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Delegația Partidului Muncii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri 19 
mai, delegația Secției internaționale 
a Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, condusă de 
tovarășul Kim long Nam, membru 
al C.C. al P.M.C., prim-adjunct al 
șefului Secției internaționale a C.G. 
al P.M.C., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.G.R., Teodor Marinescu și Ghi- 
zela Vass, șefi de secție la C.G. al 
P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Li 
Ho Zang, însărcinatul cu afaceri 
a. i. al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

■ Cu acest prilej, conducătorul de
legației coreene a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de caldă prietenie, din partea tova
rășului Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Corcea.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
tovarășului Kim Ir Sen un salut căl
duros, împreună cu urările de suc
ces deplin în opera de construcție 
a socialismului, în lupta pentru

din Coreea
reunificarea pașnică și independentă 
a patriei.

In cursul convorbirii a lost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de strînsă 
colaborare și prietenie frățească din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei unității țări
lor socialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale

Primirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Deschiderea lucrărilor Conferinfei
pe fără a inginerilor și tehnicienilor

Delegația economică belgiană

In prezența l o v a r a f u l u i 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, vineri diminea
ța au început în Capitală lucră
rile Conferinței pe țară a ingine
rilor și tehnicienilor, eveniment 
cu profunde semnificații în viața 
intelectualității tehnice românești, 
în progresul neîncetat și rapid al 
științei și tehnicii, în introducerea 
în producție a celor mai noi cu
ceriri ale cercetării aplicative.

La ședința de deschidere a con
ferinței au luat parte tovarășii 
ION GHEORGHE MAURER, 
EMIL BODNARAȘ, MANEA 
MANESCU, GHEORGHE PA
NA, GHEORGHE RADULES
CU, VIRGIL TROFIN, 1LIE 
VERDEȚ, MAXIM BERGHIA- 
NU, GHEORGIIE CIOARA, 
FLORIAN DĂNĂLACHE, E- 
M1L DRAGĂNESCU, JANOS 
FA'ZEKAS, PETRE LUPU, DU
MITRU POPESCU, LEONTE 
RAUTU, GHEORGHE STOICA, 
IOSIF BANC, PETRE BLAfO- 
V1C1, MIRON CONSTANTI- 
NESCU, MIU DOBRESCU, MI
HAI GERE, ION IONIȚA, VA- 
SILE PATILINEȚ, ION STA- 
NESCU. ION DINCA.

Participa, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și obștești, oa
meni de știință, cadre didactice 
din învățămîntul superior, munci- 
tori-inovatori.

Sub cupola Ateneului Român, 
timp de trei zile, cei 800 de dele
gați și invitați din întreprinderi 
și centrale industriale, de pe șan
tierele ele construcții, din agricul
tură și din alte sectoare țțle eco
nomici — reprezentând pe cei mai 
bine de 280 000 de ingineri și 
tehnicieni din țara noastră, care, 
prin întreaga lor activitate, sînt 
organic legați de popor, de nă
zuințele sale, profund atașați po
liticii partidului — vor analiza 
activitatea desfășurată de Consi
liul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, de organismele te
ritoriale ale acestuia, de l„ 
ma conferință pînă în 
Ei vor dezbate pe larg 
ce revin în continuare 
tehnice în înfăptuirea 
program de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului. 
In același timp, acest forum al 
inteligenței tehnice românești se 
circumscrie în sfera acțiunilor ca
re au loc în întreaga țară în in-

la tilti- 
prezent. 
sarcinile 
cadrelor 
vastului
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RAPORT
asupra activității desfășurate de Consiliul National 

ai Inginerilor și Tehnicienilor și cu privire la sarcinile 
ce revin intelectualității tehnice, alături de totî oamenii 

muncii, pentru înfăptuirea programului de construire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de 

Congresul ai X*lea al Partidului Comunist Homân
Lucrările Conferinței pe țară 

a inginerilor și tehnicienilor au 
•loc în condițiile în care clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, întregul nostru popor 
muncește cu devotament pentru 
traducerea în viață a mărețelor 
obiective ale Congresului al 
X-lea al partidului și realiza
rea sarcinilor de plan pe 1972; 
în viața internațională se afir
mă justețea politicii externe a 
țării noastre ca o politică realis
tă, constructivă, profund inter
național istă, pusă în slujba 
creșterii prestigiului socialismu
lui în lume, promovării păcii 
și colaborării între popoare.

După ce evocă realizările ob
ținute în economia națională în 
cincinalul precedent și în pe
rioada care s-a scurs din actua
lul cincinal, raportul prezentat 
de Constantin Dinculescu, pre
ședintele C.N.I.T., arată că în 
anii construcției socialiste s-a 
format un puternic detașament 
de cadre tehnice, care numără 
cca. 114 000 ingineri și 150 000 
tehnicieni, capabile să rezolve 
cu succes problemele pe care le 
Iridică revoluția științifică și 
tehnică, organizarea modernă ti 
producției, construcția econo
miei socialiste.

Atașată profund politicii 
(Partidului Comunist Român, 
împreună cu clasa muncitoare și 
țărănimea, intelectualitatea teh
nică participă cu competență și 
înaltă conștiință la înfăptuirea 
(politicii partidului de continua
re în ritm susținut a industriali

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Este deosebit de plăcut pen
tru mine și pentru ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului să luăm parte la 
Conferința inginerilor și tehni
cienilor. Doresc, cu acest prilej, 
ca, în numele Comitetului Cen
tral ai partidului, al Consiliu
lui de Stat, al guvernului și al 
meu personal, să adresez celor 
prezenți în această sală, tuturor 
cadrelor tehnice din România, 
un salut călduros. (Aplauze pu
ternice).

Această reuniune a reprezen
tanților inginerilor și tehnicie
nilor este chemată să dezbată 
sarcinile ce revin intelectuali
tății tehnice din România în ac
tivitatea consacrată sporirii și 
perfecționării continue a pro
ducției materiale și creșterii 
eficienței economice, ridicării 
nivelului de civilizație și bu
năstare al întregului nostru po
por.

Trecînd, după eliberarea țării, 
la edificarea noii orînduiri so
ciale pe pămîntul României, 
partidul comunist a pus în fața 
întregului popor sarcina făuririi 
unei baze tehnico-materia- 
le superioare, a dezvoltă
rii accelerate a forțelor 
de producție, a organizării 
moderne a întregii economii, 
eonsiderînd că de rezolvarea a- 
eestei importante sarcini depin
de progresul multilateral al pa
triei noastre, viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste. (A- 
plauze puternice).

In anii socialismului au fost 
înălțate pe tot cuprinsul țării 
mii și mij de întreprinderi in
dustriale și agricole noi. dotate 
cu tehnică avansată. Noile în
treprinderi ridicate în toate re
giunile țării au schimbat radical 
înfățișarea patriei noastre, au 
determinat modificări profunde 
în condițiile de muncă și de 
viață ale oamenilor muncii, în 
ridicarea gradului de civilizație 
materială și spirituală a între
gului popor. România realizea
ză astăzi o gamă largă de pro
duse industriale moderne, reu
șește în măsură tot mai marc 
să asigure, din producția inter
nă. utilarea noilor obiective e- 
conomice, participă activ la di
viziunea internațională a mun
cii. In ultimii ani, în industria 

zării țării, de dezvoltare ascen
dentă și armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale 
în condițiile sporirii continue a 
eficienței, de făurirea unui ni
vel tot mai înalt de trai și ci
vilizație a întregului nostru po
por.

Un număr tot mai mare de 
cadre tehnice, alte categorii de 
specialiști și de oameni ai mun
cii sînt atrase la activitatea 
de creație, de invenții și inova
ții, în scopul perfecționării teh
nicii și organizării producției, 
la munca pentru perfecționarea 
pregătirii cadrelor.

Raportul citează în continuare 
numeroase exemple care ilus
trează faptul că, acolo unde co
misiile inginerilor și tehnicieni
lor se ocupă de problemele ma
jore ale producției, atrag în 
număr mare inginerii și tehni
cienii, economiștii și alți spe
cialiști și, alături de ei, munci
tori și maiștri, efectele activi
tății se resimt totdeauna favo
rabil în producție.

Principalul aport al Consiliu
lui Național al Inginerilor .și 
Tehnicienilor a constat în orga
nizarea unei activități de spe
cialitate menite să sprijine ca
drele tehnice în lucrările pe 
care le efectuează, în întreprin
deri și instituții, pentru promo
varea progresului tehnic, stimu- 
lînd schimbul de informații și 
opinii, gîndirea creatoare, inge
niozitatea și energia în vede
rea soluționării competente și 

noastră s-a realizat o cotitură 
importantă în preocuparea pen
tru îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, pentru ridicarea 
calității produselor, pentru au- 
todotarea întreprinderilor, pen
tru crearea de utilaje și mașini- 
unelte cu caracteristici superioa
re, pentru introducerea cuceriri
lor științei și tehnicii moderne 
în producție. Cu toate acestea, 
trebuie spus că sîntem de abia 
la începutul procesului de mo
dernizare a industriei noastre 
socialiste corespunzător cuceri
rilor revoluției teh'nico-științifi- 
cc mondiale.

Toate realizările înfăptuite în 
anii construcției socialiste sînt 
rodul politicii marxist-leniniste 
a Partidului Comunist, al mun
cii eroice a clasei muncitoare, 
țărănimii, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, care aplică cu fermi
tate și elan în viață programul 
elaborat de partid — de înflori
re a tării, de ridicare a bunăs
tării tuturor celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice).

In procesul industrializării, 
clasa muncitoare și-a dovedit 
din plin energia revoluționară, 
spiritul de sacrificiu, talentul și 
capacitatea creatoare : din rîn- 
durile ei s-au ridicat zeci de 
mii de inovatori și inventatori, 
precum și nenumărate cadre de 
specialiști în multe domenii 
tehnice.

O dată cu dezvoltarea nume
rică și ridicarea nivelului teh
nic și profesional al clasei mun
citoare, partidul a acordat o a- 
tenție deosebită dezvoltării în- 
vățămîntului tehnic, formării 
cadrelor de specialiști, de ingi
neri și tehnicieni în toate do
meniile activității industriale. 
Se poate spune că în acești ani 
a fost creată o puternică inte
lectualitate tehnică nouă, care, 
împreună cu specialiștii mai 
vînstnici, și-a pus întreaga ca
pacitate și putere de muncă în 
slujba edificării societății socia
liste în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Astăzi, nu
mărul inginerilor este de circa 
12 ori mai mare decît în 1944; 
în întreprinderi, pe șantierele 
de construcții, în unitățile din 
agricultură, în activitatea de 
cercetare și proiectare lucrează 
circa 120 000 ingineri și peste 
1.60 000 tehnicieni. Intelectuali
tatea tehnică, lărgindu-și conti

eficiente a sarcinilor cuprinse în 
planurile tehnice Și de cerceta
re științifică.

Cu toate rezultatele bune, în 
activitatea comisiilor ingineri
lor și tehnicienilor se resimt li
nele lipsuri și neajunsuri; mul
ti} din ele au fost generate de 
o viziune îngustă a rolului a- 
cestora. In unele locuri nu s-a 
înțeles că ele sînt forma de a- 
tragere a tuturor cadrelor teh
nice la activitatea desfășurată 
de sindicate pentru mobiliza
rea oamenilor muncii la înfăp
tuirea obiectivelor economice, 
politice, sociale și culturale ale 
vieții din întreprinderi,

In problemele organizării pro
ducției și a muncii activitatea a 
fost mai redusă și ca o conse
cință a faptului că multe co
misii nu au reușit să antreneze 
în această acțiune economiștii, 
tehnicienii, maiștrii, muncitorii 
fruntași, pe toți specialiștii ca
pabili să-și aducă contribuția 
la găsirea și aplicarea măsuri
lor practice cele mai eficiente.

Lipsurile existente se datorea
ză și comitetelor sindicatelor, 
organelor sindicale teritoriale, 
care nu au militat pentru atra
gerea în activitate a tuturor in
ginerilor și tehnicienilor, nu au 
combătut tendințele de forma
lism, de festivism ale unor co
misii din întreprinderi sau ju
dețe.

Concentrîndu-și atenția asu
pra acțiunilor de specialitate pe 
plan central, Consiliul Național 

nuu rîndurile cu noi eleipente 
din rînduil clasei muncitoare, 
contopindu-se cu aceasta în 
muncă. în creația tehnică, a a- 
dus o contribuție de seamă la 
rezolvarea problemelor comple
xe puse de dezvoltarea și mo
dernizarea economiei naționale, 
la înfăptuirea programului ge
neral de edificare a socialismu
lui în România.

Doresc ca de la această tri
bună să adresez cele mai calde 
mulțumiri și felicitări clasei 
muncitoare — creatoarea indus
triei noi, socialiste din România 
—, puternicul nostru detașa-ț 
ment de cadre tehnico-ingine- 
rești care. împreună și în strîn- 
să unitate si colaborare cu cei
lalți oameni ai muncii dau via
ță politicii partidului, asigură 
mersul ferm înainte al țării pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși.

Poporul român a înfăptuit 
măreața operă revoluționară de 
înlocuire a orînduirii bazate pe 
exploatare și asuprire cu noua 
orînduire socialistă, în care oa
menii muncii sînt stăpîni pe a- 
vuția națională, pe roadele 
muncii lor, pe propriul lor des
tin. Trăim gstăzi într-o societa
te superioară din punct de ve
dere social și politic, care asi
gură oamenilor muncii o viață 
demnă, posibilitatea manifestă
rii plenare în conducerea tre
burilor tării, în întreaga viață 
economică-socială.

Cu toate succesele uriașe ob
ținute în anii de după elibera
re în creșterea potențialului ma
terial al țării, din punct de ve
dere al dezvoltării economice 
între România și țările avansa
te ale lumii, inclusiv unele țări 
socialiste mai dezvoltate, exis
tă încă un decalaj însemnat. 
Realitatea social-economică o- 
biectivă — nivelul venitului na
țional pe cap de locuitor, pon
derea populației agrare în tota
lul populației, precum și alți 
indicatori economici — demon
strează că mai avem încă 
un drum lung de parcurs 
pentru a lichida starea de îna
poiere de la care am pornit, 
pentru a ajunge la nivelul ță
rilor dezvoltate; de aceea tre

a sprijinit insuficient comisiile 
inginerilor și tehnicienilor din 
întreprinderi și instituții. Nea
junsuri se resimt și în ce pri
vește finalizarea manifestărilor 
organizate de C.N.I.T. pe plan 
central. Din analiza activității 
desfășurate în ultimii ani a re
ieșit că în cadru] sindicatelor 
sînt create toate condițiile pen
tru creșterea aportului activită
ții obștești la întreaga viață a 
întreprinderilor; rămîne în sar
cina comisiilor și Consiliului 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor să le folosească cît 
mai din plin pentru a da cadre
lor tehnice posibilitatea afir
mării capacității lor puse în 
slujba societății.

Referindu-se în continuare la 
sarcinile ce revin cadrelor teh
nice în etapa următoare, rapor
tul relevă că esența întregii ac
tivități a poporului nostru este 
lichidarea cît mai rapidă a de
calajului care desparte. țara 
noastră de țările dezvoltate, asi- 
gurînd ridicarea României pe 
treptele înalte ale progresului, 
civilizației și bunăstării mate
riale și spirituale.

Promovarea largă a. progre
sului tehnic — sejspune în ra
port — dezvoltarea cercetării 
științifice pe baza unor progra
me- prioritare, extinderea proce
selor tehnologice avansate, in
troducerea tehnicii electronice 
de calcul în producție, asimila
rea de noi produse în pas cu 
cerințele revoluției științifice și 

buie să spunem deschis că Ro
mânia continuă să fie o țară 
•în curs de dezvoltare.

Pentru lichidarea acestui de
calaj. pentru apropierea cît mai 
grabnică de nivelul țărilor a- 
vansate din punct de vedere e- 
conomic. Congresul al X-lea a 
pus în fața întregului popor 
sarcina intensificării eforturilor 
pentru dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale a societății, moder
nizarea industriei și agriculturii 
pentru realizarea unei economii 
în pas cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii mondiale, 
pentru valorificarea la maxi
mum, la un nivel superior, a re
surselor materiale și umane ale 
țării.

Practic lichidarea decalajului care 
ne mai desparte de țările dezvoltate 
din punct de vedere economic ridi
carea României la nivelul țărilor a- 
vansate ale lumii va mai dura, pro
babil, cîteva cincinale — pînă in 
1985 1990. Făurirea orînduirii so
cialiste, descătușarea energiei crea
toare a maselor eliberate de ex
ploatare și participarea acestora la 
conducerea societății, creează premi
sele pentru accelerarea dezvoltării 
multilaterale a țării, pentru realiza
rea progresului rapid al forțelor de 
producție, al bazei materiale a so
cietății. A făuri societatea socialistă 
multilateral dezvoltată înseamnă toc
mai a crea o economie avansată, o 
industrie modernă și o agricultură 
intensivă de înalt randament, o ști
ință înfloritoare care să asigure atît 
dinamizarea producției materiale cît 
și perfecționarea întregii societăți, 
o instrucție publică largă, de ’in 
nivel ridicat — adică a asigura con
diții care să permită satisfacerea 
plenară a nevoilor materiale și spi
rituale ale tuturor celor ce mun
cesc de la orașe și sate.

Avem toate condițiile ca pro- 
elaborat de Congresul al 

să fie nu numai îndeplinit, 
dar chiar depășit, parcurgem astfel 
mai repede drumul spre lichidarea 
subdezvoltării. Depinde de noi toți 
— și în primul rînd de clasa mun
citoare —, de țărănime, de intelec
tualitate, de toți oamenii muncii, fă- 

1 ră deosebire de naționalitate, ca Ro
mânia să ajungă într-o perioadă cit 
mai scurtă la nivelul țărilor dezvol
tate. Avem o bază socială nouă, so
cialistă, puterea se află în mîna po-

(Continuare în pag. a 2-a)

gramul 
X-lea

tehnice, perfecționarea continuă 
a organizării producției și a 
muncii, creșterea eficienței în
tregii activități economice sînt 
numai cîteva din direcțiile de 
activitate în care cadrele tehni
ce pot aduce o contribuție sub
stanțială pentru valorificarea 
cît mai deplină a resurselor na
turale ale țării, capacităților de 
producție și a potențialului u- 
man din întreaga economie.

Trecînd la aspectele legate de 
contribuția cadrelor tehnice la 
realizarea programelor de cer
cetare științifică, raportul rele
vă că, în etapa actuală, în cer
cetarea științifică, ponderea ma
re revine cercetării de dezvol
tare, realizată în institutele de 
cercetări și proiectări, în labo
ratoarele uzinale.

Parte integrantă a procesului 
de introducere a tehnicii noi în 
producție, o manifestare a crea
ției de masă, o constituie miș
carea inventatorilor și inovato
rilor. Numai în anul trecut, a- 
portlil celor 30 000 inovatori și 
inventatori a depășit 1,7 miliar
de lei.

Cu toate rezultatele pozitive 
obținute, aplicarea în producție 
a soluțiilor date de cercetarea 
științifică, a invențiilor și ino
vațiilor este încă restrînsă.

In iomeniul invențiilor și 
inovațiilor, apar fenomene de 
țărăgăneală în executarea pro
totipurilor, lipsă de interes în 
generalizare datorate și unor

(Continuare in pag. a 3-a)

Vineri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
delegația Oficiului belgian de 
comerț exterior și Comitetuhr 
economic belgian pentru Româ
nia. condusă de Constant Meis
sen, președintele Comitetului 
belgian pentru România, care 
se află în vizită în țara noastră.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri Manea Mănescu, preșe
dintele Consiliului Economic. 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior. Nico
lai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice. Mihail Florescu

Sc ridică un nou etaj Ia blocul E 3—3 din cartierul 
A ero po rt—Pct roșan i.

In imagine, șeful de echipă Zoltan Kispal și colegii de 
muncă Petre Viezure și Ilie Z- Tihală montînd unul din pa
nourile de prefabricate la noul bloc.

ÎMBUNĂTĂȚIREA 0R6ANIZÂRII Șl CONDUCERII
RAMURILOR

In ansamblul măsurilor adoptate 
de Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din decem
brie 1967 cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării eco
nomiei naționale, corespunzător ce
rințelor actualei etape de dezvol
tare a societății socialiste a Româ
niei, lin loc important îl ocupă îm
bunătățirea organizării și conduce
rii ramurilor producției materiale. 
Conferința Națională a P.C.R. din 
1967, ținînd seama de particularită
țile dezvoltării forțelor de produc
ție moderne, de creșterea capacită
ții economiei, de necesitatea punerii 
mai depline în valoare a avantaje
lor concentrării activității economi
ce — a hotărît organizarea centra
lelor industriale și a altor mari 
unități economice similare, care să 
reunească întreprinderi de producție, 
institute de cercetare și proiectare, 
activități de deservire a producției, 
de aprovizionare și desfacere. Așa 
s-au creat condiții mai favorabile 
pentru organizarea superioară a pro
ducției și circulației bunurilor mate
riale, apropierea organelor de con
ducere de activitatea economică con
cretă, folosirea rațională a cadrelor, 
mai buna fundamentare a deciziilor, 
creșterea operativității în dirijarea 
proceselor economice. Organizarea 
conducerii industriei republicane pe 
trei verigi — minister — centrală 
— întreprindere, reprezintă o mă
sură esențială în vastul plan de per
fecționare a conducerii și planifică
rii economiei naționale adoptat de 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din decembrie 
1967 și de Congresul al X-lea ai 
P.C.R. Ea dă posibilitatea ca în 
conducerea economică să se realizeze 
mai multă suplețe, capacitate spori
tă de adaptare la multitudinea și 
diversitatea problemelor pe caic le 
ridică economia socialistă .în clapa
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SERALE
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23 mai, ora 17.

© STUDIUL INDIVIDUAL 
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Se vor preda ultimele te
me și se vor prezenta între
bările pentru examen.

ministrul industriei chimice, 
lean Avram, ministrul industri
ei construcțiilor de mașini, Flo- 
rea Dumitrescu ministrul finan
țelor Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare. Roman Mol
dovan, președintele Camerei de 
Comerț. Vasile Gliga, adjunct 
al ministru iu; afacerilor exter
ne, Gheorghe Oprea și Ion Ro- 
mânu, consilieri ai președinte
lui Consiliului de Stat, Ion St. 
Ion. vicepreședinte al Consiliu
lui Economic, membri ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale economice.

Din partea belgiană au fost 
prezenți Edouard Decastiaux. 
ministru! plenipotențiar la Mi
nisterul Afacerilor Externe,

PRODUCȚIEI INDUSTRIALE
actuală în dezvoltare, de optimizare 
a soluțiilor și de fructificare la ma
ximum a resurselor materiale și u- 
mane ale economiei noastre.

Noua structură organizatorică a

f IN 
1NTIMPINAREA 
CONFERINȚEI 
NAȚIONALE 

A 
PARTIDULUI

conducerii economiei realizează a- 
propicrea conducerii de producție, 
îmbunătățirea formelor și metodelor 
de conducere, prin instituirea con
ducerii colective, atragerea unor ma
se tot mai largi la elaborarea și a- (Continuare în pag. a 3-a)
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O întrebare pe buzele tuturor:
CORfl VA FI ÎN ACEST

AN LA COSTEȘTI ?
Pe meleagurile hunedorene luna florilor a căpătat o 

semnificație aparte. Intr-una din duminicile sale, tinerii dm 
toate colțurile județului iși dau întilnire pe străvechea vatră 
dacică de la Costești, aducind un pios omagiu strămoșilor 
care cu două milenii în urmă nu luptat vitejește pentru 
a-și apăra hotarele de invadatori. Intîlnirea tineretului cu 
istoria — aflată la a 4-a ediție — a intrat în același timp 
in tradiția vieții noastre cultural-artistice, demonstrîndu-și 
puternicele sale valențe educative. De această dată manifes
tarea va avea loc în zilele de 20—21 mai. Afișele care o a- 
nunță au început să impînzească orașele și satele iar acolo, 
in inima munților, se fac pregătiri febrile pentru primirea 
oaspeților. Cum va fi la Costești 2 Iată întrebarea care fră- 
mîntă pe mii de tineri și virstnici nerăbdători să se rein- 
tilnească pe locurile atît de dragi. Pentru a le satisface cu
riozitatea ne-am adresat tovarășului CONSTANTIN PU It- 
CILEAN, secretar al comitetului județean al V.T.C., organi
zatorul acestei manifestări de amploare — cu rugămintea 
de a ne descrie atmosfera și cadrul în care se va desfășu
ra intîlnirea. Așadar...

I
8
8
8
8

— Cum își va întîmpina 
Costeștiul oaspeții ?

— Va încerca să fie o gazdă 
cît mai primitoare și ospitalie
ră. A fost constituit un co
mandament județean sub coor
donarea căruia se fac toate 
pregătirile. Unii răspund de a- 
sigttrarea mijloacelor de trans
port, alții se îngrijesc de pro
blema deservirii iar mai multe 
instituții pregătesc programul 
cultural-artistic. Mobilizarea de 
forțe este imensă. Peisajul va 
cunoaște unele înnoiri. In mare
le amfiteatru natural am ame
najat o scenă corespunzătoare, 

Willy Monfils, inspector gene
ral la oficiul belgian de comerț 
exterior. precum și ceilalți 
membri ai delegației.

A participat de asemenea, 
Jan Adriaenssen. ambasadorul 
Belgiei la București.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost) 
evocate cu satisfacție bunele ra
porturi existente între România 
și Belgia — țări care sînt preo
cupate de asigurarea consolidă
rii destinderii și cooperării, rele- 
vîndu-se că aceste legături tra
diționale creează condiții favo
rabile pentru evoluția ascenden
tă a colaborării jconomice și 
tehnico-științifice. A fost subli
niată dorința comună de a dez
volta pe mai departe și diversi
fica relațiile economice ma a- 
les prin intensificarea cooperă
rii industriale și tehnico-științi
fice dintre cele dotiă țări Au 
fost relevate. în context posi
bilitățile ample de cooperare, in
clusiv crearea de întreprinderi 
mixte, pe care le oferă preocu
pările României și I Belgiei de 
a-și dezvolta economia și a ri
dica nivelul ei tehnic. S-a ex
primat convingerea Ică vizita 
delegației belgiene și discuțiile 
purtate au permis o mai bună 
cunoaștere a necesităților tării 
noastre și căilor de înfăptiFre 
a cooperării, că ele vor duce la 
inițierea unor acțiuni concrete, 
contribuind astfel la promova
rea si adîncirea relațiilor bila
terale

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de cordialitate.

„Mînitehnicus"
In cadrul concursului „Miniteh- 

nicus" din acest an, școlile și ca
sele pionierilor din Valea Jiului 
s-au înscris cu un număr impre
sionant de lucrări. In aceste zile, 
lucrările sînt prezentate in cadrul 
unor expoziții școlare, cele mai 
interesante urmînd a fi selecțio
nate pentru expozițiile orășenești.'

Este, reamintim, un concurs in 
care pionierii din municipiul nos
tru au obținut, în anul trecut, 13 
medalii de aur, suces pe care-l 
dorim reeditat.

doptarca deciziilor, exprimă preocu
parea consecventă a partidului pen
tru lărgirea și adîncirea democrației 
socialiste, abordarea realistă și crea
toare a principiului organizatorii! 
fundamental al conducerii economice 
— centralismul democratic.

In raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
X-lea Congres al partidului se spu
ne : „In aplicarea hotărîrilor Con
ferinței Naționale cu privire la re
organizarea industriei este necesar riî 
se urmărească cu atenție ca centra
lele să nu devină verigi intermedia
re intre întreprinderi și ministere, ii 
complexe de unități productive or
ganic integrate, direct răspunzătoare 
de îndeplinirea planului.

Centrala industrială este o verigă 
de conducere a industriei, organi
zarea acesteia ca și a marilor uni
tăți cu statut de centrală s-a fă
cut prin gruparea unor întreprin
deri de producție, institute de cer
cetare și proiectare, activitate do 
deservire a populației, de organi-

intrarea este străjuită de un 
arc de triumf zidit, iar în apro
piere de cabană se va deschide 
o cramă a dacilor. Au fost ame
najate, de asemenea, terenuri 
de sport și alte mijloace pen
tru activități distractive. Aș 
mai adăuga că, la sosire, oaspe
ții vor fi întîmpinați cu sunete 
de tulnice și fluiere, așa cum 
este obiceiul prin partea locu
lui...

— Pe participanți îi va inte
resa în primul rînd, programul.

Al. BALGRADEAN

((Sontinuare în pag. a 3-a)
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porului; prin noi înșine trebuie că 
făurim — și vom făuri o societate 
superioară ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Pornind de la aceste considerente 
și cerințe, actualul cincinal prevede 
ca industria să se dezvolte într-un 
ritm anual de 12 Ia sută, astfel In
cit ea să-și întărească poziția con
ducătoare în economie, participînd 
în final cu aproape 65 la sută la 
formarea venitului național. In 
cursul cincinalului se vor consuni 
circa 1 500 de întreprinderi indus
triale noi, urmărindu-se cu deosebi
re dezvoltarea rapidă a ramurilor 
moderne ce creează produse de va
loare economică superioară, cum 
sînt : construcția de mașini, indus
tria chimică și petrochimică, ener
getică și altele.

După cum se știe, în pre
zent se elaborează lucrări de 
prognoză menite să definească lini
ile orientative ale evoluției econo- 
mico-socialc a țării pînă la sl'îrșitul 
acestui secol. Ne propunem ca în de
ceniile următoare să creăm o in
dustrie puternică, la nivelul tehni
cii și științei moderne, care să aibă 
ca ramuri de bază electronica si 
electrotehnica, mecanica fină, con
strucția de utilaje tehnologice, con
strucțiile navale, producția de mase 
plastice, de fibre sintetice, energia 
nucleară și altele. Acordăm o mare 
atenție progresului rapid al agricul
turii care în următoarele cincinale 
va trebui să asigure producții ridi
cate, la nivelul țărilor dezvoltate din 
acest punct de vedere. După cum se 
cunoaște : facem eforturi serioase în 
vederea mecanizării, chimizării, a 
irigării terenurilor și altor îmbună
tățiri 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 între
gului popor, făurirea condițiilor ca 
omul societății noastre să ducă o 
viață demnă, tot mai - îmbelșugată. 
Vom face totul pentru a asigura, 
an de an, ridicarea bunăstării po
porului nostru. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

înfăptuirea programului elaborat 
de Congresul al X-lea — făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate — presupune perfecționa
rea continuă a relațiilor socialiste 
de producție, a organizării între
gii societăți, crearea cadrului orga
nizatoric corespunzător pentru par
ticiparea la conducerea țării, la e- 
laborarca și înfăptuirea politicii 
partidului, la desfășurarea întregii 
vieți sociale și economice, a tutu
ror categoriilor de oameni ai mun
cii, a întregului popor. Numai pe 
această bază, asigurînd unirea efor
turilor întregului popor și partici
parea activă a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii la elaborarea 
politicii interne și externe, dezvol- 
tînd democrația socialistă, se poate 
făuri socialismul multilateral dezvol
tat în România. Sînt cunoscute mă
surile adoptate în ultimii ani în a- 
ceastă direcție. Conferința Națională 
e partidului, caic va avea loc în 
a doua pane a lunii iulie, urmează 
să facă bilanțul realizărilor de pî- 
nă acum și să stabilească noi mă
suri pentru perfecționarea în conti
nuare a organizării și conducerii e- 
conomiei, a întregii vieți sociale, 
pentru aplicarea în viață a tutu
ror hotărîrilor Conferinței Naționale 
și a Congresului al X-lea. Procesul 
de perfecționare a conducerii so
cietății, de dezvoltare a democra
ției socialiste va trebui să se am
plifice, să constituie o preocupare 
permanentă a partidului și statului 
nostru, acesta fiind un factor de 
scamă al edificării cu succes a socie
tății socialiste, al creării condițiilor 
pentru trecerea la făurirea comunis
mului in România.

O atenție deosebită acordăm 
afirmării în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste. Este 
de înțeles pentru toți că socie
tatea pe care o edificăm trebuie 
să asigure o justă repartiție a 
venitului național, corespunză
tor rolului și importanței pe ca
re diferitele categorii de oameni 
fii muncii o au în producția ma
terială și în viața socială. Tre
buie, de asemenea, să facem to
tul pentru a lichida vechile 
mentalități și stări de lucruri 
care, din păcate, se mai mani
festă și se vor mai manifesta în
că multă vreme și în societatea 
noastră. Ingrijindu-ne de dez
voltarea bazei materiale, de 
perfecționarea conducerii socie
tății. de dezvoltarea democra
ției socialiste, trebuie să ne pre
ocupăm de promovarea fermă 
a principiilor comuniste de 
muncă și de viață. Vom face 
toiul ca aceste principii să de
vină călăuză tuturor oamenilor 
muncii, a fiecărui cetățean din 
patria noastră. (Aplauze puter
nice, prelungite).

înfăptuirea mărețelor obiec
tive de dezvoltare a patriei 
noastre pune cu acuitate proble
ma valorificării superioare a re
surselor materiale și umane ale 
societății. Pentru economia ro
mânească, problema esențială 
în actualul cincinal și în cinci
nalele următoare este de a obți
ne o creștere substanțială a 
ponderii produselor cu un grad 
de prelucrare superioară care 
înmagazinează o cantitate mai 
marc de muncă, de inteligen
ță tehnică și, în același timp, 
duc la un consum minim de 
materii prime și materiale. Față 
de situația de astăzi, va trebui 
să ajungem la sporirea de cîteva 
ori a valorii tonei de materii 
prime și materiale prelucrate 
industrial sau — ea să fiu mai 
clar — va trebui să producem 
asemenea mașini și utilaje în- 
eît dintr-o tonă de metal să ob
ținem, pînă în 1980—1985, o va
loare de 4—5 ori mai mare de- 
cît realizăm astăzi. Aceasta es
te valabil pentru toate ramuri
le industriale. Numai pe această 
cale va fi posibil ca economia 
românească să devină realmen
te o economie avansată. Su
bliniez acest lucru pentru că 
dumneavoastră, intelectualitatea 
tehnică, împreună cu clasa noas

tră muncitoare, sînteți chemați 
să faceți totul pentru înfăptui
rea acestui obiectiv. Realizarea 
acestui înalt grad de dezvolta
re economică cere o preocupa
re mai in.tcnsă pentru introdu
cerea unor tehnologii moderne 
în toate procesele de producție. 
Totodată, atingerea acestor o- 
biective impune creșterea sub
stanțială a productivității mun
cii, care reprezintă condiția ho- 
tărîtoare a eficienței economi
ce, a sporirii produsului social 
și a venitului național, a ajun
gerii din urmă a statelor dez
voltate atît la producția pe cap 
de locuitor, cît și în ce priveș
te standardul de viață a) popu
lației. Vreau să fiu foarte ex
plicit. Venitul nostru național 
pe locuitor este astăzi de circa 
•>—600 dolari anual. Olanda, 
de exemplu, are un venit na
tional pe locuitor de circa 
2 400 dolari anual. Oricît de bi
ne am împărți noi cei 5—600 
dolari, chiar dacă i-am consa
cra pe toți consumului — ceea 
ce ar însemna să condamnăm 
țara nu numai la menținerea si
tuației actuale, dar chiar la re
gres — tot nu am putea re
partiza pentru consum atît 
cît se poate repartiza din- 
tr-un venit de 2 400 dolari. Deci, 
problema esențială, atît pentru 
dezvoltarea economici, cît și 
pentru creșterea nivelului de 
trai, este creșterea rapidă a 
avuției naționale, a venitului 
național. Acest lucru trebuie să 
fie înțeles de noi toți — și mai 
ales de dumneavoastră, ingine
rii. care aveți un rol important 
în valorificarea superioară a 
mijloacelor materiale ȘÎ umane. 
Trebuie să spunem că avem, în 
această privință. deficiențe 
mari. Nu se introduc încă des
tul de rapid tehnologiile mo
derne; deși avem multe iniția
tive cu rezultate bune, ele se 
generalizează greoi, chiar în în
treprinderile în care au fost 
concepute și unde se aplică. Se 
întîmplă, astfel, să se producă 
unele motoare cu subansamble 
noi, mai moderne, cu o greuta
te de 2—3 ori mai mică decît 
cele vechi — dar în același timp 
continuă să se fabrice și produ
sele vechi. Se menține încă o 
mentalitate de grandomanie, ca
re duce la risipirea avuției ma
teriale a poporului. Construim 
încă întreprinderi supradimen
sionate. facem finisaje costisi
toare, nejustificate. Dumnea
voastră știți foarte bine că nu 
dimensiunile clădirii sau calita
tea finisajului acesteia asigură 
gradul înalt al tehnologiei pro
ducției. Se impune să luăm o 
poziție hotărîtă împotriva unor 
astfel de practici negative în 
folosirea mijloacelor materiale 
și umane. Trebuie să utilizăm 
cu chibzuință fiecare leu. Cînd 
facem o investiție, cînd chel
tuim un leu, să ne punem în
trebarea : cît vom realiza? Este 
inadmisibil să se cheltuiască o 
mie de lei și să se obțină o 
producție de 900 lei. Ce fel de 
eficiență economică ar fi a- 
ceasta ? Fără a obține la mia 
de lei cheltuită o producție de 
3—4 ori mai mare nu se poate 
lichida subdezvoltarea, nu ne 
vom putea apropia rapid de ță
rile avansate din punct de ve
dere economic. Iată o problemă 
ce trebuie bine înțeleasă, iată o 
sarcină fundamentală pe care 
partidul o pune în fața ingine
rilor și tehnicienilor, a tuturor 
oamenilor muncii din România 1

Avem, după cum am spus, 
multe rezultate bune în aceas
tă direcție. De aceea, apreciez 
că există toate condițiunilo 
pentru a lichida într-un timp 
scurt, stările negative de lu
cruri, pentru a asigura o îmbu
nătățire substanțială a întregii 
activități economice. Aș dori să 
exprim convingerea mea, a con
ducerii de partid și de stat că 
inginerii și tehnicienii vor fa
ce din această sarcină proble
ma centrală a muncii lor. (A- 
plauze puternice).

Realizarea unei creșteri impe 
tuoase și diversificarea forțelor 
de producție, transformarea ra
dicală a structurii economiei 
țării necesită ridicarea continuă 
a gradului de pregătire profe
sională și de cultură științifică 
și tehnică a tuturor oamenilor 
muncii. In următorii 10—15 ani, 
Pe baza dezvoltării învățămîn- 
tului de toate gradele, a măsu
rilor de calificare, specializare 
și reciclare luate de partid în 
întreaga economie națională, se 
va reă'iz.a o creștere importantă 
a nivelului tehnic și de cultură 
generală al clasei muncitoare, 
se va asigura o sporire consi
derabilă a numărului ingineri
lor și tehnicienilor din produc
ție. Pe această cale se va rea
liza o puternică apropiere între 
munca fizică și intelectuală. în
tre muncitori și specialiști, care, 
împreună, vor constitui o uria
șă forță dinamică a progresului 
material și tehnico-științific al 
țării, determinînd totodată un 
proces de profundă omogeniza
re a națiunii noastre socialiste.

Știți că astăzi cele mai multe 
inovații, cele mai multe moder
nizări ale proceselor tehnice și 
tehnologiilor de producție sînt 
rezultatul conlucrării strînse 
dintre ingineri, tehnicieni și 
muncitori. Avem șute de mii de 
muncitori eu o înaltă calificare
care rezolvă probleme de 
mare tehnicitate. Acolo unde 
s-a realizat o colaborare 
strînsă între muncitori, teh
nicieni și ingineri s-au obți
nut cele mai bune rezultate în 
modernizarea producției, în in
troducerea tehnologiei noi. De 
aceea problema atragerii largi 
a muncitorilor în procesul de 
modernizare a industriei socia
liste, conlucrarea strînsă dintre 
ingineri, cercetători, oameni de 
știință și muncitori constituie 
un factor hotărîtor pentru dez
voltarea economiei noastre so
cialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).

îndeplinirea marilor sarcini 
de modernizare a economiei 

noastre impune ca inginerii, 
tehnicienii, toți specialiștii să 
ee afle în permanență acolo un
de se hotărăște soarta perfec
ționării și dezvoltării producției 
unde-și pot valorifica cel mai 
bine experiența și pregătirea 
tehnico-științifică. Inginerii și 
specialiștii trebuie să-și desfă
șoare activitatea în sectoarele 
de concepție, proiectare și cer
cetare ale unităților de produc
ție, asigurîndu-se astfel valori
ficarea deplină și cit mai ope
rativă a rezultatelor gîndirii 
tehnice proprii. Așa cum am 
subliniat și la ultima plenară 
a Comitetului Central ai parti
dului, trebuie să combatem în 
modu) cel mai hotărît tendința 
unor cadre din economie de a 
apela în mod nejustificat la im
portul de licențe, subapreciind 
capacitatea de creație a ingine
rilor și tehnicienilor noștri. Es
te necesar să se acorde mai 
multă încredere inginerilor, oa
menilor de știință din țara noas
tră. gîndirii tehnice românești 
în soluționarea problemelor im
puse de dezvoltarea producției 
industriale și agricole.

In aceeași ordine de idei, es
te necesar să fie combătută cu 
cea mai mare fermitate tendin
ța care mai există la unele mi
nistere, centrale și întreprin
deri de a folosi ingineri, cadre 
cu înaltă calificare tehnică în 
munci cu qaracter administrativ 
birocratic, împiedicîndu-le ast
fel să-și pună în valoare pre
gătirea, capacitatea, în slujba 
progresului tehnic, a moderniză
rii producției materiale. Nu aș 
dori să mă refer astăzi concret 
la vreun minister sau la vreo 
centrală, mai cu seamă că, în
tr-un fel sau altul, peste tot se 
găsesc asemenea stări de lucruri. 
Este necesar însă să se ia mă
suri hotărî te pentru a se pune 
capăt practicilor la care m-am 
referit, pentru a nu se mai fo
losi în munci administrative, 
funcționărești oameni de specia
litate, pentru ca toate forțele 
tehnice să fie îndrumate spre 
sectoarele de cercetare, concep
ție si producție. Aceasta consti
tuie, de asemenea, o problemă 
de importanță deosebită pentru 
țara noastră și trebuie să o re
zolvăm în ce] mai scurt timp. 
(Aplauze puternice). Ea Comi
tetul Executiv al C.C. al parti
dului am stabilit ca, într-o pe
rioadă scurtă, să se prezinte 
propuneri pentru a se norma 
mai bine și ‘a se stabili mai 
precis funcțiile în care pot și 
trebuie să lucreze inginerii 
spre a înlătura stările negative 
de astăzi, și anume încadrarea 
inginerilor într-un șir de func
ții administrative. Aș apela la 
dumneavoastră, Ia toți inginerii 
din țara noastră, la conducerile 
întreprinderilor să ajute ca a- 
ceastă lucrare să se facă cît 
mai repede și cît mai bine. Es
te o problemă națională, dacă 
se poate spune așa. folosirea cu 
pricepere și în mod rațional a 
forței tehnico-științifice a țării; 
vă rog pe toți să acționați în 
strînsă unitate, spre a asigura 
înfăptuirea acestui comanda
ment esențial pentru progresul 
economic al României. Sper că 
vom găsi în acest sens sprijin 
la fiecare inginer și tehnician, 
că ei înșiși vor cere să iasă din 
birouri, să înceteze de a-și mai 
duce munca printre hîrtii. Nu
mai cu hîrtii nu se poate face 
nimic 1 Cu hîrtii venitul națio
nal nu crește cu nici o centimă 
— dimpotrivă, prin aceasta se 
consumă venit național. Veni
tul național se realizează în cer
cetare. in concepția tehnică și 
mai cu seamă în producția de 
bunuri materiale. Acolo este lo
cul inginerului 1 (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Inginerii, tehnicienii, toți spe
cialiștii trebuie să fie înflăcă
rați promotori aj tehnicii noi, 
să se situeze în primele rînduri 
ale luptei pentru modernizarea 
producției și a procesului de fa
bricație, pentru dezvoltarea 
mișcării de inovații și raționa
lizări. pentru afirmarea noului 
în producție. în tehnică. împo
triva rutinei și conservatoris
mului, a practicilor și metode
lor de muncă perimate care se 
mai întîlnesc în unele din în
treprinderile noastre. Pasiunea 
pentru tehnică trebuie să fie 
un atribut esențial al profesiei 
inginerești 1 In istoria tehnicii 
românești sînt nenumărate ex
emple de ingineri și specialiști 
care, deși și-au desfășurat acti
vitatea în condiții destul de gre
le, au făcut prin creațiile lor, 
prin pasiunea eu care au mun
cit, adevărate opere de pionie
rat în tehnică; sînt cunoscute 
exemple minunate pe care le-au 
dat în această privință mulți 
specialiști români — nu aș dori 
să dau acum nume, pentru că 
ar trebui să citez o listă foarte 
mare — dar doresc să mențio
nez că ci au contribuit, prin 
activitatea, prin opera lor la 
ridicarea prestigiului tehnicii 
românești, jucînd, totodată un 
rol important pe planul promo
vării tehnicii internaționale. 
(Aplauze puternice). Aceasta 
presupune îndrăzneală, pa
siune. dăruire noului, pro
gresului. A desfășura o mun
că eficientă în cercetare și în 
proiectarea tehnologică nu în
seamnă a pune pe primul plan 
preocuparea pentru a scrie cît 
maj multe volume de literatu
ră tehnică, care, în treacăt fie 
zis, uneori conțin reluări din di
ferite reviste de specialitate, nu 
înseamnă a face în fiecare lună 
cîtc o comunicare așa-zis știin
țifică. De o asemenea activitate 

să vă spun drept — nu prea 
avem nevoie; asemenea opera
țiuni trebuie să le facă centre
le de documentare, nu cercetă
torul, omul de știință. Noi avem 
nevoie de oameni de știință ca
re să realizeze procese tehno
logice noi în domeniile lor de 
activitate, să le perfecționeze pe 
cele existente. Aceasta este Ști
ință, aceasta este . creație I Să 
înlocuim preocuparea pentru a 
realiza lomuri de hîrtii pc ca
re nu Ie citește nimeni, cu preo
cuparea de a concepe soluții 

tehnice, redîndu-le concis prin 
desene, prin cifre, și de a le 
aplica în viață. De o asemenea 
creație științifică și tehnică a- 
vem nevoie, o asemenea creație 
vă cerem! (Aplauze puternice, 
prelungite). îmi veți permite — 
deși am spus că nu voi da nu
me — să mă refer totuși la un 
savant prezent aici, la Henri 
Coandă. (Aplauze prelungite). 
După cum știți, el este printre 
creatorii primului avion cu re
acție; are, de asemenea, o serie 
de alte descoperiri în tehnică 
folosite în întreaga lume. Deși 
a trecut de 80 de ani, el este 
tînăr, se poate lua la întrecere 
cu mulți tineri în gîndire, în 
preocuparea de a descoperi noi 
căi pentru progresul științei și 
tehnicii. (Aplauze puternice). Cu 
toate acestea cred că nu veți 
putea găsi Ia Henri Coandă — 
care are o activitate de peste 
60 de ani în cercetarea științi
fică — lucrări atît de volumi
noase ca ale unor tineri specia
liști de-ai noștri în vîrstă de 
abia 30—35 de ani. De ce ridic 
această problemă ? Pentru că 
ea reflectă modul de a i gîndi 
și înțelege activitatea de cerce
tare și de creație. Nu dezbatem 
acum această problemă, dai- în
trucât aici sînt cercetători, ingi
neri și tehnicieni e bine să a- 
mintim că, creația științifică nu 
se măsoară în tone sau în kilo
grame de hîrtie, ci în ceea ce 
aduce nou, în contribuția la dez
voltarea societății socialiste în 
România, în dezvoltarea socie
tății în general. De aici trebuie 
să pornim. Aceasta este cerin
ța pe care o punem în fața 
dumneavoastră, a tuturor ingi
nerilor și tehnicienilor. (Aplau
ze puternice).

Producția industrială actuală pu
ne pe prim plan buna organizare și 
conducerea rațională a producției. 
Și aici, pe lîngă rezultatele bune 
pe care le-am obținut, avem încă 
o serie de neajunsuri. Cu actualele 
capacități de producție, printr-o bu
nă organizare, printr-o rațională fo
losire a mașinilor, prin moderniza
rea lor, putem obține o producție 
cu cel puțin 30—40 la sută mai 
mare decît cea care se realizează, 
iar în unele întreprinderi putem du
bla producția fără a cheltui un leu 
în plus. Iată ce rezerve uriașe e- 
xistă în economia noastră, iată ce 
sarcini mari revin inginerilor și teh
nicienilor în calitatea lor de or
ganizatori și raționalizatori ai pro
ducției ! Am dori să se realizeze o 
cotitură radicală în preocuparea 
pentru buna organizare și folosire 
a mijloacelor pe care le avem Ia în- 
demînă.

Problema productivității muncii, 
care constituie factorul esențial al 
progresului societății, este legată și 
ea de buna organizare și raționali
zare a activității întreprinderilor. 
Pentru a realiza creșterea substanția
lă a productivității muncii trebuie 
să realizăm o mecanizare și o au-:i' 
tomatizare rapidă a procesului de 
producție, să trecem la mașini-agrfe. 
gate, la mașini complexe Care să 
înlocuiască un număr mare de ma
șini, să necesite un număr mic de 
oameni pentru mînuirea lor. Tre
buie să trecem hotărît la moderni
zarea producției, la introducerea 
tehnicii noi, la automatizare, la fo
losirea mijloacelor electronice de 
comandă, pentru că numai pe a- 
ceastă cale vom putea spori de 
5—6 ori productivitatea muncii în
tr-o perioadă de 10—15 ani. Aceas
ta este problema esențială pentru 
noi — și trebuie s-o înțelegem cu 
toată seriozitatea.

Toți inginerii — aflați pe o scară 
sau alta a procesului de producție
— îndeplinesc în fond funcții de 
conducere. Deci stă în puterea lor, 
pînă la urmă, să asigure o organi
zare și desfășurare superioară a pro
cesului de producție. Organele co
lective de conducere ale întreprinde
rilor și centralelor — în care par
ticipă un număr mare de ingineri
— trebuie să stabilească măsurile 
necesare în vederea perfecționării în
tregii activități de organizare și con
ducere a procesului de producție în 
unitățile respective.

Este, de asemenea, necesar ca 
inginerii să acorde o mai mare a- 
lenție realizării programului de ri
dicare a nivelului de cunoștințe teh
nice și profesionale al tuturor mun
citorilor. Avem pentru aceasta toate 
condițiile și doresc să-nti exprim 
convingerea că și în acest domeniu 
cadrele noastre inginerești vor de
pune o activitate mai susținută. De
sigur, va trebui mai multă preocu
pare și pentru ridicarea nivelului 
propriu de cunoștințe al inginerilor 
și tehnicienilor, pentru perfecționa
rea continuă a pregătirii lor profe
sionale.

Trebuie să avem în vedere că în
săși în învățăm Intui nostru se im
pun unele perlecționări. S-au luat 
un șir de măsuri, se acționează pen
tru o legare mai strînsă a învăță- 
mîntului cu producția, cu cerceta
rea, dar nu se poate să nu se aibă 
în vedere că un inginer trebuie să 
cunoască bine și tehnologia, și uti
lajele, și aparatura de automatizare 
și control ce se lolosește și se va 
folosi inline în întreprinderi

întreaga organizare a învăță- 
mîntului nostru trebuie să țină 
scama de cerințele producției. 
Nu poți să fii, spre exemplu, un 
bun inginer chimist dacă nu cu
noști tehnologia, aparatura cu 
ajutorul cărora funcționează u- 
zinele noastre ! Nu este pentru 
nimeni un secret că în chimie 
avem încă greutăți în asigura
rea funcționării întreprinderilor 
și complexelor moderne. Este 
necesar de aceea să trecem la 
un program unificat de pregă
tire a inginerilor chimiști, să 
lăsăm la o parte conservatoris
mul și să aplicăm practica 
universală. Să pregătim chi
miști moderni, așa cum ce
re astăzi producția 1 De a- 
ceasta avem nevoie ! (Aplauze 
puternice prelungite). Este, de
sigur, necesar să discutăm, să ne 
consultăm; dar dacă discuțiile 
și consultările se transformă 
într-o piedică în dezvoltarea 
activității noastre, trebuie să le 
punem capăt ! Discuțiile fără 

sfîrșit n-au nimic, comun cu con
sultarea și cu democrația I Dim
potrivă, constituie o anarhie și 
anarhia trebuie lichidata cu ho- 
tărîre ! Discuțiile presupun fina
litate, hotărîrj și acțiune. Orice 
tărăgănare înseamnă, de fapt, o 
piedică în calea dezvoltării țării 
— și trebuie să înlăturăm aces
te piedici. (Aplauze puternice, 
prelungite),

M-am referit, tovarăși, la cî
teva aspecte principale ale ac
tivității noastre în economie, 
considerînd că această conferin
ță trebuie să contribuie la rea
lizarea unei cotituri — dacă se 
poate spune astfel — în felul 
de a gîndi Și de a acționa al 
intelectualității noastre tehnice, 
al inginerilor, tehnicienilor, al 
celorlalți specialiști. Numai în 
acest fel vom putea asigura re
alizarea cu succes a marilor 
sarcini pc care le-am stabilit 
pentru dezvoltarea țării noastre.

Vom sărbători, la sfîrșitul a- 
cestui an, 25 de ani de la pro
clamarea Republici — eveni
ment istoric, care marchează 
trecerea la edificarea socialis
mului în țara noastră. Sîntem 
în al doilea an al planului cin- 

; cinai care se realizează cu suc
ces. Trebuie să spun că anul a- 
cesta si anul 19(73 — dar în ma
re măsură acest an — sînt ho- 
tărîtori pentru îndeplinirea pre
vederilor cincinalului. Anul a- 
cesta trebuie să intre în pro
ducție un mare număr de în
treprinderi și totodată să fie 
realizate proiectele și documen- 
tanțiile necesare pentru investi
țiile întregului cincinal, pentru 
toate capacitățile de producție 
ce trebuie date în funcțiune în 
acești ani. Iată de ce este ne
cesar să luăm toate măsurile 

: pentru a asigura înfăptuirea cu 
.'.succes a prevederilor planului 
pe 1972, să întîmpinăm a 252a 
aniversare a Republicii cu re
zultate deosebite în toate dome- 
rniile de activitate. Ar trebui ca 
întreaga întrecere. întreaga , ac
tivitate să se desfășoare sub 
semnul sărbătoririi acestui eve
niment care a deschis drumul 
socialismului, bunăstării și fe
ricirii poporului nostru. (Aplau
ze prelungite, puternice).

Stimați tovarăși,

Realitățile complexe ale lu-’ 
mii contemporane, ale revoluției 
tehnico-științifice mondiale ac
centuează tot mai mult interde
pendența dintre popoare Pe pla- 

• nul economiei, științei și tehni
cii, necesitatea participării tot 
mai active a fiecărei țări la di
viziunea internațională q mun
cii. Aceasta impune .să luăm 
măsuri. în primul rînd, pentru 
o bună specializare în produc
ția internă a țării noastre. N-aș 
dori să fac iar critici, dar pro
ducem chiar la construcții de 
mașini. în cîteva locuri, același 
fel de piese Și de mașini. Ce

Deschiderea lucrărilor
Conferinței

inginerilor și
pe țară a 
tehnicienilor

(Urmare din pag. Tj 

tîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului, constituind un prilej 
de analiză a contribuției aduse de 
cercetători, de inginerii și tehni
cienii care activează nemijlocit 
în producție la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid privind 
perfecționarea continuă a condu
cerii și planificării economiei na
ționale, organizarea pe baze ști
ințifice a producției și a muncii, 
în toate sferele productive.

Avînd caracter de lucru, confe
rința va stabili orientarea generală 
a activității obștești a cadrelor 
tehnice, căile și modalitățile prac
tice menite să asigure promova
rea largă a progresului tehnic în 
industrie, agricultură și celelalte 
ramuri ale producției materiale, 
dezvoltarea cercetării științifice pe 
baza unor programe prioritare, in
troducerea și extinderea metode
lor și tehnologiilor avansate de 
lucru, asimilarea de noi produse, 
în concordanță cu cerințele re
voluției tehnico-științifice contem
porane, cu exigențele mereu în 
creștere ale pieței interne și ex
terne, ale dezvoltării actuale și 
de perspectivă a economiei na
ționale. Ea oferă cadrul unei rod
nice dezbateri a măsurilor de îm
bunătățire a activității obștești a 
inginerilor și tehnicienilor, de ri
dicare continuă a cunoștințelor de 
specialitate, astfel îneît intelectua
litatea tehnică să-și sporească a- 
portul la materializarea amplului 
program de perfecționare continuă 
a bazei tehnico-materiale a țării, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, constituind 
o expresie a preocupărilor parti
dului nostru pentru perfecționarea 
relațiilor de producție, a întregii 
activități economice și social-po- 
litice a țării.

Ora 9,00. Asistența întîmpină 
cu îndelungi și vii aplauze intra
rea în sală a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU și a ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat, care iau parte la confe

fel de specializare este aceasta ? 
Ce fel de producție de serie se 
poate numi ? Ce fel de produc
tivitate se poate obține ? Produ
cem în întreprinderile Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini .și ale altor ministe
re piese și mașini similare. Do
resc să apreciez aici că sînt 
ministere care obțin rezultate 
bune. Aș remarca Ministerul 
Industriei Ușoare care își pro
duce aproape 90 la sută din ma
șinile Ș> piesele necesare, unele 
de calitate foarte bună. Acesta 
este un lucru bun; nu acest lu
cru î) critic. Dimpotrivă, trebuie 
să facem ca toate ministerele 
să-și rezolve singure o parte 
însemnată din nevoile proprii 
de mașini și utilaje. Dar trebuie 
să realizăm și aici o speciali
zare ; dacă se creează o anumită 
mașină la industria ușoară, la 
chimic sau la un alt minister, 
atunci trebuie să le ajutăm să 
se specializeze în producerea a- 
cestora. Trebuie să realizăm, în 
primul rînd, la noi în țară, o 
bună specializare și cooperare 
în producție. Aceasta este o 
problemă esențială pentru fo
losirea corespunzătoare a mij
loacelor și cadrelor de care dis
punem.

Totodată, trebuie să participăm 
activ la cooperarea internațională. 
O atenție deosebită trebuie să a- 
cordăm intensificării cooperării teh
nico-științifice cu țările membre ale 
C.A.E.R., m spiritul Programului 
complex adoptat la Consfătuirea de 
la București, precum și cu toate 
țările socialiste. Această cooperare 
trebuie să devină foarte largă, să 
asigure un progres rapid țării noas
tre. Desigur, România, ca țară so
cialistă în curs de dezvoltare, tre
buie să extindă cooperarea cu ță
rile socialiste mai dezvoltate pentru 
a-și asigura un progres mai rapid pe 
calea dezvoltării industriei, a între
gii economii. Această cooperare, în 
general, trebuie să asigure progresul 
tehnico-științific rapid al fiecărei e- 
conomii naționale și egalizarea ni
velurilor de dezvoltare a forțelor 
de producție din toate țările socia
liste. Pînă la urmă se poate vorbi 
de o dezvoltare a colaborării pe ba
ză de egalitate, și de crearea unor 
condiții generale de viață demne de 
a se numi socialiste, numai asigu- 
rîndu-sc realmente un nivel egal al 
venitului național și al consumului 
țărilor socialiste. Aceasta nu înseam
nă că trebuie să producem fiecare 
totul, ci dimpotrivă, să mergem pe 
calea specializării, a producției mari. 
Vom ajunge astfel șă grăbim dez
voltarea rapidă a fiecărei țări so
cialiste. Așa concepem noi și așa 
acționăm pentru a contribui la rea
lizarea acestui program complex de 
cooperare, și în C.A.E.R., și cu 
toate celelalte țări socialiste. 
(Aplauze puternice).

l'iind țară în curs de dezvoltare, 
este de înțeles că România promo
vează pe scară largă conlucrarea și 
întrajutorarea strînsă cu celelalte țări 
în curs de dezvoltare, astfel ca, îm
preună, să asigurăm reducerea și li

rință. Intr-o atmosferă de -vibrant 
entuziasm, minute în șir se ova
ționează pentru partid, pentru se
cretarul general al Partidului Co
munist Român.

Prezența la acest forum ingine
resc a secretarului general al 
partidului constituie o dovadă 
grăitoare a grijii și prețuirii pe 
care conducerea de partid și de 
stat le manifestă față de intelec
tualitatea tehnică a țării, care, 
împreună cu clasa muncitoare și 
țărănimea, participă, ca specialiști, 
conducători ai producției, cercetă
tori, și ca cetățeni, cu competen
ță și înaltă conștiință, la înfăp
tuirea politicii partidului, la rea
lizarea marilor obiective indus
triale și agricole, la ridicarea pe 
noi trepte a prestigiului creației 
tehnico-științifice românești.

Lucrările conferinței sînt des 
chise de prof. ing. CONSTAN 
TIN DINCULESCU, președintele 
Consiliului Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor.

Primit cu îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOL A E 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deo
sebit interes și subliniată în re
petate rînduri cu vii și îndelungi 
aplauze, cei prezenți manifestîn- 
du-și astfel profundul lor atașa
ment față de politica partidului, 
hotărîrea de a înfăptui neabătut 
vastul program elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R.. pen
tru avînlul neîntrerupt al între
gii economii naționale, chezășie a 
înfloririi continue a României 
socialiste. Ea constituie un îndrep
tar prețios în activitatea de viitor 
a cadrelor tehnice, un înflăcărat 
îndemn de înfăptuire, la cel mai 
înalt nivel, a tuturor îndatoriri
lor tehnice, politice și sociale ca
re revin intelectualității tehnice 
din țara noastră.

Exprintînd glodurile și senti
mentele tuturor delegaților și in
citaților la conferința, tovarășul 

chidarea decalajului care ne despai 
te de țările avansate, să înfăptuim 
progresul, bunăstarea și fericirea fie
cărui popor. Așa cum a reieșit și în 
cursul vizitei recente pe care am 
făcut-o în opt țări africane, există 
largi posibilități pentru amplificarea 
și diversificarea cooperării cu a- 
ceste țari. Țara noastră dispune de 
anumite condiții pentru a înfăptui 
o colaborare tehnică, în formarea 
de cadre, în dezvoltarea unor ra
muri de producție avansate, contri
buind la o valorificare mai bună a 
potențialului economic al popoarelor 
respective, la dezvoltarea economiei 
lor independente. Poporul român cu
noaște din proprie experiență, din 
îndelungata sa istorie, că o na
țiune își poate asigura independen
ța reală numai în măsura în care 
reușește să pună bazele unei econo
mii puternice, moderne, care să-i 
permită să colaboreze în deplină e- 
galitate cu celelalte țări și 
popoare, să-i asigure un ni
vel de viață tot mai ridicat. 
(Aplauze puternice).

Așa cum am mai spus și în alte 
rînduri. acționînd neabătut pentru 
construirea cu succes a noii orîn- 
duiri sociale pe pămîntul României, 
indeplinindu-ne îndatoririle funda
mentale față de poporul român, fa
cem, de asemenea, totul pentru a 
ne achita cu cinste de sarcinile in
ternaționale ce ne revin în cali
tate de țară socialistă, de detașa
ment activ al forțelor progresiste, 
democratice, antiimperialiste. Româ
nia consideră de datoria sa să parti
cipe cu energie și înalt spirit de 
răspundere la viața internațională, 
să nu precupețească nimic pentru 
a-și aduce contribuția la înfăptui
rea aspirațiilor popoarelor de li
bertate, progres social și indepen
dență națională, la promovarea unor 
relații noi, de respect al independen
tei și suveranității naționale, de de
plină egalitate în drepturi între toa
te națiunile, de abolire a politicii 
imperialiste de dominație și agre
siune, de amestec în treburile altor 
state, împotriva folosirii sau amenin
țării cu forța în relațiile interna
ționale. Ne pronunțăm cu hotărîre 
împotriva colonialismului, neocolo- 
nialismului, a politicii de discrimi
nare rasială, a oricăror forme de 
subjugare și asuprire a altor popoa
re, de ingerințe în treburile lor 
interne. Milităm pentru respectarea 
fermă în relațiile dintre toate ță
rile a principiilor dreptului interna
țional, pentru promovarea coexisten
ței pașnice între state cu orînduiri 
sociale diferite, pentru dezvoltarea 
largă a colaborării rodnice între toa
te popoarele, pentru destindere și 
pace în lume.

Considerăm că interesele supreme 
ale popoarelor, cauza progresului și 
civilizației umane, dictează ca sta
tele să se întreacă între ele nu pe 
planul înarmărilor, al producerii 
mijloacelor de distrugere, ci în dez
voltarea științei și tehnicii, în apli
carea cuceririlor cunoașterii umane 
în slujba bunăstării și fericirii omu
lui, în slujba vieții, a pății. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Schimbările care au avut loc 
pe plan internațional, procesul 
de accentuare al acestor schim
bări evidențiază ou putere fap
tul că în lumea de azi crește

Constantin Dinculescu a mulțumit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru valoroasele îndrumări pe 
care le-a dat în cuvîntarea rosti
tă, pentru aprecierile făcute la a- 
dresa activității intelectualității 
tehnice din țara noastră, anga- 
jîndu-se în numele participanți- 
lor ca actuala Conferință să mar
cheze o cotitură importantă în 
munca desfășurată pentru intro
ducerea noului și perfecționarea 
activității de producție, astfel 
incit toate cadrele tehnice să-și 
aducă o contribuție și mai activă 
la construcția multilaterală a so
cialismului în scumpa noastră pa
trie.

La primul punct al ordinii de 
zi, pro), ing. CONSTANTIN 
DINCULESCU a prezentat apoi 
Raportul asupra activității desfă
șurate de Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor și cu 
privire la sarcinile ce revin inte
lectualității tehnice, alături de toți 
oamenii muncii, pentru înfăptui
rea programului de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vast program de con
tinuă înflorire a României adop
tat de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

In continuare prof ing. dr. 
Oliviu Rusii, vicepreședinte al 
C.N.I.T., a prezentat Raportul la 
proiectul de statut al Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehni
cienilor.

Au luat apoi cuvîntul la dez
bateri, pe marginea ordinei de zi 
a Conferinței, ing. Traian Gheor- 
ghiță, de la Combinatul Siderur
gic Hunedoara, ing. Mihai Pun- 
goci, de la șantierul naval Ga
lați, vicepreședinte al Comisiei ju
dețene a inginerilor și tehnicieni
lor, prof. ing. Ion Curievici, de
canul Facultății de chimie indus
trială din lași, președintele Comi
siei județene a inginerilor și teh
nicienilor. Ionel Rădttcanu. mun
citor specialist la Uzinele „Elec
tronica" din București, Erou al 
Muncii Socialiste, prof. univ. dr. 
Gherman Drăghici. de la Univer
sitatea din Brașov președintele 

jitii fiecărui stat în viața in- 
trnațională. Soluționarea ma
rilor probleme ale vieții con
temporane nu se poate face de
cît cu participarea egală a tu
turor statelor lumii indiferent 
de mărimea lor. De aceea este 
necesar să se asigure dezvolta
rea activității Organizație Na
țiunilor Unite și a altor organi
zații internaționale să se cre
eze condiții ca toate statele să 
poată participa cu drepturi e- 
gale la activitatea acestot or
ganisme să se poată găsi solu
ții corespunzătoare care să ți
nă seama de interesele tuturor 
națiunilor, de interesele progre
sului social și păcii în lume. 
(Aplauze puternice).

In spiritul acestor principii a 
acționat și își orientează în 
continuare activitatea interna
țională România. considerînd 
că în acest fel ea își îndepli
nește îndatoririle față de nați
unea noastră socialistă, fată de 
toate forțele care se pronunță 
pentru progres social, față de 
toate popoarele lumii, cu care 
dorim să colaborăm militînd 
împreună pentru bunăstarea 
fiecăruia, pentru progresul ge
neral al omenirii. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Dragi tovarăși.

Programul de dezvoltare a 
României pune în față ingineri
lor și tehnicienilor din ‘ara 
noastră sarcini însuflefitoare, 
mărețe. Sînt create toate condi
țiile ca fiecare inginer, fiecare 
om al muncii, fiecare cetățean 
a) patriei noastre să-și oontâ 
pune pe deplin în valoare cu
noștințele oriceperea talentul, 
patriotismul dragostea de po
por, devotamentul față de so
cialism. în slujba progresului 
patriei. (Aplauze puternice în
delungate).

Sînt convins — și exprim și 
convingerea conducerii noastre 
de oartid și de stat — că inte- 
leelualitatea tehnică din Româ
nia în strînsă unitate și '’ela
borare cu clasa muncitoare co 
întregii) popor va face totul 
pentru a da viață prevederilor 
programului de dezvoltare a 
patriei noastre — program c® 
corespunde pe deplin interese
lor vitale ale întregului popor 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, creării 
condițiilor pentru victoria co
munismului pe pămîntul Ro- 
mâ'vei (Aplauze puternice, pre
lungite).

Urez deplin succes lucrărilor 
conferinței dumneavoastră Vă 
urez tuturor. întregii intelec
tualități tehnice. inginerilor, 
tehnicienilor, celorlalți specia
liști. noi Și mari succese în 
munca închinată poporului în
floririi Republicii Socialist Ro
mânia (Aplauze puternice, ura
te).

Multă sănătate și muliă feri
cire 1 (Aplauze puternice, pre
lungite. Se ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân pentru Comitetul său Cen
tral. pentru secretarul generali 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Comisiei județene a inginerilor ș. 
tehnicienilor

In ședința de după-amiază, pre
ședintele Coi tisiei de validare 
Dumitru Dima a prezentat Ra
portul acestei comisii. In icmti- 
nuare au luat cuvîntul la dez 
bateri ing Ilie Paraschiv. de la 
Institutul de cercetări șt proiec 
țări pentru industria minereurilor 
neferoase din Baia Mare, ing 
Teodor Vîlcu, de la Combinatul 
de exploatare și industrializare <. 
lemnului din Tîrgu Secuiesc, mg 
loan Avram, ministrul Industriei 
conslrucțiilor de mașini lulișka 
Boroș, maistru la Intre prinderea 
„Clujana". ing. Octavian Aughel 
șef de fermă la I A S Jnsulr. 
Mare a Brăilei" prof. ing. Suza 
na Gâdea prorector la Instituim 
politehnic din București Miner- 
Constanlinescu, președintele C.o 
miletului sindicalului „Autobuzul" 
din București, ing. Maria Galin de 
la Grupul industrial chimii din 
Rîmnicu Vîlcea acad Henri 
Coandă, ministru, consilier la 
Consiliul de Stal, ing Constan
tin Rachieru. de la Regionala 
C.E.R Craiova, președintele Co 
misiei județene a inginerilor și 
tehnicienilor, ing. Mihai Puflea 
directorul Centralei industriale a 
gazului metan din Mediaș ing 
Corneliu Popa, de la Uzina me
talurgică Bacău, președintele Co
misiei județene a inginerilor și 
tehnicienilor, Marlon Ernest, teh
nician la Uzina de vagoane din 
Arad, ing. Dumitru Mocănescu 
directorul Fabricii textile nețesiite 
Bistrița Năsatid, președintele Co
misiei județene a inginerii™ șt 
tehnicienilor, ing- Georgeia A- 
gapi, de la Uzina textila Boto
șani, președintele Comisiei jude
țene a inginerilor și tehnicieni
lor, ing. Nicolae Babict. de la 
Uzina de sîrmă și produse din 
sîrmă Buzău, și Elena Grigorescu, 
economistă la întreprinderea de 
construcții de căi ferate lași

Lucrările conferinței continuă.

(Ager preș}
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asupra activității desfășurate de Consiliul 
Național ai Inginerilor și Tehnicienilor
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cadre tehnice din ministere, 
centrale și întreprinderi. Con
siliu] nu e luat poziție față de 
manifestările birocratice, de a- 
fiitudinea pasivă și conservatoa
re a unor organe tehnice și nu 
a urmărit reducerea duratei de 
aplicare în producție a unor 
realizări valoroase. In continu
are, raportul se ocupă de sar
cinile ce revin cadrelor tehni
ce în acțiunile de autodotase, în 
domeniu] organizării științifice 
a producției și a muncii, inte
resul pe care îl depun pentru 
optimizarea folosirii mijloacelor 
tehnice și a forței de muncă. 
Este necesar să se întreprindă 
acțiuni concrete în sprijinul 
perfecționării conducerii și pla
nificării. al aprovizionării teh- 
nico-materiale și programării 
producției, a) raționalizării flu
xurilor de fabricație și trans
port intern, organizării locuri- 
ilor de muncă ș.a.

Organizarea științifică a con
ducerii și a producției presupu
ne un flux rațional al informa
țiilor și deciziilor, funcționarea 
ireproșabilă a programării și 
urmăririi operative a producției, 
în domeniul folosirii complete a 
tuturor capacităților de produc
ție în raport se subliniază ne
cesitatea unei mai susținute ac
tivități a cadrelor tehnice.

Reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, valorificarea 
superioară a resurselor constitu
ie un alt domeniu în care tre
buie să se facă și mai mult 
simțită intervenția cadrelor teh
nice.

Ridicarea calității produselor 
și asimilarea de noi produse cu 
calități tehnico-funcționale su
perioare constituie o sarcină 
-fundamentală, un factor hotărî- 
tor care .condiționează dezvol

1.1 E. M, I.OMA

O acțiune curajoasă
In tirnaa uzurii butucului 

șaibei mobile de frînare a ma
șinii de extracție ,,MK 2,1 x 4 r" 
care deservește puțul cu schip 
a) E.M. Lonea a apărut un joc 
apreciabil între șaiba mobilă de 
frînare Și axul mașinii, fapt ce 
a dat naștere la o funcționare 
anormală, cu vibrații și bătăi în 
turn, prezentînd pericol în tim
pul mersului. In cursul a- 
nului 1970 această șaibă 
a fost schimbată de că
tre echipa de lăcătuși con
dusă dc comunistul Carol Mun- 
teanu, lucrarea durînd 72 de ore 
fără întrerupere. Aceeași defec
țiune s-a ivit la sfîrșitul lunii 
aprilie a.c. la același agregat și 
trebuia înlăturată în ce) mai 
scurt timp, deoarece uzura a- 
vansa și putea duce la oprirea 
instalației din moment în mo
ment. Pentru înlăturarea acestei 
defecțiuni, s-a stabilit un pro
gram de lucru care prevedea 
înlocuirea șaibei în zilele de 30 
aprilie, 1 și 2 mai a.c., însă a- 
vînd în vedere minusul de pro
ducție înregistrat de E.M. Lonea 
în luna aprilie, din care trebuia 
recuperată măcar producția ul
timei zile a lunii, acțiunea de 
schimbare a șaibei a fost amî- 
nată pentru zilele de 1 și 2 mai 
și schimbul I din 3 maj a.c.

Organizarea judicioasă a lu
crului, precum și exemplul co
muniștilor în această acțiune 
pretențioasă, a caracterizat pe 
bună dreptate potențialul echi
pei conduse de comunistul Caro] 
Munleanu care de data asia în-

Fruntașii — pe 
panoul de 

onoare
I.n un număr de 33 de meca

nici și conducători auto de la 
secția auto a I.G.C. Petroșani, 
care au o activitate ireproșa
bilă îndelungată în transportul 
în, comun Și care au realizat în 
anul 1971 însemnate economii 
dc eărburanți, lubrifianți și pie
se de schimb, avînd între 
450 000—600 000 km rulați cu 
autobuzul li s-au înmînat in
signe de fruntași în producție. 
Printre cei ale căror merite au 
fost astfel apreciate în fața în
tregului colectiv al secției auto 
se numără Francisc Baki, Horia 
Tril, Vasile Onu, Tomiță Bașa, 
Sotirache Mititelu. Alexandru 
Hoșeanu, Sever Miclea, Marin 
Bazavan. Mfred Grommes, Bla- 
zin Kiillii, Ioan Rus, Pantiliinon 
Baban, Ștefan Moldovan și alții. 
De asemenea, pentru compor
tare ireproșabilă la locul de 
muncă și în relațiile cu călă
torii au primit insigne și un 
număr de 7 taxatoare. Zilele 
următoare, în semn de prețuire 
a activității conștiincioase, a 
rezultatelor obținute în muncă, 
fotografiile celor declarați frun
tași vor fi expuse la panoul de 
onoare al întreprinderii. 
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Un „colț panoramic" dintr-un cartier petroșănean foto : Ion LEONARD

tarea cu succes a economiei 
noastre în etapa actuală.

Succesele obținute în realiza
rea unor produse de înaltă ca
litate sînt umbrite de neajun
suri datorate unor deficiențe de 
concepție, nerespectării discipli
nei tehnologice cu implicații ne
gative în aprovizionarea cu pro
duse destinate consumului in
tern și îndeplinirea sarcinilor 
de export.

Printre principalele obligații 
care revin cadrelor tehnice ra
portul reține și problemele îm
bunătățirii condițiilor de mun
că și asigurării protecției și 
securității muncii. In diferite în
treprinderi industriale și agri
cole sînt încă numeroase pro
bleme care își așteaptă rezol
varea ! eliminarea zgomotelor, 
a vibrațiilor, combaterea noxe
lor, asigurarea unui iluminat 
igienic, combaterea poluării me
diului ele., ca și unele probleme 
de exploatare t buna întreține
re a instalațiilor de ventilație, 
asigurarea dispozitivelor de si
guranță a mașinilor și utilaje
lor, izolarea surselor de zgomot 
otc.

Formarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale este o 
sarcină de mare actualitate a 
inginerilor și tehnicienilor, se 
arată în raport. Faptul că a- 
proape jumătate din numărul 
cadrelor cu pregătire superioară 
și medie urmează conform pla
nurilor întocmite în acest do
meniu, să se perfecționeze la 
locul de muncă, prin programe 
de studiu individual, obligă Con
siliu] Național și comisiile ju
dețene ale inginerilor și tehnici
enilor să-și diversifice activita
tea desfășurată pe tărîmul per
fecționării pregătirii cadrelor și 
să o coreleze cu cea organizată 
de întreprinderi și centrale, a- 
doptînd programele și formele 

tr-un timp record, și anume în 
36 de orc, a reușit să rezolve 
această dificilă sarcină, dînd 
în folosință instalația de extrac
ție în ziua de 2 mai, ora 18. 
adică cu 18 ore înaintea terme
nului fixat.

Prin pasiunea, abnegația și 
dăruirea de care au dat dovadă 
echipierii Iosif Czipel, Ioan Lu
ca, Ioan Mațan. Ioan Grecea, 
Andrei Vodila, Rudolf Ni- 
kclsziki Gheorghe Duțu, Fran
cisc Balogh, Nicolae Marioane 
și Doici Marioane, precum și 
datorită asistenței tehnice acor
date dc inginerul șef adjunct 
mecanic. Ion Vasile. ing Iosif 
Kelemen, șeful sectorului gene
ral și maistrul principal elec
tromecanic Remus Ursu, s-a re
dat producției un utilaj cheie 
din ansamblul instalațiilor mi
niere de la E.M Lonea.

Francisc MISTRIC 
tehnician principal E.M. Lonea

Puls viu pe șantierele gospodărești
Orașul Pelrila cunoaște în a- 

ceste zile pulsul intens al ac
țiunilor edilitar-gospodărcști or
ganizate de consiliul popular. 
Numeroasele puncte de lucru, 
deschise pe străzi și în cartie
re, oferă cetățenilor posibilita
tea să-și presteze zilele de mun
că stabilite în conformitate cu 
prevederile legii nr. 20/1971. în
făptuind obiectivele aprobate 
de adunarea delegaților împu
terniciți.
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Aflăm de
@ Eliberat numai la 15 a- 

prr.ie a.c. din penitenciar, unde 
a executat o condamnare de 
două luni, 1ACOB RUS, din Pe
troșani, a vizitat in ziua de 24 
aprilie curent bufetul „Jiul" în 
care, după ce i-a dat tare cu 
alcool și a devenit în stare de 
ebrietate, a provocat un nou 
act, sancționat de Decretul nr. 
153/1970. După ce și-a pierdut 
controlul, el s-a supărat pe pa
harele pe care le golise „reu
șind" să spargă cinci, iar cu u- 
nul să arunce după barmana 
Ana Bărăianu, probabil pentru 
că-1 servise cu prea multă bău
tură. Analizîndu-i atitudinea, 
pentru a... avea suficient timp 
de calmare și, mai ales, pentru 
reflecții asupra comportării sa
le, judecătoria Petroșani a fost 
nevoită să-i acorde... de data a- 
ceasta 3 luni închisoare contra
vențională. I-o fi deajuns ?

® In ziua de 26 aprilie cu
rent, MIRAI PAUL FLORIN, 
angajat la E.M. Dîlja și IOAN 
NEGREA, găzduit în căminul 
pentru nefamiliști al aceleiași 
exploatări miniere, l-au văzut... 

care sînt reclamate cu priorita
te de nevoile producției.

Raportul prezintă, de aseme
nea, formele și mijloacele acti
vității de perfecționare a cadre
lor, printre care cursurile post
universitare. doctoratul, publi
cațiile de specialitate ele. Ra
portul se ocupă pe larg de ce
rințele ridicării nivelului politic 
și ideologic a) cadrelor în lumi
na programului elaborat de Ple
nara C.C. aj P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971

îmbunătățirea activității ob
ștești a inginerilor și tehnicieni
lor în cadrul și sub îndrumarea 
sindicalelor — se arată în con
tinuare — face parte integran
tă din măsurile stabilite de par
tid privind perfecționarea rela
țiilor de producție, pe linia dez
voltării democrației socialiste, 
de participare activă la condu
cerea treburilor statului a tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii.

Angajarea mai deplină a ca
drelor tehnice la munca pen
tru progresul tehnicii și organi
zării întreprinderilor, pe linie 
profesională impune perfecționa
rea formelor organizatorice, a 
metodelor de muncă ale C.N.I.T. 
și ale comisiilor. Se prevede o- 
rientarea activității pc proble
mele esențiale ale producției, 
consultarea și confruntarea de 
idei, stabilirea de soluții pen
tru problemele practice ale în
treprinderilor.

Comisiile județene ale ingi
nerilor și tehnicienilor, din ca
drul organelor teritoriale ale 
sindicatelor, trebuie să îndrume 
comisiile din întreprinderi și să 
le sprijine în activitate ; comi
siile județene pot deveni colec
tive cu autoritate tehnică care 
să fie consultate de organele 
locale în legătură cu rezolvarea

Cetățeni ai cartierului Aeroport Ia muncă patriotică pen
tru îndiguirea canalului pîrîul ui Slătinioara

Pe zi ce trece tot mai mulți 
cetățeni raportează îndeplinirea 
contribuției în muncă prestată 
pe șantierele de lucru organiza
te. Pe strada Florilor din colo
nia Petrila s-a executat o cana
lizare pe o distanță de 100 me
tri cu tuburi îngropate și patru 
cămine de vizitare, la care au 
lucrai cetățenii Victor Groza. 
Ioan Cenușă, Petru Ochciș, Pe
tru Popa, Gheorghe Moiș. O al
tă'lucrare de canalizare a fost 

la organele de ordine
negru pe Ion Popescu, respon
sabilul de cameră, cînd acesta 
i-a invitat să-și aranjeze patu
rile și l-au luat la bătaie, ofe- 
rindu-i la pumni pînă l-au fă
cut lac de sînge. Să-i fi văzut 
dezlănțuiți (pentru ce 1 ?) cu 
podoabele capilare — exagerat 
de... bogate-zburlite ! Parcă nici 
nu mai erau oameni din zilele 
noastre, ci niște preistorici cu 
înfățișarea hidoasă Atrăgîn- 
du-li-se atenția asupra compor
tării greșite și avertizați asupra 
consecințelor de către organele 
de ordine, huliganii n-au ară
tat nici un semn de liniștire, 
menținîndu-se pe poziția lor.

De aceea au fost necesare 
niște măsuri mai deosebite cum 
ar fi prelucrarea comportamen
tului, lor în fața unui mare nu
măr de salariați ai minei pre- 
zenți la un proces public ce a 
avut loc aici și amendarea cu 
cîte 500 lei, potrivit prevederi
lor Decretului 153/1970. In con
tinuare. necesitatea altor mă
suri, pe care forurile competen
te. nu vor ezita a le lua. De
pinde de comportarea celor doi.

problemelor pe care le ridică 
activitatea economică și tehnică 
din județ

Consiliu) Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor trebuie să 
devină în mai mare măsură un 
for obștesc de dezbatere a pro
blemelor fundamentale ale pro
gresului tehnic șj organizării 
științifice a producției, de atra
gere a cadrelor tehnice la în
făptuirea exemplară a hotărîri- 
lor partidului și guvernului cu 
privire la perfecționarea activi
tății în întreaga economie.

In ideea stimulării perfecțio
nării profesionale și a activită
ții de creație în domeniul tehnic 
și științific raportul propune să 
se ia în studiu posibilitatea in
stituirii gradelor tehnice, care 
să ateste valoarea și capacitatea 
profesională pe baza pregătirii 
și realizărilor, precum și insti
tuirea titlului de inginer emerit, 
economist emerit și tehnician e- 
merit, care să se confere cadre
lor cu mari merite în înfăptui
rea politicii partidului de per
fecționare a producti"' socialis
te.

Un capitol al raportului este 
consacrat activității internațio
nale a Consiliului Național al 
inginerilor și tehnicienilor.

Dînd expresie sentimentelor 
de recunoștință ale intelectua
lității tehnice față de partid — 
se spune în încheierea raportu
lui — ne angajăm să întâmpi
năm Conferința Națională a 
partidului și sărbătorirea a 25 
de ani de la proclamarea repu
blicii alături de întregul popor, 
cu entuziasmul și hotărîrea de a 
ne consacra toată energia pen
tru realizarea cu succes a poli
ticii Partidului Comunist Ro- 
mîn de ridicare și înflorire a 
României socialiste.

efectuată pe sir. Alexandru Sa- 
hia pe o distanță de 250 m, 
unde s-a pavat cu piatră un 
șanț de. circa 40 m.l., au fost 
transportați 40 mc de piatră 
etc. Au muncit aici cetățenii 
Ileana Bertoli, Alexandru Șer- 
ban, Carol Bertoti. Ioan Nichita, 
loan Ilieș, Vasile Bledea, Fran
cisc Pop, Mihai Țigărean, Fran
cisc Kiss care și-au prestat zi
lele de muncă stabilite.

® Aflîndu-st la volanul au
tovehiculului 31 HD 2248. pro
prietatea I.P.S.P. MIRCEA GA
IȚA a săvîrșit. în ziua de 10 
aprilie a. c., o încălcare gravă, 
care putea să-l coste mult, a 
prevederilor regulamentului de 
circulație. Mcrgînd din Petro
șani spre Livezeni, a oprit ma
șina într-un punct aflat pe DN 
66 în dreptul cartierului Aero
port și a manevrat înapoi pen
tru a comunica ceva unui colea 
care trecuse de el circulînd din 
sens invers Executând manev 
ra fără a se asigura în preala
bil. a avariat autoturismul 
1 HD 3408, condus de Anton 
Sentpeteri care. între timp, e- 
prise în spatele autobasculantei 
și aștepta momentul liber pen
tru a o depăși. Imprudența co
misă îl va costa acum pe con
ducătorul auto Mircea Gaiță, pe 
lîngă sancțiunea administrativă 
meritată, și valoarea reparații
lor n°cedare autoturismului.

...ATENȚIE CONDUCĂTORI 
AUTO! înainte de a manevra 
autovehiculele înapoi, este ne
cesar să vă asigurați în nreala- 
bi] dacă drumul este liber.

Instantaneu de Ia Școala de muzică ne prezintă la ora de pian Pe profesoara Gizela 
Csorik și eleva sa din clasa a Ml-a, Victoria Cristian.

Eminescu, la timpul său, re
flecta : „E ușor a scrie versuri/ 
Cînrf nimic nu ai a spune..." 
Noi, în timpul nostru, am putea 
adăuga, din cînd în cînd aflați 
în mină cu un volum de poezie, 
e ușor să scrii versuri încîlcite, 
fără sens. Adevărații poeți cau
tă, în mod firesc, o expresie'su
perioară dar adecvată, transpa
rența formei Accesibilitatea 
metaforei poetice nu este o 
chestiune nouă, ci există de 
foarte mult timp. In ultimă a- 
naliză și simplificind discuția, 
în materie de artă vom găsi a- 
ceeași polaritate cunoscută: 
creator și consumator. Consu
matorul, publicul, cere lucrări 
pe înțelesul lui; creatorul, pre
tinde un efort intelectual și sen
sibilizare pentru a fj înțeles. 
Discuția despre accesibilitate 
este deosebit de oportună acum, 
în preajma Conferinței scriito
rilor. Rezumată, accesibilitatea 
însemnează a scrie pe înțelesul 
oamenilor.

Pentru noi. cei care ne-am 
consacrat munca și viața educa
ției tinerei generații, problema 
înțelegerii poeziei, prozei dra
maturgiei, criticii literare etc.

Cum va ii In acest an 
la Cestcști l

(Urmare din pag. 1)

Evocarea istorică ocupă și de a- 
ceastă dată locul preponderent?

— Este Și firesc. Tinerii vin 
la Costești pentru a vedea și 
admira vestigiile trecutului, 
pentru a cunoaște mai profund 
istoria zbuciumată a strămoșilor 
lor. Acestui deziderat am încer
cat să-i răspundem cit mai bi
ne. Ca și alte dăți, vor fi înfă
țișate momente semnificative 
din trecutul de luptă al locuito
rilor de pe plaiurile hunedore- 
ne, dovezi ale dîrzeniei Și cu
rajului cu care și-au apărat fi
ința națională, obiceiurile, tra
dițiile. Evocarea va fi făcută 
de către academicianul Constan
tin Daicoviciu, cercetător pasio
nat al istoriei dacilor care a 
răspuns eu amabilitate invita
ției noastre. Teatrul de stat din 
Petroșani va prezenta spectaco
lul „Getusa" care aduce în sce
nă un episod dramatic din exis
tența lui Decebal și a neamului 
său de eroi. In cadru] unui sim. 
pozion, mai mulți istorici și 
cercetători vor aborda o temă 
la fel de interesantă: „Civiliza
ția dacică pc teritoriul județu
lui Hunedoara". In completarea 
acestor acțiuni, întreprinderea 
cinematografică județeană va 
prezenta un ciclu do filme docu 
mentare despre cetățile dacice 
și secvențe din filmele ..Dacii' 
și „Columna". Apoi va urma 
cum este și firesc, vizitarea ce
tăților răspîndite pe coamele 
dealurilor din apropiere...

— Față de anii anteriori, e- 
vocarea va fi. intr-adevăr, mult 
mai amplă și complexă. Se va 
mărgini doar la istoria dacilor ?

— Manifestarea de ia Costești 
își propune să facă o punte de 
legătură intre trecutul eroic și 
prezentul socialist la fel de e- 
roic... Nu mergem la ruine nu
mai pentru a ne închina în fața 
vitejiei strămoșilor, ci pentru 
a învăța din pildele lor de ab
negație și eroism. Trăim astăzi 
într-o țară liberă și indepen
dentă creată prin lupta plină de 
jertfe a comuniștilor. De aceea, 
partidului ii vom aduce un fier
binte imn de slavă. Sîmbătă 
seara, în jurul focului de tabă
ră, va avea loc un recital de 
poezie patriotică susținut de ti
nerii care s-au evidențiat la 
concursul „Sub flamuri de 
partid biruitoare", organizat în 
cinstea semicentenarului U.T.C.

— Intîlnirea tineretului dc Ia 
Costești a lansat un apreciat 
fcstival-concurs de muzică 
populară „Voci tinere". Va 
figura el și de această dată in 
program ?

— Festivalul „Voci tinere s-a 
bucurat încă dc la prima audi
ție de mare succes. El constituie 
unul din cele mai importante 
puncte de atracție ale manifes
tării. In acest an am invitat 
cîte 2 tineri — soliști de muzi
că populară din fiecare județ
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Verificare

este mult mai importantă Și nu
anțată. Prin îndrumarea lecturi
lor Ie formăm elevilor gustul, 
diseernămînlitl, judecata de va
loare. In nenumărate prilejuri 
se constată că neînțelegerea li
nei lucrări literare provine din

OPINII
lormă, din goana autorului du
pă „originalitate" cu orice preț. 
Dar copiii au reacții imediate, 
sincere și entuziaste în fața 
cărților scrise lot cu sinceritate. 
De aceea sini îndrăgiți Marin 
Preda. Marin Sorescu, Nicolae 
Labiș, Aurel Baranga.

In zilele noastre tînărul are 
un program de mtincă mult mai 
încărcat decît în trecut. Dar 
cultura umanistă și, în primul 
rînd literatura, este absolut in
dispensabilă. Ea îl comple
tează, îi dă personalității ro
tunjime, perfecțiune și, avînd 
în vedere forța educativă și <lc 
cunoaștere a creației o maj a- 
dîncă înțelegere a vieții. înțe
legerea unei lucrări literare so- 

inclusiv din municipiul Bucu
rești. Fină acum au răspuns in
vitației 20 de județe și nu ne 
îndoim că în următoarele zile 
își vor exprima opțiunea și 
celelalte. Prevedem o participa
re record. Festivalul va debuta 
la Deva unde concurenții vor 
susține sîmbătă ,seara primul 
spectacol. Duminică vor evolua 
la Costești, unde se vor stabili 
câștigătorii Și vor fi înmînate 
trofeele...

— Ați enumerat activități cit 
pentru trei zile! Ar mai li ceva 
de amintit ?

— Programul artistic susți
nut de formațiile de amatori ale 
județului nostru. își vor da con
cursul fanfarele E.M. Ghelar și 
Grupul școlar din Lupeni, an
samblurile folclorice ale clubului 
sindicatelor și Liceului pedago
gic din Deva, ale căminului 
cultural din Baia de Criș și In-
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mbunătătirea organizării si conducerii 
ramurilor producției indostriale

(Urmare din pag. 1) 

zare, desfacere etc. creîndu-se astfel 
condiții mai favorabile pentru or
ganizarea superioară a producției 
și circulației bunurilor materiale, 
lolosirea rațională a cadrelor și mij
loacelor materiale și financiare.

România a intrat într-o nouă eta
pă a dezvoltării sale economico-so- 
ciale, etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. Planul 
cincinal pe anii 1971—1975, pre
vede continuarea industrializării so
cialiste în ritm susținut. Sarcini mari 
sînt stabilite și pentru agricultură.

Așa cum sublinia secretarul gene
ra] al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul al X-lea al 
P.C.R., realizarea acestor sarcini este 
posibilă numai pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei șt tehnicii 
contemporane.

Au trecut cîțiva ani de la în
ceperea înfăptuirii Itotărîrilor Conle- 
rinței Naționale și ale Congresului 
al X-lea al partidului. Se poate face 
deci un prim bilanț a ceea ce s-a 
realizat. In cuvîntarea sa la Con
ferința pe țară a cadrelor dc con
ducere din întreprinderi și centrale 
industriale și dc construcții din ie- 
bruarie a. c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reierindu-se la acest as
pect spunea : „Se poale aprecia că 
viața demonstrează pisiețea măsuri
lor luate, a principiilor care stau 
la baza perfecționării organizării, 
conducerii și planificării economiei 
naționale, lisle necesar să continuăm 
acțiunea de realizare a acestor itia- 

licită și efort de cunoaștere și 
cultură. Timpul selectează Și noi 
purtăm în memorie opere scrise 
cu sinceritate și simplitate in 
care vibrează sentimentul și 
problematica vieții noastre. Dăi
nuie acele opere care se adre
sează oamenilor nu într-un cod 
secret, ce transformă actul de 
lectură într-un ritual ezoteric, 
ci într-un sistem de comunica
re complex, dar menit să pro
ducă fuziunea cititorului cu au
torul. Sînt singurele opere care 
pot modela omul Conducerea 
noastră de partid a stăruit înde
lung asupra artei și literaturii, 
să-și aducă o contribuție cît 
mai substanțială la formarea 
omului nou, cu înaltă conștiință 
socialistă. Realizarea acestui 
deziderat presupune în primul 
rînd „angajarea" creatorilor în 
cunoașterea vieții noastre Tine 
rii noștri sînt frămîntați de ne
liniști și întrebări, decizii și cer
titudini. așteptări. Sînt obiecte 
inepuizabile pentru consolidarea 
unei literaturi a prezentului 
înțeleasă și eficientă sub raport 
estetic și etic.

prof. V. IAȚENCO

stitutului de mine din Petroșani, 
tarafurile căminului cultural 
din Vața de jos și a Casei de 
cultură din Orăștie, formațiile 
de călușari din Beriu, Căstău. 
Orăștioara de sus și Orăștioa- 
ra de jos, tulnicarii de la Bul- 
zești, fluierași) din Costești — 
Dea] și altele. Vor avea loc de 
asemenea, întreceri sportive și 
distractive precum și o gran
dioasă serbare cîmpenească

— După cum se vede, pro
gramul răspunde tuturor gustu
rilor. Cîți tineri credeți că vor 
fi prezenți in ziua de 21 mai la 
Costești ?

— Anul trecut au participat 
circa 20 000. Acum vor veni cu 
siguranță mai mulți. Și-au a- 
nunțat sosirea și grupuri din 
alte județe. Acțiunea noastră a 
trezii un larg ecou...

Așadar, dragi cititori, ne vom 
reîntîlni fa Costești duminică 
Peisajul natural dc o neasemui
tă frumusețe, programul cultu
ral-artistic interesant și atrac
tiv. veselia și exuberanța ce vor 
caracteriza Intîlnirea ne vor 
lăsa o amintire la care ne vom 
gîndi întotdeauna cu plăcere...

suri, in așa fel incit, pînă la sjîr- 
șitul anului 1972, să încheiem în 
linii generale, această muncă de 
mare răspundere"

Lucrările Conferinței pc țară au 
subliniat cu putere că odată cu 
formarea centralelor, care și-au do
vedit valabilitatea, s-au manifestat 
și unele tendințe greșite. Au fost 
luate uncie măsuri care au dus la 
diminuarea rolului unor întreprin
deri, au fost transferate de la în
treprinderi la centrale uncie cadre 
de conducere și specialiști ceea ce 
a dăunat bunului mers a) unități
lor. Pe parcurs au lost luate linele 
măsuri pentru îndreptarea lucrurilor, 
dar nu se poale spune că această si
tuație a fost peste tot ameliorată.

Participarea tot mai largă a ma
selor muncitoare la organizarea și 
conducerea producției, este expresia 
in făptuirii de către partid a prin
cipiilor democrației, parte componen
tă inseparabilă a socialismului, și 
totodată, o necesitate obiectivă pen
tru întărirea și dezvoltarea noii o- 
rînduiri. Faptul că din comitetele 
oamenilor muncii lac parte reprezen
tanți ai celor ce muncesc în unită
țile respective — aleși in adunările 
generale — conferă organelor de 
conducere colectivă un caracter de
mocratic, le sporește competența in 
conducerea întregii activități.

S-a legiferat adunarea generală a 
oamenilor muncii, care asigură parti
ciparea acestora la conducerea și 
rezolvarea problemelor economice și

a
potențialului

artistic
al

amatorilor
Concursul

artistic intermunicipal

„Buchete hunedorene“

Concursurile sînt adevărate impul
suri pentru mișcarea largă, foarte 
diversă a artiștilor amatori Orga
nizarea lor periodică are motive bi
ne îmemeiate — se constată coefi
cientul de progres înregistrai de for
mațiile e istente și noile talente ca
re au lost descoperite. Mai există 
și o latură educativă, foarte eviden
tă deoarece munca din instituțiile 
culturale de masă capătă o finali
tate, depășindu-se repetițiile rutinie
re la care se adaugă o aha. de na
tivă organizatorică, ce constă în 
faptul că se ridică necesitatea uni
ficării sau, prin selecționare, a con
stituirii unor formații reprezentati
ve sau a altora noi. Prin urmare 
aceste manifestări ample trebuie a- 
preciate în adîncime.a intenționalită
ții lor

Sîntcm in preajma concursului ar
tistic intermunicipal „Buchete bunc- 
dorene", inițial de municipiu) Hu
nedoara. Organizarea lui am aflat-o 
de la tovarășul Vasile Chirculescu, 
direct ui Casei de cultură din Pe
troșani.

— Au lost progi.un.ite trei etape : 
în 13 mai, municipiile Hunedoara 
— Deva; 28 mai, aici, între Petro
șani și Hunedoara, iar în 4 iunte 
între Deva și Petroșani, acolo. E- 
vident, acest concurs ne obliga să 
dovedim mult discernămînl selectiv, 
deoarece municipiul nostru s-a re
marcat în multe manifestări simila
re. Și de această dată dorim să ne 
afirmăm valoarea.

In Valea Jiului se află o foarte 
bogată activitate de amatori dar, 
fiind un concurs între municipii, se 
ivește necesitatea unor formații re
prezentative care nu afectează cîtttși 
de puțin activitatea fiecărei insti
tuții în parte. însăși structura con
cursului constrînge Ia o asemenea 
atitudine.

— Regulamentul este foarte va
riat și trebuie să-l chibzuim în cele 
mai neînsemnate detalii — spunea 
Gh Negraru, instructor la Casa de 
cultură. Sînt cuprinse următoarele 
puncte : cor, orchestra simfonică, 
grup vocal folcloric, orchestră de 
muzică populară, dansuri populare, 
soliști de muzică populară, ușoara ți 
instrumentală, rapsod populat dans 
modern, ce) mat tînăr interpret, u» 
număr 1a alegere. E un program 
foarte complex pe care trebuie să-i 
pregătim cît mai bine. Deocamdată 
am stabilit orcltesira simfonică — 
a Casei de cultură, grupul vocal — 
al clubului din Vulcan și formația 
de dansuri — a clubului din Lu
peni.

Poate, cu prilejul acestui concurs 
județean, se vor închega și forma
țiile care să compună un ansamblu 
reprezentativ a) Văii Jiului, fără a 
se știrbi, totuși, autonomia artistica 
a cluburilor și căinineloi cultmalc. 
Ar fi o sinteză a mișcării artiștilor 
amatori.

sociale. Ilustrativ în acest sens este 
faptul că numai la cele 4 379 adunări 
generale care au avut Ioc la înce
putul acestui an pe întreprinderi ți 
organizații economice, au participat 
peste 800 000 de oameni ai mun
cii, care au făcut 63 000 de pro
puneri.

Prevederile Legii nr. 11/1971, e- 
laborată în conformitate cu hotărâ
rile Conferinței Naționale a P.C.R., 
constituie un cadru deosebit dc favo
rabil creșterii rolului oamenilor 
muncii în conducerea activității e- 
conomico-sociale. a tinitățiloi so
cialiste de stat, adîncirii democra
ției socialiste în țara noastră Dă
rile de seamă prezentate, dezbaterile 
care au avut loc, au făcut o ana
liză cuprinzătoare, în spirit critic 
și autocritic a activității desfășurate, 
stabilind măsuri pentru activitatea 
viitoare, constituind adevărate foru
muri muncitorești. Ca o notă domi
nantă în desfășurarea adunărilor, 
din toată țara și deci și în unită
țile economice clin Valea Jiului, s-a 
remarcat participarea la dezbateri 
a unui număr mai mare de oameni 
ai muncii, majoritatea acestora fi
ind direct în producție.

Există toate premisele că, folosind 
cu pricepere experiența acumulată, 
mijloacele legale, oamenii muncii își 
vor aduce întreaga lor contribuție 
la înfăptuirea prevederilor cincina
lului, la îmbunătățirea continuă a 
organizării și conducerii ptoduc- 
țîcJ.
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Lucrările Conferinței

Bundesratul vest-german 
a aprobat tratatele încheiate 

de R. F. a Germaniei

BONN 19 — Corespondentul 
special Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite : Bumdesratul, Camera 
superioară a Parlamentului 
vest-german, a aprobat, la 19 
mai. tratatele încheiate de R.F. 
a Germaniei cu U.R.S.S. și cu 
R.P. Polonă.

Reprezentanții landurilor în 
care se află la putere opoziția 
U.C.D.-U.C.S. au ' “
abțin de la vot. 
vicepreședintelui 
(Hans Koschnick, 
land dorește să 
legătură cu tratatele, la Comi
sia de procedură a Bundesra
tului și Bundestagului. nimeni 
pu a răspuns afirmativ..Prin a-

anunțat că se 
La întrebarea 
Bundesratului.

dacă vreun 
facă apel, în

ceasta, Bundesratul a renunțat 
la un vot formal în legătură cu 
tratatele. Camera landurilor a 
aprobat, apoi, în unanimitate, 
rezoluția comună, care fusese 
adoptată anterior în Bundestag, 
Camera inferioară a Parlamen
tului. cu o majoritate covîrși- 
toare.

După vot, Koschnick a decla
rat că, prin aprobarea interve
nită în Bundesrat, s-a terminat 
procedura de ratificare a trata; 
telor cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia și s-a încheiat „o cale 
anevoioasă". El a arătat că tra
tatele vor face posibilă o cola
borare mai strînsă cu U.R.S.S. 
și cu Polonia.

U. N. C.

Declarația
Willy

BONN 19 (Agerpres). — A- 
genția vest-germană D.P.A. a- 
nunță că guvernul federal a 
chemat, la 19 mai, opoziția 
U.C.D.—U.C.S. să cadă de acord 
asupra unei 
pentru noi alegeri.

In
Willy Brandt, prezentată ziariș
tilor de purtătorul de cuvînt 
Conrad Ahlers și care a fost a- 
dusă la cunoștința președinților 
tuturor fracțiunilor din Bundes
tag, Brandt a reînnoit propune
rea făcută opoziției de a colabo
ra în domeniul politicii externe. 
In acest sens, cancelarul federal 
a menționat evoluția Pieței co
mune, aplicarea tratatelor sem
nate de R.F. a Germanici cu 
U.R.S.S. și cu R.P. Polonă, pre
gătirea conferinței general-euro- 
pene de securitate și colaborare, 
precum și relațiile între cele 
două state germane.

„Din actuala situație parla
mentară rezultă o dorință pu
ternică de a se ajunge la o si
tuație majoritară clară, a ex
plicat cancelarul Brandt. Acest 
lucru se poate obține numai pe 
calea unor noi alegeri". Brandt 
și-a exprimat temerea că opozi
ția va folosi „echilibrul relativ" 
din Bundestag pentru a îngreu
na activitatea guvernului în 
Parlament și a împiedica vota-

date apropiate

declarația cancelarului

PARIS 19 (Agerpres). 
ocazia Festivalului interna
tional al creației, în ziua de 
18 mai a fost inaugurată la Ni
sa expoziția „Panait Istrati". 
Expoziția a fost organiza
tă de Muzeul Literaturii Ro
mânești din București. Cu a- 
ceeași ocazie, municipalitatea 
orașului a hotărît acordarea 
numelui lui Panait Istrati u- 
nei străzi din Nisa.

nă în mod hotărît continuarea pri
mejdioasei escaladări de către S.U.A. 
a războiului din Vietnam și expri
mă deplina solidaritate a clasei 
muncitoare franceze, a tuturor for
țelor iubitoare de pace din Franța 
cu lupta dreaptă a popoarelor in- 
dochineze.

PARIS 19 (Agerpres). — La Pa
ris s-au încheiat lucrările Plenarei 
C.C. al P.C. Francez, cu aprobarea 
de către participanți a raportului 
Biroului Politic al partidului pri
vind rezultatele referendumului în 
problema lărgirii Pieței comune și 
situația politică din țară, prezentat

de Gaston Plissonnier, membru al 
Biroului Politic.

Plenara a adoptat o rezoluție prin 
care își exprimă satisfacția pentru 
ratificarea în Bundestagul vest-ger- 
man a tratatelor R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. și Polonia.

O rezoluție a plenarei în proble
ma situației din Indochina condam-

SANTIAGO DE CHILE 19 
(Agerpres). — In cadrul sesiu
nii plenare a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) au 
fost adoptate vineri noi proiec
te de rezoluție.

Referindu-se la o problemă 
de stringentă actualitate, unul 
din aceste proiecte recomandă 
ca, sub egida O.N.U., să fie 
creat un grup de studiu, alcă
tuit din reprezentanți guverna
mentali, care să elaboreze tex
tul Cartei drepturilor și îndato
ririlor economice ale tuturor 
statelor. Acest document, au a- 
preciat participanții la reuniu
ne, ar suplini precaritatea in
strumentelor juridice care re

glementează, în prezent, relați
ile economice între state.

Un alt proiect de rezoluție a- 
doptat a fost prezentat de. către 
„gnupul celor 77" și reprezintă 
o sinteză a cererilor statelor 
„lumii a treia" adresate statelor 
dezvoltate. Proiectul recomandă, 
ca principii esențiale, „dreptul 
suveran, pentru toate țările, de 
a dispune în mod liber de re
sursele lor naturale, participa
rea țărilor în curs de dezvolta-" 
re, în condiții de perfectă egali
tate, alături de ceilalți membri 
ai comunității internaționale, la 
toate consultările și hotărîrile 
în legătură cu reforma sistemu
lui monetar occidental și cu re
glementările privind relațiile 
comerciale".

Faptulcancelarului DIN VIETNAMUL DE SUDBrandt divers
B

în lume B

Devorați de lei
30

bombardament Noi victime

Vietnam
cu U.R.S.S. și Polonia ♦

Convorbiri 4

Prima grefă de rinichiaerodinamicii ?
a

din Orientul Apropiat

★
păstrare a

EVENIMENTE
FILM
SIMBATA 20. MAI

mergem

patrioțiî au an- 
inamicui și îna

u-

de artilerie. La 
partea de nord-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — A- 
genția TASS relatează, citînd un co
municat al Casei Albe, că președin
tele S.U.A., Richard Nixon, va fi

i amplasării 
în masă pe

1949 — S-a înființat A- 
Română de Presă, „Ager-

Dc
sectoru- 

ora 17, 
con- 

a fe-

în U. R. S. S.

care 
•eprins, cu succes, un „zbor 
încercare".

face 
care 
stat

consi-

U. D,

de 
9,05 Biblio- 
„Mihai Emi-

însoțit în vizita pe care o va 
în U.R.S.S. de o delegație din 
vor face parte: secretarul de 
al S.U.A., William Rogers,
lierul special al președintelui pen
tru problemele securității naționale, 
Henry Kissinger, directorul agenției 
S.U.A. pentru dezarmare și control 
asupra armamentelor, Gerard Smith, 
ambasadorul S.U.A. la Moscova, 
Jacob Beam, și alte persoane oficiale.

CLUBURI — Aninoasa : 
la ora 14 „Ziua 
lui"; Vulcan: La 
în sala de spectacole, 
ferința „Dubla solicitare

Spectacole 
pentru elevi 

și părinți
0 DUMINICA DUPA- 

AMIAZĂ, Șcala generală nr. 6 
din Petroșani prezintă pentru c- 
levi și părinți un spectacol in
titulat „Serbare școlară" în ca
drul concursului cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor.

al P.S.U.G.
Comitetelor 
Erich Ho-, 

al C.C. al

CASE DE CULTURA — Pe
troșani. De la ora 16, în sala 
de spectacole și foaier, este orga
nizată „O zi a întreprinderii" 
și scară distractivă pentru sala- 
riații din transporturi; Uricani t 
In sala mică, de la ora 18,30, 
o discuție largă axată pe tema 
„Grija față de avutul obștesc, 
îndatorire a fiecăruia".

PE FRONTURILE DE LUPTA

SE VA DESCHIDE GRĂDINA DE VARĂ

podgorii și alte sortimente de băuturi.

ANUNȚA CONCURS
• un șef sector • un maistru miner

• un tehnician de întrețineredoi ajutori șefi sector

Vizitați cu încredere noua noastră unitate

pentru ocuparea următoarelor posturi:

BELFAST. Violentele din 
Irlanda de nord continuă să 
facă noi victime. Joi, ca ur
mare a uciderii altor trei per
soane, între care | un soldat 
britanic, numărul total al 
pierderilor de vicii ^omenești 
s-a ridicat la 332. ;

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunita tea Petroșani 40 398

rea unor legi importante. El 
avertizat opoziția împotriva 
nei „politici obstrucționiste ires
ponsabile".

Cancelarul a cerut opoziției 
U.C.D.—U.C.S. să respecte acor
dul încheiat la sfîrșitul lunii 
aprilie cu guvernul în ceea ce 
privește o colaborare limitată 
în probleme importante de po
litică internă .El a indicat, în 
acest sens, domeniile bugetului 
și finanțelor, abordarea paria- • 
mentară a unor importante pro
iecte de legi și politica valutară.

Componenta delegației americane 
care va însofi pe președintele 

Richard Nixon în vizita 
ce o va face

Erich Honecker despre ratificarea 
tratatelor încheiate de R.F. a Germaniei

BERLIN 19 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Berlin, la o consfătuire 
a Secretariatului C.C. 
cu primii secretari ai 
raionale ale P.S.U.G., 
necker, prim-secretar
P.S.U.G., a declarat că, în pofida 
împotrivirii forțelor reacționare im
perialiste, tendințele spre destindere 
continuă să se manifeste în Euro
pa. Un pas însemnat în această di
recție l-a constituit adoptarea în 
Bundestagul vest-german a legilor 
privind ratificarea tratatelor R. F. 
a Germaniei cu U.R.S.S. și R. P. 
Polonă. O dată cu intrarea în vigoa
re a tratatelor semnate la Moscova

și Varșovia, sc vor crea noi premise 
esențiale pentru asigurarea păcii și 
securității în Europa.

Republica Democrată Germană 
este dispusă ca, după intrarea în 
vigoare a acestor tratate, să aibă 
cu guvernul ’ R. F. a Germaniei un 
schimb de păreri privind stabilirea 
unor relații normale între Republica 
Democrată Germană și Republica 
Federală a Germaniei și să încheie 
acordurile bazate pe dreptul inter
național necesare pentru aceasta. 
Este vorba dc relații uzuale între 
state suverane, independente, a re
levat Erich Honecker.

bulgaro-cubaneze
SOFIA 19 (Agerpres). — Du

pă cum anunță agenția B.T.A., 
la Sofia au continuat convorbi
rile între delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Bulgaria 
condusă de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, 
și delegația de partid și guver
namentală a Republicii Cuba, 
condusă de Fidei Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al 
Gu ve rnului Revolți (ion ar.

® WASHINGTON. La sediul Departamentului de Stat 
al S.U.A. a avut loc, la 18 mai, depunerea, spre păstrare, 
a instrumentelor de ratificare de către statele depozitare — 
Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii și Marea Bri- 
tanie — a Tratatului cu privire la interzicerea 
armelor nucleare și a altor arme de distrugere i 
fundul mărilor și oceanelor și în subsolul lor.

WD3S

La Houston (statul Texas) 
a avut loc ședința ordinară a 
grupului de lucru sovieto-amc- 
rican pentru problemele biolo
giei și medicinii cosmice, rela
tează agenția TASS. Specialiștii 
celor două țări au făcut un 
schimb de materiale referitoa
re la rezultatele cercetărilor me- 
dico-biologice, înfăptuite în ca
drul programelor zborurilor na
velor cosmice „Soiuz" și „Apo
llo", precum și stației științifice 
orbitale sovietice „Saliut". Au 
fost stabilite problemele care 
urmează să fie dezbătute în ca
drul ședinței viitoare.

Intre 4 și 17 mai, la Was
hington au continuat convorbi
rile între delegațiile U.R.S.S., 
condusă de amiralul Vladimir 
Kasatonov, prim-Jocțiitor al co
mandantului suprem al Flotei 
maritime militare a U.R.S.S., și 
delegația S.U.A., condusă de 
John Warner, ministrul mari
nei, în problema preîntâmpină
rii incidentelor între navele și 
avioanele celor două părți în 
marea liberă și în spațiul aeri
an de deasupra acesteia — a- 
nunță agenția TASS.

In urma convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de
gerea 
vin ța

lucru, s-a realizat înțele- 
corespunzătoare în pri- 
problemelor discutate.

♦ La Bratislava s-a deschis 
Congresul mișcării sindicale re
voluționare din Slovacia, rela
tează agenția C.T.K.

Pe ordinea de zi a congresu
lui se află dezbaterile privind 
bilanțul activității sindicatelor 
slovace, stabilirea sarcinilor de 
viitor și alegerea noilor organe 
de conducere.

Raportul la congres a fost 
prezentat de L. Abraham, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Slovacia, președintele Con
siliului Slovac al sindicatelor 
din Cehoslovacia.

La 19 mai, in Piața Roșie 
din Moscova, pavoazată ca în zile 
de mare sărbătoare, a avut loc 
parada festivă a pionierilor în cin
stea celei de-a 50-a aniversări a 
creării organizației pionierilor so
vietici.

La paradă au participat 
mativ 30 000 de copii din 
U.R.S.S.

aproxi- 
capitala

Stat a& Departamentul de 
anunțat că Statele Unite și Re
publica Bangladesh au stabilit 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, relatează din Was
hington agenția France Presse.

Luînd cuvîntul în cadrul li
nei întruniri a Camerei de comerț 
austro-elvețiană, cancelarul federal 
al Austriei, bruno Kreisky, a decla
rat : „Convocarea conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate și co
laborare constituie o etapă impor
tantă pe calea spre destinderea in
ternațională". Kreisky s-a pronunțat 
pentru începerea grabnică a pregă
tirii ordinii de zi a conferinței.

@ LONDRA. La Londra, depunerea spre 
instrumentelor de ratificare a tratatului menționat a avut 
loc în cursul unei ceremonii, de la Foreign Office.

După cum s-a mai anunțat, o ceremonie asemănătoare 
a avut loc joi la Moscova. Potrivit prevederilor tratatului, 
acesta a intrat în vigoare Ia 18 mai a.c.

SIMBATA 20

ora 4,43 șiSoarele răsare la
apune la ora 19,41. Zile trecute 
din an — 141. Zile rămase — 
225. .

O
genția ~ _
preș" 0 1799 — S-a născut ma
rele scriitor francez Honore de 
Balzac (m. 1850) 0 1489 — 
Expediția lui Vasco da Gama 
a atins țărmul indian, dcschizînd 
un nou drum maritim.

TEATRU. Astăzi, la ora 16, 
Teatrul de stat „Valea Jiului" 
susține un nou spectacol, la Casa 
de cultură, cu drama istorică 
„Vlaicu Vodă“ de Al. Davilla.

I 
I 
I 
I 
I
I

meii salariate și mijloacele de 
realizare a echilibrului între mun
ca profesională și cea casnică". 
In continuare, o seară distractivă 
pentru participant; Lonea: In 
sala bibliotecii, la ora 16, o sea
ră de versuri „Partid iubit, poe
ții te cîntă"; Lupeni: La ora 
19, premiera filmului „Manifes
tul" urmată de dezbaterea tema
tică „Cineamatorismul, preocupa
re artistică ce slujește un țel ma
jor" și o seară dc dans.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Aventuri în Ontario; Re
publica : Departe de lumea dez
lănțuită; LONEA — Minerul i 
Decolarea; VULCAN : Atunci 
i-am condamnat pe toți la moar
te; LUPENI — Cultural: Mirii 
anului II, BARBATENI : Secre
tul de la Santa Vittoria; URI- 
CANI : Acuzatul nu s-a prezen
tat.

0 Duminică dimineața, în sa
la mare a Casei de cultura a 
sindicatelor din Petroșani, za 
avea loc pentru elevii din loca
litate un interesant spectacol 
prezentat de formațiile artistice 
ale Școlii generale nr. 1 Petrila.

VIETNAMUL DE SUD 19 (A- 
gerpres). — Detașamente ale 
forțelor patriotice din Vietna
mul de sud au lansat, vineri di
mineața, noi atacuri asupra dis
pozitivului defensiv al orașu
lui Kontum, situat în zona 
Platourilor înalte. Acțiunile pa- 
trioților au fost precedate de un 
atac de artilerie. Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, 
asupra perimetrului orașului 
Kontum, supus unor atacuri 
permanente în ultimele 51 dc 
zile, au căzut aproximativ 5 000 
de proiectile 
periferia din

vest a orașului, 
gaj at lupte cu 
alte zone ale Kontum-ului.

Agenția Reuter relatează că 
și orașul An Loc a fost supus 
joi unui violent atac lansat de 
F.N.E. Angajamente au fost 
semnalate, de asemenea, în alte 
regiuni ale Vietnamului de Sud, 
inclusiv la 50 km de Saigon.

In ultimele 48 de ore, rele
vă agenția France Presse, avioa
ne americane „B-52" au intrat 
în acțiune, bombardînd mal a- 
les zonele în care presiunea 
forțelor patriotice este deosebit 
de puternică.

Noi raiduri de 
efectuate de avioanele americane 
asupra unor zone dens populate 

din R. D.
HANOI 19 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicită
ții, vineri, o declarație în care 
se arată că, în zilele de 17 și 
18 mai, o dată cu minarea și 
blocarea porturilor R.D. Viet
nam și de bombardarea orașului 
Hanoi Și a portului Haifong 
forțele S.U.A. au efectuat rai
duri de bombardament asupra ■ 
unor zone populate din provin
ciile Vinh Phu, Ha Bac, Quang 
Binh, precum și din zona Vinh 
Linh. In același timp, navele dc 
război americane au atacat cu 
artileria zonele populate de pe 
litoralul provinciilor Thai Binh. 
Nam Ha și Thanh Hoa. Ca ur
mare a acestor noi acte agre-

sive — subliniază declarația — 
au fost înregistrate numeroase 
victime omenești și au fost pro
vocate grave daune materiale 
unor obiective economice, cultu
rale și sociale din R.D. Vietnam. 
Forțele armate și populația din 
zonele amintite a dat inamicu
lui riposta cuvenită, doborînd 
12 avioane.

Noile acte de încălcare a su
veranității și securității R.D. 
Vietnam sînt condamnate cu 
vigoare de către M.A.E. al R.D. 
Vietnam. In încheierea declara
ției, se cere guvernului ameri
can să înceteze imediat minarea 
și blocarea porturilor nord-vict- 
nameze, a bombardamentelor și 
a tuturor acțiunilor împotriva 
R.D. Vietnam.

N AI ROBI. Aproximativ 
de persoane, 120 de cămile și 
aproape 500 de alte animale 
domestice au fost devorate de 
lei de la începutul acestui an, 
în districtul Wajir, din nor
dul Kenyei, a anunțat, la 
Nairobi, administratorul aces
tui district.

El a precizat că felinele 
din această regiune sînt atit 
de vorace, incit intră, uneori, 
noaptea în casele oamenilor, 
pentru a-și înhăța prada. Lo
cuitorii districtului au fost 
sfătuiți să nu călătorească in 
timpul nopții, cirul animale
le ies în căutarea hranei.

ziarului britanic „The Times". 
Dr. Messiha afirma că a des
coperit, intr-un muzeu din 
Cairo, o casetă datind din se
colul IV î.e.n. care conținea... 
un planor în miniatură. Con
fecționat din lemn de sico
mor, cu un „fuselaj" perfect 
aerodinamic, aeromodelul a- 
vea, în partea din spate, o 
piesă verticală asemănătoare 
ampenajului. Acest ultim a- 
mănunt l-a determinat pe 
dr. Messiha să excludă posi
bilitatea ca descoperirea sa 
să fie, pur și simplu, o statu
etă reprezentind o banală pa
săre. Pentru a înlătura și 
ultima umbră de scepticism, 
manifestată de nuțneroși oa
meni de știință, dx. Messiha 
a confecționat o copie fidelă 
a descoperirii sale, care a 
întn 
de i

ale violenței din
Irlanda de nord

BELFAST. Violentele
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Vechii egipteni 
cunoșteau secretele

LONDRA. Secretele aerodi
namicii au fost, oare, cunos
cute și folosite, cu aproape 
2 000 de ani în urmă, de ve
chii egipteni ? Așa susține, 
cel pufin, dr. Khalil Messiha, 
care expune bazele ipotezei 
sale intr-un număr recent al

BEIRUT. Prima grefă de 
rinichi, în Orientul Apropiat, 
a fost efectuată, joi, de doi 
medici de la spitalul „Barbir" 
din Beirut. Donatorul 
fratele bolnavului,

B 
a 
a
9 
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Conferința reprezentanților 
P. N.

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres). — 
La Casa Africii din Addis Abeba sc 
desfășoară lucrările Conferinței re
prezentanților Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). La dezbateri participă 
reprezentanți ai țărilor africane, pre
cum și ai unor organisme speciali
zate ale U.N.E.S.C.O..

Comisia economică O.N.U. pentru 
Africa, O.I.M. etc. Delegații la a- 
ceastă reuniune examinează modali
tatea în care urmează să fie inves
tiți cei 440 de milioane dolari a- 
locați de P.N.U.D., pe exercițiul fi
nanciar 1972—1973, necesităților de 
dezvoltare într-o serie de țări din 
Africa.

ANUNȚA
publicul consumator
că, începînd de duminică, 21 mai a.c. ora 12,

In cadrul spectacolului, punctul 
de atracție îl va constitui mon
tajul literar-muzical-coregrafic 
„CI NT A VALEA JIU LUP', cu 
care pionierii de la această școa
lă au cîștigat locul I la faza pe 
țară a concursului de teatre șco
lare.

SÎMBĂTA 20 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 
teca pentru toți — 
nescu" (III); 9,35 De vorbă cu 
gospodinele; 9,50 Teleenciclope- 
dia; 10,35 Revista literară TV; 
11,10 Selecțiuni din spectacolul 
de varietăți „Bucuroși de oas- 
.peți"; 11,50 Cunoașteți legile?; 
12,05 Telejurnal; 14,00 Tenis dc 
cîmp : România — Iran; 16,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Emisiune în limba ger
mană; 18,15 Ritm, tinerețe, dans; 
19,00 Rîul, ramul — emisiune 
de versuri patriotice; 19,20 1.001 
de seri — „Crăiasa zăpezii" 
(VII); 19,30 Telejurnal; 20,00 
Campionatele europene dc hal
tere — categoria grea — Con
stanța; 20,30 Teleenciclopcdia; 
21,15 Teledivertisment — „Ruși
nea familiei" de J. H. Harwod; 
22,45 Microrecital : Aurelian An- 
dreescu; 23,00 Telejurnal; 23,10 
Steluța... romanțe interpretate de 
Arta Florescu.

jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,05 Tino Rossi; 10,20 
Piese instrumentale; 10,30 Emi
siune muzicală de la Moscova; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Cîn
tă Aura Urziceanu; 11,15 Radio- 
club turistic; 11,35 Corul Radio- 
televiziunii; 12,00 La microfon, 
Corina Chiriac și Drăgan Antic; 
12,15 Recital dc operă; 12,30 
întâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Radio
jurnal; 13,15 Avanpremieră co- 
tid iană; 13,30 Radiorecording; 
15,00 Buletin de știri; 16,00 Ra
diojurnal; 17,00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,30 Cîntă Ana Bahici 
și Grigore Kiazim; 17,45 Recita
lul soliștilor Gică Petrescu și 
Kathy Kirby; 18,00 Orele scrii; 
20,00 Tableta de seară; 20,05
Zece melodii preferate; 20,40
Știința la zi; 20,45 La hanul me
lodiilor; 21,30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Expres 
melodii; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Expres melodii (continua
re); 24,00 Buletin de știr 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

SIMBATA MAI20

PROGRAMUL 
zică și actualităț

Ieri, temperatura maximă 
aerului la Petroșani a fost de 
plus 23 grade, iar la Paring de 
plus 18 grade. Minimele au fost 
de plus 12 și, respectiv, plus 8 
grade.

Pentru următoarele 24 de ore: 
Vremea va fi frumoasă cu cer 
variabil mai mult noros. Tempo
rar 
slab 
sudic.

vor cădea ploi slabe. Vînt 
pînă la potrivit din sectorul

© informații utilitare © informații utilitare

(Redacția și administrația ziarului 1 Petroșani, strada Republicii Nr, 90, telefon 1 1662

PARC“ din Petroșani care oferă clientelei un 
bogat sortiment de preparate culinare, speciali
tăți la grătar, vinuri din cele mai renumite

unde veți fi serviți în mod ireproșabil.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H. C. M. 
914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Concursul va avea loc în ziua de 29 mai 1972, ora 10, la sediul exploa
tării din Vulcan, str. Crividia, nr. 52.

Cererile de înscriere pentru concurs se vor depune la biroul personal 
al exploatării pînă în ziua de 27 mai a.c., ora 14.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 6—14, de la bi
roul personal al exploatării.


