mașină la industria ușoară, la chi
mie sau la un alt minister, atunci 
trebuie să le ajutăm să se speciali
zeze în producerea acestora. Tre
buie să realizăm, în primul rind 
la no! In țară, o bună specializare șl 
cooperare în producție. Aceasta 
este o problemă esențială pentru 
folosirea corespunzătoare a mijloa
celor șl cadrelor de care dispu
nem.

. Totodată, trebuie să participăm 
activ la cooperarea Internațională.. 
O atenție deosebită trebuie să a- 
cordăm Intensificării cooperării 
tehnlco-ștllnțlfice cu țările mem
bre ale CJV.E.R., în spiritul pro
gramului complex adoptat la con
sfătuirea de la București, precum 
șl cu toate țările socialiste. Această 
cooperare trebuie să devină foarte 
largă, să asigure un progres rapid 
țării noastre. Desigur, România, ca 
țară socialistă în curs de dezvolta
re, trebuie să extindă cooperarea 
cu țările socialiste mal dezvoltate 
joentru ,a-șj..așigura un progres mal 
rapid pe calea dezvoltării Indus
triei, a întregii economii. 'Această 
cooperare, în general, trebuie să a- 
.slgure progresul tehnico-știlnțlflc 
rapid ol fiecărei economii națio
nale șl egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare a forțelor de producție 
din toate țările socialiste. Fină la 
urmă se poate vorbi de o dezvol
tare a colaborării pe bază de" egali
tate șl de crearea unor cpndlțlî 
generale de vtață demne de a țe 
numi socialiste numai aslgurin- 
du-se realmente un, nivel egal al 
venitului național șl al consumului 
țărilor socialiste. Aceasta nu în
seamnă că trebuie să producem

■ flecare- total, cl, dimpotrivă, să 
mergem pe calea specializării, a 
producției mari. Vom ajunge ast
fel să grăbim dezvoltarea rapidă a 
fiecărei țări socialiste. Așa conce
pem noi șl așa acționăm pentru a 
contribui la realizarea acestui pro
gram complex de cooperare șl în 
C.A.E.R,, șl cu toate celelalte țări 
socialiste. (Aplauze pnîernice).

Fiind țară în curs de dezvoltare, 
este de înțeles că România promo
vează pe scară largă conlucrarea șl 
întrajutorarea strinsă cu celelalte 
'țări ln curs de dezvoltare, astfel ca, 
împreună, să asigurăm reducerea 
și lichidarea decalajului care na 
desparte de țările avansate, să în
făptuim progresul, bunăstarea șl 
fericirea fiecărui popor. Așa cum 
a reieșit șl în cursul vizitei recente 
pe care am făcut-o în opt țări n- 
f-icane, există Inrgi posibilități 
pentru amplificarea șl diversifica
rea cooperării cu aceste țări. Țara 
noastră dispune de anumite condi
ții pentru a înfăptui o colabora
re tehnică, în formarea de cadre, 
în dezvoltarea unor ramuri de pro
ducție avansate, confrlbulnd la o 
valorificare mal bună a potențialu
lui economic al popoarelor respec
tive, la dezvoltarea economiei lor 
independente. Poporul român cu
noaște din proprie experiență, din 
îndelungata sa Istorie că o națiune 
își poate asigura , Independența 
reală numai în măsura în care reu
șește să pună bazele unei economii 
puternice, moderne, care să-i per
mită să colaboreze în deplină ega
litate cu celelalte țări șl popoare, 
să-l asigure un nivel de viață tot 
mal ridicat.- (Aplauze puternice).

Așa cum am mai spus șl ta alta 
rînduri, acționînd neabătut pentru 
construirea cu succes a noii orln- 
dulrl sociale pe pămîntul României, 
îndepllnlndu-ne îndatoririle funda- 

anentale față de poporul român, fa
cem, de asemenea, totul pentru a 
ne achita cu cinste de sarcinile In
ternaționale ce ne revin în calitate! 
de țară socialistă, de detașament 
activ al forțelor progresiste, demo
cratice, antllmperiallste. România 
consideră de datoria sa să participe 
cu energie șl înalt spirit de răs
pundere la viața Internațională, să 
nu precupețească nimic pentru a-șl 
aduce contribuția la înfăptuirea 
aspirațiilor popoarelor de Liberta
te, progres social și independență 
națională, la promovarea unor re
lații noi, de respect al independen
ței șl suveranității națlonnle, de 
deplină egalitate în drepturi în
tre toata națiunile, de abolire a po-

ș

Stimați tovarăși,

Realitățile complexe ale lumii 
contemporane, ale revoluție! tah- 
nlco-ștlințiflce mondiale accentuea
ză tot mal mult interdependența 
dintre popoare pe planul econo
miei, științei șl tehnicii, necesita
tea participării toi mal active a 
flecarei țări la diviziunea întema- 
ționnlă a muncii.

Aceasta Impune să luăm măsuri, 
în primul-rind, pentru o bună spe
cializare în producția Internă a ță
rii noastre. N-aș dori să fac Jar 
critici, dar producem chiar la 
construcții de mașini. In ci te va 
locuri, același fel de piese șl de 
mașini. Ce tel de specializare este 
aceasta ? Ce fel de producție de 
serie se poate numi ? Ce fel de pro
ductivitate se poate obține ? Pro
ducem în întreprinderile Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini șl ale altor ministere piese 
șl mașini similare. Doresc să apre
ciez aici că slnt ministere care ob
țin rezultate bune. Aș remarca Mi
nisterul Industrie! Ușoare, care îți 
produce aproape 00 la sută din ma
șinile șl piesele necesare, unele de 
calitate foarte bună. Acesta este un 
lucru bun ; nu acest lucru II critic. 
Dimpotrivă, trebuie să facem ca 
toate ministerele să-șl rezolve sin
gure o parte Însemnată din nevoile 7

Iitlcll Imperialiste de dominație șl 
agresiune, de amestec in treburile 
altor state, împotriva folosirii sau 
amenințării cu forța In relațiile In
ternaționale. Ne pronunțăm cu ho- 
tărire împotriva colonialismului, 
neocolonlallsmulul, a politicii de 
discriminare rasială, a oricăror for
me de subjugare șl asuprire a al
tor popoare, de Ingerințe în trebu
rile lor interne. Milităm pentru 
respectarea fermă In relațiile din
tre toate țările a principiilor drep
tului internațional, pentru promo
varea coexistentei pașnice între 
state cu orinduiri sociale diferite, 
pentru dezvoltarea largă a colabo
rării rodnice între toate popoarele, 
pentru destindere și pace în lume.

Considerăm că interesele supre
me ale popoarelor, cauza progresu
lui șl civilizației umane dictează ca 
statele să se întreacă între ele nu 
pe planul înarmărilor, al produce
ri! mijloacelor de distrugere, d în 
dezvoltarea științei șl tehnicii, în 
aplicarea cuceririlor cunoașterii u- 
mane în slujba bunăstării șl ferici
rii omului, In slujba vieții, a păcii. 
(Aplauze puternice, prelungite)?

Schimbările care-au avut loc pe 
plan -Internațional, procesul de ac
centuare al acestor schimbări evi
dențiază cu putere faptul că în lu
mea de azi crește rolul fiecărui 
stat în viața internațională. Solu
ționarea morilor probleme nle vie
ții contemporane nu se poate tace 
decît cu participarea egală a tutu
ror statelor lumii, indiferent de 
mărimea lor. De aceea este necesar 
să se asigure dezvoltarea activită
ți! Organizației Națiunilor Unite șl 
a altor organizații Internaționale, 
să se creeze condiții ca toate sta
tele să poată participa cu ’drepturi 
egale la activitatea acestor orga
nisme, să sc poată găsi soluții co
respunzătoare care să țină seama 
de interesele tuturor națiunilor, de 
interesele progresului social șl pă
cii în lume. (Aplauze puternice).

In spiritul acestor principii a ac
ționat șl îșl orientează In conti
nuare ' activitatea internațională 
Romănln, considerind că în acest 
fel ea își îndeplinește îndatoririle 
față de națiunea noastră socialistă, 
față de toate forțele care se 
pronunță pentru progres so
cial, față de toate popoarele lu
mii. cu caro dorim să colaborăm, 
mllitlnd» împreună pentrii bună
starea' fiecăruia, pentru progresul 
general al omenirii. (Aplauze pu- ■ - . ■ - - ... ii

I
__ dezvoltare 8 

, României pune in fața Inginerilor 
și tehnicienilor din țară noastră 
sarcini însuflețltoare. mărețe. Sint 
create toate condițiile ca flecara 
inginer, flecare om al muncii, fie
care cetățean ni patriei noastre 
să-șl poată" pune pe deplin în va
loare cunoștințele, priceperea, ta
lentul, patriotismul, dragostea do 
popor, devotamentul față de socia
lism. în slujba progresului patneL 
(Aplauze puternlee, îndelungate).

Sînt convins — șl exprim șl con
vingerea conducerii noastre de 
partid șl de stat — că Intelectua
litatea tehnică din România, In 
strînsă unitate șl colaborare cu 
clasa muncitoare, cu întregul po
por, va face totul pentru a da via
ță prevederilor programului ds 
dezvoltare a patriei noastre — 
program ce corespunde pe deplin 
Intereselor vitale ale întregului 
popor, făuririi societății socinllsia 
multilateral dezvoltate, creării con
dițiilor pentru victoria comunis
mului pe pămîntul României. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Urez deplin succes lucrărilor 
conferinței dumneavoastră. Vă 
urez tuturor, întregii Intelectuali
tăți tehnice, inginerilor, tehnicie
nilor, celorlalți specialiști, noi și 
mari succese In munca închinată 
poporului, înfloririi Republicii So
cialiste România. (Aplauze pu
ternice, urate).

Multă sănătate și multă fericire I 
(Aplauze puternice, prelungite. Se 
ovaționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Co
mitetul său Central, pentru secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nlcolae Ccaușescu).

ternice, prelungite).

Drag! tovarăși,

Programul de
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Vineri după amiază, tn sala do 
festivități a Muzeului de Istorie a 
Republicii Socialiste România s-a 
deschis adunarea generală a Aca
demiei do științe sociale șl politice.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii Janos Fazekos, mem
bru ol Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Roman, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Leonte Rău tu, 
membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, președinte al Coo-

Blllulul de conducere șl rector al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu”, 
ron Constantlnescu, membra 
picant al Comitetului Executiv

MI-
EU-

- ___—_____ --________ alComitetului Central al Partidului
Comunist Român, președintele Aca
demiei de Științe Sodala șl Politice, 
Ion Iliescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, secretar al Comitetului Jude
țean Timiș al P.C.R., precum șl mem
bri șl membri corespondenți al A- 
cademlel de știința sociale șl poli-

tlce, conducători de ministere șl alte 
Instituții centrale, cadre didactice din 
Invățămlntui superior, cercetători 
științifici din întreaga țară, activiști 
de partid șl de stat

Prof. unlv. MIron Constantlncocu, 
președintele Academiei, a prezentat 
Raportul Prezidiului Academiei de 
științe sodale șl politice a Republl- ■ 
cil Socialisto România. (Textul pres
curtat al raportului 
în numărul viitor al

Lucrările adunării 
tlnuă.

va fi publicat 
ziarului).
generale con-

9

ii

î? /

Vineri au continuat lucrările se
siuni! științifico a Academiei do 
silințe socialo si politice cu terna 
..Făurirea soclotatii socialiste mul- 
tllaleral dezvoltate". sesiune oraa- 

cadrul manifestărilor care 
întlmplnarea Conferinței 
a Partidului Comunist

sociale șl politice, a arătat că discu
țiile au abordat o multitudine do pro
bleme legale de'analiza științifică a

nlzală în 
au loc In 

“ Naționalo
Român.

în cursul dimineții au continuat 
dezbaterile pe comlsiL Partlcipanții 
la discuții au abordat, tnire alteia, 
prpblomo privind conceptul do so
cietate socialista multilateral dez
voltată. trăsăturile csiracterlstije si 
Interacțiunea dintre diferitele sale 
laturi componente : rolul supra- 

, struelurli socialiste tn conducerea șl 
stimularea procesului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltata : dezvoltarea tortelor șl 
relațiilor de producție In etapa ac
tuală. perfecționarea relațiilor v>- 
clalo tn lumina obiectivelor Impli
cate de făurirea socletatll socialiste 
multilateral dezvoltate : Înflorirea 
plenară a personalității umane ca 
latură componentă esențială si fa"- 
lor dinamizator tri construcția *0- 
cietațll socialiste multilateral dez
voltat® : «sporirea rolului conducător 
al partidului In etapa actuală,, for- . 
mele no! dc realizare a legăturilor 
dintre partid și mase, dezvoltarea 
democrației socialiste șl perfecționa
rea căilor do atragere o maselor la 
conducerea vieții soctale. politice, 
economice a târli.

Reuniți In ședință plenară, parti- 
cituințll la sesiune au audiat apoi 
concluzJIle președinților... gcloț cinci 
comisii
■■ - • • W ■■ ■ fV "

Prezontlnd concluziile dezbaterilor 
purtate In comisia nr. 1, tov. 
.MIRCEA MALIȚA, membru al Prezi
diului Academiei de științe sociale 
și politice, n spus : Semnlficlnd un 
moment creator In dezvoltareo glndl- 
rii marxiste, ranceplul de societate 
socialistă multilateral dezvoltata are 
a mare forță teoretică, fiind funda
mental pentru dezvoltarea societăți! 
TOCtailste. Izvorit din experiența 
practică o partidului nostru, a dra
mului parcurs dc România In mersul 
el spre socialism și comunism, el 
constituie o Idee ra capacitate mobi
lizatoare Revine partidului nostru, 
secretarului său general, tovarășul 
NlcoJae Ceaușescu. meritul pșnlra 
activitatea de elaborare a unei teorii 
menite să stimuleze practica șl să 
contribuie La Îmbogățirea concepției 
marxiste.

S-a subliniat în dezbateri că «socie
tatea socialista multilateral dezvolta
ta sta la baza unei concepții Largi in 
care omul ocupă locul centrii șl in 
care factorii economici, sociali, cul
turali, ai perfecționării continue și al 
conducerii științifice slnt Inmănun- 
cheațl in mod armonioa. asigurind o 
înflorire deplină a personalității u- 
mane. In acest sens, conceptul do so
cietate socialista multilateral dezvol
tata este- o parte Integrantă a uma
nismului socialist. Societatea socia
lista multilnteral dezvoltata va ti 
caracterizata de indici șl performan
te înalte In toate compartimentele do 
bază ale activității do creație. Este 
vorba de o selecție reprezentativă 
care vizează deopotrivă valorile ma
teriale șî cele spirituale, cultura, arta, 
conștiința, sistemul de valori politi
ce, morale, sociale, juridice, deschisă 
cooperării, schimburilor șl diviziunii 
muncii po plan IntcrnațioruiL Ea este 
o sursă șl o garanție de realizare a 
egalității realo Intre oameni. Impll- 
clnd o înalta participare conștienta a 
ma-selor. ca rerlnțâ de bază a progre
sului. ea se caracterizează prin spi
rit creator șl originalitate, prlntr-o 
înalta capacitate de a elabora șl o- 
moioga tnovoțlile ; este o societate a 
ritmurilor înalte șl a mobilității. în
zestrata ra o viziune prospectivă pro
nunțată.

S-a fficut observația că o societa
te multilateral dezvoltata oslo mal 
puțin vulnerabilă dlsfuncțlllor gene
rate de morile mutații care caracte
rizează societatea contemporană.

S-a nccejituat caracterul dinamic ol 
conceptului, preclzindu-se că nu este 
o Imagine fixă șl imobilă, prin el tre
buind să surprindem mal mult ten
dințe șl procese, iar conținutul lui 
fiind necontenit îmbogățit de expe
riența construcției ce se desfășoară 
Intr-un ritm atlt de viu In țara noas
tră.

în dezbateri au fost aduse critici 
— de pe pozițiile concepției noastre 
marxlst-lenlnlsle — unor teorii gre
șite In legătură cu societatea vii
toare.

de ponderea factorilor Intensiv! si 
extensivi de creștere ele. ■ ■

Vorbitorul a npreciat, totodată, ca
extrem de utile discuțiile purtate modalităților de realizare a rolului
asupra unor probleme privind Im- conducător al partidului In țara rtoas-
bunătătlrcn In continuare a reparti
zării teritoriale a tortelor de pro
ducție. cn șl asupra rolului științei 
și lnvățăminlului ca factori ai creș
terii economica. A fost subliniată, tn 
același timp, necesitatea elaborării 
unor studii privind Încadrarea Ro
mâniei In diviziunea socialistă Si 
mondială a muncii, aspectele econo
mice șl psihologice ale utilizării for
te! de muncă In toate sectoarele 
economiei, inclusiv agricultură.

Relleflndu-se utilitatea comparații
lor Internationale in studiile privind 
făurirea unei economii modeme, s-a 
atras atenția asupra faptului că In 
analiza acestora trebuie ®ă se lină 
seama de particularitățile tării noas
tre. de realitățile si cerințele obiec
tive ale societății românești. în ca
drul discuțiilor s-o accentuat că re
glementările Juridice privind creația 
științifică șl tehnică trebuie să fie 
mai bine grefate pe necesitățile eco
nomiei naționala.

Prezentlnd concluziile Comisiei a 
TII-a a sesiunii, prof. dr. docent 
IOAN C ETER Cl II, vicepreședinte al 
Academiei a relevat că In cadrul 
dezbaterilor desfășurate In comisie 
s-a subliniat că, circumscrisă in enn- 
textul larg al problematicii făuriri! 
societății socialiste multilateral dez
voltate. perfecționarea relațiilor do 
producție presupune deoootrlvfi efor
turi teoretice șl practice'susținute.’ 
Potrivit consensului» unanim al parii-’ 
clpanțllor la discuții, conceptul de 
rotații de producție are un conținut 
mal bogat decît cel prezentat In mod 
schematic tntr-o serie de manuale 
șl studii.

în cadrul dezbaterilor a fost re
levată deosebita importanță princi
pială șl practică e măsurilor adop
tate de partid pentru promovarea 
unor forme și metode de organizare 
și conducere, care să corespundă ne
cesități! de a accelera progresul so
cial, să asigure adinclrea democra
ției socialiste, atragerea mereu mal 
largă a oamenilor muncii la condu- 
cereâ staiului. în acest sens, o pro
blemă viu discutată a fost aceea a 
funcționalității cadrului Instituțional 
menit eă asigure stimularea Inițiati
vei maselor, participarea actlvfi a 
tuturor cetățenilor ta dezbaterea șl 
stabilirea deciziilor tundamenlalo 
pentru prezentul șl viitorul societății 
noastre. Reltefindu-se eficiența mă
surilor adoptate în acest domeniu, 
în dezbateri s-au făcut numeroase 
sugestii și promineri privind mixiall- 
tățile de a asigura deplină valorifi
care a superiorității! relațiilor de 
producție socialiste, q relațiilor so
ciale în ansamblul lor, perfecționa
rea continuă a tuturor laturilor 
componente ale acestora.

în sflrșil, în cadrul discuțiilor au 
fost evidențiata rolul șl însemnăta
tea legislației ca Instrument de 
cansolmare șl dezvoltare a relațiilor 

■ <Je oroducțle socialisto, ca mijloc 
eficient de influențare a cetățenilor 
și a organismelor soclnl-economlce 
in gonsul funcționări! optime n În
tregului angrenaj social. De aci de
curge necesitatea continuei perfec
ționări a cadrului legislativ pe baza 
concluziilor decurgind din perma
nenta confruntare a acestuia cu

Prezentlnd concluziile comisiei a 
Ii-a, acad. ALEXANDRU BÎRLA- 
DEANU, președintele secției econo
mice a Academiei de științe sociale șl 

■ politice, a relevat că dezbaterile, des- 
fățurate Intr-un spirit viu, combativ, 
au abordat aspecte teoretice esențiale 
nle conceptului de economie modernă 
In condițiile societății socialiste multi- 
lateral dezvoltate, ale metodologiei de 
studiere a acesteia A fost exprimată 
părerea unanimă că teoria creșterii 
economice trebuie sfi-și aducă o con
tribuție mult mal mare ta elucida
rea mecanismului de dezvoltare n 
economiei noastre. S-a subliniat că 
o caracteristică a economiei moder
ne este gradul el Înalt de eficientă. 
Din acest punct de vedere, slnt deo
sebit de Importante aspectele legate' 
de creșterea productivității muncii.

nenfa . 
viața, cu practica socială nemijlocită.

Prezentlnd concluziile dezbaterilor 
din cadrul comisiei a IV-a, prof. dr. 
PETRE CONSTANTIN, membru co
respondent nl Academiei, o «subliniat 
că dezbaterile pe marginea comunică
rii prezentate au prilejuit un larg șl 
fertil șchimb de păreri In legătură eu 
problemele conștiinței și parsonalilă- 
țll, cu sarcinile cercetarll științifice 
in soluțlonareo problemelor teoretice 
șî practice ale dezvoltării conștiinței 
socialiste In etapa actuală de evoluție 
a țării noastre. în codrul discuțiilor 
s-n subliniat contribuția autorilor re
feratului. precum șl a padlclpnnților, 
la defLnlrea unor strategii adecvate 
pentru studierea conștiinței socio le șl 
a personalității.

Discuții vii au suscitat, de aseme
nea, problemele metodologice ale stu
dierii conștiinței și personalității. Ele 
s-au axat, pa de o parte, pe relevarea 
necesității de a clarifica conceptele 
folosite in acest domeniu — persona- . 
litate multilateral dezvoltată, conștiin
ță socială, conștiință Individuală, con
știință economică, politică, juridică, 
conștiință posibilă, conștiință reală și 
altele — far, pe de altă parte, po 
problemele metodelor și tehnicilor 
utilizate In investigarea vieții spiri
tuale.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că sensul major al tendințelor de 
constituire și structurare a conștiin
ței socialista șl n personalității multi
lateral dezvoltate, așa cum «e desprin
de din amplul program educativ ela
borat de portid. este acela de făurire 
n unul profil spiritual propriu socie
tății noastre, do creare a unui climat 
propice afirmării complexe a omului 
acestei societăți — valoarea el cea 
mal do preț.

Prezentlnd concluziile dezbaterilor 
din cadrul comisiei a V-a. praf, 
dr. Ing. VALTER ROSIAN, membru 
al Prezidiului Academiei do științe

trâ. în mod deosebit, nu fost analizate 
«tonă aspecte : 1) rolul științei in fău
rirea societății sodalteta:: necesitatea 
elaborării științei conducerii In con
dițiile țării noastre ; 2) problema 
dezvoltării democrației sorialtete. 
Totodată, parilcipanțll la discuții s-au 
referit la aspecte privind caracterul 
legic al conducerii socieiățll de către 
partid ; factorii care determină creș
terea rolului conducător al partidului 
în etapa actuală ; noile modalități 
pr|n care partidul îș! realizează func
ția socială ; legătura Indisolubilă din
tre creșterea rolului conducător al 
partidului și dezvoltarea democrației 
BOdaUsle.

Referlndu-ce la propunerile 1 făcute 
în cursul dezbaterilor, vorbitorul a 
subliniat necesitatea ca institutele 
Academiei de științe sociale șl poli
tice să acorde o mai mare atenție 
Investigării modalltățltor practico de 
perfecttona re a exercitării rolului 
conducător al partidului, .nntrenlnd In 
această activitate un larg activ do 
cercetători, cadre didactica, activiști 
de partid, șl de «tat

în Încheiere, vorbitorul a evidențiat 
necesitatea ca. In lumina indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceausescu, pro
blematica conducerii vlojli soctale să 
constituie obiectul unor largi investi
gații ale Academiei epre a contribui 
astfel la elaborarea științei conducerii 
Boclelățll. la înarmarea cadrelor do ■ 
partid șl de'stat'cu cunoașterea 'prin- ' 
clpUtor. fundamentala ata 'acestei 
șliLnțe.

tn încheierea lucrărilor sesiunii x 
luat cuvlnlul prof. unlv. MIRON 
CONSTANTLNESCU, . președinteia 
Academiei de științe sociale și poli
tice, caro a arătat că referatele sub
stanțiale prezentate, dezbaterile vti 
purtate In comjsli, La caro au luat 
parte circa 1C0 de vorbitori, conclu
ziile președinților comisiilor vor fi 
însumate intr-un volum ce se va edita 
in Intlmninarea Conferinței Naționale 
a parliuuluL

Referlndu-se In tema care a for
mai obiectul sesiunii — „Făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate" — vorbitorul; n BublIninL ca o 
idee majoră co s-a desprins din 
lucrări, caracterul acestui concent 
de proces social, economic șl politic. 
Problema care (te ridică este In ce 
stadiu al procesului ne aflăm In pe
rioada actuală, pentru a putea des
prinde cu deplină claritate ce tre
buie Întreprins In scopul atingerii 
țelului stabilit de Congresul al X-lea 
al partidului.

într-o tară ca România, aflată In 
curs de dezvoltare.' .procesul făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate presupune. ; In primul rind. 
creșterea considerabilă sl moderni
zarea tortelor de producție, crearea 
unei economii avansate, valorificarea 
superioară a resurselor materiale, 
valorificarea superioară a tortei de 
muncă șl a tortei de creație, impli
carea stilntel șl invătămlntulul In 
economie, ca șl In întreaga activi
tate wclală. î

Vorbitorul a subliniat apoi n'entln 
deosebită acordată; tn sesiune pro
blemelor adlnclrli ■ democrației, for
mării șl dezvoltări! conștiinței socla- 
llste in lumina Indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, a, programu
lui de educație socialistă adoptat de 
plenari C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1871. în viziunea mnrxlst-lenl- 
ntstă — a spus el — dezvoltarea 
personalității umane nu formează 
doar un element componont al con
ceptului de societate socialistă multi- . 
Interii dezvoltată. I el Insăsl esenta 
lui. obiectivul fundamental pe 
această societate șl-l propune.

în continuare, vorbitorul a

— Avem Izvoare limpezi, reci, pe 
deal Ce ne-am zis ? Hai să Ie adu
cem în sat — la școală, la grădiniță, 
la magazinul cooperativei, la bufet, 
In casele oamenilor. Primăria din 
Ocna Șugntag — că noi alntom sal a- j 
parțln&tor — ne-a sprijinit să ducem 
pină la capăt această treabă. Prima
rul. nostru — ne relatau cu bucurie 
sătenii de o!cl — 6-a zbătut, a făcut 
rost de materiale și In loc de 1,8 kni 
de rețea, cit ne-am propus la Început, 
vom extinde aducțiunea apel pe vreo 
4 kilometri.

Aflăm de la oameni că Paul furca, 
primarul comunei, ca șl Eugen 
Szakaca, eecrctaral comitetului exe
cutiv comunal, poposesc des aid. Nu 
numai că «e interesează. In amănunt 
de problemele satului, dar iau șl mă
suri, cu concursul cetățenilor, pentru 
buna gospodărire 
șl aprovizionare a 
acestuia. Tn afară 
de discuțiile cu 
deputății, cu co- /î-vi
mltetele de cetă- X/ ■ „
tent, conducerea f.7 /y sFg
primăriei ®e în- H Ei S M AJ
lllnește periodic o O
la Salșugatag cu 
un „șfut nl bătrt- 
rillor” — de fapt 
oamenii cu cea 
mal bogată expe
riență do viață și 
gospodărească, pe 
ideile sl părerile 
cărora te noii bi
zui oridnd. îm
preună cu aceștia, 
cu deputății, nri- 
măria dezbate și adoptă cele mal 
importante măsuri, care vizează via
ța economică șl edllllar-gaspodă- 
reas.cfl.

— No! nu neglijăm nici .celelalte 
sate — no spunea tovarășul Paul Iur- 
ca, primarul comunei Ocna Șugatag. 
N-avem „preferințe" pentru unul sau 
altul. Fiecare face parte din comună 
și sintem Interesai! să le dezvoltam , 
în egală măsură Do pildă. In pre
zent, comisia noastră permanenta de 
specialitate face studii țMjntru Intro
ducerea apel potabile șl In satele Ho-1 
lenl șl Breb.

Am insistat asupra acestui mod de 
lucra pentru că — după cum,se știe 
— la Conferința pe țară a eecretari- 
Ior comitetelor comunale de partid 
și președinții consiliilor populare s-a 
spus că spiritul do bun gospodar al 
unul primar trebuie judecat nu nu
mai după cum urată „centrai" comu
nei, d, mai ales, după cum știe oă 
dezvolte șl celelalte sate la. nivelul . 
centralul. Intr-un cuvlnt după cum 
știe să gospodărească întreaga co-.

' mună.
Pe primarul din comuna Fâreașa, 

tovarășul Ioan Duță, l-am intilnlt In
tr-o după-amtază. Abia 00 Intorseee 
din satele Tămala șl Sirbl.

— Scopul deplasării ? .
— Primăria noastră a lansat o che

mare către săteni : „Flecare gospodă
rie personală — producătoare de le
gume !“. Prin această acțiune ne-am 
propus să traducem in viață una din 
Indicațiile prețioase date de'1 conferiși-, 

rța pe țară — și anume : ca fiecare ce-" 
‘tățean să vatorifice dt mal bine te
renul aflat în Iridnta gospodăriei pen
tru a asigura astfel produsa agroall-

r
I

i 
i

I

I
I

care

re-
levat, ca un merit; al sesiunii, fap
tul că s-a ocupat șl de unele pro
bleme epistemologice. Acum peste 
un secol. Marx șl Engols au elaborat 
un fond de concepte categorii no
țiuni fundamentale icare tțl păstrea
ză șl azi deplina valabilitate, for- 
mlnd fondul de aur al științei des
pre societate. Dar «iacă ne vom limita 
numai la pâxîrareh și corrienlarea 
acestor concepte' nu vom putea cu
prinde șl înțelege ih tonte dimensiu
nile ei evoluția lumii contemporane.

De aceea, sarcina noastră este să 
aprofundam șl gă nuanțăm concep
tele fundamentale create de .fonda
tori! tnarxlsm-lenlntomulul șl. 1 In 
același timp, Intcmeindu-ne pe n- 
co.ste categorii.' să eloborăm noi 
concepte care să permită cunoaște
rea aprofundata a lumii do nstazJ șl 
a tendințelor evoluției el viitoare. 
Fără aceasta ar tnkemna să renun
țăm la area funcție de mare însem
nătate a conștiinței ,&oclale — de pro
iector care luminează viitorul,

în încheiere, nreședlntele Aca
demiei de științe soctale șl politice 
a subliniat însemnătatea acestei se
siuni dedicate Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, co 
eveniment științific ce a Însumat 
Idei, puncte de vedere valabile, de o 
reală utilitate pentru înțelegerea 
mal profundă, mal complota a temei 
abordate și tn măsură să stimuleze 
dezvoltarea sl aorofunt!area cercetă
rilor științifici! tn acest domeniu.

mentare atlt pentru necesitățile lui, — în audiență 7 — l-am întrebat,
cit șl pentru cerințele generale. M-am — Nu. Am fost chemați pentru ora
informat ram se realizează obiectivi “'2 '
voie chemării șl am constatat că oa- r Do ce 7 Răspunsul l-am aflat de ta

tățonl din sat fiă se descurce cum o
— ou. ruuuust caoțuau (ranuu ora șt!. „orientindu-l“. prinlr-o adresă

______    _________   8, la primărie, ne răspunde un sătean. scrisă,, să meargă ta judoț pentru a 
v.____________ ™ ™__________________________ ™.-; i- ta obține formalitățile — autorizație, dc

menii au dat cura acțiunii pe care am tovarăși! loan Ardelennu, primarul 1 viz, proSeel etc. — penLra sala de ......... ■ — ■ -■ — ..—. -:,i. gimnastică și cămin cultural. Obser- 
vlnd aceste -trlno", sătenii au lăsat 
lucrul balta, s-au descurajat. De co 
erau necesare ,.a<ire.‘>e scrise" Intre 
primărie șî comitetul de co ta Ioni clnd 
sediul primărie! nu &e află mai de
parte de 2 km de satul Drăghla ? Mii 
do cărămizi B-au deteriorat. Varul 
stă atins intr-o groapă In curtea 
școlii. în nisipul adus pentru con
strucție se Joacă copiii. Slnt fapta 
care acuză In mod evident modul da 
lucra ol primăriei do aici.

Am constatat, din păcate, pe par- 
curaul investigației noastre și alte 
fapte asemănătoare, care atestă că 

nu peste tot prl- 
măriile comunale 

™™™™" : și-nu Însușit în
tocmai indlcațll- 
le Conferinței pe 

«9K BW» taI‘a d<î B atraS°
Er ,n tontc acUunl-
M le P0 rare 16 ,n"S țbfiy treprlnd masele

largi de cetățeni, 
de a canaliza cu 
pricepere Iniția
tiva șl entuzias
mul lor In fo
losul dezvoltării 
satului.

— Nu de mult 
ne-a spus tovară
șul Dumitru Clu- 
clea, secretar al 
comitetului jude- 

i partid — om analizat 
itarfat felul cam se rea

lizează sarcinile primei Conferințe 
pe țară a primurilor și oecretarltor 
comitetelor comunale de partid, lista 
de reținut faptul că, In acest răstimp, 
a crescut rolul comltotetoc comunale 
de partid, al primăriilor In conduce-.- 
ren șl coordonarea activității econo
mice, edllltar-goopodâreștl, social- 
culturale la sate. Noi am indicat cn \ 
flecare primărie să albă un program 
prccla de lucra — atlt In ®alul-reșe- 
dlnțfi, cit șl In așezările aparțină
toare. Am cerut ca secretarii comite
telor do partid, primarii, 'ceilalți an
gajați al consulilor iwp-jlare comu
nale eă facă mal multe deplasări in 
Bâtele aparținătoare, aă întreprindă, 
cu concursul cetățenilor, acțiuni do 
înfrumusețare, de extindere a prestă
rilor de șe.rvicii, pentru a ooluțlonn 
pe loc cererile oamenilor, fără a-1 
purta pa drumuri, plnă În „central” 
de comună. Mol avem, din păcate, 
cadre care acționează birocratic, nu 
Iau nici o Inițiativă, așteptlnd încon
tinuu. pentru orice iueru. indicații 
de la organele Județene. Pentru ell- 
mlnnrea șl prevenirea acestor prac
tici, pentru debarasarea de ele, biroul 
comitetului Județean do partid a luat 
măsuri pentru a sprijini practic, la 
fața locului, toata consiliile populare 
comunale, comitetele de partid de la 
sate. E datoria noastră să urmărim 
ca primăriile comunale să-și perfec
ționeze stilul șl metodele do lucru cu 
cetațcnlL

Inițiat-o. La Tămala m-am Interesat comunei, șl Alexandru Matei, vlce- 
de situația construcțiilor. Avem In președinte al comitetului executiv
lucru două atellere-școală și am eli- comunal Primăria II „convocase" pe
barat circa 60 de autorizații de con
strucție pentru case. Am discutat cu 
sătenii, cu deputății cum trebuia să 
acționăm — de ce materiale au ne
voie, cum aă le procurăm — pentru 
ca treburile să meargă bine.

Desigur, a-ar putea vorbi pe multe 
paglnj despre Inițiativa, priceperea, 
spiritul gospodăresc, pe care lc ma
nifestă primăriile, cetățenii. Există, 
din păcate, șl primării care-șl con
centrează activitatea numai In satul 
de reședință al consiliului popular șl

cei pesto 30 de aătcirl din ladâra, pe 
bază de „tabel nominal". să „veri
fice" stadiul acțiunii do contractare a 
animalelor.

— Nu era mal normal să vă de
plasați dv. la fața locului ?

— Nod ne-am deplasat o dată In 
Iadăra — se scuză tovarășul Alexan
dru Matei. Nu l-am găsii pe toți să
tenii acasă șl l-am convocat acum la 
primărie.

Ciudată concepție de lucru I In Ioc

cărările întortocheate...
e

inea tovarășul Paul lar

II

neglijează, astfel, satelrf arondate. 
Deplasarea primarilor, celorlalți 
funcționari a! consiliului popular co
munal in acesta sate sa face spora
dic, fără o țintă precisă șl fără rea
lizarea unei largi consultări cu oa
menii asupra problemelor de interes 
obștesc. Slnt situații dnd primarii — 
procedind ața — ee tea ni formă In
tr-un fel de inspectori care constată 
neajunsuri in sinba gospodărire a 
satelor, in întreținerea dramurilor șl 
ulițelor, in aprovizionarea magazine
lor sătești, in insuficiența unltAțllor 
prestatoare de eervidl etc. Le notea
ză, lo „fotografiază", dar nu Între
prind nlra.lc pentru Îndreptarea lor.

— Am participat, nu de mult, la o 
ședință a comitetului executiv ai co
munei Blrsana — 'ne spunea tovarășul 
Silvestru Finlțean, șeful corpului do 
inspectori do la consiliul popular Ju
dețean. Mal mulțl deputați i-au re
proșat primarului Teodor Godlan că 
ori de cile ori se deplasează ta On- 
ceștl, sat aparținător — deși o face 
mal rar — Iși notează propunerile, 
sugestiile critice a!e oamenilor, dar 
nu la măsuri pentru aplicarea lor In 
vtață. De-doi ani 6-au strins bani din 
contribuția sătenilor pentru construi
rea trotuarelor Dor din lipsă de pre
ocupare. do Inițiativă a primăriei, 
construirea trotuarelor trenează. O 
parte din cimentul afectat acestei lu
crări, necesare pentru frumusețea 
calului, a fost ,împrumutai" pentru 
un alt obiectiv de la centrul de co

mună".
...în jurul sediului Consiliului popu

lar comunal Mlereșu Maro erau adu
nați peste 3D de cetățeni, venlțl din 
Iadăra — un sat aparținător.

să aa meargă la fața tocului, anali
zeze Împreună cu oamenii o proble
mă sau alta, preșodlnteto șl vicepre
ședintele apelează Ia tot felul de cir
culare șl alte hlrtJJ, pun oamenii pa 
dramuri. Iată un mod de lucra În fla
grantă contradicție cu indicațiile con
ferinței pe țară, care recomandau pri
marilor să-și petreacă cea mal maro 
parte din timp în mijlocul oamenilor.

Exemplul pe care l-am relatat mal 
etui nu este, din păcate, «singular. 
Spicuim dlntr-o ecrisoare n unor ce- ‘ 
tătoni din satul Drfighto, comuna Co
role nl : „...Din proprie Inițiativă, fără 
a cere bani de la stat, adunarea sa
tului a hotărî t să se extindă școala cm 
două săli de clasă șl o sală de gim
nastică. S-n format un comitet de ac
țiune. Au fost confecționate circa 
69 009 bucăți cărămizi, s-a făcut rotrt 
de ciment, var, nisip, pe plan local, 
au fost turnate fundațiile, dar clnd 
să punem cărămida am fost opriți de 
primarul comunei".

? „Istoria” acestei Inițiative este mal 
veche (de prin 1970). Nu Intrăm In 
„detalii3. Satul are o școală Încăpă
toare și poate că, Intr-adevăr, cele 
două săli de clasă nu erau necesare, 
ci doar sala de gimnastică. Dar din 19 
aprilie 1971 — clnd primăria a sistat, 
„cu autoritate" lucrările de construcție - ------
am
e-a așezat o cărămidă I Inițiativa să
tenilor din Drăghla de a ridica obiec
tive social-culturale, cu forțe locale, 
n-a fost dirijată cu tact — cum ar fi 
trebuit — de către primăria din Co- 
rolenl. Mai mult, acest organ a „te
șit din horă”, lăslnd comitetul de co

țean de partid 
in secret

llocul oamenilor, 
l-am relatat mal

— șl plnfi în 19 aprilie 1972, dnd 
fost la fata tocului, pe fundații nu
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PROGRAMUL I

9,S0 Deschiderea emisiunii de 
dimineață a Telex.

0,63 Biblioteca pentru toii — „MI- 
hal Emlnescu" (III).

0,33 De vorbă eu gospodinei®.
B.CT Teleenddopedla.

10,15 Revista literară TV.
11,19 Selection! din spectacolul <5® 

varietăți „Bucuroși de oas
peți".

11,10 Cunoașteți legile 7
12.03 Telejurnal.
14.W Tenis de drop : România — 

Iran — sferturile de finală ale 
„Cupei DavLs". Transmisiune 
directă de la arena Progre
sul. Comentator ’ ’
Valeria

18,39 Deschiderea 
după-amlază.

Emanuel

emisiunii 
_ 'Emisiune 

limba germanft. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,03 Rial, ramul — emisiune 

versuri patriotice. 
1943 Ital de seri — „Crăiasa 

pezll” (VII).
1349 Telejurnal.
S3,00 Campionatele europene 

haltere — categoria grea 
Transmisiune directă din 
sala sporturilor de la Con
stanta. Comentator : Cristian 
Topcscu.

39,39 Teleendclopedla.
21,13 Tolcdlvertlsment — „Rușinea 

familiei" de J.H! Harrod, 
adaptare do Mircea ștefă- 
nescu.

22,45 Mlcrorecltal Aurelian An- 
. dreescu.

83.M Telejurnal.
23.18 Sieluta.. romanțe Interpre

tate de Arta Flortscu.

PItOCJHAMUL n

de 
' tn

da

T&-

lO.fj Amamtiiuri folclorice. Ansam
blul „Doina* al tineretului si 
studenților din BucurejiL

17.03 Reportaj bueurcștean.
17,» ~ ‘

te: 18,15, la grădină - 35,39,' FLA
MURA - 8; 11,13: 1343; IS; 1S.1S: 
20.39.
o Program de desene animat® 
penira coplJ 1 DOINA — 10.
o Marea dragoste « DOINA — 

.,..U4î!„UltM:..18;, 18,13: 3540, AURO
RA — 9; 11,13; 1345: IS.<3f 18; 
29.13, la grading — 30.15.

rs Zestrea domniței naiul LUMI
NA — 9: 11,15; 13,43; 18; 1849;
50.83. ... - .
o Ultimul domicilia cunoseat ■ 
BUCEGÎ — 18.(5: 10; 28,13, la gra
ding — 115.15. GLORIA — 9; 11,15: 
13.Î3; lffl: 10.13; E1.S1
• Tinerele fira bMrtaete — 9— 10,39 
fn continuare. Program de docu
mentare — 18,13; 39,15 : TIMPURI 
NOI.
• Medicul șl vraciul — 10- 12: 14, 
Aventuriera — 18, Tereza Venerdl
— 18.15; 20,30: CINEMATECA:
(aala Union).
a Evadare din Planeta malmn|e- 
tar : UNIREA — 1543: 18. Ia gră
dina — S3.
a 19 fele și un marinar : DACIA
— 9; 11,15: 1349: 10; 18,13: 3349. 
a Nu te întoarce : BUZESTI — 
13.33; 10.
a Aceasta femeie : BUZESTI 
a Love Story : CRINGAȘI — 
10: 38,13. X

■ a Vis de dragoste : LIRA — 
ia grădina — 1949.
a Preria r vor rt* ' -

17,43.’ la gradină55.
a Pentru ci as Iubesc: PACEA
— 13,83: 18: 50.
a Micul scildator : VIITORUL — 
13.83: 18: 33.15.
a Silvia s FLOREASCA — 13.30: 
IS: M49.
a Mary Pdpplns : POPULAR — 
1349; 19.
a Clnd pentru Infern : FEREN
TARI - 10: 1540.
a Taina Sofiei Grnalto : FEREN
TARI - 17.(3; S3.
a Aventuri In Ontario : MOȘILOR
— 15.33: 17.45, la grădină — «.
a Waterloo : MUNCA — Ifl: 19. 
a Puterea șl Adevărul : PROGRE
SUL - 13.30: 18.
a Cea mal frumoasa soție : COS
MOS - 1345: 15: S3,13.
a Pădure» pierdută : RAHOVA — 
1340: 18: 83,13.
a Hello Dolly : FLA CARA - 1548: 
19.
a Steaua Suduia! : V1TAN — 1549;; 
18. la grading — S3.
a Osceola : LAROMET — 1343: 
1743: 1043.

ț

I-

- S3. 
13.3.3;

1345.

tio.-

a Preria : VOLGAB: u.15; .
134'3; 18; 18.13: 2345. Al (TA — IS.ISO;

17rM
18,03

Pagini muzicalo do mar® 
popularitate.
Agenda,
Film artistic : „Mantaua". 
Regla : A. Batalov. teatre

1
1

j

I

e Trafic : PATRIA - S.M; 13.15: 
13 Ș n,®: S3.M.
o Un minut de reculegere : VIC
TORIA - 949: 11.83: 1349; IB: 39.39..
a Inima e nn vlnâtor singuratic i 
SCALA - 84-9; 11: 18,»): ie: UJ9;
II, GRADINA SELECT - 30.
a Prințul Batata I CAPITOL - 105 
13: 18; 16: 18.13: 3349.
a Robin Hood 1 LUCEAFĂRUL — 
a.30: ii: i3.ra: is: 1049: ai. bucu
rești - l,S9: 11: 1340: IC; ULM: 
31, GRADINA DOINA - 30.
a Felix șl Olllla : CENTRAL - 
0.13; 1340: IS.13: 10.30, GIULESTI 
- 1343: 10.
a Doamna șl vagabondai : FES
TIVAL - 0: ii.IB: 1340: 10: iiîJ: 
£5,83. FAVORIT - 9.13: 1145: 13,45: 
10: 1B.13; 3949. MELODIA - 0: 
îl.13: 1349: 18: 1843: ms.
a Goya : MIORIȚA - S: 1249: 18:

a Toamna Clieycnnllor i EXCEL
SIOR - 9,18; 1149; 18.13: 19.33,
FEROVIAR - 0.13; 1249; ÎS: 19,59. 
MODERN - 0; 12,30;
grădină - B3.13.
a Aslă-seară dansăm 
grivița - 0: 11,13:

18: 1943. la

In familie : 
. 1343; ie:

lffl.19; 95.39. TOMIS - 9: 11.15: 1348:

ț

■ (
ii

ii

7'- 
„George 

romfin) : 
„.-„ram Mo- 

Lawrencs Foster
o Opera romAnA : Boema ă. ie,®a. 
« Teatrul ele opereta : Soarele 
Londrei — 1043.
• Teatrul Național ,4. L. Cara- 
gtate* (sala Comedia) : Jocul de-n 
vacanța — S3, (snia Studio) : Ia
dul șl pasărea — 25.
• Teatral de comedie : Matter 
Courage — sa.
a Teatrul „Luria Sturtlza Bu- 
landra* (sala din bd. Schitu Mfi- 
gureanu) : Recital 
cliestra „.srinx* — r , 5___ _______ _
sir. Alex. Sahla) : Vicarul — Ifl. 
a Teatrul „C I. Nollara" (sala 
Magtieru) : Bună seara, domnule 
WlKlo — 1343: Omul care— — 
1943. (sala Studio) : Gaițele — 59. 
a Teatrul Glulesll : Omul care a 
văzut moartea — 1953.
a Teatrul „Țăndărică" (gala din 
Calea victoriei) : ISlefănțelul cu
rios — 13.
a A.T.M. prezintă (In sala Tea
tralul evreiesc de stal) : Prome- 
leu încătușat — 17.
a Teatrul de revistă șl comedie 
..ton Vasllescu" : Siciliana — 1945 
a Teatral satirlc-muzieal „C. Tă- 
nase" maia Savoy) : Revista are 
cuvlnlul — 1848. (sala din Calea 
Victorie! nr. 17(1 : Șl remeflo Joa
că. fotbal - 10.39.
a Ansamblu) arilșUc „Rapsodia 
română” : La Izvoare de frumu
sețe - 1943.
a Circul ..Bunireș-J- : Inter-clreus 1 
- 16: 1943.

■ Filarmonica da a:al 
llncscu* (la Ateneul ___
Concert simfonic — program 
zări. Dirijor: - - -
(S.U.A.) - ».

Sturtlza Bu-

susțlnut de or- 
Mj (sala din

\

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

și instrucțiuni
contradictorii

Sint binecunoscute 
obligațiile consiliilor 
populare de a rezolva 
di mal operativ cere
rile oamenilor muncii, 
de a nu-1 pune pe 
drumuri și n nu-l face 
să-și piardă timpul 

. nșteptlnd pe ta ghișee.
Lucrătorii Consiliului ■ 
popular ol municipiu
lui Cluj sa «străduiesc 
să stea la dispoziția 
cetățenilor zilnic cite 
8 ore. aUt înainte de 
masă, rit șl. de două 
ori pe săptămlnă, du- 
pâ-amlazn. Cu toate a- 
cestea, Independent de 
voința noastră, adese
ori apar situații ne
plăcute atlt pentru 
cetățeni, cil ș! pentru 
salarlațll consiliului 
popular, datorită u- 
nor dispoziții emisa 
de organe centrale 
care nu colaborează 
Intre ele, nu se pun 
de acord atunci dnd 
elaborează unele In
strucțiuni pe care noi 
trebuie să le- aplicăm.

Da exemplu. Comi
tetul de Stat pentru 
Economia și Adminis
trația Locală. împreu
nă cu Ministerul de 
Interne au emis in
strucțiuni prin care 
ea prevede ca certi
ficatul medical pre
nuptial să conțină 
mențiunea „se poate 
căsători”, cu toate că 
Imprimatul tip nu cu
prinde acest lucru. Se 
pare chiar că Ministe
rul Sănătății nu are 
cunoștință despre a- 
ceastă dispoziție, pen
tru că medicii de cir
cumscripție nu pun 
mențiunea respectivă

pe certificat. Conse
cințele 7 Clnd so pre
zintă să'depună dosa
rul de căsătorie, lucră
torii consiliului popu
lar Ii Îndrumă pe ti
neri să meargă din nou 
la medic, do unde, In 
unele cazuri, «se întorc 
Ia starea civilă fără a 
avea po certificate 
mențiunea solicitată, 
în legătură cu aceas
ta, medicul Jasko Ioan, 
de la circumscripția 
medicală nr. 6, -
scria : „Lu 
instrucțiuni in pri
vința invenției dv. 
Certificatul se elibe
rează numai persoa
nelor apte pentru că
sătorie ; celor care nu 
stat apțl nu Ii se eli
berează certificatul, 
De altfel, ceea ce do
riți In plus, față de 
ceea ce cuprinde for
mularul, consider că 
este un act birocratic 
șl, de voie, de nevoie, 
II vom îndeplini nu
mai In cazul unul or
din al ministerului 
nostru șl nl direcției 
canl tare îudetene".

In‘ă un nit caz care 
vădește lipsa dc co
laborare Intre unele 
foruri centrale la ela
borarea unor Instruc
țiuni. Instrucțiunile 
Ministerului Sănătății 
privind . prevenirea șl 
combaterea bolilor ve
nerice stabilesc vala
bilitatea certificatelor 
medicale ta două ffăp- 
tănilnl de ta eliberare, ' 

_în timp ce insfiructlunl- 
’le Ministerului do In
terne și CKJE.A.L. in 
materie do stare ci

nr. S, ne-a 
.Circa nu are

Noi construcții
Ciad mers pe 

luarele turnate 
marginea ulițelor 
tulul nostru, cînd 
veac clădirile cu 
— școala sau căminul 
cultural — casele ca 
niște vile, ridicate in 
ultimii ani. ml se nare 
că mă aflu Intr-un o- 
rfișcl. Cei care nu cu
nosc satele comunei 
noastre — Dobrenl din 
Județul Neamț . — ar 
putea zice că exage
rez. Dar. nouă, celor 
care știm bine cită 
deosebire este Intre 
înfățișarea satelor 
noastre din trecutul 
nu prea îndepărtat — 
cu sărăcie, noroaie șl 
întuneric — șl cea de 
astăzi, nu ril se nare 
că greșim. Mal ales că. 
orlvind satul de nzl,

tro
pe 

sa- 
pri- 
ctaj

vedem. dacă se poate 
spune așa. și cum va 
arăta el peste dțlva 
ani. Aceasta pentru că 
realizările de oină li
ra rn In dezvoltarea 
cooperativelor agricole 
șl in gospodărirea sa
telor comunei ne-au 
arătat ce mare este 
puterea noastră dnd 
ne unim eforturile, 
clnd oamenii partici
pă cu toții In rezolva
rea problemelor de 
Interes obștesc. Cu 
puteri unite am con
struit. riad pe rlnd. 
două școli, dintre care 
una este o 
mare și solidă, 
două localuri 
grădinița de

clădire 
cu elai. 
pentru 

CODÎl
două cămine culturale, 
două magazine unlver-

Ti

vita prevăd valabili
tatea acestora pe o 
perioadă de 30 zile 
de la eliberare. în 
felul acesta, un mi
nister anulează o par
te din instrucțiunile 
elaborate do alt mi
nister. In cazul nostru 
Ministerul Sănătății a- 
brogă o parte din In
strucțiunile Ministeru
lui de Interne șl 
C.S.A.L. Oare nu era 
normal cn actele nor
mative respective ta 
fi fost elaborata de 
comun acord 7

Datorita acestor re
glementări, caro ■ pre- 
văd termene diferite, 
unii tineri, din nești
ință sau neglijență, nu 
acordă atenție terme
nului de valabilitate a 
certificatelor șl slnt 
puși in situația do a 
constata că nu 11 ®e 
poale oficia căsătoria, 
încep rccfamațille șl 
Intervențiile, se aduc 
argumente că s-au fă
cut pregătiri, au venit 
invitații de cine știe 
Unde etc.

Ambele exemple tre
buie privite atlt din 
punct do vedere nl di
ficultăților ce se ivesc 
In activitatea oficiilor 
de stare civilă șl a u- 
nltațllor sanitare, dt 
șl al neplăcerilor pri
cinuite tinerilor la- că
sătorie.

3

E
Romulus
CRĂCIUN 
secretarul 
Comitetului executiv 
al Consiliului popular 
al municipiului Cluj

sătești
sale. un nod de beton, 
trotuare'șl altele.

Comuna noastră ara 
mulțj tineri. Si tinere
tului Ii plac sportul, 
dansul. Am construit
pentru 
preună
Ioane ________ _
dans, unde se prganl- 
zează sl nunțile. De 
asemenea, am construit 
un stadion, un amfi
teatru.

Sl astfel oe 
continuu fața 
noastre, viata 
rilor lor.

Gheorqhe 
DOBREANU 
toopercitor, deputat 
In Consiliul popular 
al comunei Dobreni, 
judelui Neam)

(>

tineri șl Im- 
cu ei trei ea- 
șoailoase ds

schimbă 
satelor 

locui lo
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Doua noi recorduri mondiale

antrenat
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zi, Herta Kuusinen a fă- 
La Consiliul Național al

BOII
Si

ț re- acest

Btomalologle. al
Congres român de «toma- 
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*

, țlonal al I'.C'.A.
La plecare, delegația a fost salu

tata de tovarășii VI rgll

totului Executiv al P.C.A., gl Judy 
Mundey, membră a Comitetului Na-

■Astrului educației și Invățănuntulul, 
Mlrcei Mallta. a făcut ovlzJtflrin 
tara noastră.

• SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT « SPORT ® SPORT • SPORT ■•« SPORT « SPORT

PLECAREA
COMUNIST DIN AUSTRALIA

Plecarea iii R. P. Chineză a unui grup de turiști rumâni
Vineri la amiază a plecat apre La pl< 

Pekin un grup de turiști români, grupul < 
format din activiști de partid șl do tat de 1

eonslltuit un prilej de adinclre 
cunoașterii reciproce, de întărire !n 
continuare a legăturilor de stimă re
ciprocă, prietenie șl colaborare Intra 

partide cele două partide șl popoare.

Campionatele europene de Htere

SC1NTEIÂ simbătâ 20 mai 1972

Cwwhm ®@g)in©mfe®
româno-japoneze

exprimată convingerea că vizita re
prezentanților vieții economice Japo
neze a fost interesanta șl utilă. In-

CONVORBIRILOR;'
ECONOMICE ROMANO-BELGIENE
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Vineri la amiază, la Palatul Consi
liului de M!nLșlri, Iile Vordeț, prim- 
vleopreședlnte al Consiliului de Mi
niștri, și ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, au continuat con
vorbirile CU membri al delegației e- 
conomlce japoneze, condusă de Ma- 
șsșhj tem o, vicepreședinte nl Corpu
lui de consilier! al Federației orga
nizațiilor economice din Japonia 4-' 
Ke'danren, președintele grupului In
dustrial „Kawasaki Heavy Indus
tries”, : .

Din partea română au participat: 
Florea Dumitrescu, minlștrul finanțe
lor, Roman Moldovan, președintele 
Camerei de Comerț, Vaslle Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, Vaslle Votoșenluc, președin
tele Consiliului de administrația al 
Băncii române de comerț exterior, șl 
alte persoane oficiale.

Din partea japoneză au luat 
parte: Teruyosh! Tnsaka, vicepre
ședinte șl director ta firma „Nippon 
Sled Corp.”, șl Toahlo Ishlzukn, di
rector In. Așoctațln Japoneză pentru 
promovarea comerțului cu țările so 
ctallste.

Au fost prezenț!, da asemenea, 
Yoshlto Shlmoda, ambasadorul Japo
nie! Io București, și membri a! am
basadei.

în cadrul Intllnlrjl, desfășurată în- 
. tr-o atmosferă do cordialitate, a foșt

*
La Palotul Consiliului do Miniștri a 

avut loc vjnerl ta amiază semnarea 
>unul protocol Intre Camera de Co
merț a Republicii Socialiste Romă- 
nlț,"Federația organizațiilor economi
ce din Japonia — Keldanren șl Aso- 
Cteifa Japoneză , pentru promovarea 
cvimertutal cu tarile socialiste.

ripcumențul a fost semnat dip 
partea română de Roman Moldovan, 
președintele Camerei dQ Comerț, Iar 
dip partea Japoneză de Masaahf Isa- 
no, conducătorul delegației economice 
japoneze, vicepreședinte nl Corpului 
de consilieri ai Federației organiza
țiilor economice — Keldanren. pre
ședintele grupului Industrial ..Kawa
saki Heavy Induslrjes“.

La eeremonta semnării au partici-
*

Vineri seara a părăsit Capitala 
delegația economică Japoneză con
dusă de Masashl Isano, vicepreședin
ta nl Corpului de consilieri nl Fede
rației organizațiilor economice din 
Japonia — Keldanren, președintele 
grupului Industrial „Kawasaki Heavy 
Industries”, care a făcut o vizită ta 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

scrllntlu-xa ca o nețiun:? mnnjta Bă 
șțlmulcxe evoluția ascendență q 
tațlllor româno-japoneze. Cu a__
prilej s-a relevat că ta'dlnlrlle de lu
cru ta conducerile mtataterelor indus
triei construcții lor do mașini, Indus, 
trlel chimice, Industriei metalurgice 
ți Industriei ușoare, ta Camera de. 
Comerț, convorbirile purtate cu db 
rectorii unor centrale, întreprinderi 
industriale șl dc comerț exterior și ’ 
vizitarea unor obiective ■ economice 
au avut ca scop Identificarea unor no! 
modalități reciproc avantajoase de 
extindere a schimburilor comerciale 
bltaterale, a cooperării Industrlnic 
Intre firme Japoneze șl întreprinderi 
românești, ntlt In cele două tari, cit 
șl pe terțe piețe.

Membrii delegație! japoneze au a- 
vut posibilitatea să șe edifice asupra 
potențialului actual al economiei rp- 
mune.și! in domeniile menționate.

Ambele părți șl-au exprimat încre
derea cft IntlJnlrita de lucra, dialogul 
sincer, purtat cu această ocazie, șe 
vor concretiza ta no! Înțelegeri șl ac
țiuni Importante pentru lărgirea ca
drului colaborării ețomomJre rornâno- 
jaiioncze. in interesul celor dou8 țări 
și popoare, al Înțelegerii și, cooperării 
internaționale.

! *
pat Rle Verdct. prlm-vlcepreședlnte 
al Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
miniștri, reprezentanți a! conducerii 
unor organe economice centrale și 
alte persoane oficiale.

Din partea Japoneză su fost pre
zent! Teruyosh! Tnsaka, vicepre
ședinte șl director la firma ..Nippon 
Steel Corp.*", • șl Toshlo Ishlzukn. di
rector ta Asociația japoneză pentru 
promovarea camerțulul cu țările so
cialiste.

Au fost, de asemenea, prezenț! 
Yoshlto Shlmcda, ambasadorul Japo
niei ta București, șl membri nl amba
sadei.

★
oaspeții Japonezi au fost salutați de 
Roman Moldovan, președintele Ca
merei do’Conwrt, Vaslle Rfluță, ad
junct al mlnlștraJui comerțului ex
terior, Vaslle Vo'.oșen'uc, președin
tele Consiliului de administrație al 
Băncii’ româno do comerț exterior. 
6-1 <!<> alte per oanc oficiale.

Au fast prezenț! membri nl amba
sadei Japoniei la BucureștL

Vineri dimineața s-au încheiat con
vorbirile economico româno-belglene.

Din partea, română au participat: 
Mapea. Măneșcu, praședlnțelo Consi
liului Economic, lop Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului <le Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior. loan 
Avram, ministrul Industriei construc
țiilor d© rjiașlnj. Mltail Fiorex- 
cu, mlnirirnl Industriei chimice. 
F’oreti Diunltroacu, ministrul fi
nanțelor, Iqp Crăciun, mlntetrul 
lndușîriel ușoare. Roman Mol
dovan. președintele Camerei ds 
Comerț Vaslle Votoșenluc, președin
tele Consiliului de administrație al 
Băncii Române da Comerț Exterior, 
Vastie GUgn. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ton Romflnu, cpn- 

fllller, șl alte persoane oficiale.
Din partea belgiană au panlclp-tt: 

Constant: Ilelșscn. prcredlnțe al Co
mitetului economic belgian pentru 
România, Edouarti Decaxtlaux. minis
tru plenipotențiar ta Ministerul Afa
cerilor Externe Șl Comerț Exterior,
Willy Monfils, Inspector general la 
Oficiul belgian de comerț exterior, 
precum și ceilalți membri ăl delega
ție!, A participat,' de asemenea, Jan 
Adrtaenssen, ambasadorul Belgiei la 
București.

Tn cadrul tatllnlril de lucru, desfă
șurată lnlr-o atmosferă de cordialita
te. s-a făcut un bilanț al rezultatelor 
convorbirilor șl tratativelor purtata 
de reprezentanții firmelor belgiene ta 
ministere, centrale șl întreprinderi de 
comerț exterior. ,

S-a ‘apreciat că vizita delegația!
■ «• fi T® 'îy ' l’-- ■ ' ‘

Vineri după-amtazâ, h Palatul Con
siliului de Miniștri a avut loc semna
rea unuj protocol între Cantora de 
Comerț a Republlell Socialiste Româ
nia șl Comitetul economie belgian 
pentru România.

Documentul a fost șemnat, din par
tea română, de Roman Moldovan, 
președintele Camerei do Comerț, tar 
din partea belgiană de Constant 
Helssen. președintele • Comitetului e- 
conomlc belgian pentru România.

La eeremonta semnării au partlri- 
pat Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economie, ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
miniștri, reprezentanți n,l conducerii

i"'6'" ...

<
Oficiului belgian da comerț exterior 
șl Comitetului economic belglnn pen
tru Romănla a fost deosebit de fruc- 
tMoasă, In cursul el ldențlficlndu-se 
noi posibilități de lărgire șl dlversl- 
fleare a schimburilor reciproce co
merciale șl a cooperării Industriale, 
științifice, tehnice.

S-au evidențiat posibilitățile pe 
«ire te oferă economiile celor două 
țări ta direcția cooperării, pentru 
construirea In comun a unor objecti
ve industriale In România. In Belgia 
și In terțe țări. Pe baza,, legislației ta 
vigoare, au fort examinate o aerie de 
posibilități șl propuneri privind con
struirea de fiodelăti mixte de produc
ție și do desfacere.

Cela' două părți au convenit ca In
tre Camera de Comerț a Republicii 
Socialiste România șl Oficiul belgian 
de comerț exterior să șe Intensifice 
^schimbul de Informații economice, 
precum șl contactele dintre oamenii 
de afaceri șl organismele din cele 
două țări. în acest context s-a pro
pus înființarea unor birouri de docu- 

< montare ta București șl la Bruxelles.
în încheiere, ambele părți șl-ou ex

primat încrederea că vizita a. consti
tuit un moment important pentru 
dezvoltarea relațiilor economice ro- 
mfino-belglene. care va fi finalizat 
prin noi acțiuni menite să contribute 
ta amplificarea ri diversificarea 
ochlmburllor comerciale .șl a conneră- 
rll Industriale, ștlinllflce șl tehnice, 
recloroc avantntoase dlnlre România 
șl Belgia, a Întăririi legăturilor de 
prietenie dintre cele două popoare.

★

unor organe economice centrale și 
alto persoane oficiale.

Din partea belgiană au fost de față 
Edouard Dacasilnux. ministru pleni
potențiar la Ministerul Afacerilor'Ex
terne șl Comerț Exterior. Willy Mon
fils, Inspector general la Oficiul bel
gian do comerț exterior, precum șl 
ceilalți membri a! delegației.

★
Cu prilojul prezenței In țara noas

tră a delegației Oficiului belgian de 
comerț exterior șl Comitetului econo
mic belgian pentru Romănla. amba
sadorul Belgiei la București. Jan 
Adriaensscn, a oferit, vineri seara, o 
recepție.

(Agerpres)

Vizitele delegației Consiliului Central

Vineri după-amlazȘ, tovarășul Ion 
Pățon. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, a primii pe A G. Bakhțtar, 
subsecretar de stat pentru Industrie 
la Ministerul Economiei din Iran, 
conducătorul delegație!, care face o 
vizită In țara noastră ?u prilejul lu
crărilor sesiuni! Subcomisiei mixte 
româno-lranleno fie colaborare eco
nomică șl tehnlco-șiilnțlEcă In do
meniul construcțiilor do mașini.

La Întrevedere, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Alexandru Mărgăritescu, ad
junct al ministrului Industriei con- 
atrucțillor do mașini. Nlcolae FInanțu, 
director general In Ministerul Comer
țului Exterior, șl Ion Morcu, consilier 
al Agenției economico româno din 
Teheran.

A fost de față Sadegh Sadrleh, 
ambasadorul Iranului la București

Contțnufadu-șl vizita pe care o 
efectuează In țara noastră, la invita
ția Consiliului Central al U.G.S.H., 
delegația Consiliului Centrai al Sin
dicatelor din U.R.S.S., condusă de 

Salaev. secretar nl Consiliu-

secretar al
U.G.S.R., a vizitat stațiunile.do 
torni, a purtat discuții cu coi. 
lorii acestor stațiuni, cu oameni al 
muncii veni ti Ia odihnii.

Vineri, membrii delegației a-au în- 
Ulnlt, la Institutul județean de pro-

iectaro din Constanța, cu.arhltecț! ri 
proiectant! do im UtoraL .

Apoi, delegația sovietică ■ fast 
oaspetele colectivului Fabricii Inte
grale de lină din Constanța, unde a

dlcale sovietice,
Tot In cursul zilei de vineri, dele

gația sovietică a avut o Inlllnlre cu 
membrii Biroului Executiv al Con
siliului Județean al sindicatelor Con
stanța.

ire la Ambasada
Republicii Vietnamului de Sud din București

Ambasadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud tn Republica Socialistă 
Romănla. Lam Van Luu. a organi
zat. vineri la amiază, la sediul amba
sadei. o Intllnlro Ia caro au luat 
parte reprezentanți ai presei centra
le, al Agenției române de presă ,.A- 
gsrpres”. al unor publicații periodice, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

A participat Constantin Paraschi- 
've.scu-B61Qceanu. vicepreședinte ol 
Comitetului național de solidaritate 
p ' lupta poporului vietnamez.

Cu acest prilej, ambasadorul Lșm 
Van Luu a prezentat cStava aspecte 
ale situației actuale din Vietnamul 
de sud. subliniind victoriile obținute 
In actuala ofensivă de forțele patrio
tico și poporul din Vietnamul do 
șud In lupta pentru zădărnicirea po
liticii de „vletnamlzare” a războiului 
dus do S.U.A. In Vietnam, pentru In
dependență, libertate șl pace. Apoi, 
ambasadorul a răspuns la Întrebările 
ziariștilor.

Vineri n sosit In Capitală Herta 
Kuusinen, președinta Federației De
mocrate Internaționale a Femeilor, 
care tace o vizită de prietenie In 
țara noastră. La sosire, pe aeropor
tul Otopeni, erau prezente Suznna 
Cădea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, membra alo consi
liului.

Femeilor, unde a avut convorbiri cu 
membre alo conducerii consiliului 
privind viața șl activitatea femeilot 
din țara noastră, statutul femeii In 
lumea contemporană, torul șl rolul 
F.D.I.F. in mișcarea mondială a fe
meilor pentru drepturi șl libertăți 
democratice, pentru Independență 
națională, pentru pace șl progres so
cial,

încheierea lucrărilor reuniuim 
internaționale

Prestigioasa manifestare științifică 
desfășurată sub înaltul patronaj al 
tovarășului Nlcolae Ceauțeacu. pre
ședintele Consiliului de Stat, mani
festare reunind cel de-ai Vll-iea 
Congres Internațional de slomato-, 
logic, al VlI-lea Congres român de 
stomatologie șl o III-n Reuniune a 
medicilor stomatologi din țările bal
canice. s-a încheiat vineri la Bucu
rești.

Congresul a constituit un cadru 
optim de prezentare o concluziilor și 
rezultatelor obținute plnă In prezent 
In România ®I in uite târî In aceste 
domenii.

în încheierea lucrărilor a fost a- 
drasată președintelui Consiliului de 
Stat Bl Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. o te
legramă. in caro ee spune :j Noi par- 
tldpantll Ja al VȚI-lea Congres In
ternațional de L—.......
VH-iea C .
țologte si a III-a Reuniune

mediator stomatologi din țările 
balcanice, no manifestăm profunda 
recunoștință pentru că all bine
voit să onorați cu înaltul dv. patro
naj această reuniune științifică, a- 
precllnd in mod deosebit interesul po 
care statul român șl dv. personal le 
ncortlați dezvoltării multilaterale a 
științelor puse, in slujba creșterii bu
năstării întregului , popor.

Asociația stomatologică internațio
nală șl Uniunea Medlcniă Balcanică 
vă exprimă respectuoase mulțumiri 
pentru ospitalitatea cu care au fost 
înconjurați partlclpanțll străini, lor 
delegații la congres, care reprezintă 
masa medicilor stomatologi din toata 
județele țării, vă asigură de atașa
mentul șl devotamentul tor nețărmu
rit șl se angajează să lupte neobosit 
alături de Întregul corp medical 
pentru apărarea stării de sănătate a 
poporului român.

Pekin un grup de turiști romflnl, 
format din activiști de partid și do 
&tat, lucrători din domeniile econo
miei. Invflțămlntulul. culturii șl pre
sei, condus de Gheorghe Gftvruș. 
instructor al C-C. al P.C.R.. care va 
face o vizită In ILP. Chineză.

lecare, pe aeroportul Otopenl. 
rupul de'turiști români a fost șalu- 

—jt de Traian Lupu. secretar general 
în Ministerul Turismului, de acti
viști de partid.

A fost de față Van Ten-luan. con
silier al Ambasadei 
la București.

It P. Chineze 
(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nala a Republicii Socialisto România, 
Ștefan. Voitec, a adresat lut .Ramei.. 
El-Assad o telegramă de felicitare cu 
prilejui realegerii sale In funcția de 
președinte al Camerei Deputaților din 
Liban.

La 19 mal 1972, George Muco- 
vescu, prim-ndjunct al ministrului 
afacerilor externe, a primit in au
diență po Papanftsam Sgtlur Ra
man, tn legătură cu apropiata de
punere a scrisorilor do acreditare, 
in calitate dc ambasador extraordi
nar șl plenipotențiar al Republicii 
Singapore In Republica Socialista 
România.

★
Ieri. George fdacovcscu prim- 

ndjunct ai ministrului afaceri
lor externe, a prlm.lt In audiență 
pa Luls Moreno Salcedo, in. legătura 
cu apropiata depunere a «scrisorilor 
salp de acreditare.,In calitate de am
basador extraordinar șl plenipoten
țiar al Republicii Flllpîne in Repu
blica Socialista România.

*
în, cadrul ,,Zilelor fijmalui ceho

slovac1", manifestare organizată de 
Consiliul Culțuril șl Educației So
cialiste cu prilejul celei de-a 
XXVII-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei,, vineri seara a avut 
ide. Ia Cinemalograful „Capitol” din 
București, un spectacol de gală cu 
filmul ..Bărbați cumsecade”, produc
ție a studioului glnențntograflc „Ba- 
randov”,

La spectacol au asistat Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Comil'.u- 
lui Culturii șl Educației Sncfollsie, 
funcționari superiori din Consiliul 
Culturii șl Educației Socialiste șl 
Ministerul Afacerilor Externe, ci
neaști șl alii oamenj de arlft șl cul
tură, un numeros public.

Au fost dq fata Miroslav Șulek, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București, și membri 
a! ambasadei.

Erau, de asemenea, prezențl, șefi 
do misiuni diplomatico și membri 
al corpului diplomatic.

La manifestare au rostit scurte 
cuvlntărl Constantin' Simlonascu, se
cretar a Asociației cineaștilor,dta Re
publica Socialistă România, șl drama
turgul Vojtech Trapl, conducătorul 
delegației de cineaști cahoștovaci 
care ne vizitează tara cu acest prilej^ ;

*
Ambasadorul Finlandei, Kaârlo 

Veikko MUkeia, o oferit, vineri după- 
amlază, un cocteil cu prilejul ple
cării sale definitive din Republica 
Socialistă Romănla.’

Au participat Mlrcca Mallta, mi
nistrul educației șl tnvălâmtatulul, 
Vaslle Gllga.. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Vaslle Rfiuță. ad
junct nl ministrului comerțului ex
terior, membri al conducerii unor 
Instituții centrale sl organizații ob
ștești, oameni de știință șl cultură, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Au luat parte șefi al unor misiuni 
diplomatice acreditați la BucnreșLl 
șl membri al corpului diplomatic.

*
Vineri dimineața a părăsit, Capita

le. pleclnd In R.P. Bulgaria, subdi
rectorul general al UNESCO pen
tru problemele educației. Amadou 
Wfer. rare, taTnylțoțJa. rate

Vineri dimineața a părăsit Capita
la delegația Partidului Comunist din 
Australia, condusă de tovarășul Lau
rie Aarons', secretor național ai 
P.C.A., care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită In. tara noos-

l.tStâ1 ________.._
bru nl Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent nl C.C. ol P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 

Ghlzein Vass. șef de secție la 
P.C.R.. de activiști de partid.

Dln delegație au făcut parte tovn- 
-rășll Bernle Taft, membru al Cornl-

cu privire la vizita delegației
J' _ L ’

ROMANO-ungar
în perioada 13—13 mal a.c. a avut 

Ioc la București cea de-a V-a șe
dință a grupei mixte de lucru româ- 
no-ungaro In domeniul Industriei 
chimice. La sfirșltul reuniunii a fost 
semnat un protocol de colaborare e- 
conomlcă șl tehnlco-ștllnțlflcă Intre 
Ministerul Industriei Chimico din 
Republica Socialistă România șl

Ministerul Industriei Grele din Repu
blica Populară Ungară.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Bujor Roșea, adjunct 
al ministrului Industriei chimice, Iar 
dLn partea ungară de G&r Nagy San
dor, adjunct al ministrului Industriei 
grele.

1 ■

*
La Pătatul pionierilor din Bucu

rești a avut loc vineri seara o mani
festare cuHural-artislIcă dedicată Îm
plinirii a 50 de ani de ta crearea Or
ganizației unionale de pionieri „V. I. ■ 
Lenin" din U.R.S.S.

La manifestare, care e-a desfășu
rat sub egida Palatului pionierilor șl 
a Casei prieteniei romăno-sovletlce 
din București, au participat pionieri 
români șl «sovietici, părinți ol acesto
ra. cadre didactice.

■s rtltari • !. ho.; = ;
La București ri-a încheiat lucră

ri le sesiunea Subcomisiei mixte ro- 
măno-lranlene de" colaborare eco
nomică și lehnlco-ștllnțlfică In dome
niul construcțiilor de mașini. Cu a- 
ceastfi ocazie a fost semnat un pro
tocol pentni unul 1972.

Delegațiile română șl Iraniană au 
analizat progresele înregistrate în 
relațiile de colaborare dintre cele 
două tari In domeniul construcțiilor 
de mașini, exprlmlndu-șl saMacțla 
față do stadiul de renllzare a lucră
rilor de construcție a uzinelor do 
tractoare de la Tabriz — rod al cola
borări! economice șl tehnlco-silinl!- 
fice dintre România si Iran. De ase-

menea. părțile nu apreciat ca pozi
tiv modul de desfășurare a construc
ției ta comun. In Iran. a unor silo
zuri cerealiere.

Protocolul semnat la București 
prevede, totodată, măsuri do lărgire 
a acțiunilor de colaborare șl coope
rare Industrială fn ceea ce privește 
construcția de majbiL

DLn partea română, documental a 
fost semnat de Ing. Alexandru Măr- 
gărilescu, adjunct al ministrului In
dustriei construcțiilor de mașini, iar 
din partea iraniană de A. G. Bșkh- 
tlar. subsecretar de stat pentru In
dustrie la Ministerul Economici.

(Agerpres)

Vineri au luat eflrșit 1a Mamaia 
lucrările celei de-a 10-a Conferințe a 
secției continentale europene a Con
siliului International pentru ocroti
rea păsărilor (C.T.P.O.). organism a- 
fillot la UNESCO.

în cadrul conferinței s-au ales or
ganele de conducere ale secției con
tinentale europene a Consiliului In
ternațional pentru ocrotirea păsărilor. 
Ca președinte a fost ales prof. Mor- 
zer Bruyns. din Olanda. Iar vicepre
ședinte. dr. docent Ludovic Rudescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialisto Romănla.

(Agerpres)

Partidului Comunist din Australia
• • • • ■ . '. < ‘ "I ■ «.* ■*• ‘ '■
dezaprobă cu toată fermitatea noile 
acte da război Întreprinse de S.U.A. 
Împotriva R.D. Vietnam, care re
prezintă un grav pericol pentru pa
cea sl securitatea Internațională. Ele 
consideră că oslo imperios necesar 
să sa pună caeăt bombardamentelor 
si oricăror acte de război Împotriva 
poporului vietnamez, să fie relr.iw 
toate trapele S.U.A șl ale altalilor 
lor din Indochina : popoarele viet
namez. laoțian s! cambodgian tre
buie lăsate să-și soluționeze singure 
problemele așa cum doresc, tară 
nlcț un amestec din afară. ■ 

P.C.R. sl P.C.A ®e pronunță pen
tru - rezolvarea pe calo politică a 
conflictului din Orientul Aoroptat, 
In conformitate cu Rezoluția Consi
liului de Securitate al O.N.U. din 
noiembrie lfl'37. Aceasta . presupune 
retragerea .trupelpr taraellena do pe 
teritoriile arab© ocupate, asigurarea 
integrității Bl suveranității fiecărui 
Otat din această zonă, rezolvarea 
problemei populației palestinene 
conform Intereselor el naționale. 

Ambele partide ri-au afirmat ata
șamentul profund îl sprijinul activ 
fata de lupta popoarelor din Africa 
șl dLn alte continente Împotriva im
perialismului., pentru înlăturarea do
minației coloniale, pentru lichidarea 
politicii rasiste de apartheid : ele 
stat solidare cu tinerele state in
dependente ta eforturile acestora 
pentru consolidarea independentei 
ș! apărarea cuceririlor democratice, 
pentru o rapidă dezvoltare econo
mică șl socială dc fllno stătătoare, 
pentru înaintarea pe calea progresu
lui șl păcii.

Cele două partide șl-nu exprimat 
convingerea că realizarea unei păci 
trainice în lumo necesita intensifi
carea luptei maselor populare, a 
forțelor largi anUlmpertallsloî In 
vederea trecerii ta m&suri Dracllco 
efective, - pentru încetarea cured 
înarmărilor, pentru înfăptuirea de
zarmări! șl. în primul rind, a celei 
nucleare.

Subliniind importanța înfăptuirii 
securității in Europa, pentru asigura
rea păcii ta Întreaga lume, P.CJl. șl 
P.C.A. au reliefat necesitatea orga
nizării dt mal curlnd a conferințe! 
ganerol-ouropone, menita să contri
buie 1a crearea unul sistem de rela
ții no! intre statele europene, care «ă • 

.permită .fiecărei națiuni dezvollarca 
in condiții de deplină securitate, lăr- 

: girea cooperării economice, tehnlco- 
științlflce șl culturale, pe baza reii- 
pectăriî intereselor fundamentale alo 
tuturor popoarelor europene.

P.C.R. și P.C.A. sl-au reafirmat ho
tărî rea de a milita activ și ta viitor 
pentru promovarea unor raporturi da 
colaborare și solidaritate taiemațlo- 
nallsta cu toate tarile socialiste, cu 
toata partidele comuniste șl munci
torești, do a acționa pentru depășirea 
actualelor dificultăți ;! Întărirea unei 
unități a mișcării comuniste mondta- 

■ le, bazata po respectarea principiilor 
marxtan-lentalsmului, ale Indepen
denței fiecărui partid, egalității ta 
drepturi, neamestecului In treburile 
interne, respectului reciproc șl Întra
jutorării tovărășești Totodată, ele 
vor milita activ pentru raporturi^ do 
solidaritate cu toate forțele democra
tice șl progresiste, cu tinerele state 
Independente, cu mișcările de elibe
rare națională, pentru unitatea tutu
ror forțelor anlflmperialistc.

Vizita In România a delegației
Partidului Comunist din Australia,

foSoslril forte! eou a amenințării cu contactele și convorbirile avute au
recurgerea la folosirea forte!. constituit un prilej de adîndre a

în perioada 12—19 mal a.c.. o de
legație a Partidului Comunist din 
Australia, condusă de tovarășul Lau
rie Aarons, secretar național al par
tidului. a făcut o vizită ta Republica 
Socialistă România. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Bernle Taft, 
membru al Comitetului Executiv nl 
P.C.A., șl Judy Mundey, membră a 
Comitetului Național al P.C.A.

In timpul șederii în țara noastră, 
delegație s-a tatilnlt cu reprezentanți 
ol organelor și organizațiilor logale 
do partid, a vizitat obiective econo
mice șl spcial-cultarale din Bucu
rești șl județul Iași. Pretutindeni, 
oaspeții australieni au fost primiți 
cu sentimente de solidaritate inter- ' 
naționalistă, expresie a legăturilor; 
prietenești dintre cele două partide 
șl ponoare.

Delegația P.C.A, a avut Intllnlrl, 
șl a purtat discuții cu . tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., precum șl cu lovaritall Vlr- 
crtl Trofln. membru al Comitetului 
Executiv., al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R» Ștefan Andrei, se
cretar al C.C, al P.C.R.. Ghlzeta 
Vnxs. șef de secție la C.C. nl P.C.R- 

în timpul convorbirilor, desfășu
rate Intr-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, s-au făcut Infor
mări reciproce cu privire ta activi
tatea șl preocupările actuale ale 

.celor două partide : de asemenea, au 
fost discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare dln- 

. tre ele. precum șl unele aspecte nle 
situației internaționale, nle mișcării 
comunisto șl moncltoresU.

Partea română a relevat eforturile 
depuse <ta întregiri popor român pen
tru transpunerea ta viață a progra
mului adoptat de Congresul nl X-l«a 
al P.C.R. ta vederea făuririi aoelețățll 
socialista multilateral dezvoltate, șl a 
subllnlaț preocupările actuale In do
meniul dezvoltări! Industriei, agri
culturii. științei, culturii șl lnvățămln- 
tulul, ridicării nivelului material șl 
cultural al poporului, lărgiri! de- 
mocraî'e! socialiste, educării comunis
te a tuturor oamenilor muncit.

Delegația australiană a Informat 
despre activitatea P.C.A pentru apă
rarea Intereselor economice șl sociale 
ale clasei muncitoare australiene, 
pentru promovarea ideilor cocfaUste.

în cadrai convorbirilor a-a consta
tai cu ișnltefactle dezvoltarea continuă 
o relațiilor; frățești.' de solidaritate’ ta- "■ 
tomationallistă dintre-Partidul Comu- j 
ntet Român și Partidul Comunist din 
Australia șl s-a subliniat hotărirea 
comună de a le dezvolta pe mal de
parte, fa Interesul ambelor partkte șl 
popoare, al cauze! unității mișcării 
comuniste șl muncitor’ești Intemațto- 
nale. al tuturor fortetor antllmparia- 
ILsle.

Ambele partide n-ati pronunțat 
pentru extinderea relațiilor dintre 
România șl Australia po mulilpHe pla
nuri, corespunzător Intereselor retor 
două popoare, cauzei înțelegerii gl, 
cooperării Internaționale.
. P.C.R. șl P.C.A. șl-au reafirmat 
hotărirea de a milita cu fermitate 
împotriva politicii imperialiste de dic
tat, Ingerințe șl presiuni, de atentat la 
II beri al ea șl independenta popoarelor. 
Ele sa pronunță pentru respectarea 
dreptului Inalienabil al fiecărui popor 
do a-șl hotărî singur «iartă, fără nla 
un omestec din afară, pentru rezol- 

,vnrea problemelor litigioase pe calea 
tratativelor, pentru lichidarea focare
lor de conflicte șl încordare, pentru 
excluderea din relațiile Interstatale a
recurgerea la folosirea tortei.

Roaflrmîndu-șl sl cu acest prilej 
solidaritatea militantă sl sori linul 
actîv cu lupta eroică a popoarelor 
din .Indochina, cela două

SESIUNEA DE COMUNICĂRI 
ISTORIA ȘTIINȚEI 

ROMÂNEȘTI
Vineri au luat aflrșlt lucrările se

siunii de comunicări Intitulata „Isto
ria știtatel românești”, caro «-au des
fășurat timp de 3 zile la București, 
sub auspldllo Comitetului român 
de tatoria șl filozofic științe! do po 
Ungă Academia Republicii Socialista 
România.

în cadrul maîunll au fost prezenta
te 39 de comunicări, printre caro : 
încercări șl începuturi de academii 
ta tarile românești — Privire de sin
teză ; (Șt, Blreăneac-j. membra co
respondent al Academiei) ; Societățile 
științifice șl culturale din TransUva- 
nlp înotate de 1GS9 (acad. E. Pop) ; 
Societatea literară din Torn Româ
nească (Alexandra Dlma. membra 
corespondent al Academiei) : Cole
giul Academic din București (1822— 
1818) (Ștanclu Stolan. membru co
respondent al Academiei) ; Societa
tea medicilor șl naturallșlllor din Iași 
(Adina Arsenescu) : încercări șl în
ceputuri dej academii ta sași! șl un
gurii din țara noastră (prof. L 
Splelmann) ” Orientări ele cercetării 
fenomenului uman In stlinta româ
nească (dr. doc. Victor Sahleanu) : 
Glndlrea antropologică o lui Fr. Rai
ner (acad. Șt. MIIcîi) : S. Mehedinți 
ca promotor ai studiilor despre om 
(M. Popescu-Splnenl. T. Georgescu) : 
Teoria omului la M. Ralea (dr. 
R, Tomotoagă) : Din evoluția elndi- 
rli tehnice In Romănla (acad. A Ba
les) ; începuturile preocupărilor 
noastre . în domeniul energeticii 
(acad. Remus Rădulet) : înceouturile 
Invătămlntulul electrotehnic tn Ro
mănla (prof. C. Dlnculescu. membra 
corespondent el Academiei) : Ana
liză funcțională (acad. Mlron Nlco- 
lascu) : Geometrie (acad. G. Vrtn- 
ceanu) : Logica matematică Sl 'snll- 
catil (acad. Gr. C. Motel!) : Univer
sal șl naHonal In dezvoltarea stllnte! 
românești (S. Ghltă) : Vocația uni
versalului In creația românească 
(I. Orchidanu).

în Încheierea lucrărilor sesiunii a 
luat cuvinlul acad. ȘL Mllcu.

MECIUL RETUR PENTRU CALIFICAREA LA J
_______________________________•, __________________ >

Mii - Danemarca m» oMcei
aă aspire ta calificarea pentru tur
neul iitial al J. O.

Meciul-retur cu reprezentativa da
neză, o reprezentativă robusta, foar
te ambițioasă ei care practică un fot
bal bun. este o partidă ce va cere 
jucătorilor romani concentrarea ener
giilor lor tinerești spre a Încerca să 
obțină o victorie , ta două puncte di
ferență (In eventualitatea unei di
ferențe de un singur gol ee va iuca 
o a treia partidă, de baraj). Ieri, ta 
ultimul antrenament, pe stadionul „23 
August” — arenă ce va găzdui me
ciul duminică, de ta ora 17 — am 
văzut ta lucra ne toii componentlj 
lotului olimpic, lltutari sl rezerve, 
jucătorii arfiUnd o formă sportivă 
corespunzătoare șl o bună dispozi
ție. Printre tocători l-am remarcat 
pe Neagu (ce-1 va înlocui p© Kuhn. 
Indisponibil) sl pe Dumitru, ambii 
„Internaționali” vădind prospețime 
In acllu.nl In pofida meciurilor deo
sebit do erele ne care le-au lucat ta 
ultima săDtamlnă. Atît Neaga cit 
șl Dumitru au părut că se Integrează 
cu ușurință In echipă. Iată s! forma
ția preconizată de antrenori sl care, 
după toate probabilitățile, va Intra 
duminică ne teren : Ghltă — Pop. 
Q. Olteana. Vlad. Cod rea .Dumitra. 
Slmlonaș — Gyfirfi. Tătara, Neacu. 
Mărcii. Pe lista rezervelor vor fi In- 
ecrlșl : .Goman. M. Olleanu. Broșow- 
Bkl. Dornlde șl Helvei.

Echipa daneză a sosit Ieri duoă- 
amiază ta Capitală «I s-a 
ne stadionul ..Republicii”, unnind ca 
In cursul zilei de ns'.fSzl să facă o 
nouă ședință de. pregătire po stadio
nul ,^1 August*".

So apropie de sfirsit prelimina
riile zonei europene pentru califica
rea 1a turneu] olimpic de fotbal. Pe 
lingă .echipate calificate din oficiu 
— reprezentativa UngnricL ultima 
campioană olimpică, s! renrezenta-,_ 
tlva R. F. a Germaniei, tară gazdă 
a J-O. — primesc drenl de partici
pare la turneul final alte patru for
mații europene, adică respectivele 
clștlgfitoarc a celor nalm grupe da 
pe continentul nostru. Dintre aces
tea. una este cunoscuta do ne acum : 
echipa R. D. Germane. Celelalte trei 
se vor alege oină la sfirsllul lunii 
mal dlnlre formaline U.R.S.S. 
Franței Bulgariei sau Poloniei 
României sau Danemarcei.

Grupa a IV-a preliminară o fost 
alcătuita din numai două .echlne. cea 
daneză si reprezentativa olimpică a 
tarii noastre. în me-riul tar dc la 
Copenhaga (octombrie 1071) nu în
vins dancztt cu 2—1. Rezultatul acos
ta era oarecum surprinzător, fiindcă 
formația noastră furese Întărită cu 
ma| multi juriltnri din prima renro- 
zentntlvfi (Lureacu. Nunwonicr. 
DembrovsH. Rădurnnu. Dumllni. 
Dinu. Tordăneseii sl Neami). De 
atunci erfilns romănă a suferit mrt 
mu’!e> modificări. Iar d’n Imunrie 
1072 a primii sl o nouă con-’ncere 
tehnică (antrenori! Gheorghe Ola si 
Ghroreh» Constantin).

Pregătită tn cadrul unu! turneu In 
Maroc sl nrin două meciuri interna
ționale dificile (cu reprezentativa
alaiului Peru sl cu reprezentativa
secundă n Bulgarie!), formația noas
tră ollmnîeă a clsllrat treptat in n- 
mogenltaln si forță 
du-so xslăzj ca o

de .loc, prczenlîn- 
eehipi capabilă V. M.

în ziua a doua a meciului de tenis 
dintre echipele Iranului șl României, 
care re dcvtfîUoarfl pe terenul parcului 
sportiv Progresul din Capitală, ta ca
drul turului II al „Cupei Davls” (zona 
europeană — grupa A), s-a disputat 
partida de dublu.

Cuplul Iile Năstase — Ion Tiriac a 
învins, după o oră șl 5 minute de Joc. 
cu 6—1, 6—4, 7—3 perechea Iraniana 
Shlrzad Akhbari — Yssa Khoday.

După două zile de Întreceri, scorul 
este favorabil cu 3—0 selecționatei 
României, caro s-a calificat astfel 
pentru semifinalele grupei A a zone! 
europene.

Astăzi, cu Începere de ta ora 14,(0, 
slnt programate ultimele două partida 
de simplu : Iile Năstese — Ho&sein 
Akhbarl șl Ion Tiriac — Taghl Akh- 
bari.

CONSTANȚA (corespondentul 
„Sdnteir, Radu Apostol). — In cea 
de-a șaptea z! a Campionatelor eu
ropene de la Constanța s-nu întrecut 
halterofilii din categoria 80 kg. între
cerile nu fost dominate de reprezen
tanții Uniunii Sovietic© șl Bulgariei 
Halterofilul sovietic D Rlegert, evo- 
lulnd In gala programata după-amta- 
zâ. a oferit un adevărat recital dști- 
glnd medaliile de aur la toate cele

trei stiluri precum șl pe total stiluri, 
cu următoarele rezultate tehnico : 
557.3 kg (133—155—307.5). El a stabilit 
la categoria „smuls” un nou record 
mondial cu IM kg șl un altul po „to
tal stiluri” cu 537,5 (vechiul record 
mondial era do 555 kg și-l aparținea). 
Bulgarii A. Sopov șl D Nlkolov au 
ob'Jnut locurile II șl III cu 537,5 kg 
(177,5—117,5—202,5) și, respectiv, 525 
kg (182,5—152,5—100).

FOTBAL. - Peste 40 04» da specta
tori nu asistat Ia meciul amical de 
fotbal dintre echipele Dlnswno Bucu
rești s! Olyraplakos Pireu. Victoria b 
revenit fotbaliștilor greci cu scorul de 
3—0 (1-0).

ATLETISM. — Cu prilejul unul 
concurs atletic desfășurat pe stadlo-

hui ■ „Lonfa” din Moscova, sportivul 
sovietic Vladimir Abramov a clștl- 
gat proba de săritură in Înălțime cu 
2.21 m. Rezultatul lui Abramov, ob
ținut In stilul „Fosbury”, reprezintă 
cea mal bună performantă europeană 
b sezonului, realizată intr-un con
curs disputat In aer liber.
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HANOI 19 (Agerpres)

In

al 
ol

realism politic. este po- 
extinsă sfera înțelegerii*

Ruz, prlm-secretar ai C.C. 
din Cuba, primul ministru 
vemului Revoluționar.

participat cei doi 
u P.S.B., Edmond 
ți Jos Von Eynde,

T
s '*'r 

pra aoastola. în urma convorbirilor,

relațiilor dintre U.RS.S. 
ți S.U.A. nu trebuie 
căutată pe seama vreu
nor tarte țări sau po-

Mlșcăril Popul’ 
— Republica Zair. 
Kinshasa.

, ședlntelul pentru problemele secu
rității naționale, Henry Kissinger, 
directorul agenției S.U.A. pentru 
dezarmare șl control asupra
montelor, Gerard Smith, ambasado
rul S.U.A. la Moscova, Jacob Beam, 
șl alte persoane oficiale.

“..r

lele de 17 șl 18 niaî. o dată cu ml-
Vielnam șl bombardarea orașului 
Hanoi șl a ’portului Halfong. forțele 
S.U.A. nu efectuat raiduri de bom
bardament asupra unor zone ponu- 
lute din provinciile Vinh Phu. Ha

P.S.B..

anna-

______ ta oficina, poștale ți difuzării <3ln întreprinderi ți iMiîiuțJL Pentru străinătate, abonament® prin i>BOMPRESFILATELlA”i București 
Box SOSI. Tiparul i Combinatul Poligrafia CASA SCÎNTEH

Bundesratul a ratificat 
tratatele ÎL L a Gwmamei 

cu U. R. S. S. și Polonia
BONN 19. — BliNDESRATUL, CAMERA SUPERIOARA A 

PARLAMENTULUI VEST-GERMAN, A APROBAT, LA 19 MAI. 
TRATATELE 1NCHELVTE DE R, F. A GERMANIEI CU UJLSK. ȘI 
CU R. P. POLONA.

Reprezentanții landurilor In care 
se află la putere opoziția U.C.D.— 
U.C.S. nu anunțat că se abțin de ia 
vot La intrebațea vicepreședintelui 
Buitdesratulul. Hntts KoschnlcM 
dacă vreun land dorește să facă 
apel, in legătură cu tratatele, la Co
misia de procedură a Bundesrntulul 
șl Bundestagulul. nimeni nu a răs
puns afirmativ. Prin aceasta. Bun- 
desralul a renunțat la un vot formal 
tn legăturii cu tratatele. Camera 
landurilor a aprobat, apoi. In una.il-

mltate, rezoluția comună, care fu
sese adoptată anterior in Bundestag. 
Camera inferioară a parlamentului, 
cu. o majoritate covirșitoore.

După vot. Koschnick n declarat cA 
prin aprobarea Intervenită în Bun
desrat, s-a terminat procedura de ra
tificare a tratatelor cu Uniunea So
vietică și cu Polonia șl o-a încheiat 
„o, cale anevoioasă0. El a arătat că 
tratatele vor face pasibilă o colabo- 
trtre. mal strîiMă cu U.R.SJS. șl cu 
Polonia. (De ia trimisul special 
.Agerpres. VasRe Crlșu).

în legătură cu apropiata vizită
-re r " - ■. -n- l . ,'u . - 're .. ” ' '■

a președintelui S. U. A

BIOSÎCOVA 19 (Agerpres). — CSfând 
un comunicat al Casei Albe, agenția 
T.A.S.S. relatează că președintele 
S.U.A. va fi însoțit In vizita pa caro 
o va întreprinde In U.ILS.S. de o de
legație din care Vor face parte : sa- 
<seinn.il de stat al S.U.A., William 
Rogero,1 consilierul special al’ pre-

; ; \ ir if' ‘ . ■’ ■ ’■..-Â ?? ‘î ■

„PRAVDA" despre relafiile
sovieto -americane

Ecoul pozitiv al ratificării
tratatelor

ERICH HONECKER : Un pas însemnai pe calea destinderii
BERLIN 10 (Agerpres). — Lulnd 

cuvlntul ta Berlin, la o consfătuire a 
Secretariatului C.C. al P.S.U.G. cu 
primii secretari ai comitetelor ra
ionale ale P.S.U.G., Erich Honecker, 
prim-secrelar al C.C. al P.S.U.G.. a 
declarat că, in pofida impolrlvLril 
forțelor reacționare imperialiste, 
tendințele spre destindere. continuă 
să se manifeste In Europa. Un pas 
însemnat In această direcție l-a con
stituit adoptarea In Bundestagul 
vest-german a legilor privind ratifi
carea tratatelor R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. și R. P. Polonă. O dată 
cu Intrarea tn vigoare a tratatelor

semnate la Moscova ț.șl Varșovia, se 
vor crea no! premise esențiale pen
tru asîguraren păcii șl' securității in 
Europa. Republica Democrată Ger
mană este dispusă ea. după Intrarea 
ln vigoare a, acestor tratate, să aibă 
cu guvernul R. F. a Germaniei un 
schimb de păreri privind stabilirea 
unor relații normale intre Republica 
Democrată Germană șl Republica 
Federală a Germaniei șl să Încheie 
acordurile bazate pe dreptul Inter
național necesare pentru aceasta. 
Este vorba de relații uzuale Intre 
state suverane. Independente, a rele
vat Erich Honecker.

Ziarul sociellc „PRAV
DA" a publicat un ar
ticol in care subliniază 
că îmbunătățirea rela
țiilor dintre U.R.S.S. ji 
S.U.A. este poilblld și 
de dorii. Abordarea le
ninistă activă, realistă, 
a relațiilor eovieto-a- 
Biericane. serie „Prav
da". a fost șl rămlne in 
vigoare. In Uniunea So
vietică se înțelege foar
te bine ce importanță 
are stadiul relațiilor io- 
vieto-americane ații 
pentru viata popoarelor 
celor două țâri, cit îi 
pcnlru întreaga lituație 
internațională.

GEMAL BIEDICI: Un eveniment pe care Iugoslavia îl 
saluta și îl sprijină

BELGRAD. — Ratificarea tratatetor 
încheiate de R. F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică ®I cu Republica 
Populară PoJonă constituie un eve
niment pe care Iugoslavia 11 salută 
șl II sprijlnâ — a afirmat Gemal 
Bledlci. președintele ConriliuluJ Exe
cutiv Federal, înlr-o declarație făcută 
agenției Taniug.. Ratificarea tratate-

lor, care conțin șl asumarea obliga
ției de a se renunța reciproc la folo
sirea forței, contribuie la stabilizarea 
continuă a relațiilor dintre aceste 
țări, tar pe plan general european 
constituie, desigur, un nou imbold 
Însemnat pentru promovarea colabo
rării pașnice intra toate țările euro
pene.

PARIS Vizita delegației P. C. R 
condusă de fcwaurăsul

Paul Niculescu-Mizil
In cursul după-amlezll. delegația 

Partidului Comunist Român a avut 
convorbiri la sediul C.C. al P.C.F. cu 
tovarășul Ilene Piquet, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.ț). al 
P.C.F.

Convorbirile s-au deatfisurat lntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

în aceeași zJ. delegația P.C.R. a 
vizitat noul sediu al C.C. al P.C. 
Francez.

Delegația Partidului Comunist Ro
măn a fost Însoțită de tovarășul

PARIS 19. — Corespondentul
Agerpres. Paul Dlăconescu. transmi
te : Vineri dimineața, delegația 
Partidului Comunist Român, condusă

■ de -tovarășul Paul Nlculoscu-Mizll, 
membru al Comitetului Executiv, al

■ Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită la .Centrul de 
studii si cercetări marxiste sl la In-

- stitutul ..Maurice Thorez” din Paris.
Cu acest prilei. ou avut loc con

vorbiri cu Guy Bosse. ■ membru al 
Biroului Politic al C.C. al KC.F.. di
rector ol Centralul de studii si cer- ,, ■ , , ■
cetărl marxiste, șl Georges Cognlot, Henri Ro’-Tanguy. membru al C.C. 
președintele Institutului „Maurice al P.CJF. A feat prezent ambasadorul 
Thorez". României la Paria. Constantin Fiitan.

apropiatele eoncorblri 
dintre conducătorii io- 
victici și preîedinîele

. S.U.A., Richard Nixon.
In continuare, „Prav- poare, în dauna drep- 

da" relevă că reaHzarea turilor și intereselor lor 
unor acorduri construe- ' 
five acolo unde de-a 
lungul deceniilor au do
minat ostilitatea și sus
piciunea nu este o trea
bă ușoară. „Dar tocmai 
particularitățile perioa
dei în care trăim, scrie 
ziarul, impun .opțiunea 
între edâ|niiitar« fi co
laborare. intre ascuțirea 
îi slăbirea încordării". 
Americanii cu uedert 

__  , . realiste subliniază cu 
Ziarul menționează că satisfacție că. manlfes-

tn scopul deîpolțdril u- . tlndii-șe birnăvoință șl 
nor relații rodnice ln- realism politic, este pe
tre U.R.S.S. îi state din slbll si trebuie să fie
Europa. Asia, Africa îi ertinsâ sfera InteleseriL 
din emisfera accidenta- sovieto-amcricane in in- 
lâ se stabilesc o multi- teresul celor două țări 
tudine de contacte in- - - -
tersfalale, au lac tarife 
și intilniri. Un loc im
portant în rindul aces
tor contacta, apreciază 
„Pravdar

îi al păcii generale. , .
în articol sa sublinia- tale ale

ză că oamenii coliliei a- " 
mexicani si ‘observatorii 
care glndesc realist in

ii pol define țeleg că îmbunătățirea
i '"Sl'‘-l.j';7'îs,». ■ <;■,

**
între 4 și 17 rhnl. la. Washington nu 

continua* convorbirile intre . delega
țiile U.R.S.S., crmdusă do amiralul 
Vladimir Kasatonov, prim-locUitor al 
comandantului suprem al ■ Flotei ma
ritime militare a U.R-S.S.; șl delega
ția S.U.A., condusă de John Warner, 
ministrul marinei. In problema pre- 
JntimplnâriJ incidentelor intre navete 
șl avioanele celor două părți In marea 
liberă și in spațiul aerian do deasu- (T.A.S„S).

ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII DE ALEGERI ANTICIPATE
BONN 19 (Agerpres). — Guvernul 

federal a chemat. Ia 19 mai. opozi
ția U.C.D.—U.C.S. să ca.d4.de acord 
asupra unei dale apropiate pentru 
noi alegeri.

In declarația cancelarului Willy 
Brandt, prezentată ziariștilor da 
purtătorul de cuvlnt Conrad Ahlers 
șl care a fost adusă, la cunoștința 
orescdinților tuturor fracțiunilor din 
Bundestag. Brandt a reînnoit propu
nerea făcută opoziției de n colabora 
in domeniu] politicii externe. Tn 
acest sena, cancelarul federal a men
ționat evoluția Pieței comune, apli
carea tratatelor semnate de R. F. a 
Germaniei, cu U.R.S.S. șl cu R. P. 
Polonă, pregătirea conferinței gene-

ral-europene de securitate șl colabo
rare. precum și relatata Intre cele 
două stata germano,

„Din actuala sltuatle parlamentară 
rezultă o dorință puternică de a se 
ajunge la o situație majoritară clară, 
a explicat cancelarul Brandt Acest 
lucru se poate obține numai pe că
lea unor noi alegeri*. Brandt și-a 
exprimat temerea că opozitih va fo
losi „echilibrul relativ” din .Bundes
tag pentru a Îngreuna activitatea 
guvernului In parlament șl a împie
dica votarea unor legi importante. 
Ei a avertizat opoziția Împotriva 
unei ..politici obstrucționista ires
ponsabile”.

Pe fronturile de luptă 
din Vietnamul de sud

în zona Platourllor înalte clarătia în care se arată efi. Sn zl-
letasamente ale tortelor natrtottas tale de 17 șl 18 mini, o dată cu ml-
din Vietnamul de aud au lansat, vl- narea șl blocarea porturilor R. D. 
:icrl dimineață, noi atacuri asupra 
dispozitivului defensiv al orașului 
Kontum. Acțiunile patrioțUor au fost 
irecedate do un atac de artilerie, 
tsupra perimetrului orașului .,Kon- 
ium, supus unor atacuri permanente ,.?țBrn. R®. ^Nlnh
ta ultimele 51 de zile, au .căzut , '_1’ ’ — * - * ‘
Loroxlmatlv 5 030 de proiectile dc ar
tilerie.

” - ’ . , ' ‘ K; ... I - •• I V,

Za An Zoe forțele patriotice 
au lansat joi un violent t.ta.c. 
Angajamente au fost semnalate, de 
asemenea. In alte regiuni ale Viet
namului de sud. inclusiv la 50 km 
de Salgon.

Avioane americane „B—02“ au in
trat tn acțiune, bombardjnd mal ales 
zonele in care-nrcriunea forțelor pa
triotice este deosebit de puternică. 
(A.F.P„ Reuter).

NOI BOMBARDAMENTE _ . ........ .. ..
A^IIP^â R D VIETNAM Icrea declarației, se cere guvernuluiHJUrftH R. u. vicitaHia Bmeriean să Înceteze imediat, mina

rea sl blocarea porturilor nord-vlet- 
Mlnlsțe- nemeze. a .bombardamentelor sl ă tu-;

Binh. Thanh Hoo. N'ghe An și Quang 
Binh, precum ți din zona Vinh 
Linh. în( același timp, navele de 
război americane iu atacat cu ar
tileria zonele populate de pe litora
lul provinciilor Thal Binh. Nara Ha 
ș! Thanh Hoa. Ca urmare a acestor 
noi acte agresive, au fost Înregistrate 
numeroase victime omenești șl ou 
fost provocate grave daune materia
le. unor obiective economice, cultu
rale și sociale din IL D. Vietnam. 
Forțele armate și populația din zo
nele amintite au dat inamicului ri
posta cuvenită, dpborind 12 avioane.

Noile acte de Încălcare a suverani-' 
lății $1 securității R. D. Vietnam sînt 
condamnate cu vigoare de către: 
M.AK a! R. O. Vietnam. în Inchc-

... , - rea șl blocarea porturilor nord-vlet-
HANOI 19 (Agerpres). — Minlsle- nameze. a bombardamentelor și atu

ul Afacerilor Externe al R. D. Viet- furor acțiunilor Împotriva R. U.re. r. re.'jSt^rM'rf.'.il'.f 'Vietnam. ' ’ ’,iam a dat publicității, vineri, o de-

Londra, Demonstro|ie a muncitorilor constructori 
rilor lor economice

sprijinul revendicâ-

legitime.
Bunul simț, apre

cierea lucidă a fapte
lor incontestabile ale 
contemporaneității. a- 
bordarea realistă, can- 
•Irucficâ in rezolvarea 
problemelor internațio
nale arzătoare: — In a- 
ceasta constă, conform 
opiniei a numeroși poli
ticieni și observatori, 
chezășia înaintării cu 
succes pe calea îmbu
nătățirii relațiilor dintre 
cete două țări. De pe 
aceste poziții realiste 
pornește Uniunea So
vietică In convorbirile 
pline de răspundere 
care pot veni in intlm- 
plnarea intereselor vi- 
tn,e • popoarelor
U.R.S.S. șl S.U.A.. ale 
pârii, weacrale si securi- 
tățti, subliniază „Prav
da".■

care s-au desfășurat tnlr-o atmosferă 
de lucru, s-a realizai înțelegerea co
respunzătoare' ta privința probleme
lor discutate. (T.A.S.S.).

★
La Houston (statul Texas) a avut 

loc ședința ordinară a grupului de lu
cru sovlelo-american pentru proble
mele biologiei șl medicinii cosm lee.

-aan=n=S3==n=c»

Delegația; [P. C. EL a s©s5t 
la Kinshasa

KINSHASA 19. — (De la trimisul 
nostru specia). Viorel Popescu) : 
Delegația Partidului Comunist Ro
mân. formată din tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Alexandru Ionoscu. membru 
al C.C. al P.C.R., redactor-șot al 
ziarului „Sclîitala*. și Constantin Vi- 
sillu. adlunct de sef de secție la 
C.C.-ni P.C.R. caro va participa Ia 
lucrările primului, Congres ordinar 
al Mișcării Populare a Revoluției 
din Republica Zair, a sosit vineri la 
Kinshasa.

La sosire, pe aeroportul Internațio
nal N'DJilf. delegația a fost intlm- 
plnală de Eketebl Moyldiba Mond- 
Jolomba. .președintele Comitetului da 
primire a delegațiilor, vlcemlnlstra 
al afacerilor externe al Republicii 
Zair, și de alte persoane oficiale.

Erau prezențL de asemenea. Bo- 
klngl Embeyolo. ambasadorul Repu
blicii Zair la București. Alexandru 
Tujon, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Kinshasa, mem
bri al ambasadei române.

U.N.C.T.A.D. - III
• Rezoluții adoptate 

Sn plenara conferinței
SANTIAGO DE CHILE. — In 

drul sesiunii plenare a celei de-a 
TII-a Conferințe a Națiunilor Unite 
pentru comerț șl dezvoltare au fost 
'adoptate vineri noi proiecte de re
zoluție. Unul din aceste proiecte re
comandă ca, șub egida O.N.U.j să fie 
creat un grup de stadiu; alcătuit din 
reprezentanți guvernamentali, care să 
elaboreze textul Corlei drepturilor și 
îndatoririlor economico alo 'tuturor 
statelor. Un alt proiect do' rezoluție 
adoptat a fost prezentat do către 
„grupul celor Ti" șl reprezintă o sin
teză ti cererilor statelor ,'Jurhii a 
treia” adresate statelor dezvoltare.

sy . . __ __ ■

Plenara 
Comitetului Central

M05C0VA 19 (Agerpres). — 
Agenția TiA.SJS. anunță că vineri a 
nvut loc Plenara Comitetului, Centrai 
ol P.C.U.S. ' Plenara a ascultat- ți 
dezbătut raportul „Cu ^privire la si
tuația Internațională0. ‘ prezentat do

agențiile de* presa transmit:

tuațla Internațională0. ___ ,_______
Leonid Brejnev. secretar general el . 
C.C. al P.C. U.S., și a aprobat o.ho- 
•uirlre pe marginea raportului.

Plenara a ascultat si aprobat ra
portul „Cu privire Ia schimbarea 
documentelor de partid*. . prezentat 
al P.aUKBPl■«CTetofu^ C’C?

Borte Ponomartov. secretar al C.C. 
' al P.C.U.S.. a fost ales membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.UK.

Convorbiri bnlgaro-cu- 
bOIlOZO. L;1 Ș°Ua 811 continuat 
convorbirile între delegația de partid 
și guvernamentală' a K P.. Bulgaria, 
condusă do Todor Jlvkov, prlm-secre- 
tar al C.C. al P.C, Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, șl delegația 
de partid și guvernamentală a Repu
blicii Cuba, condusă de Fîdel Castro

** ' P.C. ■■
Gu-

La O.M.S.
occidentale a Izbutit să Impună celei 
dc-a 23-a sesiuni a Adunării Mon
diale a Sănătății holârlrea do a ami
na din nou discutarea problemei ad
miterii Republicii Democrata Ger
mane ca membra In Organizația 
Mondială a Sănătății. Problema ur- 
Dîează «fl fie examinată ta cea dc-a 
2C-a sesiune a adunării (T.A.S.S.).

j

<
'U

Ambasadorul României în 
Belgia, AL Lăzăreanu. a oferit 
un dineu în onoarea delegației 
Partidului Socialist Belgian, care 
a făcut recent o vizită in țara 
noastră. Au participat cei doi 
președinți ai P.S.B., Edmond 
Leburton. ș.
precum șl ceilalți membri ai de-

noartrd. Au 
președinți 
Le burton.
îeeafiei, președintele parlamen
tului. Achile Van Acker. L. Na-, 
meche, E. Glose, miniștri socia- 
lișfi, lecretaril naționali ai parti
dului socialtat, jcnatori. deputați, 
directorii ziarelor „Le Pcupie* ți 
„VoUugazci'; Dineul s-a desfă
șurat lntr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

Parada festiva a pionie
rilor ta cinstea cete! de-a &9-a ani
versări a creării organizației pionie
rilor sovietici 6 asoit loc in Piața 
Roșie din Moscova. Au participat 
39 Odă de copii. (T.A.S.S.).

0 delega]le economicu 
guvernamentala binnanâ, 
condusă de U twin, ministrul plani
ficării șl finanțelor, se află‘.In vizliă 
la Pekiri. Cu acest prilej, Fan I. mi
nistrul pentru relațiile economice cu 
străinătatea a! R.P. Chineze, a oferit 
o recepție. (China Nouă).

Consultările pentru for- 
marea noului guvern turc 
pe care ie Întreprinde premierul de
semnat. Ferit Melen. ®-au încheiat [ol 
seara. Premiero’ desemnat a decla
rat că‘va aștepta plnă olmbătă răs
punsul liderilor partidelor politice la 

■ propunerile pe care le-a făcut în 
scopul asigurării cooperării In cadrai 
unei coaliții guvernamentale, care sl 
pună capăt actualei crize politico din 
țară. (U.P.L),

C. C. al P. C. Francez
a

PARIS 19 (Agerpres). — La Paris
6-au Încheiat lucrările plenarei C.C. 
al P.C. Francez. Partlclpanțll au 

. aprobat raportul Biroului Politic 
privind situația jtollt’că din țară după 
recentul referendum — raport pre
zentat de Gaston PIJssonnier. într-o 
rezoluție se exprimă satisfacția pen
tru ratificarea tn Bundestagul vest- 
german a tratatelor KF. a Germa
niei cu U.R.SK. șl Polonia. O rezo
luție in problema situației din Indo
china condamnă escaladarea de călr'a 
S.U.A. a războiului din Vietnam.

•î (J
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Buna recompensă 
la mica publicitate

Este Lon ; Noi, este mareșal, 
este uzurpator și aste foarte 
darnic.. A dăruit baze militare 
forțelor armate ale S.U.A.. s-a
dăruit pe sine însuși si a dorii ' 
din fot sufletul să le dăruiască 
întreaga Cambodgle — nereu- ■ 
jind doar din motive indepen
denta de voința ta. A dăruit, 
aiuhei din țoală inima, gloanțe 
îi ani de temniță J mililanțllor 
palrioți. De fapt e dispus sfl dă
ruiască orice — numai să rdmt- 
nd mareșal st uzurpator.

Deți se află la slrlmioart — 
spafiul teritorial pe care tsi mai 
poale exercita dărnicia s-a 
strlmtat. efectiv, foarte mult — 
nu si-a pierdui înclinația spre 

■ generozitate filantropică. Acum 
clteva zile Lon Noi a ținui o 
cuvlntare radiodifuzate, in care 
a tinut să dăruiască patrioților 
oferte ■ si promisiuni din cele 
mal ispitiloare : l-a chemai pe 
patriofi să sa predea, ancaJIrS?” 
du-se că le va construi lagăre W 
care să fie internați sub supjras-, 
vegherea Crucii Roșii Internași 
tlonale (deci o garanție că nw' 
vor fi spinzuratl prea mult). Si 
nu numai ali-t : Ie-a promis că 
dacă se vor preda cu arme cu 
tot vor primi «i „bune recom
pense".

Păcat da deranjul la radiodi
fuziune. Se putea rezolva cu un 
anunț F 
„cumpăr 
pensă c 
Wii 
retal filantrop, 
rionetă, uzură

la mica publicitate: 
sau ofer bună recom- 

cui va găsi un popor 
mer dispus să suporte un ma- 

.......... eu motor de ma- 
doar morală. Aș- 

tent îi provincia”.
In orice car. răspunsurile curg. 

Foarte numeroase ji arzătoare, 
foarte răsunătoare, din toate 
porțile »i de toate calibrele.

VIENA 19. — Corespondentul nos

O comisie 
și o dilemă

Foarte" meliculoși itnt clle- 
. odată unii britanici. Probabil 

dintr-un asemenea spirit de me
ticulozitate s-a născut inițiativa 
de a să trimite în Rhodesia, fai
moasa „comislunc Pearce" cu 
misiunea de a ancheta dacă 
populația btUiinașâ este de a- 
cord cu acordul Douglas Home 
— Ian Smith privitor la „inde
pendența Rhodesiei (fațadă pen
tru legalizarea regimului raîisț 
al țârii). .Se auziseră, parcă, po 
afurici: niite < adieri de zvonuăl 
cum. că-vreo dțiva băștinași, in 
ciuda bucuriei da a-ri vedea con
sacrată iltuația de iclavi, n-ar 
saluta acordul chiar cu cel mai 
frenetic, entuziasm — iar comi- 
jia Pearce s-a deplorat in Rho
desia să despartă adevărul de 
neadevăr.

, Și l-a despărțit. Cu conclu
zia, surprinzătoare, că „popu
lația rhoderlană* tn ansamblul 
el răspunde -nu» și respinge a- 
cordul Douglas-Smith".

O concluzie foarte clară, afli 
de clară că abia creează o nouă 
dilemă : să se renunțe la respec
tivul acord sau să se constituie, 
din spirit de meticulozitate, o 
altă comisde care să verifice mo
dul cum a verificai lucrurile co
misia Pearce 7

Deschiderea lirgului 
internațional de primăvară 

tn capitala ungaTă s-a dejchta 
vineri dimineața noua ediție d 
Tirgului internațional de primăva
ră. Alături dc peste 1 100 de între
prinderi ’ale țârii gazdă; la tirg 
participă 1700 de întreprinderi in
dustriala și firme comerciale din 41 
de țări. Printre participant expun : 
Uniunea Sovietică. R. F. a Germa
niei', Anglia, .Italia; Cehoslovacia, 
Japonia, Spania, Pakistan; Brazi
lia, Polonia, S.U.A,, Irak șl, după 
mai mulți ani, participă din nou 
cu un mare, pavilion propriu- RJ?. 
Chineză.

România, pyezenlă cu un pavilion 
propriu, se numără printre marii 
expozanți ai tirgului. Produsele 
intreprinderilor industriei româ
nești slnt expuse pe o suprafață de 
1 81K) metri pdtrați.

Pavilionul țării noastre a fost vi
zitat după deschiderea oficială a 
tirgului de către Jeno Fock. pre
ședintele guvernului ungar. Naers 
Rczso, membru al Biroului politic, 
secretar al C.C. al P.MS.U.. și alte 
persoane oficiale. La gtandul pro
duselor electronice. Jenă Fock a 
avut cuvinte de laudă pentru cali
tatea produselor românești din do
meniul tehnicii de calcul, exprimln- 
du-șl convingerea că in ce! mai 
scurt timp intre industriile româ
nești și ungare din acest domeniu 
se, va realiza, o largă cooperare.

AI. PIIMTEA

Agențiile de presă a- 
nunță Izbucnirea unei 
crize „fără precedent” 
In raporturile dlntro 
autoritățile "de 1a Bag
dad și societatea brita
nică „Irak Petroleum 
Co*. Intr-un comunicat 
dat publicității zilele 
trecute, guvernul ira
kian acuză compania șl 
cele două filiale alo 

• sale care operează in 
dmpurile petrolifere de 
efl inSarr/'KăIMnr^n vyujpojuiku ricmic* varo s-ar uuqu-
preslunî iimriare â- ca ln Miul dnd ele nu ce Printr-o națtonallza- 
supra Irakului, apllcind vo? da. Plnă ta 23 mal. re a bunurilor societății 
o iKililieA ele scădere a un răspuns satisfăcător in eventualitatea 
producției de (Iței*. 1 ‘ 'J?.

Dacă rwtringerea ex- sporirea producției șl cererii irakiene”'

tracțlel se^ va menține participarea statului la
„Mossul Petro- companie, va lua „toate 

- ! cflre ie Irakului plnă ta sflrșl- consideră necesare pon
tai anului pot atinge a- tru apărarea intereselor 
proxlmaliv 390 milioane naționale șl a drcpturl- 
de dolari, ceea ce ar a- lor legitim o alo poporu- 
vea „grave repercusiuni '■>’ 
asupra proiectelor de 
dezvoltare economică a 
titeti*.

D’ntr-o ademenea__ H______________
perspectivă, guvernul a- să o soluție «â l’aigâ- 
vertizează companiile ricnne» care s-ar tradu-

numai acolo unde ope- capitalul investit dâ 
rează „Mossul F_D- ______ _ ..
lcum Co°, pierderile măsurile pe 
Irakului plhfi la sflrșl- consideră ne

igi 
lit

Iul Irakian”.
Comentfnd această 

poziție, cotidianul fran
cez ,;Le Monde* apre
ciază că ,nu este exclu-

i

plenarei C.C. al P.C.A;
tru, P. Stăncescu. transmite : La 
Viena a avut loc, in zilele do 15 și 19 
mal, o plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Austria. 
Cu acest prilej a fost discutata si
tuația politică dta Austria. S-a a- 
doptat o hotărtre conțlnind propu
nerile P.C. din Austria pentru stă
vilirea scumpete! — propuneri care 
reprezintă singura alternativă la 
politica patronatului și a guvernului, 
între altoie, P.C. din, Austria cere . 
oprirea Imediată, prin lege, a creș
terii prețurilor șl chiriilor, limitarea, 
prin lege, a profiturilor marilor co
merciant! și Interzicerea tuturor 
cartelurilor, sporirea Bălăriilor ca o 
compensare a scumpetei șl. ca o re
distribuire a venitului național In 
favoarea oamenilor muncit

Două proverbe 
agrotehnice

Unul este binecunoscutul 
semeni aceea culegi". Do 
îd verifice proverbul, doi 
vanți americani, profesorii ce 
nlversitari Arthur Westing, bU>^' 
log, și E. Pfeiffer, zoolog, 
publicai sinteza a trei turnee de 
«ludiu ; întreprinse in Vietna
mul'da sud. Cu concluzia că 
bombardamentele au provocat 
o gravă alterare ecologică a me
diului natural.

■ Premise cifrice : in intervalul 
• 1965—1972 (înaintea actualei pe

rioade de intensificară a bom
bardamentelor) trupele america
ne au făcut să explodeze deasu
pra Indochinci 11 milioane 7C9 
de mii (one explozibil. Si cum 
orice studiu agronomic nu poate 
face abstracția de ingrâsâmintele 
la hectar, savanțll au calculat și 
ei media respectiv' " ‘ 
169 kg da explozibil
rect, .
nat aceea se culege : studiul a- 
rată că ș-au format astfel 28 

jltoane de cratere artificiale, 
fiind dislocați aproape 3 mi
liarde mclri cubi de pămlnt; 
din-cauza acestor cratere, majo
ritatea foarte adinei șl pline de 
apd^ agricultura a devenit • im
mense ; s-a produs o eroziune

tied — adică
... „„J pe hectar.

Iar proverbul s-a dovedit co- 
tntr-adebăr ce s-a semâ-

__ •>' 'tinell
la cererile sate privind satisfaceri Incomplete a

fîîl Govemul Vcnezuelel a cerul concernului petrolier american „Supe- 
rior oii of California* să schite, in decurs de două rdtplămînl, suma 

de 93 milioane dolari pe caro o datorează statala! venezuelean. Ministrul 
de ffaanțc al. Vcnezuelel a declarat presei că Jumătate din această sumă 
o reprezinte Impozitele pe venit, pe care concernul a refuzat sistematic să 
Ic achite Ineeplnd din anal 1931, Iar cealaltă paric — penalizările pentru 
refuzul de a achita sumele datorate stalului.

J '■ , ' ' ; ‘ ' t; S« i: . . , ■ ■ ’’ i . b ■ ■ ■

KM La Budapesta a fost semnat an protocol privind schimburile de
■ mărfuri pc anul 1972 dintre Ungaria șl It F. a Germanici șl eolabo-, 

rarea economică și tehnică a celor două țări. Protocoial prevede o lărgire 
suhslaniială a exporturilor ungurești de mărfuri, asupra cărora mal există 
restricții in ILF.G. De asemenea, va crește contingentul do mărfuri Imper
iale de Ungaria din R.F.G. (M.T.I.).
re'*':’ . ' ' ■ re -re
HO delegație' a firmei italiene „Flat”, condusă de directorii Vicenzo

■ Burta și Ermannp Pedrara, a avut convorbiri Ia Varșovia in probleme 
ale colaborării dintre Ministerul Construcțiilor de Mașini și firma 
„Hal*. (P.A.P.).

BEDACTLA SI ADMINISTRAȚIA g București, Plata Sclntelt, Tel. lî M 10. 11 SO El Abonamentele se fae,
Calea Gri viței nr. S4—S3, P.O.B. - ---------

La ediția din acest an a Festi
valului international al filmului 
de la Cannes marele premiu 
pentru regie a revenit cx-aequo 
regizorilor italieni Francesco 
Rosti ți Elio Petri. Realizarea 
primului dintre el, „Afacerea 
Mattei”, s-a bucurat de un deo
sebit succes, deoarece abordează 
o problematică cu profunde re
zonante sociale, tn palmaresul 
festivalului mal figurează. InȘre 
altele, filmul sovietic ..Solaris* 
al regizorului Andrei Tarkovski 
(Marele Premiu special al Juriu
lui). producția ■ameiicaiîi .Aba
torul numărul 5", semnată de 
George, Roy Hill, (Premiul spe
cial al juriului) ti „Psalmul 
roșu”, realizat de regizorul un
gar Miklos Jancso

milioane de cratere artificiale, 
fiind dislocați aproape 3 mi
liarde metri cubi de pămlnt; 
din cauza acestor cratere, majo
ritatea foarte adinei șl pline de 
apă, agriculiura . a devenit • im
posibil de practicat pa zone i- 
galopantă a solului șl o disper
sare a stratului de humus — cu 
pericolul unei sterilități perma
nente a solului (s-a amintit câ 
In clmput VerdunuluL care a 
cunoscut o canonadă incompa
rabil mai slabă (n timpul pri
mului război mondial, nici azi, 
după peste 50 de ani, nu se 
poate practica agricultura). Sa
vanta americani au declarat că 
s-au grăbit să dea publicității 
concluiUfe itudlului." fără d mai 
cerceta efectele asupra faunei 
îi florei; conzecințele utiUzârU 
chimicalelor defoliants, apari
ția unor noi specii de insecte 
purtătoare de maladii grave ale 
căror larva se d-lectează In a- 
pele bdltinde ale craterelor.

...Explozia oricărei bombe pro
voacă un suflu, adică un fel de 
vlnt puternic. Evoluția situației 
din vietnam face inutilă o ve
rificare specială și a celui de-al 
doilea- proverb — „elite seamă
nă vini culege furtună".

N. C.
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