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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în sesiune jubiliară con

sacrată celei de-a XXX-o aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă, în ziua 
de 22 august 1974, ora 17.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Istoria luptei
s-a scris în luptă

în marea cronică

a întrecerii socialiste

„Sclnteia" vă prezintă expoziția
„30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI 

DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ"

FAPTE DE CINSTE,
REALIZĂRI VREDNICE

Atei pașii nu pot călca fără emoție Aici timpul găsește răgazul 
să privească un moment in urmă și sa rememoreze. Aici, in expo- 
ziția ..30 de oni de la eliberarea României de sub dominația tas- 
c stâ". sintem noi înșine, o țară întreagă, cei de ieri și cei de. azi; 
ia» docă ne aducem copiii și ii purtăm prin fața panourilor este 
pentru a-i face să cunoască și să retrăiască emoția și tăria în
făptuirilor noastre, din care s-au născut prezentul și viitorul lor fe
ricit Aici, pe un spațiu de numai citeva sute de metri pătrați. s-a 
condensat pe verticală istoria a trei decenii din viața României. 
Trei cifre romane dm tricolorul patriei, roșu, galben și albastru, se 
deschid ca un crc triumfal, ca trei secvențe din Coloana infinitului.

in tot ce om înfăptuit, ca un popor călăuzit de o voință co
mună. există nu numai imaginea unei țâri înnoite, ci și forța de
monstrației sub conducerea glorioasă a Partidului Comunist Ro
mân om construit in numai trei decenii o țară nouă, puternică, în
floritoare. cu adevărat stăpină pe destinele și pe viitorul ei.

Nu orice expoziție, oricit de măiestrit ar fi întocmită, își poote 
revendica dreptul Io puterea de a convinge și a emoționa. Uneori 
există tentația cglomerării de imagini, de date și exponate, dar al
cătuirea poate rămine rece și necomunicativă. Aici inso, in cadrul 
Muzeului de istorie al Republicii, in maiestuosul decor in care sin
gurul acord patetic il constituie tricolorul românesc dispus in su
gestiva cifră a datei jubiliare, nu ne mai aflăm in fața unor simple 
exponate, ci a unul imens și emoționant album de familie. Familia 
unui popor de douăzeci și unu de milioane, cu tot ce ore mai im
portant de înfățișat sieși și lumii întregi.

Da. pentru a rememora de unde om pornit, avem întotdeauna 
nevoie de o privire aruncată asupra zilei de ieri. Da. pentru a în
țelege ce a însemnat drumul străbătut și a ne fi împlinită retros
pectiva. ne este absolut necesor să ne privim pe noi înșine ca in
tr-o oglinda, așa cum arătam mai înainte, cind nu aveam de partea 
noastră decit visele și baricadele.

Da, în felul acesta, „recitind" în expoziție paginile cele mai fier
binți cin lunga și zbuciumata istorie a luptelor pentru eliberarea 
națională și socială, pentru făurirea unei 'societăți lipsite de ex
ploatare. a unei vieți libere, demne și prospere, ne încearcă min- 
dria fireasca de a ne număra printre cei care sint martorii și pâr- 
tașii acestei glorioase lupte încununate dă portid. Șl. în același 
timp, ne încearcă șl mai puternic sentimentul marilor răspunderi 
istorice față de ..viitorul de aur" al patriei socialiste, sentimentul 
angajării plenare in realizarea mărețului Program al Partidului Co
munist Român.

DE LAUDA La Rovinarl se înalțâ una din cele mai mari centrale termoelectrice din 
țară. In fotografie, ing. Crlstescu Luminița și șeful de echipă Tudor 
Gheorghe lucrînd la montarea instalațiilor viitorului pupitru de comandă 

al grupului 'de 330 MW

INDUSTRIA CHIMICĂ INDUSTRIA EXTRACTIVĂ Decada cărții
Chimiștii din numeroase întreprinderi raportează, în aceste zile, 

" ...............în realizareaimportante succese în întrecerea socialistă, materializate 
peste plan a :
• 65 MII ANVELOPE
• 4 200 TONE POL1ACETAT DE V1NIL
• 5 300 TONE CARBID
• 1 020 TONE SODA CALCINATA
• PRODUSE CHIMICE AUXILIARE Șl DE MIC 

VALOARE DE APROAPE 35 MILIOANE L'El
• MEDICAMENTE ÎN VALOARE DE CIRCA 50 

LEI
• De la începutul anului au 

fost introduse in fabricație peste 
300 noi produse ; s-au îmbunătă
țit procesele tehnologice 
alte 28 de produse.

TONAJ IN
MILIOANE

pentru

• O activitate intensă 
fășoară pe șantierele de 
ții. Numai în ultima lună au in
trat in funcțiune : fabricile de 
gamacid de la Combinatul pe
trochimic Borzești, cloramfenicol 
de Ja „Terapia" Cluj, complexul 
„Azot 5“ de la Combinatul de 
îngrășăminte din Tg. Mureș. In 
cinstea zilei de 23 August vor fi 
racordate la circuitul productiv 
alte importante capacități de 
producție : instalații de distilare 
în vid și atmosferică, desulfu-

se des- 
investi-

rare, cracare catalitică și bitum 
de la Combinatul petrochimic 
din Pitești, instalațiile de îngră
șăminte chimice de la Roznov, 
Fabrica de azotat de amoniu de 
la Slobozia.

• Au îndeplinit sarcinile pe 
patru ani ai cincinalului 
colectivele de la „Terapia1* Cluj, 
întreprinderea de medicamente 
și coloranți „Sintofarm" Bucu
rești, întreprinderile de produse 
cosmetice „Miraj" din București 
și „Farmec" din Cluj, combina
tele de articole din cauciuc Ji
lava și Brașov, întreprinderea de 
lacuri și vopsele „Azur" din- Ti
mișoara, întreprinderile bucu- 
reștene „Viscolii" și „Biofarm".

• Producția globală reali
zată peste plan de colectivele 
de oameni ai muncii din indus
tria extractivă, în 7 luni din a- 
cest an, se ridică la 248 mi
lioane lei. întreg sporul de 
producție a fost obținut pe 
seama creșterii productivi
tății muncii.

sonde, 21 000 m foraje cu 
sondeze. Pînă acum a fost 
realizat planul de creștere a re
zervelor industriale de substanțe 
minerale utile pe anul 1974 la 
cărbune brun și lignit, iar pen
tru minereuri neferoase au fost 
înfăptuite prevederile pe întreg 
cincinalul.

românești

• Au fost extrase peste 
prevederi x 30 000 tone țiței ; 
138 054 tone cărbune net, din care 
109 783 tone huilă netă și 28 200 
tone lignit și cărbune brun ; au 
fost realizate peste plan și can
tități de plumb și zinc în con
centrate, precum și de cupru de 
convertizor.

• Au fost puse In funcțiu
ne In acest an 8 noi capa
cități de producție.

• Prin reducerea cheltuielilor 
la 1000
au fost obținute economii 
de 3,7 milioane lei.

lei producție-marfă,

și carte
de Aurel BARANGA

Reportajul semnat de Ioan GRIGORESCU, 
în pagina a lll-a

Noi construcții la Craiova

ÎN ANUL JUBILIAR
Scriitori pe meleagurile natale

ca 
să

• Intensificarea lucrărilor de 
prospecțiune și explorare geolo
gică a făcut posibilă depășirea 
planului fizic de lucrări cu 
circa 66 OOO m foraje cu

• Aceste importante realizări 
s-au obținut în condițiile u- 
nel tot mal Intense mecani
zări a operațiilor grele șl cu 
volum mare de muncă, ca 
și pirin Introducerea de teh
nologii noi.

• Planul la export pe 7 
luni a fost depășit cu peste 
11 milioane lei valută.
• Se evidențiază, prin re

zultatele deosebite obținute, co
lectivele unităților din bazinul 
Văii Jiului, din cadrul Centra
lei minereurilor și metalurgiei 
neferoase din Baia Mare, de la 
întreprinderea minieră Rovi- 
nari, Combinatul cărbunelui Plo
iești, Trustul petrolului Bolintin, 
Trustul petrolului Tg. Jiu.

într-o singură primăvară

și grădinițe pentru copiii
Bucureștiului

Ori de cite ori. ca și în 
castă vară, mă Întorc 
asă in inima locurilor 

mele de baștină moldovene, 
rotesc ochii și aflu cum se 
pun și se suprapun mereu 
peste vechile icoane ale co- 
p.Iâriei noile și noile chi
puri ale lumii noastre noi. 
Multe au incetat a fi nou
tăți chiar și pentru 
sătenii mei. 
ioanele de -------- ,
mașini care cutreieră do- 
moalele coline hudeștene; 
preșurile de asfalt întinse 
de la Botoșani la Doro- 
hoi și dincolo, mult din
colo de așezările rurale 
care mi-au păstorit copi
lăria : agrafele antenelor 
de televiziune se sumețesc 
pe case unde înainte da 
război un aparat de radio 
ar fi fost minune : stilpii 
liniilor de inaltă tensiune 
pășesc in flanc cîte unul 
și pe meleagurile noastre, 
iar casele noi. cochete, 
desfătate de verdeață și 
de flori, s-adună ca niș*e  
ghirlande de bunăstare si 
bun gust si voie bună la 
Alba si Lupeni. la Bașeu, 
la Mlcnăuți sau Vatra ! 
Dar asa-i. cum se știe, 
peste tot la țară.

Mai adinei și tocmai de 
aceea mai greu de simtit 
la prima vedere sint alte 
schimbări. Cele pe care le 
aflu La foștii mei prieteni 
de joacă și hirjoană. Stau 
cu ei ades de vorbă des
pre unele si altele și-mi 
amintesc ades de vorba 
bătrinilor pe care-i ascul
tam odinioară— Prietenii 
mei nu mai cată azi. cu 
priviri deznădăjduite, la c _ _ _ _ _

______ con- 
Iată-le : plu- 
tractoare și

bolta cerească cu atitea 
necunoscute. așteptind, 
fără altă putință de rezol
vare, ploaie la păpușoi sau 
la grădinăne. Ei au dat de 
rostul irigațiilor ; știu sâ 
minuiascâ motopompe, să 
pună in mișcare aspersoa-

pe totdeauna, in coordo
natele citadine sau intor- 
cindu-se altfel de» cum 
plecat de acasă.

$i ei nu sint, precum 
fost și au răsfost odată, 
rănii nevoiți să tragă 
plug — și doar atita

au
au 
tă
ia 
să

spatele ! Ei sint, chiar dacă 
și astăzi trudesc la cimp, 
chiar dacă și astăzi, la ne
voie. pun mina pe seceră, 
meșteri ai recoltelor, cu 
știința unor meșteșugari 
noi, mai la îndemină și 
mai cu seamă oameni în-

DE CITE ORI
mă Întorc acasă...

re. Explicabil lucru 1 So
cialismul i-a scos de sub 
zodia apăsătoare a negrei 
țărânii. S-au ridicat, chiar 
dacă uneori cu șovăință și 
grele anevoințe. la supra
fața istoriei noi la care, cu 
slove de aur. scrie, din au
gust 1944 Încoace, tot po
porul. O seamă din con
sătenii mei. multi din ei 
colegi de școală primară 
cu mine și numeroși alți 
tineri și chiar foarte ti
neri. au apucat calea spre 
șantiere și spre variatele 
și iscusitele îndeminări 
din fabricile și uzinele o- 
rașelor. statomicindu-se.

însemnări de 
Ion ISTRATI

știe — adesea inhămați 
lingă o coajă de cal ori 
injugindu-se lingă biata 
lor văcuță de lapte, cu 
pulpa, sărmana, 
chea de lună.

Ei nu mai sint doar oa
menii cu sapa in spate, 
ucigind pe ogoare bolova
nii. prășind și secerind bă- 
bește. bătind griul pe arie 
cu imblăciul ori cu caii, 
vinturind griul cu covata 
ori tăbircind porumbul cu

cit ridi-

tăriți de știință, oameni in 
stare să vadă cu alți ochi 
mai marca lărgime a vie
ții. Sint dintre ei care bri
gadieri și șefi de echipe, 
conducători de atelaje și 
mecanizatori, care zooteh- 
niști și livadari. piscicul- 
tori și legumicultori ; se 
pricep la agricultură sau 
s-au specializat in agri
cultură gi in contabilitate 
sau economie agrară. Au 
învățat și învață agrozoo- 
tehnia și sint executanți ai 
unor reguli științifice. E 
peste tot o diversificare in 
toate îndeletnicirile care 
privesc mai buna cultivare

a pămintunlor și creșterea 
vitelor. Firesc e deci 
altfel să vorbească și 
discute ei in de ei, altfel 
să cugete, fără a fi renun
țat, in exprimarea lor, la 
vechile frumusețuri ale 
limbii, la cuvintele înțelep
te și la inventivele meta
fore care agrementează 
graiul inimii și 
noastre.

Ba nu puțini din ; 
mei se și pot, la 
urma, supăra dacă-i 
deci așa, laolaltă, fără 
o diferențiere, cind ei 
azi de asolamente și 
proteine, de azotați și 
balanțe furajere, de gluten 
și dublu-hibrizi ori 
pesticide ; după cum, 
vilizația și cultura prezen
tului socialist le-au deschis 
larg barierele sufletului, 
astfel incit să-i invoioșeze 
o anume ordonare arhitec
turală a noilor construcții, 
o anumită rinduire a casei, 
a mobilelor, să se simtă 
adine impresionați de pu
terea emoțională și edu
cativă a cărților pe care, 
in ceasuri de răgaz, le ci
tesc cu interes și pasiune. 
E. așadar, și sus, in Țara 
Moldovei, o lume in con- 
tinuă și bine inspirată, bine 
călăuzită mutație — o o- 
menime harnică si pricepu
tă. care se integrează fi
resc in circuitul economiei 
$1 vieții moderne. Și co
pilăria mea renaște, sub 
privirea plină de bucurie 
cu care mă uit la această 
minunată și dragă lume 
nouă. Lumea noastră, so
cialistă.

minții
albenii 

toată 
ju
ni ci 
știu 

de 
de

de 
ci-

A fost odată... A fost atunci, pe 
cînd nu existau nici blocurile mari, 
cu peste 10 etaje, in care v-ați năs
cut voi, pe cind nu existau nici școa
la de alături, nici măcar strada pe 
care locuiți și despre care voi știți că 
se numește strada Odobești. Dar în- 
tr-o zi. pe cimpul acesta, au venit 
mulți oameni cu mașini și macarale, 
mari și adevărate, și au început să 
construiască. Au construit zeci și su*e  
de blocuri, in care s-au mutat me
reu mii și mii de oameni, un cartier 
cu nume de uriaș : Titan. Și acest 
Culiver al Bucureștiului, in care voi 
o să vă faceți mari, a tot crescut 
mereu in fiecare an. Si a început să 
aibă, pe lingă blocuri, școli, maga
zine. centrale telefonice, dispensare, 
policlinică, parcuri, terenuri de joa
că, și de sport, cum sint cele de Ia 
„Voinicelul". Așa au apărut aici 
blocurile, școala și strada voastră pe 
care constructorii au făcut-o mereu 
tot mai frumoasă. Un singur lucru îi 
mai Hosea acestei străzi : grădinița 
voastră. Știți voi cum s-a construit 
această grădiniță ? Ascultați. A fost 
odată, a fost intr-o zi din primă
vara acestui an...

Așa ar fi putut începe (dacă chiar 
n-o fi inceput cumva) — in versiu
nea pentru cei 300 de fetițe șț bă
ieți care, îmbrăcați in șorțulete al
bastre. acum citeva săotămini. pă
șeau pentru prima dată în lumea 
grădiniței din strada Odobești — is
toria micului palat de sticlă și be- • 
ton, in chip de prefață la nesfirșita 
-si fermecătoarea lui comoară cu po
vești.

Undeva, într-o încăpere din care se 
zăresc mai multe blocuri In fază de 
finisai. Nicolae Băiașa, maistru con
structor pe șantierul nr. 3 al între
prinderii de construcții din prefabri
cate București. încearcă să deruleze 
din memorie versiunea, deloc „În
frumusețată" — cum spune el — pen
tru cei mari.

— Sint constructor de aproape 20 
de ani. dar oină acum am lucrat nu
mai la blocuri. V-ați Întrebat vreoda
tă ce e mai ușor de construit : o 
grădiniță 6au un bloc de locuințe ? 
Chiar De linsă un bloc cu numai pa
tru etaje, clădirea unei grădinițe 
pare... o joacă de copii. Șl totuși, 
foarte multe obiective de acest gen, 
deosebit de pretențioasa (gindiți-vi

că ele sint destinate copiilor mici 
si că trebuie să răspundă unor ce
rințe și exigențe mai mari și mai 
multe chiar decit ale localurilor de 
școli) nu puteau fi executate in mai 
puțin de o jumătate de an. Grădi
nița din strada Odobești a fost ri
dicată in numai două luni. Multe 
lucrări au fost mecanizate. Dar ceea 
ce a hotărit ritmul rapid de exe
cuție a fost organizarea șantierului. 
Fiecare lucrare era pregătită cu o zi 
înainte oină în cele mai mici amă
nunte. Spre sfirșit au venit să ne 
ajute si elevii de Ia școala înveci
nată. care au amenajat spațiile 
verzi...

In linii mari, cam aceasta este 
povestea unei grădinițe ridicate și 
predate micilor săi beneficiari 
într-un timp record. Mai exact — 
povestea tuturor celor 22 de grădi
nițe și creșe cu 8 000 de locuri con
struite in primăvara acestui an in 
București. Și merită să ne oprim 
asupra ei, cu atit mai mult cu cit 
— după cum observa ing. Gheorghe 
Sandu, secretar al comitetului de 
partid din construcții — anul trecut, 
cind volumul acestor construcții a 
fost de aproape două ori mai ihic, 
unele dintre ele au fost terminate și 
date in folosință abia pe Ia începu
tul lunii octombrie. De fapt, acțiu
nea de devansare a executării lor 
(paralel cu reamenajarea altor lo
caluri cu o capacitate de aproape 
3 000 de locuri, care pină atunci 
aveau alte destinații) se circumscrie 
In cadrul unui program complex de 
măsuri elaborat de Comitetul muni
cipal de partid București prin care

Dumitru TIRCOB

(Continuare în pag. a II-a)

Istoricii viitorului vor fi obli
gați la consemnarea unei reali
tăți : ultimii treizeci de ani au 
adus pe masa oamenilor mun
cii, deopotrivă, și piinea, și car
tea. Și asta fiindcă cele trei de
cenii sărbătorite au eradicat nu 
tjumai pelagra și malaria, dar și 
un alt flagel de tristă memo
rie : neștiința de carte. Și n-am 
spus incâ totul. Să ne întrebăm : 
cifi oameni teșiți de pe băncile 
claselor primare, prinși in cap
cana unei vieți de poveri, mai 
aveau răgazul să deschidă o 
carte, să răsfoiască o publicație 
de specialitate științifică? Am 
cunoscut eu însumi, in peregri
nările mele de medic de țară, 
învățători care nu mai văzuseră 
o pagină tipărită de la absol
virea școlii lor, ca să nu mai 
vorbim de medicii șalelor pînă 
la care fiu ajungea nici < un vo
lum de beletristică sau știință. 
Cartea era considerată, acum 
trei decenii, un articol de lux. A 
ajuns — cum ziceam — cartea 
pe masa- oricui, la distanța ges
tului de ^răsfoire și meditație, 
transformată.din obiect de răs
făț intr-unui dje strictă necesi
tate. Dovada acestei schimbări, 
echivalind cu o revoluție în con
științe, o fac bibliotecile să
tești, in care poți găsi și cărți de 
specialitate agrotehnică, dar și 
romane devorate de o curiozi
tate a lectorilor, inepuizabilă. O 
privire, fie și sumară, fie și gră
bită, asupra unor asemenea raf
turi de bibliotecă țărănească 
poate căpăta valoarea unui stu
diu sociologic. Acolo unde odi
nioară adormeau oamenii odată 
cu găinile, fiindcă însuși gazul 
lampant era o problemă insolu
bilă, vezi rafturi de volume ci
tite, recitite, împrumutate și me
reu reluate, spre dreapta cinsti
re a celor care le-au scris și a 
celor care le citesc cu o neis
tovită patimă. Intelectualitatea 
satelor reprezintă astăzi o 
imensă realitate, inspirată din 
ștergerea iot mai accentuată a 
diferenței dintre sat și oraș. 
Cartea, acest imens prieten,'.cre
dincios și nedezmințit al omului, 
a ajuns pretutindeni, cu me
sajul ei de lumină și cordiali
tate umană. Așteptată și iubită, 
cartea întovărășește toate gin- 
durile noastre, tovarășa unui 
drum glorios de lupte și izbinzi, 
paznic al unui far de speranță, 
ghid de credință al acestor ani 
din urmă, slăviți. Astfel înțelese 
lucrurile. Decada cărții româ
nești se înscrie in sufletele 
noastre ca o sărbătoare și ca o 
zi de bilanț.

E ora cind privind rafturile 
de volume in care se află con
densată, ca intr-un magic creu
zet, înțelepciunea și sensibilita
tea, visurile cele mai înaripate 
șl nădejdile cele mal scumpe, 
ne dăm seama — și pe aceasta 
cale, a cărții — că ultimii noștri 
treizeci de ani de viață înseam
nă mai mult decit ne pot releva 
niște simple calendare, echiva
lează cu timpul istoric, in care 
s-a petrecut, mirific și de neui
tat, procesul renașterii noastre 
naționale ; acel timp de „in- 
viere“ pe care l-a visat Nicolae 
Bălcescu, dar care și-a găsit în
truchiparea și ființa spirituali 
in vremea și prin lupta Parti
dului Comunist Român.

Proiectul Legii privind 
invențiile și inovațiile
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FAPTUL
DEVERS
La izvorul
pnnu

Faptul că pionierii au ajutat 
și aiută la seceriș nu mai con
stituie de mult o noutate. Nou 
este insă faptul cft. din Munții 
Apuseni, copiii moților au cobo
ri! din ținutul cu ape re
pezi, FtîncI de piatră si codri 
seculari, la... izvorul plinii. în 
comuna Girbova de Sebeș (Al
ba) a fost organizată o tabără 
de vară. Și nu venit aici 100 de 
copii de moți din Albac, Horea, 
Girda și din alte sate, pentru 
a vedea „pe viu“ și a partici
pa ei inșiși la muncile cimpu- 
lui. Unii dintre ei s-au intlinit 
pentru 
rea de 
Învățat 
muncă, 
fiecare _______ ______
noaștere și înțelepciune, 
va rodi mal tlrziu.

prima oară cu intindc- 
aur a holdelor. Și au 
că plinea Înseamnă 
Șl. odată cu spicele, 

b adunat un bob de cu-
care

Marcaje albe 
pentru
„pete negre“

Pină de curind pe fluxul ru
tier bucureștean existau citeva 
..pete negre* 4 (piețele Dorobanți, 
Șerban Vodă, Cosmonauților, 
Cașin) — neamenajate potrivit 
cerințelor circulației moderne. 
Rezultatul : dezorientare și si
tuații periculoase, accidente, a- 
varii — intr-un cuvint dezordi
ne. amplificată de afluxul tu
riștilor străini, derutați de lip
sa marcajelor.

Iată de ce consemnăm cu 
plăcere noua realizare a edili
lor Capitalei, a specialiștilor de 
resort, care au asigurat reme
dierea acestei deficiențe. în 
piețele respective, circulația a 
fost acum reglementata prin 
marcaje moderne, funcționale, 
uzitate in multe alte capitale 
și mari orașe, indicatoare, pre
cizări de direcții, sensuri de 
mers, trasarea de ,.insule*'  — 
toate asigurind circulației flu
ență și un spor incontestabil 
de siguranță. Să sperăm că a- 
ceastă inițiativa va avea, și in 
alte locuri, o largă... circulație.

Dincolo de o 
performanță

M.V. din Piatra Neamț s-a 
dus cu cei doi copii ai săi (o 
fetiță și un băiețel, in virstă 
de 5 și, respectiv, 7 ani) să facă 
plajă pe malul lacului de acu
mulare Bitca Doamnei. Scăpațl 
de sub supravegherea mamei, 
copiii au alunecat in apă, fiind 
luați de valuri. Mama a inceput 
să strige, disperată, după aju
tor. Aflat in preajmă, Gh. Bo- 
ghean, un sportiv de la clubul 
„Ceahlăul* 4, a plonjat imediat 
in viitoarea valurilor. După ci- 
teva scufundări, cind totul pâ- 
rea pierdut, iată că G.B. apare 
inotind spre mal cu cei doi co
pii in circă. Performanța spor
tivului de la „Ceahlăul" a fost 
la inălțime !

Cine-i 
de vină?

Subit, In sectorul zootehnic 
al cooperativei agricole din He- 
leșteni, județul lași, s-au îm
bolnăvit 123 de bovine. In 
scurt timp, 53 dintre ele au 
trebuit să fie sacrificate. Cine-i 
de vină ? Iată întrebarea pe 
care și-au pus-o nu numai co
operatorii, ci și organele de 
anchetă. Din primele cercetări 
rezultă că vitele s-au îmbolnă
vit din cauza furajelor, iar fu
rajele, la rindul lor, au fost in
fectate de o substanță toxică. 
Pe un teren din apropiere se 
imprăștiaseră substanțe chimi
ce pentru combaterea dăunăto
rilor. Vaporii produși, luați de 
vint, au căzut și peste furaje
le cu care au fost hrănite vi
tele respective. Cercetările con
tinuă, paguba ridicindu-se la 
circa 190 000 lei.

După 
primul... 
popas

Nu s-a stabilit incă precis cu 
ce treburi venise la Arad Pe
tru Antrus din Petrila. Ceea ce 
se știe precis e faptul că, de 
cum a descins la Arad, primul 
popas pe care l-a făcut a fost 
la restaurantul „Perla Mureșu
lui". Văzind că nu-i chip să se 
„agațe**  de ceva mai de preț, 
nici una, nici două, a Înșfăcat 
fața de masă și a dat să dis
pară. Dar a fost prins și a... 
dispărut pentru o’vreme.

21-TR-2344 
„afosttaxat“

Șoferul Teodor Gheorghe, de 
la autobaza Alexandria, se afla 
in cursă cu autotrenul 21—TR— 
2 344 spre Satu-Mare, transpor
tând legume. Pentru legume a- 
vea forme legale. Ilegal insă a 
cocoțat peste legume, tescuin- 
du-le de-a binelea, saci cu cas
traveți și lăzi cu roții ale unor 
producători particulari din jude
țul Olt. Tocmai cind să-și inca- 
seze „ciubucul", la marginea 
Clujului, locul de destinație al 
clienților clandestini, T. G. a 
fost interceptat de organele de 
miliție. Pentru moment, a fost 
și el „1axat" cu amendă. Urmea
ză ți restul. Că ți autobaza de 
care aparține are un cuvint de

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii’

ACTUALITATEA POLITICĂ^ 1 

1N CENTRUL MUNCII POLITICE
Un amplu pro

gram ds populariza
re a proiectului de 
Directive " lnrePul si 
fie tradus in fapt in județul 
Ialomița, sub conducerea 
comitetului județean de 
partid. Ca primă măsură, la 
nivelul județului s-a făcut 
o instruire a aparatului de 
partid, U.T.C., din sindicate 
și cultură, a propagandiști
lor și agitatorilor, a profe
sorilor de științe sociale, 
care vor ține expuneri in 
organizațiile de bază, in 
toate colectivele de muncă. 
Chiar din ziua publicării 
proiectului de Directive, la 
Combinatul de celuloză șl 
hirlie din Călărași, comite
tul de partid a constituit un 
colectiv cuprinzind membri 
al biroului, secretarul 
U.T.C. și președintele sin
dicatului, care au stabilit 
concret ce urmează să se 
facă in fiecare sector. Zil
nic. prin stația de radio
amplificare se difuzează 
cite un caoitol din proiectul 
de Directive, însoțit de un 
comentariu, măsura urmînd 
să se extindă in toate în
treprinderile. Tot aici, agi
tația vizuală, pe baza unei 
tematici stabilite de comite
tul de partid, scoate in evi
dență principalele prevederi 
ale proiectului de Directive. 
De exemplu, trei panouri 
expuse in secțiile celuloză 
și hirtie prezintă, in grafice 
sugestive, evoluția investiți
ilor prevăzute in proiectul 
de Directive pentru orașul 
Călărași, care vor cunoaște 
in cincinal o amploare deo
sebită datorită amplasării 
in această localitate a 
viitorului combinat siderur
gic, cea mai mare investi
ție din istoria Ialomiței. 
Alte panouri prezintă datele 
cincinalului și ale progra
mului de perspectivă. La fel 
s-a procedat și la fabrica 
de confecții, la I.M.C., la 
Filatura de bumbac din 
Slobozia. Tot in scopul 
pnnularizării documentelor 
adoptate de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., secția de 
propagandă a întocmit ex
punerea : „Importanța do
cumentelor plenarei C.C. al 
P.C.R. din 27—29 iulie a.c. 
în procesul edificării socie

tății socialisto multilateral 
dezvoltate1', care a fost 
difuzată cu prioritate In or
ganizațiile de bază din co
mune, cooperative, secții de 
mecanizare, ferme I.A.S.

Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scinteil"

Sinteze ale unor 
mari înfăptuiri. Din_ 
tre numeroasele acțiuni po
litico-educative întreprinse 
în aceste zile în Județul 
Ilfov consemnăm turnarea

Agitatorii.In ,ntre' 
prinderile și instituțiile 
municipiului Satu-Mare <e 
asigură o largă populariza
re a proiectului de Directi
ve șl a cuvintării tovarășu
lui Nicolac Ceaușescu rosti
te la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. Agitatorii din în
treprinderile „Unio", „Mon
diala". „23 August". între
prinderea de prelucrare a 
lemnului și altele, organi
zează intilniri la locurile de 
muncă, prezentind pe capi
tole prevederile proiectului

a întregului colectiv Ia în
făptuirea exemplară a ma
rilor sarcini economice cede 
revin, a stimulat puternic 
gindirea creatoare a oame
nilor, concretizată in de
clanșarea unor valoroase 
inițiative, orientate in prin
cipal spre creșterea pro
ducției de metal, gospodă
rirea șl utilizarea judicioasă 
a materiilor prime, com
bustibilului și energiei elec
trice. în prim plan se află 
inițiativa lansată de oțelaril 
conduși de comunistul loan 
Băncescu de la cuptorul li-

-INFORMAȚII-»
din activitatea organizațiilor de partid

filmului „Cimpla soarelui" 
— o monografie a județului, 
surprinzind momente de 
Înaltă semnificație petrecu
te in această zonă a țării, 
transformările revoluționa
re survenite in viața locali
tăților ilfovene in ultimii 
30 de ani. Filmați „pe viu", 
la locurile lor de muncă — 
la șantierul naval și filatura 
„Oltenița", la țesătoria 
„Dunăreană" din Giurgiu 
sau pe șantierul noii Fabrici 
de zahăr din Urzicenl, pe 
ogoare ori in laboratoarele 
și școlile județului — peste 
2 000 de muncitori, țărani și 
intelectuali sint eroii aces
tei pelicule închinate luptei 
partidului și poporului pen
tru libertate națională și so
cială, pentru socialism. Ex
poziția de fotografii „Jude
țul Ilfov — 30 de ani de 
viață liberă" și broșura 
ilustrată „Trei decenii de 
realizări pe drumul socia
lismului", editată recent, 
pun la indemina propagan
diștilor și agitatorilor, a 
maselor largi de oa
meni ai muncii din orașe 
și sate un bogat material 
documentar despre istoria 
trecută și prezentă a jude
țului, despre roadele aplică
rii politicii partidului.

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteii"

de Directive ; o susținută 
popularizare a documente
lor se realizează prin stați
ile de radioamplificare — 
la întreprinderea de repa
rații auto, „Tricotex", auto
bază, întreprinderea textilă 
„Ardeleana", I.J.I.L. — 
„1 Mai" și în alte unități ; 
la cabinetele de științe so
ciale din numeroase între
prinderi, cum sint „Drum 
nou", I.F.E.T., complexul 
C.F.R.-mișcare, cooperativa 
„Munca", sute de oameni 
participă la consultații și la 
„ora de întrebări și răspun
suri", care au drept temă 
explicarea prevederilor pro
iectului de Directive și a 
decretelor privind majo
rarea eșalonată a retribu
ției, desfășurate sub condu
cerea unor activiști de 
partid, secretari ai organi
zațiilor de bază, propagan
diști și agitatori.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteil"

Comuniștii lan
sează noi Inițiat!- 
yg. Intensificarea muncii 
politico-educative de către 
organizațiile de partid de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara, în scopul antre
nării tuturor comuniștilor,

neretulul al oțelăriel nr. 2 
— „Fiecare echipă să pro,- 
ducă, in fiecare schimb, 
peste sarcinile de plan, cel 
puțin două tone de oțel". 
Preluată în foarte scurt 
timp și de celelalte echipe 
de oțelari, inițiativa a con
firmat pe deplin așteptări
le : de la începutul anului 
și pină in prezent oțelarii 
hunedoreni au realizat pes
te plan mai mult de 50 000 
tone de oțel, angajamentul 
anual fiind îndeplinit Încă 
de la finele primului se
mestru, in semn de înaltă 
cinstire a celor două mari e- 
venimente — a XXX-a a- 
niversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea al 
partidului. Același drum a 
fost urmat și de alte iniția
tive, care au avut .un rol 
hotărîtor in creșterea efi
cienței economice : de la 
începutul actualului cinci
nal s-a realizat peste plan 
o producție marfă in valoa
re de 740 milioane lei, in 
timp ce beneficiile supli
mentare obținute in aceeași 
perioadă trec de 575 milioa
ne lei. Această valoroa
să experiență — sintetizată 
Intr-o interesantă lucrare 
editată de secția de propa
gandă a comitetului jude
țean de partid și intitulată 
„Siderurgiștii hunedoreni 
despre inițiativele lor" — 
va fi amplificată și extinsă

In perioada de Intensă ac
tivitate politică și organi
zatorică pe care o reprezin
tă lunile de dezbatero a 
documentelor ce vor fl su
puse congresului partidului.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scinteil"

„August glorios". 
Așa sc intitulează unul 
din principalele capitole ale 
planului comun de acțiuni 
politico-ideologice, cultural- 
educative și artistice Inițiat 
de comitetele de partid, sin
dicat, U.T.C. șl al oamenilor 
muncii de la Întreprinderea 
bucureșteanâ „Grivița ro
șie". Acesta înmănunchează 
un șir de expuneri despre 
organizarea și conducerea 
de către partid a insurecției 
armate, simpozioane, con
cursuri „Cine știe, ciștigă" 
pe domenii variate — de la 
istorie la creația literar-ar- 
tistică și pină la evoluția 
uzinei in cei 30 de ani de la 
eliberare. Programul comun 
de acțiuni — parte inte
grantă din planul în curs 
de definitivare, pe care co
mitetul de partid și organi
zațiile de bază l-au inițiat 
pentru a răspunde sarcinii 
trasate de conducerea 
partidului ca in lunile pre
mergătoare congresului, in 
perioada alegerii organelor 
conducătoare și a delegați- 
lor să se desfășoare o am
plă activitate politico-e- 
ducativă consacrată mobili
zării tuturor oamenilor 
muncii la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de 
plan, dezvoltării conștiin
ței socialiste a maselor, 
creșterii răspunderii comu
niste a membrilor de par
tid — cuprinde și alte ci
cluri : „Cincinalul in patru 
ani și jumătate", „Dialogul 
generațiilor", „Cadran poli
tic", „Etică și echitate so
cialistă", „Tribuna econo
mică", „Pentru patrie", 
„Femeia și societatea", 
„Dicționar juridic". O 
mențiune specială pen
tru „Cadranul politic", care 
prezintă operativ principa
lele evenimente politice in
terne și externe.

Maria BABOIAN

O importantă rezervă:
DEVANSAREA INTRĂRII 

ÎN FUNCȚIUNE
A NOILOR INVESTIȚII

PREGĂTIRI PENTRU
RECOLTAREA CARTOFILOR

In acest an au fost făcute eforturi deosebite pentru a se asigura o 
producție incîestulătoare de cartofi, care să permită o bună aprovizio
nare a populației. Se cuvine relevată, in acest sens, acțiunea inițiată 
din indicația conducerii partidului ca pe o suprafața de 40 000 ha să 
se obțină cite 30 000 kg cartofi la hectar, acțiune care a găsit un larg 
ecou în rindurile oamenilor muncii $1 specialiștilor din agricultură, si 
care se concretizează prin producții bune. Important este ca, pe mă
sură ce se va incepe campania de recoltare, să se asigure depozitarea 
și păstrarea corespunzătoare a cartofilor, astfel incit să nu se înregis
treze nici o pierdere. Care este stadiul pregătirilor in vederea recol
tării, depozitării și livrării cartofilor ?

BRAȘOV ■
După cum se știe, recoltarea carto

filor reprezintă pentru județul Bra
șov lucrarea agricolă cu cea mai mare 
pondere. Suprafața mare cultiva
tă cu cartofi, cantitățile impor
tante ce urmează să fie livrate 
altor județe — peste 140 000 de tone 
— ca și volumul de transport care 
depășește un milion de tone, impun 
ca incă de pe acum să se asigure o 
pregătire temeinică a acestei cam
panii.

Recoltatul cartofilor timpurii și 
semitimpurii de sămînță a inceput 
in această săptămlnă, urmind ca spre 
sfirsitul lunii să se treacă și la 
strlngerea celor de toamnă. Practic 
insă, pregătirile au inceput în urmă 
cu peste o lună de zile, cind, la indi
cația comitetului județean de partid, 
organele agricole au stabilit un
program de măsuri menit să
asigure stringerea, transportul, 
livrarea și depozitarea carto
filor în condiții optime. S-a sta
bilit. de pildă, că — lucrindu-se cu 
o viteză medie zilnică de 870 hec
tare — recoltarea să se încheie In 
15 zile. In ajutorul unităților agri
cole vor veni din afară peste 33 000 
brațe de muncă. Cu prilejul unei re
cente analize a stadiului in care se 
află pregătirile de recoltare, s-a con
statat câ. in general, ele se desfă
șoară conform programului stabilit 
Toate unitățile se află In posesia 
planurilor operative de recoltare, 
planuri in care sint stabilite vitezele 
zilnice, mijloacele de recoltare și 
transport, cantitățile ce urmează să 
fie livrate sau depozitate pentru să- 
mintă etc. Unitățile agricole și-au a- 
sigurat' materialele necesare, iar In 
aceste zile utilajele de recoltat, 
în special combinele, se reparti
zează in raport cu suprafața cul
tivată. Intr-un stadiu avansat se 
află și pregătirile de preluare și 
livrare • cartofilor. întreprinde

rea județeană de valorificare a 
legumelor și fructelor a stabilit din 
timp centrele de preluare si de li
vrare a cartofilor, a luat măsuri în 
vederea asigurării acestora cu ma
terialele necesare «i cu forță de 
muncă.

Din discuțiile avute la direcția a- 
gricolă județeană și la I.J.V.L.F.. a

în două județe 
mari producătoare

rezultat însă că există încă unități 
in care pregătirea campaniei de re
coltat a cartofilor este mult rămasă 
in urmă. Se impune grăbit ritmul de 
revizuire a utilajelor de scos cartofi, 
acțiune care este întirzlată : de ase
menea. trebuie revizuite mal repede 
Instalațiile de forță, care asigură 
centrelor de preluare energie elec
trică. atit pentru acționarea benzilor 
transportoare, cit si a iluminatului. 
Pe de altă parte, se impune luarea 
unor măsuri in vederea repartizării 
mai grabnice a mașinilor de sortat 
cartofi la centrele de preluare. Tot
odată. se așteaptă ca Centrala pentru 
legume și fructe să elaboreze cit 
mai repede balanța de cartofi pentru 
ca, pe această bază, să se poată în
tocmi balanțele pe centre de pre
luare si livrare, planul de transport 
si sarcinile de livrare ale fiecărui 
centru. O altă problemă care se ri
dică este asigurarea mijloacelor de 
transport, dat fiind faptul că cele de 
care dispune județul sint insuficiente.

Timpul scurt care a mai rămas 
pină la începerea recoltării cartofi
lor trebuie folosit cit mai judicios 
pentru încheierea pregătirilor ce se 
cer făcute in unitățile agricole, la 
centrele de preluare si livrare.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Q
Construcții de locuințe în noul 
cvartal Zizln din orașul Brașov 

Foto : M. Andreescu

NEAMȚ
Acum, cind. pe ogoarele județului 

Neamț secerișul este pe terminate, 
in unitățile agricole au inceput pre
gătirile pentru declanșarea unei noi 
și importante lucrări agricole — re
coltatul cartofilor, cultură care ocupă 
o suprafață de aproape 12 000 ha. La 
indicația biroului comitetului jude
țean de partid, conducerile unități
lor agricole au încheiat in aceste zile 
ultimele evaluări. Datorită executării 
la timp și in bune condiții a tutu
ror lucrărilor, se estimează obținerea 
unei producții superioare celei rea
lizate in alți ani. Ce s-a întreprins 
pină acum pentru ca recolta să fie 
strinsă la timp și fără pierderi ?

După cum ne-a informat ing. Con
stantin Grigorescu. director adjunct 
al direcției agricole județene, numai 
întreprinderea de legume si fructe 
trebuie să preia 49 000 tone de car
tofi. Atit la Piatra Neamț. Roman, 
Băltăteni, cit și in alte părți ale ju
dețului, toate spatiile destinate in- 
magazinării cartofilor au fost revi
zuite, iar fiecare depozit a fost do
tat cu cintare și benzi pentru inma- 
gazinarea mecanizată. De asemenea, 
cu ajutorul specialiștilor, la coopera
tivele agricole din Căciulești. Bahna 
și Păstrăveni s-au stabilit loturile 
pentru cartofi de sămintă. care în
sumează 500 ha. urmind ca aceștia 
să fie recoltați separat. în cadrul 
pregătirilor, un loc important il o- 
cupă și măsurile ce se iau pe linia 
evitării transporturilor inutile si 
scurtării perioadei de recoltare. In 
acest scop au fost organizate noi 
centre de preluare a producției la 
Timișești, Roman și Girov. zonă în 
care cultura cartofului deține o pon
dere Însemnată și unde sint in curs 
de definitivare platformele si silozu
rile de suprafață.

Campania de recoltare a cartofilor 
In județul Neamț urmează să fie de
clanșată spre sfirsitul lunii august, 
cind. potrivit aprecierilor specialiști
lor. tuberculii ajung la maturitate 
deplină. Pregătirile temeinice ce s-au 
făcut sl continuă să se facă In fie
care unitate constituie o garanție că 
Întreaga recoltă de caftofi va fi 
strinsă la timp și fără pierderi.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

în Editura Militară 
au apărut

Sub egida Centrului 
de studii și cercetări 

de istorie și teorie 
militară :

Col. dr. ILIE CEAUȘESCU — 
U.T.C. și tineretul din ar- 
matâ ;

Col. Leonida LOGHIN, col. Ale
xandru PETRICEAN — Găr
zile patriotice din România.

(Urmare din pag. I)

se urmărea crearea condi
țiilor materiale impuse de 
pregătirea și încadrarea 
în producție, in cursul ani
lor 1913—19'4, a unui Im
portant efectiv de munci
tori, în rindul cărora — se 
înțelege — a fost cuprins 
și un mare număr de 
femei.

In acest context, la înce
putul anului, comitetul de 
partid din construcții, ana- 
lizind posibilitățile existen
te pe șantiere, a hotărit ca 
toate creșele și grădinițe
le să fie construite pînă la 
1 iunie. Și de la această 
hotărire s-a trecut Ia fap
te : Institutul „Proiect" 
București — ne relatează 
același interlocutor — a 
predat centralei de con- 
strucții-montaj toate pro
iectele de execuție, fieca
re întreprindere a reparti
zat pe șantierele creșelor 
și grădinițelor cele mai 
bune formații de construc
tori, s-au întocmit progra
me amănunțite de lucru, 
in fiecare seară s-a anali
zat stadiul îndeplinirii lor, 
membrii biroului comite
tului de partid din construc
ții, secretarii comitetelor 
de partid din întreprinderi, 
împreună cu conducerile a- 
cestora, prezenți tot timpul 
pe șantiere, stabilind de 
fiecare dată cele mai efi

Un domeniu important asupra„ că
ruia si-au concentrat preocupările 
organele și organizațiile de partid 
din Capitală a fost și este realizarea 
șl punerea in funcțiune la termen 
si chiar mai devreme a noilor ca
pacități industriale. Ca urmare a ac
tivității politice si organizatorica 
desfășurate in acest domeniu, in ac
tualul cincinal au intrat in produc
ție 205 noi capacități, care au con
tribuit la dezvoltarea potențialului 
industriei Capitalei. Numai in pri
mul semestru al acestui an au fost 
huse in funcțiune 41 noi capacități 
productive, față de 35 cite B-au pre
văzut în plan. Iar la multe alte o- 
biective economice, care vor Începe 
să producă in acest al doilea semes
tru, s-a clștigat un important avans. 
S-ar putea aminti multe din acțiu
nile care au fost întreprinse pentru 
obținerea acestor 
succese. Ne refe
rim îndeosebi la 
sprijinul acordat 
constructorilor de 
către beneficiarii 
de investiții — cu 
echipe puternice 
de montori ; la 
urmărirea — de 
către comitetul 
municipal de par
tid — a ritmului 
montării utilajelor (cind stadiul lu
crărilor de construcții era ră
mas in urmă, utilajele au fost di
rijate către alte șantiere, iar atunci 
cind a fost posibil, utilajele au fost 
montate înaintea terminării con
strucțiilor — așa s-a procedat, de 
pildă, la Fabrica de confecții Bucu
rești) ș. a. Prin devansarea terme
nelor de punere in funcțiune la o 
serie din noile capacități industriale, 
s-au creat condiții favorabile pentru 
obținerea unor însemnate sporuri de 
producție, pentru materializarea an
gajamentului asumat de a realiza 
cincinalul in patru ani și jumătate.

In cadrul biroului comitetului 
municipal de partid, în organi
zațiile de partid ale sectoarelor, în
treprinderilor si șantierelor au avut 
loc sistematic analize amănunțite 
privind stadiul execuției lucrărilor pe 
fiecare șantier : analize urmate, de 
fiecare dată, de măsuri operative 
pentru înlăturarea anumitor neajun
suri care au apărut la un moment 
dat. la un obiectiv sau la altul. Nu 
a fost si nu este vorba de o muncă 
de dispecerat, de suprapunere, de 
dublare a conducerilor administrati
ve. a specialiștilor, ci de acțiuni po
litice concrete, urmărind întărirea ro
lului de conducător politic al organi
zațiilor de partid de pe șantiere, mo
bilizarea comuniștilor, a constructo
rilor si montorilor. a tuturor facto
rilor angajați in activitatea de in
vestiții. prin metodele specifice ac
tivității de partid, astfel incit ritmul 
de lucru la fiecare obiectiv ia parte 
să fie din ce in ce mai rapid. La 
propunerea si sub-•conducerea comu
niștilor dfe la întreprinderea dekcon- 
sțruțtij ^pedale jnduștriaie si mon
tai. de pildă, au pornit 'șl s-au ge
neralizat o serie de initiative pri
vind organizarea de șantiere puter
nice. capabile să asigure solutionarea 
multiplelor orobleme pe care le ri
dică activitatea de construcții-mon- 
taj. Redistribuirea cadrelor cu înaltă 
pregătire profesională, pentru întă
rirea capacității de decizie și execu
ție a fiecărui șantier, mărirea gra
dului de mecanizare a lucrărilor — 
prin dotarea cu mașini și utilaje — 
sint măsuri în inițierea și rea
lizarea cărora comuniștii au avut 
rolul decisiv. La acele obiective de 
investiții, unde lucrările erau ră
mase In urmă față de grafice, con
ducerea directă a execuției lor a 
fost preluată de comuniști cu munci

Din experiența organizației 
de partid a Capitalei 

în lupta pentru realizarea 
cincinalului în patru ani 

și jumătate

de răspundere, maiștri și ingineri î 
iar rezultatele acestor Intervenții 
nemijlocite. împletite cu o intensa 
muncă politică, nu au întîr2l<it să 
apară — lucrările la obiectivele res
pectiva rolntrtnd în scurt timp în 
ritmul prevăzut da graficele de 
execuție.

Sint demne de relevat, totodată, 
exemplul comuniștilor din Întreprin
derile furnizoare de utilaje tehnolo
gice, modul in care ci au acționat 
și grija pe care au manifestat-o 
pentru calitatea mașinilor sl instala
țiilor livrate, precum sl pentru pre
gătirea pină in cele mal mici amă
nunte a intrării în producție a noi
lor capacități industriale. La între
prinderea „Grivița roșie", de pildă, 
toate utilajele au fost realizate după 
grafice detaliat întocmite, In caro e-a 
prevăzut flecara etapă — de la 

pregătirea fabri
cației șl pină la 
probele tehnolo
gice la bancul da 
Încercare — ast
fel Incit livrarea 
lor 8-a făcut in 
strlnsft corelația 
cu termenele da 
montaj, cu cele 
de punere in 
funcțiune. Așa 
s-a procedat in 

multe alte unități constructoare de 
mașini bucureștene, cu efecte la fel 
de bune. Sint, In fond, roadele 
acțiunii energice a organizațiilor de 
partid, care, prin diferitele forme si 
mijloace ale muncii politice, au mi
litat pentru întronarea ordinii si dis
ciplinei In muncă șl tehnologice, a 
spiritului de înaltă responsabilitate 
comunistă in toate formațiile de 
lucru.

Rezultatele bune obținute pină 
acum sint considerate de comuniștii, 
de toți oamenii muncii din activitatea 
de investiții din Capitală drept o 
bază trainică în întrecerea cu timpul 
ce se desfășoară in continuare cu 
aceeași intensitate. în semestrul al 
doilea urmează să intre în-funcțiune 
58 capacități de producție importante. 
Studii amănunțite, multilaterale. în
treprinse recent din indicația comi
tetului municipal de partid, au evi
dențiat că sint create condiții ca, 
pină la sfîrșitul anului, să fie de
vansate termenele de intrare in pro
ducție la zece capacități industriale.

Desigur, mai sint probleme de so
luționat pe unele șantiere, la unele 
obiective de investiții. Bunăoară, o 
intervenție energică este absolut ne
cesară in unele' unități ale Cen
tralei industriale de utilaj tehno
logic, chimic. petrolier și minier, 
unde toate cele trei obiective pro
ductive sint restante, ca șl la între
prinderea „23 August", unde există 
unele necorelații intre prevederile 
graficelor de construcții si cele de 
eliberare a spațiilor pentru realiza
rea investițiilor. »

Prin unirea eforturilor constructo
rilor, beneficiarilor, pfoiectantilor și 
furnizorilor de utilaje, sub directa 
'conducere a organelor '?!'■ organizați
ilor de partid, pot fi fructificate noi 
posibilități pentru realizarea ritmică 
a lucrărilor de investiții pe fiecare 
șantier, pentru scurtarea termenelor 
de punere in funcțiune și de atin
gere .a parametrilor proiectați. . ast
fel ca economia națională să be
neficieze cit mai repede de pro
ducția noilor obiective și capacități, 
de efectele pozitive scontate pe mul
tiple planuri, astfel ca pe această 
bază să se obțină un volum cit mai mare din producția suplimentară 
avută in vedere la fundamentarea 
angajamentului de a realiza cinci
nalul In patru ani și jumătate.

Dan MATEESCU

A apărut

VIITORUL SOCIAL
Hr. 3/1974

Sub titlul A XXX-A ANI
VERSARE A ELIBERĂRII PA
TRIEI sint grupate articolele : 
Dezvoltarea economică și so
cială a României in anii con
strucției socialiste, de ION MA
RINESCU ; Rolul conducător al 
clasei muncitoare — factor fun
damental al omogenizării socie
tății noastre socialiste, de 
GHEORGHE SURPAT ; Orga
nele cu dublă natură — de 
partid și de stat, de IO AN BU
SUIOC ; Dezvoltarea personali
tății in societatea noastră so
cialistă, de C. I. GULIAN. In 
continuare sint inserate arti
colele : Unele efecte ale revo
luției științifice și tehnice con
temporane asupra esenței uma
ne, de MIRON CONSTANTI-

NESCU : Omul-mașina- știința, 
de VALTER ROMAN ; Sociolo
gia și practica socială, de ION 
IORDACHEL. La rubrica ANUL 
MONDIAL AL POPULAȚIEI 
sint cuprinse articolele : Urba
nizarea și implicațiile ei, de 
CEZAR LAZARESCU. Evoluție 
demografică și mobilitate so
cială în mediul urban, de 
POMPILIU GRIGORESCU; Pre
mise contemporane ale crește
rii populației, de P. RÂM- 
NEANȚU ; Fertilitatea și sta
tutul social al femeii, de VL. 
TREBICI.

Revista mai cuprinde rubricile 
Știința conducerii societății. 
Cercetări de teren, Sociologia e- 
ducației si Invătămintului și al
tele.

ciente măsuri pentru im
pulsionarea lucrărilor. 
Practic, s-a elaborat o ade
vărată „strategie" de exe
cuție rapidă a tuturor o- 
biectivelor : Întreprinderea 
„Granitul" a furnizat pre
fabricatele, I.I.M.I. a exe
cutat instalațiile necesare,

cîștigînd un timp prețios 
pentru devansarea și a al
tor obiective social-cultu- 
rale aflate in curs de exe
cuție. Dar in performanța 
lor se regăsește șl contri
buția remarcabilă a miilor 
de bucureșteni, tineri și 
vîrstnlci, care, lnțeleglnd 
însemnătatea socială deo-

8000 de noi locuri 
in creșe și grădinițe

I.U.T. a asigurat prompt 
utilajele de care era nevo
ie, iar Baza de aprovizio
nare în construcții — ce
lelalte materiale, I.C.E.D. a 
amenajat drumurile și alei
le de acces. In felul aces
ta, durata de execuție a 
unui local de creșă sau 
grădiniță, care era de 5 
luni, s-a redus la mai pu
țin de Jumătate, nici unul 
din aceste obiective nede
pășind 75 de zile.

Intr-adevăr, constructo
rii s-au Întrecut și de a- 
ceastă dată pe ei înșiși,

sebltă a acestei acțiuni 
inițiate de comitetul muni
cipal de partid, menite să 
faciliteze atragerea în sfe
ra producției îndeosebi a 
forței de muncă feminine 
și totodată să creeze con
diții pentru cuprinderea 
mai devreme în rețeaua de 
creșe și grădinițe a tuturor 
copiilor de virstă preșco
lară din Capitală, au ve
nit în ajutorul constructo
rilor cfecluind zeci de mii 
de ore de muncă patrioti
că alături de ei încă de la 
turnarea fundațiilor și pini

la ultimele operații de fi
nisaj. Locuitorii din Fe
rentari, Rahova, Pucheni, 
Lerești (o mențiune aparte 
merită și amplasarea aces
tor obiective in zonele în 
care era cea mal mare ne
voie de ele) sint în bună 
măsură coautorii noilor u- 
nități preșcolare în care 
sînt încadrați acum copiii 
lor. Lor li se adaugă apoi 
și elevii școlilor generale șl 
ai liceelor, care au ame
najat locurile de joacă, au 
confecționat aparate pen
tru dotarea acestora, au 
înzestrat localurile cu mo
bilier, jocuri mecanice șl 
alte obiecte, executate in 
orele de practică produc
tivă.

Neobservate aproape în 
forfota fronturilor de lu
cru de pe marile magis
trale ale orașului, șantie
rele creșelor și grădinițelor 
au cunoscut o exemplară 
concentrare de forțe, o re
marcabilă Investiție de 
inițiativă șl spirit gospodă
resc. Deosebit de valoroa
să prin rezultatele ei 
practice, această experien
ță dobindește valențe noi 
în perspectiva investițiilor 
similare din anii viitori, a 
căror amplificare continuă, 
izvorîtă din politica con
secventă a partidului de 
ridicare a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, reco
mandă să fie continuată.
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Memorabilul act de la 23 August 1944 
a deschis poporului nostru calea cuceririi 
libertății sociale, a realizării celor mai înalte 
aspirații ale celor ce muncesc, a victoriei 
revoluției socialiste și trecem la construirea 
noii orînduiri.

NICOLAE CEAUȘESCU

Aici, in expoziția „30 de ani de 
la eliberarea României de sub do
minația fascistă'’, pașii nu pot călca 
fără emoție. Străbatem istoria fier
binte, eroică a patriei...

Așa cum este și firesc, derularea 
Imaginilor din expoziție începe aco
lo unde s-a tezaurizat memoria pa
triei in documentele cele mai sacre 
ale trecutului ei istoric, ca un pre
ludiu la acești treizeci de ani esen
țiali. definitorii, ale căror implica
ții asupra viitorului poporului nos
tru sint determinante. Cu anii pre
ludiului la marea răscruce a tim
purilor. cu anii de luptă proletară, 
cu tot ceea ce a fost nu numai eve

niment, ci coordonată a tuturor ac
țiunilor convergente către un sin
gur țel, acela al eliberării de sub 
teroare și exploatare, acela al re
nașterii și reîntrupării ființei națio
nale, acela al regăsirii plenare de 
sine în acea zi Înscrisă cu litere de 
foc in istoria țării și pe care o săr
bătorim acum pentru a treizecea 
oară.

Și nu pot să nu aud, privind ex
ponatele care înfățișează drumul ce 
ducea către acea zi teribilă, răsco
litoare, definitorie pentru ziua 
noaștră de ăzl, ecourile luptei pe 
viață și pe moarte, Împușcăturile 

de la Lupeni. sirena Griviței, stri
gătul Prahovei petroliste, zornăitul 
lanțurilor Doftanei, șoapta mesaju
lui conspirativ, apelul la rezistență, 
chemarea partidului către toți cei 
ce înțelegeau că numai pe calea in
surecției armate se putea pune ca
păt ocupației hitleriste, se putea 
păși la eliberarea poporului din 
orice Împilare. Tocmai de aceea, 
prima lozincă a acestei retrospec
tive prilejuită de anul jubiliar se 
referă la un imperativ al vremii 
premergătoare lui 23 August 1944 și 
ea glăsuiește..: „Jos dușmanii țării, 
jos fascismul

„SC1NTEIA" VĂ PREZINTĂ EXPOZIȚIA
.,30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAȚIA FASCISTA II

„Citește, 

răspîndește, 

acționează!“
Intr-adevăr, nu despre altceva 

era vorba decit despre salvarea po
porului român ca națiune, ca enti
tate etnică, despre propria lui exis
tență pe vatra strămoșească de pe 
acest loc atlt de scump nouă, dar 
atit de jinduit de dușmani, pentru 
bogățiile lui, pentru frumusețile lui, 
pentru poziția lui cheie pe arcul 
Carpaților, la gurile Dunării și din
coace de Balcani. Așadar, era vor
ba despre păstrarea ființei națio
nale a unul popor de mare vechime 
in această parte a Europei, caro 
niciodată n-a fost animat de pofta 
cuceririlor, ci doar și-a văzut de 
nevoile sale, trăind .pașnic, visind 
și luptind pentru eliberarea ea na
țională și socială, pentru o viață 
demnă și omenească.

Tocmai aceasta o demonstrează 
documentele de pe primele panouri 
ale expoziției jubiliare închinate 
marii aniversări a trei decenii de 
la 23 August 1944, mărturii ale îm
pilării și luptei, tocmai acesta este 
și laitmotivul care leagă intre ele 
toate exponatele din cuprinsul de
ceniului premergător marelui act 
Istoric, referitoare la diversele for
me de luptă ale comuniștilor : 
greve, demonstrații, tipărituri ile
gale, manifeste, chemări la luptă. 
Un document al poliției secrete din 
1939, pus sub eufemismul „cercul 
detectivilor", cu ștampila „strict 
secret" deasupra indicației „sursă 
serioasă", relatează stăpinirii des
pre serbarea cimpeneascâ din 14 
august 1939 din parcul bucureștean 
de la marginea cartierului Vese
liei : „Comuniștii au folosit acest 
prilej pentru a o transforma intr-o 
manifestație comunistă... Pe cărțile 
poștale trimise cu această ocazie 
s-au scris declarații de adeziune 
pentru eliberarea comuniștilor...".

Era perioada unei lupte dirze 
pentru independența patriei, erau 
zilele premergătoare odiosului dic
tat de la Viena, prin care peste 
trupul României, ciuntite, se așter- 
nea doliul. Era perioada cind peste 
tară se Întindea lepra verde a 
gărzii de fier, epoca asasinatelor 
din umbră cărora aveau să le cadă 
victime unele dintre cele mai stră
lucite personalități ale vieții știin
țifice. politice șt culturale româ
nești. Era epoca crucii incîrligate 
și a urechii surzi a „mareșalului" 
Antonescu la strigătul celor mai 
conștiente glasuri ale țării care de
nunțau pe toate căile ocirmuirea 
cirdășlei cu fascismul, cu privire 
la drumul către prăpastie spre care 
ne era tirită tara. Ce forță răsco
litoare străbătea dîțt cuvintul par
tidului in acea, perioadă, cit.de pa
tetic suna indicația' de pe fiecare 
document trimis . pentru organiza
rea maselor la luptă : „Citește, 
răspîndește, acționează I"

Acționează, acționează, acționea
ză ! Cu pumnul în gură, cu cătu
șele la miinl, cu panoplia instru
mentelor de tortură în față. Ac
ționează ! Da. n-a fost ușor. Cei 
mai în vîrstă o știu mai bine. Noi, 
ceva mai tineri, putem înțelege cu 
greu, timpul a trecut așternind și 
uitarea, dar oare se poate uita 
chipul luptătorului martirizat, pri
virea dirză a celui ce s-a jertfit 
pentru cauza clasei muncitoare, 
ochii senini ai omului care se năs
cuse ca oricare alt om. trăise, mun
cise. luptase, iubise șl aștepta cu 
aceeași ardoare ca totl ceilalți ziua 
eliberării, dar n-a mai apucat-o și 
a rămas, fără să se fi vrut, printre 
eroi. Sint in aceste prime panouri 
citeva fotografii care n-au sub ele 
decit un nume și un pronume, dar 
ce destine nobile se ascund dincolo 
de imaginea de pe carton, ce ului
toare personalități, ce potential u- 
man căzut sub loviturile dușma
nului și care, altfel, fără acel cum
plit ceas dc încleștare, ar fi rămas 
și azi printre noi. în mijlocul con
structorilor socialismului. „Căzuți 
pentru libertate" — se spune sobru 
și auster — și el sint doar cițiva 
dintre mii și mii de jertfe, cărora 
Ii s-au adăugat cărturari de un 
înalt prestigiu. Acum, în preaj
ma ceasului marii sărbători, ca in 
fiecare clipă cind ne amintim de 
unde am pornit șl unde am ajuns, 
citi eram și cîți slntem. aducem 
un omagiu de luptă eroilor care 
s-au Jertfit pentru libertatea pa
triei. 

„Fiți cii cehii 

la ceas!

Salvați 

țara!“
...Pe unul dintre panourile expo

ziției de la Muzeul de Istorie, un 
afiș de epocă deosebit de sugestiv : 
imaginea unui ceas cu indicatoarele 
fixate la 12 fără un sfert. O ima
gine vie a proverbialului „Ceas al 
unsprezecelea" din vorba românu
lui. -Alături, citeva cuvinte impri
mate cu literă gravă : „Români ! 
Fiți cu ochii la ceas 1 Timpul trece 
repede. Deșleptațl-vă. Salvați tara 
scuturîndu-vă de nemți I" Era un 
afiș agitatoric al partidului din ul
timul an al războiului hitlerist. 
Lansarea lui s-a făcut în preajma 
lui aprilie 1944, cind se crea Fron
tul Unic Muncitoresc și se dezvolta 
rețeaua formațiunilor de luptă pa
triotice. Ceasul bătea implacabil. 
Dar nu pentru noi bătea ultimul 
cea», ci pentru cei cărora, in cu- 
rind. avea să le bată și clopotul. 
Așa cum glăsuiește un document 
secret al poliției antonesclene. re
produs intre exponatele expoziției : 

■ „In ultimul timp, paralel și conco
mitent cu intensificarea operațiuni-

V

lor militare pe fronturile de Vest 
și de Est. se constată In interiorul 
țării o activitate din ce în ce mai 
accentuată a elementelor subversi
ve șl defetiste in scopul minării 
ordine! de stat..." Datat : 27 iunie 
1944.

Despre minarea cărei „ordini de 
slat" era vorba nu mai este nimic 
de adăugat. Dar despre acele așa- 
zise „elemente subversive și defe
tiste" ar fi multe de spus. O spun 
imaginile expoziției — oglindă suc
cintă a evenimentelor desfășurate 
ulterior. Imaginile din lagărul de 
la Tirgu-Jlu. unde cadre de frunte 
ale partidului, in Rtrinsă legătură 
cu cadre din afara închisorilor, 
stabileau împreună planul de ac
țiune in vederea răsturnării dic
taturii fasciste, imaginile luptători
lor aflați in libertate și care, in 
adîncă conspirativitate, lucrau la 
punerea acestor planuri în aplicare, 
o spun hărțile comitetului militar 
creat în vederea pregătirii insurec
ției armate din august 1944. Se des
prinde, totodată, importanta deose
bită pe care a avut-o parti
ciparea forțelor armatei româ
ne la izbînda marii acțiuni re
voluționare conduse de partid. Sînt 
zeci de documente, note, inventare 
ale forțelor ce aveau să se confrun
te. planuri de acțiune, localizări de 
obiective, un întreg „film" al ac
țiunilor din preziua si din zilele 
de foc ale lui August 1944 pe care 
ni-1 putem derula acum in fața 
ochilor pe baza documentelor re- 
flectînd întocmai adevărul istoric.

Din toate aceste emoționante 
mărturii se degajă cu tărie ideea că 
marele act istoric de la 23 August 
s-a înfăptuit prin voința întregii 
națiuni, prin participarea întregii 
suflări a țării.

ZLleJe de 23 și 24 august 1944 
sint prezentate in expoziție In de- 
falcarea lor pe ore și în desfășu
rarea simultană a evenimentelor 
celor mal marcante care le-au

August 
atunci, 
August

transformat în istorie. Cei care au 
trăit acele zile îșl amintesc bine 
viata tării în ziua de 23 
1944. Cei care erau copii 
ori s-au născut după 23 __ ___
1944, au nevoie să știe, să afle, să 
cunoască, si lor le este in primul 
rind deschisă această tulburătoare
șl emoționantă expoziție.

Urmează apoi imagini surprinse 
de obiectivul fotografic in momen
tele entuziastei primiri făcute de 
populația Capitalei noastre prime
lor unități sovietice care intrau în 
București la 30 august 1.944, în o- 
rașul curățit de ocupanții fasciști 
prin lppta forțelor insurecționale, 
precum șl Diviziei de volun
tari români ..Tudor Vladlmirescu". 
Un insert scris cu litere în relief 
glăsuiește : „Lupta ostașilor ro
mâni și sovietici pe frontul anti
fascist a dezvoltat și înfrățit prin 
singele vărsat în comun prietenia 
de arme româno-sovietică. a pus 
temelia relațiilor de colaborare 
frățească statornicite între țările 
și popoarele noastre..." Un adevăr 
de necontestat demonstrat de via
ță prin ulterioara desfășurare a re
lațiilor strinse de colaborare și 
prietenie frățească dintre cele două 
popoare.

Cit de edificatoare pentru Incan
descența acelei toamne de elan 
revoluționar și a celei dintîi pri
măveri cu adevărat fierbinți din 
existența României apar documen
tele ilustrind perioada dintre 23 
august 1944 și 6 martie 1945, cu 
luptele el duse pe toate fronturile 
vieții interne pentru o reală demo
cratizare a țării ! Imagini de la. 
marile întruniri politice din sep
tembrie si octombrie 1944. alături 
de imaginile surprinse în mijlocul 
unităților armate românești care 
luptau pe frontul antifascist de 
vest, în Transilvania, apoi în Un
garia și, mai tîrziu, pînă la victo
ria finală asupra fascismului, in 
Cehoslovacia. O expoziție, oricit 
ar fi de bogată în documente, ori
cit de generoasă in explicații, nu 
poate niciodată cuprinde la ade
vărata ei temperatură viața de 
atunci a țării, ci ea doar poate 
oferi puncte de reper, reținînd nu
mai esențialul pentru ca forța ei 
de evocare și de sugestie, de con
vingere și de emoționare a suflete
lor să lase loc amintirilor vii, evo
cărilor personale reținute de me
moria fiecărui participant la revo
luție, oricit de modestă i-ar fi fost 
contribuția.

Oare ce spațiu i-ar trebui unei 
expoziții pentru a putea cuprinde 
toate documentele existente în ar
hive, pentru a oglindi in amănun
țime tot ce s-a petrecut in țara 
noastră în cele 33 de luni, sau in 
cele aproximativ o mie de zile 
scurse de la 6 martie 1945 pină la 
30 decembrie 1947, cind in istoria 
țării cerneala abia se așternea pe 
„Legea prin care România devine 
Republică Populară “?

Organizatorii expoziției jubilia
re și-au propus să ofere în imagi
nile acestui preludiu la începutu
rile construirii socialismului în țara 
noastră doar o suită dc puncte de 
reper, documente esențiale care au 
marcat diferitele etape parcurse, 
spre a ne înfățișa apoi in amploare 
și pe compartimentele distincte ale 
diferitelor ramuri de activitate po
litică, economică, socială si cultu
rală, transformările revoluționare 
petrecute in viața poporului român 
prin voința suverană a acestuia și 
prin participarea totală a unei țări 
hotărite să pornească pe calea so
cialismului. Ne sint înfățișate ima
ginile refacerii economiei țării in 
condițiile foarte grele ale anilor de 
inceout, cind țara mirosea incă a 
trotil și a ruine, cind, din pricina 
distrugerilor provocate de război, 
a reducerii potențialului economic 
și a sabotajelor provocate de duș
manul de clasă, venitul național 
din anul 1946 reprezenta numai 40 
la sută din venitul anului 1933, pro

ducția industrială numai 43 la sută, 
iar cea agricolă doar 50 la sută din 
anul „record" al României antebe
lice.

Era însă începutul. Greu, teribil 
dc greu, după doi ani dc secetă 
cumplită, intr-o țară înfometată, 
ylăgultă, dar cu visele mai vii ca 
orlcind și cu o încredere nestră
mutată in propriile el forțe, căci 
soarta i sc afla in propriile-1 miini 
și poporul, condus de partidul co
munist, era chemat să-și făurească 
destinul conform năzuințelor sale 
istorice. Se desprind dintr-un pa
nou al expoziției imaginile și da
tele cele mai grăitoare ale anilor 
1947-1948. dc la Platforma Partidu
lui Unit Muncitoresc și pînă la Con
gresul P.M.R. din 21-23 februarie 
1.948 — cind s-a pus capăt sciziu
nii de peste 20 de ani din mișca
rea noastră muncitorească — spre 
a se putea făuri apoi actul națio
nalizării și a se trece la etapele 
succesive ale desăvirșlrii revolu
ției și la construirea științific pla
nificată a societății socialiste.

30 de

Românii

în 30 de ani!
Citeva panouri succesive înfăți

șează, intr-o patetică suită, eveni
mentele cele mai semnificative din 
viața României pinâ la Congresul 
al X-lea al P.C.R. cind s-au stabi
lit coordonatele socialismului mul
tilateral dezvoltat in țara care, 
pină atunci, reușise să-șl prindă 
pe umeri aripile unui zbor înalt, 
cutezător, sigur și mereu ascen
dent. Din această vastă cronică a 
României socialiste, puternic mar
cată de marile înfăptuiri ale ulti
mului deceniu, odată cu suflul în
noitor al Congresului al IX-lea, re
ține in mod deosebit atenția un 
extras din agenda de lucru a secre
tarului general al partidului, care 
ilustrează prodigioasa sa activitate 
din iulie 1965 pină astăzi. In acest 
răstimp, după cum ne demonstrează 
agenda, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut 106 de vizite de lucru in 
toate județele țării, oprindu-se în 
141 de localități, în 255 de între
prinderi industriale și șantiere, în 
144 unități agricole, in 206 unități 
social-culturale și de învățămînt, în 
21 unități de cercetare științifică, in 
37 de expoziții, la care se adaugă 
69 de întilniri de lucru in cadrul 
consfătuirilor și conferințelor pe 
țară cu reprezentanții tuturor sec
toarelor de activitate, 42 de întil
niri cu activul do partid din jude
țele țării și din București ; de a- 
semenea, multiplele contacte cu 
reprezentanții vieții politice in
ternaționale, cu șefii diferitelor 
state, cu conducători ai mișcării 
muncitorești din lumea întreagă.

Aceste cifre exprimă o neobosi
tă și neprecupețită activitate in 
slujba poporului, patriotism fier
binte, spirit revoluționar, muncă, 
muncă și iarăși muncă. De altfel, 
acesta este și laitmotivul exem
plar al tuturor activităților desfă
șurate de un întreg popor pen
tru înfăptuirea Programului Parti
dului Comunist Român care prin 
toate prevederile sale urmărește 
făurirea unei Românii moderne, 
multilateral dezvoltate, pășind 
demnă și mindră in rindul țărilor 
celor mai avansate, pe magistrala 
comunismului. Muncă și abnegație. 
Muncă și învățătură. Muncă și eti
că. Muncă și echitate. Muncă și 
onoare. Muncă și mindrie pentru 
tot ceea ce înfăptuim. Rezultatul ? 
Elocvența cifrelor este atit de grăi
toare incit exclude orice comenta
rii : in numai 12 zile din anul 1974 
se realizează întreaga producție in
dustrială a anului 1944 ! De 30 de 
ori in 30 de ani ! 30 de Românii de 
atunci, in România de azi !

Dinamica producției globale a 
României socialiste înfățișează un 
ritm elocvent față de anul 195U 
(anul cind se poate stabili un 
punct de referință exprimat prin 
cifra 100). In 1963 ea inregistra o 
creștere de 649 la sută față de anul 
1950, iar in 1973 România realiza, 
față de același an, o producție glo
bală de 16 ori mai mare. Procesul 
acesta de excepțională forță per
cutantă, cu ecouri in lumea întrea
gă despre așa-numitul „miracol 
românesc", a însemnat înfăptuirea 
cu elan a politicii științifice a 
partidului, a operei de industriali
zare socialistă, in cadrul căreia 
se realizează o judicioasă reparti
zare a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al țării, extinderea 
mecanizării și automatizării, reu- 
tilarea întreprinderilor, -introduce
rea de utilaje și agregate la njve- 
lul celor mai inalte cuceriri pe plan 
mondial. „înnoirea și moderniza
rea continuă a producției este o 
lege de fier a progresului econo
mic" — glăsuiește un panou care 
înfățișează grafic efectul factorilor 
cțeterminanți in creșterea eficien
tei activității industriale, deschizind 
prin aceasta o convingătoare tre
cere in revistă a salturilor cu ade
vărat spectaculoase din diferitele 
ramuri de activitate economică : 
electroenergetica, metalurgia, con
strucția de mașini, chimia, mate
riale de construcții, industria ușoa
ră, transporturi.

O listă impresionantă de produse 
noi înfățișează premierele noastre 
industriale intre anii 1947—1973 și 
ea ne poartă pe magistralele pro
gresului tehnic din toate sectoarele 
economiei naționale : de la grupu
rile energetice de 330 MW și linii 
tehnologice, la mașini-unelte cu 
comandă numerică ; de la echipa
mente pentru industria petrochi
mică, la calculatoare electronice ; 
de la cauciucuri sintetice, la mase 
plastice, fire și fibre sintetice și 
medicamente ; do la autoturisme și 
autocamioane grele, la locomotive 
electrice și cargouri, de la tractoare 
de diferite tipuri, la avioane utili
tare... Toate acestea, care ne umplu 
inimile de mindrie patriotică, re
prezintă rodul muncii și al abne
gației urnii întreg popor care iși 
vede cu limpezime viitorul lumi
nos in Programul Partidului Co
munist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de punere a bazelor viitoa
rei societăți comuniste.

Panourile se succed ca lntr-un 

film al propriului nostru prezent 
care ne prefigurează științific 
viitorul... Unul dintre acestea ne 
înfățișează politica de dezvoltare 
intensă și modernizare a agricultu
rii socialiste. Argumente : în 1973, 
existau în întreaga țară 369 între
prinderi agricole de stat. 743 de sta
țiuni de mecanizare și 4462 coope
rative agricole de producție ; in 
actualul cincinal sint alocate agri
culturii investiții de peste o sută 
de miliarde de Ici. Infățișind evolu
ția cercetării științifice in țara 
noastră in acești ani, un alt panou 
al expoziției stă sub genericul : 
„Făurirea unei economii modeme 
de înaltă eficientă impune promo
varea in toate ramurile a cuceriri
lor științei și tehnologiei avan
sate". Amplul program de măsuri 
adoptat în ultimii ani privind in
tensificarea activității de cercetare 
științifică și folosire pe scară tot 
mai largă a rezultatelor el în pro
ducția materială demonstrează e- 
sența tuturor implicațiilor pe care 
„aurul cenușiu" românesc le are 
asupra procesului de modernizare 
a României socialiste.

Infățișind prin numeroase Ima
gini și date sugestive procesul de 
dezvoltare șl adîncire a demo
crației socialiste, participarea ma
selor la conducerea societății, expo
ziția jubiliară reproduce o pagină 
Istorică solemnă, de dată recentă : 
Jurămintul Președintelui Republi
cii rostit în incinta Marii Adunări 
Naționale.

înălțimea

de pe care

scrutam

„viitorul

de aur“.„
...Șl nu mă pot opri să nu mă 

întorc la acei ani de inceput, la 
imaginile care înfățișează punctul 
de unde am pornit, pentru a reveni 
apoi la ceea ce am dobindit in 
numele omului, pentru om și prin 
om, prin munca și prin devotamen
tul, unui popor întreg, care știe bine 
că tot ceea ce se infăptuieșle in 
România lui li este destinat, lui 
și eenerațiLlor .următoare, preze^ț-^ 
tului și viitorului țării. 12 000 de, 
cetățeni s-au mutat:in case și apar
tamente noi, au apărut sute și mii 
de instituții de invățămint de toate 
gradele, nenumărate creșe și grădi
nițe, cantine și spitale, stațiuni mo
derne de odihnă, o Întreagă conste
lație de orașe ridicate din temelii, 
totul pentru om. totul pentru cei 
ce au făurit o Românie nouă. Se 
pot oare uita semnele primelor 
prefaceri din lunile și din anii care 
au urmat imediat după august 
1944, școlile de alfabetizare înjghe
bate cu rapiditate pe lingă atelie
rele uzinelor care abia se ridicau 
din ruini, cele dinții cămine pentru 
copii, cele dinții case clădite cu că
rămida veche curățată din zidurile 
prăbușite ale umilelor noastre ve
tre de altă dată ?

Edificatoare nu numai pe planul 
marilor succese ale politicii interne 
a partidului, expoziția jubiliară de 
la Muzeul de istorie înfățișează 
pregnant locul cucerit de România 
socialistă în conștiința lumii con
temporane, politica externă a țării 
noastre, ca factor activ al vieții po
litice internaționale. Numai trei 
cifre atestă o grăitoare realitate : 
în anul 1944, România avea relații 
diplomatice cu 22 de țări ; în 1965 — 
cu 68 de țări ; in 1974— cu 118 ^ăxi. 
Itinerarele istorice pe continentele 
lumii, contactele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de state din di
ferite țâri demonstrează in modul 
cel mai elocvent contribuția Româ
niei, a președintelui el la efortu
rile pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între popoare, la așe
zarea relațiilor dintre ele pe te
melia solidă a principiilor egalită
ții in drepturi, independenței na
ționale, respectului reciproc. O altă 
pagină din agenda de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu, înfă
țișată în expoziție, ne arată că, in
tre martie 1965 și iulie 1974, condu
cătorul iubit al poporului nostru a 
efectuat vizite și a purtat convor
biri cu 169 conducători și delegații 
ale partidelor comuniste și munci
torești, cu 17 conducători și dele
gații ale partidelor socialiste, cu 
30 de conducători și delegații ale 
partidelor democratice progresiste 
și ale mișcărilor de ediberare na
țională, precum și alte zeci de in- 
tilnirl și convorbiri cu cele mai 
marcante personalități ale vieții 
politice internaționale, șefi de state 
și de guverne.

Un ultim panou ne înfățișează 
planisferul punctat de traiectoriile 
spre care au iradiat din acest punct 
al globului, din mîndrul nostru 
spațiu carpato-dunărean, o expe
riență istorică, o atestare strălucită 
a justeței politicii partidului nostru 
în opera de făurire a socialismului, 
a unei lumi noi, drepte, libere, 
demne.

Si văzind toate acestea, orice vi
zitator încearcă din nbu acea ire
zistibilă tentație a reîntoarcerii la 
punctul de unde am pornit, la pre
ludiul actului istoric de la 23 au
gust 1944, la imaginile acelei epoci 
dramatice, spre a recunoaște cu 
mindrie înălțimea pe care am ajuns 
astăzi, in cei 30 de ani de liber
tate, șt pentru a scruta mai lim
pede drumul de viitor. înscris in 
documentele celui de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. O largă perspectivă isto
rică, o adevărată lecție de patrio
tism și spirit militant, un puternic 
îndemn pentru flecare cetățean al 
tării de a-și spori munca plină de 
elan închinată realizării mărețului 
program al partidului, propășirii 
necontenite a scumpei noastră patrii.

Ioan GRIGORESCU

cit.de
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C» urmare ■ hofirlril din Iunie a.e. a Comitetului Executiv ni 
Comitetului Central *1  Partidului Comunist Român se supune dezba
terii publice proiectul Legii privind Invențiile sl inovațiile.

Sugestiile privind proiectul de lege vor fi adresate Consiliului 
National pentru știință si Tehnologie (str. Roma nr. 32—31, sectorul 
1. București), in termen de 30 de zile.

Tinind seama de important*  legii. ..Sctntela*  pune coloanele sale 
la dispoziția cititorilor, a tuturor cetățenilor, pentru propuneri si ob
servații.

Făurirea societăți! socialiste multi
lateral dezvoltate este Indisolubil 
legată de progresul științei. de cu
noașterea și folosirea legilor naturii, 
societăți: și gindirii umane in În
treaga viață economică și socială.

Dezvoltarea științei și tehnologiei 
In concordanță cu nevoile economiei 
și culturii constituie o componentă 
esențială a politicii partidului și sta
tului nostru.

Oamenii de știință. cercetătorii, 
proiectanții. specialiștii din produc
ție. din invățămint, din unitățile eco
nomice și social-culturale au mi
siunea de Înaltă răspundere socială 
si patriotică de a contribui prin efor
tul lor creator la sporirea avuției 
naționale, la promovarea progresu
lui tehnic și folosirea cuceririlor re
voluției științifice și tehnice contem
porane. la întreaga dezvoltare ma
terială și spirituală a societății noas
tre socialiste.

Statul încurajează, stimulează și 
susține creația științifică și tehnică, 
materializată in invenții și inovații, 
care, prin aplicare și generalizare, 
reprezintă o cale importantă de dez
voltare economică și socială a Re
publicii Socialiste România.

Ținind seama de stadiul actual al 
Științei și tehnologiei, de cerințele 
participării tot mai active a creației 
proprii la realizarea unui ritm sus
ținut de dezvoltare in toate sectoa
rele de activitate se impune îmbună
tățirea și completarea legislației in 
domeniul invențiilor și inovațiilor.

Principiile fundamentale pe care 
se bazează sistemul reglementărilor 
din prezenta lege Izvorăsc din poli
tica generală a Partidului Comunist 
Român ae stimulare materială și mo
rală. potrivit normelor eticii și echi
tății socialiste, a tuturor celor care 
contribuie prin munca lor de creație 
ia progresul general al societății.

In scopul valorificării și asigurării 
protecției invențiilor românești in 
țară si in străinătate și a invențiilor 
străine in România, Marea Adunare 
Națională a Republicii Socialiste 
România adoptă prezenta lege.

ART. 10. Constituie invenție, in 
Înțelesul prezentei legi, creația ști
ințifică sau tehnică care prezintă 
noutate și progres față de stadiul 
cunoscut al tehnicii mondiale, care 
nu a mai fost brevetată sau făcută 
public in tară sau străinătate și 
poate fi aplicată pentru rezolvarea 
unor probleme din economie, știin
ță. ocrotirea sănătății, apărarea na
țională sau in orice alt domeniu al 
vieții economice și sociale.

ART. 11. Invenția care perfecțio
nează ori completează o invenție, 
pentru care există un brevet in vi
goare si nu poate fi aplicată fără cea 
brevetată anterior, constituie inven
ție complementară.

ART. 12. Invențiile care contravin 
legilor, regulilor de conviețuire so
cialistă sau care prin aplicarea lor ar 
afecta negativ dezvoltarea societății 
nu sint invenții brevetabile.

ART. 13. Este autor al unei inven
ții persoana care a creat invenția.

Dacă invenția este rezultatul unei 
activități comune, toate persoanele 
care au avut contribuție creatoare 
sint considerate coautori.

ART. 14. Brevetul de invenție se 
acordă dună cum urmează :

a) organizațiilor socialiste din Re
publica Socialistă România pentru :

— invențiile realizate de persoane 
Încadrate intr-o organizație socialis
tă in timpul contractului de muncă și 
In legătură cu munca lor :

— invențiile rezultate din lucrări 
efectuate la cererea sau cu ajutorul 
material al unor organizații socia
liste :

b) organizațiilor socialiste de stat 
pentru invențiile care au ca obiect 
substanțe obținute prin metode nu
cleare. chimice, produse medicamen
toase. metode de diagnosticare și tra
tament medical, dezinfectante, pro
duse alimentare și condimente, pre
cum și soiuri noi de plante sau rase

-----r--------- . , noi de animale, indiferent de condi- 
de invenții și, Jnovatii ; ..țiile in care au fost realizate:

» contribuie ia dezvoi- c) autorilor individuali sau în co
lectiv In cazul altor invenții debit 
cele prevăzute la literele a) șț b).

ART. 15. Pentru invențiile al căror 
titular de brevet este organizația so
cialistă se acordă autorului un certi
ficat de inventator. Pentru invențiile 
prevăzute la art. 14. lit. c. autorul 
sau colectivul de autori pot ceda 
drepturile cu privire la invenție unei 
organizații socialiste.

ART. 16. Pentru invențiile comple
mentare se acordă brevete de inven
ții in aceleași condiții ca și pentru 
invențiile pe care le completează.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1. în Republica Socialistă 
România, statul asigură dezvoltarea 
continuă a activității de creație știin
țifică și tehnică desfășurată de oa
meni de știință, cercetători, specia
liști, de muncitori, tehnicieni și alte 
cadre din unitățile de cercetare, pro
iectare. invățămint și producție, pen
tru realUafea <*  '
valoroase, care --------
tarea economiei, științei și culturii, 
la progresul multilateral al societății' 
socialiste.

ART. 2. Oamenii de știință, cerce
tătorii, proiectanții, specialiștii din 
producție, din invățămint și din uni
tățile economice au îndatorirea de a 
desfășura o activitate permanentă 
■centru realizarea de invenții si ino; 
vații de înaltă eficiență economică și 
socială, care sâ fructifice la nivel su
perior potențialul de gindire științi
fică și tehnică al poporului român.

ART. 3. Institutele centrale de cer
cetare, academiile de științe, unită
țile de cercetare, proiectare și de in
vățămint au obligația de a stimula 
și îndruma activitatea cadrelor știin
țifice și tehnice pentru realizarea de 
invenții care să asigure promovarea 
largă a progresului tehnic și a con
cepției proprii in economie și de a 
lua toate măsurile pentru valorifica
rea eficientă a lor in producție, in 
activitatea social-culturală.

ART. 4. Invențiile, ca formă supe
rioară de materializare a gindirii ști
ințifice și tehnice creatoare, trebuie 
să contribuie la :

— introducerea In economia națio
nală și in activitatea social-culturală 
a noilor descoperiri ale științei fi 
tehnicii ; ,

— realizarea de noi tehnologii șl
modernizarea celor existente, de pro
duse cu caracteristici superioare, in
troducerea noului in dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, construcțiilor și 
a celorlalte ramuri ale economiei na
ționale ; t ..

— lărgirea bazei de matern prime, 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, a consumului de matern 
prime, materiale și energie ;

— ridicarea nivelului de mecani
zare și de automatizare a proceselor 
de producție in economie, creșterea 
productivității muncii sociale, spori
rea eficienței economice, a rentabili
tății și ușurarea eforturilor fizice ale 
muncitorilor; .— perfecționarea continuă a mijloa
celor tehnice destinate satisfacerii 
nevoilor populației și îmbogățirii vie
ții materiale fi spirituale a poporu- 
1UL’ îmbunătățirea ocrotirii sănătății, 
a activității de servire si a muncii 
aocial-culturale de masă ;_  creșterea gradului de competiti
vitate a produselor românești pe pia
ța internațională. intei^ificarea parti
cipării creației științifice și tehnice 
proprii ta schimbul de valorin<J?* te’ 
riale și spirituale pe plan mondial.

ART. 5. Ministerele, celelalte or
gane centrale și unitățile socialiste 
de stat, cooperatiste n a ,
obligația să identifice creațiile $i 
ideile• onpnale .4 augure
protecția lor prin brevete fi »
măsurile necesare pentru cerc^[^ 
proiectarea, experimentarea, aphca 
rea si generalizarea invențiilor in 
toate sectoarele de activitate, 
trivit prevederilor din prezenta lege*

ART. 6. Institutele centrale de cer
cetări, academiile de științe, uni- 
îățile de cercetare, proiectare și in
vățămint, compartimentele de c0^‘ 
cepție dm centrale și întreprinderi 
au obligația de a urmări felul in 
care se aplică in producție rnven; 
țiile realizate, eficiența obținută fi 
să asigure perfecționarea continuă a 
soluțiilor tehnice adoptate.

ART. 7. In Republica Socialistă 
România, creațiile științifice și teh
nice. care îndeplinesc condițiile pre
văzute in lege pentru a constitui in
venții. sint protejate prin brevete de 
invenții, acordate de Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci.

ART. 8. Drepturile cu privire la 
Invenții ale persoanelor fizice și 
juridic» române, precum și ale 
străinilor eu domiciliul in Republica 
Socialistă România sint recunoscute 
și protejate in condițiile prezentei 
legi.

Străinii cu domiciliul In străinăta
te, precum și persoanele juridice 
străine beneficiază de prevederile 
prezentei legi, in condițiile prevă
zute de convențiile internaționale la 
care Republica Socialistă România 
este parte, iar In lipsa acestora, pe 
bază de reciprocitate.

ART. 9. Dreptul de a valorifica 
Invențiile aparține statului care asi
gură condiții pentru experimentarea, 
valorificarea, dezvoltarea și genera
lizarea lor.

CAPITOLUL II
Invențiile și protecția lor

CAPITOLUL III
Procedura de brevetare 

a invențiilor
ART. 17. Cererea de brevet de in

venție. însoțită de documentația ne
cesară brevetării, se înregistrează la 
Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci, constituind depozitul regle
mentar și asigură solicitantului 
dreptul de prioritate, cu începere de 
la data constituirii depozitului față 
de orice alt depozit ulterior privind 
aceeași invenție.

ART. 18. Cererea de brevet de in
venție se depune la Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci de către 
organizația socialistă la solicitarea 
scrisă a autorului sau din oficiu.

In cazul cind organizația socia
listă nu dă curs solicitării scrise a 
autorului in termen de 30 zile*  
acesta poate să se adreseze cu cerere 
direct la Oficiul de Stat pentru In
venții și Mărci.

Cererea de brevet se transmite 
spre aviz de către Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci institutelor 
centrale de cercetare, academiilor de 
științe sau institutelor de cercetare 
și proiectare de profil în termen de 
15 zile de la înregistrare.

ART. 19. Persoanele fizice și ju
ridice române și cele ale statelor 
părți la convențiile cu privire ia in
venții la care Republica Socialistă 
România este parte, precum și asi- 
milații acestora beneficiază, în con
dițiile prezentei legi, de un drept de 
prioritate de 12 luni, cu începere de 
la data primului depozit, dacă so
licită in acest termen, pentru a- 
ceeași invenție, acordarea unui bre
vet de invenție.

ART. 20. Se recunoaște o prioritate 
de expoziție de șase luni, de la data 
introducerii in expoziție, pentru in
vențiile brevetabile expuse intr-o ex
poziție națională sau internațională, 
oficială sau oficial recunoscută, or
ganizată pe teritoriul Republicii So
cialiste România sau in statele cu 
care ea a Încheiat convenții in acest 
sens ori in statele care asigură un 
asemenea drept, sub condiția reci
procității. Această prioritate nu va 
prelungi termenul de prioritate pre
văzut la articolul 19.

ART. 21. Prioritățile prevăzute la 
articolele 19 și 20 sint recunoscute 
dacă sint invocate odată cu depune
rea cererii de brevet de invenție și 
dacă, in termen de trei luni de la 
data depunerii cererii, se confirmă 
prin acte de prioritate.

ART. 22. Brevetul de invenție se 
acordă de Oficiul de Stat pen
tru Invenții și Mărci, în urma e- 
xaminării cererii din punct de ve
dere al Îndeplinirii condițiilor pentru 
existența unei invenții brevetabile, pe 
baza avizului institutelor centrale de 
cercetare, al academiilor de științe 
sau al institutelor de cercetare și 
proiectare de profil. Avizul se co
munică Oficiului de Stat pentru In
venții și Mărci in termen de 30 zile 
de la primirea documentației nece
sare pentru brevetare.

în cursul examinării cererii de 
«ătre Oficiul da Stat pentru Invenții 

și Mărci, acesta are dreptul aâ 
ceară solicitantului lămuriri prin 
care să se demonstreze că obiec
tul Invenției îndeplinește condi
țiile pentru brevetare. Organiza
țiile socialiste sint obligato ca, la 
cererea și la termenele stabilite de 
Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci, să efectueze lucrările și fă 
prezinte informațiile necesare exami
nării cererii de brevet de invenție.

ART. 23. Hotărirea de acordare a 
brevetului de invenție sau de. res
pingere motivată a cererii do brevet 
se ia in termen de cel mult 2 ani de 
la înregistrarea cererii.

Brevetele se înscriu In registrul 
brevetelor de invenții acordate.

ART. 24. Perioada de valabilitate a 
unui brevet de invenție este de 15 
ani, cu începere de la data consti
tuirii depozitului reglementar. Pen
tru brevetul de invenție complemen
tar. durata de valabilitate este limi
tată la aceea a brevetului acordat 
pentru invenția pe care o comple
tează, fără a fi mai scurtă de 10 anL

CAPITOLUL IV 
Aplicarea și 

generalizarea invențiilor
ART. 25. Institutele centrale de 

cercetare, academiile de științe sau 
institutele de cercetare și proiectare 
de profil au obligația ca, in termen 
de 30 de zile de la depunerea ce
rerii pentru acordarea brevetului de 
invenție la Oficiul de Stat pentru 
Invenții și Mărci, să analizeze și să 
se pronunțe asupra posibilităților de 
proiectare, realizare, experimentare, 
valorificare in țară și străinătate a 
invenției respective și să înainteze 
documentația necesara ministerului 
sau organului central in a cărui ra
mură de activitate poate fi aplicată.

Ministerele și organele centrale au 
obligația ca in termen de 30 de zile de 
la primirea documentației, potrivit 
alineatului precedent, să stabilească 
organizația socialistă titulară de bre
vet, să comunice aceasta Oficiului de 
Stat pentru Invenții și Mărci, pre
cum și să ia măsuri de introducere 
a invenției in plan.

ART. 26. Organizația socialistă ti
tulară de brevet are obligația să 
experimenteze, să întocmească pro
iectele de execuție și să aplice in
venția in cel mult un an de la 
desemnarea sa ca titular. In cazuri 
temeinic justificate, acest termen 
poate fi prelungit de institutele cen
trale de cercetare, academiile de 
științe sau organele centrale tutelare.

ART. 27. Cercetarea, experimen
tarea și aplicarea invențiilor se fac 
de către organizațiile socialiste prin 
includerea in planurile proprii sau 
in planul național unic de dezvoltare 
economico-socială, pe baza unui stu
diu de fundamentare tehnico-eco- 
nomică avizat de institutele centrale 
de cercetare, academiile de științe 
sau institutele de cercetare și proiec
tare,de profil.

Aplicarea și generalizarea unei in
venții experimentate și verificate in 
industrie sau în alte sectoare ale 
economiei naționale, cu scopul de a 
înlocui sau perfecționa linii și pro
cedee tehnologice, instalații, aparate 
sau alte produse, se vor face numai pe 
baza unui studiu tehnico-economic, cu 
avizul institutului central de cerce
tare, academiei de științe sau orga
nului central și cu acordul Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie.

ART. 28. Cercetarea, experimen
tarea și valorificarea noilor soiuri de 
plante și rase de animale se fac in 
termenele și condițiile prevăzute in 
legea specială.

ART. 29. Invențiile brevetate pen
tru care sint titulare organizațiile 
socialiste din Republica Socialistă 
România pot fi folosite gratuit și 
fără îndeplinirea vreunei formalități 
de oricare organizație socialistă ro
mână. cu obligația pentru aceasta din 
urmă de a anunța Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci.

întreprinderile și societățile mixte 
cu participare română pot utiliza in
vențiile prevăzute la alineatul pre
cedent pe baza unor contracte de li
cență încheiate cu titularii de bre
vete.

CAPITOLUL V 
Brevetarea 

și valorificarea 
invențiilor românești 

în alte state și a inven
țiilor străine in Republica 

Socialistă România
ART. 30. Brevetarea invențiilor ro

mânești in alte state se face de către 
Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci, prin Camera de Comerț și In
dustrie a Republicii Socialiste Româ
nia, la propunerea titularilor de bre
vete, cu avizul institutelor centrale 
de cercetare, academiilor de științe 
sau institutelor de cercetare și pro
iectare de profil, cu respectarea con
dițiilor prevăzute in prezenta lege.

Cheltuielile pentru brevetarea in
vențiilor românești in alte state și 
pentru menținerea in vigoare a aces
tor brevete se suportă din fondul va
lutar centralizat la Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci și se efec
tuează prin Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii Socialiste 
România.

ART. 31. Brevetarea Invențiilor 
străine în Republica Socialistă Româ
nia se face de către Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci la cererea 
titularilor de brevete, transmisă prin 
Camera de Comerț și Industrie a 
Republicii Socialiste România.

ART. 32. Valorificarea invențiilor 
românești în alte state se face 
prin întreprinderile de comerț ex
terior, la propunerea titularilor de 
brevete, cu avizul institutelor cen
trale de cercetare, academiilor de 
științe sau institutelor de cercetare 
și proiectare de profil, prin export 
de produse, instalații și tehnologii, 
schimb reciproc de licențe și prin 
cooperare, cu respectarea prevederi
lor legale.

ART. 33. Valorificarea Invențiilor 
străine in Republica Socialistă Româ
nia se face prin întreprinderile 
de comerț exterior, cu avizul insti
tutelor centrale de cercetare, aca
demiilor de științe sau institutelor 
de cercetare și proiectare de profil 
și cu acordul organului central be
neficiar.

ART. 34. Brevetarea fi valorifi
carea invențiilor realizate pe baza 
convențiilor de colaborare sau de 
cooperare ori in cadrul întreprinde
rilor si societăților mixte la care 
este parte statul român sau o orga
nizație socialistă română se asigură 
potrivit dispozițiilor din aceste con
venții.

CAPITOLUL VI
Drepturi și obligații

ART. 35. Prin acordarea breve
telor de invenție se asigură titula
rului de brevet dreptul de folosire 
exclusivă a invenției pe teritoriul 
Republicii Socialiste România.

ART. 36. Prin acordarea certifi
catului de inventator se recunoaște 
inventatorului calitatea de autor al 
invenției.

ART. 37. Autorii invențiilor apli
cate in economia națională sint 
recompensați moral și material prin : 
acordarea de titluri științifice. or
dine și medalii, grade profesionale, 
promovarea In mod excepțional in 
funcție, arordarea de premii și alte 
recompense bănești — stabilite in 
funcție de avantajele economice și 
sociale post calculate.

Recompensele bănești se calcu
lează pentru fiecare invenție in par
te, pe bază de norme aprobate de 
Consiliul de Miniștri la propunerea 
Consiliului Național pentru Știință 
si Tehnologie, a Ministerului Finan
țelor și Ministerului Muncii.

Mărimea recompensei ce urmează 
să fie plătită pentru fiecare inven
ție se aprobă de Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie și Mi
nisterul Finanțelor, la propunerea 
organizației socialiste titulare de 
brevet, cu avizul institutelor cen
trale de cercetare, academiilor de 
științe sau al organului central tu
telar.

Plata se face de organizația socia
listă la care s-a aplicat invenția, din 
economiile efective obținute in ur
ma aplicării invenției, calculate a- 
nual pe baza normelor prevăzute la 
alineatul 2.

ART. 38. Recompensa bănească a- 
nuală pentru o invenție aplicată în 
economie se stabilește pînă la nive
lul de trei ori retribuția tarifară a 
funcției de cercetător științific prin
cipal din ramura respectivă. Peri
oada de recompensare poate fi de 
cel mult 5 ani.

Mărimea recompensei este aceeași, 
indiferent de numărul autorilor, iar 
plata ei se face numai pe perioada 
în care invenția se aplică efectiv.

în cazul in care un autor are mal 
multe invenții aplicate, cuantumul 
retribuției anuale ce i se acordă nu 
poate depăși nivelul prevăzut la a- 
Iineatul 1.

Autorii de invenții aplicate au 
dreptul la recompensele prevăzute 
la primul alineat independent de 
premiile de care pot beneficia con
form legislației in vigoare.

ART. 39. Evidența nominală a re
compenselor acordate potrivit arti
colului 38 se' organizează la Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Mărci, pe 
baza datelor comunicate de organi
zațiile socialiste plătitoare.

ART. 40. Realizarea de invenții In 
activitatea de cercetare științifică 
și de proiectare desfășurată pe ba
ză de contract de către unitățile de 
cercetare și proiectare constituie una 
din principalele sarcini ale cadrelor 
științifice și tehnice din aceste u- 
nități.

Pentru invențiile aplicate în eco
nomie, realizate in condițiile alinea
tului precedent, autorul poate pri
mi, in raport cu eficiența economi
că obținută, premii echivalente cu 
cel mult de trei ori retribuția sa 
tarifară lunară care exprimă și re
compensa pentru invenție.

Mărimea acestor premii se cal
culează pe baza normelor prevăzu
te la art. 37 și se acordă pentru un 
singur an de aplicare.

Prevederile acestui articol se a- 
plică și cadrelor care îndeplinesc 
funcții de conducere in unități de 
cercetare, proiectare, de invățămint 
și in celelalte unități socialiste.

ART. 41. Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, cu avizul 
ministerelor sau al a}tor organe cen
trale interesate, poate supune spre 
aprobare Consiliului de Miniștri pro
puneri de acordare de recompense 
speciale pentru invențiile de impor
tanță deosebită tehnico-științifică, 
tehnologică, economică sau socială.

ART. 42. Inventatorul are obligația 
să acorde asistența tehnică necesară, 
să participe, la cererea organizațiilor 
socialiste titulare de brevete, la pro
iectarea, experimentarea, aplicarea 
și generalizarea invențiilor, să dea 
lămuriri asupra acestora și să înde
plinească orice alte cerințe prevă
zute de lege in vederea brevetării 
invențiilor.

Organizația socialistă care solicită 
asistența tehnică a inventatorului 
suportă cheltuielile de deplasare, ca
zare, diurnă și retribuție, in confor
mitate cu dispozițiile legale in vi
goare.

ART. 43. Inventatorul are dreptul 
de a i se menționa calitatea de in
ventator, numele și prenumele in 
brevetul de invenție acordat, in 
descrierea invenției și în orice pu
blicații sau documente care privesc 
invenția sa.

ART. 44. Dreptul la acordarea bre
vetului do invenție, dreptul asupra 
brevetului, precum și drepturile pa
trimoniale ce decurg din brevetul 
de invenție pot fi transmise.

De asemenea, pot fi transmise 
drepturile patrimoniale care decurg 
din certificatul de inventator.

ART. 45. Transmiterea drepturilor 
cu privire la folosirea invenției se 
înregistrează la Oficiul de Stat pen
tru Invenții și Mărci de către titu
larul brevetului și produce efecte 
față de terți numai de la data în
registrării ei.

ART. 46. Invențiile care nu apar
țin organizațiilor socialiste pot fi fo
losite de organizațiile socialiste in
teresate fără consimțămîntul titula
rilor de brevete, ținind seama de 
acordurile și convențiile la care sta
tul român este parte, pe baza unor 
licențe obligatorii acordate de Ofi
ciul de Stat pentru Invenții și Mărci, 
in următoarele cazuri :

a) invențiile sint de interes obștesc 
sau In legătură cu apărarea statului 
și nu s-a ajuns la o Înțelegere cu 
titularii brevetelor ;

b) invențiile nu au fost aplicate 
sau au fost insuficient aplicate pe 
teritoriul Republicii Socialiste Româ
nia, fără ca titularul brevetului să 
poată justifica inacțiunea sa timp de 
3 ani de la data eliberării brevetu
lui de invenție.

Licențele obligatorii acordate nu 
dau dreptul de folosire exclusivă a 
invențiilor la care se referă și nu 
pot fi transmise sub formă de sub-

si inovațiile
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licențe declt împreună cu patri
moniul ori cu o fracțiune a acestui 
patrimoniu sau in cazul reorganizării 
organizației socialiste beneficiare.

Hotărirea cu privire la acordarea 
sau refuzul acordării licenței se co
munică în scris celor Interesați, cu 
arătarea motivelor, in termen de cinci 
zile de la luarea ei.

ART. 47. Nu constituie o încălcare 
a drepturilor exclusive conferite or
ganizațiilor socialiste și altor titu
lari de brevete de invenții :

a) folosirea invențiilor brevetate In 
construcția și funcționarea vehicule
lor terestre, navale și aeriene sau la 
dispozitivele pentru funcționarea a- 
cestor vehicule, aparținind statelor 
membre la convențiile privind in
vențiile la care Republica Socia
listă România este parte, cind aceste 
vehicule pătrund în mod temporar 
sau accidental pe teritoriul Repu
blicii Socialiste România, cu condiția 
de a se face exclusiv pentru ne
voile vehiculelor ;

b) folosirea invenției de cătra 
acela care a obținut o licență obli
gatorie ;

c) folosirea invenției de către acela 
care a aplicat invenția sau a luat 
toate măsurile în vederea aplicării 
ei cu bună credință, independent de 
titularul brevetului de invenție și 
înainte de constituirea depozitului 
reglementar al cererii de brevet de 
invenție sau înainte de data de la 
care curge termenul de prioritate 
recunoscut. în acest caz, invenția 
poate fi utilizată in continuare de 
cel interesat și nu poate fi transmisă 
decit cu patrimoniul ori cu o frac
țiune a acestui patrimoniu sau in 
cazul reorganizării organizației so
cialiste.

ART. 48. Drepturile care decurg 
din brevetul de invenție încetează 
la expirarea duratei de protecție a 
invenției sau prin renunțarea titu
larului de brevet.

Organizațiile socialiste din Repu
blica Socialistă România pot renunța 
la drepturile decurgînd din calita
tea de titular al brevetului de inven
ție numai cu avizul institutului cen
tral de cercetare, academiei de știin
țe sau organului central.

Renunțarea produce efecte de la 
data înregistrării cererii de renun
țare la Oficiul de Stat pentru Inven
ții și Mărci.

ART. 49. înregistrarea și examina
rea cererilor de brevete de invenții, 
menținerea in vigoare a brevetelor 
de invenții, precum și orice alte 
acte sau servicii efectuate de Oficiul 
de Stat pentru Invenții și Mărci în 
legătură cu brevetele de invenții 
sint supuse taxelor stabilite prin 
hotărirea Consiliului de Miniștri.

Taxa de menținere in vigoare a 
brevetelor de invenții se plătește a- 
nual, pe perioada de valabilitate.

Sint scutite de taxe :
a) înregistrarea cererilor de bre

vete de invenții cînd odată cu aces
tea este depusă și o declarație de ce
dare către o organizație socialistă ;

b) acțiunile și cererile inventatori
lor. inclusiv cele pentru care se exer
cită căi de atac, în legătură cu in
vențiile pentru care se acordă, po
trivit legii, certificate de inventator.

Ministerul Finanțelor, la propune
rea Oficiului de Stat pentru Invenții 
și Mărci, poate acorda scutiri sau re
duceri de taxe și in alte cazuri de
cit cele prevăzute la alineatul 3 per
soanelor fizice sau juridice române 
ori străine.

Titularii brevetelor de invenții de
cad, prin efectul legii, din drepturile 
conferite de brevete dacă nu plă
tesc taxele anuale și majorările de 
taxe in termenele legale.

ART. 50. Brevetul de invenție se 
anulează, parțial sau total, de Ofi
ciul de Stat pentru Invenții și Mărci 
prin Comisia pentru solutionarea 
contestațiilor privind invențiile in ca
zul in care se constată că invenția 
nu era brevetabilă potrivit dispoziții
lor art. 12 sau nu erau îndeplinite 
condițiile legale pentru existența in
venției brevetabile.

Cererea de anulare a brevetului de 
Invenție se poate face in tot cursul 
duratei de protecție a invenției.

Anularea brevetului de invenție are 
ca efect anularea certificatului de 
inventator eliberat pentru acea in
venție de către Oficiul de Stat pen
tru Invenții și Mărci.

ART. 51. în cazul cind printr-o ho- 
tărire judecătorească se constată că 
o altă persoană decit aceea care fi
gurează în brevetul de invenție ca 
inventator este îndreptățită la elibe
rarea brevetului, Oficiul de Stat pen
tru Invenții și Mărci eliberează bre
vetul persoanei îndreptățite.

CAPITOLUL VII
Soluționarea litigiilor 

privind invențiile
ART. 52. Hotărîrile cu privire la 

invenții pot fi contestate la Comi
sia pentru soluționarea contestațiilor 
privind invențiile din cadrul Oficiu
lui de Stat pentru Invenții și Mărci 
de către organizațiile socialiste 6au 
de către persoane interesate.

Contestațiile se introduc in termen 
de 3 luni de la comunicarea hotări- 
rilor.

ART. 53. Hotărîrile pronunțate de 
către Comisia pentru soluționarea 
contestațiilor privind invențiile din 
cadrul Oficiului de Stat pentru In
venții și Mărci sint definitive, cu ex
cepția hotăririlor referitoare la acor
darea brevetului de invenție sau la 
respingerea cererii de brevet, care 
pot fi atacate cu recurs la Tribuna
lul municipiului București, în termen 
de 3 luni de la comunicare.

ART. 54. Introducerea contestației 
suspendă, pină la soluționare, execu
tarea hotăririi privind plata recom
penselor și a celorlalte sume de bani. 
Aceste sume se consemnează la Casa 
de Economii și Consemnațiuni, pînă 
la soluționarea contestației.

ART. 55. Comisia pentru soluționa
rea contestațiilor privind invențiile 
din cadrul Oficiului de Stat pentru 
Invenții și Mărci sau instanțele ju
decătorești pot dispune repunerea in 
termen a părții interesate, dacă se 
constată că termenele au fost depă
șite din motive temeinic justificate. 
In cazul termenului prevăzut la arti
colul 19, repunerea în termen se dis
pune numai pentru motive de forță 
majoră.

Cererea de repunere In termen se 
face în decurs de două luni de la 
încetarea cauzei care justifică depă
șirea termenului, dar nu mai tîrziu 
de un an de la împlinirea termenu
lui nerespectat.

ART. 56. Aplicarea invenției sau 
luarea măsurilor în vederea aplică
rii el, efectuată cu bună credință, îna
inte de repunerea in termen a titu
larului brevetului, dă dreptul la apli- 

earea În continuare a invenției șl nu 
poate fi transmisă decit Împreună cu 
patrimoniul ori cu o fracțiune a aces
tui patrimoniu sau In cazul reorgani
zării persoanei juridice.

ART. 57. Hotărirea definitivă pri
vind plata unor sume de bani, în ca
zul invenției pentru care s-a acordat 
certificat de inventator, constituie 
titlu executor.

ART. 58. Recompensele obținute de 
autori fără drept se restituie în con
dițiile legii de cei care le-au încasat 

ART. 59. Comisia pentru soluționa
rea contestațiilor privind invențiile 
din cadrul Oficiului de Stat pentru 
Invenții șl Mărci se compune din 5 
specialiști, inclusiv directorul gene
ral al oficiului, ca președinte.

Organizarea și funcționarea Comi
siei pentru soluționarea contestațiilor 
privind invențiile din cadrul Oficiu
lui de Stat pentru Invenții și'Mărci 
se stabilesc prin regulament aprobat 
de biroul executiv al Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
care aprobă și componența nominală 
a comisiei, la propunerea Oficiului 
de Stat pentru Invenții și Mărci.

ART. 60. Litigiile in legătura eu^ 
calitatea de autor sau coautor al unei 
invenții, impărțirea cotelor de re
compensă sau a celorlalte drepturi 
patrimoniale intre coautori, precum 
și orice alte litigii cu privire la 
drepturile care decurg din brevetele 
de invenții, cedări,'licențe și licența 
obligatorii se soluționează de instan
țele judecătorești potrivit dispoziții
lor Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL VIII 
Apărarea secretului 

de stat privind invențiile 
ART. 61. Toate invențiile pentru 

care se solicită brevetarea create de 
cetățeni români sau de persoane 
străine cu domiciliul pe teritoriul 
Republicii Socialiste România con
stituie secrete de stat pină la breve
tarea și publicarea lor in Buletinul 
pentru invenții și mărci sau pină la 
expedierea lor in străinătate de că
tre Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci in vederea brevetării in alte 
state.

Documentațiile elaborate în cadrul 
organizațiilor socialiste, lucrările sau 
tezele de doctorat care redau rezul
tatele unor cercetări științifice și 
cuprind invenții brevetabile, precum 
și datele tehnice de aplicare și ex
perimentare și orice alte cunoștințe 
tehnologice, informații sau expe
riențe tehnice in legătură cu inven
țiile constituie, de asemenea, secrete 
de stat, potrivit prevederilor alinea
tului precedent, din momentul tre
cerii la elaborarea lor.

ART. 62. După brevetare lși păs
trează in continuare caracterul de 
secret de stat:

a) invențiile referitoare la apăra
rea țării ;

b) invențiile cărora,’ din Interese 
superioare de stat sau ale economiei 
naționale, li se atribuie acest carac
ter.

încadrarea invenției In categoria 
celor prevăzute la litera „a“ se face 
de Ministerul Apărării Naționale sau 
de Ministerul de Interne, iar înca
drarea invenției in categoria celor 
prevăzute la litera „b“ se face de 
către ministerul in a cărui ramură 
de activitate poate fi aplicată.

în cazul cind, din interese superi
oare de stat sau ale economiei na
ționale, Ministerul Apărării Națio
nale ori Ministerul de Interne consi
deră că invenția nu trebuie să fie 
supusă în continuare regimului pre
văzut la litera „a", iar ministerul in 
a cărui ramură de activitate poate 
fi aplicată invenția consideră că in
venția nu trebuie să fie supusă în 
continuare regimului prevăzut la li
tera „b“, acestor invenții li se aplică 
regimul prevăzut la articolul 61.

ART. 63. Cererile de brevete pri
vind invențiile prevăzute la articolul 
61 se înscriu in registrul cererilor de 
brevete depuse, iar titlul acestora se 
va publica in Buletinul pentru inven
ții și mărci, cu excepția cererilor 
pentru invențiile prevăzute la arti
colul 62, litera „a".

Cererile de brevete privind inven
țiile prevăzute la articolul 62 s» 
înscriu intr-un registru separat.

întocmirea, multiplicarea, manipu
larea, depunerea cererilor de brevete 
la Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci, păstrarea, transportul și ac
cesul la lucrările privitoare la inven
țiile prevăzute la articolele 61 și 62 
se fac cu respectarea dispozițiilor le
gale in vigoare privind apărarea 
secretului de stat.

Cererile de brevete, șl documentații 
necesare brevetării făcute de per
soanele care nu sint încadrate In or
ganizațiile socialiste se depun la co
mitetele executive ale consiliilor 
populare și se transmit de îndată de 
către acestea la Oficiul de Stat pen
tru Invenții și Mărci.

Traducerea documentelor referi
toare la invențiile care urmează să 
fie brevetate în străinătate se face 
prin grija titularilor lor, în condiții
le prevăzute la alineatul 3.

ART. 64. Persoanele Încadrate In 
muncă la Oficiul de Stat pentru In
venții și Mărci, persoanele care co
laborează cu oficiul, precum și orice 
persoane care efectuează lucrări în 
legătură cu invențiile au obligația să 
păstreze secretul de stat al datelor 
cuprinse in cererile de brevete și în 
celelalte documente referitoare la in
venții, în conformitate cu prevede
rile legale privind apărarea secretu
lui de stat.

CAPITOLUL IX 
Inovații

ART. 65. Constituie inovație reali
zarea tehnică care prezintă noutate 
pe plan național, progres și avantaje 
economice ori sociale, rezolvă o pro
blemă in industrie sau In orice do
meniu al economiei, științei, culturii, 
ocrotirii sănătății și apărării tării sau 
In orice alt domeniu al vieții eco- 
nomico-sociale și nu a mai fost a- 
plicată pe teritoriul Republicii So
cialiste România. ■

ART. 66. Cererea de inovație se în
registrează la organizația socialistă 
la care este încadrat autorul sau la 
organizația socialistă la care se poate 
aplica.

Propunerea de inovație care se 
referă la apărarea țării se înregis
trează la Ministerul Apărării Na
ționale sau la Ministerul de Interne. 

ART. 67. Este autor al unei ino
vații persoana care a realizat-o 
și a lnregistrat-o cea dintîi.

Dacă inovația este rezultatul unei 
activități comune, toate persoanele

oare au avut o contribuție la aceaatf 
aint considerate coautori.

ART. 68. Autorul unei inovații 
are dreptul nâ primească un cer
tificat de inovator. Prin acordarea 
certificatului de inovator se recu
noaște acestuia calitatea de autor «1 
inovației care poate da dreptul la 
evidențiere șl promovare in muncă, 
la acordarea de ordine șl medalii |i 
alte distincții.

ART. 69. Organizația socialistă la 
care s-a făcut Înregistrarea pro
punerii de inovație este obligată ca, 
in termen de 15 zile de la data înre
gistrării. să transmită propunerea 
Însoțită de documentația necesară 
ministerului sau altul organ cen
tral căruia îi este subordonată.

ART. 70. Ministerul sau alt or
gan central care a primit propune
rea de inovație are obligația ca in 
termen de cel mult două luni de la 
primirea propunerii să o examinez» 
din punct de vedere tehnic și eco
nomic și să ceară confirmarea nou
tății pe plan național și a oportuni
tății aplicării institutului central de 
cercetare, academiilor de științe sau 
institutului de cercetare și proiectare 
de profil.

ART. 71. Ministerul sau alt or
gan central care a primit propune
rea de inovație, in termen de 15 zile 
de la primirea confirmării asupra 
noutății, eliberează certificatul de 
inovator. /

ART. 72. Hotărirea privind proiec
tarea, experimentarea și aplicarea 
unei inovații se adoptă de organul 
de conducere colectivă al unității 
care o aplică, cu acordul institutelor 
centrale de cercetare, academiilor de 
științe sau institutelor centrale de 
cercetare și proiectare de profil, pe 
baza fundamentării eficienței teh- 
nico-economice.

ART. 73. Pentru Inovațiile car» 
prezintă o importanță economică sau 
socială cu totul deosebită, la pro
punerea organizațiilor socialiste unde 
s-au aplicat, ministerele tutelare 
pot să aprobe, cu avizul insti
tutelor centrale de cercetare, a- 
cademiilor de științe sau institutelor 
de cercetare și proiectare de profil o 
premiere echivalentă cu cuantumul a 
cel mult de trei ori retribuția tari
fară lunară a inovatorului, conform 
prevederilor legale, pentru primul an 
de aplicare, indiferent de numărul 
inovațiilor aplicate în acel an.

In cazul inovației realizate în co
mun de mai multe persoane, premie
rea este echivalentă cu cel mult de 
trei ori retribuția tarifară lunară a 
coautorului cu retribuția cea mâl 
mare.

CAPITOLUL X
Atribuții, răspunderi 

și sancțiuni
ART. 74. Consiliul Național pentru 

Știință și Tehnologie răspunde de a- 
plicarea politicii partidului și statu
lui in domeniul invențiilor și celor
lalte forme de Proprietate industria
lă, in care scop îndrumă și coordo
nează Oficiul de Stat pentru Invenții 
si Mărci, organ de stat de specialita
te, de interes republican, cu activi
tate autonomă.

Oficiul de Stat pentru Invenții fi 
Mărci examinează noutatea și pro
gresul tehnic al invențiilor și acordă 
brevete de invenții, îndrumă, urmă
rește și controlează activitatea pri
vind experimentarea, aplicarea și va
lorificarea invențiilor și răspunde de 
activitatea privind asigurarea pro
tecției invențiilor In Republica So
cialistă România.

ART. 75. Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România conduce miș
carea dc masă a inventatorilor și ino
vatorilor și organizează, potrivit atri
buțiilor sale, controlul obștesc cu pri
vire la activitatea de invenții și ino
vații.

ART. 76. Ministerele și celelalte or
gane centrale, centralele industriale 
și organizațiile socialiste titulare de 
brevete răspund pentru înscrierea 
In plan a sarcinilor de cercetare, pro
iectare. experimentare, aplicare, va
lorificare și generalizare a invențiilor.

ART. 77. Persoanele cu funcții de 
conducere din organizațiile socialiste 
sînt obligate să ia măsuri pentru I- 
dentificarea și protejarea invențiilor 
prin brevete pentru proiectarea, ex
perimentarea, aplicarea și valorifi
carea invențiilor și inovațiilor.

Neindeplinirea obligațiilor prevă
zute la alineatul precedent atrage 
răspunderea administrativă, discipli
nară. materială, civilă ori penală, 
după caz.

Organizațiile socialiste vor recupe
ra daunele de la persoanele vinovate 
m conformitate cu reglementările in 
vigoare.

ART. 78. însușirea fără drept. In 
orice mod. a calității de autor al u- 
nei invenții sau inovații constituie in
fracțiune și se pedepsește cu închi
soare de la 6 luni la 2 ani sau cu a- 
mendă.

Acțiunea penală se pune In mișca
re din oficiu.

ART. 79. Depunerea unei cereri de 
brevet în străinătate, in scopul ob
ținerii brevetului de invenție, înainte 
de a fi înregistrată în țară, precum 
și valorificarea invenției în străină
tate de persoane neimputernicite In 
acest scop constituie infracțiune șl 
se pedepsește cu închisoare de la 6 
luni la 2 ani sau cu amendă, în afară 
de cazurile In care’ constituie o in
fracțiune mai gravă.

CAPITOLUL XI
Dispoziții finale 

și tranzitorii
ART. 80. Recompensele pentru In

vențiile și inovațiile cu eficiență eco
nomică se vor plăti din economiile 
efectiv realizate In urma aplicării 
lor, calculate potrivit prevederilor 
art. 37 și art. 38.

ART. 81. Cererile de brevete de in
venții înregistrate la Oficiul de Stat 
pentru Invenții și Mărci aflate in 
curs de examinare, precum și cela 
care se găsesc la organizațiile socia
liste și In legătură cu care nu s-a 
luat o hotărîre de acceptare sau da 
respingere se soluționează in confor
mitate cu dispozițiile prezentei legi.

Propunerile de inovații nesoluțio
nate pină la data intrării în vigoare 
a prezentei legi se soluționează in 
conformitate cu prevederile acestei 
legi, indiferent de titlul și data la 
care a luat naștere dreptul la recom
pensă. \

ART. 82. Pe data intrării In vlgoart 
a prezentei legi se abrogă Decretul 
nr. 884/1967 privind invențiile, inova
țiile și raționalizările, precum |i ori
ce alte dispoziții contrare.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările trfinimlse cu pri
lejul sărbătorii naționale.

General HUGO BANZER SUAREZ
Prrrrdinielr RepuMidI Bolivia

Tovarășului MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Mftnescu.
\ <i mulțumesc dumneavoastră, si prin dumneavoastră Guvernului 

Republicii Socialiste România, pentru felicitările și urările cordiale 
transmise cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura succese în opera de edifi
care în România a societății socialiste multilateral dezvoltate, de în
tărire a prieteniei șl colaborării dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Socialistă România.

A. KOSÎGHIN

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
•Joi dună-amiazâ. tovarășul Gheor- 

Rhe Pană, membru a! Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
• -a întilnlt cu delegația Uniunii So
cialiste Arabe din Republica Arabă 
Llbianâ, condusă de Faragi Aii 
Balha. guvernator, secretar al Comi

Manifestări cu prilejul Conferinței 
mondiale a populației\

• Lucrările unei reuniuni preliminare
Sub președinția secretarului ge

neral al Conferinței mondiale a 
populației. Antonio Carrillo Flores, 
au Început ieri lucrările unei re
uniuni preliminare de consultări a 
delegațiilor participante la confe
rință.

Președinta Comisiei populației din 
cadrul Consiliului economic și so
cial al O.N.U., Mercedes B. Concep
tion (Filipine), a fost aleasă pre
ședintă a acestei reuniuni.

In cuvintul lor. .Antonio Carrillo 
Flores și Mercedes B. Conception 
eu dat o înaltă apreciere eforturilor 
deosebite făcute de România pen-

O Colocviu al ziariștilor
Capitală au început, joi, lucrâ- 
Colocviului ziariștilor pe pro- 

reuniune in- 
către 

econo- 
și U- 

Romenia.

organizată de 
pentru informare 
socială al O.N.U. 

ziariștilor din

au 
Flores,

In 
rile ________  __
blemele populației, 
ternațională 
Centrul 
mică și 
niunea ___,__ __ ___  __
care se înscrie in suita de manifes
tări ce preced deschiderea Confe
rinței mondiale a populației.

La festivitatea de deschidere 
participat Antonio Carrillo ri 
secretar general al Conferinței mon
diale a populației, Snowden T. Her
rick, director adjunct al Centrului 
pentru informare economică și so
cială al O.N.U., Sayed Abba-: Chedid, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București.

Au luat parte;.de asemenea. Gheop- 
ghe Cioară. ylrepresedinfe'al ..Comi
tetului național roniâți pentru pregâ-. 
tirea Conferinței mondiale a popu
lației. primarul general al Capitalei, 
Mircea Malița. ministru secretar de 
stat, secretar general al Comitetului 
național român pentru pregătirea 
Conferinței mondiale a popul 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor din România, conducători 
at unor publicații și instituții de 
presă din țara noastră.

Au fost prezenți, de asemenea, 
atașați de presă și corespondenți ai 
presei străine acreditați la București.

în cuvintul de salut. Antonio Car
rillo Flores și-a exprimat recunoștin
ța Dentru atenția deosebită si grija 
manifestate de președintele Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. față de or
ganizarea și pregătirea Conferinței 
mondiale a populației, eveniment po
litia de mare însemnătate in viața 
it M ..atională. Relevind faptul că. in 
evoluția societății contemporane. pro
blemele poDulatiei. resurselor natu
rale. mediului ambiant preocupă din 
ce in ce mai mult toate tarile lumii, 
vorbitorul a subliniat, totodată, im
portanta și rolul sporit ale mijloace
lor de informare in stabilirea și 
stringerea legăturilor De olan inter
national. aportul acestora la apro
pierea fi cunoașterea reciprocă a tu-

• Recepție
Directorul adjunct al Comitetului 

de informare economică si socială al 
O.N.U.. Snowden T. Herrick, a oferit, 
joi seara, o recepție cu ocazia Co
locviului ziariștilor pe probleme ale 
populației.

La recepție au luat parte Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capitalei, 
vicepreședinte al Comitetului națio
nal român de organizare a Conferin
ței mondiale a populației. Mircea 
Malita. secretar general al Comite
tului national român. Vasile Gliga, 
adjunct a! ministrului afacerilor ex
terne. oameni de cultură și artă, 
alte persoane oficiale.

Au participat Antonio Cam 11 o Flo-

tv
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune In limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : Noile aventuri 

ale șoricelului motorizat.
19.30 Telejurnal.
30,00 România — anul XXX — re

vistă soclal-politică TV.
30,40 „Partidule. ți-ntlmpinăm con

gresul scriindu-ți cartea 
•naltei demnități 1“ — emisiu
ne de versuri.

>0,50 Film artistic : „Ultimul car
tuș**  —. film de Sergiu Nico- 
laescu. Cu : Ilarion Ciobanu, 
George Constantin, Amza 
Pellea, Sebastian Papalanl, 
Marga Barbu. Ion Besolu, 
Colea R&utu, Jean Constan
tin.

n Filarmonica „George Enescu" șl 
Teatrul de operetă (in parcul 
muzeului „George Enescu" din 
Calea Victoriei 141) : Spectacol dc 
sunet șl lumină „Mi-am slujit 
țara" dedicat marelui muzician 
român George Enescu — 20.
• Teatrul „Lucia . Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mft- 
gurcanu) : O scrisoare pierdută —
19,30.
a Teatrul Mic (la rotonda scriito
rilor dip Cișmiglu) : Amintirea 
scriitorilor — Spectacol de sunet 
șl lumină — 20; 21.
a Teatrul Ciulești : Cine ucide 
dragostea (premieră) — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon... scu
zați... bonsoar I — 19,30, (grădina 
Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars I — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.

22,25 24 de ore * * O zi din 30 de 
ani.
PROGRAMUL n

17.30 Telex.
17,35 Film artistic : „Ploaia de iu

lie" — producție a studiouri
lor sovietice. în distribuție : 
Evghenia Uralova, Aleksandr 
Bellavski, Juri Vlzbor. Re

tetului U.S.A, din guvernoratul 
Derna.

Intilnirea. care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie, a prilejuit 
un schimb de informații asupra ac
tivității si preocupărilor actuale ale 
P.C.R. si U.S.A, din R.A. Libiană.

tru a asigura desfășurarea în cele 
mai bune condiții a Conferinței 
mondiale a populației.

La reuniune, Mircea Malița, se
cretar general nl Comitetului națio
nal român pentru pregătirea Confe
rinței mondiale a populației, a pre
zentat amplele măsuri luate de țara 
noastră pentru crearea unul cadru 
optim de desfășurare a conferinței.

Participanții la reuniune au dez
bătut apoi unele reguli de procedu
ră, aspecte privind organizarea ac
tivităților. diverse alte probleme re
feritoare la desfășurarea lucrărilor 
conferinței mondiale.

turor națiunilor lumii, in interesul 
progresului, al păcii si bunăstării ge
nerale.

In numele Consiliului popular mu
nicipal București si al Comitetului 
national român de organizare a Con
ferinței mondiale a populației, partl- 
cioantii au fost salutați călduros de 
primarul general al Capitalei. Gheor
ghe Cioară, care și-a exprimat con
vingerea că intîlnirile si schimbul de 
opinii prilejuite de lucrările coloc
viului. ca si reflectarea acestora in 
paginile ziarelor si revistelor pe care 
le reprezintă participantii vor contri
bui la afirmarea și mai puternică pe 
arena mondială a principiilor care 
trebuie să stea la baza colaborării 
internaționale dintre statele suvera-.

. rie ale lumii contemporane. ir.clu9ixm 
iii problemele populației. Subliniind , 
că rezolvarea problemei populației, ~ riferinței 
inclusiv cea a creșterii demografic?, ’
constă in ridicarea gradului dezvol
tării economice, in micșorarea de
calajelor. vorbitorul a relevat câ 
România are convingerea fermă 
că O.N.U. și organismele sale 
specializate, cu sprijinul și aportul 
tuturor statelor membre, pot să-$i a- 
ducă o contribuție mai eficientă la 
solutionarea problemelor populației, 
in vederea creării unor condiții su
perioare de trai pentru toti locui
torii acestei planete, concomitent cu 
eforturile destinate instaurării si con
solidării unui climat de pace. încre
dere si colaborare intre țări și po
poare.

Festivitatea de deschidere a fost 
urmată de prima ședință înscrisă in 
programul
„Populația și _____
In legătură cu tema pusă în discuție 
au conferențiat dr. Aurelio Peccei, 
președintele Clubului de la Roma 
privind progresul științei și tehnolo
giei, și Han Suyin, doctor in medici
nă și scriitoare.

în încheiere, cei doi conferențiari 
au răspuns întrebărilor adresate 
către numeroși participant.

Lucrările colocviului continuă.

colocviului, 
resursele

cu tema 
mondiale1*. ACTUALITATEA LA TENIS

de

res. secretar general al Conferinței 
mondiale a populației, Leon Tabah, 
secretar general adjunct al conferin
ței, Ralph Townley, directorul exe
cutiv al conferinței, Wiliam Powell, 
ourtătorul de cuvin t al secretarului 
general al O.N.U., directorul Diviziei 
de Dresă și publicații din cadrul Ofi
ciului de informare publică al O.N.U. 
A fost, de asemenea, prezent Sayed 
Abbas Chedid. directorul Centrului 
de informare al O.N.U. la București.

Au fost de față participant la Co
locviul internațional al ziariștilor, re
prezentanți ai unor posturi de radio 
și televiziune, agenții, ziare și publi
cații de pe toate continentele.

gia : Marlon Huțlev și Gher
man Lavrov.

19.20 1001 de seri : Nolle aventuri 
ale șoricelului motorizat.

19,30 Telejurnal.
20,00 Film serial : „Un august !n 

flăcări**.  Reluarea episodului 
8 — „Arhive secrete".

20,50 Preferințele dv. muzicale 
slnt... șl preferințele noastre.

21,25 Bucure.știul — azi.
21.40 Biblioteca pentru toți.
22.20 Parada formațiilor de muzică 

ușoară.

cinema
• Fluturii : CENTRAL — 9.15;
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Băla’ul cu un cal alb : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
30.30.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• O picătură In mare : DOINA — 
11,15; 13,15; 15,45; 18; 20.15.
• 36 de ore : SCALA — 8.45;
11,15; 13,45; 16.15; 18,45; 21.15,
BUCUREȘTI — 8.45; 11.15: 13,30:
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
GRADINA DINAMO - 20.
• Fără un 2dlo : PATRIA — 9.80;
11.45; 14; 16,15; 18.30; 20.45. FES
TIVAL — 9,15: 11.30; 13.30; 16;
18,30; 21. la grădină — 20. FAVO

Cronica zilei
SpM Gnspbdov, ambasadorul Re- 

Dublicil Populate Bulgaria In Repu
blici Socialistă România, a părăsit 
definitiv lara noastră.

★
Ambasadorul Japoniei la București, 

M i.«o Kanazawa, a oferit Joi o re
cepție cu prilejul plecării sale defi
nitive din țara noastră.

Au participat Roman Mnlcțovan, 
președintele Camerei de comerț și 
industrie, Vasilc Gltga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatico acreditați la București și 
nlți membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru r.ilelc dc 

17, 18 și 19 august. In tară : Vre
mea va fi in general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea averse izo
late de ploaie mai ales in nordul tă
rii si in zona de munte. Vint po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 8 și 13 tirade, iar 
maximele intre 21 — 34 de grade, 
local mai ridicate. în București : 
Vreme in general frumoasă și in 
Încălzire. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii la începutul intervalului.

8

O Conferința 
internaționala 
a tineretului

Joi au continuat lucrările Confe
rinței internaționale a tineretului pe 
problemele populației. In cadrul șe
dinței plenare au fost prezentate ra
poartele privind dezbaterile din cele 
trei comisii : „Tineretul, populația și 
dezvoltarea social-economică". „Ti
neretul, populația, resursele și me
diul înconjurător", „Tineretul, popu
lația, familia și bunăstarea". A înce
put, de asemenea, discutarea proiec
telor de documente finale.

® Expoziție 0. M. S
Tot ieri s-a deschis In. Capitală o 

expoziție inițiată de Organizația 
Mondială a Sănătății șl Fondul pen
tru copii al Națiunilor Unite, repre- 
zentind un model de dispensar rural 
pentru țări în curs de dezvoltare. 
Expoziția — care va fi deschisă pe 
toată durata Conferinței mondiale a 
populației — „este menită sâ contri
buie la informarea vizitatorilor asu
pra unora din acțiunile întreprinse 
de Organizația Mondială a Sănătății 
pe linia promovării stării de sănă
tate In lume, in special In acele 
țări care pășesc spre o viată mai 
bună, pentru progres economic și 
social" a precizat acad. Theodor 
Burghele, ministrul sănătății, in alo- 
.cmiunea rostită cu acest prilej. Au 
(rostit de asemenea albduțlifnl Ralph 
Townley, drrectorpltpXqciiUv.,aI,CÎQn-P. 
* ’ ’ mondiali _,a'. populației,', și
Richard Strudwich,’ Șeful Diviziei 
pentru sănătatea familială din ca
drul O.M.S. La deschidere au fost 
prezenți, de asemenea, Iosif Ionescu, 
secretar al Comitetului național ro
mân pentru pregătirea Conferinței 
mondiale a populației, loan Mihuț, 
secretar al Comitetului national ro
mân al UNICEF. Fleiberg Reinhardt, 
directorul Centrului de informare 
O.N.U. pentru UNICEF, membri ai 
conducerii Ministerului Sănătății.

(Agerpres)

I >Qim> SPQRT^ SPOW> SPORT » SPORT <ȘPORP

CLASAMENTUL F.I.L.T. 
LA ZI

Dună disputarea ultimelor turnee 
Internationale de tenis, in clasamen
tul „Marelui premiu F.I.L.T." pe pri
mul loe a trecut suedezul Bjorn 
Borg, cu 342 puncte, urmat de Guil
lermo Vilas (Argentina) 340 
Manuel Orantes (Spania) 319 
Stan Smith (S.U.A.) 318
Jimmy Connors (S.U.A.) 283 
Hie Năstase (România) 256 
Harold Solomon (S.U.A.) 215 
Onny Parun (Noua Z__'.__ ______
puncte. Marty Riessen (S.U.A.) 197 
puncte, Raul Ramirez (Mexic) 168 
Duncte.

puncte, 
puncte, 
puncte, 
puncte, 
puncte, 

__  — - puncte, 
Zeelandă) 200

+
în turul doi al probei de simplu 

femei din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Toronto. Vir
ginia Ruzici (România) a invins-o cu 
7—5. 7—6 pe Sue Mapnin (Anglia). 
Alte rezultate : Chris Evert (S.U.A.) 
— Gail Chanfreau (Franța) 6—0, 
6—2 ; Julie Heldman (S.U.A.) — Na
talie Fuchs (Franța) 6—0, 6—3 ; Ra- 
cqucl Giseafre (Argentina) — Jane 
O’Hara (Canada) 6—0, 6—2.

Potrivit știrilor transmise de agen
țiile de presă, pină in prezent nu

RIT — 9.15: 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRADINA LUCEAFĂRUL 
— 20.
• Apartamentul : CAPITOL — 
9,30; 12; 15,30; 18; 30.30, la grădină
— 19,45, CASA FILMULUI — 10; 
12.30; 15,30; 18; 20.30.
• Tara Iui Sannikov : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18.
• Urmărește-mă ! ; FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; IR; 20,15. MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18;
20,15, la grădină — 19.45.
• Roman vesel ; DRUMUL SĂRII
— 15.30; 18; 20,15.
• Tunurile din Navarone ; EX
CELSIOR — 9; 12.30; 16; 19.30, ME
LODIA — 9: 12.30; 16; 19.30. TO
MIS — 9; 12.15; 15,15; 19. la gră
dină — 20, GRADINA AURORA
— 20.
• Despre o anume fericire : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20.15.
e Șapte păcate : VICTORIA — 
9.15; 11.30; 13.45; 16; 18,15: 20.30.
n Cel mal bun om pe care II cu
nosc : PROGRESUL — 16: 18; 20. 
O Cleopatra ; GLORIA — 9; 13; 
17. GRADINA TITAN — 19,45.
• Inimă pe fringhle : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18: 20.
• Capcana : PACEA — 15,30;
17,43; 20.
• Vandana : GRTVIȚA — 9; 12,30; 
16: 19,30. VOLGA — 9; 12.15; 15,45; 
1!». FLAMURA — fl; 12,30; 16; 19.30.
• Pămlntul părinților noștri : 
BUCEGI — 16; J8.
• 50 ttOO de dolari recompensă :

Șahinșahul Iranului a primit pe 
ministrul afacerilor externe al României

PRIMIRI IA PRIMUL MINISTRU 
Al GUVERNULUI

TEHERAN (Agerpres). — în ca
drul vizitei oficiale pe care a în
treprins-» tn Iran, George Maco- 
vi seu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
fost primit de Mohammad Reza 
Pahlavi AryămGhr, șahinșahul Ira
nului,

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis suveranului Iranului și 
împărătesei Farah un mesaj de 
prietenie și urări de sănătate șl 
succese din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, președintele Re
publicii Socialiste România, șl a to
varășei Elena Ceaușoscu. La rindul 
său, șahinșahul Iranului a transmis, 
in numele Său și al împărătesei 
Farah, președintelui Republicii So
cialiste România și tovarășei Elena 
Ceaușcscu un mesaj de prietenie și 
calde urări de sănătate și succes.

COMUNICAT
cu privire la vizita oficială in Iran 

a ministrului afacerilor externe al României

oficiale
privind

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Iranului, Abbas Aii Kha- 
latbari, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, impreună cu so
ția, o efectuat o vizită oficială în 
Iran intre 10—14 august 1974.

Ministrul afacerilor externe a fost 
primit de Maiestatea Sa Imperială 
Mohammed Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului, cu care ocazie 
a transmis un mesaj de salut și 
prietenie din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușcscu, Maiestatea Sa 
Imperială a exprimat,- la rindul său, 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală pentru președin
tele României, de continuă prospe
ritate pentru poporulromân. Minis
trul român a fost primit, de aseme
nea, de primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveyda.

Ministrul român al afacerilor ex
terne impreună cu persoanele ofi
ciale care l-au însoțit au vizitat mo
numente cultural-istorice din Tehe
ran, Șiraz și Ispahan.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a avut 
convorbiri oficiale eu ministrul afa
cerilor externe al Iranului.

In cadrul convorbirilor ' _____
dintre cei doi miniștri de externe 
au fost abordate chestiuni ,_riri-2 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pre
cum și aspecte ale situației interna
ționale.

Cei doi miniștri au constatat cu sa
tisfacție evoluția favorabilă a rapor
turilor româno-iraniene, in confor
mitate cu orientările și directivele 
stabilite cu ocazia Intilnirilor dinJre 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și Ma
iestatea Sa Imperială Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul 
Iranului. Ei au reafirmat dorința ce
lor două părți de a extinde și adinei 
cooperarea dintre România și Iran 
pe multiple planuri și, în acest 6ens, 
au evidențiat noi posibilități, in do- 
rneniite economic, f:.„L_L__ ' ..

uiulturaL-științific, consulara-ettx w- !1 
Procedind la un larg schimb -de- 

păreri asuDra situației ' înterrfațio- 
nale, cei doi miniștri au constatat 
că evoluția actuală a relațiilor dintre 
state demonstrează consolidarea vo
inței popoarelor pentru afirmarea 
deplină a independenței și suvera
nității Iov naționale, precum și o 
puternică tendință spre o cooperare 
tot mai largă și reciproc avanta
joasă.

în acest context a fost evidențiat 
rolul tot mai important pe care îl 

I au țările mici si mijlocii in aborda-

E-a luat nici o decizie cu privire la 
locul unde se va desfășura semifi
nala interzonală a „Cupei Davis'*  in- 

'tre echiDele de tenis ale Italiei și 
Republicii Sud-Africane. Problema 
se complică și prin faptul că. in in
terpretarea regulamentului. Comite
tul „Cupei Davis'*  nu a găsit posi
bilitatea să decidă disputarea meciu
lui De un teren neutru, așa cum cere 
echipa italiană, care refuză să joace 
la Johannesburg.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CICLISM :

CAMPIONATELE MONDIALE
Proba de 1 003 m cu start de pe 

loc. din cadrul campionatelor mon
diale de ciclism de la Montreal, a 
fost cistigată de sportivul sovietic 
Eduard Rapp cu timpul de l’07"61/100, 
urmat de Ferrucio Ferro (Italia) — 
r07"66'100.

★
Ultima etapă a turului ciclist al 

Elveției pentru premiul ..Wilhelm 
Teii" a prilejuit un frumos succes 
rutierului român Mircea Ramașcanu, 
care a ciștigat cursa contra crono
metru individual disputată pe un

DACIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30.
e Felix și Otllla : VIITORUL — 
15,30; 19.
• Afacerea Domlnlci : UNIREA
— 15,30; 18. la grădină — 20,15.
• Columna : MUNCA — 9; 13;
16; 19.
• Judo : LIRA — 15.30:. 18.
• Contesa Walewska : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Ceața : RAHOVA — 15,30.
• Marea hoinăreală : RAHOVA — 
18; 20,30.
n Luminile orașului : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Plimbare In ploaia de primă
vară : MIORIȚA -r 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18: 20,15,
• Odiseea generalului Jose : 
FLACARA — 16; 18; 20.
• Duel pe autostradă : ARTA — 
13,30; 10; 20,15.
• Walter apără Sarajevo : POPU
LAR — 16; 19.
• Anonimul venețlan ; MOȘILOR
— 15,30; 13; 20, la grădină — 20,15.
• Adam ș! Eva In conflict : COS
MOS — 15,30; 18; 20.15.
• Cat Ballou t CRINGAȘI — 16;
18.15.
• Fata care vinde flori : VITAN
— 15,30; 19, Ia grădină — 20.
• Opiul și bita : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 18;
20.15.
• Pe aripile vlntului : GRADINA 
BUCEGI — 19,45.

fit continuare, Intre șahinșahul 
Iranului și ministrul român al afa
cerilor externe a avut loc o con
vorbire, in cadrul căreia nu fost e- 
Vocate relațiile excelente, existente 
Intre cele două țări, precum și po
sibilitățile do dezvoltare pe multiple 
planuri a acestor relații, In interesul 
celor două țâri și popoare, âl caUzel 
păcii și cooperării internaționale. 
Do asemenea, in cursul discu
ției au fo.sl abordate unele as
pecte ale vieții Internaționale ac
tuale, subllniindu-se identitatea sau 
apropierea punctelor de vedere ale 
celor două țări în Abordarea pro
blemelor care confruntă astăzi în
treaga lume.

La convorbire au pârtiei pat A. 
KhalAlbari, ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, precum și Ale
xandru Boabă, ambasadorul țârii 

■ noastre la Teheran.

oslbtțitățl in do- zie vor contribui la dezvdharga, și 
fniaftcmv-bancatv'1' f'Tfftărireir LhsfeltHlor de prietenie dm-.

rea șl soluționarea problemelor fun
damentale ale contemporaneității, ca 
și contribuția lor la lupta pentru li
chidarea totală a oricăror forme de 
asuprire, împotriva politicii imperia
liste. colonialiste și neocolonialiste 
de dominație, dictat sau alte forme 
de constringere. pentru dezvoltarea 
relațiilor prietenești intre toate ță
rile, indiferent de mărimea șl siste
mul lor politic, economic sau social, 
pe baza principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi a tuturor statelor, ne
amestecului in treburile interne, a- 
vantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță sau amenințarea cu forța.

Miniștrii au reafirmat hotârîrea 
României și a Iranului de a acționa 
în continuare in vederea adoptării 
unor măsuri eficiente pentru înceta
rea cursei înarmărilor, înfăptuirea 
dezarmării generale și, in primul 
rind, a celei nucleare. Ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România a exprimat aprecierea 
și sprijinul părții române față de 
propunerea Iranului de a se înscrie 
pe ordinea de zi a celei de-a XXIX-a 
Sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
un punct privind crearea unei zone 
denuclearizate in Orientul Mijlociu.

La rindul său, ministrul afacerilor 
externe al Iranului a exprimat a- 
precierea și sprijinul părții iraniene 
față de inițiativele și eforturile 
României privind crearea unei zone 
a păcii și colaborării, lipsită de arme 
nucleare, in Balcani.

Miniștrii au salutat convocarea a- 
propiatei Conferințe mondiale a 
populației, care se va ține la Bucu
rești, chemată să dezbată proble
mele populației în toată complexita
tea lor, ca o chestiune fundamenta
lă a lumii contemporane.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că vizita in Iran a mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, contactele 
și convorbirile avute cu această oca- 

--yțribui la dezvoț 
__________ 2î pflea

'■ ‘tfe România,și Iran.
Ministrul afacerilor externe, Geor- 

'ge Macovescu. a exprimat mulțumi
rile sale guvernului și ponorului 
iranian pentru primirea călduroasă 
și ospitalitatea de care s-a bucurat, 
impreună cu persoanele oficiale care 
l-au însoțit în timpul vizitei in Iran.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România a reîn
noit ministrului afacerilor externe 
al Iranului invitația de a face o vi
zită oficială in România, împreună 
cu soția. Data vizitei urmează să fie 
stabilită pe cale diplomatică.

SPORT PE MICUL ECRAN
• SÎMBATA, 17 AUGUST,

ora 17,00, meciul de fotbal Stea
ua—Universitatea . ...................
A). Transmisiune 
stadionul Steaua.

• DUMINICA, ___ ____
ora 15,00, in cadrul Magazinu
lui sportiv, filmul „Pledoarie 
pentru scrimă**,  urmat de re
trospectiva — „Campionatul 
mondial de fotbal 1974“.

Cluj (divizia 
directă de la
18 AUGUST,

traseu muntos intre localitățile Has
ler și Soerenberg. Ramașcanu a aco
perit distanța de 24 km in 40’20"3/10.

FOTBAL
Finala turneului international de 

fotbal din orașul spaniol La Coruna 
se va disputa intre echipele Pena- 
rol Montevideo si Borussia Moen
chengladbach. Pennrol a învins eu 
1—0 pe F.C. Barcelona, iar Borussia 
s-a calificat intrecind (in urma lo
viturilor de la 11 m) pe Atletico Ma
drid. La sfirșitul timpului regu
lamentar în acest al doilea meci sco
rul fusese 1—1.

• Păcală : GRADINA BUZEȘTI — 
19,45.
• Mihai Viteazul : GRADINA 
ARTA — 20.
• Inamicul public nr. 1 : GRADI
NA LIRA — 20.

teatre

Primul ministru al guvernului, to
varășul Manea Mftnescu, a primit, 
toi <lupă-amla?.â, în vlzltft protoco
lara <lo prezentare, pe Fernando Ur- 
dancta LaVerde, ambasadorul ftopu- 
blicii Columbia în Republica Socia
listă România.

TELEGRAME EXTERNE
Manifestări consacrate 

Zilei naționale a României
MOSCOVA — In capitala Uniunii 

Sovietice a avut loc. la 13 august, o 
Sesiune științifică dedicată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării
României de sub dominația fas
cistă — manifestare organiza
tă dc Institutul de economie
a sistemului mondial socialist. Insti
tutul de istorie si Institutul de sla
vistică si balcanistică ale Academiei 
de științe a U.R.S.S.. precum șl de 
Institutul sovietic de Istorie militară.

Oamenii de știință români pre
zent! la aceasta manifestare au pre
zentat comunicări cuprinzind o amplă 
tematică referitoare la înfăptuirea 
actului istoric de la 23 August și ca
racteristicile dezvoltării României in 
cele trei decenii de la eliberare.

Au prezentat referate și comuni
cări, de asemenea, oamenii de știință 
sovietici care au participat la lucră
rile sesiunii.

La lucrări au fost prezenți acad. 
I. I. Mint. A. G. Egorov, directorul 
Institutului de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al'P.C.U.S., și alți oa
meni de știință sovietici.

Joi s-a deschis la Moscova o 
expoziție de arta plastică româ- 
nească, in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă. Ta
blourile prezentate de pictorii ro
mâni redau imagini ale Construirii 
noii societăți, momente eroice din 
lupta seculară a poporului român 
pentru libertate și progres. La ver
nisaj au participat N. J. Mohov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S.. membri ai conducerii U- 
niunii artiștilor plastici din Uniunea 
Sovietică, oameni de artă și cultură. 
Despre însemnătatea schimburilor 
culturale româno-sovietice pentru cu
noașterea reciprocă a celor două 
popoare au vorbit Leonid Karateev, 
secretar al Uniunii artiștilor plastici 
sovietici, și criticul de artă român 
Marin Mihalache.

PRAGA. — Consulul general al 
României la Bratislava împreună cu 
atașatul militar român au depus 
coroane de flori la monumen
tele și cimitirele ostașilor români 
din localitățile Zvolen, Lucenec și 
Piestanv. La ceremonie au asistat 
reprezentanți ai organelor raionale și 
locale de partid și de stat, precum 
și grupul de pionieri români care

O declarație 
a P. C, din Chile,

BUENOS AIREȘ 15 (Agerpres). ,-y 
Intr-o declarație, dată publicității la 
Buonos Aires de Partidul Comunist 
din Chile, afiat in ilegalitate, se a- 
rata că politica economi''’ promovată 
de junta militară din Chile afectea
ză in cea mai mare măsură pe oa
menii muncii. în cele 11 luni care au 
trecut de la lovitura militară de stat, 
continuă comunicatul, moneda națio
nală a fost devalorizată de 15 ori, 
rata totală a inflației fiind de 600 la 
sută. O trăsătură caracteristică a po
liticii economice a noului regim, 
subliniază documentul, o constituie 
scăderea permanentă a posibilităților 
de trai ale populației. S-au înrăută
țit condițiile de viată ale diferitelor 
pături ale populației, in special ale 
clasei muncitoare. Sute de mii de 
muncitori au fost concediați din mo
tive politice. Aproximativ 100 000 de 
funcționari guvernamentali sint pa
sibili in prezent de concediere.

DE PRETUTINDENI
• UN PUTERNIC VAL 

DE PROTEST împotriva fil
melor pornografice, care au în
ceput sâ invadeze ecranele fran
ceze și belgiene, a fost declanșat 
de două cunoscute publicații din 
țările respective : „Le Figabo" 
și „La Libre Belgique**.  Coti
dianul parizian iși intitulează 
sugestiv articolui semnat de 
scriitorul Pierre Efrimanuel : 
..Pornografia nu înseamnă li
bertate" Articolul relevă că 
acest gen de filme minjesc nu 
numai noțiunea de artă., dar 
totodată injosesc pe actorii 
care acceptă să joace in ele 
și pe inș:și spectatorii. Iar zia
rul belgian citează, in chip de 
motto, cuvinte ale unui filo
zof german : individul nu tre
buie coborit la treapta cea mai 
de jos a abjecției. Iată, intr-a
devăr. un subiect de meditație, 
scrie „La Libre Belgique1*.

• ARTA NEAGRĂ.
teatru african va fi creat la 
Paris de către un grup de ti
neri artiști din Antile și Africa, 
care și-au propus să facă cu
noscută arta neagră in Europa. 
Inițiativa aparține lui Benja
min Jules-Rosettc. actor. re
gizor și autor dramatic. Noul 
teatru va prezenta lucrări ale 
unor scriitori și poeți africani 
consacrați, cum sint Senghor, 
Cesair, Dadie. In același timp, 
teatrul va fi un centru cultural 
in cadrul căruia vor fi expuse 
lucrări de pictură și sculptură 
șt se vor prezenta piese muzi
cale și coregrafice africane.

• „PLANTA VIEȚII" - 
LA SCARĂ INDUSTRIA- 
LĂ. Pentru calitățile sale te
rapeutice, jenșenul a fost denu
mit — după cum se știe — „ră
dăcina vieții" sau ..rădăcina 
puterii". în 1713, misionarul 
francez Jartoux scria despre 
miraculoasa plantă că „ajută in 
multe feluri trupului și sufletu
lui. atunci cind' sint Istovite", in- 
șirind apoi o întreagă listă de 
întrebuințări, inclusiv „menține
rea tinereții și prelungirea vie
ții". Pentru procurarea acestor 
rădăcini, care cresc in Orientul 
îndepărtat, există chiar o pro

In aceeași zi, primul ministru, • 
primit pe Diotor Vetcken Putman- 
Cramor, ambasadorul Olandei 1» 
București, în legfiturâ cu încheierea 
misiunii sale in țara noaatră.

întreprinde in Cehoslovacia călătoria 
„pe urmele eroilor noștri". Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țâri. Militari ai forțelor arma
te cehoslovace șl pionieri au făcut 
do gardă.

în cinstea sărbătorii naționale a 
României, la combinatul de prelu
crare a lemnului „Bucina" din orașul 
Zvolen, la uzinele de aparataj me
dical „Chirana" din Plestany și la 
cooperativa agricolă „Mizna“ din ra
ionul Trnava au fost organizate adu
nări festive.

SOFIA — In orașul Vrața a fost 
organizată o adunare festivă la care 
au luat pârte Ivan Sokolarskl, 
prlm-secretar al Comitetului ju
dețean Vrața al P. C. Bulgar, 
Hriato Ivanov, președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
județean, Kristlu Trendafllov, prim- 
secretar al comitetului orășenesc 
de partid, reprezentanți ai con
ducerii locale de partid si de stat, 
un numeros public. A participat, de 
asemenea, o delegație a Comitetului 
județean Doli al P.C.R.. condusă de 
Mihai Burcheșin, secretar al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R.

TOKIO. — Ambasada Republicii 
Socialiste România in Japonia a pre
zentat, joi, o donație de 208 volume 
Bibliotecii centrale metropolitane din 
Tokio, din partea Bibliotecii centrale 
universitare din București.

La standul expozițional organizat 
cu acest prilej, la loc de cinste au 
fost prezentate lucrările președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, pu
blicate în limba engleză. Au fost 
expuse, totodată, volume de artă, 
opere ale scriitorilor clasici și con
temporani, precum și lucruri de
dicate istoriei, științei și culturii 
românești, realizărilor obținute de 
poporul nostru in cei 30 de ani de 
construcție socialistă.

ROMA. — La sediul Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură din Roma a fost or
ganizată o gală de filme românești.

OTTAWA. — La biblioteca publi
că a orașului Ottawa a avut loc fes
tivitatea deschiderii „Săptămînii ro
mânești". printr-o seară culturală, la 
care au participat poeți și scriitori, 
personalități ale vieții cultural-artis- 
tice din capitala Canadei.

P. C. din Danemarca cerc 
... măsuri armenie penirn -- 

combaieiea șomajului
COPENHAGA 15 (Agerpres). —

Partidul Comunist din Danemarca a 
cerut convocarea neintirziată a unei 
sesiuni extraordinare a Folketingu- 
lui (Parlamentul danez), pentru e- 
xaminarea problemei folosirii forței 
de muncă a tării. Intr-o scrisoare 
adresată prezidiului parlamentului, 
președintele P.C. din Danemarca. 
Knud Jeșpersen. arată că situația in 
acest domeniu a devenit atit de se
rioasă. incit se impune adoptarea u- 
nor măsuri urgente pentru lupta îm
potriva șomajului, inclusiv relan
sarea activităților de construc
ții din fondurile statului, extin
derea comerțului cu țările din afara 
Pieței qomune. exercitarea unui con
trol efectiv asupra activităților de 
comerț exterior și reglementarea im
porturilor.

fesiune specifică — „vinătorii 
dc jensan", deoarece planta este 
deosebii de „vicleană**  și se 
ascunde nu numai de privirile 
oamenilor, ci și de căldură și 
frig, de ploaie și secetă, ceea 
ce explică raritatea sa. Cum 
insă numărul amatorilor do jen- 
șen a crescut continuu, in re
giunile sale do baștină s-au 
creat, de-a lungul secolelor, plan
tații tot mai mari de jenșen. 
Pe baza unor semințe din 
R. P. D. Coreeană, un colhoz din 
U.R.S.S., care a primit numele 
miraculoasei rădăcini, și-a pro
pus cultivarea ei pe scară lar
gă. insămințînd deocamdată 
cinci hectare.

• MAI PUTINĂ BEN
ZINĂ. O veste bună pentru
automobiliști : întreprinderea
iugoslavă „Juvent", din Za
greb. a anunțat debutui, chiar 
in cursul acestei luni, al pro
ducției de serie a unui dispo
zitiv menit să diminueze cu 10 
la suță cortsumul de benzină, 
reducind totodată substanțial 
volumul de gaze nocive eva
cuate prin țeava de eșapament. 
Aparatul, care va fi cuplat pe 
motor, se numeșie „Efektor".

• „CĂLĂTORUL" DIN 
NOU LA DRUM. Printre 
speciile amenințate cu dispari
ția se numără și „șoimul călă
tor". A fost semnalată scăde
rea îngrijorătoare a numărului 
acestor păsări- In regiunile din 
Canada și S.U.A., altădată 
abundent populate cu ele. In 
scopul conservării speciei, o se
rie de oameni de știință au în
cercat prin diverse metode să 
crească șoimul călător in con
diții de captivitate. Tentativele 

•au fost, in genere, nereușite. 
Omitologul american Heing 
Meng a fost primul care a ob
ținut rezultate promițătoare, 
recreînd condițiile naturale de 
reproducere. Acum, el încearcă 
să educe o pereche de tineri 
șoimi captivi pentru viața li
beră, plasindu-i intr-un cuib 
autentic. „Tatăl" șoimilor, cum
i se spune lui Meng, speră ca 
cei doi pui să prindă suficientă 
putere pentru a participa la 
migrația spre sud din toamna 
aceasta.
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EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU
’ 1

CIOCNIRILE MILITARE CONTINUĂ

NICOSIA 15 (Agerpres). — Joi di
mineața. forțele turcești din Cinru 
au lansat un atac pentru ocuparea 
orașului Famagusta. situat pe târmul 
răsăritean al insulei. Operațiunea a 
fost declanșată de artileria turcă, 
care a bombardat fără întrerupere o- 
rașul in primele orc ale dimineții, 
in timp ce unităti do tancuri pă
trundeau in suburbiile sale. In cursul 
nopții de miercuri spre ioi. nave mi
litare turcești au bombardat, de ase
menea, cartierul general al forțelor 
cipriote grecești din Famagusta.

Din cauza izbucnirii ostilităților, 
cea mai mare parte a populației ci
vile — ciprioti greci și turci — a 
părăsit, in grabă. Famagusta, refu- 
giindu-se la bara britanică Dekhelia. 
In acest timp, unități ale Gărzii na
ționale grecești continuau să opună 
o puternică rezistență.

Intr-un comunicat transmisia ora 18 
GMT. postul de radio grecesc din 
Nicosia anunța că ..forțele turcești 
"u ocupat orașul Famagusta". ..For
țele grecești s-au regrupat insă si 
luptă cu dlrzenie pentru a opri îna
intarea inamicului", precizează co
municatul nostului de radio.

Joi dimineața, aviația turcă a bom
bardat si localitatea Lefkoniko. si
tuată la 20 kilometri de Famagusta.

Situația rămine confuză in regiu
nea vestică a Ciprului, unde nu se 
cunoaște cu exactitate poziția forțe
lor turcești, care continuă să înain
teze. In ce privește situația din ca
pitală, agențiile de presă menționea

PREMIERUL GREC EXCLUDE POSIBILITATEA 
UNEI CONFRUNTĂRI MILITARE CU TURCIA

ATENA 15 (Corespondență de la 
I. Badea). Intr-un mesaj televizat 
adresat națiunii, joi noaptea, premie
rul Caramanlis a exclus posibilita
tea unei confruntări militare cu 
Turcia in Cipru. El a arătat că „o 
confruntare armată este imposibilă 
datorită atit distanței, cit și faptu
lui împlinit cunoscut".

El a arătat că atunci cind a luat 
conducerea guvernului civil a tre
buit să facă față unor dificultăți dra
matice și a fost confruntat cu un 
fapt împlinit. ,.La 15 iulie, regimul 
dictatorial a încercat lovitura de stat 
dementă din Cipru. Turcii, profitind 
de această greșeală, au debarcat for
te puternice pe insulă Ia 20 iulie".

Caramanlis a subliniat că guver
nul de la Atena „a fost nevoit să ac
cepte situația tragică si să ia parte 
la convorbirile dc pace de la Geneva 
in problema Ciprului". Purtind bă
tălia pe frontul diplomatic, el 
a făcut-o cu eficacitate și cu
raj și a reușit să provoace o „cotitură 
a opiniei publice mondiale in favoa
rea sa". „Turcia — a spus el — a

„Hotârîrea cu privire 
la N.A.T.O. răspunde voinței 

poporului grec"

AT1ENA. — HotărirCa guvernului 
grec de a se retrage din organismele 
militare ale N.A.T.O. a fost primită 
favorabil de opinia publică din Gre
cia. Numeroși locuitori din Atena au 
manifestat iii fața clădirii reședinței 
primului ministru in sprijinul acestei 
măsuri. Hotărirea guvernului de a 
ieși din organismele militare ale pac
tului nord-atlantic, scrie ziarul 
„ACROPOLIS", este nu numai în
dreptățită, dar răspunde pe deplin 
voinței poporului. 

ză că importante (Iruri de artilerie 
au fost semnalate, in cursul dimi
neții de Ioi. In zona vestică a Nico- 
siei.

Referindu-se la mișcările trupelor 
turcești, agenția France Fresse apre
ciază că înaintarea acestora sure est, 
soro sud și spre vest, pornind din 
orașul Kyrenia, pare să demonstreze 
intenția acestora de a „tăia insula 
in două", de-a lungul unei linii care 
unește orașele Famagusta (in est) și 
Mor fu (in vest), zona aflată la nord 
de această linie reprezentind apro
ximativ un sfert din suprafața totală 
a Ciprului.

Președintele legal al Ciprului, ar
hiepiscopul Makarios, a avut ioi, la 
Londra, o întrevedere cu primul mi
nistru britanic, Harold Wilson, și cu 
ministrul de externe, James Calla
ghan. Un purtător dc cuvînt al gu
vernului a precizat că au fost a- 
bordate probleme privind evenimen
tele din Cipru.

ANKARA 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Turciei. Bulent Ecevit, a 
anunțat că ministrul de externe turc, 
Turan Gilnes, va reveni de la Ge
neva la Ankara pentru consultări cu 
membrii guvernului in legătură cu 
evoluția situației din Cipru. „El va 
fi insă gata să se reîntoarcă imediat 
la Geneva, dacă negocierile In pro
blema Ciprului vor fi reluate", a pre
cizat Ecevit.

cerut sub formă de ultimatum ac
ceptarea unui plan pentru soluționa
rea problemei Ciprului care era inac
ceptabil din punct de vedere logic, 
moral și național".

Caramanlis a arătat că guvernul 
său a condamnat acțiunea Turciei, 
cerind convocarea Consiliului de 
Securitate. Guvernul a ordonat de a- 
semenea retragerea Greciei din a- 
lianța militară N.A.T.O.

„Au fost întreprinse și se între
prind si alte acțiuni care deocamdată 
nu pot fi dezvăluite", a spus pre
mierul.

O Carte albă a 
privind politica

LONDRA 15 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). — Joi a fost publi
cată la Londra o Carte albă sub 
titlul „Regenerarea industriei bri
tanice", in care sint cuprinse scopu
rile urmărite de guvernul Wilson in 
domeniul industriei, precum și căile 
de realizare a acestora. în cadrul 
conferinței de presă ținute de_ mi
nistrul industriei, Anthony Wedg
wood Benn, s-a subliniat că „pro
punerile actuale, împreună cu cele 
publicate separat, referitor la na
ționalizarea terenurilor’ destinate 
construcțiilor, la instituirea Corpo
rației naționale britanice a petrolu
lui, la naționalizarea industriilor 
construcțiilor navale și aeronautice, 
la extinderea sectorului de stat in 
domeniul transporturilor rutiere și al 
industriilor construcțiilor și schemele 
pentru preluarea in stăpinire, sub 
controlul statului, a porturilor co
merciale și activităților de incărcare- 
descărcare a navelor cuprind în
treaga politică a guvernului pri
vind naționalizările in cadrul vii
toarei sesiuni a parlamentului".

Președintele S.U.A. se pronun- 
fă pentru încetarea imediată a 

focului
WASHINGTON IS (Accrprcsl. — 

Președintele Statelor Unite, Gerald 
Ford, a cerut, joi, Turciei, să înce
teze imediat operațiunile militare în 
Cipru, a declarat purtătorul de cu
vînt al Casei Albe, Jerald Terhorst 
El n dat citire, in fața reprezentanți
lor presei, declarației președintelui 
Ford, în care șeful statului american 
atrage atenția asupra declarației De
partamentului de Stat, exprlmind 
„dezaprobarea Statelor Unite față de 
măsurile militare adoptate de Turcia 
in Cipru și cerind ca Încetarea focu
lui. reclamată de rezoluția Consiliu
lui de Securitate, să fie aplicată ime
diat".

Purtătorul de cuvlnt al Casei Albe, 
Jerald Terhorst, a anunțat că de
semnarea de către președintele Ge- 
rald Ford a vicepreședintelui State
lor Unite, care urma să aibă loc pină 
h sfirsitul acestei săptămini. ar pu
tea fi aminată, datorită agendei de 
lucru încărcate a șefului administra
ției americane, ca urmare a degra
dării situației din Cipru.

★
NEW YORK 15 (Agerpres). — Se

cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
adresat un mesaj premierului Tur
ciei. Biilent Ecevit. in care isi expri
mă îngrijorarea in legătură cu cioc
nirile din Cinru. care au dus la pier- 
d 'ri in rindul forțelor militare ale 
O.N.U. din insulă. Kurt Waldheim 
a cerut Turciei să ia măsuri imediate 
pentru asigurarea securității milita
rilor din cadrul forțelor O.N.U.

Intr-un mesaj de răspuns, premie
rul turc a dat asigurări secretarului 
general al O.N.U. că vor fi adop
tate măsuri corespunzătoare pentru 
ca asemenea incidente să nu se mai 
repete in viitor.

★
Secretarul general al O.N.U., Kurt 

Waldheim, a avut joi o întrevedere 
cu Iakov Malik, președintele in exer
cițiu al Consiliului de Securitate, re
prezentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U. După cum a anunțat un 
purtător de cuvint al secretarului ge
neral al O.N.U., in cadrul convorbirii 
au fost abordate probleme legate de 
evoluția situației din Cipru.

guvernului laburist 
de naționalizare

Pornind de la constatarea că dez
voltarea Angliei depinde de bogăția 
creată de către industria sa și de 
către cei care lucrează in cadrul ei. 
Cartea albă subliniază că pentru 
Marea Eritanie „problema ca indus
tria să fie puternică și sâ acționeze 
cu succes este de importantă vi
tală". Trecind in revistă perioada 
încheiată, Cartea albă ajunge la con
cluzia că „industria britanică a ră
mas in urma concurenților săi". De 
aceea, se consideră că este nevoie 
ca sedtorul de stat și cel partiției; 
al industriei să acționeze impreunâ 
cu guvernul.

„Cartea albă" arată că un organism 
— Consiliul național de acțiune — 
„va fi instrumentul prin care gu
vernul va asigura ca resursele na
ționale să fie folosite în interesul 
national". Prevederile Cărții albe, ca 
și celelalte publicate anterior, au un 
caracter consultativ și vor fi su
puse spre dezbatere parlamentului 
in viitoarea sa sesiune.

CONFERINȚA COMITETULUI DE DEZARMARE DE LA GENEVA 

„România atribuie o importanță 
deosebită creării zonelor de pace, 

denuclearizate"
Intervenția șefului delegației țârii noastre

GENEVA 15 (Corespondență de la 
C. Vlad). în cadrul ședinței plenare 
de joi a conferinței Comitetului 
pentru dezarmare, au luat cuvintul 
reprezentanții Suediei, Mongoliei, 
Uniunii Sovietice, Italiei, României 
și Mexicului.

In intervenția sa, șeful delegației 
României, ambasadorul Constantin 
Ene, reprezentant permanent al țării 
noastre pe lingă Oficiul Națiunilor 
Unite de la Geneva, a subliniat ne
cesitatea înfăptuirii unor măsuri 
practice de natură să asigure tuturor 
Țărilor garanții trainice dc secu
ritate, referindu-sc pe larg la pro
movarea de către Comitetul pentru 
dezarmare a creării de zone denu
clearizate. Instituirea dc zone de- 
nuclearizate, a relevat vorbitorul, 
constituie deja o preocupare activă 
a numeroase guverne. Ideca acestor 
zone a fost discutată de Adunarea 
Generală a O.N.U. și in alte foruri, 
in legătură cu diferite regiuni ale 
lumii, cum sint nordul și centrul 
Europei, America Latină, Asia, O- 
ccanele Pacific și Indian.

După cum se știe, guvernul român 
a făcut propuneri care iși păstrează 
actualitatea tinzind la transformarea 
regiunii in care sc află situată Româ
nia — Balcanii — intr-o zonă de 
bună vecinătate, lipsită de arme nu
cleare. Inițiativa română este îm
părtășită și de alte țări din zonă.

Reprezentantul României a apre
ciat că. printre condițiile de bază pe 
care ar trebui să le îndeplinească un 
acord de denuclearizare-cadru tre

Convorbiri iugoslavo-siriene
BELGRAD 15 (Corespondentă de 

la S. Morcovescu). — începute 
miercuri, convorbirile de la Brioni 
dintre Iosip Broz Tito. președintele 
R.S.F. Iugoslavia, și Hafez Al Assad, 
președintele Siriei, au continuat joi, 
in cadrul problemelor internaționale 
discutate fiind abordată, in special, 
actuala situație din Cipru si din O- 
rientu! Apropiat.

Cu prilejul unui dineu oferit In 
cinstea președintelui Assad. pre
ședintele Tito a relevat necesitatea 
asigurării independenței, integrității 
și suveranității statului cipriot și a 
instaurării unor relații echitabile de 
conviețuire intre comunitățile greacă 
și turcă din insulă.

Abordind, cu același prilej, aspec
te ale situației din Orientul Apropiat, 
președintele Assad a subliniat im
portanța acordului de dezangajare in 
regiunea Golan, apreciindu-1 ca un 
pas spre realizarea unei păci juste 
și trainice în zonă. Rcferindu-se la

Pierderi grele suferite 
de trupele lonnoliste
CAMBODGIA 15 (Agerpres). — 

Forțele de eliberare cambodgiene au 
scos din luptă, in prima decadă a 
lunii august, peste o mie de mi
litari ionnolișii. in cursul unor 
atacuri efectuate in vecinătatea 
Phom Penhului, pe șoseaua nr. 1, 
și in zona Siem Reap — transmite 
agenția khmeră de presă. 

buie să figureze, Intre altele, ur
mătoarele : să fie conceput ca o par
te integrantă a unui sistem de măsuri 
menite să ducă la eliminarea totală 
a armelor nucleare : sâ prevadă o- 
bllgații reciproce ale țărilor partici
pante : să ofere garanții pentru secu
ritatea egală a tuturor părților, prin 
angajamente solemne ale statelor 
posesoare dc arme nucleare de a nu 
folosi aceste arme Împotriva statelor 
din asemenea zone și de a nu le a- 
menința cu folosirea lor, precum si 
de a respecta statutul convenit intre 
țările situate in regiunile respective ; 
să nu limiteze, in nici un chip, folo
sirea energiei nucleare In scopuri 
pașnice de către toate statele, asi- 
gurind drepturi și posibilități nelimi
tate pentru loate statele, pe bază de 
egalitate și fără nici o discriminare, 
de a face cercetări in acest domeniu, 
de a folosi cuceririle științei nuclea
re in scopul dezvoltării lor pașnice ; 
să instituie un sistem dc control pre
cis și echitabil bazat pe principiuT e- 
galității depline a statelor.

In Încheiere vorbitorul a subliniat 
că guvernul român atribuie o impor
tanță deosebită scoaterii de sub In
cidența primejdiei atomice si a ar
melor nucleare a unor regiuni cit mai 
întinse ale globului, prin crearea de 
zone de pace și denuclearizate, înso
țite de garanții ferme de securitate 
din partea puterilor nucleare, ca o 
componentă importantă a eforturilor 
vizind îngrădirea și eliminarea tutu
ror armelor de nimicire in masă, iu 
primul rmd a celor nucleare.

situația din Cipru, el a evidențiat 
sprijinul acordat de țara sa poporului 
Ciprului și guvernului său legitim.

Japonia: Salariați din ramura con
strucțiilor, demonstrind la Tokio in 
sprijinul unor măsuri de contraca
rare o efectelor negative ole infla
ției asupra veniturilor oamenilor 

muncii

agențiile 
de presă transmit:

Ceremonia de la Delhi. 
India a aniversat, joi, 15 august, Îm
plinirea a 27 de ani de la obținerea 
independenței, act politic de impor
tantă istorică. La Fortul Roșu din 
capitală a fost organizată, in pre
zența primului ministru al guvernu
lui. Indira Gandhi, tradiționala adu
nare populară prilejuită de ceremo
nia desfășurării drapelului național 
Întocmai cum o făcuse pentru lntiia 
oară, in acea zi Istorică de 15 august, 
Jawaharlal Nehru, conducătorul pri
mului guvern al Indiei independente.

100 de state au recu
noscut Guineea-Bissau. 
landa a hotărH să recunoască Repu
blica Guineea-Bissau ca stat inde
pendent. Pină in prezent, aproxima
tiv 100 de țări au recunoscut tinărul 
stat african.

Ministrul de externe e- 
CjiptGGH, Ismail Fahmy, și-a ex
primat satisfacția, in cadrul unei 
intilniri cu membrii Comisiei pentru 
relații externe a Camerei Reprezen
tanților a S.U.A., față de actualul 
curs al relațiilor americano-egiptene
— transmite agenția M.E.N. El s-a 
pronunțat pentru dezvoltarea de că
tre cele două țări a unei cooperări 
pozitive, reciproc-avantajoase. Re- 
afirmind poziția egipteană in legătu
ră cu problema- Orientului Apropiat, 
Fahmy a subliniat, intre altele, 
„dreptul poporului palestinean la o 
Identitate proprie, la o expresie li
beră a sentimentelor sale naționale".

Președintele Indoneziei, 
Suharto, s-a pronunțat, în cadrul 
tradiționalului discurs rostit in fața 
Parlamentului cu prilejul Zilei in
dependentei țării, pentru extinderea 
colaborării economice cu statele so
cialiste. El și-a exnrimat speranța 
că pentru îndeplinirea celui de-al 
doilea plan cincinal al Indoneziei
— 1974—1979 — cooncrarea econo
mică cu țările socialiste va deveni 
mai activă.

„Bundesratul nu renre- 
z’nță o a doua cameră” a 
R.F.G. cu drePturi legislative ega
le — a hotărît Curtea Constituțio
nală de Ia Karlsruhe. Pină acum, 
orice lege trebuia să fie aprobată in- 
tii de către Bundestag si apoi de 
către Bundesrat. Se știe că partide
le coaliției guvernamentale P.S.D./ 
P.L.D. dispun de majoritate in Bun
destag (camera deputaților). in timp 
ce in Bundesrat (camera landurilor) 
majoritatea voturilor aparține repre
zentanților partidelor de opoziție 
U.C.D./U.C.S. Din această cauză, mai 
ales în ultimul timp, partidele de 
opoziție au folosit Bundesratul pen
tru tergiversarea adoptării unor pro
iecte de lege importante.

t.'l (

Epilog la eșecul ’electo
ral. Robert Stanfield și-a anunțat 
demisia din funcția de președinte al 
Partidului conservator din Canada, 
principala formație a opoziției, ca ur
mare a eșecului înregistrat de par
tidul său la alegerile legislative de 
la 8 Iulie, soldate cu redobîndirea de 
către Partidul liberal, de guvernă
mânt, a unei poziții dominante in 
parlament.

60 de ani de la deschi
derea pentru navigație a 
Canalului Panama. In cole. 
șase decenii de exploatare pe aceas
tă arteră de navigație, avlnd o lun
gime de 80 de kilometri, au trecut 
495 004 vase diferite, sub pavilioanele 
tuturor țărilor care au flote mari
time.

Canalul străbate teritoriul statului 
panamez, dar se află sub jurisdicția 
S.U.A., fiind o adevărată enclavă 
colonială, pentru a cărei lichidare 
poporul panamez luptă de mai multă 
vreme.

0 nouă cometă. Agronomii 
argentineni Carlos Ullrico Sesco și 
Mario Reinalldo Sesco de la Obser
vatorul „Leoncito", situat la I 280 km 
de Buenos Aires, au descoperit o 
nouă cometă — se anunță intr-o co
municare a Universității San Juan. 
Conform tradiției, noua cometă 
poartă numele oamenilor de știință 
care au descoperit-o — „Sesco-1974", 
Astronomii argentineni au făcut a- 
ceastă descoperire in noaptea de 27 
spre 28 iulie a.c.

Au furat statuia, ceiebmt 
grup statuar din bronz „Don Quijote 
și Sancho Panza", din fața monu
mentalului Muzeu de Antropolog’*’ 
din Mexic, situat In pădurea Chy 
pultepec, a fost furat, zilele trecuu 
de o bandă de răufăcători Încă ne
identificată — relatează agenția 
Inter Press Service. Statuile măsoară 
1,50 m In Înălțime.
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Localizarea unui mare 
incendiu la Praga. După cura 
anunță agenția C.T.K., în noap
tea de miercuri spre joi. la **Praga  
a izbucnit unul din cele mai mari 
incendii cunoscute in istoria capita
lei R. S. Cehoslovace. A ars „Pala
tul Veletzhnl", clădire în care se 
aflau sediile unor importante între
prinderi de comerț exterior, cum ar 
fi ..Motokov", „Kovo“, „Koospol".

Incendiul, ale cărui cauze nu au 
fost încă elucidate, a izbucnit la e- 
taiele superioare din aripa dreaptă 
a clădirii, de unde s-a extins apoi 
in partea centrală si a cuprins apoi 
aripa stingă. întregul edificiu a ars, 
inclusiv cinematograful „Veletrgi". 
Au fost salvate etajele inferioare. 
S-a reușit ca locatarii de la etajul 
al VI-lea să fie evacuați la timp. 
Potrivit datelor preliminare, nu s-au 
Înregistrat victime. Eforturile pentru 
localizarea incendiului au continuat 
Dină in dimineața zilei de joi.

Inundațiile din Bangla- 
dosh 5int’ 'n Prezent» resimțite și 
mai intens datorită epidemiilor de 
holeră șl variolă, izbucnite în multe 
zone ale țării. De asemenea, ca ur
mare a distrugerii, in proporție de 
aproape 90 la sută, a culturilor agri
cole. s-a ivit pericolul foametei. Din 
cifrele oficiale rezultă că peste 2 000 
de persoane și-au pierdut viața da
torită acestei calamități, iar peste 
70 000 de case au fost distruse. Dau
nele provocate se ridică la peste 800 
milioane lire sterline. Se anunță, tot
odată. că nivelul apelor a scăzut nu
mai in 15 provincii.

Prestigiul internațional al României socialiste

ÎNALTE APRECIERI PENTRU ÎNFĂPTUIRILE INTERNE, 
PENTRU POLITICA EXTERNĂ CONSTRUCTIVĂ

in preajma marii sărbători a poporului român, ne-am adresat, prin intermediul 
corespondenților noștri o'in diverse capitale ale lumii, unor personalități politice 
de seamă, exponenți ai cercurilor eccnomice, culturale, științifice, sau simpli 
cetățeni din nndul atit de numeroșilor prieteni ai României de pe toate meri
dianele, cu următoarele întrebări:

— Cum apreciat! România anului 1974 ?
— Cum se reflectă în sfera dv. de activitate relațiile de colabo

rare cu tara noastră și ce perspective întrevedeți pentru extin
derea acestei colaborări ?

— Ce gînduri doriți să împărtășiți poporului român î
în cuvinte calde, izvorite din inimă, interlocutorii noștri dau expresie sen

timentelor de caldă simpatie față de țara noastră și de poporul român, de 
admirație pentru realizările remarcabile dobindite in edificarea unei vieți noi, 
in cei 30 de oni care au trecut de la eliberare, de apreciere deosebită a pozi
ției consecvent constructive a României socialiste pe arena internațională. Tot
odată, in răspunsurile primite se exprimă înalta considerație față de conducă
torul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exponentul 
idealurilor de pace și colaborare ale poporului român, cunoscut pretutindeni 
in lume ca neobosit militant pentru afirmarea noilor principii de relații inter
statale, pentru cauza destinderii, păcii și progresului tuturor popoarelor.

Publicăm, incepind de ostăzi, extrase din răspunsurile primite la ancheta 
internațională a „Scinteii".

„Succese remarcabile 
in toate domeniile"

JOZEF TEJCHMA,
membru al Biroului Politic ol C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri al R. P. Polone

„Poporul frate român sărbătorește cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării fale 
de sub jugul fascist. In acest răstimp, 
România a obținut succese uriașe in toa
te domeniile, și-a ciștigat un important 
loc printre celelalte popoare din Europa. 
Ideile socialismului au generat in rindu- 
rile poporului român, ca și ale poporului 
polonez, energii uriașe, care au devenit 
izvorul transformărilor revoluționare din 
viața țărilor noastre. Istoria nu cunoaște 
precedente in realizarea unor progrese atit 
de mari, intr-o perioadă atit de scurtă. 
Unu] din factorii progresului rapid al 
României și Poloniei a fost și continuă să 
râmină prietenia lor, colaborarea interna- 
ționalistâ. organizată de partidele ce con
duc destinele popoarelor noastre. întâlniri
le dintre secretarul general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu. si primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek, precum 
și recentele convorbiri ale premierilor gu

vernelor noastre au confirmat voința co
mună de a adinei această colaborare.

Pe plan internațional, ambele noastre 
partide sint călăuzite de preocuparea pen
tru întărirea unității comunității socialiste, 
pentru triumful deplin al ideilor păcii și 
colaborării in lumea întreagă. Cerințele 
actuale interne și internaționale reclamă 
o colaborare tot mai strinsă intre popoa
rele noastre. Aceasta este una din conclu
ziile principale care se conturează in pre
zent cind, cu prilejul jubileurilor noastre, 
trasăm planurile de viitor și direcțiile nă
zuințelor noastre.

Transmitem prietenilor români, cu oca
zia marii lor sărbători, urări ele noi suc
cese, tot atit de importante ca și cele de 
Dină acum, in edificarea societății socia
liste".

„Expresie vie a solidarității 
cu popoarele Africii" 

CISSOKO SEKOU,
secretar general al Mișcării Panafricane 

a Tineretului

„Am avut prilejul de a cunoaște direct, 
cu prilejul organizării la București a unui 

seminar avind ca temă participarea tine
retului la soluționarea problemelor majore 
ale continentului african, contribuția tine
retului român la înfăptuirea politicii in
terne si externe a partidului comunist. Noi, 
participanții. am avut deosebita onoare de 
a fi primiți de președintele Nicolae 
Ceaușescu, unul din marii prieteni ai ti
neretului lumii, inspiratorul politicii româ
nești de promovare a aspirațiilor vitale ale 
contemporaneității, politică ce a făcut ca 
România să se bucure astăzi, pretutindeni, 
de un prestigiu atit de inalt. Popoarele a- 
fricane isi amintesc cu bucurie si emoție 
de vizitele președintelui Nicolae Ceausescu

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEirl

pe Dămîntul continentului nostru, străluci
tă manifestare de solidaritate in lupta îm
potriva imperialismului, colonialismului si 
neocolonialismului. pentru independenta si 
libertatea popoarelor.

România, președintele Ceausescu se află 
în primele rinduri ale acestei lupte si a- 
cest lucru este bine cunoscut si apreciat 
la justa sa valoare de tineretul african, 
de popoarele continentului nostru. De a- 
ceea, in numele întregului tineret al Afri
cii. exprimăm adipcă recunoștință Româ
niei si președintelui ei. urări de noi si mari 
succese poporului român in bogata si mul
tilaterala sa activitate".

„Sentimente reciproce 
de respect și prietenie" 

D. P. DHAR,
ministrul pentru problemele planului (India)

„Este pentru noi un prilej de deosebită 
satisfacție de a putea consemna, in aceste 
zile festive pentru poporul român, rela
țiile strinse ei cordiale dintre India și 
România, In cele mai diferite domenii, e- 
conomic, științific, cultural și in multe al
tele. A$ dori sâ amintesc că la începutul 
acestui an la Delhi au avut loc fructuoase 
convorbiri economice româno-indiene. care 
s-au desfășurat sub semnul dorinței re

ciproce a celor două țări ale noastre de 
a întări și extinde sub toate aspectele co
laborarea bilaterală. Convorbirile au dus in 
evidentă că este pe deplin posibil ca 'COle 
două țări să-si sporească schimburile co
merciale reciproce la aproximativ 600 mi
lioane rupii in 1975 și la circa un miliard 
de rupii in 1980.

Eu însumi am fost in România in iulie 
anul trecut bucurindu-mă de o primire 
din cele mai cordiale. Am putut constata 
cu acest prilej că sentimentele de respect 
si prietenie ale poporului indian fată de 
poporul român sint pe deplin împărtășite.

Am avut prilejul de a fi primit de pre
ședintele României, excelenta sa domnul 
Nicolae Ceaușescu. în ciuda programului 
său de lucru foarte încărcat, ceea ce con
stituie încă o dovadă a interesului deose
bit oe care ii manifestă pentru consolidarea 
ji extinderea relațiilor noastre bilaterale. 
Am apreciat in mod deosebit interesul pe 
care il manifestă fată de cauza promo
vării păcii si securității in lume, activi
tatea neobosită pe care o desfășoară pen
tru statornicirea in lume a unor relații care 
să se bazeze pe principiile egalității si sti
mei reciproce.

Mă folosesc de acest prilej pentru a 
transmite guvernului și poporului Româ
niei, la cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării, un salut prietenesc si cele mai calde 
felicitări".

„Realizări demne 
de prețuit" 

Prof. EDMUND COLLEIN, 
președintele Uniunii arhitecțllor din R.D.G.

„Am cunoscut. In mai multe rinduri. 
România, țară socialistă prietenă, ale că
rei realizări le prețuiesc in mod deose
bit. Desigur. In calitatea mea. mi-a atras 
In primul rind atenția activitatea in dome

niul construcțiilor de locuințe. Sint demne 
de remarcat succesele arhitecților. con
structorilor și inginerilor, care, proiectind 
si realizind mari ansambluri arhitectonice, 
nu au făcut economie de fantezie, de so
luții ingenioase, manifestind totodată o 
deosebită atenție pentru detaliu, totul în- 
tr-o concepție unitară. Personal consider ca 
un exemplu din cele mai reușite de îm
binare a tradiției cu modernul ansamblu
rile de construcții de pe litoralul Mării Ne
gre. pe care le-am văzut anul trecut si 
a căror faimă s-a dus in lumea întreagă.

Aș vrea să mai subliniez că intre uniu
nile arhitecților din țările noastre există 
relații strinse. prietenești, schimburi de ex
periență cu rezultate foarte bune. Aș dori 
ca de Ziua națională a României să trans
mit, in numele arhitecților din R.D.G., co
legilor români și. dacă îmi permiteți, po
porului dumneavoastră, felicitări din inimă, 
urarea ca prietenia dintre cele două țări 
socialiste să se întărească și- mai mult in 
viilor".

„Un bun partener 
economic" 
FRED GIPSON, 

președintele Consiliului pentru comerțul 
Est-Vest (S.U.A.)

„Din rapoartele frecvent înaintate con
ducerii consiliului — din care fac parte a- 
proape 500 de firme comerciale, industria
le și financiar-bancare — se poate trage 
concluzia unanimă că România este apre
ciată ca un partener comercial exemplar, 
ce iși onorează cu strictețe obligațiile con
tractuale. desfășurînd o activitate economi
că externă in conformitate cu principiile 
echității si avantajului reciproc. Multe com
panii americane care întrețin relații co
merciale cu România apreciază că perspec
tivele extinderii in continuare a acestor re
lații sint excelențe.

Tocmai de aceea, conducerea consiliului. 
In baza rapoartelor primite. încurajează 
prin toate mijloacele de care dispune pro
movarea comerțului cu România, punînd in 
evidentă. în cadrul a diverse simpozioane. 
Întruniri etc., cu participarea firmelor 
membre, avantajele pe care le prezintă in 
relațiile comerciale^ un partener excelent 
așa cum este România. In numeroase oca

zii. noi ne-am exprimat sprijinul fată de 
politica administrației de așezare a rapor
turilor comerciale cu România pe baze jus
te si echitabile. în conformitate cu prin
cipiile clauzei națiunii celei mai favori
zate. apreciind că desființarea barierelor si 
discriminărilor din calea circuitului liber 
de bunuri materiale constituie o contribu
ție pozitivă la cauza înțelegerii și a păcii 
în lume.

Ziua națională a României este pentru 
noi prilejul binevenit de a ne exprima în
crederea că raporturile româno-americane 
pe plan economic, ca de altfel si pe alte 
planuri, se vor dezvolta in continuare, ca 
un aport concret la apropierea intre po
poare, indiferent care le este regimul so
cial-politic".

„Momente de neuitat"
YASUO MATSUMIYA, 

președinte al firmei „Tokyo Boeki Ltd" 
(Japonia)

„Aș dori să transmit, prin Intermediul 
ziarului dumneavoastră, felicitări din ini
mă cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări 
a zilei eliberării României. Compania noas
tră întreține cu organizațiile de comerț 
exterior din țara dv. relații bune de co
operare încă din anul 1960. Personal, am 
vizitat de cîteva ori -România și păstrez 
Vie in memorie ocazia de neuitat de a fi 
fost primit cu doi ani în urmă de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, a cărui pu
ternică personalitate și a cărui contribuție 
la cauza păcii și încrederii între popoare 
ne sint bine cunoscute și nouă, japonezi
lor.

Poporul japonez dă o înaltă apreciere 
remarcabilei dezvoltări pe care România 
a obținut-o în acești 30 de ani In toate do
meniile, conducerii Înțelepte a președinte
lui Ceaușescu.

Sintem siguri că țara dv. se va dezvolta 
și va progresa șl mai puternic In viitor 
și nutrim convingerea că relațiile de co
laborare pe plan economic și în alte do
menii ale României cu Japonia vor conti
nua să se extindă, spre binele ambelor 
noastre popoare și In folosul înțelegerii 
internaționale." *


