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$i-a încheiat ieri lucrările

științifice si proiectării
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a încheiat, vineri, 25 octombrie, Conferința națională a cercetării științifice șl proiectării, organizată din inițiativa secretarului general al partidului.La lucrările din cea de-a doua zl au luat parte, de

asemenea, tovarășul Emil Bodnaraș, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, Manea Mănescu, membri și membri supleanțl ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat și ai guvernului.{Continuare în pag. a III-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, participanților la Conferința națională a cercetării științifice, tuturor cercetătorilor și lucrătorilor pe tărîmul științei și proiectării un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, a guvernului, precum și din partea mea. (Aplauze puternice).Conferința națională a cercetării științifice, care s-a desfășurat în aceste zile, reunește cadrele de bază din toate domeniile activității științifice și de proiectare din țara noastră, reprezentînd un adevărat forum democratic al marelui detașament al cercetătorilor și proiectanților, al tuturor celor ce s-au dedicat progresului gîndirii și creației științifice românești, dezvoltării tot mai largi a cunoașterii, pentru asigurarea mersului înainte neabătut al construcției socialiste și comuniste în România. Aș putea spune — ținînd seama că sîntem după sărbătorirea Zilei armatei — că și cei aproape 150 000 de cercetători și proiectanți reprezintă o puternică armată, o armată de tip nou, pusă în slujba, progresului, a creației, care joacă un rol tot mai important în dezvoltarea forțelor de producție, în creșterea bunăstării poporului. (Aplauze puternice).Această conferință se înscrie în practica generală a partidului nostru de a se consulta și de a dez- bațe problemele fundamentale ale

dezvoltării societății cu toate categoriile de oameni ai muncii, cu întregul popor. Avem în vedere ca, în viitor; la terminarea fiecărui cincinal și la stabilirea perspectivelor perioadei următoare, să organizăm asemenea consfătuiri cu toate categoriile mai importante de constructori ai societății socialiste ; deci urmează ca și conferința cercetătorilor și proiectanților, a oamenilor de știință să capete un caracter permanent, să se înscrie în preocuparea de a dezbate și găsi împreună căile cele mai bune pentru creșterea rolului științei românești în dezvoltarea țării, în asigurarea progresului general al științei și societății omenești pe plan internațional. (Vii aplauze).în aceste zile, conferința a dezbătut pe larg — în plen și în cadrul secțiunilor — activitatea desfășurată pînă acum, contribuția cercetării și proiectării la înfăptuirea planului cincinal. Pe drept cuvînt au fost relevate succesele mari obținute în mai toate domeniile de cercetare și proiectare, creșterea contribuției acestui important sector al activității sociale la progresul general al țării noastre. Sînt, fără îndoială, rezultate bune — și era normal ca toți vorbitorii să se refere la ele. în același timp s-au făcut referiri la u- nele lipsuri, la diferite aspecte negative care, din păcate, continuă să se mai manifeste în diferite sectoare ale activității de cercetare și proiectare. Au fost făcute, de

asemenea, o serie de propuneri — unele foarte importante. Fără îndoială că atît institutele centrale, ministerele, cît și C.N.Ș.T.-ul vor trebui să analizeze toate aceste propuneri, să țină seama de experiența pozitivă, de criticile îndreptățite făcute —■ chiar și de unele autocritici — și să tragă concluziile necesare pentru activitatea viitoare, luînd măsurile corespunzătoare pentru îmbunătățirea continuă a muncii în acest domeniu.Conferința cadrelor din cercetare și proiectare are loc în anul jubiliar al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării țării, cînd poporul nostru a făcut, cu legitimă mîndrie, bilanțul marilor realizări dobîndite pe drumul dezvoltării sale libere, socialiste, al făuririi unei economii moderne, .unei științe și culturi înfloritoare, unui nivel de viață și de civilizație tot mai ridicat.în același timp, conferința are loc cu o lună înainte de Congresul al XI-lea al partidului care, după cum se știe, va dezbate și va adopta Programul partidului și Directivele cu privire la dezvoltarea economică și socială în cincinalul 1976—1980 și în perspectivă pînă în 1990, iar în unele domenii, cum este și cercetarea științifică, pînă în anul 2000. Congresul va stabili obiectivele și orientările fundamentale ale dezvoltării României în noua etapă istorică a făuririi societății socialis

te multilateral dezvoltate șl a înaintării ferme spre comunism. (A- plauze puternice).întregul nostru popor întîmpină Congresul cu însemnate realizări în îndeplinirea prevederilor cincinalului, a hotărîrilor adoptate de Congresul al X-lea al partidului și de Conferința Națională din 1972. Ca rezultat al muncii pline de avînt a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, a tuturor oamenilor muncii, în industrie se estimează realizarea unui ritm de creștere medie de circa 14 la sută — care depășește prevederile inițiale ale planului cincinal și este cu mult superior Directivelor Congresului al X-lea al partidului. De pe acum, numeroase colective din întreprinderi, județe au obținut un avans important în realizarea planului în industrie și în alte sectoare de activitate — unele de cîteva luni, iar altele chiar o jumătate de an ; unele au anunțat că au îndeplinit prevederile cincinalului în mai puțin de patru ani.Toate aceste realizări ne dau garanția că angajamentele luate de organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii de a realiza cincinalul înainte de termen vor fi îndeplinite cu succes. Ele demonstrează realismul prevederilor cincinalului și al angajamentelor oamenilor muncii, justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, hotărîrea cu care întregul popor înfăptuiește politica Par

tidului Comunist Român de industrializare în ritm înalt a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Succese importante s-au obținut și în realizarea prevederilor privind dezvoltarea producției agricole. Cu toate că am avut condiții climatice nefavorabile — așa cum s-a întîfnplat și în acest an — pe cincinal producția agricolă va înregistra o creștere de peste 30 la sută. Aceasta ne permite să asigurăm aprovizionarea în- bune condiții — în creștere an de an — a întregului nostru popor. în acest fel putem aprecia că și oamenii muncii din agricultură, întreaga țărănime cooperatistă aduc o contribuție importantă la dezvoltarea generală a economiei noastre socialiste, la mersul înainte al României. (Aplauze puternice).Realizăm un vast program de investiții. Pe întreg cincinalul se prevede să intre în funcțiune peste 2 400 de noi capacități de producție, industriale și agrozootehnice. Au fost înregistrate realizări importante în modernizarea producției, în creșterea productivității muncii, în sporirea eficienței economice. Toate acestea se oglindesc în creșterea produsului social și a venitului național. Pe această bază sînt create condiții pentru realizarea prevederilor cincinalului atît în ce privește dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, cît(Continuare în pag. a Il-a)

Județele Bihor și Covasna 
au îndeplinit planul 

pe patru ani ai cincinalului
Antrenați cu dăruire în marea în

trecere socialistă ce se desfășoară 
sub semnul hotărîrii unanime de a 
îndeplini sarcinile actualului cin
cinal înainte de termen, oamenii' 
muncii din județul Bihor — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
raportează că„ vineri, 25 octombrie, 
au îndeplinit planul producției glo
bale industriale pe 4 ani din cinci
nal.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitelui ju
dețean Bihor al P.C.R. se arată că, 
în timpul rămas pină la finele a- 
cestui an, în industria, județului se 
va obține o producție suplimentară 
în valoare cțe peste 2,3 miliarde lei, 
ceea ce echivalează cu sarcinile de 
producție pe trei luni din această 
perioadă. Realizarea acestui devans 
creează premisele să îndeplinim pre
vederile actualului cincinal in 4 ani 
și jumătate, așa cum ne-am anga
jat. La succesul repurtat o contri
buție de seamă și-au adus-o colec
tivele din cele 26 de unități econo
mice, care lucrează do acum în con
tul anului viitor. Asigurăm condu
cerea de partid că vom pune în va
loare și in viitor întreaga capacitate

creatoare, energia și elanul revolu
ționar, că vom da un nou și puter
nic avînt întrecerii socialiste pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen, asigurind, în felul acesta, 
o temelie trainică, transpunerii în 
viață a prevederilor cuprinse in 
proiectele Programului și Directi
velor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

★
SF. GHEORGHE (Corespon

dentul „Scînteii", Geza Tomori). — 
Antrenate în marea întrecere so
cialistă in cinstea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, colectivele 
de oameni' ai muncii din industria 
județuliti Covasna raportează reali
zarea sarcinilor' planului pe patru 
ani ai cincinalului. Pînă la 
sfirșitul anului se vor livra 
suplimentar 7 750 000 . mp țesă
turi țip bumbac, confecții in valoa
re de peste 380 milioane lei, mobilă 
în valoare de 28 milioane lei, 33 
milioane litri apă minerală, peste 
24 000 mc cherestea fag, 11 000 mc 
cherestea rășinoase, precum și 
alte produse în valoare de 570 mi
lioane lei, asigurindu-se un avans 
de 112 zile în realizarea cincinalu
lui înainte de termen.

ÎN ACEST AN AU ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ
423 DE NOI UNITĂȚI ECONOMICE

Date recent centralizate la Minis
terul Construcțiilor Industriale pun 
în evidență faptul că, de la începu
tul anului și pină acum, au fost in
cluse in circuitul productiv al in
dustriei și agriculturii 423 de noi 
unități — cu aproape 100 mai mul
te față de bilanțul întocmit la fi
nele lunii septembrie.

Printre obiectivele predate bene
ficiarilor zilele trecute, figurează și 
capacitățile înscrise în planul celei 
de-a doua etape de dezvoltare a 

k________—_____ ________

Rafinăriei petroliere de la Pitești, 
Fabrica de drojdie furajeră de la 
Blaj, secția de piese de schimb a 
uzinei metalurgice „Vlăhița", insta
lația de solventare a motorinei cu
furfurol din cadrul
petrochimic de la Brazi și 
altele. De asemenea, au fost puse 
în funcțiune, înainte de termen, o 
serie de obiective prevăzute în pla
nul de construcții-montaj al anului 
1975.

(Agerpres)

PORUMBUL - recoltat, transportai, 
depozitat cu grijă pentru fiecare bob!

Potrivit datelor centralizate vineri 
■la ministerul de resort, mai sînt de 
recoltat peste 850 000 hectare cu po
rumb.

Este în interesul unităților agrico
le, al economiei țării ca din recolta 
de porumb din acest an să nu se 
piardă nici un bob. De aceea, se cere 
ca întreaga cantitate de porumb care 
se recoltează în cursul unei zile să 
fie transportată pînă seara la bazele 
de recepție sau în pătulele proprii 
ale unităților agricole. In toate ju
dețele au fost întreprinse acțiuni de 
masă în vederea transportării rapide 
a știuleților din cîmp. în sprijinul 
cooperatorilor și lucrătorilor din 
I.A.S. au venit un mare număr de 
oameni ai muncii de la oraș, iar din 
diferite întreprinderi s-a trimis un 
însemnat număr de autocamioane. 
Pentru ca acest prețios sprijin să fie 
folosit cît mai eficient, conducerile 
cooperativelor și ale întreprinderilor 
agricole de stat au datoria să orga
nizeze bine munca, astfel îneît să se 
poată lucra neîntrerupt, de diminea
ța și pînă, seara. în unele cooperati
ve agricole știuleții au fost așezați 
direct pe pămînt,. ceea ce ar putea

duce la degradarea lor, la pierderi 
însemnate. Pentru a se preveni ase- 
mtenea situații, lucrătorii bazelor de 
recepție și din întreprinderile agri
cole de stat, cooperatorii trebuie să 
ia măsuri pentru depozitarea ime
diată a porumbului numai în spații 
bine pregătite, ferite de umezeală.

Livrarea neîntîrziată și în între
gime a cantităților de porumb con
tractate cu statul constituie o obli
gație și, în același timp, o datorie 
patriotică de prim ordin. De aceea, 
îndată după recoltare, porumbul con
tractat să fie livrat direct bazelor de 
recepție.

în aceste zile, organizațiile de 
partid sint chemate să intensifice 
munca politică în rîndul oamenilor 
muncii din agricultură, să dezvolte 
spiritul de răspundere pentru înche
ierea grabnică a recoltatului. Fiecare 
bob de porumb cuprinde în el o păr
ticică din munca întregului nostru 
popor. în interesul întregului nostru 
popor, recolta de porumb trebuie 
strînsă cît mai repede, transportată 
și păstrată cu grijă, în bune con
diții l

ÎN PAGINILE II Șl IV

Din cuvîntul participanților 
la lucrările conferinței
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
' (Urmare din pag. I) și creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. De altfel, după cum se știe, pe baza hotărîrilor Comitetului Central, începînd din acest an, de la 1 august s-a trecut la majorarea retribuției tuturor categoriilor de oameni ai muncii, asigurîn- du-se o creștere mai substanțială a retribuției mici. Prin generalizarea acestei majorări se va asigura, pînă la sfîrșitul anului 1975, o creștere a veniturilor reale ale oamenilor muncii care va depăși prevederile cincinalului cu 3—4 la sută. Aceste măsuri, creșterea substanțială a veniturilor oamenilor muncii demonstrează încă o dată preocuparea constantă a partidului și statului nostru de a asigura — pe măsura dezvoltării economiei naționale — creșterea neabătută a nivelului de trai material șl spiritual. Aceasta constituie, de altfel, esența politicii partidului, a orîn- duirii noastre socialiste, care face totul pentru om, pentru bunăstarea și fericirea întregii națiuni. (A- plauze puternice, prelungite).La toate aceste mărețe realizări, cercetarea științifică și proiectarea, oamenii de știință, cercetătorii și proiectanții din toate sectoarele economico-sociale au adus șl aduc o contribuție de mare însemnătate. Este de înțeles că n-am fi putut obține aceste realizări dacă nU am fi acționat cu fermitate pentru așezarea întregii noastre activități pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, dacă nu am fi impulsionat cercetarea proprie, dacă nu am fi desfășurat o activitate susținută pentru unirea, eforturilor umane și materiale din domeniul cercetării și proiectării în vederea înfăptuirii programului acestui cincinal.într-adevăr, în perioada 1971— 1974 au fost asimilate peste 700 de produse noi, iar circa 150 au fost reproiectate și modernizate. S-au introdus în producție circa 250 de procedee tehnologice noi. Ponde- 1-ea valorii realizate pe seama produselor noi și reproiectate în valoarea totală a producției globale a crescut de la circa 14 la sută în 1971 la peste 32 la sută în 1973.Au fost luate un șir de măsuri în vederea reorganizării și îmbunătățirii învățămîntului nostru de toate gradele și, îndeosebi, în vederea împletirii organice a cercetării, învățămîntului și producției, con- siderînd că aceasta reprezintă o necesitate imperioasă, atît pentru progresul științei românești, cît și pentru adaptarea instrucției publice la cerințele revoluției tehnico- științifice contemporane, la nevoile vieții, pentru încorporarea tot mai accentuată a cuceririlor științei moderne în producția de bunuri materiale, în întreaga viață * socială.S-au luat un șir de măsuri pentru îmbunătățirea organizării și perfecționarea activității de cercetare. Au fost create institute centrale de cercetare, academii în domeniile agriculturii, medicinii și științelor sociale ; s-a reorganizat în general întreaga rețea de cercetare și proiectare, mergîndu-se pe linia unei integrări mai strînse între cercetare și proiectare, în vederea desfășurării activității în condiții cît mai bune și cu rezultate economice cît mai mari.Astăzi, în cercetare și proiectare lucrează aproape 150 000 de cadre — incluzînd desigur și compartimentele de concepție din centrale și întreprinderi — față de numai 5 000, cît lucrau în 1938. în activitatea de cercetare științifică propriu-zisă lucrează în pre

zent aproape 90 de mii de cadre, din care circa 33 000 cu studii superioare. După cum se vede, avem un număr mare de cadre ; avem — așa cum am spus la început — o adevărată armată de cercetători și proiectanți care pot astăzi să-și propună rezolvarea celor mai complexe probleme ce le stau în față. Noi avem încredere că aceste probleme vor fi soluționate cu succes !S-a dezvoltat baza tehnico-mate- rială a cercetării și proiectării. Față de investițiile din perioada 1961— 1965, de circa 800 milioane lei, în actualul cincinal s-au alocat pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale aproape 4 miliarde lei. Dispunem deci de condiții care permit soluționarea în bune condiții a problemelor de cercetare și proiectare.S-au obținut, de asemenea, unele ’ îmbunătățiri în ce privește extinderea cooperării științifice și tehnice cu alte state ; numărul statelor cu care avem relații de colaborare și cooperare științifică a crescut de. la 55, în 1971, la 63, în1974. Dar ceea ce este mai important este că s-a trecut la realizarea practică a unor cooperări în diferite domenii ale cercetării; e drept, sîntem de-abia la început, dar acest început demonstrează că pe această cale trebuie să pășim cu tot mai multă hotărîre în viitor.Putem deci spune că, odată cu progresele generale ale economiei naționale, ale întregii noastre societăți socialiste, s-a dezvoltat puternic activitatea de cercetare și proiectare. Lucrătorii din acest important domeniu al activității construcției socialiste, alături de toți oamenii muncii, de întregul popor, au contribuit în mod hotărîtor ■ la obținerea tuturor marilor noastre succese. în tot ceea ce s-a realizat în diferite domenii de activitate este încorporată și munca, gîndi- rea și pasiunea acestei puternice armate de cercetători și proiectanți din România. (Aplauze puternice).Iată de ce, fiind la Conferința națională cu cadrele din cercetare și proiectare, doresc ca, în numele conducerii de partid și de stat, să adresez tuturor cercetătorilor și proiectanților, tuturor oamenilor de știință, cele mai calde felicitări pentru activitatea depusă pînă a- cum și urări de noi și noi succese în activitatea de Viitor ! (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,Am ascultat astăzi mai mulți tovarăși care au luat cuvîntul. Am fost informat de discuțiile care au avut loc ieri în plen și în secțiunile conferinței. în ultimele 2 zile, am vizitat mai multe institute de cercetare științifică din București, într-adevăr, se simte de pe acum că discuțiile pe care le-am avut și măsurile ce s-au luat în ultimii ani se materializează evident în activitatea de zi cu zi.Am vizitat Institutul de electronică și am constatat cu multă satisfacție rezultatele pozitive, mai cu seamă preocupările de a materializa cît mai rapid cercetarea în producție, creîndu-se în acest scop și o bază materială proprie. Acest lucru a dat de pe acum rezultate în domeniul atît de important al electronicii și creează bune perspective de dezvoltare în viitor.Am constatat, de asemenea, succese importante la Institutul de cercetări chimice. Și aici am văzut cu satisfacție că, de la ultima mea vizită, s-au luat măsuri hotărîte pentru a se crea o puternică bază materială, pentru a se scurta ciclul cercetare-producție printr-o bună 

organizare a cercetării, printr-o îmbinare mai strînsă cu proiectarea și prin eliminarea unor faze intermediare.Aceleași constatări le-am făcut la Centrul național de fizică în ce privește activitatea de cercetare propriu-zisă, crearea bazei de producție proprii și realizarea unei game largi de aparatură de mare importanță. Mi-a produs o deosebită satisfacție constatarea că ho- tărîrile și orientările partidului privind legarea învățămîntului cu cercetarea și producția s-au materializat aici, poate în modul cel mai complet în momentul de față în România. La Măgurele s-a creat un adevărat orășel al fizicienilor unde cercetători, profesori, stu- denți și muncitori lucrează, învață, trăiesc împreună. Este, într-adevăr, un model de felul în care trebuie să trecem la realizarea în viață a orientării privind legarea învățămîntului, cercetării și producției într-o unitate desăvîrșită. Aș dori ca — și de aici — să adresez felicitări fizicienilor care și în acest domeniu se află în frunte, confirmând că fizica este într-adevăr o știință de avangardă. (Aplauze puternice). Aș putea spune că, de fapt, acest centru reprezintă prototipul organizării viitoare a acti- vițății noastre de cercetare, învăță- mînt și producție. Din punct de vedere al condițiilor de cercetare, învățămînt și Viață el reprezintă un model a ceea ce trebuie să existe în societatea socialistă multilateral dezvoltată și în societatea comunistă. Se poate spune că este, de fapt, un sîmbure al comunismului ! (Aplauze puternice). Sperăm că acest prototip va fi urmat rapid și în celelalte domenii de activitate. îmi exprim încrederea că fizica va aduce și în viitor o contribuție substanțială la întreaga noastră activitate științifică și eco- nomico-socială.Am vizitat două institute ale construcțiilor de mașini grele ; pe unul l-am mai vizitat în trecut, iar cu activitatea celuilalt m-am mai întîlnit de cîteva ori la Uzina de mașini grele. Și aici am constatat cu satisfacție că s-au luat măsuri hotărîte pentru dezvoltarea unei baze temeinice de cercetare, de producție de prototipuri, de producție de unicate și de serie mică, creîndu-se adevărate fabrici, care, realmente, asigură condiții ca rezultatele cercetării să nu ră- mînă în dosare sau pe planșe, ci să se materializeze în mașini, în prototipuri de utilaje care să fie experimentate și — după ce își dovedesc caracteristicile ce s-au avut în vedere — să fie date în producție. Am fost mulțumit de ceea ce s-a realizat ; nu spun că nu mai e nimic de făcut în această privință — dar s-a făcut mult în ultimii doi ani. Aceasta arată că, într-adevăr, s-a înțeles că trebuie să rupem odată cu vechea mentalitate.Aceleași constatări le-am făcut Ia Institutul metalurgic, pe care l-am vizitat. Și aici s-au obținut rezultate bune în dezvoltarea bazei materiale și în atacarea cu curaj a unor probleme noi în domeniul metalurgiei, în producerea de utilaje metalurgice și chiar a unor produse de mic tonaj de înaltă calitate. Față de ceea ce am cunoscut din trecut, acum am rămas cu impresii plăcute.Am vizitat Institutul central de biologie. Este adevărat, ca institut central, el este nou. Am mai vizitat în trecut un centru de biologie al Universității. Desigur, am constatat unele preocupări și unele începuturi bune. Mi-ar fi greu în
să să spun că sînt mulțumit de 

ceea ce am constatat la biologie. Sînt numai începuturi, dar se pâre că tovarășii din biologie nu s-au rupt complet încă de vechea mentalitate ; ei trebuie să se gîn- dească mult mai serios că, într-un asemenea domeniu care se găsește astăzi printre primele în revolu- ționarea științei, trebuie să rupă hotărît cu vechea mentalitate și să atace Cu curaj problemele moderne. Să facem ca, într-adevăr, biologia românească să joace un rol mai important !în fine, am vizitat unul din institutele Academiei agricole. Este un institut bine organizat, cu o bază materială destul de puternică. De altfel, ați auzit aici că Academia agricolă dispune de 90 de mii de hectare de teren, dintre care 70 de mii de hectare arabile. Deci, există o bază destul de puternică. Se poate acolo face nu numai cercetare și experimentare, dar și producție care să satisfacă pe deplin necesitățile pe un an ale Capitalei și chiar să ofere disponibil pentru alte județe. Mi-au făcut impresie bună rezultatele obținute în crearea unor soiuri de cereale, de plante tehnice.Aș putea spune că, pe total, vizitele pe care le-am făcut în aceste institute — ca și vizitele în unele centre universitare din Cluj și Timișoara, unde, de asemenea, am constatat preocupări șl rezultate bune în domeniul cercetării — m-au făcut să ajung Ia concluzia că, într-adevăr, am început să mergem pe un drum bun. Avem succese importante în crearea unei baze puternice pentru cercetare ; în rîndurile armatei de cercetători s-a creat o mentalitate nouă — aceea de a nu se mulțumi numai cu rezultatele de laborator sau cu calcule pe hîrtie, ci de a considera cercetarea încheiată atunci cînd rezultatele activității lor se valorifică în producție. Iată de ce am ținut să subliniez încă o dată că cercetarea noastră a pornit pe un drum care deschide o perspectivă minunată. într-adevăr, putem să ne propunem acum să înfăptuim sarcini oricît de mari. (Aplauze puternice).Cunoașteți că știința românească a dat și în trecut multe rezultate bune în diferite domenii de activitate. Oamenii de știință din țara noastră sînt continuatorii unor vechi și bogate tradiții de gîndire și creație științifică, ai unei valoroase moșteniri lăsate de iluștrii înaintași care au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea tezaurului științei naționale, inclusiv a celei universale. Aceste tradiții constituie, fără îndoială, un motiv de mîndrie patriotică, dar, totodată; și b''obligație morală pentru oamenii de știință,de azi de a spori, prin activitatea lor, rolul științei în viața societății noastre, de a îmbogăți prin realizări de înaltă valoare și prestigiu patrimoniul științific național și universal.De-a lungul secolelor, știința românească a contribuit atît la mersul înainte pe tărîmul economic- social al patriei, cît și la ridicarea nivelului general de civilizație a popoarelor. Geniul creator al poporului român s-a manifestat puternic încă în perioada formării și dezvoltării statelor feudale românești, găsindu-și concretizarea în lucrări de mare valoare științifică și culturală ca ale lui N. Olahus, Miron Costin, Nicolae Milescu, Di- mitrie Cantemir și altor cărturari români care au adus contribuții originale de mare valoare la progresul științei și culturii românești și universale.

Sînt cunoscute, de asemenea, contribuțiile deosebite aduse în trecut la progresul cunoașterii științifice de Hașdeu, Xenopol, Pîrvan, aportul inestimabil la dezvoltarea diferitelor domenii de cercetare al unor savanți ca dr. Victor Babeș, Constantin istrate, Ion Ionescu de la Brad, Grigore Cobălcescu, Vuia, Coandă, Par- hon și atîția alții care, prin activitatea lor, au conferit un înalt prestigiu științei românești. Oare faptul că românii au fost printre primii care au abordat problema rachetelor, printre primii' care au construit avioane, inclusiv avionul cu reacție, nu constituie o dovadă a capacității creatoare a oamenilor de știință români ?Sînt, de asemenea, de notorietate internațională școlile științifice românești din trecut din domenii e- sențiale ca medicina, matematica, sociologia,, istoria, științele tehnice, aeronautica și altele. „Românii — arăta marele savant Henri Coandă — au dat omenirii, mai cu seamă în epoca contemporană, o mulțime de celebrități, înscrise cu majuscule în forul de cultură și civilizație al epocii. De pe aceste meleaguri și-au pornit zborul către înălțimi iluștri inventatori, descoperitori, mari oameni de cultură, adevărate genii cu care omenirea se fălește". Am mai putea adăuga acum un nume care constituie prilej de mîndrie pentru țara noastră, numele profesorului Palade, născut în România, distins cu Premiul Nobel pentru activitatea sa științifică într-un domeniu de vîrf al biologiei.Putem spune că, într-adevăr, din rîndurile poporului român s-au ridicat în decursul anilor oameni de mare valoare, care au demonstrat că sînt în stare să soluționeze cele mai complexe probleme ale științei și tehnicii în epoca în care au trăit, să se situeze între fruntași în dezvoltarea tehnico-științi- fică a timpului lor. Toți acești cer- • cetători au fost nu numai mari savanți, dar și mari patrioți," pentru că au pus știința lor în slujba progresului poporului, s-au străduit să răspundă prin operele lor cerințelor dezvoltării societății românești. „Orice cercetare științifi- ■că — spunea Grigore Antipa — își mărește importanța cînd e pusă în serviciul patriei, tinzind a-i a- duce foloase culturale cit și economice și sociale".Dezvoltarea acestor tradiții, progresul continuu al științei — devenită astăzi o puternică forță materială de producție — are o importanță vitală pentru însuși succesul operei istorice de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României, spre noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice). Construim societatea nouă în epoca celor mai mari descoperiri ale științei și tehnicii, a desfășurării furtunoase a revoluției tehnico-știin- țifice contemporane. Această mare operă constructivă nu se poate realiza decît pe baza celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii umane. Societatea socialistă și comunistă trebuie să fie societatea celei mai înalte productivități, a celei mai raționale organizări a producției și a vieții sociale, a celui mai înalt nivel de civilizație materială și spirituală. Orînduirea socială nouă pe care o edificăm are la bază concepția materialist-dialecti- că și istorică, ce dă o interpretare științifică fenomenelor lumii înconjurătoare, perspectivelor evoluției civilizației omenești. Această concepție revoluționară, științifică, 

înarmează partidul și poporul nostru în lupta pentru transformarea revoluționară a societății ; ea ne o- bligă să pornim de la realitățile concrete din țara noastră, de la cerințele vieții, să ținem permanent seama de schimbările continue care au loc în existența socială, în dezvoltarea forțelor de producție, în cunoașterea universală, asigurînd astfel aplicarea creatoare a adevărurilor general valabile la condițiile istorice ale României, ale epocii în care trăim.Un aport hotărîtor la realizarea înaltelor idealuri sociale de care este animat poporul nostru trebuie să-1 aducă știința și tehnica, cunoașterea tot mai aprofundată a legilor obiective ale naturii, a legităților dezvoltării societății umane. Iată de ce știința este indisolubil legată de țelurile fundamentale ale partidului și poporului nostru, de cauza nobilă a făuririi noii orîn- duiri sociale pe pămîntul României. (Aplauze puternice).Dezvoltînd cercetarea în toate domeniile de activitate, abordind cu îndrăzneală problemele majore ale științei contemporane, savanții și cercetătorii din țara noastră trebuie să pornească permanent de la cerințele epocii în care trăim, de la cerințele construcției socialiste și comuniste, de la necesitatea așezării la temelia noii o- rînduiri a celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii' contemporane.Viața demonstrează că orice popor, indiferent de mărimea lui, poate contribui în mod substanțial la dezvoltarea patrimoniului cunoașterii universale. Și, după cum am arătat, poporul român a dovedit din plin că posedă deosebite virtuți creatoare, temeritate în gîndire, spirit inventiv, novator, pasiune pentru cunoaștere, capacitate de a da viață marilor des- ' coperiri ale științei ! Iată de ce — continuind strălucitele tradiții ale trecutului și ținînd seama de marile posibilități create de societatea socialistă — putem porni cu îndrăzneală la soluționarea obiectivelor înscrise în Programul partidului, punînd știința în serviciul făuririi comunismului, a bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Tovarăși,Avem, fără îndoială, motive să ne mîndrim atît cu tradițiile, cît și cu realizările din anii construcției socialiste, cu contribuția însemnată pe care știința românească o aduce la edificarea noii orîn- duiri sociale în țara noastră. Dar, fiind comuniști, hu putem trece cu vederea unele neajunsuri și aspecțe negative care se mai manifestă în acest important domeniu al activității din patria noastră. Trebuie să spunem deschis că realizările dobîndite nu sînt încă pe măsura condițiilor și a posibilităților create de societatea noastră, nu răspund încă pe deplin marilor exigențe ale revoluției tehnico-ști- ințifice contemporane, cerințelor dezvoltării economico-sociale a României socialiste.Din păcate, mult timp a domnit o concepție greșită în legătură cu activitatea științifică din țara noastră. Existau păreri după care nu trebuia să ne apucăm de cercetare, mai cu seamă în domeniile tehnice, păreri conform cărora ar fi fost mai bine ca, în loc să cheltuim bani pentru cercetare, să cheltuim pentru importarea unor licențe din străinătate. Din păcate mult timp s-a și procedat astfel. 

Fără îndoială că această orientare greșită a avut o anumită influență negativă asupra dezvoltării activității de cercetare științifică.Pe drept cuvînt, mai mulți vorbitori au subliniat aici că cercetarea științifică din țara noastră nu a reușit încă să soluționeze'o serie de probleme de importanță vitală pentru dezvoltarea României. Sînt încă lipsuri serioase în prospectarea, exploatarea și valorificarea resurselor naturale minerale, în obținerea unor înlocuitori de materii prime, în dezvoltarea resurselor energetice, în forajul marin și în alte domenii. Cu toate rezultatele obținute, contribuția cercetării proprii la crearea de produse noi, îndeosebi în industria construcțiilor de mașini, electronică șl electrotehnică, este încă mică, deși în unitățile de cercetare din aceste ramuri lucrează un număr destul de mare de cercetători și proiectanți.Din păcate încă se mal recurge cu ușurință la importul de licențe, în loc să depunem eforturi pentru a soluționa cu forțe .proprii problemele impuse de dezvoltarea economiei noastre. Nu în puține cazuri licențele achiziționate din străinătate sînt introduse cu întîr- ziere în producție. Nu se iau măsuri pentru dezvoltarea în continuare a cercetării, pentru perfecționarea realizărilor existente, ape- lîndu-se din nou la import de licențe în aceleași domenii.Persistă încă anumite tendințe de a orienta cercetarea spre teme abstracte, fără aplicabilitate practică, irosindu-se astfel energie, timp și fonduri în acțiuni care nu se materializează în descoperiri noi, care pînă la urmă nu aduc nimic pentru societate.Aceste neajunsuri s-au datorat și unei anumite dispersări a unităților de cercetare și proiectare, precum și abordării unui număr prea mare de obiective, de mai mică importanță, în detrimentul problemelor hotărîtoare pentru dezvoltarea noastră econorpico-so- cială. O serie de probleme cu caracter multidisciplinar .nu se abordează în suficientă măsură prin colaborarea strînsă a tuturor forțelor ce trebuie să conlucreze la realizarea lor.Sînt, de asemenea, neajunsuri In privința aportului pe care cercetarea trebuie să-l aducă la creșterea eficienței activității noastre economice. De multe ori se fac cercetări îndelungate fără a se avea în vedere dacă dispunem de materiile prime sau materialele necesare, sau fără a se urmări o eficacitate economică sporită în comparație cu alte produse similare, unele fabricate chiar în țară. Uneori-, cercetarea ne împinge la* consumuri mai mari și la prețuri de cost superioare produselor pe care le realizăm de acum în țară. Nu doresc să dau exemple, dumneavoastră cunoașteți destule asemenea cazuri.Cînd m-am referit la vizita făcută la Institutul central de biologie am vorbit de unele neajunsuri ce mai persistă acolo. Legat de aceasta trebuie să spun că și în științele noastre medicale sînt unele rămîneri în urmă. La rîn- dul ei și matematica trebuie să fie mai strîns legată de celelalte sectoare ale activității economico- sociale, să se integreze mai organic în cercetarea științifică generală. Nu analizăm, desigur, acum științele sociale ; dar și aici sînt încă deficiențe pentru lichidarea cărora este necesar să acționăm mai ferm.(Continuare in pag. a IlI-a)
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Ml TOVARĂȘULUI ION CRIȘAM
După ce a arătat că, recent, 

secretarul general al partidului 
a vizitat Institutul central de 
cercetări pentru construcțiile de 
mașini, cu care prilej cercetăto
rii și proiectanții și-au luat an
gajamentul de a da viață indi
cațiilor din timpul vizitei, de a 
participa din plin la îndepli
nirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului, la Înde
plinirea sarcinilor viitorului 
plan cincinal, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a numit 
„cincinalul revoluției tehnico- 
șt.iințifice", vorbitorul a spus : 
Doresc să dau expresie dorinței 
fierbinți a întregului nostru co
lectiv ca, la Congresul al 
XI-lea, dumneavoastră — ini
țiatorul acestei devize — să fiți 
reales în înalta funcție de se
cretar general al partidului.

In continuare, vorbitorul a 
spus : în cadrul cercetării teh
nologice, obligația noastră prin
cipală constă în pregătirea teh
nologiilor avansate pentru noile 
capacități de producție. Colecti
vul institutului nostru este con
știent că aprecierile critice for
mulate de tovarășul secretar 
general cu privire la • nivelul 
nesatisfăcător al metodelor de 
fabricație practicate în unele 
întreprinderi, multe din ele re
cent puse în funcțiune, îl pri
vesc în mare măsură. în dorin
ța de a schimba în scurtă vre
me această situație, institutul 
nostru S-a angajat să elaboreze 
un număr mare de lucrări pri
vind introducerea liniilor de 
fabricație complexe echipate cu 
mașini specializate, instalații 
pentru mecanizarea și automa
tizarea montajului ș. a. Ne pre
ocupăm insistent de creșterea 
producției de echipamente teh
nologice în atelierul propriu al 
Institutului, după experiența 
noastră, aceasta fiind principala 

cale de a scurta ciclurile de 
cercetare-aplicare în industrie, 
care astăzi sînt prea lungi. Sub
liniind faptul că sarcina promo
vării cercetărilor fundamentale, 
cuprinsă în Directive, revine 
spre îndeplinire și unităților de 
cercetare și proiectare strîns le
gate de industrie, vorbitorul a 
arătat că Institutul central de 
cercetări pentru construcțiile 
de mașini a elaborat o serie de 
programe speciale de cercetări, 
în cadrul cărora problemele 
majore selecționate sînt prevă
zute a fi atacate atît prin pris
ma aplicațiilor practice prompte, 
a rezolvării unor probleme in
dustriale concrete, cît și pe ca
lea cercetărilor de bază, urmă
rind aprofundarea fenomenelor 
fizice care intervin în produ
sul sau tehnologia respectivă, 
elaborarea unor noi condiții de 
calitate și a metodelor de tes
tare, elaborarea unor noi me
tode de ’ calcul și de dimensio
nare in aceste domenii.

Un obiectiv esențial al pro
gramelor coordonate de Institu
tul nostru central îl constituie 
și „concentrarea eforturilor". 
Permitețl-mi să dau un singur 
exemplu, programul coordonat 
de cercetări In domeniul prelu
crărilor neconvenționale. în ca
drul acestuia, cele circa 70 lu
crări disparate, care se desfă
șurau in 10 unități de cercetare 
și catedre universitare, urmă
rind obiective modeste, au fost 
concentrate în 9 teme complexe, 
avînd drept scop extinderea a- 
plicărilor industriale, precum și 
realizarea unor familii de rha- 
șini de prelucrări neconvențio
nale de concepție românească.

Doresc să subliniez că pre
zența catedrelor universitare in 
cadrul tuturor acestor programe, care treptat devine tot mai

CUVÎNTUL
efectivă, constituie o formă a 
integrării învățămînt-industrie 
pe care am experimentat-o și o 
socotim foarte eficientă, cu a-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MIHAIL RORESCU
în ultimul an — a spus vorbi

torul — mai mult de un sfert 
din producția industriei noastre 
chimice a fost realizată pe baza 
cercetărilor proprii, multe din 
ele avînd un caracter original 
și făcind obiectul a numeroase 
brevete înregistrate la noi și în 
alte țări. Rezultatele ar fi putut 
fi mai bune dacă nu s-ar fi ma
nifestat o serie de lipsuri. Se 
impune eliminarea paralelisme
lor și a temelor fără perspecti
ve, concentrarea principalelor 
forțe de cercetare pe problemele 
majore ale dezvoltării industriei 
chimice din țara noastră, o mai 
bună folosire a bazei tehnico- 
materiale de cercetare, o con
cepție dinamică cu privire la 
orientarea cercetării științifice, 
fundamentale și aplicative, de 
perspectivă.

în anul 1970 a luat ființă In
stitutul central de cercetări chi
mice, care grupează toate insti
tutele departamentale de cerce
tare, centrele și laboratoarele de 
cercetare de pe lingă centrale și 
combinate, precum și activitatea 
de cercetare din institutele și 
catedrele din Învățământul supe
rior. Această organizare, care a 
avut la bază o concepție științi
fică modernă, s-a realizat sub 
conducerea nemijlocită a to
varășei acad. dr. lng. Elena 
Ceaușescu, director general al 
institutului, și a urmărit coordo
narea cercetării științifice și 
concentrarea forțelor asupra tu
turor problemelor majore.

Instalațiile experimentale mon
tate în marile uzine chimice au 
fost subordonate din punct de vedere al cercetărilor tehnologi-

PARTICIPANTELOR LA DEZBATERI
vantaje reale atît pentru calita
tea cercetării in industrie, cît și 
pentru calitatea instruirii uni
versitare.

ce direct institutului central. A- 
ceste măsuri au dus la integra
rea cercetării chimice în activi
tatea industrială. In cursul anu
lui 1973, institutele tehnologice 
de proiectare au trecut în subor- 
dinea directă a Institutului cen
tral de cercetări chimice, reali- 
zîndu-se astfel legătura directă 
intre cercetarea științifică și 
proiectarea tehnologică, punîn- 
du-se bazele unei cooperări și 
răspunderi nemijlocite în reali
zarea proiectelor pentru instala
țiile industriale. în acest mod 
s-a realizat in industria chimică 
legătura organică între cerceta
rea științifică și tehnologică, 
experimentarea industrială, pro
iectarea tehnologică și producția 
industrială.

în momentul de față se elabo
rează măsurile pentru a. integra 
învățămîntul superior cu cerce
tarea, proiectarea și producția 
industrială.

Industria noastră chimică dis
pune de o puternică rețea de 
cercetări tehnologice, care con
tribuie în mod esențial la dez
voltarea și perfecționarea pro
ducției. Noile tehnologii care se 
vor industrializa se caracteri
zează printr-un înalt grad de 
tehnicitate și originalitate.

După ce a amintit cîteva teh
nologii noi bazate pe cercetare 
proprie, care vor intra in pro
ducție In următorii ani, realiza
te pe baza unor moderne pro
cedee românești — vorbitorul a 
spus : Cercetarea din chimie 
și-a îndreptat atenția spre obți
nerea de noi surse de energie 
prin : gazeificarea sau lichefierea cărbunelui, elaborarea unor 

procedee pentru obținerea hi
drogenului combustibil, ieftin și 
ușor transportabil, valorificarea 
prin piroliză a deșeurilor de 
materiale sintetice care conțin 
hidrocarburi.

Cercetarea științifică, ca de 
altfel toate sectoarele vieții eco
nomice și culturale ale țării, se 
bucură de o atenție deosebită

CUVÎNTUL tovarășului nicolae giosan
Ținem și cu acest prilej să 

ne exprimăm profunda noastră 
recunoștință față de conducerea 
partidului, față de secretarul ge
neral al partidului și președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care personal ne-a 
dat sprijin permanent și nepre
cupețit pentru așezarea activi
tății de cercetare pe o concep
ție nouă, strîns legată de cerin
țele imediate și de perspectivă 
ale agriculturii. Ca urmare a a- 
cestui sprijin, activitatea de cer
cetare și de introducere a re
zultatelor în producție a cunos
cut perfecționări calitative de o 
importanță deosebită.

Pornind de la necesitatea cul
tivării unor soiuri și hibrizi 
care să valorifice din plin co'n- 
dițiile create prin extinderea 
irigațiilor, chimizării și meca
nizării — a spus vorbitorul — 
cercetările efectuate au condus 
in același timp la obținerea și 
introducerea în producție a 
unor soiuri noi de grîu care a- 
sigură producții ridicate, mai 
ales în anii cu veri secetoase, 
și noi hibrizi de porumb care 
poț realiza producții de 12 500 kg 
la neirigat și 18 000 kg pe tere
nuri irigate. Sînt de asemenea in 
curs de experimentare hibrizi 
de floarea-soarelui cu potențial 
de producție de peste 4 000 kg 
semințe și respectiv 2 000 1 ulei 
la ha. O realizare importantă o 
constituie și acoperirea întregu
lui necesar de semințe de legu
me, eliminindu-se importul și 
imbunătățindu-se sortimentul.

Rezultatele obținute in cerce- 

din partea conducerii de partid 
și de stat, fapt ilustrat și în 
prevederile Programului P.C.R. 
și ale proiectului de Directive. 
Îmi exprim adeziunea față de 
aceste documente, fiind convins 
că ne vor conduce spre făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la Înaintarea țării 
noastre, spre comunism.

țările privind cunoașterea fon
dului funciar al țării stau la 
baza perfecționării tehnologiilor 
de cultură a plantelor pe dife
rite tipuri de sol, folosirii judi
cioase a îngrășămintelor, ame
liorării soiurilor slab productive, 
proiectării și exploatării lucră
rilor de îmbunătățiri funciare. 
A fost de asemenea elaborat 
programul național de lucrări 
pentru combaterea excesului de 
apă și prevenirea inundațiilor.

Referindu-se la sarcinile de 
viitor ale Academiei de științe 
agricole și silvice, vorbitorul a 
arătat că ea și-a propus o 
orientare fermă spre soluționa
rea problemelor concrete legate 
de realizarea parametrilor de 
producție și economici stabiliți 
la nivelul anilor 1980 și 1990.

S-a elaborat astfel planul unic 
de perspectivă, concretizat pe e- 
tape, cu obiective precise pri
vind ameliorarea și producerea 
de semințe la toate culturile Ce
realiere și plante tehnice, urmă- 
rindu-se, pe lingă productivita
te și calitate, timpuritatea .so
iurilor, pentru a înlătura efec
tul dăunător al secetei din vară, 
ca și pentru a mări rezistența 
la boli. O atenție cu totul deo
sebită se acordă sporirii conți
nutului de proteină la toate cul
turile.

Pentru dezvoltarea pe cale in
tensivă a legumiculturii se fac 
cercetări care să ducă la reali
zarea unor soiuri valoroase pen
tru consum în stare proaspătă 
și pentru industrializare, precum 
și pentru stabilirea unor tehno

logii in condiții de irigare și 
mecanizare totală, iar în viticul
tură șis pomicultură eforturile 
sînt îndreptate spre crearea de 
soiuri superioare și pentru pro
ducerea de material săditor va
loros, liber de viroze. în lumi
na sarcinilor de dezvoltare a 
zootehniei, cercetările în acest 
domeniu sînt axate pe perfec
ționarea raselor existente de 
bovine și ovine, crearea de li
nii cu producții ridicate de lap
te și lînă, sporirea aptitudini
lor pentru carne prin realizarea 
unui spor zilnic superior cu un 
consum redus de furaje și prin
tr-o greutate ridicată la livrare.

Alte direcții de cercetare le 
constituie crearea de hibrizi la 
porci și de păsări hibride carac
terizate prin indici de produc
ție și economici superiori, per
fecționarea tehnologiilor de 
creștere industrială a animale
lor, elaborarea de metode noi în

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI VIRGIL ACTARIAN
Relevînd că progresele înre

gistrate an de an in sectorul 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii se datorează 
politicii înțelepte a partidului 
nostru, care a situat în centrul 
atenției sale industrializarea tă
rii, ca bază a progresului econo
miei și culturii, ridicării nivelu
lui de viață al poporului, dez
voltării multilaterale a societă
ții, vorbitorul a subliniat spri
jinul permanent pe-care l-a pri- 
mit ministerul din partea con
ducerii de partid șl de stat, 
persorial din partea secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
orientarea dezvoltării ramurilor 
de vîrf ale tehnicii și tehnolo
giei, în dezvoltarea într-un ritm 
susținut a capacităților de pro
ducție.

în acest sens, el a menționat 
progresele pe linia diversificării 
producției și a realizării de noi 
tehnologii, a folosirii investiții
lor pentru creșterea gradului de 
producție centralizată prin au- 

piscicultură și tehnica pescuitu
lui, metode noi pentru sporirea 
producției în sectorul apicol |i 
sericicol.

în tematica de cercetare sînt 
înscrise teme privind elaborarea 
unor metode noi, eficiente sub 
aspect economic, pentru sporirea 
producției și folosirea raționa
lă a pajiștilor naturale și semă
nate. îmbunătățirea tehnologiilor 
de cultură a plantelor furajere 
— în condiții de irigare și ne- 
irigare.

Criticile și indicațiile date de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Ziua recoltei, ca 
și în convorbirile avute cu spe
cialiștii de la Fundulea, sint 
menite să ridice pe o nouă 
treaptă legătura dintre cerceta
re și producție, aportul cerce
tătorilor la introducerea și ge
neralizarea rezultatelor cercetă
rii pentru sporirea producției 
agricole.

tocontrol și prin realizarea de 
mașini-unelte și de aparatură 
necesare producției noastre. 
S-au elaborat 'studii de dezvol
tare prioritară în domeniul elec
tronicii și electrotehnicii, al ma- 
șinilor-unelte, al mecanicii fine 
și sculelor.

Pe baza aplicării rezultatelor 
activității de cercetare științifi
că și dezvoltare tehnologică din 
unitățile ministerului, în primii 
trei ani ai cincinalului s-au in
trodus în fabricație peste 2 000 
produse noi și reproiectate, s-au 
aplicat industrial o serie de pro
cedee noi și perfecționate. La fi
nele acestui an, peste 60 la sută 
din produsele existente în fa
bricație vor fi produse noi sau 
modernizate.

In această perioadă, eficiența 
economică a activității de cerce- 
tare-dezvoltare a fost într-o 
continuă creștere, reflectată în 
faptul că pentru un leu investit 
se obțin, în medie, peste șapte(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a n-a)Toate acestea demonstrează că atît academiile de ramură, cit și institutele centrale nu au reușit pe deplin să unească într-o direcție unică puternicele forțe de care dispunem în toate domeniile cercetării ; ele nu acționează cu destulă hotărîre pentru a lichida neajunsurile, pentru a asigura desfășurarea activității de cercetare în cele mai bune condiții.Fără îndoială, sînt multe de spus șl despre activitatea ministerelor, care au răspundere directă în îndrumarea și conducerea activității de cercetare. Sînt, de asemenea, lucruri de spus și la adresa C.N.Ș.T.- ului, care trebuie să-și sporească rolul în coordonarea și unirea forțelor pentru lichidarea lipsurilor la care m-am referit.Este necesar ca acum, cînd analizăm ceea ce am realizat ■ și ne gîndim cum să acționăm în viitor, să privim în mod critic $1 autocritic activitatea din acest important sector ; numai așa vom reuși să stabilim cele mai bune măsuri pentru creșterea continuă a rolului științei în toate domeniile vieții sociale.Așa cum am mai arătat, dispunem de forțe puternice, de tot ceea ce este necesar pentru a asigura progresul științei românești. Aș dori să exprim convingerea mea, a conducerii partidului, că stă în puterea oamenilor de știință, a noastră, a tuturor, să lichidăm rapid lipsurile, aspectele negative din activitatea de cercetare, să obținem o îmbunătățire rapidă în a- cest domeniu, să ridicăm cercetarea șl proiectarea la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării societății noastre. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Programul partidului și Directivele de' dezvoltare economico-so- cială a României prefigurează perspectiva înfloririi multilaterale a societății românești, ridicarea patriei pe noi culmi de civilizație materială și culturală, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Prevederile acestor documente se întemeiază pe realizările de pînă acum, pe cerințele făuririi celei mai avansate societăți din lume, care trebuie să aibă la bază tot ceea ce a creat omenirea mai valoros și mai bun în domeniile cunoașterii, al științei și tehnicii.Cunoașteți obiectivele acestor documente, nu doresc să mă refer la ele. înfăptuirea sarcinilor privind apropierea și egalizarea nivelului de dezvoltare economică a României cu țările avansate din acest punct de vedere; asigurarea creșterii venitului național la peste 2 000 de dolari pe locuitor, dezvoltarea industriei și agriculturii, a tuturor celorlalte sectoare ale economiei și vieții sociale cer o activitate tot mai intensă în toate domeniile.Așa cum se prevede în documente, la baza tuturor transformărilor revoluționare ce vor avea loc în societatea noastră vor sta concepția științifică materialist- dialectică, politica marxist-leni- nistă a partidului nostru. înfăptuirea a tot ceea ce ne propunem va avea loc în condițiile dezvoltării tot mai accelerate a revoluției tehnico-științifice mondiale. Iată de ce este necesar ca, în înfăptuirea acestui program, să ținem seama de schimbările ce se produc și se vor produce în viața internațională, în dezvoltarea științei, a forțelor de producție din lumea întreagă.Pentru a înfăptui cu succes prevederile următorului plan cincinal, ale Programului partidului, trebuie să ne propunem să realizăm transformarea într-un ritm mai intens a întregii noastre activități pe o bază nouă. Să facem ca cincinalul următor să fie cincinalul afirmării cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele de activitate din România ! (Aplauze puternice).Tocmai pornind de la aceste cerințe, în proiectul de Program și în Directive sînt trasate și obiectivele și direcțiile de viitor ale activității de cercetare și proiectare. Așa cum este normal, cercetarea trebuie să meargă cu un pas înainte, să soluționeze nu numai problemele legate de înfăptuirea concretă a planului cincinal și a planurilor anuale, ci să abordeze problemele noi, de perspectivă, pentru a putea orienta și oferi baza întocmirii viitoarelor planuri de dezvoltare economico-socială, pentru a situa întreaga dezvoltare a societății noastre pe temeiul științei și tehnicii celei mai avansate.Ținînd seama atît de problemele concrete ale țării noastre, cît și de fenomenele care au loc pe plan internațional, este de înțeles că trebuie să punem pe prim plan orientarea cercetării spre cunoașterea 

șl valorificarea superioară a tuturor resurselor naturale de care dispune România, acordînd o atenție specială descoperirii de noi surse de energie, combustibili, de materii prime, a unor noi resurse de apă. Trebuie să intensificăm activitatea de cercetare geologică, orientînd-o spre găsirea de-noi zăcăminte minerale și surse de energie. Va trebui dezvoltată cercetarea în vederea folosirii energiei solare, geotermice — ca să nu mai vorbesc de energia nucleară care a intrat în preocuparea curentă pe plan mondial.Este necesar ca activitatea de cercetare să-și propună elaborarea de tehnologii corespunzătoare pentru valorificarea superioară a resurselor interne. Mă refer, îndeosebi, la resursele cu conținut redus de substanțe utile, de care țara noastră dispune și pe care trebuie să le punem cu toată hotărîrea în valoare. Trebuie să mergem cu mai multă hotărîre la forajul de mare adîncime. Se impune să atacăm într-un ritm mai hotărît cercetările oceanografice, începînd cu Marea Neagră — pentru care am creat, de altfel, și un institut. Aceste domenii de cercetare, îndeosebi cercetarea oceanografică, constituie preocupări importante pe plan mondial. Se prevede că rezervele existente în oceane și mări vor constitui în viitor resurse inclusiv pentru alimentația omului. Iată de ce și cercetarea oceanografică românească trebuie să acționeze mai hotărît.De asemenea, trebuie să intensificăm activitatea pentru crearea pe cale sintetică a unor noi materiale necesare economiei naționale. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru perfecționarea și elaborarea de noi tehnologii care să ducă la reducerea substanțială a consumurilor de materiale și combustibil, la creșterea randamentului producției, la simplificarea proceselor tehnologice. In această privință, institutele din domeniul construcțiilor de mașini grele vor trebui să acționeze cu mult mai multă fermitate. începutul despre care s-a vorbit aici trebuie impulsionat, pentru a obține cît mai rapid rezultate superioare. Există forțe care, fără îndoială, vor putea obține rezultate tot mai bune în acest sector. Este, de asemenea, necesară producerea unor mașini-unelte noi, de înalt randament, cu comandă-program ; trebuie să atacăm cu curaj producția de mașini-unelte grele, deoarece lipsa lor constituie o piedică în dezvoltarea economiei naționale. De asemenea, va trebui să acordăm mult mai multă atenție automatizării, electronicii, producerii mijloacelor de conducere modernă a activității de producție. Am re- . luat și va.-trebui;, .să inț- pulsionăm — cercetarea în domeniul aeronauticii, domeniu în care am avut în trecut realizări și cercetători de valoare internațională ; trebuie să acționăm astfel încît. să recuperăm rapid rămînerea în urmă. în general, este necesar ca în următorul cincinal industria noastră constructoare de mașini să devină o industrie modernă, competitivă, care să se poată compara cu cele mai moderne ramuri similare din țările avansate. Aceasta este cerința fundamentală ce se pune în fața oamenilor de știință din acest sector de activitate ! De aceasta depinde, de altfel, și realizarea revoluției tehnico-științifice în România ! (Vii aplauze). Cei peste 20 de mii.de oameni din institutele construcției de mașini trebuie să acționeze într-o strînsă unitate pentru a rezolva această sarcină de cinste și onoare ! (Aplauze puternice).Va trebui intensificată cercetarea în domeniile fizicii, chimiei, matematicii — domenii care, • așa cum se arată în Programul partidului, trebuie să aibă un rol de avangardă, să fie în primele rîn- duri ale cercetării științifice.Cercetarea în domeniul fizicii are, fără îndoială, un rol foarte important în fundamentarea teoretică a întregii activități de cercetare. Ea trebuie, totodată, să contribuie la soluționarea problemelor complexe ce apar în electronică, în diferite domenii ale construcției de mașini, în toate ramurile. A- ceasta presupune ca institutul nostru de fizică — mă refer la cel de fizică generală — să-și împletească mai mult activitatea cu celelalte institute de cercetare care își bazează — și nu pot să nu-și bazeze — munca pe cuceririle fizicii. Nu mai vorbesc de fizica nucleară, care constituie o latură importantă a activității Centrului Național de Fizică și care, în următorii ani, are sarcini deosebit de mari. Pornim de la necesitatea folosirii în scopuri energetice pașnice a forței nucleului și a altor surse de energie în valorificarea cărora fizica joacă rolul hotărîtor. Fără îndoială că oamenii de știință din acest sector își vor uni for

țele șl vor obține noi succese în activitatea viitoare.Sarcini importante revin cercetării în domeniul chimiei, care trebuie să acționeze cu mai multă fermitate pentru descoperirea și realizarea unor noi materiale sintetice atît de necesare economiei naționale — îndeosebi a înlocuitorilor materialelor naturale pe care le găsim greu și care se pot produce pe cale sintetică. Cercetarea în domeniul chimiei va trebui să pună un accent mai mare pe ridicarea nivelului calitativ, a caracteristicilor tehnice ale produselor existente sau care urmează a fi fabricate. Ca și fizica, ea va trebui să abordeze cu curaj u- nele probleme de perspectivă, aju- tînd în felul acesta la fundamentarea cercetărilor pentru asigurarea economiei naționale cu un șir de materiale, inclusiv în domeniul alimentar.Este necesar ca cercetarea matematică să se integreze mai activ în procesele de automatizare și ci- bernetizare a producției, în diferite alte sectoare de activitate. Se cunoaște că nu există, de fapt, sector de cercetare, de activitate, în care matematica să nu-și găsească un larg cîmp de aplicare. Avem o cercetare matematică bună și dorim ca ea să aducă în viitor o contribuție mai substanțială la întreaga activitate de cercetare, la progresul general al societății noastre socialiste.Programul partidului pune sarcini importante și în fața cercetării biologice. Avem, în această privință, multe de făcut. Va trebui ca cercetarea noastră biologică să pătrundă cu curaj, tot mai adînc, în Secretele naturii și vieții și, pe această bază, să acționeze pentru transformarea naturii în folosul o- mului. Sînt, după cum știți, în știința mondială, realizări într-ade- văr revoluționare în acest domeniu ; s-au făcut pași mari înainte. Am dori ca și cercetarea biologică românească să se înscrie cu curaj în eforturile pentru soluționarea problemelor de importanță vitală ale dezvoltării societății.Programul prevede sarcini mari în privința dezvoltării agriculturii. Cercetarea agricolă este chemată să contribuie la rezolvarea acestor sarcini. Nu se poate concepe însă soluționarea problemelor în agricultură fără o legătură strînsă cu biologia. De aceea trebuie să legăm mai strîns cercetarea biologică de aceste probleme. Mă refer la acea parte a biologiei care în trecut a funcționat în cadrul cercetării agricole și care s-a rupt de aceasta. Ea trebuie să se întoarcă la agricultură, să cerceteze problemele genetice legate de dezvoltarea’au noi.'soiuri de plante și a noi rase de â'nimale. Aceasta trebuie să se realizeze în marile centre de cercetare pe care le avem în țară, acolo unde există și condiții naturale pentru crearea de noi soiuri de plante, în fermele de animale, unde putem obține îmbunătățirea substanțială â raselor.Cercetarea agricolă are, de asemenea, sarcini deosebit de mari în cincinalul următor și în perspectivă. Problema alimentației devine, după cum știți, problema numărul unu a omenirii și ea va constitui în viitor o preocupare tot mai mare. Noi avem condiții pentru a asigura creșterea substanțială a producției agricole, vegetale și animale. S-a vorbit aici despre aceasta, am constatat și în fermele și institutele pe care le-am vizitat. Avem soiuri de grîu ce dau pînă la 8 000 kg la hectar și soiuri de porumb cu producții pînă la 15 000—18 000 kg la hectar. Chiar unele cooperative a- gricole și-au luat angajamentul ca anul viitor să realizeze pe .suprafețe de sute de hectare asemenea producții. Avem rezultate bune și la floarea-soarelui și la alte plante. Deci nu este o fantezie, ci o realitate că putem obține pe pă- mîntul nostru o producție de 8 000—10 000 kg de grîu la hectar și de 15 000—20 000 kg de porumb la hectar. Putem obține, de asemenea, o producție de 50 000—60 000 kg la hectar la sfeclă și de 30 000—40 000 de kg la cartofi. Resursele agriculturii românești sînt foarte mari, putînd asigura pentru o perioadă lungă satisfacerea necesităților unei populații nu de 30 de milioane, ci chiar de peste 50 de milioane. (Aplauze puternice).. Avem unele rezultate bune în zootehnie, dar nu putem să fim mulțumiți cu producțiile pe care le obținem, îndeosebi la lapte și lînă. Va trebui să luăm măsuri serioase pentru îmbunătățirea în următorul cincinal a raselor de taurine care să ducă la creșterea substanțială a producției de lapte. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru ameliorarea raselor de ovine, care să ducă la creșterea producției de lînă de 8—10 kilograme.în ce privește sectorul porcin și avicol, unde rezultatele sînt mal 

bune, va trebui să continuăm eforturile pentru a consolida ce am realizat. în general, este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea unei cotituri radicale în sectorul zootehnic.Să unim forțele pentru a soluționa rapid problemele de care depind creșterea producției agricole, realizarea unor cantități mai mari de produse — cerealiere și animaliere — satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților de aprovizionare ale întregului popor. (A- plauze puternice). Iată ce sarcini stau în fața științei agricole ! Știu că în domeniul agriculturii dispunem de forțe suficiente și sînt convins că vom obține în următorii ani rezultate bune în soluționarea problemelor prevăzute în Programul partidului.O atenție deosebită va trebui să acordăm îmbunătățirii activității de proiectare tehnologică și de construcții industriale, de soluționare a problemelor legate de punerea în valoare, mai rapidă și cu maximum de eficiență economică, a rezultatelor cercetării.Activitatea de cercetare va trebui să acorde mai multă atenție și problemelor construcțiilor sociale și culturale, îndeosebi în ce privește mijloacele de construcție, materialele și tehnologiile, problemelor legate de făurirea unor localități moderne, care să îmbine utilul cu frumosul și cu principiile de eficiență economică, inclusiv cu prevederile sistematizării orașelor și satelor. Acestea nu sînt numai probleme de ordin administrativ ; problemele sistematizării orașelor și satelor, ale construirii noilor localități orășenești și rurale sînt și probleme economice și sociale; ele impun o cercetare temeinică, o a- bordare științifică, deoarece angajează dezvoltarea țării pentru zeci și zeci de ani.Sînt, de asemenea, sarcini importante de rezolvat în domeniul științelor medicale. Programul și Directivele atrag atenția asupra necesității dezvoltării activității me- dicinei noastre pentru prevenirea unor boli, păstrarea sănătății poporului, luarea unor măsuri care să contribuie la dezvoltarea armonioasă, fizică și psihică, a omului, societății noastre socialiste. Științele biologice trebuie să se unească cu științele medicale și să acționeze împreună pentru soluționarea acestor probleme complexe.De asemenea, științele economice trebuie să abordeze într-un fel nou problemele legităților generale ale dezvoltării societății, fenomenele noi care apar atît pe plan mondial, cît și în țara noastră, să contribuie la elaborarea căilor de- soluționare a problernelor complexe ale dezvoltării armonioase?® tu-- turor sectoarelor de activitate, contribuind la progresul continuu al orînduirii noastre socialiste. Sarcini importante se pun, de asemenea, în domeniul activității de conducere științifică a producției și a muncii. în același timp, științele sociale sînt chemate să abordeze problemele organizării relațiilor de producție, ale dezvoltării democrației socialiste, ale găsirii formelor celor mai corespunzătoare de participare a maselor largi populare la conducerea întregii societăți.După cum vedeți, practic nu există domeniu în care știinfa, cercetarea să nu aibă un cuvînt de spus. Astăzi nu ne putem propune soluționarea vreunei probleme fără • a o studia întîi în mod serios, fără a porni de la ceea ce a realizat mai bun cunoașterea științifică pe pian național și internațional.Așa cum se arată în Program șl Directive, pentru a făuri societatea socialistă multilateral dezvoltată și comunistă trebuie să asigurăm dezvoltarea armonioasă, u- nitară a tuturor sectoarelor de activitate, să soluționăm contradicțiile care pot duce la dereglări, la dezechilibru între un sector sau altul, să creeze greutăți în mersul înainte. Iată, de aceea am considerat necesar ca problemele activității științifice — deși sînt foarte diverse — să le dezbatem împreună. Pînă la urmă, aceste probleme se află într-o strînsă interdependență. Astăzi nu se mai poate concepe soluționarea corespunzătoare a unei probleme fără a ține seama de toate laturile gîndirii științifice, de îmbinarea tuturor domeniilor cunoașterii într-un tot unitar. (Vii aplauze).O problemă importantă de care depind progresul rapid al științei românești, afirmarea ei tot mai puternică, este împletirea rațională a gîndirii teoretice cu activitatea practică, îmbinarea armonioasă a acestor două laturi ale activității de cercetare.. Se vorbește mult despre cercetarea fundamentală, prezentîndu-se cîteodată a- ceastă problemă ruptă de ansamblul activității cunoașterii, ca și 

cum descoperirile dintr-un domeniu sau altul ar fi produsul unor oameni situați într-un turn de fildeș, de unde inventează concepții, legi naturale, ignorînd problemele concrete ale ’ vieții, rezervîndu-le „muritorilor de rînd“. Acest fel d’e a aborda problemele cercetării este complet greșit, neștiințific. Este cunoscut că cercetarea științifică fundamentală, teoretică, inclusiv în domeniul științelor sociale, filozofice, nu face decît să se străduiască să înțeleagă și să pătrundă tainele naturii șl ale vieții. Tocmai pe baza descoperirii și înțelegerii legilor ce guvernează natura și viața se elaborează tezele teoretice și legile generală. Nimic nu este rezultatul fanteziei pure. Atunci cînd o teză, o concluzie teoretică este rezultatul fanteziei, nu are nici o valoare, nu prezintă nici o importanță ; nici nu merită să ne ocupăm de o a- semenea activitate de cercetare. Este clar că, vorbind de cercetarea fundamentală, teoretică, trebuie să pornim de la necesitatea legăturii strînse, dialectice între latura teoretică și latura practică a științei. Aceste două laturi constituie un tot unitar și nu se pot sfepara în nici un fel. De altfel, iată ce spunea — mai de mult, e adevărat — savantul român ' E- mil Racoviță : „Deosebirea între savantul care „face știință** și cei care „descoperă aplicări noi“ este amăgitoare și nu are sens. Savantul care a aprofundat mai bine o chestiune teoretică din specialitatea sa este în același timp cel mai calificat pentru a-i descoperi aplicarea practică ; iar savantul care va fi cel mai bine specializat în aplicarea unui fenomen natural va avea multe șanse să ajungă mai ușor Ia aplicarea lui științifică, la generalizarea lui".Iată de ce, în loc de discuții abstracte despre deosebirile dintre cercetarea fundamentală și cea a- plicativă, ' despre superioritatea uneia sau alteia, trebuie să soluționăm problemele pe care le ridică viața, dezvoltarea societății, problemele a căror rezolvare este cerută de mersul țării noastre spre comunism. Cele două laturi ale activității științifice nu se pot separa ; nu este posibil ca unii să se ocupe de probleme abstracte, iar alții să soluționeze problemele științifice concrete. în munca de cercetare, de cunoaștere a legilor naturii, ale vieții se îmbină ambele laturi. Numai astfel se poate asigura progresul general al gîndirii, precum și aplicarea legilor și cunoștințelor despre viață și natură în folosul societății, al progresului uman general ! (Aplauze puternice). ■ fînfăptuirea marilor sarcini ce vor fi trasate de Congresul âl XI- lea al partidului cere măsuri de perfecționare a organizării activității de cercetare. înseși documentele Congresului prevăd un șir de măsuri — inclusiv mijloacele materiale pentru îmbunătățirea dotării și creșterea numărului de cercetători — care să creeze o bază trainică și sigură pentru realizarea sarcinilor ce revin cercetării științifice.Este necesar să acordăm mai multă atenție problemelor- de perfecționare a cunoștințelor cadrelor din cercetare, să organizăm cu mai multă fermitate reciclarea. In știință este necesară împrospătarea continuă a cunoștințelor. A- ceasta este obligatorie pentru soluționarea problemelor în pas cu dezvoltarea cunoașterii universale, pentru combaterea rutinei, pentru menținerea unui spirit activ de luptă împotriva a tot ceea ce este vechi, pentru promovarea noului în toate domeniile, de activitate.Este necesar ca institutele centrale să îmbunătățească substanțial activitatea de coordonare și unire a eforturilor în toate sectoarele cercetării, antrenînd la soluționarea diferitelor probleme colective largi care să cuprindă specialiști din toate domeniile. Avem un număr mare de probleme de soluționat . în cincinalul următor, dar cei 100 000 de cercetători, cîți vom avea în 1978—1979, vor putea face față cu succes acestor sarcini, Unind forțele putem soluționa toate problemele înscrise în Directive și în Programul partidului !Aceasta necesită și din partea conducerilor ministerelor o a- tenție mai mare, o îndrumare și un sprijin mai eficient decît pîna acum în îndrumarea activității de cercetare și proiectare. Sarcini mari revin Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, organ • de de partid și de stat care trebuie să asigure înfăptuirea unitară a politicii în domeniul științei și tehnologiei. El trebuie să asigure orien-tarea și controlul permanent al activității, să pună în centru soluționarea problemelor prioritare, ho- tărîtoare pentru mersul înainte al 

economiei naționale. Sînt necesare, de asemenea, măsuri pentru mai buna planificare, precum și pentru urmărirea în condiții mai bune decît pînă acum a felului cum se înfăptuiesc sarcinile. Dacă am soluționat într-o ramură o problemă, iar în altă ramură nu am făcut ce trebuia, rezultatele cercetării nu pot fi introduse în producție. Iată de ce C.N.Ș.T.-uiui îi revine un rol deosebit de mare în soluționarea unitară și concomitentă a diferitelor probleme de care depinde punerea’ în valoare în cel mai scurt timp a rezultatelor cercetării.Este, de asemenea, necesar să crească răspunderea organizațiilor de partid, a comuniștilor care lucrează în domeniul cercetării. Ei trebuie să se afle în primele rîn- duri în unirea eforturilor cercetătorilor, să lupte cu hotărîre împotriva lipsurilor, a stărilor de lucruri negative, a spiritului funcționăresc care se mai manifestă într-un loc sau altul. Organizațiile de partid, comuniștii trebuie să combată cu hotărîre manifestările de individualism, tendințele de monopolizare a unor domenii de cercetare, „spiritul de feudă" care se mai menține în unele domenii, părerea că un domeniu de cercetare e un fel de proprietate personală în care nu pot pătrunde alții și care, în cel mai rău caz, poate fi lăsat moștenire. Noi am lichidat de mult feudalismul, am lichidat de mult și proprietatea asupra mijloacelor de producție I Institutele de cercetare sînt mijloace de producție, aparțin poporului, deci nu pot fi moștenite; ele trebuie să se guverneze după principiile socialiste, ca parte a proprietății întregului popor ! în institute trebuie să lucreze toți cei care reprezintă o valoare reală în domeniul respectiv de cercetare I (Aplauze puternice).Va trebui să ne angajăm cu mai multă hotărîre în abordarea unor probleme largi, de perspectivă — inclusiv în problemele explorării Cosmosului, care au un viitor important. Știința românească nu trebuie să rămînă în afara acestor preocupări, în afara nici unei probleme care apare în domeniul cunoașterii. Enumerînd cîteva din domeniile și orientările cuprinse în Programul partidului, să nu se înțeleagă că celelalte ramuri — la care nu m-am referit, care n-au fost discutate aici — sînt de mai mică importanță, nu trebuie să ne preocupe. în atenția noastră trebuie să stea toate sectoarele, toate domeniile de activitate. Numai abordîndu-le pe toate, într-o strîhsă' .uhita.țb, vom putea' solu; ;’ ționa în mod corespunzător problemele vitale, vom putea asigura progresul, ridicarea științei românești la un nivel superior I (A- plauze puternice).Aș dori să mă adresez tinerei generații de cercetători, tineretului de pe băncile universităților care va avea mîine sarcina de cinste și onoare de a duce mai departe făclia științei și cunoașterii, de a ridica știința românească pe noi culmi, de a contribui la făurirea societății comuniste în patria noastră. Trebuie, dragi prieteni și. tovarăși tineri, să depuneți toate eforturile pentru a învăța, pentru a vă însuși cele mai noi cunoștințe ! Să folosiți anii de universitate pentru o temeinică pregătire teoretică și practică, pentru a fi în stare să îmbinați în modul cel mai armonios aceste două laturi indisolubile ale activității umane, pentru a deveni oameni de nădejde în toate domeniile de activitate, pentru a putea mîine, în institutele de cercetări, să continuați cu îndrăzneală efortul cunoașterii, evoluția ascendentă a științei noastre, pentru a fi făuritori demni ai societății comuniste în România ! (Aplauze puternice, prelungite).Odată cu preocupările de îmbunătățire și perfecționare a activității noastre științifice va trebui să dezvoltăm în continuare colaborarea și schimbul de experiență și informații cu oamenii de știință din țările socialiste, cu cercetătorii de pretutindeni. Trebuie să ținem permanent seama, în activitatea de cercetare, de tot ceea ce se creează nou și avansat pe plan internațional, contribuind în același timp la dezvoltarea cunoașterii și științei universale. întreaga această activitate trebuie să se înscrie în spiritul politicii generale internaționale promovate de partidul și statul nostru, de lărgire a colaborării cu țările socialiste, cu țările în curs dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. în mod deosebit aș dori să atrag atenția asupra . necesității realizării unei colaborări științifice cît mai largi cu țările în curs de dezvoltare, țiflînd seama de problemele mari ce se pun în fața a- cestora, pentru a spori contribuția 

României la punerpa în valoare a resurselor lor naturale, la ridicarea gradului lor de dezvoltare economico-socială și, prin aceasta, la dezvoltarea generală a omenirii.Activitatea internațională a oamenilor de știință trebuie să tindă să contribuie, totodată, la soluționarea diferitelor probleme care frămîntă omenirea în momentul de față. Trebuie să pornim de la faptul că în viață internațională sînt în curs schimbări economice și sociale uriașe ; acestea confirmă, de fapt, teza dialectică materialistă a dezvoltării prin salturi a omenirii, care își menține valabilitatea șl în epoca actuală. Este evident că marile probleme nu mai pot fi soluționate pe baza vechilor concepții și practici, numai de cîteva țări. Rezolvarea complexelor probleme economico-sociale, înfăptuirea noii ordini economice și politice internaționale nu se pot asigura decît cu participarea’ tuturor statelor, indiferent de mărimea lor. în a- ceastă privință știința, oamenii de știință au de jucat un rol tot mai important.Am dori ca știința românească să fie și în viitor o participantă activă la lupta ce se desfășoară pe plan internațional împotriva politicii imperialiste, colonialiste, neo- colonialiste, pentru așezarea relațiilor dintre state pe baze noi, democratice. Este necesar să dezvoltăm colaborarea cu oamenii de știință de pretutindeni, să unim a- ceastă uriașă forță socială, pornind de la considerentul că știința, prin excelență, nu poate fi decît de partea progresului, nu poate fi decît în slujba păcii și colaborării Internaționale. Urmînd politica partidului și guvernului nostru, oamenii de știință din România trebuie să acționeze ca un detașament important al luptei internaționale pentru progres, pentru punerea cuceririlor științei în slujba omului, a fericirii sale I (Aplauze puternice).Trăim o epocă în care lărgirea sferei de cunoaștere științifică înnobilează omul, îi dă noi forțe, noi dimensiuni spirituale, orizonturi nemărginite. Pătrunzînd tot mai a- dînc în tainele materiei, ale vieții și creației, omul devine tot mai conștient de forța și capacitatea sa de a transforma natura, lumea, societatea, în conformitate cu aspirațiile și voința sa. Se poate spune că, odată cu progresul științei, o- mul se transformă în făuritor al propriului său destin, al vieții și naturii înconjurătoare. în această lumină se pune tot mai pregnant întrebarea: cum va acționa noul creator al civilizației 1 Va folosi oare omul stăpîn 'pe secretele naturii și ale vieții — cunoștințele sale în școpul nobil, al fericirii și libertății’, sau îri.'Scopul distrugerii civilizației, a vieții însăși ? Mai mult ca oricînd oamenii de știință trebuie să-și ridice glasul și să acționeze în strînsă unitate împotriva politicii imperialiste, de dominație și asuprire, împotriva războiului, în primul rînd a războiului atomic. Oamenilor de știință le revine marea răspundere în fața umanității, a viitorului, de a lupta pentru o lume nouă, bazată pe egalitate și respect, de a pune cuceririle științei în slujba omului, a progresului și bunăstării. (Aplauze puternice, prelungite).Iată, tovarăși, cîteva probleme la care am ținut să mă refer în cadrul Conferinței naționale a cadrelor din cercetare și proiectare. Sînt convins că lucrările conferinței vor constitui un puternic imbold în munca tuturor institutelor, a tuturor cercetătorilor, că vom asista la o impulsionare și îmbunătățire simțitoare a întregii activități de cercetare. Sînt încredințat că această conferință va marca o cotitură în activitatea de cercetare, în ridicarea ei la un nivel superior, că ea va duce la creșterea tot mai puternică a rolului științei în opera de construcție socialistă din țara noastră.Am deplina încredere că oamenii de știință, cercetătorii și proiectan- ții din țara noastră nu vor precupeți nici un efort pentru a răspunde cu cinste încrederii mari ce le-o acordă partidul și poporul, că vor face totul pentru a aduce o contribuție tot mai însemnată la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere vă urez tuturor celor prezenți, tuturor cercetătorilor și proiectanților, tuturor oamenilor de știință succes» tot mai mari în activitatea viitoare, multă sănătate și multă fericire I (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.!“ Cel prezenți la conferință ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)
Cei peste 3 000 de participant! la 

conferință au salutat cu entuziasm, 
cu deosebită căldură pe secretarul 
general al partidului, pe ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat.

în ședința plenară de vineri di
mineața au luat cuvîntul tovarășii 
Ion Crișan, director general al In
stitutului central de cercetări pen
tru construcțiile de mașini, Mihail 
Florescu, ministrul industriei chi
mice, Nicolae Giosan, președintele 
Academiei de științe agricole și 
silvice, Virgil Actarian, ministrul 
Industriei construcțiilor de mașini- 

unelte și electrotehnicii, Miron Nl- 
colescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, 
Petre Constantin, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
București, Dumitru Ivănescu, di
rector al Institutului de cercetări 
și proiectări pentru industria lem
nului, Cristofor Simionescu, rec
torul Institutului politehnic Iași, 
Vlad Bîfbîe, director al institutu
lui „Dr. I. Cantacuzino" din Bucu
rești, Ion Sîrbu, student la Insti
tutul politehnic București, și Teo- 
fil Popovici, director al Institutu
lui de cercetări și proiectări pentru 
echipamente termoenergetice.

Conferința — care a reunit oa-

ÎNCHEIEREA UJCRĂRUOR
meni de știință, cercetători, proiec- 
tanți, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, alți specialiști din 
domeniul cercetării științifice și 
proiectării, perfecționării organi
zării economice și sociale a țării, 
activiști de partid, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din unități de 
cercetare și proiectare, din cen
trale industriale și întreprinderi 
economice, din ministere și institu
ții centrale — s-a desfășurat în șe
dințe plenare și în șapte secțiuni 
de specialitate, în cadrul cărora 
ău luat cuvîntul 141 de partici
pant!.

în încheierea lucrărilor conferin
ței, salutat cu vii aplauze și ovații, 

a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului genera! 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată în re
petate rinduri cu îndelungi aplauze.

Adresîndu-se secretarului general 
al partidului, în numele conferinței, 
tovarășul loan Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a spus :

Cuvîntarea dumneavoastră de as
tăzi, indicațiile pe care ni le-ați 
dat, cuvintele dumneavoastră mo
bilizatoare, Înflăcărate ne-au mers 
la inimă.

într-un moment în care, confrun-

dere pe care 'poporul, partidul și 
programul său de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a țării spre comu
nism le pun în fața noastră, sim
țeam și simțim, mai mult ca ori
cînd, astăzi, nevoia ' sprijinului 
partidului, a sfatului dumneavoas
tră, am avut marea cinste de a 
primi o admirabilă lecție de etică 
profesională, politică și cetățeneas
că, criticile, recomandările și indi
cațiile dumneavoastră, de o nepre
țuită valoare teoretică și practică, 

în numele tuturor oamenilor de 
știință, cercetătorilor, proiectanți

lor, specialiștilor din domeniul ac
tivităților de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și proiectare, 
al celor din învățămîntul superior, 
îngăduiți-mi să vă asigur, mult sti
mate tovarășe secretar general, că, 
de azi înainte, ideile pe care ni 
le-ați insuflat reprezintă convin
gerile noastre, simțămintele pe care 
ni le-ați transmis determină con
duita noastră profesională, morală 
și politică, iar indicațiile pe care ni 
le-ați dat constituie cuvîntul de 
ordine, sub autoritatea căruia se 
orînduiesc toate inițiativele și ac
țiunile noastre de viitor.

Ne angajăm solemn, în fața 

partidului, în fața dumneavoastră, 
să facem totul pentru a fi demni 
de înalta misiune istorică pe care 
ne-ați încredințat-o de a înfăptui 
sub înțeleaptă dumneavoastră con
ducere, în lumina Programului 
partidului și a Directivelor Congre
sului al XI-lea, în viața economică 
și socială a României socialiste, 
cincinalul revoluției tehnico-știin
țifice 1976—1980.

. . . *In spiritul concluziilor, indicații
lor și sarcinilor formulate de- secre
tarul general al partidului, precum 
și pe baza propunerilor făcute în 
cadrul lucrărilor, conferința a a- 
doptat o rezoluție.

mii.de
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lei acumulări bănești, un aport 
valutar de 3 lei valută, un spor 
de producție de pînă la 40 lei, 
iar durata de recuperare a chel
tuielilor s-a redus la aproxima
tiv 8 luni. In continuare, vor
bitorul a înfățișat produse și 
tehnologii noi aplicate în uni
tățile ministerului, ca urmare a 
activității proprii de cercetare și 
proiectare.

După ce s-a referit la relații
le de colaborare între institutele 
centrale și institutele de profil, 
pentru rezolvarea unor teme 
de interes național, la co
laborarea cu catedrele din 
învățămîntul superior și la re
zultatele obținute în acest fel, 
vorbitorul s-a oprit la o serie 
de lipsuri și deficiențe ce se mai 
manifestă în activitatea de cer
cetare științifică și dezvoltare 
tehnologică a unităților din ca
drul ministerului. Astfel, la un 
număr din cercetările planifica
te, durata de realizare a ciclu
lui cercetare-dezvoltare-produc- 
ție a fost prelungită în medie 
cu 1—2 ani, fapt care face ca 
unele produse să fie afectate de 
uzura morală. Rezultatele cer

cetărilor încheiate nu sînt apli
cate în toate cazurile în pro
ducție, sau sînt aplicate la o arie 
mică, cu eficientă scăzută. în 
activitatea de alegere a temelor 
s-a manifestat o slabă preocu
pare pentru introducerea in plan 
a mai multor teme de cercetare 
fundamentale, o mare parte din 
capacități fiind ocupată cu re
zolvarea unor probleme de inte
res uzinal.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la măsurile luate pentru 
îmbunătățirea activității de cer- 
cetare-dezvoltare în cadrul mi
nisterului, printre care dezvolta
rea bazelor de execuție și in 
special a laboratoarelor, ștații- 
lor-pilot și atelierelor de micro- 
producție din unitățile de cerce- 
tare-proiectare, modernizarea li
cențelor și instalațiilor pentru 
industria radiotehnică, centrelor 
de prelucrare și sistematizare 
de mașini-unelte.

In numele lucrătorilor uni
tăților ministerului, a spus 
vorbitorul, exprim adeziunea 
totală față de propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales secretar general al 
partidului la Congresul al XI- 
lea al P.C.R.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPanților CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ION SÂRBO

Avem o armată de cîteva 
reci de mii de pionieri ai 
cercetării științifice cu înal
tă calificare, dotați, prin 
grija deosebită a partidului, 
cu tot ceea ce este necesar 
unei cercetări cu maximă efi
ciență : spații de lucru și de o- 
dihnă, mediul necesar, echipa
mente corespunzătoare. Am în 
minte în acest moment exem
plul elocvent al cetății fizicie
nilor din sudul Bucureștilor.

In lumina Programului parti
dului, omul apare în dubla sa 
calitate, de beneficiar al pro
gresului și de cea mai impor
tantă forță de producție. Nu in 
afara omului, ci prin om se 
realizează progresul științific și 
tehnic, și acest lucru are im
plicații considerabile asupra 
evoluției omului, asupra deter
minării coordonatelor sale mo
rale și intelectuale.

In orice act de cercetare, de 
la efortul pictorului de a găsi 
combinații sau alăturări noi de 
culori, sau al sculptorului de a 
fixa cu dalta reflexia musculară 
a unei stări psihice, sau al ar
tizanului de a îmbina utilul cu 
frumosul, pînă la actul de cer
cetare al omului de știință sau 
al tehnicianului, există o cloco
titoare motivare interioară : 
dorința, adine împlintată în 
ființa celui care cercetează, și 
care cerbetînd construiește, de 
a găsi în orice problemă esența 
acesteia, încadrarea ei posibilă 
într-o schemă generală. Căci 
mintea omenească încearcă din- 
totdeauna, cu o admirabilă te
nacitate, să reconstituie mereu 
unitatea din porțiunile studiate 
separat, unitate în care să se 
reintîlnească simplicitatea cu 
frumosul și astfel să dea cerce
tătorului sentimentul împlinirii. 
Toată arta conducătorului unei 
cercetări, acela care, prin pozi
ția sa, prin pregătirea și expe
riența sa, este chemat să asi
gure convergența eforturilor 
părților, este de esență pedago
gică. intr-un sens foarte înalt 
al cuvîntului. Unitatea pe care 
fiecare cercetător caută să o 
reconstituie reprezintă, și la

Organizațiile de partid din in
stitutele de cercetări și proiec
tări din Capitală — a declarat 
vorbitorul — au organizat, in 
perioada premergătoare acestei 
conferințe, o amplă dezbatere 
cu comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii din aceste unități a- 
supra . sarcinilor ce le revin din 
proiectele de Program și de Di
rective ale Congresului al XI-lea 
al partidului,. trăgînd concluzii 
pentru continua îmbunătățire a 
muncii lor, pentru ridicarea ro
lului cercetării științifice în so
luționarea problemelor dezvol
tării economice și sociale a 'pa
triei noastre la nivelul cerințe
lor formulate în aceste docu
mente istorice. Cu acest prilej, 
toți lucrătorii din unitățile res
pective și-au exprimat deplina 
adeziune față de proiectele de 
documente pentru Congresul al

scara întregii societăți, țelul or
ganizării economico-sociale.

Acest țel este rezumat în 
chiar primul punct, primul ca
pitol al proiectului de rezoluție. 
Ideea de multilateralitate este 
exprimată atît la. scara colec
tivității, adică a ansamblului, 
cit și la scara elementelor aces
tui ansamblu, adică la scara 
umană. Nici un cercetător ade
vărat al patriei noastre socia
liste nu poate refuza o partici
pare totală la realizarea unui 
asemenea obiectiv înscris în 
Program și detaliat în Directi
vele pentru cel de-al XI-lea 
Congres, însușit în proiectul de 
rezoluție amintit. Iată de ce, 
odată cu convingerea că toți cei 
din această sală și cei care ne 
vor urma vom face totul pentru 
realizarea orientărilor de gran
dioasă perspectivă ale docu
mentelor partidului, îmi exprim 
încă o dată adeziunea deplină 
la acest proiect, împreună cu 
satisfacția de a constata, ca slu
jitor al științei, rolul preponde
rent pe care partidul nu înce
tează a-1 acorda, în toate docu
mentele sale, științei ca „factor 
primordial al progresului con
temporan". Odată cu aceasta, 
îmi permit a exprima întreaga 
recunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, a. cărui realegere la 
viitorul congres este tot mai 
tumultuos reclamată de întregul 
popor, și aici de noi, cei din a- 
ceastă sală, pentru toată atenția 
și solicitudinea deosebită acor
dată de-a lungul anilor dezvol
tării cercetării științifice, pentru 
efortul neobosit de a lega cer
cetarea de învățămînt și de 
practică, ceea ce a dus, pe de o 
parte, la crearea institutelor 
centrale, aceste minunate braz
de longitudinal trasate pe ogo
rul cercetării științifice, iar pe 
de altă parte, lâ apropierea în- 
vățămîntului tehnic, mediu sau 
superior de uzină,, acolo unde 
funcționează agregatele de as
tăzi — nu cele de ieri sau din 
secolul trecut — acolo unde 
sint create toate premisele pen
tru crearea agregatelor de mîine 
sau poate ale secolului viitor,

I PETRE CONSTANTIN
XI-lea, au dat o înaltă apreciere 
contribuției dumneavoastră ines
timabile, tovarășe secretar ge
neral, la elaborarea și funda
mentarea lor. Totodată, intr-o 
unanimitate deplină și entuzias
tă, comuniștii, toți lucrătorii din 
institutele de cercetări și proiec
tări, alături de ceilalți oameni 
ai muncii din Capitală, de în
tregul nostru popor, și-au expri
mat dorința fierbinte și hotări- 
rea ca la apropiatul Congres să 
fiți reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

In acțiunea de fundamentare 
a angajamentului asumat de Or
ganizația de partid a Capitalei 
de a realiza actualul cincinal în 
patru ani și jumătate — a spus 
în continuare vorbitorul — o a- 
tenție deosebită s-a" acordat con
centrării forțelor de cercetare 
din instituțiile de cercetări și

proiectări, de învățămînt supe
rior, ca și din compartimentele 
de concepție din unitățile eco
nomice. In toate unitățile de 
producție, cercetare și proiecta
re, la nivelul comitetelor de 
partid ale sectoarelor și al Ca
pitalei au fost constituite colec
tive de tehnologii și produse noi, 
care au antrenat un larg activ 
de muncitori de înaltă calificare, 
inovatori, inventatori, tehnicieni, 
ingineri din sectoarele de con
cepție, specialiști din cercetare, 
proiectare și cadre universitare. 
Pe baza analizelor făcute în fie
care unitate, au fost găsite so
luții pentru scurtarea termene
lor de asimilare a unor produse 
și tehnologii noi, pentru genera
lizarea unor tehnologii de vîrf, 
precum și pentru suplimentarea 
sarcinilor de asimilare prevăzu
te inițial pe perioada 1973—1975 
cu încă 250 de tehnologii și 800 
de produse noi.

Acționind pentru înfăptuirea 
programului ideologic al parti
dului, rezultate mai bune au ob
ținut și cercetătorii din dome
niul științelor sociale și uma
niste. Cea mai importantă reali
zare o constituie însă mutațiile 
care au avut și au loc în con
știința cercetătorilor și proiec- 
tanțiior, ilustrată în hotărîrea 
cu care acționează în vederea 
accelerării progresului general 
al patriei, a sporirii prestigiului 
științei românești.

Sintem însă conștienți că, așa

cum a rezultat și din raportul 
prezentat conferinței, și în uni
tățile de cercetare și proiectare 
din Capitală mai există multe 
neajunsuri, rezerve însemnate 
încă insuficient valorificate. Tre
buie să recunoaștem autocritic 
că nu ne-am ocupat suficient de 
îndrumarea și sprijinirea orga
nizațiilor de partid din unitățile 
de cercetare și proiectare, pen
tru a-și realiza în cele mai bune 
condiții sarcinile care le-au re
venit.

în încheiere, vorbitorul a pro
pus generalizarea in toate insti
tutele a experienței de la 
ICECHIM, Institutul de cercetări 
și proiectări de echipamente 
termoenergetice și altele privind 
urmărirea rezultatelor cercetării 
pînă în faza de producție de se
rie ; dezvoltarea și extinderea 
activității de microproducție, de 
elaborare în atelierele institute
lor a unor prototipuri, precum și 
realizarea, în funcție de profilul 
lor, a unor produse complexe, 
de mare tehnicitate, cerute de 
economia națională în cantități 
mai . mici, care în prezent se im
portă ; revederea normelor ac
tuale în sensul introducerii ca 
indicator calitativ de plan pen
tru proiectanți reducerea numă
rului de tipodimensiuni și repe
re la mașinile și instalațiile pe 
care le proiectează ; integrarea 
organică a instituțiilor de cer
cetare cu cele de învățămînt su
perior de profil.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI DUMITRU IVÂNESCU
După ce s-a referit la unele 

din realizările Institutului de 
cercetări și proiectări pentru in
dustria lemnului, vorbitorul a 
arătat că, în etapa actuală, in
stitutul acționează cu toate for
țele pentru crearea de noi pro
duse, cu precădere plăci înnobi
late, tipuri de mobilă, în prin
cipal mobilă-stil și multifuncțio
nală. care, prin munca încor
porată, prin utilizarea superioa
ră a lemnului, conduc la valori 
mult sporite ale producției ob
ținute dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă.

Sintem însă pe deplin con
știenți că pentru obținerea u- 
nei eficiente economice optime 
actualul ciclu al cercetărilor — 
de peste 2 ani — va trebui re
dus în așa măsură, îneît feno
menul de uzură morală, care 
s-a manifestat la unele din pro
dusele noastre, să poată fi com
plet eliminat, iar cercetarea să 
contribuie din plin la realizarea 
unui ritm accelerat de înnoire 
și modernizare a producției.

Organizarea institutului po
trivit indicațiilor conducerii su
perioare a partidului, ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu — a 
spus apoi vorbitorul — a permis, 
prin crearea unităților mixte de 
cercetare-proiectare, preluarea 
directă â rezultatelor cercetării 
în studiile teh'nicprecohomice și 
proiectele de execuție pentru 
noile obiective industriale ce se 
creează în ramura economiei 
forestiere sau pentru cele vechi 
care se modernizează.

Valorificarea superioară și 
complexă a masei lemnoase, 
sarcină de prim ordin pentru 
sectorul economiei forestiere, a 
impus Institutului de cercetări 
și proiectări pentru industria 
lemnului preocupări asidue 
pentru crearea de noi tehnolo
gii și utilaje, cu care să se a- 
sigure creșterea indicelui de u- 
tilizare industrială a lemnului, 
reducerea consumurilor specifice 
și creșterea volumului de de
șeuri utilizate pentru industrie.

Deși pe această linie am în
registrat o serie de rezultate 
bune, cum sînt sistema de, ma
șini pentru aplicarea, pe scară

largă a tehnologiei de exploa
tare a arborilor cu coroana, 
crearea unor instalații și utila
je adecvate prelucrării crăcilor 
și lemnului de mici dimensiuni, 
tehnologii noi de debitare a 
lemnului, de fabricarea colofo- 
niului, totuși nu putem conside
ra că efortul nostru s-a situat 
la înălțimea importanței acestor 
sarcini.

în domeniul științei și tehno
logiei, conducerea partidului și 
statului promovează o politică 
activă de colaborare și coope
rare internațională. Această ac
tivitate n-a însemnat însă nu
mai un export de inteligență 
românească, ci și de mașini și 
utilaje realizate după proiecte
le noastre de întreprinderi din 
țară.

Pentru viitorul apropiat ne 
propunem să asigurăm dotarea 
obiectivelor construite peste ho
tare, pe baza proiectelor noastre, 
numai cu utilaje de concepție și 
fabricație românească.

în acest moment, cînd întrea
ga noastră națiune socialistă 
cinstește printr-un elan fără 
precedent apropiatul înalt fo
rum al comuniștilor, vă rog 
să-mi permiteți să fac cunoscut 
de la această tribună că am 
primit din partea cercetătorilor, 
proiectanților, tehnicienilor și 
muncitorilor, a tuturor oameni
lor muncii din Institutul de cer
cetări și proiectări pentru indus
tria lemnului mandatul de a ex
prima profunda lor recunoștință 
pentru uriașa contribuție a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
înfăptuirea întregii politici in
terne și externe a României, 
pentru aportul său neprețuit la 
orientarea, dezvoltarea și per
fecționarea continuă a cerce
tării științifice din țara noastră 
și, totodată, dorința lor fierbinte 
de a avea mereu în fruntea par
tidului și a destinelor poporu
lui român pe cel mai iubit și 
devotat fiu al acestuia, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — susți- 
nînd din toată inima realegerea 
sa la cel de-al XI-lea Congres 
in înalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

sa de a contribui ; se adresea
ză științei chemarea de a fi a- 
vangarda progresului, cerindu-i- 
se să premeargă chiar obiecti
velor prevăzute în planurile de 
prognoză pe termen lung.
'Vorbitorul a arătat că, alături 

de participanții la conferință, 
susține realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secretar 
general al partidului, la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Menționînd că mai subzistă 
încă, ca o moștenire a trecutu

lui, o falsă concepție asupra ști
inței in genere și asupra cerce
tării științifice fundamentale în 
particular, vorbitorul a spus : 
Ingăduiți-mi să încerc să fixez 
și, în același timp, să neg prin
cipalele teze ale acestei con
cepții.

Prima teză postulează că cer
cetarea științifică este imperiul 
libertății absolute a spiritului și 
că prin urmare cercetătorul își 
poate alege arbitrar obiectul 
cercetării sale. Teza aceasta, 
elaborată de romantica veacului 
trecut, este cel puțin naivă. Ea 
ignoră și faptul istoric al rela
ției dialectice dintre știință și 
societate și adevărul elementar 
că orice știință are o logică in
ternă, că orice știință' cere deci, 
prin însăși logica dezvoltării el, 
cercetarea anumitor probleme, 
în realitate, problematica -știin
țifică este deci nu nprn.ai străi
nă de arbitrar, dar, mai mult, 
•este supusă unei duble determi
nări.

Este interesant de remarcat că 
și in țările capitaliste s-a renun
țat de mult la această teză.

Un corolar imediat al concep
ției în discuție este părerea că 
cercetarea .științifică fundamen
tală nu suportă orientare, pla
nificare și nici prognOzare. Evi
dent, corolarul e tot atît de fals 
ca și teorema falsă de la care 
pleacă.

A doua teză postulează că in
vestigația științifică pornește și 
se închbie în ea însăși și că, prin 
urmare," nu se poate întreba de 
ce a fost efectuată, cui și la ce 
folosesc concluziile sale. Rudă 
apropiată cu teza artei pentru 
artă, această concepție e res
pinsă de întreaga realitate a 
științei moderne și a societății 
contemporane, în care descope
ritorii celor mai neașteptate sau

mai curioase adevăruri își pun 
automat problema aplicării lor, 
în care toate statele cer cerce
tătorilor să fie utili și creează 
organisme de stat pentru orien
tarea cercetării științifice și a- 
plicarea cit mai rapidă a rezul
tatelor ei.

O ultimă teză susține că, chiar 
dacă s-ar accepta că orice des
coperire științifică are un poten
țial practic, aplicarea respectivă 
nu revine cercetătorului și nu 
aparține viitorului imediat, ci 
eventual viitorului îndepărtat. 
Ea se sprijină de obicei pe cîte
va exemple din secolul trecut, 
în care unele descoperiri, igno
rate zeci de ani, s-au dovedit 
mult mai tîrziu ca aplicații de 
mare importanță practică. Se 
uită însă că în epoca noastră 
lucrurile s-au schimbat, că a- 
cum timpul de inducție — cum 
e numit uneori timpul care tre
ce de la efectuarea unei desco
periri pînă la aplicare — s-a 
redus la cîțiva ani și uneori la 
cîteva luni- și că nu se mai aș
teaptă un secol pentru consacra
rea valorii unei cercetări. Cutez 
să spun că, sub scutul acestei 
teze, se Încearcă adesea, și la.noi 
și în alte părți, ascunderea tutu
ror cercetărilor sterile, lipsite de 
semnificație și de orice impor
tanță teoretică sau practică.

în concepția partidului nos
tru, cercetarea este un efort de 
investigație orientat spre pro
blemele fundamentale ale știin
ței respective la un anumit mo
ment istoric și nu spre’ orice fel 
de problemă fundamentală, ci 
spre acelea care, odată rezolva
te, pot aduce o contribuție de 
seamă la cerințele de perspec
tivă, mai apropiate sau mai în
depărtate, ale dezvoltării socie
tății românești.

în această problemă se con
fruntă două concepții asupra 
științei și asupra cercetării fun
damentale : una care înțelege 
prin cercetare fundamentală o 
cercetare fără adresă și fără 
viitor și cealaltă, concepția mo
dernă, promovată de partidul 
nostru, care înțelege prin cer
cetare fundamentală o cercetare 
consacrată unor probleme de 
bază ale științei, încărcate de 
mare potențial aplicativ și o- 
rientativ în .concordanță cu inte
resele viitorului societății.

După ce a stibliniat importan
ța actualei Conferințe naționa
le a cercetării științifice, con
vocată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul 
s-a referit pe larg la sarcinile 
ce revin cercetării științifice 
desfășurate de studenți.

Referindu-se apoi la unele as
pecte ale activității de cerceta- 
re în învățămîntul superior, 
vorbitorul a arătat că în anul 
trecut, numai în centrul univer
sitar. București, au fost cuprinși 
în această activitate un număr 
de circa 7 500 studenți,. care au 
abordat un total de peste 3 500 
de teme științifice, aproximativ 
900 dintre acestea fiind lucrări 
cu aplicabilitate practică. O a- 
tenție deosebită s-a acordat sti
mulării și finalizării creației 
științifice și tehnice studențești, 
organizîndu-se concursul și ex
poziția de „Invenții și inovații’ 
studențești". intensifieîndu-se 
participarea studenților la reali
zarea unor lucrări solicitate di
rect de producție.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Trebuie . să arătăm că se 
acționează încă cu încetineală 
din partea asociațiilor studenți
lor comuniști, îh special a ce
lor din învățămîntul tehnic, e- 
conomic și utnanist, pentru a 
trece în mod hotărît la înfăp
tuirea prevederilor din Hotă
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973 cu privire Ia reali
zarea de lucrări de cercetare și 
proiectare solicitate de produc
ție, la orientarea lucrărilor, și 
proiectelor de diplomă spre re
zolvarea unor probleme concre
te ale activității economice, so
ciale, politice și culturale, abor- 
dîndu-se în continuare unele 
teme teoretice, abstracte. De a- 
semenea, aproape trei pătrimi 
dintre studenți nu desfășoară 
organizat activitate științifică 
în condițiile în care peste 75 la 
sută din totalul studenților ob
țin note bune și foarte bune. De 
aceea se impune extinderea 
cercurilor de metodologia cer
cetării pentru studenții din anii 
I și II, sporirea participării stu

denților, în special a celor din 
anii mari, la activitatea știin
țifică desfășurată în cadrul ca
tedrelor.

Vorbitorul a relevat, apoi, în
semnătatea orientării activității 
de cercetare științifică studen
țească în vederea abordării u- 
nor teme majore de interes na
țional, stimulării invențiilor $1 
inovațiilor, sprijinirii inițiative
lor studențești în vederea gene
ralizării experiențelor pozitive 
înregistrate la nivelul facultăți
lor sau institutelor. In aceaotă 
direcție el a arătat că se cere 
un sprijin mai susținut cin 
partea M.E.I. în susținerea fi
nanciară a cercetării științifice 
studențești, precum și din par
tea unităților de cercetare, a 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a filiale
lor și . secțiilor Academiei Repu
blicii Socialiste România, in 
mod deosebit în privința infor
mării largi cu noutățile tehni- 
co-științifice, cît și în ceea ce 
privește îndrumarea de specia
litate.

Plecînd de la faptul că în ac
tivitatea din institute și facul
tăți se manifestă unele rezerve 
nejustificate din partea unor ca
dre didactice de a atrage stu
denții in activitatea de cerceta
re pe bază de contract, a spus 
vorbitorul, va trebui ca, împreu
nă cu organele de învățămînt, 
cu sprijinul organizațiilor de 
partid, să trecem hotărît, în spi- > 
ritul indicațiilor date de dum-•, 
neavoastră, tovarășe secretar 
general, la cuprinderea 'tuturor 
studenților din anii mari la 
munca de cercetare a catedre
lor.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Mă fac ecoul tuturor colegilor 
mei de generație în a exprima, 
cu justificată emoție tinerească, 
acordul și susținerea propunerii 
făcute in raportul prezentat 
conferinței ca la cel de-al 
XI-lea Congres să fie reales în 
înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român tovarășul Nicola» 
Ceaușescu.
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După ce și-a exprimat satis
facția pentru inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a 
sb organiza prima conferință 
națională a cercetării științifice, 
vorbitorul s-a referit la locul 
și rolul acordat în proiectul de 
Program al partidului și în con
cepția partidului nostru în ge
neral cercetării fundamentale.

Citind principalele prevederi 
referitoare la cercetarea funda
mentală, cuprinse in proiectul

Programului partidului, vorbito
rul a subliniat că ele oferă un 
cadru complet de dezvoltare ne
stingherită și multilaterală a 
cercetării fundamentale, deoare
ce se subliniază explicit necesi
tatea ca cercetătorii să contribuie 
la progresul cunoașterii umane, 
Ia dezvăluirea secretelor naturii, 
vieții și societății : nu se lasă 
deoparte, practic, nici unul din 
domeniile noi de cunoaștere, la 
care avem posibilitatea sau șan

Proiectul Programului Parti
dului Comunist Român și pro
iectul Directivelor Congresului, 
a spus vorbitorul, au fost pri
mite în Institutul Cantacuzino, 
întocmai ca și în celelalte uni
tăți de cercetare, cu un senti
ment tonic de încredere, in vii
torul patriei noastre socialiste. 
Ne-am dat adeziunea noastră 
deplină, văzînd în prevederile 
documentelor șl împlinirea ce
lor mal alese năzuințe ale celor 
ce activează în domeniul știin
țelor medicale și biologice.

Ne angajăm ca în munca 
noastră să ținem seama de in
dicațiile repetate ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a ne 
preocupa cu eficiență sporită de 
rezolvarea problemelor de fond, 
de largă perspectivă, ale sănă
tății poporului nostru, ce in
fluențează direct capacitatea de 
muncă, posibilitatea oamenilor 
de a se bucura de roadele mun
cii lor.

Dezvoltarea neîntreruptă a 
institutului, construcțiile, dotă
rile, cadrele care s-au format și 
afirmat în această perioadă, îm
bunătățirea structurii, bogata 
experiență de cercetare și pro
ducție, toate acestea dau posi
bilitatea să răspundem compe
tent și prompt la solicitările ce 
intră în sfera funcțiunilor insti
tutului.

După ce s-a referit pe larg 
la rezultatele bune obținute de 
colectivul institutului, vorbito
rul a spus :

De la publicarea documente
lor Congresului, prin munca 
mai temeinic organizată a con
ducerii institutului și laboratoa
relor, a fiecărui cercetător, ne 
preocupăm mai perseverent de 
ceea ce nu este la nivelul ne
cesar și dorit în activitatea in
stitutului.

Avem încă rezultate științifi
ce pentru care acțiunile de va
lorificare întreprinse nu sînt Ja 
nivelul cantitativ solicitat.

Producția noastră de medii d«

cultură, mijloace de diagnostic 
indispensabile, nu acoperă ne
cesitățile cantitative și calitati
ve ale laboratoarelor din toată 
țara. Avem de făcut față unui 
decalaj ce s-a constituit în de
cursul anilor față de marile 
realizări de virf ale microbiolo- 
giei actuale. Ne vom preocupa 
cu judiciozitate ca, în cadrul 
gospodăririi superioare a timpu
lui, a spațiului și aparaturii, să 
extindem organizarea lucrului 
în două schimburi, să creăm 
posibilități de concentrare a ca
pacității de muncă a cercetăto
rilor pe aspecte bine delimita
te ale unor teme de cercetare. Pe 
un plan mai larg, cred că or
ganizarea muncii în fiecare in
stitut trebuie să elimine și o a- 
numită stare de spirit funcțio
nărească, ce se observă uneori 
la unele cadre de cercetare.

în Institutul Cantacuzino, a 
spus. în continuare vorbitorul, se 
găsesc întrunite de mai multe 
decenii condiții optime de spe
cializare și perfecționare — în 
condiții intensive și cu posibili
tăți concrete de muncă — a 
microbiologilor de la laboratoa
rele de pe cuprinsul țării.

Sintem convinși că unitățile 
interesate vor fi mai receptive 
față de propunerea de a spe
cializa și perfecționa microbio
logic în mod intensiv prin in
tegrarea in activitatea de fieca
re zi a laboratoarelor de înaltă 
calificare a institutului.

Pe aceeași linie de aplicare 
a indicațiilor privind integra
rea învățămînt-producție-cerce- 
tare, am identificat în ultimele 
săptămini posibilitățile materia
le ce avem de a organiza în 
viitor o unitate de cercetare și 
producție pentru mediile de 
cultură. Specificul acestei pro
ducții ar contribui îh mod ho- 
tărîtor la pregătirea viitorilor 
specialiști pentru tehnologia și 
controlul medicamentelor steri
le în industrie, în farmacii și 
în spitale.

Exprimînd deplina .adeziune a 
întregului colectiv al Institutu
lui de cercetări și proiectări e- 
ebipamente termoenergetice, 
vorbitorul a arătat, în ciivîntul 
său, că cercetătorii și' proiec- 
tanții de la această instituție 
sint angajați plenar pe calea in
dicată de partid, de imprimare 
a unui curs tot mai dinamic ac
țiunii de concepție și asimilare 
de noi produse cu caracteristici 
superioare.

Conducerea noastră de partid 
și de stat — a arătat vorbitorul 
— a inițiat o serie de măsuri, 
deosebit de eficace, legate de 
crearea unor pbternice! bâze de 
concepție și de producție a uti
lajelor termoenergetice, ajun- 
gindu-se în prezent ca echipa
mentele pentru centralele elec
trice clasice sâ se fabrice, în 
marea lor majoritate, de către 
industria noastră constructoare 
de mașini.

Una dintre prevederile de cea 
mai mare însemnătate a proiec
telor Programului și Directive
lor — a spus îh continuare vor
bitorul — se referă la necesita
tea reorientării politicii energe
tice în sensul trecerii hotărîte și 
în scurt timp la utilizarea com
bustibililor inferiori.

încă dș la apariția decretului 
cu privire la măsurile de dez
voltare a bazei, energetice și de 
folosire mai judicioasă a com
bustibililor și. a energiei, am în
tocmit în institut, împreună cu 
centrala noastră industrială și 
cu întreprinderile producătoare 
de utilaje energetice, un pro
gram riguros de cercetări pen
tru îmbunătățirea randamente
lor de transformare a energiei, 
prin utilaje cu caracteristici su
perioare și pentru asimilarea de 
noi cazane energetice, industria
le și de încălzire.

Indreptînd întreg efortul de 
breație al specialiștilor noștri în 
direcția asimilării acestor caza
ne. în cele 11 luni au fost pro
iectate |i s-a .trecut la pregăti

rea fabricației unui nuipăr de 8 
tipodimensiuni de cazane din 
gama, tipizată, primele urmînd a 
fi fabricate în cursul anului vii
tor, creîndu-se astfel condițiile 
pentru extinderea consumului 
de lignit și la. cazanele indus
triale. și de încălzire.

De asemenea, cercetările au 
demonstrat posibilitățile concre
te de folosire a combustibililor 
inferiori și au stabilit condițiile 
tehnice deosebite ce trebuie a- 
vute în vedere la proiectarea 
cazanelor de abur respective. 
Bazați pe . rezultatele acestor, 
cercetări, definitivăm în acest 
an. în .prejpișră, mondială, pro-,., 
.iedele de.execuție ale celor mai 
mari cazane energetice ce utili
zează șisturile bituminoase, prin 
aceasta îndeplinind la termen 
angajamentele ce ne-am luat.

Desigur că ritmul alert de asi
milare a noilor utilaje solicită 
cercetătorilor soluții multiple și 
variate. Problema existenței u- 
nei rezerve de cercetare se pune 
cu acuitate, fiind imperios ne
cesară obținerea unui avans al 
cercetării față de solicitările in
dustriei, ceea ce presupune dez
voltarea în continuare a bazei 
noastre de cercetare și mai buna 
utilizare a celei existente.

Toți membrii colectivului nos
tru, în frunte cu comuniștii, a- 
sigurăm conferința, conducerea 
de partid, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui reale
gere în funcția dei secretar ge
neral- al- partidului o susținem 
cu căldură, întrucît prin neobo
sita-! muncă ’ constituie pentru 
noi un pilduitor exemplu de ab
negație, consecvență, intransi
gență și spirit revoluționar — că 
vom îndeplini în mod exemplar 
angajamentul de a realiza cin
cinalul In patru ani și cinci luni, 
luptînd cu toate puterile noastre 
pentru a păstra titlul de insti
tut fruntaș, ciștigat în urma ac
tivității cu bune rezultate des
fășurate în anul 1973.

f--------------------------------- \

@ Care sînt 

principalele 
direcții de utili
zare a fondului 
național de dez
voltare econo
mică si socială ?
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Făurirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei noastre presupu
ne — așa cum subliniază pre
vederile proiectului de Program 
al partidului și proiectului de Di
rective — sporirea în ritm înalt a 
venitului național, repartizarea 
lui judicioasă pentru fondul de 
consum și fondul de dezvoltare, 
„asigurîndu-se atît mijloacele co
respunzătoare creșterii conti
nue a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, cit și 
continuarea dezvoltării puternice 
a economiei naționale, a între
gii societăți". în acest context, 
in spiritul direcțiilor stabilite 
în proiectele de Program și de 
Directive, o importanță deose
bită are utilizarea eficientă, 
rațională a fondului național de 
dezvoltare, căruia i se va aloca 
o cotă de 32—34 la sută din ve
nitul național în viitorul cincinal 
și de 30—32 la sută în perspec
tiva de pînă in anul 1990. Este 
vorba, în ultimă .instanță, de o 
cerință obiectivă fundamentală, 
întrucit numai asigurind o des
tinație bine gindită, optimă, o 
valorificare superioară a acestui 
fond se poate dezvolta în conti
nuare baza tehnico-materială a 
socialismului se poate lărgi baza 
productivă a societății, în vede
rea creșterii susținute a venitu
lui național.

Elaborînd conceptul de fond 
național de dezvoltare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia, la 
Conferința Națională a partidu
lui din iulie 1972, că acesta cu
prinde — în principal — cota 
din venitul național repartizată 
pentru dezvoltare, precum și 
fondul de amortizare, exprimînd 
totalitatea resurselor alocate de 
societate pentru creșterea forțe
lor de producție, pentru lărgirea 
bazei tehnico-materiale a acti- 

V ____________

vității social-culturale. Cores
punzător acestor cerințe cu ca
racter obiectiv, cca mai mare par
te a fondului de dezvoltare va fi 
destinată in întreaga perioadă 
1976—1990 asigurării progresului 
în ritm înalt al industriei și a- 
griculturii, înfăptuirii programu
lui de îmbunătățiri funciare și 
irigații, sistematizării teritoriu
lui, a orașelor și satelor, dezvol
tării construcției de locuințe șa. 
Sînt, cum se vede, direcții de 
utilizare esențiale a fondului 
național de dezvoltare, menite 
să impulsioneze tocmai atinge
rea acelui obiectiv primordial
— respectiv egalizarea nivelului 
de dezvoltare a țării noastre cu 
cel al țărilor socialiste 
din punct de vedere 
economic, apropierea
— pînă în 1990 — a 
României de țările in
dustriale dezvoltate ale 
lumii.

In funcție de preve
derile din proiectele 
de Program și Direc
tive, o importantă cotă 
din fondul de dezvol
tare va fi alocată in
vestițiilor, iar în cadrul 
investițiilor productive, 
dezvoltarea și modernizarea 
producției materiale — căreia i 
se vor repartiza în cincinalul 
viitor circa 90 la sută din to
talul investițiilor din fondurile 
statului. Este vorba de o 
orientare științific fundamen
tată, partidul nostru urmă
rind, permanent, ca eforturi
le de investiții să asigure 
sporuri cit mai mari de pro
ducție și de venit național, deci 
un viguros progres economic și 
social. în această ordine de idei, 
semnificativ este faptul că pon
derea hotărîtoare a investițiilor 
productive — circa 500 de mi
liarde în cincinalul viitor — va

avansate

fi deținută în continuare de in
dustrie ; în cadrul acesteia, 
ramurile ei de bază — energe
tica. metalurgia, construcțiile de 
mașini și chimia — urmează să 
primească 70 la sută din tota
lul investițiilor _ alocate .indus
triei. Totodată, fonduri impor
tante vor fi destinate pentru 
dezvoltarea mai susținută a ra
murilor industriei producătoare 
de bunuri de consum, precum 
și pentru cercetare, pentru do
narea cu tehnică de calcul, în 
scopul extinderii metodelor a- 
vansate de conducere și ges
tiune economică. ’

Cît . privește perspectiva de 
pînă în anul 1990, înfăptuirea

Caracteristică pentru utilizarea 
fondului național de dezvoltare 
atît în noul cincinal, cît și pînă 
in 1990 este folosirea acestuia, 
a investițiilor in condițiile unei 
eficiențe economice superioare. 
A realiza efecte economice maxi
me cu eforturi minime reprezintă 
nu numai o treabă de bun gospo
dar, ci o cerință obiectivă fun
damentală a dezvoltării econo
miei noastre, mai ales finind 
seama de cerința depășirii cît 
mai grabnice a stadiului de 
țară in curs de dezvoltare 
și situării României spre ni
velul statelor industriale dez
voltate din lume. Iată de ce, pe 
bună dreptate, în proiectele de 
documente ale Congresului al

despre proiectul de Directive
acestora

pentru
vastului program de dezvoltare 
economico-sociaiă a țării va ne
cesita realizarea unui volum de 
investiții de aproape 3 000 mi
liarde lei in următorii 15 ani. 
Dacă în cincinalul viitor se vor 
construi circa 2 700 de capacități 
industriale și agrozootehnice 
mai importante iar valoarea 
fondurilor fixe în economie va 
crește cu circa 700 miliarde lei, 
este limpede că în perspectiva 
anului 1990 fondurile producti
ve ale societății vor fi de cite- 
va ori mai mari, ceea ce va în
semna creșterea și moderniza
rea forțelor de producție, crea
rea unei baze tehnico-științifice 
a societății In pas cu evoluția 
civilizației mondiale.

XI-lea al partidului se prevăd 
măsuri clare și precise în acest 
sens, pornind de la planificarea 
investițiilor și continuînd cu 
scurtarea termenelor de execu
ție (nu este un secret pentru 
nimeni faptul că, la ora actua
lă, în nu puține cazuri din di
ferite ramuri, datorită unor defi
ciențe organizatorice, durata de 
realizare a unor obiective este 
cu mult mai îndelungată 
decit cea înregistrată in 

atingerea în cel
timp a parametrilor

alte 
mai 
teh- 
Uti- 
na-

țări), 
scurt 
nico-economici proiectați, 
lizarea eficientă a fondului 
țional de dezvoltare, a investi
țiilor — ca parte principală a 
acestuia — nu constituie o no-

țiune abstractă, situată în sfera 
dezbaterilor teoretice, ci o di
recție de acțiune fundamentală, 
pe traiectoria căreia trebuie să 
se înscrie toate colectivele — în- 
cepînd de la organele de planifi
care și proiectare, de la minis
tere și centrale și pînă la lucră
torul de pe șantier sau din 
noile capacități productive.

Așa cum se subliniază în 
proiectele de Program și de Di
rective, utilizarea cît mai efi
cientă, cu maxime rezultate, a 
fondului de dezvoltare impune 
folosirea intensivă a tuturor 
capacităților de producție, pe 
măsura dării lor în funcțiune, 
prin încărcarea corespunzătoare 
a mașinilor și utilajelor, a su

prafețelor construite. 
Să privim atent la si
tuația existentă în 
unele din unitățile 
noastre productive, fie' 
ele din industrie, a- 
gricultură, construcții 
ș.a. Practic, în destu
le întreprinderi indus
triale, mașini, instala
ții și 
înaltă 
doar 
la sută din poten- 

Aceasta înseamnă,

agregate de 
tehnicitate sînt 
în proporțieutilizate 

de 75—80 
țialul lor. 
pe de o parte, Imobilizarea în
delungată a unei însemnate părți 
diri fondurile investite de stat în 
utilaje care nu produc o mare 
parte din timp, pierzîndu-se, în 
acest fel, un însemnat potențial 
productiv (creșterea coeficientu
lui de schimburi ctțjnumai 0,1 
în cincinalul viitor echivalează 
cu un spor absolut de producție 
de 
și, pe de altă parte, agravarea 
pericolului uzurii morale, dacă 
avem în vedere dinamismul re
voluției științifico-tehnice con-

eirca 30—35 miliarde lei)

temporane, deci amortizarea 
lentă a unora din fondurile fixe.

Tendința pe plan mondial 
este limpede : fondul de amorti
zare trebuie rapid reîntregit, iar 
ca parte componentă a fondu
lui național de dezvoltare, aces
ta trebuie cheltuit cu eficiență 
superioară. Drept urmare, în 
mod firesc, în unele ramuri și . 
întreprinderi, sub puternica in
fluență a revoluției tehnico-ști- 
ințifice, se recurge și se va re
curge în continuare la amortizări 
astfel calculate, îneît să se pre- 
întîmpine efectele negative ale 
uzurii morale. Practica a dovedit 
însă că măsura cea mai judi
cioasă și, în același timp, cea 
mai eficientă pentru prevenirea 
unor atari efecte o constituie 
folosirea deplină, în fiecare în
treprindere și în fiecare moment, 
a tuturor capacităților produc
tive. Interesează, în acest con
text. sporul <le producție, de 
venit național la 1 000 lei fond 
de dezvoltare sau 1 000 lei fon
duri fixe, care vor marca cote din 
ce în ce mai înalte. Cu justifi
cat temei, partidul nostru tra
sează ca directivă a dezvoltării 
noastre viitoare sarcina de a 
crea noi capacități de producție 
numai după ce se asigură în
cărcarea corespunzătoare a celor 
existente, utilizarea integrală a 
mașinilor și utilajelor aflate în 
dotarea unităților. O atare pre
vedere este de natură să o- 
rienteZe ferm deciziile de anga
jare a fondului național de dez
voltare, pentru a obține efecte 
economice maxime la fiecare 
unitate din fondurile de inves
tiții, din ansamblul tuturor mij
loacelor pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socialâ a țării, în ultimă 
instanță, din venitul național.

Dumitru PUGNA 
doctor în economie
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Cu prilejul 
celei de-a XXX-a aniversari 

a Armatei Republicii 
Socialiste România 

Recepție oferită 
de ministrul apărării 

naționale
Vineri seara, în sala de marmură 

a Casei Centrale a Armatei, gene
ralul de armată Ion Ioniță, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, a oferit o recepție 
cu prilejul celei de-a XXX-a aniver
sări a Zilei Armatei Republicii So
cialiste România.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- 
nescu, Gheorghe Pană, Emil Bobu, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, repre
zentanții conducerii unor instituții 
centrale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri activi și în rezervă, co
mandanți de unități și mari unități 
pe frontul antihitlerist, oameni de 
jtiință, cultură și artă, ziariști.

Au luat parte delegația militară so
vietică, condusă de generalul-colonel 
A. T. Altunin, locțiitor al ministrului 
Apărării al U.R.S.S., Erou al Uniunii 
Sovietice, și delegația Comitetului 
Sovietic al veteranilor de război,, în 
frunte cu generalul-locotenent în re
zervă D. I. Smirnov, Erou al Uniunii 
Sovietice. .

Au participat, do asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice, atașați mi
litari acreditați la București.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Depuneri de coroane
'’u prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România, vineri dimineața, 
la Monumentul eroilor patriei și Ci
mitirul militar Ghencea din Capitală 
au fost depuse coroane de flori din 
partea Ministerului Apărării Naționa
le, Ministerului de Interne și Comi
tetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist.

Cu același prilej, la Monumentul 
eroilor sovietici din Capitală au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Ministerului Apărării Naționale, Co
mitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, a Comitetu
lui municipal București al P.C.R. și 
Consiliului popular municipal Bucu
rești.

După depunerea coroanelor, parti
cipant» la solemnități au păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
eroilor căzuți pentru eliberarea pa
triei noastre.

★
La Monumentul eroilor sovietici a 

fost depusă, de asemenea, o coroană 
de flori din partea delegației militare 
sovietice și delegației Comitetului 
sovietic al veteranilor de război, care 
se află în țara noastră, cu prilejul 
sărbătoririi celei de-a XXX-a ani
versări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România. ■

♦
în cursul aceleiași zile, la cimiti

rele și monumentele eroilor români 
și sovietici din țară, căzuți în 
războiul antihitlerist, au fost depuse 
coroane și jerbe de flori din partea 

, orgahelor locale de partid 'și de stat, 
a organizațiilor de masă și obștești, 
a unităților ' militarp; precum și dm 
partea unor întreprinderi șl insti
tuții.

La monumente au făcut de gardă 
militari ai armatei noastre populare, 
membri ai gărzilor patriotice, tineri 
din formațiunile de pregătire pentru 
apărarea patriei, pionieri.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI Stimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al poporului Republicii Democrate Germane, vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, tuturor cetățenilor țării dumneavoastră mulțumirile cele mai cordiale pentru salutul frățesc și bunele urări adresate cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane. Țările comunității statelor socialiste garantează prin legăturile lor multilaterale, prin alianța lor de nezdruncinat cu Uniunea Sovietică, și prin înfăptuirea cu succes a programului complex al integrării economice socialiste schimbarea în continuare a raportului internațional de forțe în favoarea socialismului și păcii și, prin aceasta, dezvoltarea rapidă a fiecărui stat socialist frățesc.Sîntem ferm convinși că relațiile multilaterale de prietenie și colaborare între partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta și adînci și în viitor, în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat la 12 mai 1972, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor muncii din țara dumneavoastră noi succese în edificarea socialismului, multă sănătate și fericire personală.
ERICH HONECKER

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit 
din Germania

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate 
Germane

HORST SINDERMANN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

Cronica

ZIUA NAȚIONALĂ A IRANULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului TEHERANCu ocazia zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperiale, Ziua națională a Iranului, am deosebita plăcere de a adresa Maiestății Voastre, în numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român, precum și în numele meu, cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru continua prosperitate a poporului iranian prieten.Reafirm, cu această plăcută ocazie, convingerea mea că raporturile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Iran vor cunoaște o permanentă dezvoltare, în spiritul celor convenite în cadrul întîlnirilor pe care le-am avut cu Maiestatea Voastră Imperială, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
AMIR ABBAS HOVEYDA

Primul ministru al Iranului TEHERANCu ocazia Zilei naționale a Iranului, sînt bucuros să adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru fericireaDumneavoastră personală, pentru iranian prieten. continua prosperitate a poporului
MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Statele Unite 

Mexicane a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 25 OCTOMBRIE 1974

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 
1 206 221 lei din care 446 718 lei re
port.

EXTRAGEREA . I : 5 39 43 37 18 75 
66 19 2.

EXTRAGEREA a Il-a : 54 12 74 
77 6 56 27 65 15.

Cu prilejul Zilei naționale a Ira
nului, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului iranian al 
afacerilor externe, Abbas Aii Kha- 
latbari.

★
George Macovescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a trimis ministrului fede
ral al afacerilor externe al Repu
blicii Austria, dr. Erich Bielka, o te
legramă de felicitare cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Austria.

★
La București, a fost semnat, vineri 

după-amiază, Protocolul celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică romfino-belgo-luxemburghe- 
ză, care și-a desfășurat lucrările in
tre 21 - și 25 octombrie a.c. Potrivit 
documentului, părțile vor întreprin
de noi acțiuni pentru dezvoltarea și 
diversificarea colaborării și cooperă
rii, reciproc avantajoase, în special 
în domeniile construcției de mașini 
și electrotehnicii, chimiei șl petrochi
miei, agriculturii, cercetării științi
fice.

★
Vineri după-amiază s-a deschis se

minarul pentru activiști ai organiza
țiilor sindicale din unele țări arabe, 
organizat de către U.G.S.R. în cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu". Par
ticipant» au fost salutați de tovară- 

' șui Gheorghe Petrescu, .vicepreședin
te al Consiliului Central-al -U,G.S.R., 
care a subliniat că această manifes
tare se încadrează in contextul bu
nelor relații de prietenie și solidari
tate internaționalistă ale României 
socialiste cu statele arabe. Reprezen
tantul Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe, Mohamed Hosni 
El Sayed, care a luat cuvîntul în nu
mele participanților, a dat o înaltă 
apreciere organizării acestui curs și 
a exprimat satisfacția pentru bunele 
relații care se dezvoltă între Româ
nia și țările arabe, relații care au la 
bază întîlnirile și convorbirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialis
te România, cu conducătorii unor 
state arabe, declarațiile comune sem
nate cu aceste prilejuri.

★
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația de activiști ai Parti

dului Socialist Unit din Germania, 
condusă de Hubert Egemann,. șeful 
Secției transporturi și telecomuni
cații a C.C. al P.S.U.G., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită în schimb de experiență în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Mihai Marinescu, prim-vicepreședin- 
te al. Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, de activiști de partid.

A fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București.

★
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala dr. Olivier' Long, director ge
neral al Acordului General pentru 
Tarife Vamale și Comerț — G.A.T.T. 

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a avut întrevederi la con
ducerile 'Ministerului Afacerilor Ex
terne și Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, asupra unor aspecte ale co
laborării dintre România și G.A.T.T. 
De asemenea a participat la o ma
să rotundă cu cadre de răspundere 
din instituțiile centrale românești și

■ specialiști în domeniul relațiilor xe- 
conomice internaționale, în cadrul 
căreia a avut loc un schimb de ve
deri asupra problematicii negocieri
lor comerciale ce se desfășoară sub 
egida G.A.T.T. și asupra situației co
merciale și monetare internaționale 
actuale. ... .

: ihiir; • * wț ■ U ș ■':■■
• Comisia permanentă a Crucii Roșii 

Internaționale, condusă de președin
tele Sir Geoffrey Newman-Morris, 
întrunită în ziua de 21 octombrie la 
Geneva, a hotărît în unanimitate să 
accepte invitația făcută de Societatea 
de Cruce Roșie din Republica Socia
listă România, ca viitoarea Conferin
ță Internațională a Crucii Roșii să 
aibă loc la București, în toamna anu
lui 1977.

★
La Universitatea din Timișoara au 

început vineri lucrările celui de-al 
3-lea Seminar bienal al filmului et
nografic și folcloric, manifestare ști
ințifică și cultural-artistică cu ca
racter internațional, la care partici
pă, alături de cercetători români, 
specialiști din Franța, R. F. Germa
nia, Iugoslavia, Ungaria.

(Agerpres)

Astăzi este sărbătoarea națională 
a Iranului — ziua de naștere a Șa- 
hinșâhului Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. Țară cu un trecut 
milenar, pe ale cărei meleaguri se 
păstrează vestigii ale uriei strălu
cite civilizații, Iranul se află an
gajat astăzi într-un amplu efort de 
modernizare accelerată, de înnoire 
a structurilor sale economice și so
ciale, înfățișînd tabloul unor remar
cabile realizări în toate domeniile 
de activitate. Caracteristic pentru 
dinamismul economiei iraniene este 
faptul că în ultimii ani produsul 
național brut a crescut în medie cu 
11—12 la sută — unul din cele mai 
înalte ritmuri în rîndul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Inaugurarea, în urmă cu un de
ceniu, a programului de reforme 
social-economice, elaborat de Șa- 
hinșah, a reprezentat un moment 
de hotar în istoria contemporană a 
țării. Se vorbește de altfel despre 
această perioadă ca de o „redescope
rire" a Iranului, care are la bază o 
judicioasă fructificare a imenselor 
sale bogății naturale, în vederea 
accelerării progresului țării. Princi
pala sursă de venituri pentru înfăp
tuirea vastului program de indus
trializare o constituie petrolul, . Ira
nul situîndu-se cu cele 293 milioane 
de tone (în 1973), pe locul al treilea 
în lume între producătorii de „aur 
negru". începînd cu vara anului 
trecut, controlul deplin asupra ex
ploatării și comercializării țițeiului, 
a fost preluat din mina monopoluri
lor străine de către Compania na
țională iraniană a petrolului,, ceeg .. 
ce a permis o sporire cohs'iâeî'abilă 
a veniturilor statului și, '-peBâceâs® 
bază,' canalizarea de noi .fonduri, 
pentru industrializare.

Pafălel' cu dezvoltarea industriei 
extractive și petrochimice au apă
rut noi ramuri industriale — con-

itrucții de mașini, energetică, ci
ment, siderurgie ; o puternică dez
voltare a cunoscut agricultura. O 
preocupare constantă a statului ira
nian o reprezintă dezvoltarea învă- 
țămintului, îmbunătățirea condiții
lor de trai ale poporului, a asis
tenței sociale.

Sărbătoarea de astăzi a poporului 
iranian constituie un. fericit prilej 
de a evoca cu satisfacție bunele 
relații de colaborare prietenească 
statornicite între România și Iran, 
la a căror evoluție pozitivă O 
contribuție de cea mai mare însem
nătate au adus-o vizitele reciproce 
întreprinse- în Iran și, respectiv, în 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr — sol
date cu rezultate remarcabile pe 
planul adîncirii'și diversificării ra
porturilor de cooperare româno- 
iraniene.

In baza acordurilor și înțele
gerilor încheiate în ultimii ani în
tre cele două țări, România parti
cipă la realizarea unor importante 
obiective economice iraniene. Con
struirea în comun a uzinei de trac
toare de lai Tabriz, a complexului 
de industrializare a lemnului de pe 
rîul Neka, a fabricii de produse so
dice de lingă Shiraz, a complexului 
agrozootehnic de la Rasht, partici
parea specialiștilor români la con
struirea unor sisteme hidroenerge
tice, la valorificarea unor zăcămin
te subterane etc. — toate la un loc 
constituie o ilustrare elocventă a 
posibilităților de colaborare, dar și 
a dorinței ambelor popoare de a 
ștrîpge, și mai mult legăturile din-: 
tre .ele, în interesul .reciproc, al

■ cauzei .apropierii și prieteniei între ' 
popoare, al înțelegerii și păcii- în 
lume.

D. ȚINU

Recepție oferită de ambasadorul Iranului
Cu prilejul aniversării Zilei de 

naștere a Maiestății Sale Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr 
— sărbătoarea națională a Iranului 
'— ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Aii R'e'za Bahrami, a oferit vi
neri o recepție.

Au participat Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului, Nico
lae Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale, Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, An
gelo Miculescu și Mihail Florescu,

miniștri, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, acad. Mi1- 
ron Nicolescu, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prie
tenie România—Iran, reprezentanți 
ai conducerii unor ministere și insti
tuții centrale economice, oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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volei: Întrecerile
pentru titlurile lumii
Echipa masculină de volei a Polo

niei își continuă seria victoriilor în 
campionatul mondial de la Ciudad 
de Mexico, fiind singura formație 
neînvinsă pînă în prezent. în ziua a 
3-a a turneului final, voleibaliștii 
polonezi au întrecut cu scorul de 
3—2 (15—7, 15—9, 13—15, 12—15, 15—5) 
echipa R. D. Germane, deținătoarea 
titlului mondial. La rîndul său, echi
pa U.R.S.S. a învins cu 3—0 (15—10, 
16—14, 18—16) formația Japoniei,
campioană olimpică, în timp ce se
lecționata Cehoslovaciei a întrecut 
cu 3—1 (16—18 15—5, 15—13, 15—4)
echipa României.

în turneul final feminin de la Gua
dalajara, s-au înregistraț următoarele 
rezultate : Japonia—România 3—0 
(15—6, 15—2, 15-12) ; U.R.S.S.—R. D. 
Germană 3—0 (15-13, 15—11, 15—7) ; 
Coreea de Sud—Ungaria 3—1 (15—5, 
15—7, 8—15, 15-5).

vremea

Campionatele naționale de box
Ultima gală semifinală a fost pro

babil cea mai reușită din întregul 
turneu al campionatelor naționale, 
într-un fel era și normal să se în- 
timple astfel, boxerii mai buni leh- 
nico-tactlc și mai puternici fizic tre- 
cînd prin sita calificărilor. în această 
idee, să sperăm că gala finalelor, 
programată duminică dimineață de la 
ora 10, va atinge un nivel superior 
tuturor celorlalte reuniuni. Ieri au 
obținut dreptul de a lupta direct pen
tru centurile tricolore la cinci cate
gorii, în general, pugiliștii cei mai 
merituoși. La categoria muscă, cam
pionul de anul trecut, constănțeanul 
X. Fahredin l-a întrecut clar la puncte 
pe bătăiosul I. Gavrilă din Buzău, în 
timp ce brăileanului Robu Niță i-a 
fost acordată decizia, tot la puncte, 
în fața lui Dinu Condurat (Steaua). 
Ar fi însă de Spus că tînărul brăilean, 
după ce a boxat bine vreme de patru 
minute, a cedat pasul. Insuficientă 
pregătire fizică aveam s-o constatăm 
mai tîrziu și la celălalt semifinalist 
brăilean, Costică Dafinoiu, mult mai 
puțin norocos însă decît minusculul 
său coleg de sală. La categoria ușoa
ră, vom urmări în finală de-acum 
tradiționalul meci Cuțov—Dobrescu.

Dacă triplul campion național Cuțov 
a învins ușor, prin abandon r. II, pe 
M. Hozo (U.M. Timișoara), în schimb 
Dobrescu a trebuit să infrîngă o re
zistență mult peste așteptări din partea 
constănțeanului C. Lică. Mai mult, 
în rundul al doilea, Lică boxase atit 
de viguros și de bine, îneît fusese 
pe punctul de a ne lăsa' fără... 
derbi 1 Abia în ultimele trei mi
nute, obosit de seriile primite la 
corp, Lică n-a mai făcut față rit
mului impus de Dobrescu și a pier
dut meciul la limită. La categoria 
semimijloeie, Victor Zilberman, pînă 
acum de șase ori consecutiv cam
pion, pare-se că rămîne cel mai tare 
pugilist al acestei categorii. El l-a 
învins prin K.O. după două minute 
pe Al. Popa (C.S.M. Cluj-Napoca) și 
se va confrunta cu brașoveanul Da
mian Cimpoieșu care l-a întrecut la 
puncte pe I. Fuicu (U.M. Timișoara). 
O finală inedită la categoria mijlo
cie mică : Al. Tîrboi de la Farul 
(b.p. Tudor N. — Metalul) contra 
I. Mocanu de la Metalul Bocșa Ro
mână (b.p. V. Filip — Farul).

Meciurile-vedetă ale reuniunii, 
ambele la categoria semigrea, au co
respuns doar în parte. . Dacă Mircea

Simon (Dinamo) s-a comportat iarăși 
pe măsura promisiunilor pe care hi 
le face de multă vreme maestrul 
C. Nour, fostul tipograf de la Com
binatul „Casa Scinteii" învingîndu-1 
detașat la puncte pe reșițeanul 
C. Văran, nu același lucru îl putem 
spune despre cealaltă speranță a 
boxului nostru, Costică Dafinoiu. A- 
cest tînăr pugilist, care și-a cîștigat 
repede popularitate printre ama
torii de box, s-a prezentat ieri mai 
puțin viguros decît altădată și total 
neinspirat tactic. După ce ciștigase 
primul rund, provocînd și un K.D. 
adversarului — Marin Constantinescu 
(Metalul București) — el s-a angre
nat într-o încăierare de nedescris 
care s-a încheiat cu un rezultat ce 
nu-1 putuseră dobîndi nici Carillo, 
nici Parlov : K.O. 1 Ar mai fi de 
spus că „lateralele" lui M. Constan
tinescu sînt într-adevăr de temut, 
dar că felul său de a lupta coincide 
numai în anumite puncte cu boxul. 
Deci vom vedea o finală mai puțin 
așteptată, Mircea Simon — M. Con
stantinescu, la categoria semigrea.

Valeriu MIRONESCU

Campionatele mondiale 

de gimnastică

VARNA 25 (Prin telefon de la tri
misul „Agerpres". — Campiona
tele mondiale de gimnastică de 
la Varna au continuat vineri, 
cu întrecerile feminine ale con
cursului individual compus la care 
au participat 36 de sportive califi
cate din competiția pe echipe. La 
acest concurs au evoluat și toate 
componentele echipei României. Ti
tlul mondial a revenit cunoscutei 
gimnaste sovietice Ludmila Turișce- 
va cu 78,450 puncte. Eai a fost ur
mată în clasament de Olga Korbut 
(U.R.S.S.) — 77,650 puncte și Ange
lika Hellmann (R. D. Germană) — 
76,875 puncte. Dintre reprezentante
le noastre, Alina Goreac s-a clasat 
pe locul 8 cu 75,925 puncte, iar Anca 
Grigoraș a ocupat locul 12 cu 75,125 
puncte.

Astăzi sînt programate întrecerile 
concursului individual compus (mas
culin), pentru care s-au calificat și 
gimnaștii români Dan Grecu și N. 
Oprescu. Duminică vor avea loc fi
nalele pe aparate.

La invitația secretarului relațiilor 
externe al Statelor Unite Mexicane, 
Emilio O. Rabasa, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a efec
tuat o vizită oficială în Mexic între 
22 și 25 octombrie 1974.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe român a fost primit de 
președintele Statelor Unite Mexi
cane, Luis' Echeverria.

■Ministrul de externe român a 
transmis președintelui Luis Echever
ria un călduros mesaj de prietenie și 
urări de prosperitate poporului me
xican din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, 
George Macovescu i-a înmînat, din 
partea șefului statului român, invi
tația cordială de a vizita România. 
Președintele Luis Echeverria a ac
ceptat cu multă plăcere această in
vitație și l-a rugat pe ministrul ro
mân să transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu expresia priete
niei și caldei afecțiuni pe care po
porul și guvernul mexican le nutresc 
față de poporul și guvernul român.

Ministrul român de externe a avut 
Întrevederi cu Jose Campillo Saenz, 
secretarul pentru comerț și indus
trie al guvernului mexican, și Hora
cio Flores de la Pena, secretarul pa
trimoniului național.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România și secre
tarul relațiilor externe al Statelor 
Unite Mexicane au avut convorbiri, 
in cursul cărora au fost abordate 
chestiuni privind dezvoltarea relații
lor bilaterale, precum și unele pro
bleme internaționale de interes co
mun pentru cele două țâri.

în cursul discuțiilor, ministrul 
George Macovescu și secretarul rela
țiilor externe, Emilio O. Rabasa, 
au constatat cu mare satisfacție evo
luția deosebit de pozitivă a relațiilor 
româno-mexicane și au reafirmat 
hotărîrea guvernelor lor de a ampli
fica și a consolida cooperarea și 
schimburile in. toate domeniile de 
interes comun.

în acest sens, ca și în scopul de a 
crea un cadru juridic cît mai adec
vat pentru stimularea dezvoltării re
lațiilor bilaterale, care să contribuie 
la intensificarea cooperării economi
ce și la o mai bună cunoaștere reci
procă a valorilor spirituale ale celor 
două popoare, cei doi miniștri de ex
terne au semnat, în numele guver
nelor țărilor lor, un acord comer
cial și un acord de cooperare cul
turală.

De asemenea, ei au luat în discu
ție utilitatea inițierii de negocieri 
între țările lor în vederea încheierii 
de noi acorduri în domeniile coope
rării economice pe termen lung, al 
cooperării științifice și tehnice și in 
alte domenii.

Cei doi miniștri de externe au a- 
preciat că intensificarea schimburi
lor de păreri și a cooperării recipro
ce în probleme bilaterale, precum și 
în cadrul organismelor internațio
nale sînt de natură să contribuie la 
o mai mare apropiere între Româ-'1'i 

i nia-și Mexic. ■ .'if,'.-!. :<>•••><«
Miniștrii de externe ai- României 

și Mexicului au procedat la un am- , 
piu schimb de vederi asupra proble
melor internaționale care interesea
ză cele două țări și au constatat cu 
satisfacție similitudinea punctelor 
de vedere în chestiunile abordate.

Cei doi miniștri au apreciat că 
trăsătura fundamentală a epocii 
noastre o constituie afirmarea tot 
mai crescîndă a voinței popoarelor 
de a trăi libere, în conformitate cu » 
principiile coexistenței pașnice, de a 
intensifica și mai mult cooperarea 
între ele, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității juridice în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
dreptului popoarelor la autodetermi
nare, interzicerii utilizării forței și 
amenințării cu forța în relațiile din
tre state. Ei au scos în evidență in 
mod deosebit că, în vederea stator
nicirii unor relații democratice între 
toate statele, este necesară instau
rarea unui climat de pace șl secu
ritate în lume și asigurarea avanta
jului reciproc în cadrul cooperării și 
schimburilor economice.

In acest context, ei au subliniat 
rolul, din ce în ce mai important, pe 
care îl au țările mici și mijlocii în 
dezbaterea problemelor fundamen
tale ale umanității, în găsirea de so
luții adecvate pentru aceste proble
me și au pus în evidență necesitatea 
absoluță ca aceste țări să participe, 
în măsură crescîndă, la adoptarea 
hotărîrilor privind problemele care 
le afectează. în același timp, ei au 
reliefat contribuția valoroasă a aces
tor țări în lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste de dominație și dictat.

Scoțînd în evidență apartenența 
României și Mexicului la grupul ță
rilor în curs de dezvoltare, cei doi 
miniștri au apreciat că o cerință in
dispensabilă pentru întărirea păcii 
și progresului umanității o constituie 
identificarea și aplicarea de metode 
care să permită eliminarea diferen-

*

Răspunzînd solicitării trimisului A- 
gerpres, președintele Mexicului, Luis 
Echeverria Alvarez, a răspuns în le
gătură cu vizita sa în România, ur
mătoarele :

„Domnul președinte al României 
mi-a transmis, prin domnul ministru 
de externe, o invitație pe care, bine
înțeles, am acceptat-o. Cînd îmi va fi 
posibil, cu toată plăcerea am să răs
pund acestei invitații. Cred că vizita 
va contribui, mai decisiv, la apropie
rea între țările noastre. Vizitele de 
stat, apropierea între șefii de state, 
cunoașterea personală sînt foarte fe

țelor de nivel economic și social 
existente între țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare, ceea ce 
implică promovarea unei largi coo
perări echitabile și reciproc avanta
joase pentru toate Statele.

Miniștrii de externe român șl 
mexican au reafirmat sprijinul de
plin al țărilor lor față de dreptul 
imprescriptibil și inalienabil al tutu
ror statelor de a dispune de resur
sele lor naturale, în conformitate cu 
cerințele dezvoltării economice șl 
sociale ale popoarelor lor.

Cei doi miniștri de externe au sub
liniat importanța pe care o prezintă 
pentru crearea unei noi ordini eco
nomice în lume adoptarea Cartei 
drepturilor și obligațiilor economice 
ale statelor, propusă de președintele 
Luis Echeverria, șl șl-au exprimat 
convingerea că această cartă va con
stitui un instrument eficace în ve
derea creării unui nou cadru juridic 
In relațiile economice internaționale, 
cadru fondat pe echitate și justiție. 
De asemenea, ei au dat expresie ne
cesității urgente ca această cartă să 
fie aprobată în cursul actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

In legătură cu Conferința mondia
lă a populației, care a avut loc re
cent la București, sub înaltul pa
tronaj al președintelui Nicolae 
Ceaușescu, cei doi miniștri de ex
terne au reafirmat semnificația' deo
sebită pe care o are documentul a- 
doptat la terminarea conferinței, 
„Pentru o lume mai dreaptă", docu
ment care consacră adeziunea comu
nității internaționale la idealurile de 
progres social al umanității.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat necesitatea imperativă de 
a sc adopta măsuri eficace pentru 
realizarea dezarmării generale, în 
special a celei nucleare, precum și 
pentru alocarea resurselor care as
tăzi sînt folosite pentru producerea 
și achiziționarea de arme la reali
zarea unor programe care să permi
tă accelerarea progresului economic 
și social al țărilor în curs de dez
voltare. în acest context, cei doi 
miniștri au subliniat semnificația deo
sebită a creării unei zone denuclea- 
'rizate în America Latină, consfinți
tă prin Tratatul de la Tlatelolco, evi
dențiind, totodată, rolul important 
pe care l-a jucat România pentru ca 
regiunea Balcanilor să devină o zonă 
lipsită de arme nucleare, o regiune 
a păcii și a cooperării. ,

Cei doi miniștri de externe au ex
primat părerea că, în ceea ce pri
vește Conferința general-europeană , 
pentru securitate și cooperare, a- 
ceasta reprezintă un efort deosebit, 
constructiv, pentru consolidarea pă
cii și a înțelegerii în întreaga lume.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, cei doi miniștri de ex
terne au apreciat ca pași deosebit de 
pozitivi acordurile de separare a for
țelor militare ale părților în conflict 
și au subliniat necesitatea de a se 
ajunge la o pace justă și durabilă în 
regiune, pe baza retragerii trupelor '< 
fsraeliene din teritoriile ocupate, ga
rantării suveranității - și' - integrității • ” 
teritoriale ale tuturor statelor din re
giune; precum și adoptării de măsuri 
corespunzătoare care sâ'’'"garanteze 
poporului palestinean un viitor li
ber, demn.

Reafirmînd sprijinul lor la soluțio
narea pe cale pașnică a problemelor 
controversate și subliniind necesita
tea de a se respecta independența și 
integritatea teritorială a tuturor sta
telor, cei doi miniștri și-au expri- „ 
mat sprijinul lor față de eforturile 
care se întreprind, în prezent, în 
scopul rezolvării conflictului din Ci
pru, pentru realizarea unei înțele
geri durabile, care să asigure con
viețuirea pașnică, pe. baza deplinei 
egalități în drepturi, a tuturor cetă
țenilor statului cipriot.

Miniștrii de externe ai celor două 
țări și-au exprimat îngrijorarea față 
de situația de conflict existentă în 
Asia de sud-est și au subliniat nece
sitatea de a fi îndeplinite integral 
prevederile Acordurilor .de la Paris 
pentru a se pune capăt acestei si
tuații, pe baza exercitării dreptului 
la autodeterminare a popoarelor din 
această parte a lumii.

Cei doi miniștri de externe au sub- \ 
liniat necesitatea întăririi rolului șl 
eficienței O.N.U., pentru ca această 
organizație să-și poată îndeplini mi
siunea sa de menținere a păcii în 
lume, de dezvoltare a cooperării in
ternaționale și de eradicare a colo
nialismului și a discriminării rasiale.

Ministrul de externe al României, 
George Macovescu, a exprimat se
cretarului relațiilor externe al 
Mexicului, Emilio O. Rabasa, profun
dele sale mulțumiri pentru primirea 
prietenească și ospitalitatea caldă ce 
i-au fost acordate în timpul vizitei 
în Mexic. Ministrul român i-a adre
sat, totodată, invitația cordială de a 
efectua o vizită oficială în România.

Secretarul relațiilor externe me
xican, Emilio O. Rabasa, a accep
tat cu plăcere această invitație, ur- , 
mind ca data vizitei să fie stabilită 
pe cale diplomatică.

cunde, deschid multe porți și string 
multe legături.

Relațiile dintre România și Mexic 
sînt la un nivel înalt, cum nu au 
fost niciodată. Recentul schimb de 
ambasadori, prezența unei numeroase ii 
delegații mexicane la București, cu 
prilejul Conferinței mondiale a popu
lației, și a unei delegații cultural- 
artistice. — care a fost nu numai la 
București, ci și în provincie și a pu
tut discuta cu țăranii, întoreîndu-se 
cu toții foarte mulțumiț; — toate a- 
cestea vin să confirme dorința noas
tră reciprocă de a ne cunoaște mal 
profund".

Ieri in țară : Vremea a continuat să 
sa răcească. Cerul a fost schimbător, 
mai mult noros in jumătatea de nord- 
vest a țării, unde au căzut ploi cu ca
racter îocai. Ploi izolate s-au mal 
semnalat în nordul Dobrogel. In zona 
de munte precipitațiile au lost si sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
a suflat moderat. Temperatura la ora 
14 oscila între 4 grade la Topllța și O- 
dorhel și 15 grade la Titu, Grlvița, 
Măicănești, Hîrșova, Tulcea și Sfîntu- 
Gheorghe Deltă. în zona de munte pe 
alocuri s-a produs chiciură. In Bucu- 
.rești : Vremea a continuat să se ră
cească ușor. Cerul a fost variabil. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
23 și 29 octombrie. In țară î Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul varia
bil, mai mult noros in nordul țării, unde 
vor cădea ploi locale. In zona de mun
te precipitațiile vor fi șl sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere ușoa
ră. Minimele vor fi între minus 1 și 
plus 9 grade, iar maximele între 10 
șl 20 grade, local mai ridicate. In prima 
noapte se vor menține condițiile atmo
sferice pentru producerea brumei. Cea
ță seara și dimineața. In București : 
Vreme relativ frumoasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară. Ceață 
seara șl dimineața.

cinema
• Alexandru Macedon : SCALA 
— 8,45; 11,301 14,30; 17,30; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 12; 15; 17,45; 20,30. 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5132) — 17, (5133) — 20,15.
• Nona : LUMINA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Misterul vasului „Mary Deare44 :
PATRIA — 9,30; 12,15; 15; 17,30; 20, 
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15;
16; 18,30; 20,45, FAVORIT — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O madonă In plus : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 16; 18; 20,15.
• Sfinta Tereza și diavolii : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Vizuina vulpii : CAPITOL — 
9,15; 11,30'; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
q Extravagantul domn Deeds : 
VICTORIA — 9,30; 12; 15; 17,45; 
20,30, VOLGA — 9,30; 12,30; 15;

17,30; 20, MIORIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Tatăl risipitor : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18;
20,15.
o Ruy Bias : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Ordinul Ana : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
® Sufletul negrului Charley: EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 
11,15; .13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Planeta sălbatică : FERENTARI 
— 16; 18; 20.
O Atac Împotriva Iui Rommel : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Porțile albastre ale orașului : 
CRÎNGAȘ1 — 16; 18,15.
® Program pentru copii : DOINA 
— 9,45; 16.

'A Piele de ihăgar : DOINA — 11: 
13,15; 17130; 20, ARTA — 15,30;
17,45; 20.

• Stromboli — 14,30, Cinemato
graful canadian de animație — 
16,30, Marinarul de pe Gibraltar
— 18,45; 20,45 : CINEMATECA (sa
la Union).
o Prietena mea Sybille : ARTA
— 15,30; 17,45; 20.
© Goana după aur : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20.
© Vandana : UNIREA — 16; 19, 
PACEA — 13; 16; 19, BUZEȘTI — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Ultima luptă î POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
q Mihai Viteazul : MUNCA — 
15,30; 19.
e Scurtă vacanță : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Floarea de piatră : VIITORUL
— 16; 18; 20.
© Fără un adio : BUCEGI — 16; 
18; 20.
q „Stejar*4 — extremă urgență : 
PROGRESUL — 16; 18; 20, ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16 ; 18; 20.
o Rîul roșu : MOȘILOR — 15,30; 
13; 20,15.

• în cer și pe pămînt : RAHOVA 
— 16; 18; 20.
q Tunurile din Navarone i COS
MOS — 15,30; 19.
e Trei inocenți : VITAN — 15,30; 
18; 20.
© Poliția sub acuzare î FLACA- 
RA — 15,30; 17,45; 20.
a Cazul Astrid ; CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA — 16; 18; 20.

teatre
o Teatrul Național București (sala 
mică) : Dulcea pasăre a tinereții
— 19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mihai Brediceanu
— 20.
o Opera Română : Turandot — 19. 
O Teatrul de operetă : Vînt de li
bertate — 19,30.
a Teatrul de comedie : Mutter 
courage — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Noile suferințe ale tînărului „W44
— 19,30.
• Teatrul Mic : Cu cărțile pe față
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara44 (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
e Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă44 : Scufița 
cu trei... iezi — 9,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
a Teatrul satiric-itauzlcal „C. Tă- 
nase'4 (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar î — 19,30, (sala 
Victoria) : Un băiat de zahăr... 
ars — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu44 : Eu sînt tatăl co
piilor — 19,30.
© Teatrul Țăndărică (sala din Ca
lea Victoriei) : Bu-Ali — 15.
q Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Procese... — 20.
o Circul de stat : Matineu pentru 
elevi — 16, Marele spectacol —
19.30.

10,00 Micii meșteri mari.
10.20 Eroi îndrăgiți de copii : 

„Năzdrăvanul Dennis44.
10.45 Cărți și idei.
11,05 Bucureștiul necunoscut.
11.20 Telecinemateca.
12,55 Telex.
13,00 Transmisiuni sportive :
13,00 Campionatele, mondiale de 

gimnastică. Finale. înregis
trare de la Varna.

15,00 Fotbal : Politehnica Timișoa
ra — F.C. Argeș (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Timișoara.

15.45 Handbal masculin : Dina
mo — Steaua. Transmisiune 
directă de la stadionul Dina
mo (repriza J).

16,15 Repriza a II-a a meciului de 
fotbal Politehnica Timișoa
ra — F. C. Argeș.

16.45 Repriza a II-a a meciului de 
handbal Dinamo — Steaua. -

17.15 Campionatele mondiale de 
gimnastică : Finale. Trans
misiune de la Varna.

17.30 Teleglob : Teheran — Tabriz.
17.50 Caleidoscop cultural-artistic 

— emisiune de informație și 
actualitate literară, teatrală, 
cinematografică și plastică.

18,10 Avanpremieră.
18.15 Dincolo de val — film docu

mentar, producție a studiou
lui „Al. Sahia44.

18,25 Luna creației originale româ
nești : „Din grădina cu flori 
multe44.

19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal a Politica parti

dului — voința întregului 
popor.

20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Publicitate.
20.50 Film serial : Omul și orașul. 

„Accident pe‘ șoseaua Tur
ner'4.

21,40 Telejurnal • Sport.
22,00 întâlnirea de la ora zece... — 

magazin muzical-distractiv.
23,00 închiderea programului.
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NAȚIUNILE UNITE 25 (De la co
respondentul Agerpres). — în dis
cursul rostit cu prilejul sărbătoririi 
jcelei de-a 29-a aniversări a Organi
zației Națiunilor Unite, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, a 
Subliniat, între altele, marile schim
bări intervenite în lume în aceste 
aproape ,trei decenii care au trecut 
de la fondarea Națiunilor Unite și 
eforturile ce se depun pentru ca or
ganizația să țină pasul cu ele și să 
rezolve cu eficiență și eficacitate 
problemele majore ale contempora
neității. .„Națiunile Unite — a spus 
Kurt Waldheim — trebuie să tradu
că voința colectivă a statelor mem
bre în acțiuni pozitive, în elaborarea 
de tehnici politice mai cuprinzătoa
re, pentru prevenirea războiului și 
soluționarea conflictelor". Subliniind 
faptul că, în acest an, O.N.U. a tre
cut la abordarea cu o hotărîre mai 
jnare ca oricînd în trecut a proble
melor economice, secretarul general , 
a insistat asupra imperativului tre
cerii, imediate la acțiune, pentru re
zolvarea, printr-un efort concertat și 
de durată al tuturor statelor mem
bre, a chestiunilor . economice a<;ute 
care confruntă întreaga omenire.

Ziua Organizației Națiunilor Uni
te a fost marcată printr-un concert 
festiv, care a avut loc în marea sală 
albastră a Adunării Generale, susți
nut de Filarmonica Noii Japonii și 
de Orchestra de coarde Toho, sub 
bagheta renumitului dirijor nipon, 
Seijo Ozawa. După concertul pentru 
coarde nr. 16 în fa major, opus 135, 
de'Ludwig van Beethoven, formația 
niponă a prezentat în premieră mon
dială o lucrare compusă special pen
tru Națiunile Unite, intitulată „Ce
rul, Pămîntul și Omenirea".

UNESCO este chemată să participe 
activ Ia promovarea păcii și colaborării 

între state și popoare 
Intervenția șefului delegației române la dezbaterile 

Conferinței generale a UNESCO

al președintelui Nicolae Ceausescu 
adresat nedintelai Zambiei

cu prilejul celei de-a X-a aniversări a Zilei naționale

ZIUA NAȚIONALĂ A AUSTRIEI

PARIS 25 (Agerpres). — în cadrul 
dezbaterilor Conferinței Generale a 
UNESCO a luat cuvintul șeful dele
gației române la actuala sesiune, 
ambasadorul Pompiliu Macovei.

Vorbitorul a evidențiat faptul că 
România militează cu consecvență, 
dinamism și fermitate pentru crește
rea și întărirea continuă a rolului 
UNESCO în stimularea cooperării 
științifice și culturale internaționale, 
în soluționarea marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea. Alături de 

'celelalte organizații internaționale — 
a subliniat delegatul român — 
UNESCO poate contribui într-o mă
sură însemnată la găsirea unor solu
ții care să fie conforme cu interesele 
tuturor națiunilor, să stimuleze parti
ciparea tuturor statelor la activitățile 
și la conducerea treburilor organiza
ției în condiții de perfectă egalitate 
și echitate, să urmărească aplicarea 
cit mai largă a principiului consensu
lui în adoptarea hotărîrilor. contri
buind astfel la democratizarea rela
țiilor internaționale. UNESCO, a 
subliniat vorbitorul, este și ea che
mată să contribuie activ la promo
varea păcii și înțelegerii internațio

nale, la progresul și bunăstarea tutu
ror popoarelor prin acțiunea sa inte
lectuală, etică și operațională, prin 
mijloacele și competențele specifice 
de care dispune. Reprezentantul ro
mân a subliniat că țara noastră a 
sprijinit și va sprijini cu fermi
tate toate acțiunile întreprinse de 
UNESCO în cadrul luptei pentru li
chidarea oricăror forme de domina
re colonialistă a popoarelor, a poli
ticii de apartheid și de discriminare 
rasială, pentru eliberarea națională și 
socială, astfel îneît toate popoarele să 
poată beneficia de cuceririle științei 
și de binefacerile culturii.

Arătînd că România acordă o aten
ție deosebită dezvoltării cooperării în 
domeniile educației, științei, culturii 
,și informației pe plan regional și 
subregional, în scopul unei mai bune 
cunoașteri, al înțelegerii și respectu
lui reciproc între popoare, vorbitorul 
a relevat, de asemenea, importanța 
primordială pe care țara noastră o 
atribuie consolidării păcii, edificării 
securității, dezvoltării cooperării în 
Europa și, în acest cadru, activități
lor de colaborare între țările balca
nice.

DEZBATERILE DIN C0NS1MLL DE SECURITATE
NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager- 

presj. — în cadrul dezbaterilor din 
Consiliul de Securitate referitoare la 
relațiile dintre O.N.U. și Republica 
Sud-Africană, delegațiile Camerunu
lui, Kenyei și Mauritaniei au pre
zentat, vineri, un proiect de rezolu
ție, în conformitate cu care Consiliul 
ar urma să recomande Adunării Ge
nerale „expulzarea imediată a Afri

cii de Sud din Organizația Națiuni
lor Unite în conformitate cu articolul 
6 al Cartei". în baza acestui articol, 
orice stat membru care încalcă in 
mod persistent principiile conținute 
în Cartă poate fi exclus din Organi
zație de către Adunarea Generală, la 
recomandarea Consiliului de Secu
ritate.

Convorbiri cehoslovaco-iugoslave
PRAGA 25. (De la coresponden

tul Agerpres). Miloș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
și-a încheiat, vineri, vizita oficială 
în R.S. Cehoslovacă. In comunica
tul comun dat publicității se preci
zează că părțile au examinat evolu
ția relațiilor bilaterale și au făcut un 
schimb de păreri asupra unui larg 
cerc de probleme politice Interna
ționale. S-a dat o apreciere pozitivă

procesului de destindere în lume și 
s-a evidențiat însemnătatea pe care 
o reprezintă progresul obținut pină 
acum în relațiile și colaborarea din
tre țările europene. S-a constatat că 
la conferința general-europeană au 
fost obținute asemenea rezultate care 
creează condiții pentru încheierea 
cu succes a celei de-a doua faze, ca 
și pentru convocarea într-un viitor 
apropiat a fazei finale la cel mai 
înalt nivel.

Declarații de politică externă 
ale șefului statului francez

PARIS 25 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Es- 
taing, a ținut o conferință de presă 
consacrată în special problemelor in
ternaționale. El a adresat invitația 
șefilor de guverne din, țările membre 
ale C.E.E. să participe la o conferin
ță la nivel înalt, care ar urma să se 
țină la sfîrșitul lunii noiembrie sau 
începutul lunii decembrie la Paris.

Președintele a opinat că criza eco
nomică mondială va fi de lungă du
rată și că ea afectează cu prioritate 
domeniile energetic, alimentar și fi
nanciar. Pentru a face față acestei 
crize — a precizat el — politica ex
ternă a Franței are la bază, in primul 
rind, principiul afirmării suverani
tății deciziei. El a relevat refuzul 
Franței de a adera la un eventual 
„front al importatorilor de petrol". 
El a preconizat pentru începutul anu
lui 1975 organizarea unei conferințe 
Internaționale asupra energiei,la care 
»ă participe reprezentanți ai țărilor

exportatoare de petrol, ai țărilor in
dustrializate și ai țărilor neindus
trializate. Majorarea prețului materii
lor prime și, îndeosebi, al energiei 
este, după opinia președintelui Fran
ței, unul din factorii dezechilibrului 
niondlâi, ceilalți factori' fiind inflația 
și dezorganizarea sistemului monetar 
internațional.

în sfirșit, abordînd situația din 
Orientul Apropiat, președintele fran
cez a insistat asupra faptului că orice 
soluție în. această regiune a lumii va 
trebui să fie găsită pe baza unei con
certări și nu a unei confruntări. 
După opinia sa, în această perspec
tivă, problema palestineană capătă 
un caracter nou. El a precizat că 
poporul palestincan, a cărui existen
ță este recunoscută de comunitatea 
internațională. „trebuie să dispună 
de o patrie" și că această problemă 
se impune a fi abordată în cadrul 
negocierilor internaționale consacra
te situației din Orientul Apropiat.

ITALIA

Noi consultări 
privind soluționarea 
crizei de guvern

ROMA 25 (Agerpres). — Amintore 
Fanfani, lider al Partidului Demo- 
crat-.Creștin, însărcinat de președin
tele Italiei, Giovanni Leone, cu for
marea unui nou guvern, a renunțat 
la misiunea sa, vineri seara, infoj- 
mîndu-1 despre aceasta pe șeful sta
tului italian. Hotărîrea lui Amintore 
Fanfani intervine după 11 zile de la 
primirea — la 14 octombrie — a man
datului de a constitui un nou guvern 
de coaliție, de centru-stînga.

în circumstanțele create, criza gu
vernamentală din Italia tinde să ia, 
potrivit părerii observatorilor politici 
și, de presa de la Roma, noi propor
ții. Șeful statului italian, Giovanni 
Leone, și-a anunțat, în legătură cu 
aceasta, intenția de a începe,' luni, o 
nouă rundă de consultări cu liderii 
principalelor formațiuni politice, în 
vederea soluționării crizei de guvern. 
Observatorii politici și de presă de la 
Roma, citați de agenția Associated 
Press, consideră însă că eșecul efor
turilor lui Fanfani de a forma un 
nou guvern îndepărtează posibilitatea 
închegării unei coaliții de centru- 
stînga în conjunctura actuală, și lasă 
deschisă recurgerea la o soluție ra
dicală, de dizolvare a parlamentului 
și de convocare a unor alegeri anti
cipate, urmînd ca, între timp, trebu
rile țării să fie rezolvate de un gu
vern interimar.

LUSAKA 25 (Agerpres). — Ștefan 
Peterfi, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Cornel Pacoste, adjunct al minis
trului afacerilor externe, care re
prezintă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la 
festivitățile organizate la Lusaka cu 
prilejul celei de-a X-a aniversări a 
Zilei naționale a Republicii Zambia, 
au fost primiți de președintele Zam
biei, Kenneth David Kaunda.

Cu această ocazie, Ștefan Peterfi 
a transmis președintelui Kaunda, 
din partea președintelui Nicolae

Ceaușescu, cele mai călduroase feli
citări, urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului zambian 
prieten — urări de pace și progres. 
Totodată, el a predat șefului statului 
zambian un mesaj scris de felicitări 
adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul celei de-a X-a aniversări 
a independenței Zambiei. Mulțumind, 
președintele Kaunda a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, iar poporului ro
mân — urări de pace și prosperitate, 
în timpul convorbirii ce a urmat au 
fost abordate probleme ale relațiilor 
dintre cele două țări.

Reprezentantul președintelui României 
primit de președintele Ecuadorului

QUITO 25 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Ecuador, general de 
brigadă Guillermo Rodriguez Lara, 
l-a primit, la 24 octombrie, pe Vasile 
Pungan, reprezentantul personal 
al președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest prilej, șefului 
statului ecuadorian i-a fost transmis, 

■> din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj prietenesc de 
salut,_ cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporu

lui ecuadorian urări de progres și 
prosperitate, noi succese în dezvol
tarea sa economică și socială. Pre
ședintele Republicii Ecuador a mul
țumit călduros pentru mesaj și a 
transmis, la rîndul său, președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune u- 
rări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului român noi și impor
tante succese pe calea bunăstării și 
prosperității sale, a înfloririi Repu
blicii Socialiste România.

Manifestări consacrate
Zilei Armatei române

La Casa Centrală a Armatei 
sovietice din Moscova a avut loc, 
joi_ după-amiază, o adunare fes
tivă consacrată aniversării Zilei 
Armatei Republicii Socialiste Roma
nia. Din prezidiul adunării au făcut 
parte F. Surganov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovieti
ce I, I. Iakubovski, prim-locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., ge
neral de armată A. A. Epișev, șeful 
Direcției Politice Superioare a Ar
matei Sovietice și Flotei Maritime 
Militare, activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
generali și ofițeri superiori, precum 
și _ membrii delegației militare ro
mâne și ambasadorul României, 
Gheorghe Badrus.

Adunarea a fost deschisă de A. K. 
Melnicenko, locțiitorul președintelui 
Comitetului Executiv al Sovietului 
orășenesc Moscova. După intonarea 
imnurilor de stat ale celor două țări, 
au rostit cuvîntări general-locote- 
nent in rezervă I. S. Anoșin și ge
neral-colonel Sterian Țircă, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
conducătorul delegației militare ro
mâne.

Ansamblul artistic al regiunii mi
litare Moscova a prezentat, după În
cheierea adunării, un spectacol.

AțașațuJ- militar, aero și naval al 
României în R. D. Germană a oferit, 
la Berlin, un cocteil. Au participat 
Heiriz Kessler, Helmut Poppe, Horst 
Stechbarth, adjuncți ai ministrului, 
apărării naționale, Herbert Krolî- 
kowski, adjunct al ministrului aface
rilor externe, ofițeri superiori ai Ar
matei Populare Naționale.

La Belgrad, atașatul militar, aero 
și naval al României a oferit un coc
teil în saloanele ambasadei. Au luat 
parte general-colonel Stane Poto- 
cear, șeful Statului Major General al 
Armatei Populare Iugoslave, general 
It. col. Dane Petcovici, adjunct al se
cretarului federal pentru apărare na
țională, generali și ofițeri superiori, 
atașați militari și reprezentanți ai 
corpului ‘diplomatic, ziariști.

La Casa Centrală a Armatei din 
Varșovia a avut loc un concert festiv

organizat de Direcția politică centra
lă a armatei poloneze. Au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Ministerului 
Apărării Naționale, generali, ofițeri 
superiori, militari.

în capitala albaneză, Ministerul 
Apărării Populare al R. P. Albania a 
organizat o adunare festivă la care 
au participat militari din garnizoana 
Tirana. Despre semnificația eveni
mentului a vorbit Myfit Bardhi, co
mandant adjunct al garnizoanei, iar 
ambasadorul român, Ion Stoian, a 
înfățișat principalele momente ale 
formării armatei noastre, succesele 
obținute de oamenii muncii în întîm- 
pinarea Congresului al XI-lea al par
tidului.

La Ambasada română din Londra, 
atașatul militar, aero și atașatul naval 
au oferit un cocteil la care au fost 
prezenți mareșalul Sir Michael Car
ver, șeful Marelui Stat Major al 
Apărării, generalul Sir Peter Hunt, 
șeful Statului Major General, gene
rali și ofițeri superiori ai armatei 
britanice, funcționari superiori din 
Ministerul de Externe, șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice.

La Paris, atașatul militar, aero și 
naval a oferit în saloanele ambasa
dei române un cocteil la care au 
participat -generali și ofițeri superi
ori ai armatei franceze, personalități 
ale vieții publice;:; < ■

La Roma, atașatul militar, aero și 
naval român a oferit un cocteil. Au 
participat șeful Statului Major al 
trupelor de uscat, generalul de corp 
de armată Andrea Viglione, locțiito
rul șefului Statului Major al mari
nei militare, amiralul Mainini, șeful 
serviciului de geniu din Statul Ma
jor al marinei, alți ofițeri superiori, 
atașați militari acreditați la Roma, 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :
—   . . - . ‘   . 9 - - . -’-.v' a- '-

NAȚIUNILE UNITE:

Definirea agresiunii- 
contribuție la întărirea păcii și legalității 

internaționale

Comitetul juridic al 
Adunării Generale a 
O.N.U. și-a încheiat 
dezbaterile asupra ce
lui mai important 
punct al agendei sale : 

. „Raportul . Comitetului 
special pentru defini
ția agresiunii" — or
ganism din care • fac 
parte 35 de state, în
tre care și România. 
Prin acest, document a 

i fost prezentat Comite
tului juridic „Proiec
tul definiției agresiu
nii", adoptat prin con
sens la ultima sesiu
ne a Comitetului spe
cial din martie—apri
lie a.c.

In cursul dezbateri
lor s-a apreciat că 
membrii acestui orga
nism și-au îndeplinit 
cu succes mandatul 
încredințat de Adu
narea Generală, subli- 
niindu-se unanim că 
proiectul privind defi
nirea agresiunii repre
zintă una din cele mai 
importanțe realizări 
ale O.N.U. de la 
crearea sa. Numeroși 
delegați au insistat a- 
supra necesității ca 
definiția să fie adop
tată prin consens de 
plenul adunării, în 
cursul actualei sesiuni, 
pentru a-i conferi au
toritatea supremă a 
comunității națiunilor. 
De o deosebită im
portanță sînt clarifică
rile cu privire la de
finirea ca agresiune a 
unor asemenea acte 
cum ar fi : invadarea 
sau atacarea teritoriu
lui unui stat de către 
forțele armate’ ale u- 
nui alt stat, sau ori-

V

ce ocupație militară și 
anexiune teritorială ; 
blocada porturilor ’ sau 
coastelor ; bombarda
rea, de către forțele 
armate ale unui stat, 
a teritoriului unui alt 
stat ; folosirea forțe
lor armate ale unui 
stat, care sînt stațio
nate pe teritoriul altui 
stat cu acordul statu
lui gazdă, contrar con
dițiilor prevăzute in 
acord, sau orice ex
tindere a prezenței 
lor pe teritoriul țării 
respective după' stin
gerea acordului ; ac
țiunea unui stat de a 
admite ca. teritoriul 
său să fie folosit de 
alt stat pentru comi
terea unui act de a- 
gresiune ; . trimiterea 
de către un stat de 
bande sau grupuri 
înarmate împotriva 
altui stat.

Desigur, acoasta nu 
înseamnă că actuala 
definiție ar fi perfec
tă și că ar acoperi ab
solut toate situațiile 
pe care fiecare stat în 
parte ar dori să le 
vadă inserate clar in 
acest document. Este 
vorba însă de sumumul 
de prevederi asu
pra cărora s-a pu
tut cădea de acord în 
etapa actuală a rela
țiilor internaționale. 
Așa cum au subliniat 
numeroși delegați, 
pentru a se putea evi
ta apariția unor si
tuații de încordare sau 
de război, ca urmare a 
recurgerii la forță, ac
ceptarea prin consens 
a actualei definiții ar 
fi de mare folos pen

tru consolidarea lega
lității internaționale, 
pentru pacea și secu
ritatea lumii, ea și ale 
fiecăruia dintre mem
brii comunității națiu
nilor.

De asemenea, în co
mitetul juridic a fost 
unanim împărtășită o- 
pinia că definiția a- 
gresiunii nu este des
tinată numai uzului 
O.N.U., ci stabilește, în 
fapt, norme precise de 
conduită pentru toate 
statele in raporturile 
lor internaționale, o- 
bligîndu-le să-și res
pecte reciproc inde
pendența, suveranita
tea, integritatea teri
torială, să nu recurgă 
la amenințarea cu 
forța sau folosirea 
forței. Vorbitorii au 
apreciat pozitiv faptul 
că în proiectul de de
finiție a agresiunii se 
precizează fără echi
voc dreptul statelor la 
legitimă apărare, indi
viduală sau colectivă, 
contra agresiunii, care 
este calificată drept o 
crimă împotriva păcii 
internaționale. De a- 
semenea, mulți repre
zentanți ai statelor 
membre au evidențiat 
faptul că, stabilind 
criteriul anteriorității 
(cine a recurs primul 
la forța armată) pen
tru a face distincție 
între actele de agre
siune și cele de legi
timă apărare, docu
mentul amintit elimi
nă orice fel de posi
bilitate de justificare 
a folosirii forței în re
lațiile interstatale. 
Totodată, s-a eviden

țiat însemnătatea deo
sebită pentru pacea și 
securitatea popoarelor 
a ’ definiției potrivit 
căreia „nici un consi
derent, de orice natu
ră ar fi — politică, c- 
conomică, militară sau 
de alt fel — nu poa
te să justifice o agre
siune".

Reprezentanții sta
telor care și-au cuce
rit de curînd. indepen
dența prin sfărîmarea 
lanțurilor robiei colo

niale au dat o înaltă 
apreciere prevederilor 
definiției agresiunii ■ 
privitoare la dreptul 
sacru al popoarelor a- 
flate sub robia străi
nă de a folosi orice 
mijloace, inclusiv cele 
armate, pentru a-și 
dobîndi autodetermi
narea, libertatea și 
neatirnarea.

Dezbaterile au evi
dențiat că elaborarea 
acestei definiții și a- 
doptarea sa prin con

sens de către cel mai 
înalt for al O.N.U. — 
Adunarea Generală — 
ar constitui o contri
buție valoroasă la îm
bunătățirea dreptului 
internațional, ar per
mite o interpretare și 
aplicare corespunză
toare a prevederilor 
Cartei vizînd menți
nerea păcii și secu
rității lumii.

C. ALEXANDRO AIE

RABAT

Conferința arabă la nivel inalt
■ Astăzi, 26 octombrie, 

la Rabat încep lucrări
le conferinței arabe la 
nivel înalt — a șaptea 
de acest fel ținută 
pină acum. Pe artere
le principale ale ora
șului și pe edificiile 
publice sînt arbora
te drapelele tuturor 
statelor arabe, al 
Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), precum și lo
zinci cu chemări la 
unitate, solidaritate, 
înțelegere și pace in
ternațională.

Conferința a fost 
precedată de o reuniu
ne de patru zile a 
miniștrilor de externe 
respectivi, care au e- 
laborat un proiect de 
ordine de zi, ca și 
alte proiecte — de re
zoluții pe diferite pro
bleme și de declara
ție finală — ce vor fi 
supuse spre adoptare 
conferinței.

Ordinea de zi inclu
de examinarea situa
ției actuale pe plan 
interarab și inter
național, coordonarea 
militară și cooperarea 
economică interarabă, 
cooperarea arabo-afri- 
cană și relațiile euro- 
arabe. în acest con

text foarte larg de 
probleme, secretarul 
general al Ligii Ara
be, Mahmoud Riad, 
sublinia în fața ziariș
tilor că problema „nu
mărul unu" e găsirea 
mijloacelor de elibe
rare a teritoriilor ara
be ocupate și de repu
nere a poporului pa- 
lestinean în drepturile 
sale legitime, în vede
rea soluționării crizei 
din Orientul Apropiat 
și instaurării păcii in 
această zonă.

Presa arabă, ca și 
observatorii politici și 
diplomatici prezenți la 
Rabat sînt unanimi în 
aprecierea că actualul 
curs spre destindere 
în viața internațională 
poate avea implicații 
pozitive în direcția re
zolvării juste și defi
nitive a situației din 
Orientul Apropiat, in
clusiv a problemei po
porului palestinean. In 
acest sens, se aprecia
ză că activitatea poli
tică și diplomatică 
desfășurată în ultima 
perioadă de timp de 
O.E.P., ca și aducerea 
problemei palestinene 
în discuția Adunării 
Generale a O.N.U. pot 
fi apre.ciate ca ele

mente favorabile ajun
gerii la o soluționare 
constructivă a acestei 
probleme, ca și a an
samblului situației din 
Orientul Apropiat. O- 
ficiosul marocan „LE 
MATIN" scrie în acest 
context : „Conferința 
este axată pe proble
me clare și precise. 
'Și, dat fiind noua si
tuație creată în lume, 
se impun a fi adopta
te și mijloace noi".

în cercurile celor 
peste o mie de zia
riști și ale numeroșilor 
observatori politici și 
diplomatici aflăți aici, 
conferința arabă la ni
vel înalt este aprecia
tă ca un eveniment 
important care, prin 
desfășurarea sa, poate 
aduce o contribuție e- 
ficientă la reglemen
tarea pe căi politice a 
crizei din Orientul A- 
propiat, în conformi
tate cu aspirațiile le
gitime ale popoarelor 
din zonă, corespunză
tor intereselor funda
mentale ale păcii, des
tinderii și înțelegerii 
intre toate națiunile 
lumii.

Mircea
S. IONESCU

Excelenței Sale Domnului
dr. RUDOLF KIRCHSCHLAEGER 

Președintele federal al Republicii AustriaZiua națională a Austriei îmi oferă plăcutul prilej de a prezenta Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de pace, prosperitate și progres poporului austriac prieten. îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Austria vor cunoaște și în continuare' o dezvoltare ascendentă spre binele popoarelor noastre, cauzei păcii, înțelegerii, securității și colaborării internaționale pe continentul european.

Landul Vorarlberg oferă o chinte
sență sugestivă a realităților Aus
triei de azi. însuși cadrul natural 
pare să înmănuncheze tot ce este 
mai caracteristic peisajului austriac: 
întinderile ușor vălurite ale lacu
lui Constanța, valea largă a Rinu
lui, piscurile înzăpezite ale munți
lor Silvrctta, Rătikon și Arlberg. 
Industrializarea s-a extins aici de 
timpuriu, ca o prelungire firească 
a tradiției multiseculare a meș
teșugurilor și îndeletnicirilor cas
nice ale muntenilor din aceste 
locuri. Dantelăriile de la Lustenau, 
pinzeturile de la Dornbirn și sto
fele de la Schruns, produse de vîrf 
ale industriei textile moderne de 
astăzi a Vorarlberg-ului, sînt bine
cunoscute de multă vreme dincolo 
de granițele Austriei. Vorarlberg 
este însă și unul din marii furni
zori de energie electrică. Energia 
produsă de constelația hidrocentra
lelor ce punctează întinderile mun
toase asigură nu numai nevoile 
proprii, ci, într-o măsură tot mai 
mare, și exportul.

Locuitorii Vorarlberg-ului vorbesc 
cu mîndrie despre „vocația inter
națională" a landului lor. Tîrgul 
anual de la Dornbirn, specializat în 
produse ale industriei textile, care 
reunește an de an expozanți din 
zeci de țări, Festivalul cultural de 
la Bregenz, pe a cărui scenă pluti
toare, așternută pe apele lacului 
Constanța, evoluează personalități

CUBA

Constituirea 
comisiei pentru 

elaborarea Constituției
HAVANA 25 (Agerpres). — La Pa

latul Revoluției din Havana a avut 
loc, într-o atmosferă festivă, cere
monia instituirii Comisiei pentru 
elaborarea .proiectului Constituției 
Republicii Cuba. Luînd cuvintul cu 
acest prilej, Fidel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, pri
mul ministru al guvernului revolu
ționar, a subliniat marea însemnăta
te politică a apropiatei adoptări a 
legii, .de bază a țării. El a arătat că, 
după finalizarea sa, acest proiect va 
fi -examinat multilateral de Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din Cuba și de 
Comitetul Executiv al Consiliului de 
Miniștri, după care va fi supus spre 
examinare viitorului congres al par
tidului și, apoi, dezbaterii pe plan 
național. Comisia pentru elaborarea 
proiectului de constituție, care este 
condusă de Bias Roca, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, 
urmează să-și îndeplinească misiu
nea pină la data de 24 februarie
1975.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
întîlnira sovieîo-ameri- 

CUnă Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și Andrei 
Gromîko, ministrul de externe al 
U.R.S.S., au avut, la Moscova, con
vorbiri cu Henry Kissinger, secre
tarul de stat al S.U.A., consilier spe
cial al președintelui Statelor Unite 
pentru problemele securității națio
nale. A fost efectuat un schimb de 
opinii asupra stadiului și perspecti
velor relațiilor bilaterale, considera
te în lumina înțelegerilor și acordu
rilor realizate în cursul întîlnirilor 
sovieto-americane la nivel înalt și au 
fost examinate unele probleme in
ternaționale care interesează cele 
două țări.

Șeful statului nigerian, 
Houari Boumedienc, a afirmat că este 
momentul ca Algeria să-și revizuias
că poziția sa față de Portugalia, 
„deoarece condițiile obiective care 
necesită o schimbare în prezent sînt 
reunite". El a declarat că actualul 
regim portughez este progresist, do- 
vedindu-și intenția de a abandona 
politica de tip colonial și recunoscînd 
dreptul la autodeterminare al popoa
relor africane aflate încă sub domi
nație.

Convorbiri sovieto-pakfs- 
tailOZO. A'exei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a avut convorbiri cu • Zulfikar Aii 
Bhutto, primul ministru al Pakista
nului, aflat intr-o vizită oficială în 
U.R.S.S. Au fost examinate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și problemele inter
naționale actuale de interes comun.

în convorbirile purtate 
cu reprezentanți ai N.H.T.O., 
la Bruxelles, premierul canadian 
Pierre Elliott Trudeau, care efec
tuează un turneu în Europa occiden
tală, a relevat că (ara sa examinează 
cu atenție efectul inflației asupra 
cheltuielilor militare. Observatorii au 
tras de aici concluzia că Ottawa ar 
intenționa o nouă reducere a efecti
velor militare canadiene staționate în 
Europa occidentală.

Upel pentru înlăturarea 
daunelor provocate de i- 
inundații. cc- 81 p-c- din Ceh°- 
slovacia, guvernul R.S.C. și C.C. al 
Frontului Național au adresat țărăni
mii muncitoare, unităților economice 
și instituțiilor, precum și forțelor ar
mate apelul de a depune toate efor
turile posibile și a lua toate măsu
rile -necesare pentru terminarea re

coltării cartofilor, sfeclei de zahăr 
și porumbului, culturi care sînt grav 
amenințate de ploile ce nu conte
nesc de trei săptărhîni și de inun
dații.

E. Furțeva a încetat vi
neri din viață, în vîrstă de 64 
de ani, în urma unui atac de cord. 
E. Furțeva era membru al C.C. al 
P.C.U.S. și ministrul culturii al 
U.R.S.S.

La Tokio au luat sfir?it lucră* 
rile Conferinței naționale a activiști
lor Partidului Comunist din Japonia, 
în cursul ședinței de închidere, pre
ședintele prezidiului C.C. al P.C.J., 
Kenji Miyamoto, a făcut un apel la 
organizarea cu succes a „Lunilor ma
rii campanii" (22 octombrie—20 de
cembrie) ale oamenilor muncii din 
Japonia.

Lărgirea coaliției guver
namentale în Israel, comite
tul Central al Partidului Național 
Religios a hotărît, joi, să se alăture 
coaliției de partide ce sprijină guver
nul Israelului, condus de premierul 
Yitzhak Rabin. Cu cele zece man
date ale P.N.R., guvernul va dispune 
de 71 de locuri în parlament din to
talul de 120.

Guvernul norvegian ?i a 
reafirmat intenția de a stabili în 
largul coastei nordice o zonă națio
nală de pescuit inaccesibilă navelor 
celorlalte țări, începînd cu data de 1 
ianuarie 1975.

„Risipirea energiei în
seamnă o crimă",sclie ?iarul 
englez „Times" în legătură cu inten
ția guvernului de a introduce noi 
măsuri de economisire în acest do
meniu. „Times" notează : „Prin ho- 
tărirea întregii națiuni de a econo
misi energia în proporție de 10 la 
sută se poate salva, la actualele pre
țuri, combustibil in valoare de 600 
milioane lire pe an, contribuind, ast
fel, masiv la reducerea balanței de 
plăți și creînd condiții pentru o mai 
eficientă activitate în industrie".

6 000 de muncitori vor fi 
concediați de corporația „General 
Motors", principala firmă construc
toare de automobile din S.U.A. Mă
sura a fost luată în contextul redu
cerii vînzărilor la modelele pe anul 
1975, necesitînd o reducere cu apro
ximativ 90 000 vehicule a producției 
proiectate pentru ultimul trimestru 
al anului în curs.

N1COLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

de primă mărime ale vieții artistice 
europene, sînt numai două exemple 
din suita manifestărilor de anver
gură internațională găzduite aici în 
scopul dezvoltării cooperării econo
mice și culturale între state, al 
promovării unei mai bune cunoaș
teri, a înțelegerii și prieteniei între 
popoare.

în discuțiile purtate cu reprezen
tanții vieții politice, economice și 
culturale a landului, aceștia ne-au 
împărtășit adesea asemenea gîn- 
duri, exprimîndu-și în acest sens 
dorința de adîncire a bunelor rela
ții româno-austriece.

Cronica relațiilor româno-austrie
ce s-a îmbogățit de altfel, în ulti
ma vreme, cu o serie de manifes
tări desfășurate în Vorarlberg — 
„Săptămînile culturii românești", 
care s-au succedat în primele pa
tru mari localități ale landului : 
Bregenz, Feldkirch, Bludenz și 
Dornbirn, prilej de a da curs do
rinței locuitorilor acestui ținut, ca 
de altfel a întregii Austrii, de a 
cunoaște mai bine realitățile româ
nești de azi.

Este o dorință împărtășită pe de
plin de poporul român, animat de 
năzuința de a lărgi și intensifica 
conlucrarea fructuoasă cu poporul 
austriac prieten, spre binele co
mun, al cooperării și securității 
pe continentul european.

C. VLAD

El PRETUTINDENI
• SPUMĂ ABSOR

BANTĂ. Experți ai Combina
tului pentru prelucrarea țițeiu
lui din Zagreb (Iugoslavia) au 
experimentat cu succes o spu
mă formată din uree și aldehidă 
formică care absoarbe, petrolul 
de pe suprafața apei. Spuma 
este extrem de ușoară, un me
tru , cub cintărind aproximativ 
15 kg. Cu ajutorul a cinci metri 
cubi de spumă se pot absorbi 
aproape 1 000 litri petrol. Spu
ma nu este toxică și poate fi 
arsă împreună cu petrolul ab
sorbit.

• DIAGRAMA DURE
RILOR. Ca orice altă funcție 
biologică, și durerea are un 
ritm propriu, intensitatea cu 
care este ea resimțită variind 
de-a lungul unei zile. Dr. 
L. Pollmann de la clinica mili
tară din Koblenz (R.F.G.) a de
monstrat acest lucru pe baza 
durerilor de dinți. El a măsurat 
intensitatea durerii, aplicînd 
pulpei dentare șocuri electrice. 
A reieșit, astfel, că vulnerabili
tatea la durere este cea mai ri
dicată la miezul nopții, scăzind 
apoi treptat și atingind la ora 
18 un minim.

• UN EXAMEN SIM
PLU PENTRU DEPIS
TAREA CANCERULUI 
a fost pus la punct de către 
cercetătorii de la Colegiul me
dical din Virginia (S.U.A.). 
Examenul constă din adminis
trarea unei capsule cu „Car- 
bon-14“; după 24 de ore, pacien
tul suflă într-un balon al cărui 
conținut este analizat. Dacă aci
dul carbonic expirat depășește 
o anumită limită înseamnă că 
pacientul are în corp o mică tu
moare canceroasă, în curs de 
dezvoltare.

• O SCULPTURĂ DE 
MICHELANGELO a dispă
rut în chip cu totul misterios 
dintr-un muzeu din Milano — 
și în chip la fel de misterios, 
această sculptură, pe care spe
cialiștii o apreciază a fi o pri
mă variantă a celebrei „Pietâ 
Rondanini", a fost regăsită in 
seiful unei bănci din Chiasso, 
în Elveția. Poliția elvețiană a 
anunțat că sculptura va fi îna
poiată în cel mai scurt timp po
sesorului ei legal, muzeul din 
Milano.

• ȚESĂTURĂ STRĂ
VECHE. în apropierea unei 
mici localități mexicane, ar
heologii au descoperit cea mai 
veche țesătură cunoscută pină 
acum. După cum au arătat de
terminările făcute cu izotopi de 
carbon, țesătura, confecționată 
din fibre de plante, are o ve
chime de aproximativ 8 000 de 
ani.

• ELECTRICITATE 
DIN... LEGUME. Cld- 
rofila pură extrasă din spanac, 
precum și din alte legume 
proaspete, a fost utilizată de 
cercetători japonezi prin fixarea 
ei pe un film, care acționează 
la fel ca un semiconductor. Ex
pus la soare, semiconductorul 
generează energie electrică. Ex- 
perții japonezi consideră că 
această tehnică este mult mai 
ieftină decît' folosirea bateriilor 
solare cu siliciu. Specialiștii ni
poni depun în prezent eforturi 
pentru obținerea pe cale sinte
tică a clorofilei pure, în vederea 
producerii unor semiconductori 
și mai ieftini.

r
V

a

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 8 București) Piața Sclnte!!. Tei. 17 60 10. 17 60 70 Abonamentele se fae la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi 5! Instituții Din străinătate, abonamentele sa fac prin uROMPRESFILATELIA* București — 
Cales Grivițel nr. H—66 P.O B. — 2001. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTE1I 40 360


