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în condițiile deplinei aprobări a proiectelor de Program și Directive, 

ale voinței ferme a întregului popor ca tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

să fie reales secretar general al partidului, vor începe în curînd

conferințele organizațiilor județene de partid

lin important moment politicQ organizatoric 
in pregătirea Congresului al Xl-lea al P.C.R. i

■t

PREȘEDINTELE REPUBLICII, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE

a ambasadorului
Republicii Federative a Braziliei

Miercuri, 6 noiembrie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit, la palatul Consiliului de Stat, pe Paulo Braz 
Pinto da Silva, care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Federative a Braziliei în țara 
noastră. (Cuvintările rostite in pagina a V-a).

a ambasadorului 
Republicii Elene

în ziua de 6 noiembrie a.c., tovarășul Nicola< 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, 
a primit pe Dimitrie Papadakis, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii Elene în țara 
noastră. (Cuvintările rostite în pagina a V-a).

REZOLUȚIA
• •Conferinței Naționale a Cercetării

Stiinfifice și Proiectării-
IN PAGINILE IV-V

Apropierea celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului este marcată 
de o intensă activitate politică și 
ideologică, de un puternic avînt 
creator în muncă și susținute efor
turi pentru îndeplinirea și depăși
rea planului pe anul în curs, ca o 
premisă hotărâtoare a realizării 
mărețului obiectiv al realizării cin
cinalului înainte de termen. Prin a- 
ceste succese oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei — munci
tori, țărani, intelectuali, femei și 
bărbați, tineri și vîrstnici, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — se străduiesc să întîm- 
pine cu cinste apropiatul forum 
suprem al comuniștilor din țara 
noastră,. Congresul al Xl-lea al 
partidului.

Așa cum este cunoscut, în între
gul partid s-a desfășurat activ cea 

‘ mai largă dezbatere politico-ideo- 
logică din istoria sa, dișcutîn- 
du-se și exprimîndu-se aprobarea 
unanimă a documentelor progra
matice pregătite pentru Congres — 
proiectele de Program și Directive. 
Au avut loc adunări generale ale 
tuturor organizațiilor de bază, con
ferințele pentru alegerea comitete
lor de partid din întreprinderi, u- 
nități socialiste din agricultură, in- 

- stituții; școli, Unități militare, apoi 
conferințele comunale, orășenești și 
municipale de partid — toate aces
tea prilejuind manifestarea deplinei 
adeziuni față de aceste documente 
istorice. Dezbaterea nu s-a limitat 
însă la cadrul strict intern de par
tid ; tocmai ținîndu-se seama de 
însemnătatea documentelor pentru 
dezvoltarea întregii națiuni socia
listei discutarea proiectelor de do
cumente a cuprins organizațiile de 
masă și obștești, consiliile naționa
lităților conlocuitoare, organele de 
conducere ale diferitelor organiza

ții profesionale ale oamenilor 
muncii etc. — pretutindeni expri- 
mindu-se atît aprobarea fermă, 
entuziastă a prevederilor și obiec
tivelor înscrise, cit și cuvîntul 
hotărît al oamenilor muncii de 
n-și consacra toate energiile, 
întreaga capacitate creatoare ope
rei grandioase de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Astfel, aceste documente 
programatice ajung pe masa de lu
cru a Congresului purtind girul de 
profundă angajare al întregului 
partid, ca și al întregului popor.

O trăsătură caracteristică a aces
tor dezbateri a constituit-o afirma
rea clară, categorică și însuflețită 
a voinței tuturor comuniștilor, cris
talizată cu prilejul adunărilor și 
conferințelor de partid, precum și 
a voinței tuturor cetățenilor țării — 
viguros exprimată , prin recenta se
siune a Marii .Adunări Naționale, 
ca și prin lucrările și rezoluția 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste — ca tovarășul 
Nicolae Ccaușescu să fie reales 
secretar general al partidului. E- 
fectiv, de la un capăt la altul al 
țării, în toate formele prin 
viu grai, ca și printr-un flux 
continuu de mesaje, scrisori, tele
grame — cu tbâte prilejurile’ —' în 
adunări de partid, adunări publice 
cu cetățenii — cerința realegerii în 
înalta funcție a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a mobilizat conștiințe
le, a dobîndit atributele unei voin
țe generale, a unei opțiuni ferme 
și conștiente a întregului popor. 
Este expresia maturității politice, a 
aprecierii lucide a înaltelor calități 
dovedite de secretarul general al 
partidului în activitatea de condu
cere, a stimei și dragostei cu care 
este înconjurat de întreaga suflare 
a țării. Prin prisma faptelor, prin

criteriul rezultatelor, partidul și 
poporul își verifică practic condu
cătorii — și tocmai prin această 
prismă cetățenii patriei își afirmă 
dorința de a se asigura continuita
tea activității rodnice desfășurate 
în ultimul deceniu de partid, de 
organele sale de conducere, în ca
drul cărora un rol determinant în
deplinește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pentru dezvoltarea și 
amplificarea biruințelor dobindite, 
pentru înaintarea neabătută a 
României spre comunism.

în acest context, un moment po
litic de deosebită însemnătate îl 
constituie conferințele de dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor 
de partid județene și a municipiu
lui București, care vor începe în 
curînd — practic ultima „treaptă 
organizatorică" în pregătirea Con
gresului.

La nivelul, județelor și al Capita
lei, cele mai mari organizații com
ponente ale partidului vor dezbate 
cu înalt simț de răspundere pro
iectele de documente ale Congresu
lui, vor analiza cu exigență activi
tatea desfășurată pentru aplicarea 
în viață a hotărîrilor Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., a altor hotărîri ale con
ducerii ■ partidului, precum și a pro
priilor hotărîri. După cum a con
firmat însăși experiența adunărilor 
de pînă acum, caracterul de. lucru, 
rodnicia și forța de mobilizare a 
conferințelor de partid depind în 
cel mai înalt grad de spiritul de 
combativitate revoluționară, de e- 
xigența partinică în aprecierea rea
lizărilor, ca și în combaterea orică
ror neajunsuri, stabilindu-se cele 
mai judicioase căi de perfecționare 
a întregii activități politice, educa
tive, economice și sociale.

Corespunzător Statutului parti

dului, criteriilor stabilite de plenara 
Comitetului Central, conferințele 
vor proceda la alegerea organelor 
conducătoare ale organizațiilor res
pective, a delegaților pentru Con
gres, desemnînd în același timp și 
candidații pentru Comitetul Cen
tral. Privită în strînsă și organică 
legătură cu ansamblul obiectivelor 
politico-ideologice, economice și or
ganizatorice de o asemenea amploa
re și complexitate cum sînt cele 
înscrise în proiectele de Program și 
Directive, se impune ca o necesi
tate obiectivă alegerea celor mai 
buni dintre cei mai buni comuniști 
in organele județene de partid — 
tovarăși care au făcut dovada cali
tăților politice, morale și profesio
nale, a devotamentului nemărginit 
față de partid, care muncesc cu 
abnegație și pasiune revoluționară, 
la care corectitudinea și modestia 
se îmbină armonios cu înalta com
petență, pregătire politică și price
pere profesională.

Desfășurîndu-se în spiritul de 
lucru propriu întregii activități de 
pregătire a Congresului,-. conferin
țele județene de partid constituie 
tot atîtea prilejuri de deosebită în
semnătate pentru perfecționarea în
tregii activități dp partid,, ..politiei;,. 
ideologice, economice, sociale, cul
tural-educative, pentru o pregnan
tă și viguroasă manifestare a 
coeziunii de monolit , a parti
dului, a unității întregii na
țiuni în jurul partidului și con
ducerii sale, a voinței poporului 
de a înainta cu pași hotărîți pe 
drumul progresului accelerat, al 
bunăstării și civilizației socialiste . 
pe care-1 luminează cu strălucire 
proiectele de documente ale Con
gresului al Xl-lea al Partidului Co
munist Român.

i

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Dragi tovarăși,

O lucrare aflatâ în centrul atenției generale pe șantierul întreprinderii „Timpuri noi" — centrala termoelectrică : 
montajul cazonelor de apâ fierbinte, la care lucrează lăcătușul Alexandru Soare și sudorul Ion Hîncu 

Foto : S. Cristian

Corespondenții 
„Scînteii" relatează 
din județe despre :
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In numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, al întregului popor român 
și, al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Co
mitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem, Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
tuturor oamenilor sovietici un cordial salut frățesc, 
calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celei 
de-a 57-a aniversări a’Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. H

Moment de importanță istorică mondială, Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie a deschis o epocă nouă 
în dezvoltarea societății omenești — epoca trecerii de 
la capitalism la socialism. Făurirea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor, sub conducerea Partidului 
Comunist, în frunte cu V. I. Lenin, a dat un puternic 
imbold luptelor revoluționare de pretutindeni, a sti
mulat întreaga mișcare de eliberare națională și so
cială a popoarelor, a deschis calea făuririi unor noi 
relații dintre popoare, bazate pe egalitate și respect 
reciproc. ,

In cei 57 de ani care au trecut de la acest eveni
ment memorabil, poporul sovietic a construit cu suc
ces, prin eforturi uriașe, pline de abnegație, sub condu
cerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, noua 
orînduire socială, transformînd Uniunea, Sovietică în
tr-un puternic stat socialist,» care, prin amploarea dez-

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

z—

Timp bun pentru constructori 
-BUNĂ SĂ FIE Șl ORGANIZAREA 

pentru a accelera ritmul execuției și montajului, de la o zi la alta, 
pe toate șantierele, la toate obiectivele și punctele de lucru

Pînă la sfîrșitul anului, zeci și zeci de noi obiective 
din planul de investiții pe acest an urmează să intre în 
iuncțiune. Timpul favorabil lucrului pe șantiere — în 
acest început de noiembrie — trebuie folosit din plin, 
mobiiizînd și mai puternic toate forțele angajate în 
realizarea programului de investiții. în marea întrecere 
pe care o desfășoară constructorii în întîmpinarea Con
gresului al Xl-lea al partidului, obiectivul, cuvîntul de 
ordine pe fiecare șantier în parte, Ia fiecare punct de 
lucru trebuie să fie accelerarea ritmului de execuție, 
pentru a realiza planul, deopotrivă, la lucrările de con- 
strucții-montaj și Ia punerile în funcțiune, pentru a asi
gura frontul de lucru pe timpul iernii. Nici o zi, nici o 
oră de muncă, nici un minut să nu fie irosite I Desigur, 
cuvîntul liotărîtor trebuie să-I aibă organizarea exem
plară a muncii pe șantiere. Organizațiile de partid șl 
conducerile de șantiere trebuie să acționeze și mai ho
tărît pentru a stimula activitatea constructorilor, a în
tări ordinea, disciplina și buna organizare.

Iată cîteva rezultate bune obținute, în acest sens, dar 
și cîteva neajunsuri desprinse din ancheta „Scînteii” pe 
jnai multe șantiere de investiții importante.

De la angajamentul:

„CEL PUTIN 0 LUNĂ AVANS11
La rea I itatea:

„ÎNTRE PATRU ȘI ȘASE LUNI AVANS11
Realizarea înainte de vreme a fie

cărui obiectiv industrial, scurtarea 
termenelor de execuție constituie o 
preocupare permanentă a întregului 
COLECTIV AL ȘANTIERULUI NR. 6 
CONSTRUCȚII-MONTAJ DIN BU
ZĂU.

— După lansarea sarcinilor de plan 
pentru, acest an — ne relata ing. Ion 
Nicolae, șeful lotului filatura de li
nă — comuniștii au analizat cu mi

nuțiozitate posibilitățile de a îndepli
ni mai devreme sarcinile ce-i revin 
și a ajuns la concluzia că, printr-o 
temeinică organizare a formațiilor 
de lucru, a aprovizionării locurilor de 
muncă, prin folosirea intensivă a u- 
tilajelor și timpului de lucru- terme
nul de execuție poate fi scurtat cu 
cel puțin o lună. Așa ș-a lansat che-
(Continuare in pag. a III-a)

Se împlinesc astăzi 57 de ani de 
cînd proletariatul din Rusia, 
călăuzit de Partidul Comunist, fău
rit de Vladimir Ilici Lenin, a în
făptuit cu succes revoluția socia
listă, răstUrriînd’ puterea capitaliș
tilor și moșierilor pe a șasea parte 
a globului pămîntesc și punind ba
zele primului stat al muncitorilor 
și țăranilor. Eveniment crucial în 
istoria omenirii, victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie a 
marcat începutul unei ere noi, era 
revoluțiilor proletare, a eliberării 
popoarelor de exploatare și asupri
re națională, era afirmării socialis
mului pe plan mondial.

în cursul celor aproape șase de
cenii care s-au scurs de la măre
țul eveniment,’ popoarele sovietice, 
sub conducerea P.C.U.S., ieșind bi
ruitoare în grele încercări, ce au 
culminat prin cumplita încleștare 
cu hitlerismul, au străbătut o 
cale de uriașe transformări 
revoluționare, au făurit societatea 
socialistă și edifică cu succes baza 
tehnico-materială a comunismului. 
Uniunea Sovietică a devenit o gi
gantică forță politică, tehnico-eco- 
nomică, științifică și militară a lu
mii contemporane. Dacă înainte de 
Revoluție ponderea industriei Ru
siei în producția mondială era doar 
de 4 la sută, în' prezent Uniunii 
Sovietice îi revine o cincime din 
producția industrială a lumii ; în 
plin proces de dezvoltare se află 
și agricultura Uniunii Sovietice ; 
totodată, sînt binecunoscute înfăp
tuirile științei sovietice, realizările 
social-culturale, rezultatele obținu
te în creșterea nivelului de trai al 
poporului.

Asigurînd un înalt dinamism al 
economiei, progresul tuturor dome
niilor vieții sociale, în conformi
tate cu programul celui de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S., 
Uniunea Sovietică elaborează in 
prezent al X-lea plan cincinal — 
o-nouă etapă însemnată pe calea 
spre comunism.

Animați de profunde sentimente 
internaționaliste, comuniștii români, 
întregul nostru popor urmăresc cu 
caldă simpatie și viu interes mun
ca rodnică a oamenilor sovietici și

Adunarea

voltării forțelor de producție, prin progresul tehnico- 
științific înregistrat, prin politica sa de pace, joacă un 
rol tot mai important pe arena internațională.

Oamenii muncii din România, care recent au sărbă
torit, într-o atmosferă de puternic entuziasm, cea de-a 
30-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația 
fascistă, urmăresc cu simpatie și se bucură din toată 
inima de succesele remarcabile obținute de harnicul 
popor sovietic în construirea societății comuniste, 
apreciindu-le drept o contribuție de deosebită însem
nătate la creșterea influenței și prestigiului socialismu- 1 
iui, a' forțelor democrației și păcii.

Acordînd o înaltă prețuire raporturilor tradiționale 
de prietenie frățească, de alianță și colaborare pe mul
tiple planuri dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică, ne exprimăm 
ferma convingere că întărirea și adîncirea lor’neconte- 
nită, pe baza principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, de egalitate, respect și întraju
torare servesc în întregime intereselor poporului român 
și poporului sovietic, cauzei unității țărilor socialiste și 
a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
a întregului front antiimperialist.

în ziua celei de-a 57-a aniversări 
brie, vă adresăm dumneavoastră, 
frate sovietic, urări de noi izbînzi 
gramului construcției comuniste trasat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S., în activitatea pusă în slujba pro
gresului și păcii în lume.

a Marelui Octom- 
întregului popor 

în realizarea pro-

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru

se bucură din toată inima dd-succe
sele lor remarcabile in toate 
niile de activitate.

în deceniile ce s-au scurs 
victoria Marelui Octombrie, 
socialismului au cucerit noi __
popoare. învingînd în 14 țări din 
Europa, Asia și America Latină, 
socialismul a descătușat forța crea
toare a. maselor, a asigurat reali
zări de seamă pe calea progresului 
și civilizației. Ideile socialismului 
s-au întruchipat într-un sistem 
mondial, care exercită o influență 
determinantă asupra dezvoltării so
ciale contemporane.

Totodată, însuflețite de idealurile 
de libertate și progres, popoarele 
coloniale au sfărîmat sistemul co
lonial al imperialismului, edificind 
zeci de state noi, care au un rol tot 
mai activ în lupta pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte. 
Partidele comuniste și muncitorești 
au devenit cea mai importantă 
forță politică a contemporaneității 
în lupta generală pentru progres și 
pace. Uriașe forțe social-politice 
de o mare diversitate se ridică în 
lumea întreagă pentru libertate, in
dependență, suveranitate națională, 
pentru progres social.

Preluind tradițiile solidarității 
revoluționare dintre clasa munci
toare din țara noastră și clasa 
muncitoare din Rusia, care și-au 
găsit o strălucită expresie în lupta 
dusă cu arma în mină de fiii po
porului nostru pe fronturile răz
boiului civil, în apărarea cauzei re
voluției — Partidul Comunist Ro
mân a militat neabătut în greaua 
și lunga perioadă a ilegalității pen
tru prietenie și alianță cu prima 
țară a socialismului victorios, pen
tru relații de' bună vecinătate cu 
Uniunea Sovietică. Realizînd cu 
succes, sub conducerea P.C.R.. in
surecția națională armată antifas
cistă și hntiimperialistă din au
gust 1944; în condițiile favorabile 
create în primul rînd prin lovitu
rile zdrobitoare date trupelor hi- 
tleriste de glorioasa Armată sovie
tică, poporul român a întors ar
mele contra cotropitorilor fas
ciști, participind cu tot poten

dome-

de la 
ideile 
și noi

festivă din

al Guvernului Republicii Socialiste 
România

țialul material 
boiul pentru „___ ____
tivă a Germaniei naziste. In lupte
le comune desfășurate de armata 
română și armata sovietică pentru 
eliberarea definitivă a României, 
Ungariei și Cehoslovaciei s-au pus 
bazele prieteniei și colaborării fră
țești dintre popoarele noastre. Du
pă instaurarea puterii populare în 
țara noastră, relațiile româno-so- 
vietice — întemeiate pe principiile 
internaționalismului socialist, ale 
respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității depli
ne în drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc — au cunoscut și cunosc o 
dezvoltare ascendentă. Practic, nu 
există domeniu de activitate — po
litic. economic, tehnic, cultural — 
în care țările și popoarele noastre 
să nu colaboreze strîns, spre binele 
reciproc și al marii noastre cauze 
comune. De cea mai mare în
semnătate pentru evoluția ascen
dentă a raporturilor de colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre România socialistă 
și Uniunea Sovietică, dintre po
poarele țărilor noastre sînt întîlni- 
rile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev. După cum se 
proclamă solemn ca obiectiv de 
amplă perspectivă istorică in pro
iectul de Program al P.C.R., parti
dul nostru, România socialistă, si- 
tuînd în centrul politicii lor externe 
prietenia și colaborarea cu 
țările socialiste, 
continuare o atenție 
voltării relațiilor cu 
vietică, marea țară 
care ne leagă vechi ..... ........
colaborare și prietenie frățească.

Cinstind. împreună cu oamenii 
sovietici, cu întreaga omenire pro
gresistă, aniversarea Marelui Oc
tombrie. poporul român felicită din 
toată inima popoarele Uniunii So
vietice, le transmite un călduros 
salut frățesc și urarea fierbinte de 
a obține noi mari izbînzi în mă
reața operă de construire a cohiur 
nismului, în lupta pentru pace, țț 1.5 
progres în întreaga lume.

și militar . la răz- 
înfringerea . defini-

vor acorda 
deosebită 
Uniunea 
socialistă, 
raporturi

toate 
în 

dez- 
So- 

de 
de

i
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Adunarea festivă consacrată celei de-a 57-a aniversări 
a Marii Revoluții Sociaiiste din Octombrie

LA ACADEMIA „ȘTEFAN GHEORGHIU"

Sesiune științifică in cinstea Congresului 
al XI-lea al partidului

La București a avut loc, miercuri 
după-amiază, adunarea festivă orga
nizată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Consiliul Central al 
Uniunii Generale a "Sindicatelor din 
România, Consiliul 'Culturii și Edu
cației Socialiste, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliul General A/R.L.U.S. cu pri
lejul celei de-a 57-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din, țara noas
tră, personalități ale vieții științifi
ce și culturale, numeroși oameni ai

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE CAZAN
Aniversăm în aceste zile, împreu

nă cu popoarele Uniunii Sovietice, cu 
popoarele tuturor țărilor socialiste, 
cu masele muncitoare și forțele pro
gresiste de pretutindeni-— a spus 
vorbitorul — împlinirea a 57 de ani 
de la Marea Revoluție- Socialistă din 
Octombrie, eveniment de răscruce în 
istoria omenirii, cu largi rezonanțe 
în întreaga lume.

înfăptuită sub conducerea Parti
dului Comunist făurit de’' Vladimir 
Ilici Lenin, Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie a marcat în
ceputul unei noi ere în istoria ome
nirii — era revoluțiilor proletare, a 
trecerii omenirii de la capitalism Ia 
socialism, însuflețind forțele revolu
ționare de pretutindeni la lupta pen
tru lichidarea exploatării și asupri
rii, pentru profunde transformări ■ re
voluționare.

Este pentru noi un prilej de jus
tificată mîndrie să evocăm cu acest 
prilej ecoul pe care Marele Octom
brie l-a avut în România, entuzias
mul cu care masele populare din țara 
noastră au salutat acest eveniment 
istoric. Revoluția din țara lui Lenin 
a dat un impuls mișcării muncito
rești din țara noastră în lupta sa 
pentru libertăți cetățenești, indepen
dență și unitate națională.

Solidaritatea militantă a maselor 
muncitoare din țara noastră cu tînăra 
putere sovietică,, simpatia cu cauza 
Marelui Octombrie și-au găsit expre
sia în paginile publicațiilor vremii, 
în numeroase mitinguri, demonstra
ții, greve și .alte manifestații de am
ploare. O pagină glorioasă in cro
nica prieteniei româno-sovietice au 
înscris-o detașamentele de revoluțio
nari români formate pe teritoriul ță
rii vecine, care au luptat cu eroism, 
alături de Armata Roșie, pe frontu
rile din Ucraina și Caucaz, Asia Cen
trală și Extremul Orient pentru aoă- 
rarea primului stat al muncitorilor 
și țăranilor împotriva forțelor con
trarevoluționare, a intervenției impe
rialiste.

învingînd numeroase greutăți pri
cinuite de războiul civil, de înapoie
rea moștenită de la vechea Rusie ța
ristă, dovedind un eroism fără sea
măn în anii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, oamenii mun
cii sovietici au reușit să edifice, ștlb 
conducerea Partidului Comunist', 
orînduirea socialistă, iar în prezent 
construiesc cu succes bazele tehnico- 
materiale ale comunismului.

Oamenii muncii din țara noastră 
— a spus în continuare vorbito
rul — dau o înaltă apreciere mun
cii entuziaste și rezultatelor re
marcabile ale harnicului popor 
sovietic în opera de construire a co
munismului, considerîndu-le drept o 
contribuție de cea mai mare însem
nătate la creșterea influenței și pres
tigiului socialismului în întreaga 
lume. I

Evocînd în continuare tradițiile de 
solidaritate și prietenie româno-so
vietice, vorbitorul a subliniat că 
ele au fost cultivate și dezvoltate de 
cel mai autentic exponent al clasei 
muncitoare din România, Partidul 
Comunist Român, care, în pofida con
dițiilor grele ale ilegalității, a desfă
șurat o amplă activitate pentru a 
face cunoscute realizările primului 
stat al muncitorilor și țăranilor, s-a 
pronunțat consecvent pentru relații 
de prietenie și bună vecinătate cu 
Uniunea Sovietică.

în focul luptelor comune purtate 
de ostașii români și sovietici s-a ci
mentat prietenia frățească româno-

Recepție oferită de ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București

Cu prilejul celei de-a 57-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice Ja București, V. I. Drozdenko, 
a oferit, miercuri seara, o recepție 
în saloanele ambasadei. /

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Cioară, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Mihai Dalea, Ștefan An
drei, Gheorghe Oprea, membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale și , 
organizații obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, membri ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri su
periori, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști.

Au participat, de asemenea, mem
brii delegației , culturale sovietice, 
condusă de N. I. Mohov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S., pre-

Adunare 
Ia Hunedoara

Miercuri după-amiază a avut loc 
la Casa de cultură din Hunedoara o 
adunare festivă consacrată celei de-a 
57-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie. Au luat par
te reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, metalurgiști, 
constructori și alți oameni ai mun
cii din acest important centru indus
trial.

Despre semnificația istorică a e- 
venimentului aniversat și despre rea
lizările remarcabile obținute de 
Uniunea Sovietică în anii care au 
trecut după înfăptuirea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie au 
vorbit Gheorghe Vasiu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Hunedoara 
al P.C.R., și V. M. Soloviov, din par
tea ambasadei sovietice în țara 
noastră. Vorbitorii au relevat, de a- 
semenea, relațiile de prietenie dintre 
poporul român și poporul sovietic, 
dintre P.C.R. și P.C.U.S. (Agerpres) 

muncii din întreprinderi-și instituții 
bucureștene.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră și alți membri ai corpului diplo
matic, precum și membrii delegației 
culturale sovietice și ai delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă care ne vizitează țara.

în prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului General Â.R.L.U.S., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 

sovietică, prietenie care în anii con
strucției socialiste a căpătat noi va
lențe, devenind o trăsătură definito
rie, constantă a politicii de stat a 
României socialiste.

Largi posibilități și o luminoasă 
perspectivă pentru evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor româno-so
vietice au deschis Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
încheiat în 1948 între cele două țări 
și, apoi, noul Tratat semnat la Bucu
rești în iulie 1970.

Se realizează cu succes o rodnică 
colaborare multilaterală între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice. în, acest 
sens, o importanță excepțională pen
tru adincirea relațiilor româno-so
vietice o au întîlnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev, care, prin înțe
legerile realizate, contribuie la im
pulsionarea relațiilor multilaterale 
româno-sovietice, la găsirea de noi 
căi pentru lărgirea colaborării reci
proce. Progresul economic al celor 
două țări socialiste frățești — a spus 
vorbitorul — deschide perspectiva 
unei colaborări și cooperări tot mai 
largi și fructuoase, creează noi posir 
bilități pentru adincirea conlucrării 
multilaterale, în interesul dezvoltării 
construcției socialiste și comuniste in 
România și Uniunea Sovietică, al ri
dicării bunăstării popoarelor noastre, 
al creșterii forței și influenței socia
lismului în lume. Cunosc o extindere 
continuă schimburile pe linie guver
namentală, schimburile de delegații 
pentru studierea experienței de par
tid, între județe și orașe din țara 
noastră și regiuni, raioane și orașe 
din Uniunea Sovietică. Au loc nume
roase schimburi pe linie de stat, pe 
linia organizațiilor de masă și ob
ștești, se întăresc necontenit relațiile 
culturale și artistice dintre cele două 
țări, toate menite să ducă la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la întă
rirea prieteniei româno-sovietice.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „cu convingerea că există 
toate premisele pentru întărirea con
tinuă . a prieteniei româno-sovietice, 
partidul și statul nostru vor milita 
și în viitor în vederea dezvoltării 
multilaterale a colaborării tovără* 
șești dintre România și U.R.S.S., din
tre P.C.R. și P.C.U.S,, ceea ce co
respunde intereselor popoarelor 
noastre, intereselor generale ale 
cauzei socialismului și păcii".

De curînd — a spus în continuare 
vorbitorul — întregul nostru popor a 
sărbătorit într-o atmosferă de puter
nic entuziasm cea de-a 30-a aniver
sare a eliberării patriei de sub do
minația fascistă. A fost un prilej 
minunat de trecere în revistă a vic
toriilor istorice ale oamenilor mun
cii în toate domeniile vieții econo
mice și sociale.

î» prezent, întregul popor trăiește 
atmosfera vibrantă a pregătirilor 
pentru înaltul forum al comuniștilor 
— Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, care va dezbate și 
adopta hotărîri de importanță istori
că pentru prezentul și viitorul 
României socialiste.

Adeziunea deplină a tuturor comu
niștilor, a întregului popor la docu
mentele programatice ale partidului, 
științific fundamentate, care poartă 
amprenta contribuției personale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, voin
ța unanimă de- a le transpune în 
viață constituie dovada vie că aces
tea corespund în țel mai înalt grad 
intereselor^1 și năzuințelor întregii 
noastre națiuni.

Expresie a încrederii nețărmurite 
în politica Partidului Comunist Ro- 

cum și cei ai delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă de 
U. P. Usaciov, adjunct al ministrului 
învățămîntului superior și tehnic al 
R.S.F.S. (Ruse, care se află în țara 
noastră cu prilejul manifestărilor de
dicate aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Erau prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

PLECAREA IN U. R.S.S. A UNOR DELEGAȚII 
ALE ORGANELOR LOCALE
Răspunzind invitației unor organe 

locale de partid și de stat sovietice, 
delegații ale organelor locale de 
partid și de stat din mai multe' ju
dețe și municipii ale țării noastre 
au plecat în U.R.S.S. pentru a par
ticipa la festivitățile organizate cu 
ocazia celei de-a 57-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie : o delegație din județul 
Suceava, condusă de tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid — în regiunea Cer
năuți — R. S. S. Ucraineană ; o de
legație din județul Maramureș, con
dusă de tovarășul Pop Gheorghe, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean — în regiunea Ivano Fran- 
kovsk — R. S. S. Ucraineană ; o de
legație din județul Satu-Mare, con
dusă de tovarășul Ienciu Ion, prim- 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular județean 
— în regiunea Transcarpatică — 
R. S. S. Ucraineană ; o delegație din 
județul Brașov, condusă de tovarășa 
Elena Georgescu, secretară a Comi
tetului județean de partid — în re-

Marii Adunări Naționale, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție Ia C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Cazan, ministrul industriei 
ușoare, general-locotenent Constantin 
Opriță, adjunct al ministrului apără
rii naționale și secretar al Consiliu
lui Politic Superior, Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Dionisie Ba- 
lint, secretar al C.C. al U.T.C., Nicolae 
Constantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., Ștefan 
Ciurel; vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Ion Ciubotaru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, Aurelia Bratu, 
muncitoare la întreprinderea de con

mân, a coeziunii tuturor comuniști
lor, a întregului popor în jurul- parti
dului, ăl conducerii sale, a consti- 
tuit-o propunerea, susținută de nu
meroase colectivă de oameni ai 
muncii, organizații de partid, orga
nizații obștești — practic de întregul 
partid, de întregul popor — ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului.

în continuare, referindu-se la par
ticiparea activă a țării noastre la 
viața internațională, la evenimentele 
importante care au loc în lume, vor
bitorul a subliniat că România mili
tează pentru, dezvoltarea colaborării 
cu Uniunea Sovietică, cu toate țările 
socialiste frățești, acționează cu fer
mitate pentru relații: de colaborare 
cu toate statele, pentru o pace trai
nică în, lume. Ca membră a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
România acționează cil toată consec
vența pentru adincirea, lărgirea și 
continua perfecționare a cooperării 
economice și tehnico-științifice cu 
țările membre ale acestui organism, 
pe baza principiilor adoptate în co
mun privind respectarea suveranită
ții și independenței naționale, întra
jutorarea tovărășească și avantajul 
reciproc.

La baza relațiilor, sale internațio
nale, țara noastră așază principiile 
deplinei egalități in drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre state.

Ca țară europeană, România este 
vital interesată în statornicirea unor 
raporturi noi, de egalitate și de res
pect, de colaborare neîngrădită între 
toate statele de pe continent. în a- 
cest sens, țara noastră acționează cu 
toată consecvența pentru urgentarea 
lucrărilor Conferinței general-euro- 
pene și pentru ținerea ultimei sale 
faze la cel mai înalt nivel.

România se pronunță cu hotărîre 
pentru soluționarea pe cale pașnică 
a conflictelor și stărilor de încorda
re din Orientul Mijlociu, din Cipru, 
cît și din alte zone ale lumii, pentru 
o pace trainică, dreaptă care să asi
gure fiecărui popor independența și 
suveranitatea. Considerăm, de ase
menea, că trebuie depuse eforturi 
susținute în vederea realizării pre
vederilor acordurilor de la Paris cu 
privire la Vietnam, pentru instaura
rea unei păci trainice în întreaga In
dochina, pentru respectarea dreptu
rilor tuturor popoarelor din această 
zonă a lumii de a dispune de propria 
lor soartă. Țara noastră sprijină e- 
forturile consecvente ale Republicii 
Populare Democrate Coreene privind 
realizarea unificării pașnice și inde
pendente a patriei sale, fără nici un 
amestec din afară.

Este necesar, totodată, să se inten
sifice lupta pentru lichidarea deplină 
a vechii politici imperialiste de for
ță și dictat, a colonialismului, neoco- 
lonialismului, a oricăror forme de i- 
mixtiune in treburile interne ale al
tor popoare.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Dînd expresie sentimentelor de prie
tenie frățească față de popoarele U- 
niunii Sovietice, poporul român le a- 
dresează cu prilejul Zilei de 7 Noiem
brie calde felicitări și urări de noi 
și tot mai mari succese în îndeplini
rea programului elaborat de Congre
sul al XXIV-lea al P.C.U.S. de con
struire a societății comuniste în U- 
niunea Sovietică, în activitatea con
sacrată înfloririi patriei, cauzei gene
rale a socialismului și păcii în lume.

Solemnitatea depunerii unor 
coroane

Cu prilejul celei de-a 57-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, miercuri dimineața V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei au depus o coroană de 
flori la monumentul lui V. I. Lenin 
din Capitală.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Consiliului popular 
al municipiului București, generali și 
ofițeri superiori.

Au îuat parte, de asemenea, mem-

DE PARTID SI DE STATI
giunea Iaroslavl — R.S.F.S.R. ; o de
legație din județul Botoșani, condu
să de tovarășul Mihail Burlacu, se
cretar al Comitetului județean de 
partid — în raionul Fălești — R. S. S. 
Moldovenească ; o delegație din ju
dețul Iași, condusă de tovarășul Ște
fan Vrînceanu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean — in raionul Un
gheni — R. S. S. Moldovenească ; o 
delegație din județul Galați, condu
să de tovarășul Costică Dendrino, 
președintele Colegiului județean de 
partid — în raionul Vulcănești — 
R. S. S. Moldovenească ; o delega
ție din orașul Vaslui, condusă de to
varășul Nicolae Ignat, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid — 
în raionul Leova — R. S. S. Moldo
venească ; o delegație din munici
piul Birlad, condusă de tovarășul 
Viuleț Iordache, secretar al Comite
tului municipal dc partid — în raio
nul Cahul — R. S. S. Moldoveneas
că ; o delegație din municipiul Tul- 
cea, condusă de tovarășul Ancuța 
Costache, secretar al Comitetului 
municipal de partid — în orașul Is
mail — R. S. S. Moldovenească.

(Agerpres) 

fecții și tricotaje București, Mircea 
Cioară, student.

în prezidiu au luat loc, de aseme
nea, V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, N. I. 
Mohov, conducătorul delegației cul
turale sovietice, și U. P. Usaciov, 
conducătorul delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, care se află 
în țara noastră cu prilejul manifes
tărilor consacrate aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei, încadrat de 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii Sovieti
ce, se aflau portretul lui Vladimir 
Ilici Lenin, datele festive „1917— 
1974“, precum și urările „Trăiască cea 
de-a 57-a aniversare a Marii Revo

CUVlNTAREA AMBASADORULUI
V. I. DROZDENKO

Sărbătorim astăzi, împreună, cea 
de-a 57-a aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, mă
reață sărbătoare a tuturor oamenilor 
muncii de pe globul pămîntesc. Re
voluția din Octombrie a vestit sfîrși- 
tul domniei capitalismului și începu
tul unei ere hoi — era triumfului 
socialismului și comunismului, a în
floririi tuturor forțelor creatoare și 
însușirilor oamenilor muncii.

Victoria proletariatului din Rusia, 
mărețele idei ale Revoluției din Oc
tombrie au stimulat spiritul revolu
ționar al clasei muncitoare de pe în
treg pămîntul. Pe toate meridianele 
globului pămîntesc, masele largi 
populare le-au primit- ca pe o chema
re înflăcărată la luptă pentru înfăp
tuirea năzuințelor de libertate și pro
gres, pentru eliberarea socială și na
țională. Oamenii sovietici țin minte 
și prețuiesc faptul că clasa muncitoa
re din România și-a exprimat pe ca
lea a numeroase acțiuni și demon
strații de masă solidaritatea cu pro
letariatul victorios al Rusiei, că mii 
de români au luptat cu devotament 
și abnegație în batalioanele revolu
ționare pentru cauza revoluției.

Rămine, de asemenea, în istorie — 
a arătat vorbitorul — că sub influen
ța Marelui Octombrie s-a produs un 
impetuos avînt al luptei revoluționa
re a maselor muncitoare din Româ
nia împotriva exploatării capitaliste 
și moșierești, împotriva reacțiunii, 
pentru drepturi sociale și politice.

Marele Octombrie a deschis în fața 
țării noastre orizonturi largi, a des
chis drumul socialismului. Acesta era 
drumul cel mai luminos, cel mai si
gur, dar, totodată, un drum necunos
cut, încă de nimeni călcat, și de a- 
ceea un drum foarte greu. Partidul 
lui Lenin a înarmat poporul sovietic 
cu un plan științific de construire a 
socialismului. Industrializarea socia
listă a țării, colectivizarea agricultu
rii și revoluția culturală au făcut de 
nerecunoscut chipul patriei noastre, 
au avut o semnificație din cele mah 
mari pentru destinele istorice a mili
oane și milioane de oameni.

Principalul rezultat kl activității 
revoluționare transformatoare a po
porului sovietic, sub conducerea par
tidului. a fost victoria deplină și de
finitivă a socialismului în U.R.S.S. 
și trecerea la construirea comunis
mului.

In anii construirii unei vieți noi, 
partidul și poporul au încercat atit 
bucuria unor mari izbînzi, cît și amă
răciunea pierderilor și a unor eșecuri 
vremelnice, dar din toate încercările 
ele au ieșit și mai călite, și mai pu
ternice. societatea sovietică s-a dez
voltat neabătut pe o linie ascendentă. 
Acesta este rezultatul consecvenței 
revoluționare a partidului lui Lenin, 
al continuității liniei lui generale, 
rezultatul muncii pline de abnegație 
și optimismului neclintit al poporului 
sovietic, al încrederii lui în triumful 
idealurilor comuniste. Prin munca 
eroică a milioane de oameni, la noi 
s-a făurit societatea socialistă dezvol
tată, matură.

In această ordine de idei, amba
sadorul U.R.S.S. s-a referit apoi, pe 
larg, la marile succese obținute în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
a bunăstării populației, la transfor
mările radicale în viața spirituală a 
oamenilor. Sub conducerea partidu
lui leninist, a spus el, poporul sovie
tic a obținut . în opera de construire 
a comunismului victorii de impor
tanță istorică mondială. Se poate

de flori
brii delegației conduse de N. I. Mo
hov, adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S., precum și membrii co
lectivului teatrului academic de 
dramă „A. S. Pușkin" din Leningrad, 
care se află în țara noastră.

★
Cu același prilej, delegația Asocia

ției de prietenie sovieto-română, 
condusă de U. P. Usaciov, adjunct al 
ministrului învățămîntului superior 
și tehnic din R.S.F.S.R., a depus co
roane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism, la Mo
numentul eroilor patriei și la Mo
numentul eroilor sovietici.

Au luat parte Octav Livezeariu, 
membru în biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor. Externe, ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, generali și ofițeri supe
riori.

*
La solemnitatea care a avut loc la 

Monumentul eroilor sovietici au luat 
parte col. A. F. Musatov, atașat mi
litar, aero și naval al Uniunii Sovie
tice la București, membri ai Amba
sadei U.R.S.S.

(Agerpres)

T elegrame
Cu prilejul celei de-a 57-a ani

versări a. Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, Consi
liul Național al Femeilor, Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, Co
mitetul foștilor luptători antifasciști 
din România, Comitetul organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist, Comitetul Național al Societății 
de Cruce Roșie, Uniunea ziariștilor, 
alte instituții, organizații de masă și 
obștești au adresat telegrame de fe
licitare organizațiilor similare din 
Uniunea Sovietică.

(Agerpres) 

luții Socialiste din Octombrie !“, 
„Trăiască prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală dintre 
poporul român și poporul sovietic !“.

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

Despre semnificația celei de-a 57-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au vorbit tova
rășii Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare, și (V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

în încheierea adunării festive a 
fost prezentat un program artistic, 
susținut de ansambluri și artiști ai 
scenelor bucureștene.

(Agerpres)

spune cu deplin temei că azi socie
tatea sovietică se distinge mai mult 
ca oricînd prin stabilitate politică și 
dinamism economic, prin unitatea in- 
ternaționalistă strînsă și prietenia 
frățească a popoarelor.

Opera de transformare revoluționa
ră a lumii începută de Marele Oc
tombrie— a spus în continuare am
basadorul sovietic — este continuată 
de victoriile revoluțiilor socialiste din 
multe țări ale Europei și Asiei și, pe 
continentul american, în Cuba, de 
constituirea sistemului socialist mon
dial. Statul socialist sovietic, al cărui 
prim act legislativ a fost Decretul 
despre pace al lui Lenin, poartă de 
57 de ani sus steagul păcii și prie
teniei între popoare.

In continuarea cuvîntării sale, vor
bitorul a spus :

Azi, de ziua glorioasei aniversări a 
Marelui Octombrie, putem releva cu 
un legitim sentiment de satisfacție 
că popoarele țărilor noastre păzesc 
și sporesc în tot felul tradițiile de 
prietenie și colaborare ale relațiilor 
sovieto-române, depun eforturi pen
tru ca aceste relații frățești să devină 
mai trainice și mai • largi în numele 
intereselor și. idealurilor comune. Po
poarele sovietic și româri sînt unite 
prin caracterul comun al orînduirii 
sociale și prin unitatea țelurilor in 
lupta pentru construirea socialismu
lui și comunismului, pentru pace și 
progres social pe pămînt. Această 
prietenie este o cucerire istorică a po
poarelor și partidelor comuniste ale 
țărilor noastre, un mare bun al lor. 
Celebrînd azi sărbătoarea marii 
revoluții proletare, triumful ideilor 
ei nobile, ne putem expțima — a 
subliniat Vorbitorul — încrederea 
fermă că relațiile strînse de priete
nie și colaborare dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și României socia
liste se vor dezvolta cu succes și în 
viitor, spre binele popoarelor noas
tre, în interesul socialismului și păcii.

Referindu-se în continuare la întă
rirea permanentă a comunității so
cialiste, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce a spus : Țările frățești au străbă
tut un mare drum. Au fost verificate 
în practică principiile și formele co
laborării multilaterale dintre ele. Au 
dobîndit experiență și s-au consoli
dat organizațiile noastre colective. 
Tratatul de la Varșovia a devenit un 
instrument de nădejde, eficient, al 
păcii și socialismului. Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc contri
buie prin întreaga sa practică la dez
voltarea importantului proces istoric 
al integrării economice a țărilor so
cialismului.

Referindu-se la activitatea țărilor 
socialiste în viața internațională, 
pusă în slujba păcii și consolidării 
securității în lume, vorbitorul a 
spus : Destinderea încordării a con
tribuit la transferarea în sfera poli
tică a soluționării situațiilor conflic- 
tuale din Vietnam și Laos, de pe 
subcontinentul sud-asiatic, din Ori- 
eritul Apropiat. Devin tot mai vizi
bile momentele pozitive din situația 
de pe continentul european. Aceasta 
o atestă lucrările Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate și 
cooperare, tratativele de la Viena cu 
privire la reducerea forțelor armate 
și a armamentelor în Europa, con
solidarea pozițiilor internaționale ale 
Republicii Democrate Germane, nor
malizarea relațiilor unei serii de țări 
socialiste cu R.F.G. și cu alte țări 
vest-europene.

îmbunătățirea climatului interna
țional este însoțită de desfășurarea 
unor contacte politice de bun augur, 
de colaborarea economică reciproc a- 
vantajoasă, pe termen lung, între 
țările aparținînd celor două sisteme 
mondiale.

In această ordine de idei, vorbito
rul s-a referit la unele aspecte ale 
politicii externe a partidului și sta
tului sovietic, care au folosit cele mai 
eficiente forme de contacte politice 
și de colaborare cu diferite țări, in
clusiv cu statele din Europa de vest, 
cu Japonia, a amintit prefacerile 
care au avut loc în relațiile Uniunii 
Sovietice cu Statele Unite ale Ame
rica.

Subliniind că anii ’70 intră în is
toria relațiilor internaționale ca o pe
rioadă de destindere a Încordării, ca 
o cotitură de la „războiul rece“ la re
cunoașterea principiilor coexistenței 
pașnice, vorbitorul a relevat faptul 
că viața a arătat că acesta este un 
proces complex, adesea contradicto
riu, că în lume mai sint încă multe 
forțe care se împotrivesc destinderii 
încordării, ceea ce cere din partea 
tuturor forțelor iubitoare de pace să 
fie în permanență vigilente, să-și în
tărească unitatea, să dea o ripostă 
hotărită oricăror uneltiri ale reac
țiunii imperialiste.

Oamenii sovietici — a spus amba
sadorul U.R.S.S. in încheierea cuvin- 
tării sale — sărbătoresc aniversarea 
Revoluției din Octombrie cu un mare 
avînt politic și în muncă. Aceasta o 
demonstrează puternic unitatea din
tre partid și popor. Partidul nostru 
întruchipează în activitatea sa ener
gia revoluționară și practicismul po
porului nostru. Poporul nostru este 
însuflețit de mărețele idealuri ale 
partidului, de idealurile comunismu
lui. In această unitate dintre partid 
și popor stă chezășia victoriei măre
ței noastre cauze.

Noi ne bucurăm sincer de succesele 
poporului român în opera de con
struire a socialismului. Asupra 
noastră, a tuturor, au produs o uria
șă impresie succesele dobîndite în 
cei 30 de ani de putere populară, mă
rețele planuri ale Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România. De ziua aniversării Revo
luției din Octombrie, noi vă urăm 
succese mari pe acest drum luminos.

în zilele de 5 și 6 noiembrie, la 
academia „Ștefan Gheorghiu" a avut 
loc sesiunea științifică cu tema : 
„Factorul om în dezvoltarea Româ
niei socialiste", organizată în cins
tea Congresului al XI-lea al parti
dului.

La lucrări au participat cadre di
dactice, activiști de partid și de stat, 
doctoranzi, absolvenți ai institutelor 
și cursurilor de perfecționare, stu- 
denți și cursanți, cadre de instruire 
de la școlile interjudețene de partid.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele consiliu
lui de conducere și rectorul acade
miei „Ștefan Gheorghiu".

Sesiunea a prilejuit o amplă dez
batere sub multiple aspecte — eco
nomic, politic, filozofic, sociologic 
— cu privire la rolul determinant al 
omului în viața socială, în întreaga 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. ,

In încheierea lucrărilor, a fost a- 
dresată o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, între altele :

Participant!! la sesiune își îndreap
tă, cu respect și recunoștință, gîn- 
dul spre conducerea de partid, spre 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, reafirmîndu-și 
adeziunea deplină față de întreaga 
politică internă și externă a Parti

Primire la Ministerul Comerțului ExteriorM
și Cooperării Economice Internaționale

Miercuri, Ion Pățan, vipeprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit dele
gația economică guvernamentală co- 
lumbiană, condusă de dr. Diego Mo
reno Jaramillo, viceministrul dez
voltării economice, care participă la

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.
Miercuri la prînz, Mihai Dalea, 

membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., a primit delegația de ac
tiviști ai Asociației de prietenie so
vieto-română., condusă de U. P. Usa
ciov, adjunct al ministrului învăță- 
mintului superior și tehnic al 
R.S.F.S.R., care la invitația Consi

Carnet cultural
Zilele cărții politice

In cadrul manifestărilor închinate 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului, în toate așezămintele cultu
rale din județul Bacău se desfășoa
ră o amplă acțiune educativă in
titulată „Zilele cărții politice". Cu 
acest prilej sînt organizate expozi
ții, montaje literare, concursuri, în- 
tîlniri ale publicului cu redactori 
de la Editura politică, acțiuni de 
difuzare a cărții etc. Sînt prezen
tate culegeri ale documentelor ce 
vor fi supuse dezbaterii Congresu
lui al XI-lea, diferite cărți pri
vind realizările economiei noastre 
naționale de la Congresul al X-lea 
și pînă în prezent .etc. (Gh. Baltă).

Crește zestrea muzeului
Muzeul de istorie și etnografie 

din Slatina și-a îmbogățit colecțiile. 
Secția de istorie s-a extins prin 
prezentarea unor obiecte din evul 
mediu și epoca modernă. Vizitato
rul poate vedea între altele obiecte 
din comuna primitivă — paleolitic 
și cultura „de prund", descoperite 
pe Valea Dirjovului și la Hotărani. 
Colecția mai prezintă unelte din 
paleolitic, unelte și vase din ne
olitic și bronz, tezaure monetare și 
arme din evul mediu și epoca mo
dernă. (Emilian Rouă).

„Glorie, partid nemuritor"
La Botoșani,. Bucecea și Ștefă- 

nești s-a desfășurat festivalul coral 
„Glorie, partid nemuritor", orga
nizat de centrul județean de în
drumare a creației populare. Cu 
prilejul festivalului, la Botoșani a 
avut loc și o consfătuire avînd ca 
temă „Coordonate actuale ale miș
cării corale de amatori", la care *au 
participat absolvenți ai liceului pe
dagogic și ai cursurilor externe ale 
școlii populare de artă, precum și 
elevi din ultimul an al liceului pe
dagogic, care lucrează sau vor lu
cra nemijlocit în satele județului în 
calitate de animatori culturali. (Ion 
Maximiuc).

Toamna culturală hușeană
De-a lungul unei săptămîni, boga

tele manifestări ce s-au desfășu
rat sub acest generic au inclus

PROGRAMUL 1
8,45 Monumente brâncovenești : 

film documentar.
9,10 Reflexe în apă — emisiune de 

balet pe muzică de Debussy.
9,30 Transmisiune directă de la 

Moscova : aspecte de la pa
rada militară șl demonstrația 
oamenilor muncit cu. prilejul 
celei de-a 57-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

10,30 Farmecul muzicii.
10,00—17,Op Teleșcoală.
18,25 Universitatea TV.
18,55 Azi în U.R.S.S. — secvențe 

de televiziune oglindind reali
zările poporului sovietic în

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

8, 9 și 10 noiembrie. în țară : Vreme 
relativ caldă la începutul interva
lului, apoi în răcire ușoară. Cerul 

dului Comunist Român, hotărirea 
nestrămutată de a munci cu depli
nă dăruire și responsabilitate, pen
tru a-și aduce contribuția la cauza 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism.

Lucrările sesiunii noastre, se spu
ne mai departe în telegramă, au re
levat însemnătatea excepțională a 
documentelor Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, ela
borate cu contribuția esențială a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, . pentru fundamentarea 
științifică a căilor dezvoltării Româ
niei în următoarele două decenii șl 
totodată însemnătatea lor principia
lă, teoretică, faptul că ele reprezintă 
un aport de o deosebită valoare la 
dezvoltarea învățăturii marxiste și a 
practicii revoluționare contemporane.

Subliniind activitatea multilatera
lă și neobosită depusă de secretarul 
general în fruntea partidului și sta
tului, cadrele didactice, studenții și 
doctoranzii academiei „Ștefan Gheor
ghiu" își exprimă și cu acest prilej 
dorința ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales, la cel de-al 
XI-lea Congres, în cea mai înaltă 
funcție de partid. Noi vedem în a- 
ceasta, se subliniază în încheiere, che
zășia sigură că mărețul program al 
partidului va fi adus neabătut la în
deplinire, că țelurile noastre de as
tăzi vor fi mîine o realitate vie.

lucrările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte româno-columbiene. 
în cadrul întrevederii, au fost exa
minate evoluția schimburilor comer
ciale și a cooperării economice bila
terale, perspectivele dezvoltării și di
versificării acestora.

(Agerpres)

liului General A.R.L.U.S. participă 
la festivitățile organizate în țara 
noastră cu prilejul celei de-a 57-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

La primire, care s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
a participat N.V. Maslennikov, mi
nistru consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Iași, scriitori
1 localitate.

spectacole susținute de artiști ama-, 
tori din localitate, un ciclu de fil
me realizat de cineclubul casei de 
cultură, concursul „Cine știe, ciș- 
tigă" cu tema : „Județul Vaslui — 
realizări și perspective", dezbateri, 
simpozioane, expoziții cu o tema
tică diversă : „Tinerețe, idealuri, 
răspunderi", „Trepte ale dezvol
tării podgoriilor hușene", „Urbanis
tica orașului Huși" etc. La reușita 
manifestării de la Huși și-au dat 
concursul colectivul teatrului „Va- 
sile Alecsandri" din 
din București și di 
(Crăciun Lăluci).

Evocări din lupta 
partidului

La Muzeul de istorie a Moldovei, 
recent reorganizat în Palatul cul
turii din Iași, s-au permanentizat 
o serie de manifestări cultural-edu
cative consacrate celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Este vorba 
îiideosebi de evocările pe care le 
fac muzeografi, membri de partid 
din ilegalitate, cadre cu munci . de 
răspundere în organele locale des
pre „Lupta și activitatea ilegală șl 
prezentă a Partidului Comunist Ro
mân". O astfel de evocare a fost 
făcută recent în fața a peste 100 
de elevi și cadre didactice din șco
lile ieșene veniți să viziteze mu
zeul de către Dumitru Leonte, 
membru de partid din ilegalitate. 
(Manole Corcaci).

O cetate dacică 
intr-o carte

Nu de mult a ieșit de sub tipar 
lucrarea „Cetatea dacică de la Mar
ca" editată de Muzeul de istorie și 
artă din .Zalău. în paginile ei au
torii S. Dumitrașcu și Vasile Lucă- 
cel prezintă istoricul cercetărilor de 
la Marca, săpăturile arheologice 
efectuate aici, sistemul de fortifica
ție al cetății, precum și inventarul 
descoperit. Ultima parte a lucrării 
include 30 de fotografii cu aspecte 
din timpul săpăturilor și 25 de 
planșe cu materialul mai important 
relevat cu acest prilej. (Gh. Rusu).

cele mai diverse domenii de 
activitate.

19,20 1001 de seri : Ale cui sînt 
ghindele din pădure 1i

19.30 Telejurnal o Carta comuniș
tilor romăni în dezbaterea 
întregului popor.

20,12 Seara televiziunii sovietice. 
Intîlnire cu ansamblul „Be- 
rlozka".

20,40 Film artistic : „Doi pe un 
drum" — producție a televi
ziunii sovietice, distins cu 
„Premiul Intervizlunll" la 
Festivalul de la Praga, 1974.

21,58 „Toată ziua stelele" — pro
gram distractiv.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfoni

ce a Radlotelevlziunll romăne.
22,00 Cărți și idei. Mihail Kogălni- 

ceanu — Opere vol. I.
22,25 închiderea programului.

va fi schimbător. Vor cădea ploi izo
late. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero și 
10 grade, iar maximele între 6 șl 10 
grade. Ceață locală. în București : 
Vreme relativ caldă la început, apoi 
în răcire ușoară. Cerul va fi varia
bil, favorabil ploii. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață.
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CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" RELATEAZĂ 

DIN JUDEȚE DESPRE:

• Transportu 
porumbului

- Semănatul 
griului

Se impune o mai bună organizare, folosirea judicioasă 
a mijloacelor mecanice, participarea la lucrări 
a tuturor locuitorilor de la sate pentru încheierea 
grabnică, in toate județele, a acestor lucrări

In cooperativele agricole din jude
țul Olt s-a încheiat atît semănatul 
griului, cit și culesul porumbului. 
Acum se lucrează intens la eliberareă 
terenurilor de resturi vegetale și la 
executarea arăturilor de toamnă. La 
data de 5 noiembrie mai erau de arat 
67 000 hectare și de eliberat terenul 
pe circa 38 000 hectare.

Constatînd că stadiul executării 
arăturilor de toamnă este întîrziat, 
biroul comitetului județean de 
'partid a Stabilit hol măsuri pentru 
impulsionarea acestor lucrări. S-a in
dicat ca resturile vegetale de la 
cultura porumbului să fie depozitate 
la marginea tarlalelor- lingă drumuri 
de acces pentru a putea fi duse în 
apropierea fermelor zootehnice. Tot
odată s-a prevăzut ca prin utilizarea 
mai judicioasă a tractoarelor, în pe
rioada 5—10 noiembrie să se execute 
arături pe 36 000 hectare, iar pînă la 
20 noiembrie a.c. să se are și restul 
suprafeței de 30 000 hectare.

„Tractoarele vor lucra, în perioada 
următoare, grupate și în schimburi 
prelungite — ne spune tov. ing. 
Gheorghe Dincă, director adjunct al 
direcției agricole județene — astfel 
ca ritmul zilnic stabilit de 6 000 hec
tare să fie realizat și depășit. îndată 
ce o unitate termină de executat 
arăturile, forța mecanică este rapid 
dirijată în cadrul aceluiași consiliu 
intercooperatlst, în cooperativele a- 
gricole rămase în urmă".

Așa se procedează în cadrul sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii Strejești, Drăgănești Olt și 
Vlaici. Această măsură va fi extinsă 
în-toate consiliile intercooperatiste. 
Este necesar ca măsurile .stabilite de 
biroul comitetului județean de partid 
să fie aplicate în fiecare unitate agri
colă din județ, astfel incit pină la 20 
noiembrie — așa cum s-a prevăzut — 
aceste lucrări să se încheie pe toate 
suprafețele planificate.

Emiiian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

Un titlu de onoare pentru fiecare colectiv din industrie:

X NUL ECONOMIC - 
ÎNCHEIA T CU REZUL TA TE 
BUNE Șl FOARTE BUNE

Restante
9

La Combinatul chimic din 
Năvodari, principala preocu
pare la ordinea zilei este pre
gătirea producției pentru 1973, 
ultimul an al cincinalului. în 
acest scop, comitetul oameni
lor muncii a analizat temei
nic toate problemele care con
cură la realizarea sarcinilor 
de plan în anul viitor — în 
creștere cu 10 la sută față de 
anul curent — precum și a an
gajamentelor de a da peste 
prevederi 3 000 tone îngrășă
minte chimice, astfel încît cu 
depășirile obținute în acest an 
(3 500 tone superfosfat și 6 600 
tone acid fosforic) să se recu
pereze complet restanțele din 
primii trei ani ai cincinalului 
și să se consemneze plusuri de 
producție.

Din capul locului a reieșit 
faptul că principala deficien-

recuperate,
ță care a generat restanțele 
din anii trecuți — asigurarea 
cu materii prime — a fost în
lăturată complet, iar petitru 
realizarea unei producții spo
rite în anul viitor combinatul

economii de
trat recent în probe noi insta
lații, menite să asigure combi
natului, în totalitate, necesarul 
din acest produs. Totodată, o 
atenție deosebită s-a acordat 
încadrării în consumurile spe

LA COMBINATUL CHIMIC DIN NĂVODARI

și-a mărit, zilele acestea, spa
țiul de depozitare a fosforite- 
lor, cu o capacitate de încă 
20 000 tone. De asemenea, pen
tru obținerea producției pre
văzute de acid fosforic — e- 
sențială în fabricarea super- 
fosfatului concentrat — în 
secția respectivă, care lucrează 
începind din luna mai a.c. la 
parametrii proiectați, au in-

cifice planificate, stabilindu-se 
măsuri pentru economisirea 
combustibililor și energiei elec
trice. Astfel, la economia ob
ținută pînă în prezent, de pes
te 3 milioane kWh energie e- 
lectrică și 4 500 tone combus
tibil convențional, în anul vi
itor se vor adăuga noi și im
portante rezultate, pe baza re
ducerii normelor de consum.

energie
Va crește gradul de folosire a 
energiei secundare — a căldu
rii și aburului în procesul teh
nologic — care va fi reintrodu
să în fluxul de producție. Să 
mai adăugăm faptul că aceas
tă mare unitate a industriei 
chimice are asigurat întregul 
necesar de forță de muncă 
prin noua promoție de absol
venți ai școlii profesionale. A- 
vem astfel imaginea unor pre
gătiri temeinice care, așa cum 
ne-a relatat tov. ing. Nicolae 
Popescu, directorul combina
tului, vor contribui nu numai 
la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor pe 1975, dar și a an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă.

George M1HĂESCU 
corespondentul „Scînteii"

Ajutorul centralei și al ministerului este hofărîtor
După 10 luni din acest an, 

întreprinderea de vagoane din 
Arad a înregistrat o restanță 
de 158 vagoane marfă echiva
lente. Principalele cauze ale 
acestei stări de fapt se concre
tizează, în primul rînd, într-o 
serie de neajunsuri interne, 
care s-au manifestat, îndeo
sebi, în ceea ce privește buna 
organizare și urmărire a pro
ducției. folosirea cu maximum 
de eficiență a timpului de lu
cru și a forței de muncă, apro
vizionarea ritmică cu materii 
prime, repere, subansamble, 
precum și în nelivrarea ritmi
că, la timp, a reperelor produ
se în întreprinderea arădeană 
către colaboratorii din țară 
care, la rîndul lor, fabrică sub
ansamble pentru unitatea din 
Arad.

— Pînă la sfîrșitul anului — 
ne spunea tov. Mitrică Fuio- 
rea, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere — mai 
avem de fabricat peste 1500

vagoane, cifră ce include și 
restanța pe 10 luni. Acest vo
lum de producție va putea fi 
realizat, dar pentru aceasta 
este obligatoriu ca Centrala 
industrială de utilaj tehnic și

de 1 000, prevăzute să se fa
brice în luna noiembrie și 
care n-au sosit încă. La rîndul 
lor. I.M.M.R. Pașcani are sar
cina să expedieze 720 boghiuri 
pentru vagoanele cisternă, U-

LA ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN ARAD

material rulant București și 
ministerul de resort să asigu
re grabnic baza materială, la 
nivelul sarcinilor de plan. 
Pentru a fi mai clar, I.O.B. 
Balș și I. M. Nicolina Iași tre
buie să ne livreze 1160 bo
ghiuri, necesare vagoanelor a- 
coperite pe patru osii pentru 
export ; „Progresul" Brăila și 
I.O.B. Balș, 1 000 osii de va
goane acoperite pe două osii, 
la care se adaugă alte 200 osii, 
tot de la Brăila, pentru vagoa
nele acoperite și descoperite 
pe două osii, cu ecartament

, . i... ■ ■ tin

zina de vagoane Caracal — re- 
cipienții pentru vagoanele cis
ternă, întreprinderea „Auto
matica" din Capitală — 30 ta
blouri de comandă necesare 
vagoanelor de călători clasa a 

, Il-a, iar Centrala de prelucra
re a lemnului Pipera-Bucu- 
rești — 280 mc tegotex. Sînt 
cîteva cerințe pe care cei în 
cauză le cunosc ; ei au datoria 
să acționeze în consecință, 
lipsa subansamblelor respecti
ve influențînd negativ, de pe 
acum, realizarea planului de 
către întreprinderea noastră.

— De fapt, despre toate a- 
cestea am discutat în cursul 
zilei de 1 noiembrie la centra
la noastră din București — ne 
relata tov. ing. Nicolae Iosif, 
directorul întreprinderii. Con
sider însă că măsurile stabili
te cu acel prilej de conduce
rea centralei nu vor fi eficace 
dacă nu se vor preciza la ni
velul conducerii centralei șî 
ministerului responsabilități 
pentru fiecare problemă în 
parte. Hotărîrea noastră, a în
tregului colectiv, este de a 
face în continuare o treabă 
bună, cu toate că sarcinile ce 
ne revin nu sînt deloc ușoare. 
Cerem însă ca solicitările în
treprinderii să fie analizate a- 
tent și, totodată, să se ia mă-, 
suri concrete pentru lichidarea1 
restantelor pe care unitățile 
colaboratoare le au față de 
noi.

Constantin S1MION 
corespondentul „Scînteii" 

(mioT-, .

Un pas cu dreptul spre '75 "

Prin mobilizarea tuturor forțelor 
de la sate la recoltarea porumbului 
de pe ultimele 3 600 de ha și la eli
berarea în aceeași zi a terenurilor, 
ritmul însămînțării griului în coope
rativele agricole din județul Sibiu a 
sporit simțitor.' Pină marți se însă- 
mînțaseră 89 la-sută din suprafețe, 33 
de cooperative agricole încheind a- 
ceastă lucrare. .

Datorită ploilor și ninsorii căzute 
în ultima parte a săptămînii trecute 
condițiile de lucru sînt deosebit de 
grele. Calculele făcute la direcția a- 
gricolă județeană duc la concluzia că 
semănatul griului va putea fi în
cheiat în cel mult 3—4 zile. Aceste 
calcule sînt susținute în primul rînd 
de faptul că arăturile pentru însă-

mințări au fost practic încheiate și 
că 96 la sută din teren este pregătit. 
De asemenea, în ultimele zile s-au 
luat noi măsuri în vederea intensi
ficării lucrărilor : . redistribuirea a 
peste 40 de tractoare și 20 de semă
nători din unitățile care au încheiat 
semănatul în unități cu mari restanțe.

Cu toate măsurile luate, în unele 
cooperative agricole se lucrează cu 
mult prea multă încetineală. Astfel 
la Șelimbăr, Cornățel, ' Roșia și în 
alte cooperative agricole sînt zeci de 
hectare de porumb neculese sau de 
pe care nu au fost strînși cocenii. 
Organizațiile de partid din aceste co
mune trebuie să aibă o atitudine mai 
activă, să asigure participarea tuturor 
locuitorilor la strinsul recoltei.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

Peste tot, unde nu s-au încheiat recoltatul și în- 
sămînțările, continuă să se lucreze cu forțe sporite. 
Imaginile surprinse în obiectivul aparatului foto
grafic sînt deosebit de concludente. Primele două 
fotografii înfățișează aspecte obișnuite de muncă 
întîlnite pe ogoarele județului Arad la însămînța- 
rea griului de toamnă. Ultima fotografie are un 
caracter de noutate : recoltatul orezului. La I.A.S. 
Chirnogi, județul Ilfov, a fost cultivată o suprafață 
de aproape 1 400 ha cu orez, iar la recoltare parti
cipă 30 de combine „Gloria". Ferma Argeș a și ter
minat această lucrare. Se preconizează ca, în zilele 
următoare, recoltarea orezului să se termine pe 
întreaga suprafață cultivată.

Foto N. Buică

Colectivul întreprinderii de 
utilaje și piese de schimb din 
Miercurea Ciuc, din câdrul Mi
nisterului Economiei Forestie
re și Materialelor de Construc
ții, unitate nouă — prima de 
acest gen din orașul de reșe
dință al județului Harghita — 
a reușit ca, în perioada ce a 
trecut din acest an, să obțină 
rezultate pozitive în îndepli
nirea planului, bază de plecare 
pentru o bună activitate în a- 
nul viitor. Sarcinile pentru 
1975 sînt multiple : circa 35 la 
sută din volumul total de pro
ducție va fi reprezențată de 
produse noi, la indicatorul pro
ducție globală planul fiind cu 
25 la sută mal mare decit în 
anul curent. Se vor monta aici 
noi utilaje și, ca atare, între
prinderea va ajunge, la finele 
anului viitor, să lucreze la ca
pacitatea proiectată. Iată ar
gumente pentru pregătirea co
respunzătoare a producției din 
ultimul an al cincinalului ac-

tual. Potrivit acestor sarcini 
superioare, o problemă de 
prim ordin, căreia i se acordă 
atenția cuvenită, este ridicarea 
continuă a gradului de califi
care profesională a muncitori

structura reală a producției, 
pentru ca — de la început — 
să se prevină improvizațiile 
în domeniul consumurilor și 
al indicatorilor planului finan
ciar.

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE 
Șl PIESE DE SCHIMB DIN MIERCUREA CIUC

lor — ne spunea tovarășul di
rector Lukacs J.anos. Dar sînt 
și unele probleme nesoluționa
te pînă acum ;

o Centrala industrială de u- 
tilaje și piese de schimb din 
cadrul ministerului amintit 
trebuie să analizeze de urgență 
posibilitatea corelării cifrelor 
de plan, în special la prețul 
mediu pe tona de produs și la 
coeficientul de valorificare a 
laminatelor finite din oțel, cu

o Din totalul producției- 
marfă planificată, a fost con
tractată pentru desfacere 61 la 
sută ; este în curs de perfec
tare 26 la sută din producție 
în cadrul colaborării cu I.M.A. 
„Semănătoarea" din București. 
Dar, începind din anul viitor, 
conform profilării, I.U.P.S. ® 
Miercurea Ciuc va produce și 
reductoare, fapt ce a fost adus 
la cunoștința tuturor centrale
lor industriale interesate încă 
din luna iunie a.c. Deși produ

sul este mult solicitat în eco
nomie, pînă la ora actuală n-a 
sosit în întreprindere nici o 
comandă.

o Pentru circa 80 Ia sută din 
necesarul de produse metalur- 
gice-cheie s-au încheiat con
tracte cu baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materiaiă 
din Brașov, dar asigurarea res
tului, de 20 la sută, care se 
va acoperi direct de la furni
zorii din Galați, Hunedoara și 
Reșița, este încă în suspensie 
din cauza lipsei de repartiții. 
Nici în cadrul repartițiilor 
existente nu s-au onorat, în 
întregime, solicitările cantita
tive ale întreprinderii pentru 
fiecare grupă de materiale. 
Este cazul profilelor de metal 
mijlocii și ușoare și al tablei 
mijlocii șl groase.

Bartunek ISTVAN
• corespondentul „Scînteii"

___  J

(Urmare din pag. I)

în urma unor măsuri eficiente 
luate de către Comitetul județean de 
partid Cluj pentru intensificarea re
coltării porumbului, unitățile din 10 
consilii intercooperatiste au încheiat 
această lucrare. Dar în unele locuri 
nu participă la recoltare toate for
țele satului așa cum ar fi normal. 
Iată cîteva cazuri. La Așchileu-Mare 
participau la muncile în cîmp numai 
100 de persoane. Și la Petrești și 
Geaca, față de suprafața mare ce 
mai este de recoltat, mobilizarea 
oamenilor este, de asemenea, slabă.

C> atenție mai mare trebuie acor
dată și transportării produselor. Față 
de săptămîna precedentă, ritmul li
vrărilor s-a îmbunătățit. Dar în unele 
locuri, cum este, -de exemplu, situa
ția la Ceanu-Mare, porumbul se află 
în grămezi pe cîmp în pericol de a 
se altera, iar pătulele construite în 
comună de către baza de recepție 
sînt aproape goale. La brigada din

Nădășel a cooperativei din Viștea, de 
asemenea, am văzut cantități de po
rumb depozitat sub cerul liber și nu 
se iau măsuri de sortare și predare 
a acestuia la baza de recepție. Pro
bleme deosebite ridică livrarea faso
lei în contul contractelor. Din cele 
600 de tone, cit au contractat, coope
rativele din județ au transportat la 
baze doar 25 de tone. Numai coope
ratorii din Cojocna și Căianu s-au 
achitat de această obligație și, în par
te, cei din Ceanu-Mare, Deleni, Vai- 
da Cămăraș. în schimb, cooperativele 
agricole Bonț, Bonțida, Boju, Satu- 
Lung nu au livrat nici un bob.

în județul Cluj'mai sînt de însă- 
mințat mai bine de 12 000 hectare cu 
grîu. Gradul de umiditate al tere
nului a îngreunat în ultima săptă- 
mînă efectuarea acestei lucrări. 
Acum vremea s-a îmbunătățit. Tre
buie luate măsuri ca, peste tot, trac
toarele să intre în brazdă, la arat și 
însămînțaț.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

un pentru constructori

HUNEDOARA
Pînă Ia 5 octombrie, in cooperati

vele agricole din județul Hunedoara 
porumbul a fost recoltat de pe 93 la 
sută din suprafața cultivată. In zeci 
de cooperative din zonele Călan, Ha
țeg, Brad și Deva, recoltatul a fost 
deja terminat. Prin larga mobilizare 
de mijloace mecanice și a forței de 
muncă de la sate s-au creat condi
ții ca această lucrare să se încheie 
în cîteva zile și în celelalte coope
rative agricole. Paralel, se eliberează 
terenurile și se însămînțează griul. 
Pină în prezent această lucrare s-a 
efectuat pe o suprafață care repre
zintă peste 78 la sută din cea desti
nată griului de toamnă.

— Cu toate precipitațiile abun
dente din ultimele săptămîni — sub
linia tov. Aurel Nistor, directorul di
recției agricole județene —s-a lucrat 
la recoltat în două schimburi sau în

schimburi prelungite, în așa fel încît 
în cel mai scurt timp posibil roa
dele cîmpului vor fi adunate și în
magazinate în condiții corespunză
toare. Ca,, urmare a măsurilor luate 
de biroul comitetului județean de 
partid, au fost concentrate masive 
forțe în unele zone unde lucrările 
sînt mai întîrziate. Totodată, se asi
gură o corelare a mijloacelor de 
transport puse la dispoziție cu ritmul 
recoltării, incit în aceeași zi să se 
transporte tot porumbul care se re
coltează.

In ce privește semănatul griului 
— dat fiind excesul de umiditate din 
sol — s-a luat măsura ca, odată cu 
folosirea maximă a fiecărei „feres
tre" dintre ploi, să se facă schimbări 
de amplasamente, în așa fel incit 
semănatul să continue pe acele te
renuri care permit efectuarea în 
bune condiții a acestei lucrări.

Sabin IONESCU
. corespondentul „Scînteii"

marea „La fiecare obiectiv de inves
tiții, cel puțin o lună avans față de 
grafice", care a devenit deviza fie
cărui colectiv de lucru.

— Faptul că această chemare, a- 
ceastă lozincă a fost însoțită de mă
suri tehnice, organizatorice și politice 
la fiecare punct de lucru a făcut ca 
ritmul de execuție să crească foarte 
mult — ne spunea ing. Alexandru Mi- 
rea, șeful Șantierului nr. 6 construc- 
ții-montaj. Pînă în prezent au intrat 
în funcțiune, cu 4 luni mai devreme, 
capacitățile de 30 000 tone și 40 000 
tone sîrmă ; cu 5 luni mai devreme 
capacitatea de 18 800 seturi echipa
mente de frînă de la întreprinderea 
mecanică de utilaj tehnologic ; cu un 
semestru înainte de termen secția de 
granule P.V.C. la întreprinderea de 
prelucrare a maselor plastice și la 
altele.

Aprovizionarea a cunoscut îmbu
nătățiri substanțiale, comparativ cu 
anii trecuți. La nivelul șantierului a 
fost introdus sistemul de dirijare 
centralizată unică a materialelor că
tre loturi, în fiecare zi. Efectul : nici 
o oră stagnare din lipsă de materia
le. Conjugată cu intensificarea acțiu
nii de reducere a consumurilor și li
chidarea rișipei, măsura a dus la ob
ținerea unor economii de materiale, 
dintre care notăm 27 tone fier, 60 000 
bucăți cărămizi, 100 tone ciment, 60 
metri cubi material lemnos și altele.

Utilizarea rațională, eficientă a for-

De la Drokta

ței de muncă — lată o altă preocu
pare de căpetenie a colectivului șan
tierului. Prin întărirea disciplinei la 
locurile de muncă, numărul absen
țelor nemotivate și al învoirilor a 
scăzut, în zece luni din acest an, cu 
20,1 la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut.

Aplicarea acordului global pe în
tregul șantier a sporit răspunderea 
constructorilor pentru scurtarea du
ratei de execuție a obiectivelor, a 
stimulat reducerea consumului de 
materiale și extinderea mecanizării 
lucrărilor, care acum depășește pro
centul de 80 la sută.

Rezultatul acestor complexe acți
uni ? La finele lunii octombrie, Șan
tierul nr. 6 construcții-montaj din 
Buzău a raportat îndeplinirea planu
lui anual de construcții-montaj. în 
aceste condiții, la fiecare obiectiv, 
graficele de lucru sînt substanțial de
vansate. Așa, spre exemplu, pe șan
tierul fabricii de ulei comestibil, a- 
vansul înregistrat este de 4 luni, la 
filatura de lină pieptănată de 3 luni, 
la hala de zincare a întreprinderii de 
sîrmă de 4 luni, la hala ds cazange- 
rie grea a întreprinderii mecanice de 
utilaj tehnologic de 5 luni ș.a.

Iată o experiență valoroasă care 
trebuie cunoscută și generalizată pe 
toate șantierele de investiții. Mai a- 
les că, în alte cazuri, pe alte șantie
re, rezultatele de pînă acum nu se 
ridică la nivelul posibilităților de ca
re dispun, al cerințelor economiei 
naționale.

Turnu-Severin -
un apel către Reșița

Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Drobeta Turnu-Sevcrin — unul din
tre cele mai mari și moderne obiec
tive de acest fel din țară — se apro
pie de cotele finale. Secția carton și 
confecții din carton ondulat, prima 
capacitate, a cărei punere in func
țiune a fost devansată cu 7 luni față 
de termenul planificat, precum și al
te instalații și-au atins parametrii

proiectați. Totuși, la alte capacități 
de producție — de fapt, ultimele 
trei — se înregistrează rămîneri în 
urmă. Instalația pențru hîrtie de ca
pace trebuia să intre în funcțiune la 
sfîrșitul lunii iunie a.c. ; instalația 
pentru carton duplex, la 30 iulie a- 
cest an, iar la instalația pentru car
ton velin- termenul de punere în

funcțiune a expirat la finele trimes
trului III tot din acest an.

Nu mai insistăm acum asupra cau
zelor acestor rămîneri în urmă, în- 
trucît — printr-un efort conjugat — 
factorii cu răspunderi pentru această 
mare investiție au trecut la treabă. 
Dar, să vedem care este opinia tov. 
ing. Petre Despinoiu, directorul ge
neral al combinatului.

— în ultimul timp, dată fiind im
portanța combinatului pentru econo
mia națională, am solicitat, în pro
blemele care depășeau competența 
noastră, sprijin din partea conducerii 
centralei și ministerului. Sprijinul 
s-a concretizat într-un program co
mun, stabilit între constructor, mon- 
tor și beneficiar, menit să coordone
ze eforturile pentru recuperarea cît 
mai grabnică a restanțelor. Furnizo
rii de utilaje și instalații și-au in
tensificat preocupările pentru a li
chida, la rîndul lor, restanțele. Noi, 
în calitate de beneficiar, colaborăm 
efectiv cu constructorul și montorul. 
S-au format echipe specializate, ca
re luprează alături de montori, pen
tru grăbirea montajului și a probelor 
tehnologice. întrucît unii furnizori 
de utilaje nu au reușit, nici în ulti
ma vreme, să țină pasul cu ritmurile 
de lucru pe șantier, am trecut cu 
forțe proprii la realizarea unor insta
lații în atelierele noastre. Am con
fecționat astfel valțuri și alte insta
lații în valoare de aproape 6 milioane 
lei. De citeva săptămîni, instalația 
de hîrtie de capace a intrat în probe- 
tehnologice și, în curînd, va produce 
din plin. Se află, de asemenea, în 
probe tehnologice și instalația pen
tru carton duplex. Există condiții ca, 
în cursul acestui trimestru, să intre 
în probe tehnologice și ultima capa
citate — instalația pentru carton 
velin.

Așa cum ne spunea ing. Ștefan Pru
na, din partea constructorului, zilnic, 
pe fiecare fază de lucru, se urmă
resc, pe baza unui grafic riguros, 
atît calitatea lucrărilor executate, cît 
și recuperarea în cel mai scurt timp 
a rămincrilor în urmă. Din discuția 
cu Anghel Bărbuț, secretarul comite
tului de partid al combinatului, am 
reținut că în ultima perioadă s-au 
atins ritmuri superioare celor pre-

văzute în grafice. Aceste ritmuri vor 
crește în continuare. Dar, cu o con
diție. Montorii, ca și beneficiarul 
adresează, prin intermediul „Scîn
teii", un apel tovărășesc colectivului 
întreprinderii de'construcții de ma

șini din Reșița pentru a livra cît mai 
repede posibil cele 60 valțuri învălui
toare și turbinele de 6 MW, care sînt 
mult întîrziate față de termenele pre
văzute. Un apel care, sîntem siguri, 
va fi recepționat și urmat de fapte.

„Bătuta pe Ioc“ sub privirea a două 
ministere...

La întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului din Slatina se află în 
construcție noi capacități de produc
ție, cuprinse în etapa a treia de dez
voltare a acestei importante unități 
a economiei. în această etapă sînt 
prevăzute a se construi laminorul de 
folii nr. 2, care trebuia să producă 
încă din trimestrul II a.c., laminorul 
de benzi la cald, cu termen de pu
nere în funcțiune în trimestrul IV 
1974, laminorul de benzi la rece, pla
nificat a intra în exploatare în tri
mestrul II 1975, și o nouă capacitate 
la turnătorie, cil termen de producție 
în trimestrul IV a.c.

Din capul locului, trebuie arătat că 
investițiile respective sînt (mult ră
mase în urmă. Prin nepunerea în- 
funcțiune la termen a laminorului 
de folii nr. 2, de pildă, nu s-au pro
dus laminate din aluminiu în valoa
re de peste 100 milioane lei. Aceasta 
înseamnă, de fapt, nerealizarea pla
nului de către întreprinderea aminti
tă. Care sînt cauzele restanțelor la 
acest obiectiv ? întrebarea am adre
sat-o tov. ing. Gheorghe Dinescu, 
directorul întreprinderii de prelucra
re a aluminiului.

— întîrzierea se datorește faptului 
că nu toate utilajele au sosit la vre
me pe șantier, ne-a răspuns interlo
cutorul. Stadiul actual al construcției 
și montării utilajelor, datorită măsu
rilor luate, asigură începerea roda
jului și mersului „în gol" al lamino
rului de folii nr. 2 in jurul datei de 
15 noiembrie a.c. Multe probleme 
sînt insă nerezolvate la celelalte ca
pacități. La laminorul de benzi la 
cald, de exemplu, care trebuie să 
producă la sfîrșitul acestui an, cu o

primă capacitate, utilajele sînt asi
gurate, în majoritate, dar nu este 
rezolvată problema cadrelor pentru 
caje. Din această cauză, se estimea
ză o întîrziere la punerea în func
țiune de aproximativ 10—12 luni. 
Cadrele pentru caje au fost fabricate 
în țară, de către unități din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele. La unul din aceste cadre 
nu s-a obținut aviz favorabil pentru 
folosirea lui. Cu toate că această si
tuație se cunoaște de o lună — o 
lună și jumătate, Mjnisteruî Con
strucțiilor de Mașini Grele și Minis
terul Industriei Metalurgice nu au 
hotărît, pînă la această dată, unde să 
se fabrice sau asupra modalității de 
procurare a acestui cadru. O situație 
asemănătoare prezintă și laminorul 
de benzi ,1a rece : o mare parte a u- 
tilajelor a sosit, dar nu pot fi mon
tate din lipsa acelorași cadre pentru 
caje.

Nefuncționind laminoarele, nu s-a 
intensificat nici construcția turnăto
riei. Concluzia ? Noile investiții de 
Ia întreprinderea de prelucrare a a- 
luminiului bat pasul pe loc. S-au 
ținut nenumărate ședințe de coman
dament, dar soluționarea problemelor 
se amină de Ia o etapă la alta. Si
tuația provoacă daune economiei și 
trebuie înlăturată de urgență. Vom 
reveni, publicînd, într-un număr vii
tor al ziarului, răspunsurile celor 
două ministere.

Mihai BÂZU 
Vircjil TATARU 
Emiiian ROUĂ 
corespondenții „Scînteii"
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Conferinței Naționale a Cercetării Științifice și Proiectării
*

în zilele de 24 și 25 octombrie 1974, 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-au desfășurat la București lu
crările Conferinței Naționale a Cer
cetării Științifice și Proiectării.

Cei peste 3 000 de participanți — 
oameni de știință, cercetători, pro
iectanți, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, alți specialiști din 
domeniile cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice, proiectării de 
investiții, perfecționării organizării 
economice și sociale a țării, activiști 
de partid, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din unități de cercetare și de 
proiectare, din întreprinderi econo
mice și centrale industriale, din mi
nistere și instituții centrale, întruniți 
pentru prima oară într-o conferință 
națională a cercetării științifice, 
forum larg și reprezentativ — și-au 
exprimat satisfacția profundă față de 
practica consecvent democratică a 
conducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a se întîlni 
periodic cu colective largi de oameni 
ai muncii din toate sectoarele de ac
tivitate, practică ce stimulează creș
terea contribuției lor la elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare economică și socială ac
celerată a țării.

Participanții la conferință își în
sușesc în unanimitate propunerea ca 
asemenea întîlniri de lucru ale cer
cetătorilor, proiectanților și celorlalți 
specialiști din domeniul creației ști
ințifice și tehnice să aibă loc perio
dic la încheierea fiecărui cincinal, în 
vederea stabilirii perspectivelor de 
dezvoltare a științei și tehnologiei 
din țara noastră și a sarcinilor ce 
revin acestora pentru soluționarea 
problemelor dezvoltării economico- 
sociale a țării în perioada următoare.

Participanții lafjfconferință au ana
lizat într-un spiWBde înaltă exigen
ță și responsabilitate partinică sta
diul înfăptuirii hotărîrilor Congresu
lui al X-lșa și ale Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist Român. 
S-a evidențiat contribuția pe care o 
aduc oamenii de știință, cercetătorii 
și proiectanții la înfăptuirea înainte 
de termen a planului cincinali in 
toate sectoarele vieții economico-so- 
ciâle. în același timp, s-au. criticat 
neajunsurile care mai persistă în 
activitatea de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și de introducere a pro
gresului . tehnic în economie și au 
fost formulate, în lumina prevede
rilor proiectelor de Program și de 
Directive ale celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, numeroase propuneri concrete 
privind căile de îmbunătățire în 
continuare a muncii din aceste do
menii de activitate, de aplicare 
practică cit mai rapidă a rezultatelor 
obținute și creșterea rolului creației 
științifice și tehnice proprii Ia fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

însușindu-șl în totalitate indica
țiile de excepțională însemnătate 
pentru viitorul științei și tehnologiei 
românești, cuprinse fn‘ cuvîhtarea 
rostită la conferință de către to
varășul:! .Nicolae Ceaușescu, -secreta
rul general al partidului, participau-1 
ții se , angajează, în numele celor 
peste 150 000 cercetători, proiectanți 
și alți specialiști din domeniul crea
ției științifice și tehnice, să facă to
tul pentru ca perioada 1976—1980 să 
devină cincinalul afirmării cu pu
tere a revoluției tehnico-științifice 
în toate sectoarele activității econo- 
mico-sociale din România.

Desfășurată în atmosfera de pu
ternic entuziasm cu care întregul 
nostru popor a sărbătorit cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă și în- 
timpină Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, conferința 
a evidențiat hotărîrea unanimă și 
fermă a participanților de a milita 
cu abnegație pentru înfăptuirea e- 
xemplară a marilor obiective stabi
lite de partid și cuprinse în proiec
tele documentelor Congresului al 
XI-lea, de a-și consacra întreaga 
energie creatoare pentru înfăptuirea $ 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului.

în numele cercetătorilor și proiec
tanților, al tuturor celor ce activează 
în cercetarea științifică, dezvoltarea 
tehnologică și proiectarea de inves
tiții, conferința și-a exprimat depli
na adeziune față de prevederile pro
iectului Programului Partidului Co
munist Român și a subliniat contri
buția hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
acestei Carte fundamentale a par
tidului, care definește strategia 
dezvoltării în perspectivă a socie
tății românești, liniile directoare 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Dind o înaltă apreciere contribuției 
de mare valoare teoretică și practică 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o aduce la elaborarea și înfăptuirea 
deciziilor de importanță hotăritoare 
pentru continua dezvoltare a științei 
și tehnologiei românești, reflectînd 
voința unanimă a întregii armate de 
oameni de știință, cercetători, proiec
tanți și alți specialiști care activează 
în domeniul creației științifice și teh
nice din țara noastră, conferința ex
primă dorința lor fierbinte ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, luptător 
înflăcărat și neînfricat pentru victo
ria socialismului și comunismului în 
România, pentru ridicarea ei pe noi 
culmi ale progresului și civilizației, 
conducător iubit și clarvăzător al în
tregii noastre națiuni, personalitate 
marcantă a vieții politice internațio
nale și militant consecvent pentru 
promovarea unor relații noi între 
state, să fie reales la cel de-al XI-lea 
Congres în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. Aceasta reprezintă chezășia 
realizării cu succes a grandiosului 
program al partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Evocînd vechile și bogatele tradi
ții de gindire și creație științifică și 
tehnică românească, contribuțiile 
unanim recunoscute ale savanților 
români la patrimoniul științific și 
tehnologic mondial, participanții la 
conferință se angajează să continue 
la un nivel superior opera înainta
șilor iluștri, să-și sporească substan
țial aportul, prin realizări de înaltă 
valoare și prestigiu, la tezaurul știin
țific și tehnologic național și uni
versal.

Participanții la^onferință se anga
jează, in acelaflfflStimp. să depună 
toate eforturile puntru intensificarea 
și ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a activității de cercetare ști
ințifică și de proiectare, pentru creș
terea continuă a eficienței și contri

buției acesteia la dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală a țării, 
la asigurarea unui înalt grad de pro
gres și civilizație pentru întregul 
nostru popor.

Exprimînd hotărîrea unanimă a tu
turor oamenilor de știință, cercetă
torilor, proiectanților, specialiștilor 
care activează în domeniul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
proiectării de investiții, conferința 
adoptă următoarea rezoluție :

I
1. Afirmînd adeziunea totală și en

tuziasmul față de cerințele exprimate 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit 
cărora societatea socialistă și comu
nistă 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, 
realizată pe baza celor mai avansate 
cuceriri ale cunoașterii umane, par- 
tîcipahții la conferință se angajează, 
in numele întregului corp de cerce
tători, proiectanți și alți specialiști 
din domeniul creației științifice și 
tehnice, să depună, toate eforturile 
pentru împlinirea acestor obiective în 
Viață.

în acest scop, întreaga activitate de 
cercetare științifică și de proiectare 
se subordonează obiectivului funda
mental al politicii Partidului Comu
nist Român — continuarea fermă a 
operei de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, care cu
prinde, într-o viziune unitară, pro
gresul economiei, științei, învățămîn- 
tului și culturii, perfecționarea orga
nizării și conducerii societății, a re
lațiilor de producție și sociale, ridi
carea ■ nivelului de trai, dezvoltarea 
și perfecționarea democrației socia
liste, crearea condițiilor pentru înflo
rirea multilaterală a personalitățif 
umane, asigurarea unui înalt nivel 
de civilizație materială și spirituală 
pentru întregul popor.

Conferința reafirmă cu hotărîre 
principiul potrivit căruia întreaga 
orientare, direcțiile și obiectivele ac
tivității de cercetare științifică și de 
proiectare din țara noastră se stabi
lesc pornind de la preocuparea con
stantă a partidului pentru creșterea 
și modernizarea accelerată a forțelor 
de producție, a bazei tehnico-mate- 
riale a societății, de care depind în 
mod hotărîtor sporirea în ritm înalt 
a producției de bunuri materiale, sa
tisfacerea cît mai deplină a necesită
ților de consum ale populației, mersul 
înainte ai României pe calea progre
sului multilateral, a bunăstării șl 
fericirii întregului popor.

2. Conferința recunoaște în Pro
gramul, Directivele și Tezele pentru 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român documentele fun
damentale care călăuzesc întreaga 
desfășurare a activității de cercetare 
și de proiectare, de introducere a 
progresului tehnic în toate ramurile 
economiei naționale și vieții sociale 
din țara noastră.

în lumina acestor documente fun
damentale, cercetarea , științifică și 

. proiectarea se orientează cu. prioți- 
tate spre identificarea și valorifica
rea superioară a tuturor resurselor 
naturale de care dispune țara noas
tră, contribuind în mod hotărîtor la 
creșterea eficienței activității în toa
te sectoarele economiei, la sporirea 
necontenită a venitului național. Ac
tivitatea de cercetare științifică și de 
proiectare va devansa permanent 
dezvoltarea producției, a bazei teh
nice a acesteia și se va intensifica 
în toate ramurile și domeniile eco
nomiei naționale și vieții sociale, își 
va concentra eforturile spre satisfa
cerea nevoilor concrete ale indus
triei, agriculturii și celorlalte sec
toare ale vieții economice și sociale, 
urmărind îndeosebi :

— identificarea și valorificarea su
perioară a tuturor resurselor natu
rale de materii prime ale țării, pen
tru a asigura satisfacerea cerințelor 
creseînde ale economiei și sporirea 
potențialului național de rezerve ;

—•’ identificarea și valorificarea op
timă a resurselor energetice, în 
scopul asigurării dezvoltării indus
triei și a întregii economii naționale 
în ritmurile planificate, acordind o 
atenție deosebită energeticii nu
cleare ;

— perfecționarea tehnologiilor e- 
xistente, în toate domeniile, pentru 
reducerea consumurilor specifice de 
materii prime și energie, creșterea 
productivității muncii, micșorarea 
cheltuielilor materiale de producție ;

— elaborarea de noi tehnologii, 
care să ducă la valorificarea superi
oară a tuturor categoriilor de resur
se, la. reducerea substanțială a con
sumurilor specifice de materiale și 
combustibili și creșterea generaliza- 
tă a eficienței, la obținerea de pro
duse de calitate superioară, compe
titive pe piața mondială ;

— crearea de noi tipuri de mașini- 
unelte, de înalt randament, cu co- 
mandă-program, utilaje și instalații, 
de aparate de măsură și control, pre
cum și de noi sisteme de automati
zare, competitive pe plan mondial, 
care să /incorporeze în măsură spo
rită inteligența proprie, să ducă la 
continua perfecționare a structurilor 
economice și la înnoirea producției, 
pentru susținerea introducerii și di
fuzării largi a progresului tehnic, sa
tisfacerea cerințelor programului na-

' țional de investiții, dotarea indus
triei și a celorlalte ramuri ale eco
nomiei naționale, reducerea importu
lui ;

— crearea de noi materiale și înlo
cuitori, apte de a se substitui mate
rialelor scumpe și deficitare, pentru 
a contribui la reducerea continuă a 
cheltuielilor materiale de producție ;

— intensificarea activităților de ti
pizare, unificare și standardizare, în 
toate domeniile, în vederea omoge
nizării structurii. bazei tehnico-mate- 
riale, creșterii seriilor de fabricație, 
utilizării cu eficiență maximă a tu
turor resurselor materiale și umane ;

— dezvoltarea și perfecționarea 
producției agricole vegetale și ani
male, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale geneticii, biofizicii și biochimiei, 
realizarea cît mai eficientă a pro
gramului național de îmbunătățiri 
funciare ;

— adoptarea de soluții care să asi
gure folosirea rațională a fondului 
funciar al țării și combaterea orică
ror tendințe de risipă ;

— creșterea eficienței fiecărui leu 
investit, în toate ramurile economiei 
naționale, prin ridicarea gradului de 
utilizare a mașinilor, agregatelor șj 
utilajelor și prin folosirea rațională 
a materiilor prime, materialelor și 
forței de muncă ;

— îmbunătățirea calității vieții, a 
stării de sănătate a populației și pro
tecția mediului înconjurător ;

— dezvoltarea ramurilor ți dome
niilor de vîrf ale științei și econo

miei naționale, cum sînt : chimia, fi
zica, electronica, automatica, tehnica 
de calcul, informatica, mecanica fină 
și altele, ce au deschise largi perspec
tive pentru realizarea, pe baze cu 
totul noi, de tehnologii și produse de 
înaltă calitate, oare să reprezinte 
priorități românești pe plan mondial, 
asigurînd participarea activă a țării 
noastre la schimbul internațional de 
valori materiale și spirituale, la in
tensificarea cooperării cu toate ■na
țiunile lumii.

Soluționînd problemele concrete 
privind înnoirea tehnologiilor, pro
dusele noi, progresul tehnic, econo
mic și social, din planurile cincinale 
și anuale, cercetarea științifică și 
proiectarea vor crea totodată condi
țiile pentru rezolvarea problemelor 
de perspectivă, orientind și oferind 
baza pentru întocmirea viitoarelor 
planuri de dezvoltare economico-so- 
cială a țării și situînd astfel întreaga 
dezvoltare a societății noastre pe te
meiul științei și tehnicii celei mai 
avansate.

3. Ținînd seama de necesitatea re
ducerii continue a importului și de 
creștere a exportului de inteligență, 
materializată în produse și tehnologii 
de înaltă competitivitate, oamenii de 
știință, cercetătorii și proiectanții se 
angajează să creeze noi mijloace mo
derne de investigație științifică și de 
producție, să contribuie la asigurarea 
dotării întregii economii naționale cu 
aparate, instalații și sisteme de mă
sură, control și automatizare de înal
tă tehnicitate, prin întreprinderi in
dustriale specializate și prin micro- 
prodticție.

4. Participînd la diviziunea inter
națională a muncii de creație științi
fică și tehnică, la efortul omenirii 
pentru lărgirea continuă a orizontu
lui cunoașterii, oamenii de știință^ 
cercetătorii și proiectanții din țara 
noastră vor aborda, cu pasiune și în
drăzneală, probleme fundamentale 
din domenii de mare actualitate și 
de largă perspectivă, urmărind adîn- 
cirea cunoașterii structurii materiei, 
scoarței terestre și oceanului mon
dial, explorarea spațiului cosmic, 
descoperirea mecanismelor vieții 
și legităților biosferei, a unor noi for
me și sisteme de comunicație, a noi 
mijloace materiale și spirituale, care 
să determine progresul general al 
societății omenești.

I!
1. Pornind de la prevederile proiec

telor de Program și de Directive ale 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului și ținînd seama de ne
voile actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării economico-sociale ale 
țării noastre, participanții la confe
rință se angajează ferm, în nu
mele cercetătorilor, proiectanților 
și specialiștilor din domeniul cre
ației științifice și tehnice, să fa
că totul și să contribuie cu în
treaga lor putere de muncă, pasiune 
și pricepere pentru ca în principalele 
ramuri și domenii ale economiei na
ționale și vieții sociale să fie solu
ționate, cu precădere, următoarele 
obiective :

în industria extractivă v, cpeȘte-. 
*■ ’ rea; producției de huilă energetică și 

cocsificabilă, prin punerea in valoa
re a rezervelor greu exploatabile și 
perfecționarea metodelor de exploa
tare ; valorificarea în condiții opti
me a lignitului ; descoperirea și pu
nerea în valoare a zăcămintelor de 
țiței și gaze naturale situate la mare 
adincime ; creșterea eficienței în ex
ploatarea țițeiului și gazelor ; desco
perirea și punerea în valoare de ză
căminte de hidrocarburi în zona plat- 

. formei continentale românești a Mă
rii Negre ; stabilirea tehnologiilor de 
valorificare a unor minereuri com
plexe și cuprifere din zone noi, pre
cum și a minereurilor cuprifere să
race ; valorificarea minereurilor de 
fier sărace aflate în condiții grele de 
exploatare ; valorificarea complexă 
a minereurilor de metale rare ; teh
nologii noi pentru exploatarea și, 
prepararea substanțelor minerale uti
le ; intensificarea cercetărilor geolo
gice pentru creșterea rezervelor de 
substanțe minerale, descoperirea de 
noi resurse energetice, combustibili, 
materii prime și noi resurse de apă.

în energetică — optimizarea balan
ței de energie primară la nivelul eco
nomiei naționale și pe ramuri ; va
lorificarea superioară a bazei inter
ne de materii prime energetice, prin: 
reducerea consumului de hidrocar
buri in centralele termoelectrice, îm
bunătățirea randamentelor instalați
ilor electroenergetice, utilizarea e- 
nergetică a șisturilor bituminoase ; 
valorificarea integrală a potențialu
lui hidroenergetic al țării ; construi
rea și exploatarea primelor centrale 
huclearo-electrice ; cercetarea și va
lorificarea de noi surse de energie 
(geotermică, solară etc.) ; introduce
rea de noi tehnologii de producere și 
conversie a energiei ; tehnologii a- 
vansate pentru transportul, distribu
ția și utilizarea energiei ; realizarea 
de bilanțuri energetice în marile 
obiective industriale ; automatizarea 
complexă și introducerea calculatoa
relor de proces cu funcții de condu
cere la nivelul centralelo'r electrice 
și al sistemului energetic național ; 
optimizarea sistemului energetic na
țional și creșterea siguranței în func
ționare a acestuia.

în industria chimică, prin cercetare 
și proiectare se vor elabora, in con
tinuare, noi tehnologii din domeniul 
producerii gazelor sintetice energe
tice, al unor noi surse de energie, 
înlocuitorilor sintetici ai materialelor 
naturale care se găsesc greu, cata
lizatorilor, al îmbunătățirii calității 
produselor, reducerii consumului spe
cific de materiale și energie, produ
cerii de noi sortimente de cauciuc 
sintetic, fire și fibre cu caracteristici 
superioare, tipuri noi de polimeri și, 
copolimeri, îngrășăminte complexe 
organo-minerale ; vor fi elaborate 
tehnologii noi de prelucrare primară 
și secundară a țițeiului, pe baza unor 
procedee care să permită valorifica
rea superioară a produselor și sub
produselor rezultate, de realizare a 
unor noi produse anorganice și or
ganice ; se vor diversifica atît tipu
rile de anvelope pentru autovehicu
le, tractoare și pentru echiparea unor 
utilaje și aparate care lucrează in 
condiții speciale, cît și înlocuitori 
sintetici utilizați în industria lem
nului, construcții și în industria con
strucțiilor de mașini ; vor fi elabo
rate și aplicate noi tehnologii pen
tru diversificarea producției de me
dicamente, coloranți, lacuri, vopsele, 
detergenți și produse auxiliare pen
tru industria textilă, metalurgică, 
construcțiilor de mașini etc. Se vor 
realiza noi substanțe utilizate in 
combaterea dăunătorilor agricoli, noi 
sortimente de pesticide, ierbicide și 
biostimulatori; se vor elabora și apli
ca tehnologii noi de obținere a me
talelor rare și pure, valorificînd ză

căminte cu conținuturi sărace de sub
stanțe utile (titan, zirconiu, magne
ziu, potasiu etc.), în vederea elimină
rii sau reducerii impoi'tului de pro
duse chimice anorganice. Obiectivele 
de Investiții din această ramură, 
prevăzute pentru perioada 1976—1980, 
vor fi asigurate, în principal, cu teh
nologii elaborate prin concepție pro
prie, acestea reprezentî'nd peste 30°/o 
din totalul tehnologiilor noi și per
fecționate pentru întreaga economie.

în industria metalurgică — extin
derea folosirii huilelor slab cocsifi- 
cabile și utilizarea cărbunilor ener
getici indigeni la fabricarea cocsu
lui ; reducerea consumului de cocs 
la furnale ; reducerea consumului de 
metal, prin realizarea oțelurilor su- 
dabile cu limită de curgere ridicată 
pentru construcții, recipienți sub pre
siune și nave ; fabricarea produse
lor din oțeluri aliate, înalt-aliate. 
inoxidabile și refractare ; material 
tubular pentru sondele de mare adin
cime ; acoperiri metalice și cu mase 
plastice ale. produselor siderurgice 
plate și ale țevilor ; obținerea 
tablelor silicioase și a produse
lor peițtru energetica nucleară ; 
obținerea de aliaje neferoase specia
le' pe bază de nichel și diversificarea 
producției de aliaje pe bază de alu
miniu, cupru, magneziu ; introduce
rea în fabricație a noi sorturi de 
pulberi metalice și piese sinterizate 
din pulberi feroase și neferoase și 
carburi metalice ; procedee și tehno
logii noi. pentru elaborarea fontei, 
oțelului, aliajelor neferoase și pentru 
obținerea produselor refractare și re
ducerea consumurilor specifice de 
materii prime și energie ; realizarea 
de utilaje metalurgice și produse de 
mic tonaj.

în industria construcțiilor de ma
șini — crearea de echipamente ener
getice noi, turboâgregate de mare 
putere, cu cazanele și instalațiile a- 
ferente, noi tipuri de cazane pentru 
arderea șisturilor bituminoase, turbi
ne bulb și Francis pentru centrale 
hidroelectrice ; noi motoare termice 
cu performanțe ridicate ; echipamen
te nucleare ; platforme și instalații 
de foraj de explorare în zona plat
formei continentale românești a Mă
rii Negre ; realizarea de noi autove
hicule și tractoare : dezvoltarea și 
diversificarea navelor maritime și a 
navelor fluviale, crearea de mijloace 
moderne pentru transportul feroviar 
și aerian ; noi tipuri de mașini-unel- 
te cu grad înalt de automatizare ; 
noi tipuri de elemente și aparate din 
domeniul mecanicii fine și opticii ; 
linii tehnologice pentru industria chi
mică, metalurgie, construcții indus
triale, industria extractivă, prelucra
rea lemnului, materiale de construc
ții ; tehnologii de prelucrare necon
venționale ; tehnologii de utilizare a 
mașinilor cu comandă-program și 
secvențială ; tipuri noi de scule aș- 
chietoare și matrițe ; realizarea și 
introducerea în construcția de ma
șini a unor noi materiale, noi tehno
logii de prelucrare și montaj ;, se va 
intensifica activitatea de cercetare și 
dezvoltare tehnologică ,în domeniul 
aeronauticii.

în industria electrotehnică și elec- 
tronică — crearea de țioi tipuri de 
mașini electrice, transformatoare și 
echipamente energetice cu randa
ment sporit ; noi echipamente de 
acționare electrică ; mijloace de au
tomatizare și conducere modernă a 
proceselor de producție : echipa
mente periferice și de calcul din ge
nerația 3,5—4 ; aparataj pentru o- 
biectivele nucleare ; aparatură elec
tronică pentru uz industrial, me
dicină și cercetare științifică ; 
aparate de măsură și control, de pre
cizie ridicată ; echipamente de radio- 
comunicații profesionale pentru nave 
și avioane ; noi circuite integrate, 
componente active și pasive de uz 
profesional, tehnologii de elaborare 
și utilizare a noi materiale electro
tehnice.

In industria materialelor de con
strucții — perfecționarea tehnologii
lor de fabricație a cimentului, varu
lui, prefabricatelor, materialelor de 
zidării și placajelor ; realizarea de 
materiale de construcții ușoare, cu 
înalt grad de industrializare și ca
racteristici superioare ; diversificarea 
structurii sortimentale a materialelor 
de construcții și extinderea utilizării 
materialelor plastice ca materiale și 
elemente de construcții ; folosirea 
combustibililor solizi inferiori la us
carea și arderea produselor cerami
ce ; valorificarea în industria mate
rialelor de construcții a unor deșeuri 
industriale — cenuși din șisturi bitu
minoase, cenuși de termocentrală ți 
steril de la exploatările miniere.

în industria lemnului, hirtiei și ce
lulozei — elaborarea de tehnologii 
pentru producerea de furnire din noi 
specii de lemn exotic ; fabricarea de 
elemente mulate din așchii de lemn; 
îmbunătățirea tehnologiilor de pre
lucrare a lemnului ; obținerea de 
tehnologii și soluții constructive 
pentru producția de elemente de 
construcții cu consum redus de 
lemn și utilizarea de înlocuitori și 
materiale noi ; tehnologii de fabricare 
a mobilei pe fluxuri specializate ; 
lărgirea bazei de materii prime, uti
lizarea în proporție mai mare a ma
culaturii la fabricarea hîrtiilor și car
toanelor ; obținerea de hîrtii cu fibre 
sintetice, de sortimente de hîrtii teh
nice și tratate la suprafață ; perfec
ționarea proceselor tehnologice în ve
derea reducerii consumurilor speci
fice de materii prime, materiale, 
combustibil și energie ; combaterea 
poluării mediului.

în industria ușoară — extinderea 
bazei proprii de materii prime și sta
bilirea de tehnologii adecvate pentru 
prelucrarea acestora, îndeosebi in, 
cînepă, bumbac, mătase naturală ; 
tehnologii de finisare superioară a 
produselor textile și de prelucrare a 
noilor tipuri de fibre chimice ; diver
sificarea producției si realizarea de 
noi produse textile nețesute, . piele 
sintetică, fire și fibre minerale, sor
timente de sticlă optică, sticlă pen
tru laser, valorificarea judicioasă a 
tuturor deșeurilor.

în industria alimentară — utiliza
rea de noi surse de proteine de ori
gine animală și vegetală (șroturi, 
subproduse de la prelucrarea lapte
lui și peștelui etc.), valorificarea su
perioară a resurselor din Delta Du
nării ; extinderea pisciculturii în 
lacurile de acumulare ; cercetarea și 
realizarea unor noi tipuri de alimen
te cu calități superioare, inclusiv de 
produse alimentare pe noi principii 
tehnologice.

în agricultură — crearea, pe baza 
celor mai noi descoperiri din gene
tică, biofizică și biochimie, de noi 
soiuri de înaltă productivitate, la toa
te plantele de cultură, și în special 
la grîu, hibrizi simpli și dubli de po
rumb măi timpurii, floarea-soarelui, 
tomate timpurii, sfeclă de zahăr și 
cartofi, precum și la alte plante teh
nice, îndeosebi in, cînepă, bumbac, 

cu calități tehnologice superioare ; 
elaborarea de măsuri pentru protep- 
ția solului prin combaterea eroziunii 
în condiții de mecanizare a lucrări
lor agricole, prevenirea salinizării 
solurilor irigate ; in zootehnie —» 
îmbunătățirea continuă a speciilor 
și raselor de animale, crearea de noi 
linii, hibrizi, tipuri și rase de ani
male, in special taurine ; optimiza
rea tehnologiilor de exploatare, spo
rirea și îmbunătățirea continuă a ba
zei furajere ; crearea de linii de 
ovine cu producție ridicată de lină și 
de noi hibrizi de viermi de mătase.

în silvicultură — dezvoltarea fon
dului forestier, creșterea productivi
tății pădurilor, extinderea culturilor 
de specii cu creștere rapidă, împă
durirea terenurilor degradate, ce nu 
pot fi folosite pentru alte culturi, 
reîmpădurirea în zonele supuse ero
ziunii și alunecărilor de teren, refa
cerea arboretelor cu randament scă
zut.

în construcții — introducerea de 
tehnologii moderne, cu grad ridicat 
de industrializare, pentru executarea 
tuturor categoriilor de construcții în 
condițiile unor creșteri rapide a pro
ductivității, muticii, reducerii durate
lor de execuție și ridicării nivelului 
calitativ ; introducerea de noi tipuri 
de utilaje pentru construcții, cu per
formanțe superioare ; folosirea efi
cientă a materialelor din polimeri ; 
cercetarea și elaborarea de noi tipuri 
de elemente pentru construcții, care 
să ducă la reducerea consumului de 
energie în exploatare ; perfecționa
rea metodelor de calcul și dimensio
nare pentru toate categoriile și sis
temele de construcții.

în sistematizare și arhitectură — 
stabilirea de criterii științifice care 
să stea la baza întregii activități de 
sistematizare a orașelor și satelor, 
precum și a activității de arhitectură, 
astfel incit să se asigure realizarea 
de așezări populate moderne și uni
tăți industriale cu cheltuieli reduse și 
economie de teren și care să îmbine 
armonios utilul cu frumosul și, tot
odată, să promoveze stilul românesc, 
îndeosebi la construcțiile de locuințe 
și social-culturale.

în transporturi — modernizarea șl 
diversificarea mijloacelor de trans
port feroviar, putier, naval și aerian ; 
extinderea navigației pe rîuri și ca
nale interioare ; creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare ; spo
rirea ponderii transportului în con- 
teinere și a transporturilor combina
te ; îmbunătățirea siguranței circula
ției și securității transporturilor.

în telecomunicații — realizarea de 
echipamente noi pentru automatiza
rea telefoniei interurbane : dezvol
tarea televiziunii și a rețelei de 
transmitere a datelor ; linii rapide 
pentru comunicări de date.

In informatică și cibernetică — 
elaborarea și aplicarea la întreprin
deri, centrale și alte unități economi
ce a unor metode de conducere ba
zate pe utilizarea calculatoarelor e- 
lectronice, prin care să se vină di
rect în sprijinul producției și anume : 
programarea operativă, lansarea și 
urmărirea producției, optimizarea 
stocurilor și reducerea consumurilor 
specifice de materii prime, măteria- 

,Ie și ■•.combustibil, utilizarea deplină 
a capacităților de producție, folosirea 
rațională a forței de muncă ; elabo
rarea și aplicarea de sisteme de con
ducere a proceselor tehnologice cu 
călcylatoare electronice ; aplicații ale 
analizei sistemelor și modelării ma
tematice în economie și viața socială.

în domeniul ocrotirii sănătății — 
protecția organismului uman și a co
lectivităților față de modificările no
cive ale mediului ambiant ; preve
nirea și combaterea principalelor boli 
cronice și degenerative ; îmbunătă
țirea condițiilor de muncă, pe crite
rii ergonomice, în raport cu posibili
tățile de adaptare a organismului 
uman ; recuperarea capacității de 
muncă a invalizilor și handicapați- 
lor ; ocrotirea sănătății mamei, copi
lului și tineretului ; studiul biologiei 
virstnicilor, în scopul prelungirii du
ratei vieții active a omului ; se vor 
intensifica cercetările de biologie 
umană, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale geneticii și biologiei molecu
lare ; se vor elabora nOi mijloace 
tehnice de combatere a prafului în 
industria minieră ; vor fi adoptate 
noi soluții constructive pentru redu
cerea zgomotului în halele industria
le, prevenirea accidentelor de mun
că și a îmbolnăvirilor profesionale în 
turnătorii, realizîndu-se noi mijloa
ce individuale de protecție.

în domeniul protecției mediului în
conjurător — utilizarea rațională a 
resurselor naturale, în concordanță 
cu cerințele menținerii și îmbunătă
țirii calității mediului ; asigurarea 
condițiilor de refacere și dezvoltare 
a resurselor naturale regenerabile ; 
îmbinarea organică a criteriilor de 
eficiență economică cu cele de ordin 
social în activitatea de sistematiza
re a teritoriului și a localităților ur
bane și rurale ; adoptarea de tehno
logii de producție care nu duc la 
poluarea mediului înconjurător ; fa
bricarea de instalații și dispozitive 
eficiente pentru supravegherea, pre
venirea și combaterea degradării me
diului înconjurător în vederea echi
pării instalațiilor tehnologice gene
ratoare de poluanți ; recuperarea și 
valorificarea substanțelor utilizabile 
conținute în deșeuri ori reziduurile 
industriale și menajere; neutralizarea 
și depozitarea reziduurilor nerecupe
rabile ; echiparea mijloacelor de 
transport cu dispozitive de combate
re a poluării ; producerea de pesti
cide și îngrășăminte chimice nepo
luante sau cu nocivitate și remanen
tă cît mai reduse. .,

în domeniul fizicii și aplicațiilor a- 
cesteia în economie — elaborarea de 
noi metode și tehnici in fizică și do
meniul nuclear ; obținerea de noi 
surse de energie ; răspîndirea tehni
cilor bazate pe radiații nucleare în 
economie ; realizarea unor noi ti
puri de acceleratoare de particule și 
surse intense de radiații pentru a- 
plicații în industrie, agricultură., me
dicină etc. ; elaborarea unor noi ti
puri de materiale cu caracteristici f-i- 
zico-chimice prestabilite ; tipuri noi 
de radioizotopi ; compuși marcați cu 
radioizotopi și izotopi stabili ; noi 
tipuri de laser și instalații cu laser ; 
elemente combustibile și componente 
pentru reactor! nucleari energetici ; 
reactori pențru testarea soluțiilor de 
proiectare a reactorilor energetici 
termici și rapizi ; monocristale și alte 
materiale speciale cu aplicații di
verse ; aparate și instalații pentru 
cercetări și dispozitive electronice 
nucleare ; instalații și aparate pen
tru aplicații în domenii de tempe
raturi și presiuni extreme.

în domeniul aplicațiilor matemati
cii în economie — perfecționarea me
todelor statistice și de programare
matematică 
planificării 
macro- și

pentru îmbunătățirea 
și conducerii la nivel 
microeconomic, pentru 

proiectarea utilajelor complexe ; per
fecționarea metodelor de control al 
calității și fiabilității produselor ; 
modele matematice continue, discre
te și stocastice în mecanica fluidelor 
reale și mecanica solidelor deforma- 
bile ; legarea matematicii mai strîns 
de celelalte sectoare ale activității 
economico-sociale, în special de pro
cesele de automatizare și ciberneti- 
zare a producției.

Cercetarea științifică din chimie, 
fizică, matematică, biologie, biofizică, 
biochimie și din alte domenii inter- 
disciplinare trebuie să îndeplinească 
un rol de avangardă în știință și 
tehnologie, să asigure elementele de 
bază ale întregii activități de cerce
tare și dezvoltare tehnologică atît 
pentru progresul acestora, cît și pen
tru dezvoltarea domeniilor de vîrf 
ale economiei naționale, să creeze 
condiții pentru abordarea de proiec
te tot mai îndrăznețe și dobîndirea 
de priorități pe plan mondial.

In domeniul cercetării cosmosului 
cercetările vor fi orientate,. în prin
cipal, spre aplicațiile tehnicilor spa
țiale în telecomunicații, radionaviga- 
ție, descoperirea de noi resurse, bio
logie și medicină, spre introducerea 
în circuitul economic a surselor noi 
de energie folosite de tehnica spa
țială.

în domeniul științelor economice 
se va acorda o atenție deosebită : 
abordării într-un mod nou a legită
ților dezvoltării societății ; moderni
zării forțelor de producție ; creșterii 
productivității muncii ; reducerii 
cheltuielilor materiale ; sporirii ran
damentului fondurilor materiale și 
bănești utilizate în economie ; opti
mizării proporțiilor economice, fi
nanciare și monetare ; utilizării ra
ționale a resurselor ; sporirii eficien
ței comerțului exterior ; perfecționă
rii conducerii pe baza planului na
țional unic ; promovării în economie 
a formelor avansate de organizare și 
conducere ; elaborării de criterii și 
normative privind organizarea uni
tăților economice ; dimensionării op
time a întreprinderilor, inclusiv a 
sectoarelor tehnic-administrative ale 
acestora ; tendințelor și prognozelor 
pe termen lung în dezvoltarea eco
nomică ; ^egalizării nivelului de dez
voltare a țării noastre cu cel al ță
rilor socialiste avansate și apropie
rea României de țările dezvoltate 
din punct de vedere economic.

Cercetarea economică își va con
centra, de asemenea, atenția în direc
ția studierii și generalizării experien
ței Partidului Comunist Român în 
construirea socialismului și comunis
mului în România, a desprinderii le
gităților economiei socialiste, identi
ficării și determinării influenței fac
torilor de creștere economică, își va 
aduce contribuția la elaborarea și 
perfecționarea metodelor și direcții
lor de utilizare conștientă a acțiunii 

> legilor obiective.
în științele sociale șl politice se 

vor promova cercetări privind : creș
terea rolului conducător al partidu
lui în toate sectoarele, activității eco- 
nomico-sociale ;.. cunoașterea și per
fecționarea . proceselor, vieții sociale,, 
a relațiilor de producție și.. sociale ; ' 
dezvoltarea și ădîncirea democrației 
socialiste și' promovarea, formelor ce* 
lor mai corespunzătoare de partici
pare a maselor largi populare la 
conducerea întregii societăți ; întă
rirea continuă a orînduirii sociale și 
a statului socialist. înflorirea. națiu
nii socialiste ; politica partidului in 
problema națională. Se vor continua 
și adinei studiile cu privire la isto
ria poporului român, contribuția sa 
la îmbogățirea științei, culturii și ar
tei universale, tradițiile de luptă ale 
mișcării muncitorești și democratice 
din țara noastră pentru progres e- 
conomic și social. <■

Științele sociale și politice își vor 
aduce o contribuție sporită la for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, la per
fecționarea activității politico-educa
tive a partidului, de formare a omu
lui nou, la promovarea principiilor 
eticii și echității socialiste, ale uma
nismului socialist, la afirmarea mo
dului de viață socialist.

2. în cadrul programelor de cerce
tare științifică și dezvoltare tehno
logică, de introducere a tehnologiilor 
moderne, se va acorda o deosebită a- 
tenție activității de engineering în 
domeniile chimiei, construcțiilor de 
mașini, energeticii și altele, experi
mentării și aplicării în producție și 
viața socială a invențiilor și desco
peririlor valoroase, asigurîndu-se 
competitivitatea tehnologiilor și pro
duselor proprii pe piața mondială, 
exportul de tehnologii și obiective 
industriale complexe, bazate pe con
cepție românească.

3. In activitatea de proiectare de 
Investiții se vor promova soluții teh
nice și tehnologice moderne, se va 
da atenție folosirii cu precădere a 
terenurilor neproductive sau slab 
productive, reducerii duratelor de 
realizare a obiectivelor și scăderii 
ponderii volumului de • construcții- 
montaj în totalul investițiilor, acor- 
dîndu-se prioritate dotărilor tehno
logice. La elaborarea documentațiilor 
tehnico-economice ale obiectivelor 
de investiții pentru realizarea de noi 
capacități de producție și moderni
zarea celor existente, pentru realiza
rea obiectivelor social-culturale, ad
ministrative și de locuit, se vor avea 
în vedere, în primtil rînd, tehnolo
giile noi și îmbunătățite, realizate 
prin concepție proprie, precum și ce
le care s-au aplicat cu rezuțtate bu
ne, cu parametri la nivel, mondial, 
adoptîndu-se soluțiile și sistemele de 
execuție cele mai eficiente. Soluțiile 
din proiecte vor asigura folosirea în 
mai mare măsură a utilajelor, apa
raturii, elementelor de automatizare, 
calculatoarelor electronice, a mate
rialelor și a altor sortimente de pro
duse care se realizează în țară.

Documentațiile tehnice pentru uti
laje, instalații și procedee tehnolo
gice noi și îmbunătățite șe vor ela
bora, de regulă, concomitent și chiar 
în avans față de documentațiile teh
nico-economice ale obiectivelor de 
investiții p se va . asigura, pe această 
cale, continua perfecționare a utila
jelor, instalațiilor și proceselor teh
nologice noi, în vederea proiectării 
obiectivelor' de investiții viitoare.

în proiectarea de investiții se vor 
adopta numai acele soluții care con
feră obiectivelor de investiții un înalt 
grad de funcționabilitate și asigură 
condiții bune de muncă, de vjață și 
de protejare a mediului înconjură
tor. Se vor promova noi sisteme con
structive, care să permită extinderea 
folosirii materialelor și elementelor 
noi de construcții, cu caracteristici 
tehnice și economice superioare — 
concomitent cu reducerea continuă a 
consumului de materiale deficitare 
și sporirea productivității muncii in 
execuția acestor obiective. Dimen
sionarea construcțiilor pentru obiec
tivele de investiții se va face in 

strictă concordanță cu necesitățile 
proceselor tehnologice și funcționale, 
cu gabaritele instalațiilor și utilaje
lor utilizate, aplicîndu-se soluții teh
nice avansate, proiecte tip și refolo- 
sibile. Studiile tehnico-economice 
pentru noile obiective de investiții 
vor conține, obligatoriu, analiza con
sumurilor și bilanțurilor energetice 
ale acestora.

III
Pornind de la idealurile morale alt 

socialismului și ținînd seama de am
ploarea și complexitatea sarcinilor 
care stau în fața cercetării științifice 
și proiectării, de înaltul nivel al ce
rințelor șl exigențelor, precum și de 
încrederea acordată oamenilor de ști
ință, cercetătorilor, proiectanților, tu
turor lucrătorilor din domeniul cer
cetării științifice și proiectării de 
către partidul și poporul nostru, con
ferința reafirmă solemn următoarele 
criterii de valoare :

1. Cercetătorii și proiectanții din 
țara noastră trebuie șă aibă o pre
gătire științifică și tehnică de înalt 
nivel, o atitudine demnă față de 
muncă, de înaltă responsabilitate ce
tățenească, să desfășoare permanent 
o susținută activitate socială și po
litică, să participe activ și creator la 
îndeplinirea Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism.

Cercetătorii șl proiectanții se vor 
recruta dintre cei mai buni specia
liști din toate ramurile și domeniile 
de activitate ale economiei naționale 
și vieții sociale, pe bâza calităților 
profesionale, morale și politice de 
care au dat dovadă în activitatea lor. 
în muncă, în societate și în familie.

La intrarea in munca de cercetare 
și de proiectare, tinerii sînt chemați 
să depună toate eforturile pentru a 
aplica în mod creator cunoștințele că
pătate în anii de facultate, învățînd 
neîncetat, însușindu-și cele mai noi 
cunoștințe, pentru a fi în stare să 
împletească în mod armonios cele 
două laturi indisolubile ale activită
ții umane — teoria și practica.

2. Cercetătorul și proiectantul tre
buie să dovedească pasiune, imagina
ție, perseverență și permanentă crea
tivitate în promovarea noului, să facă 
totul pentru a contribui la soluționa
rea- optimă a problemelor științifice 
și tehnice ridicate de dezvoltarea •- 
conomică și socială a țării, la conti
nua perfecționare șl dezvoltare a for
țelor de producție în toate sectoarele 
de activitate, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, să 
lupte cu dîrzenie împotriva automul- 
țumirii și rutinei, să aibă un stil de 
muncă conform cu etica socialistă 
și să promoveze cu curaj schimbul 
deschis de opinii, critica și autocri
tica.

Cercetătorul și proiectantul trebuie 
să cunoască temeinic cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnologiei pe 
plan mondial, precum și necesitățile i 
concrete ale dezvoltării producției 
din domeniul lor de activitate, să 
valorifice întreaga lor tapacitate în 

i vederea aplicării rapide a rezultate
lor cercetărilor și documentațiilor 
tehnice elaborate și, conștient! fiind I 
de răspunderea ce o au pentru fina
lizarea în producție și viața socială 
a rezultatelor cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice, să asigure 
asistența științifică și tehnică nece
sară. O atenție deosebită se va acor
da problemelor de perfecționare a 
cunoștințelor cadrelor din cercetare 
și proiectare, organizîndu-se cu mai 
multă fermitate reciclarea sistemati
că a acestora.

Proiectantul . de ..Investiții poartă 
răspunderea pentru calitatea proiec
telor elaborate și trebuie să promo
veze soluții tehnice și tehnologice, 
moderne, bazate, in primul rînd, pe 
concepție proprie și, împreună cu 
executantul, furnizorul de utilaje și 
beneficiarul, să participe la rea
lizarea obiectivelor de investiții, a- 
cordînd asistența tehnică necesară 
în perioada executării lucrărilor de 
investiții, în timpul _ probelor teh
nologice, pînă la atingerea parametri
lor proiectați.

3. Conferința consideră că sarcini
le complexe și cu caracter de nouta
te ; ce’îse pun în fața activității de 
cercetare și de proiectare impun, 
în continuare, revizuirea și îmbună
tățirea stilului de muncă al cercetă- , 
torului și proiectantului, care trebuie: 
să cunoască cerințele actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării econo
miei și vieții sociale și să se preo
cupe in permanență și cu pasiune 
de găsirea celor mai eficiente solu
ții pentru rezolvarea acestora ; ia 
asigure, prin- activitatea lor, menți
nerea competitivității produselor ți 
tehnologiilor ; să se preocupe conti
nuu de dezvoltarea, moderhizarea 
și gospodărirea rațională a ba
zei tehnico-materiale a cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice, 
evitînd risipa și degradarea acesteia.

Cercetătorul și proiectantul trebuie 
să combată excesele administrativ- 
birocratice și să nu-și irosească tim
pul de lucru cu activități improprii 
și ineficiente. Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, împreună 
cu- institutele centrale de cercetare, 
academiile de știință, ministerele ți 
alte organe centrale, trebuie să sta
bilească un sistem simplificat de evi
dență și informare, care să reducă 
Simțitor timpul de muncă pe care 
cercetătorul și proiectantul îl afec
tează acestor activități.

4. Conducătorul din activitatea de 
cercetare științifică și de proiectare 
trebuie să se distingă în colectivul 
din care face, parte prin rezultate 
concrete ■ de mare eficiență, obținute 
în muncă ; să aibă capacitate orga
nizatorică deosebită, capacitate de 
analiză, previziune și fermitate în 
decizii ; șă fie intransigent față de 
lipsuri, delăsări în muncă, risipă ți 
proasta gospodărire a bazei materia
le ; să - dovedească . receptivitate față 
de nou și față de părerile celor din 
colectiv ; să imprime colectivului sau 
unității pe care o conduce un stil de 
muncă dinamic, de înaltă responsa
bilitate ; să ia măsuri pentru elimi
narea tuturor activităților adminis- 
trativ-birocratice care frînează acti
vitatea de creație științifică și teh
nică și să asigure un climat de sti
mulare a creativității ; să aibă o ati
tudine principială și tovărășească în 
activitatea de coordonare și îndru
mare ; să promoveze colaborarea cu 
unități de cercetare și de proiectare 
din alte ramuri și domenii ; să pro
moveze critica și autocritica, să com
bată spiritul de automulțumire și să 
lupte pentru autodepășire ; să aibă 
un înalt nivel politic și ideologic, să
(Continuare tn pag. a V-a)
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Președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Federative a Braziliei

Comunicat comun cu privire la vizita oficială 
în Franța a ministrului afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România

Luînd cuvîntul în cadrul solemni
tății prezentării scrisorilor, ambasa
dorul Paulo Braz Pinto da Silva a 
subliniat că „acordul celor două gu
verne de a ridica la cel mai înalt ni
vel reprezentanțele diplomatice ale 
Braziliei și României a fost primit 
ca o manifestare publică a Impor
tanței crescînde a intereselor lor co
mune și ca o dovadă a respectului 
lor reciproc".

.„în fapt — a arătat vorbitorul — 
Brazilia și România, țări de tradiție 
latină, au în această moștenire co
mună o bază naturală pentru a se 
înțelege bine în toate domeniile în 
care interesele lor, comerciale sau 
economice, financiare sau tehnice, 
se află sau se vor afla în joc. In ceea 
ce privește comerțul dintre țările 
noastre, cred că pot aprecia că,într-o 
foarte scurtă perioadă, va atinge un 
nivel mult superior celui din ultimii 
ani, deoarece este vorba de un obiec
tiv în realizarea căruia Brazilia și 
România sînt la fel de puternic in
teresate".

Arătînd că Brazilia este animată 
de dorința sinceră de a colabora la 
opera de asigurare a progresului u- 
manității și a păcii mondiale, amba
sadorul brazilian a spus :

„Trebuie remarcată coincidența 
punctelor de vedere ale Braziliei și 
României, referitoare la soluționarea 
_.orva din cele mai importante pro

a ambasadorului Republicii Elene
în alocuțiunea rostită în cadrul so

lemnității de prezentare a scrisorilor, 
ambasadorul Dimitrie Papadakis, e- 
vocînd evoluția relațiilor româno-e- 
lene, și-a exprimat hotărîrea de a ac
ționa, în cadrul misiunii ce i s-a în
credințat, pentru progresul și dezvol
tarea continuă a colaborării și bune
lor raporturi dintre România și Gre
cia.

„Misiunea ce mi-a fost încredințată 
— a spus ambasadorul Republicii E- 
lene — este foarte importantă și în 
același timp foarte plăcută. Este 
foarte importantă datorită însemnă
tății pe care țara dumneavoastră o 
are în Balcani, în Europa și, în ge
neral, în lumea întreagă. Plăcută, da
torită sentimentelor atît de sincere 
și prietenești pe care Excelența Voas
tră, guvernul și poporul dumnea
voastră le nutresc față de Grecia".

„Grecia și România — a spus vor
bitorul — sînt legate prin relații is
torice foarte profunde, prin civilizații 
asemănătoare, prin afinități de ca
racter, prin idealuri comune. Cele 
două popoare ale noastre se respectă ' ■ 
și se stimează reciproci Voi milita 
cu toate forțele mele, nu numai pen
tru a păstra aceste legături și sen
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dovedească atașament față de orîn- 
duirea socialistă și de întregul po
por, să aibă autoritate profesională, 
morală și politică, comportare demnă 
în societate și familie, să se bucure 
da stimă și încredere.

i IV
1. Conferința constată că amploa

rea și complexitatea obiectivelor ac
tuale și de perspectivă ale cercetă
rii științifice, dezvoltării tehnologice 
și proiectării de investiții, prevăzute 
în jrogramul de dezvoltare econo
mică și. socială a țării, impun tot mai 
mult o conlucrare strînsă a specia
liștilor din diferite unități de cerce
tare, proiectare, învățămint și de 
producție. Conferința stabilește ca, 
în funcție de necesități, Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, institutele centrale de cercetare 
și academiile de științe să organizeze 
colective largi de lucru, formate din 
cadre de diferite specialități din cer
cetare, proiectare, învățămint supe
rior și producție, indiferent de locul 
de muncă, care să poată utiliza in 
comun baza materială a unităților 
din care fac parte, în vederea obți
nerii și materializării operative și 
cu eficiență maximă a rezultatelor 
cercetărilor în producție și viața so
cială.

2. Participanții la conferință se 
angajează, in numele tuturor cerce
tătorilor și proiectanților, să promo
veze cu mai mult curaj creația ști
ințifică și tehnică românească, în ve
derea reducerii importului de licen
țe, know-how și documentații, să o- 
rienteze activitatea de cercetare și 
dezvoltare tehnologică spre cele mai 
importante obiective ale construcției 
societății socialiste, să lichideze 
grabnic rămînerile în urmă din une
le domenii cum sînt biologia, știin
țele medicale, zootehnia, oceanogra
fia, aeronautica și altele. Conferința 
apreciază că un rol deosebit revine 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, institutelor centrale 
da cercetare și academiilor de științe 
în unirea forțelor pentru lichidarea 
lipsurilor semnalate.

3. Participanții la conferință își 
însușesc și se angajează să promo
veze susținut principiul potrivit că
ruia cercetarea științifică este înche
iată numai atunci clnd rezultatele ei 
se valorifică în producție sau în via
ța socială. Pe această bază, oamenii 
de știință, cercetătorii, proiectanții și 
toți specialiștii din domeniul creației 
științifice și tehnice trebuie să par
ticipe și să contribuie direct la valo
rificarea rezultatelor cercetărilor 
pînă la atingerea efectelor economice 
și sociale scontate.

4. Conferința subliniază necesitatea 
ca, odată cu reorganizarea învăță- 
mîntului superior, să se realizeze o 
unitate organică a acestuia cu cerce
tarea științifică și producția. Ca ur
mare a indicațiilor conducerii supe
rioare de partid și de stat, fiecare 
instituție de învățămint superior tre
buie să devină totodată o puternică 

bleme internaționale actuale. Astfel,' 
și una și cealaltă apără principiile 
suveranității naționale, autodetermi
nării, neamestecului in treburile in
terne ale altor state și reglementării 
pașnice a conflictelor internaționale. 
De altfel, această coincidență de 
puncte de vedâre s-a manifestat de 
nenumărate ori în cadrul organisme
lor internaționale".

Luînd cuvîntul, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat la rîn- 
dul său că „hotărîrea celor două gu
verne de a ridica la cel mai înalt 
nivel reprezentanțele lor diplomatice 
constituie o expresie a dorinței co
mune de a dezvolta relațiile tradițio
nale de prietenie dintre România și 
Brazilia".

„Dezvoltarea acestor relații — a a- 
rătat președintele Nicolae Ceaușescu 
— are 13fc pe' terenul fertil creat de-a 
lungul timpurilor de afinitățile de 
limbă, cultură și tradițiile comune 
prin care sînt legate poporul român 
și poporul brazilian".

Arătînd că România obține rezul
tate de seamă în dezvoltarea sa eco
nomică și socială, în ridicarea conti
nuă a nivelului de civilizație și cul
tură al poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„în același timp, țara noastră pro
movează activ o politică de colabo
rare multilaterală cu toate statele, 

timente, ci și pentru a le dezvolta 
tot mai mult".

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu :

„Poporul român și poporul elen, 
cărora istoria le-a hărăzit să convie
țuiască în aceeași zonă geografică, 
și-au împletit adeseori destinele în 
lupta pentru libertate și progres, au 
colaborat sțrîns, aducîndu-și fiecare 
contribuția la dezvoltarea culturii și 
civilizației în această parte a lumii.

Sint bucuros să evoc, cu acest pri
lej, evoluția ascendentă a relațiilor 
de colaborare româno-elăne și îmi 
exprim convingerea că aceste relații 
vor cunoaște în viitor o dezvoltare 
tot mai intensă, în spiritul legătu
rilor tradiționale de prietenie dintre 
cele două țări și popoare.

Angajată cu toate forțele în reali
zarea unui amplu program de dez
voltare economică ’ Și socială, de ri
dicare a-nivelului de bunăstare ;șf ci
vilizație a întregului popor,- Româ
nia este, totodată,;, profund interesa- -. 
tă în promovarea unei largi și fruc
tuoasă colaborări internaționale. In 
acest spirit, țara noastră acționează 

unitate de cercetare, iar învățămîn- 
tul superior tehnic — și o uzină de 
producție. Activitatea de cercetare 
științifică a personalului didactic din 
învățămîntul superior se va desfă
șura sub directa coordonare a insti
tutelor centrale de cercetare și aca
demiilor de științe, pe baza unui 
program unitar de cercetare și dez
voltare tehnologică. .

Ministerele și celelalte organe cen
trale vor lua măsuri pentru integra
rea efectivă, pe platforme complexe, 
a activității de cercetare și produc
ție din învățămîntul superior cu cea 
din centralele industriale și din în
treprinderi, asigurînd baza tehnico- 
materială, aprovizionarea, tot ce este 
necesar pentru buna desfășurare a 
acestor activități, astfel ca aportul 
efectiv al învățămîntului superior la 
promovarea progresului tehnic și so
cial în toate domeniile de activitate 
să crească în mod substanțial.

Se va extinde și în alte domenii 
organizarea activității de cercetare, 
învățămint și producție pe platforme 
complexe, după modelul Centrului 
național de fizică din București.

5. Conferința afirmă rolul deosebit 
al institutelor centrale de cercetare 
și academiilor de științe — organe 
de coordonare unitară a activității 
de cercetare și dezvoltare tehnologi
că, de valorificare a rezultatelor cer
cetării și de introducere a tehnolo
giilor moderne la nivelul ramurilor 
economiei naționale — în concentra
rea întregului potențial științific și 
de dezvoltare tehnologică al ramuri
lor și orientarea fermă a acestuia 
spre soluționarea obiectivelor majo
re ale dezvoltării economiei și 
societății, ale înnoirii continue a 
bazei tehnice a. producției și intro
ducerii rapide a tehnologiilor mo
derne.

6. Conferința exprimă hotărîrea 
unanimă a tuturor specialiștilor din 
ministerele economice, din centrale 
industriale și întreprinderi de a ur
mări cu prioritate promovarea pro
gresului tehnic în domeniile lor de 
activitate și de a realiza exemplar 
obiectivele din planurile de cerceta
re, de proiectare, de introducere a 
tehnologiilor avansate, mecanizare și 
automatizare, cu aceeași exigență ca 
și planul de producție. Pentru scur
tarea duratei ciclului cercetare-pro- 
iectare-producție, se va asigura uti
lizarea cît mai eficientă a persona
lului de cercetare și de proiectare, 
a spațiilor productive, aparaturii 
complexe și de înaltă tehnicitate, a 
piloților productivi, a bazei mate
riale pentru microproducție, a baze
lor tehnologice de testare și labora
toarelor centrale de analize. Consi
liul Național pentru Știință și Teh
nologie, Inspectoratul General de 
Stat pentru Directivare și Control în 
Proiectarea și Executarea Construc
țiilor, împreună cu ministerele, insti
tutele centrale de cercetare și acade
miile de științe, pe baza unei analize 
de eficiență economică și științifico- 
tehnică, vor elabora un program de 
măsuri pentru introducerea schim

călăuzindu-se statornic după princi
piile egalității depline în drepturi, 
respectării stricte a independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc.

Milităm consecvent pentru instau
rarea unor relații noi între state, a 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, pentru înfăptuirea 
unui climat de destindere, pace și 
securitate în lume".

Relevînd că recentele contacte din
tre cele două guverne, precum și din
tre oamenii de afaceri din ambele 
țări au întărit convingerea că Româ
nia și Brazilia dispun de reale posi
bilități pentru a ridica pe un plan 
superior bunele relații de colaborare 
existente intre ele, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat con
vingerea că, prin eforturi comune, 
aceste relații se vor dezvolta și mai 
puternic în viitor.

După primirea scrisorilor, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială, prietenească cu 
ambasadorul Republicii Federative 
a Braziliei, Paulo Braz Pinto da 
Silva.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

consecvent pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate statele lumii, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avanta
jului reciproc, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu folosirea for
ței în raporturile interstatale.

Dorim ca dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-elene să se înscrie ca o con
tribuție concretă a,României și Gre
ciei la realizarea unui climat de 
colaborare și bunăvecinătate în Bal
cani, ca un aport la . cauza destinde
rii, înțelegerii și păcii în Europa și 
în lume".

După primirea scrisorilor de acre
ditare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
Republicii Elene, Dimitrie Papada
kis.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la- convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, șț Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

bului II și chiar III în unitățile de 
cercetare și de proiectare.

Ministerele, împreună cu Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, vor elabora programe pentru 
asigurarea integrală a capacităților 
tehnice destinate asimilării și punerii 
în fabricație a produselor . noi, pri
vind îndeosebi dezvoltarea capacită
ților de execuție de prototipuri și a 
sculăriilor. Programele vor cuprinde, 
de asemenea, măsuri pentru organi
zarea mai bună a execuției de stații 
pilot, instalații semiindustriale și 
baze experimentale.

în planurile anuale se vor nomi
naliza distinct mijloacele materiale 
necesare dezvoltării capacităților 
tehnice și de cercetare.

Ministerele, institutele centrale de 
cercetare și academiile de științe, 
împreună cu Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, vor elabo
ra programele de dezvoltare a sec
toarelor de microproducție din uni
tățile de cercetare și de proiectare 
tehnologică și din instituțiile de in- 
vățămînt superior. Se vor elabora 
propuneri de reglementări privind 
condițiile care trebuie respectate în 
fabricația de prototipuri și micro
producție de către unitățile de cer
cetare și de proiectare tehnologică, 
astfel îneît produsele respective să 
poată fi preluate în fabricația de se
rie de către unitățile industriale, în 
condiții eficiente și în termene cît 
mai scurte. /

7. Pentru toate sarcinile de intro
ducere a tehnicii noi se vor consti
tui colective de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, care vor sprijini, urmări 
și controla realizarea integrală și la 
termenele planificate a sarcinilor ; 
colectivele de conducere ale între
prinderilor vor analiza periodic ac
tivitatea acestora pe întreg parcursul 
execuției planului.

Consiliile oamenilor muncii din 
centralele industriale și consiliile de 
conducere ale ministerelor vor anali
za, cel-puțin o dată pe trimestru, sta
diul realizării sarcinilor din progra
mele de cercetare științifică, tehno
logii avansate, înnoirea producției, 
mecanizare și automatizare și vor 
lua măsuri care să asigure respecta
rea termenelor prevăzute în plan.

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, împreună cu Comitetul 
de Stat al Planificării, Inspectoratul 
General de Stat pentru Controlul Ca
lității Produselor, titularii de plan, 
institutele centrale de cercetare și 
academiile de științe, vor urmări 
permanent și vor analiza semestrial 
modul în care se valorifică rezulta
tele cercetărilor și stadiul de asimi
lare a noilor produse și de introdu
cere a tehnologiilor noi.

8. Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie și Comitetul de Stat al 
Planificării, împreună cu institutele 
centrale de cercetare, academiile de 
științe și ministerele economice, vor 
analiza periodic stadiul îndeplinirii 
sarcinilor de înnoire a producției, de 
asimilare a produselor noi și de in
troducere a tehnologiilor avansate, 
propunînd scoaterea din fabricație a 
produselor și tehnologiilor depășite 
sau cu uzură morală.

Comitetul de Stat al Planificării, 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie și Ministerul Finanțelor, 
împreună cu Inspectoratul General 
de Stat pentru Directivare și Control 
în Proiectarea și Executarea Con
strucțiilor, cu institutele centrale de 
cercetare, academiile de științe și or
ganizațiile de proiectare, vor perfec
ționa sistemul indicatorilor de plan

Excelenței Sale 
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al guvernului
Foarte impresionat de amabilul mesaj de felicitări pe care Excelența 

Voastră mi l-a trimis cu ocazia celei de-a 51-a aniversări a Republicii, mă 
grăbesc să vă prezint mulțumirile mele cele mai vii și sincerele mele urări 
de fericire personală și prosperitate pentru țara dumneavoastră prietenă.

BULENT ECEVIT
Prim-ministru al Turciei

Vizita redactorului sef al
La invitația „Scinteii",* în perioada 

23 octombrie — 6 noiembrie a.c. 
ne-a vizitat țara, în fruntea unei de
legații de ziariști, tovarășul Ri long 
Ik, membru al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, redactor-șef al 
ziarului „Nodon Sinmun" — organ 
al C.C. ai P.M. din Coreea. Oaspeții 
au vizitat obiective economice, cultu
rale și sociale, au avut întrevederi 
cu cadre de partid și de stat, cu zia
riști din județele Brașov, Argeș, Olt, 
Dolj și din municipiul București.

La încheierea vizitei, tovarășul Ri 
long Ik, ceilalți ziariști coreeni au
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FOTBAL: în cupele europene
KOLN 6 (Agerpres). — Comentînd 

meciul de fotbal F. C. Koln—Dinamo 
București din Cupa U.E.F.A., cores
pondentul Agenției D.P.A. notează 
printre altele : „Echipa bucureșteană 
s-a dovedit un adversar valoros și 
destul de incomod. Fotbaliștii ro
mâni, cu un start fulgerător, au reu
șit să înscrie două goluri în primele 
nouă minute de joc. După golul mar
cat de Overath, jocul s-a mai echili
brat, dar contraatacurile oaspeților au 
fost în continuare periculoase. In re
priza a Il-a, Neumann a reușit să 
egaleze, iar în minutul 60 arbitrul Je
linek l-a eliminat din teren pe Dinu. 
Rămasă în 10 jucători, echipa Dinamo 
n-a mai reușit să contracareze ritmul 
de atac al gazdelor, care au înscris 
golul victoriei în minutul 71. După 
meci, antrenorul echipei F. C. Koln, 
Zlatko Ceaikowski, a declarat : „A- 
cum ne-am putut da seama cît de 
prețios a fost rezultatul de egalitate 
obținut de noi la București. Dinamo 
este o echipă valoroasă, din păcate 
unii din jucătorii săi nu-și pot stă- 
pîni nervii". Antrenorul secund al e- 
chipei Dinamo, Ion Nunweiller, a spus 
la rîndul său : „Prin începutul foarte 
bun și înscrierea a două goluri, echi
pa noastră își crease premise de ca
lificare. Arbitrul Jelinek, prin deci
ziile sale, a defavorizat echipa noas
tră, nu a lăsat-o să-și facă jocul".

Comentatorul Agenției D.P.A. evi
dențiază din echipa Dinamo pe ju
cătorii : Dobrău, Radu Nunweiller și 
Dudu Georgescu.

Unul dintre meciurile derby ale 
Cupei Campionilor Europeni la fot
bal a opus cunoscutele formații 
C.U.F. Barcelona și Fejenoord Rot
terdam, meci încheiat cu scorul de 
3—0 (2—0) în favoarea fotbaliștilor 
spanioli, care astfel s-au calificat 
pentru sferturile de finală. Toate 'ce- 

,le trei, goluri au, fost înscrise de Car
los Rexach, în minutele 35, 39 și 70. 
Conduși magistral de Johann Cruyff, 
jucătorii catalani au făcut o partidă 
excelentă. Țot în „C.E.E.", Olym- 

pentru activitatea de cercetare și dez
voltare tehnologică, de introducere a 
progresului tehnic și pentru proiec
tarea de investiții, ținînd seama în 
primul rînd de eficiența economică, 
științifico-tehnică și socială a obiec
tivelor ce urmează a fi soluționate și 
de asigurarea unei corelări riguroase 
a acestor sarcini cu prevederile ce
lorlalte sedțiuni ale planului național 
unic.

9. Activitatea de cercetare științi
fică și dezvoltare tehnologică se des
fășoară pe bază de contract, care 
constituie o pîrghie importantă pen
tru legarea strînsă a acesteia de ne
cesitățile dezvoltării economiei na
ționale și vieții sociale și pentru 
creșterea răspunderii tuturor facto
rilor interesați în realizarea obiecti
velor de cercetare și dezvoltare teh
nologică. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, împreună cu 
institutele centrale de cercetare și a- 
cademiile de științe, vor elabora mă
suri pentru perfecționarea sistemu
lui contractual în activitatea de cer
cetare științifică și dezvoltare tehno-

• logică.
Ministerele, celelalte organe cen

trale și centralele industriale vor a- 
sigura finanțarea din fondurile pro
prii, pe bază de contract, a activi
tății de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică. La alocarea fon
durilor pentru finanțarea contracte
lor de cercetare și dezvoltare tehno
logică se va avea în vedere asigu
rarea cu prioritate a cerințelor pe 
care le ridică dezvoltarea sectoarelor 
de virf ale științei și tehnologiei.

10. Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, împreună cu In
spectoratul General de Stat'pentru Di
rectivare și Control în Proiectarea și 
Executarea Construcțiilor, ministere
le, celelalte organe centrale, institute
le centrale de cercetare, academiile de 
științe și organizațiile de proiectare, 
vor revedea legislația care regle
mentează desfășurarea activităților 
de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică, proiectare de investiții 
și de introducere a progresului teh
nic și vor prezenta propuneri' care să 
perfecționeze cadrul juridic pentru :

— creșterea răspunderii și întărirea 
disciplinei în realizarea sarcinilor de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică, asimilare de noi produse, 
modernizare a celor din fabricația cu
rentă și introducere de tehnologii 
avansate ;

— introducerea unor pîrghii econo
mice care să determine îmbunătăți
rea cointeresării centralelor indus
triale, întreprinderilor și unităților 
de cercetare și proiectare tehnologică 
în scurtarea duratei ciclului de cer
cetare — producție și intensificarea 
ritmului de înnoire a producției ;

— creșterea operativității în asigu
rare de tehnologii și produse noi, 
țară și import necesare realizării sar
cinilor din planul de cercetare știin
țifică și de introducere a progresului 
tehnic.

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, împreună cu Ministerul 
Finanțelor, Comitetul de Stat al Pla
nificării, ministerele, institutele cen
trale de cercetare și academiile de 
științe, vor elabora metodologia pen
tru determinarea eficienței activității 
de cercetare, dezvoltare tehnologică 
și de introducere a progresului teh
nic pe diversele categorii ale acestor 
activități (cercetări valorificate, elabo
rare de tehnologii și produse noi, 
reproiectări, mecanizări, automatizări 
etc.), ținînd seama, în primul rlnd, de 

ziarului „Nodon Sinmun"
fost primiți de tovarășul Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R. La 
intîlnire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, a participat 
tovarășul Alexandru Ionescu, mem
bru al C.C. ăl P.C.R., redactor-șef al 
ziarului „Scînteia".

A fost prezent tovarășul Pak Ciun 
Guk, ambasadorul R.P.D. Coreene 
în țara noastră.

*
în onoarea redactorului-șef al zia

rului „Nodon Sinmun", ambasadorul 
R.P.D. Coreene a oferit un dineu.

piakos Pireu a întrecut cu sco
rul de 3—0 (2—0) echipa S.C. An- 
derlecht. învingători în prima par
tidă cu 5—1, fotbaliștii belgieni s-au 
calificat pentru sferturile de finală.

La Magdeburg : F.C. Magdeburg— 
Bayern Mtinchen 1—2 (0—1). Primul 
meci revenise fotbaliștilor vest-ger- 
mani cu 3—2.

La Brașov, în prezența a circa 
15 000 de spectatori, s-a disputat ieri 
după-amiază meciul retur dintre e- 
chipa locală Steagul roșu și formația 
vest.-germană Hamburger S.V., con- 
tînd pentru turul II al „Cupei 
U.E.F.Â." la fotbal. Fotbaliștii vest- 
germani au obținut victoria cu scorul 
de 2—1 (1—1) și s-au calificat pentru 
optimile de finală ale competiției.

La Lyon, în meci retur pentru cupa 
U.E.F.A., formația vest-germană Bo
russia Moenchengladbach a învins cu 
scorul de 5—2 (2—1) echipa Olympi- 
que Lionnais.! în primul meci, 
Borussia ciștigase cu scorul de 1—0. 
în aceeași competiție, echipa vest- 
germană Fortuna Diisseldorf a în
trecut cu scorul de 3—0 (0—0) forma
ția maghiară Raba Vasas Eto. în pri
mul joc, fotbaliștii maghiari ciștiga- 
seră cu scorul de 2—0.

în „Cupa cupelor", echipa Bursas- 
por a învins, pe teren propriu, cu 
scorul de 1—0 (1—0) formația sco
țiană Dundee United. în primul joc 
scorul fusese 0—0.

Sport pe micul ecran
Simbăiă 9 noiembrie : ora 14,30, 

fotbal, meciul F.C. Argeș — F.C.M. 
Reșița ; Transmisiune directă de la 
Pitești ; ora 16,15 : aspecte de la me
ciul F.C. Magdeburg — Bayern Miin- 
chen (Cupa Campionilor Europeni).

Duminică 10 noiembrie : ora 15,50, 
polo, Rapid ‘—Dinamo. Transmisiune 
de la bazinul acoperit Floreasca ; oră 
16,10, fotbal, rezumate înregistrate 
din meciurile-retur ale optimHb'r de” 
finală din competițiile europene ; 
ora 22,05, fotbal, Steaua — Sportul 
studențesc (rezumat înregistrat).

eficiența economică și socială a obiec
tivelor ce urmează să se soluțione
ze, de aportul acestora la creșterea 
venitului național și la progresul 
științei și culturii.

Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, împreună cu ministerele, 
institutele centrale de cercetare și 
academiile de științe, vor întocmi 
programe pentru materializarea și 
aplicarea în producție a celor mai 
valoroase invenții.

11. Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie — organ de partid 
și de stat, de coordonare unitară a 
dezvoltării științei și tehnologiei — 
va orienta și controla permanent, în 
mod ferm, activitatea de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic în toate 
ramurile economiei naționale, concen- 
trind, printr-o mai bună planificare, 
întreaga capacitate de cercetare și 
proiectare tehnologică spre realizarea 
obiectivelor majore ale dezvoltării 
economice și sociale a țării, stabilite 
prin planuri și prognoze, și va asigura 
înfăptuirea unitară a politicii Parti
dului Comunist Român în domeniul 
științei și tehnologiei. In activitatea 
sa, Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie se va sprijini puternic 
pe institutele centrale de cercetare, 
academiile de științe și unitățile de 
cercetare de profil și va colabora cu 
asociațiile științifice și profesionale 
care contribuie la progresul științei 
și tehnologiei.

Inspectoratul General de Stat pen
tru Directivare și Control în Proiec
tarea și Executarea Construcțiilor — 
organ al Consiliului de Miniștri — 
va orienta și controla activitatea de 
proiectare a obiectivelor de investi
ții, în scopul asigurării din timp a 
documentațiilor tehnico-economice și 
creșterii eficienței investițiilor. In 
activitatea sa se va sprijini mai mult 
pe aportul Consiliului directorilor 
institutelor de proiectare, cu care va 
conlucra strîns și va soluționa pro
blemele specifice domeniului său de 
activitate.

12. Avind în vedere rolul și sarci
nile de mare răspundere ce revin or
ganizațiilor de partid din unitățile 
și compartimentele de cercetare și 
de proiectare în înfăptuirea preve
derilor proiectelor de Program și 
de Directive ale Congresului al 
XLlea al Partidului Comunist 
Român, comuniștii prezenți la 
conferință se angajează, în nu
mele tuturor membrilor de partid 
din activitatea de cercetare, dezvol
tare tehnologică și de proiectare, să 
se afle în primele rînduri în unirea 
eforturilor cercetătorilor, proiectanți
lor și celorlalți specialiști, pentru 
realizarea, în cele mai bune condi
ții, a politicii partidului în dome
niul științei, tehnologiei și al intro
ducerii progresului tehnic în toate 
ramurile economiei și vieții sociale. 
Ei vor lupta cu hotărîre împotriva 
lipsurilor, a stărilor de lucruri nega
tive, a spiritului funcționăresc, vor 
combate cu hotărire manifestările de 
individualism, tendințele de mono
polizare a unor domenii de cerce
tare, care se mai manifestă în unele 
unități, vor milita ca în institute să 
lucreze numai cei care reprezintă o 
valoare reală în domeniul respectiv 
de cercetare și proiectare.

V
Conferința afirmă hotărirea unani

mă ca, pe baza principiilor politicii 
externe promovate de Partidul Co
munist Român, știința și tehnologia

Ministrul afacerilor externe ai Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a făcut o vizită oficială 
în Franța, în perioada 4—6 noiem
brie 1974, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii Fran
ceze, Jean Sauvagnargueb.

Ministrul de externe rbmân a fost 
primit de președintele Republicii 
Franceze, căruia i-a. transmis un me
saj din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, Cu acest pri
lej, ministrul român de externe a 
transmis președintelui Valâry Giscard 
d’Estaing cele mai cordiale salutări 
din partea președintelui- Nicolae 
Ceaușescu. La rîndul său, președin
tele Republicii Franceze, amintind 
contribuția personală a șefului sta
tului român adusă la dezvoltarea re
lațiilor româno-franceze, a transmis 
președintelui Republicii Socialiste 
România salutările sale cele mai 
prietenești.

Ministrul de externe român a reîn
noit președintelui Franței invitația de 
a face o vizită oficială în România ; 
președintele Giscard d’Estaing a ac
ceptat invitația, urmind ca data să 
fie fixată ulterior.

> Convorbirile dintre miniștrii aface
rilor externe ai celor două țări s-au 
desfășurat într-o atmosferă de încre
dere prietenească, care caracterizează 
în mod tradițional relațiile româno- 
franceze, a căror dezvoltare a primit 
un nou impuls în urma întîlnirilor 
care au avut loc, în ultimii ani, între 
șefii celor două state.

în cursul întrevederilor au fost 
abordate unele probleme internațio
nale de.importanță majoră, îndeosebi 
cele privind Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, Orien
tul Apropiat și situația din Cipru. 
Convorbirile au evidențiat apropie
rea punctelor de vedere ale ce’or 
două guverne asupra ansamblului 
problemelor discutate.

Cei doi miniștri de externe au sub
liniat necesitatea de a se depune noi 
eforturi în favoarea destinderii și 
cooperării. Această politică, bazată 
pe respectarea principiilor dreptului 
international și, îndeosebi, ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
devenind una din caracteristicile do-

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, care a făcut o vizită o- 
ficială in Franța, la invitația minis
trului' afacerilor externe al Republi
cii Franceze, Jean Sauvagnargues, 
s-a înapoiat, miercuri după-amiază, 
în Capitală,

La sosire, pe aeroportul Otooeni 
au fost prezenți -Vasile Gliga și Cor
nel Pacostei adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe.

A fost de. față Jean Brouste, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Franței la București.

★
La plecarea din Paris, pe aeropor

tul Orly, ministrul român a fost sa
lutat de Bernard Destremeau, se
cretar de stat pe lingă Ministerul A- 
facerilor Externe, de funcționari su
periori din M.A.E.

Au fost prezenți ambasadorul- Ro- 
mâniei la Paris,. Constantin Flitan,. și 
ambasadorul Franței la Bucui'ești,' 
Franciâ'Levasbeu£f'

★
La înapoierea din vizita oficială în 

Franța, ministrul afacerilor externe 

din țara noastră să participe activ la 
eforturile desfășurate pe plan mon
dial pentru cunoașterea unor noi as
pecte ale universului, studierea mul
tilaterală a scoarțe) pămintului, a 
biosferei și a oceanului mondial, des
coperirea de noi mijloace de îmbu
nătățire a vieții umane și de ridi
care a gradului de civilizație a so
cietății omenești.

Colaborarea și cooperarea interna
țională în știință și tehnologie se vor 
intensifica, urmărindu-se creșterea 
contribuției acestor activități la rea
lizarea obiectivelor majore ale eco
nomiei naționale și la schimbul de 
valori materiale și spirituale ale 
României cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, an
gajate pe calea obținerii independen
ței naționale, precum și cu celelalte 
state ale lumii, indiferent de orin- 
duirea lor social-politică.

Conferința exprimă hotărîrea oa
menilor de știință, cercetătorilor, 
proiectanților și celorlalți specialiști 
din țara noastră să dezvolte colabo
rarea cu colegii lor de pretutindeni, 
să facă totul pentru a uni această u- 
riașă forță economică, socială și po
litică, pornind de la considerentul că 
știința și tehnologia trebuie să slu
jească numai păcii și colaborării din
tre națiuni. Pe baza principiilor po
liticii partidului și guvernului nos
tru, toți cercetătorii, proiectanții și 
ceilalți specialiști din domeniul crea
ției științifice și tehnice din Româ
nia trebuie să acționeze ca un deta
șament unit și puternic al luptei in
ternaționale pentru progres și pace, 
pentru punerea cuceririlor științei in 
slujba omului, a fericirii sale.

★
Dînd glas însuflețirii puternicului 

detașament al oamenilor de creație 
științifică și tehnică din România, 
participanții la conferință exprimă 
convingerea că această intîlnire de 
lucru marchează o cotitură funda
mentală în activitatea de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și de proiec
tare, care va duce la creșterea pu
ternică a rolului științei și tehnolo
giei în opera de edificare a socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
României.

Oamenii noștri de știință, cercetă
torii, toți specialiștii din cercetare, 
proiectare, învățămîntul superior și 
producție, din toate ramurile econo- 
miei și vieții sociale se angajează 
să desfășoare o activitate susținută 
de creație și promovare largă a 
științei și tehnologiei, menită să con
tribuie plenar la sporirea avuției na
ționale, la cunoașterea tot mai pro
fundă a legilor naturii, societății și 
gindirii umane, la ridicarea nivelului 
general de civilizație materială și spi
rituală a poporului.

Pătrunși de rolul și importanța de
terminantă a științei și tehnologiei în 
realizarea progresului contemporan, 
participanții la conferință, în nu
mele tuturor cercetătorilor, proiec
tanților și celorlalți specialiști, se 
angajează în fața conducerii parti
dului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să muncească cu toată energia și pa
siunea creatoare și să-și pună toate 
cunoștințele, priceperea și talentul 
lor în slujba înfăptuirii mărețului 
Program al Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

minante ale relațiilor dintre state, va 
contribui la democratizarea vieții in
ternaționale.

Cei doi miniștri de externe au 
examinat, de asemenea, diferitele ■ 
aspecte ale relațiilor bilaterale româ
no-franceze și au constatat că exis
tă condiții favorabile pentru dezvol
tarea lor viitoare. Ei ău apreciat ac
tivitatea Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică, in- , 
dustriâlă și tehnică, a cărei ultimă 
sesiune s-a desfășurat la București 
între 24 și 29 septembrie 1974. Ei au 
reafirmat voința guvernelor lor de a 
intensifica schimburile comerciale, 
de a le diversifica și căuta mijloace
le cele mai potrivite pentru echili
brarea lor, de a adinei cooperarea 
economică, culturală, științifică și 
tehnică între cele două țări, de a 
amplifica contactele dintre cele două 
popoare în toate domeniile. Ei au 
exprimat dorința de a se încheia cît 
mai curînd posibil un acord dece
nal de cooperare economică, tehni
că și industrială între Franța și 
România.

Cu ocazia vizitei, cei doi miniștri 
de externe au semnat „Convenția 
privind asistența juridică în materie 
civilă și comercială" și „Convenția ' 
privind asistență juridică în materie 
penală și extrădarea".

La încheierea convorbirilor, cei 
doi miniștri și-au exprimat satisfac- 
ția pentru rezultatele schimbului de 
păreri avut, apreciind că această vi- • • 
zită va contribui la dezvoltarea le- .... 
gâturilor de prietenie și cooperare ' , 
dintre România și Franța.

Ministrul afacerilor externe al 
României a exprimat ministrului 
francez al afacerilor externe mulțu
mirile sale pentru primirea priete
nească și calda ospitalitate care i-au 
fost rezervate în timpul Vizitei sale 
în Franța. . t.t

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a a- 
dresat ministrului afacerilor externe 
al Republicii Franceze invitația de 
a face o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmind să fie sta
bilită ulterior pe cale diplomatică.

• ♦
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a făcut, la 6 no
iembrie, o scurtă escală la Belgrad. 
Pe aeroport, ministrul român a fost 
întîmpinat de Lazar Moisov, loc
țiitor al secretarului federal pentru . 
afacerile externe al Iugoslaviei. Cu 
acest prilej a avut loc un schimb de 
păreri, în' legătură cu unele proble
me internaționale actuale.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re- 

publicii’Socialiste România, George 
Macovescu, a primit, din partea mi- ,. 
nistrului afacerilor externe al Tur- ,, 

( clei, .Turan; Stines, o • telegramă de 
• mulțumiri pentru felicitările adresa- 
' '/te cu-prilejul .zilei, ^naționale a aces-n . . 
f’’t?ei țări. - . c-i'hî.u

★
La invitația Centrului Marea Brl- 

tanie — Europa de Est, miercuri di
mineața a plecat la Londra tovarășa 
Maria Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, care va face o 
vizită în Anglia. La plecare, pe aero
portul Otopeni, a fost prezent Iuliu 
Fejes, secretar al Marii Adunări Na
ționale, și alte persoane oficiale.

A fost prezent Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 

. București.
★

Sub egida Comitetului român de 
istoria și filozofia științei, în zilele 
de 4—6 noiembrie, la București, s-au 
desfășurat lucrările unei sesiuni de 
comunicări. In cadrul sesiunii a fost 
dezbătută o largă sferă de proble
me cum sînt : fundamentele isto
rice ale filozofiei științei, politica 
științei și probleme ale învățămîntu
lui, evoluția , farmacopeei românești, 
știința și filozofia științei în Țările 
Române în secolul al XVIII-lea. Ma
terialele prezentate în secțiunile se
siunii âu pus în lumină noi date și 
elemente semnificative pentru evolu
ția științei și culturii1 românești. O 
parte din aceste materiale urmează 
să fie publicate în ampla colecție 
monografică „Noesis", editată de co
mitet.

♦
In cadrul unei solemnități, care • 

avut loc miercuri dimineața, profe
sorului Jacques Freymond, directorul 
Institutului universitar de înalte 
studii internaționale din Geneva, i-a 
fost conferit titlul de doctor honoris 
causa al Universității București, in 
semn de prețuire a meritelor sale 
științifice în domeniile istoriei și 
teoriei relațiilor internaționale.

Mulțumind călduros pentru onoa
rea care i s-a făcut prin conferirea 
înaltului titlu, profesorul Jacques 
Freymond a relevat importanța bu
nelor relații culturale statornicire 
între România și Elveția, între insti
tutul genevez și universitatea bucu
reșteană.

ir
In sala mică a Palatului Republi

cii a avut loc, miercuri seara, reci
talul violonistului Ghidon Kremer 
din U.R.S.S., laureat al concursurilor 

■ muzicale internaționale de la Bru
xelles, Montreal, Genova și Mosco
va. Artistul sovietic a interpretat lu
crări de Bach, Stravinski, Schubert, 
Prokofiev, acompaniamentul la pian 
fiind susținut de compatriotul său 
Oleg Maizenberg.

*
In cadrul manifestărilor desfășura

te în municipiul Pitești sub generi
cul „Zilele culturii sovietice", 
miercuri după-amiază, la Palatul 
culturii din localitate a fost organi
zată o „seară a culturii sovietice".

Cu același prilej, la Biblioteca ju
dețeană a fost deschisă o expoziție 
de carte rusă și sovietică.

A apărut numărul 46 
al revistei săptămînale 

de politică externă 
„LUMEA"

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 6 NOIEMBRIE 
1974

EXTRAGEREA X : 6 20 9 12 8 17.
EXTRAGEREA a Il-a : 24 16 23 42 40.
Fond general de cîștiguri : 1 448 83T 

lei, din care 787 017 lei report.
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CONFERINȚA MONDIALĂ 

A ALIMENTATEI
lnterven|ia șefului delegației române

■ROMA 5 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : La Palatul Congre
selor E.U.R. din Roma au continuat 
lucrările Conferinței mondiale a ali
mentației. In ședința plenară de marii 
după-amiază a luat . cuvîntul șeful 
delegației române, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei 'ali
mentare și apelor, care, după ce a 
subliniat că devine din ce în ce mai 
evident faptul că problemele majore 
care confruntă astăzi omenirea sînt 
legate direct de lichidarea’ subdezvol
tării a arătat că singurul mod viabil 
în care acestea pot fi soluționate este 
acela de a reuni eforturile tuturor 
statelor în vederea înlăturării inechi
tăților, a afirmării unei noi ordini 
economice și politice în viața interna
țională. .'Este necesar și pe deplin 
posibil — a spus vorbitorul — să se 
asigure în acest fel progresul eco
nomic și social al tuturor popoarelor, 
înlăturarea efectelor politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolonialis- 
te de dominație și exploatare a po
poarelor, reducerea și lichidarea 
treptată a decalajelor care separă ță
rile în curs de dezvoltare de cele 
avansate din punct de vedere eco
nomic. O nouă ordine politică și e- 
conomică. la edificarea căreia sperăm 
să contribuie și actuala conferință, 
ya trebui să asigure în relațiile din
tre state deplina egalitate în drepturi 
și avantajul reciproc, respectarea in
dependenței și suveranității lor na
ționale, neamestecul în treburile in
terne,, eliminarea forței și a amenin
țării cu forța : să consfințească drep
tul tuturor statelor de a fi deplin 
stăpîne pe bogățiile lot naționale și 
de a. le folosi în interesul propriilor 
lor popoare ; să permită tuturor țări
lor participarea activă și eficientă la 
diviziunea internațională a muncii și 
la circuitul mondial de valori și să 
combată acțiunile unilaterale, abuzi
ve și speculative, încurajînd coope
rarea în scopul progresului economic 
al tuturor statelor și, în primul rind, 
al țărilor în curs de dezvoltare".

Semnarea unui protocol de colaborare economică 
româno-daneză

COPENHAGA 6 (Agerpres). — La
6 noiembrie a avut loc Ia Copenhaga 
semnarea protocolului de colaborare 
dintre Camera de Comerț și Indus
trie a Republicii Socialiste România 
și Camera de Comerț din Copen
haga. De asemenea, a fost consti
tuită secția română din cadrul Ca
merei de Comerț din Copenhaga.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și In
dustrie, iar din partea daneză de 
Knud Olesen, președintele Camerei

ÎN CAMERA COMUNELOR

Programul guvernului laburist 
a întrunit o largă majoritate

LONDRA 6 — Corespondentul nos
tru transmite : Guvernul laburist 
britanic, condus de Harold Wilson, a 
obținut, marți seara, o importantă 
victorie în Camera Comunelor, cind 
programul său, anunțat la deschide
rea sesiunii parlamentare în mesa
jul tronului, a fost adoptat cu o ma
joritate zdrobitoare. în același 
timp, Camera a respins un amenda
ment al opoziției conservatoare care 
critica programul ca inadecvat pen
tru a face față greutăților cu care 
este confruntată Marea Britanie.

Deputății au reliefat, în cursul 
dezbaterilor de o săptămînă, impor
tanța prevederilor referitoare la ex
tinderea naționalizărilor și a contro
lului statului în economie. în acest 
context s-a precizat că, în viitorul

Intensificarea relațiilor pe diverse 
planuri cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, amplifica
rea și diversificarea raporturilor de 
cooperare internațională formează o 
constantă a politicii externe a Româ
niei socialiste — înscriiridu-se ca o 
contribuție activă la promovarea 
cursului nou spre destindere și co
laborare în viața politică și econo
mică mondială.

în acest context se situează desfă
șurarea vizitei pe care secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, a fă
cut-o în țara noastră, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Româ
niei, George Macovescti.

Momentul esențial al vizitei La 
constituit primirea oaspetelui de că
tre președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — convorbirile 
cordiale și constructive prilejuind o 
aprofundată abordare a relațiilor bi
laterale, ca și a problemelor interna
ționale de interes reciproc, în care 
s-a relevat un înalt grad de înțele
gere.

Așa cum este cunoscut și cum 
s-a subliniat cu satisfacție în 
cadrul convorbirilor de la București, 

■relațiile dintre România și S.U.A. 
cunosc o evoluție favorabilă, sub in
fluența determinantă a rodnicelor 
întîlniri și contacte la nivel prezi
dențial, ca și la alte niveluri, atît la 
București, cit și la Washington. 
Dezvoltîndu-se pe fundamentul princi
piilor noi de relații interstatale, con
semnate în Declarația comună a pre
ședinților României și Statelor Unite, 
ca și pe baza prevederilor Declara
ției privind cooperarea economică, 
industrială și tehnică, colaborarea 
reciproc avantajoasă româno-ameri- 
cană s-a dezvoltat în multiple do
menii. Se poate aprecia că întreaga 
evoluție a vieții confirmă importanța 
hotărîtoare a documentelor semnate 
cu prilejul vizitei din decembrie 1973 
in S.U.A. a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. care a marcat un moment 
de însemnătate istorică în raporturile 
dintre cele două țări, a deschis aces
tor raporturi noi ample perspecti
ve, înscriindu-se, totodată, ca un 
aport remarcabil la promovarea 
noilor relații internaționale, în con
formitate cu cerințele procesului de 
destindere, cu aspirațiile de libertate 
și cooperare ale tuturor națiunilor. 
Practica istoriei a verificat ast-

Pornind de la convingerea că pla
neta noastră dispune de imense re
surse și posibilități — a spus în con
tinuare vorbitorul — România con
sideră că esențial pentru rezolvarea 
problemelor acute ce confruntă lu
mea contemporană este găsirea acelor 
soluții care să pună în mișcare ener
giile, să valorifice resursele materia
le și umane, să reunească eforturile 
pentru a asigura progresul economic 
și social al tuturor popoarelor și, în 
primul rind, al țărilor în curs de dez
voltare, prin intermediul unor pro
grame speciale privind creșterea pro
ducției agroalimentare.

După ce s-a referit la progresele 
înregistrate în dezvoltarea economi
că și socială a țării noastre, condu
cătorul delegației române a eviden
țiat că „efortul propriu al fiecărei 
țări în procesul dezvoltării trebuie 
conjugat cu o largă cooperare inter
națională, desfășurată pe baze reci
proc avantajoase, menită să pună în 
valoare bogățiile naturale și resur
sele umane existente, să asigure dez
voltarea armonioasă a tuturor țări
lor".

Arătînd că oprirea cursei înarmări
lor ar putea elibera importante fon
duri pentru soluționarea mai rapidă 
a problemelor alimentației, vorbito
rul s-a referit apoi la fenomenele ne
gative apărute în comerțul interna
țional și care împiedică și deformea
ză fluxurile comerciale, afectind, în 
ultimă instanță, toate țările și, în 
primul rind, pe cele în curs de dez
voltare. Pentru înlăturarea acestor 
fenomene, România consideră că tre
buie luate măsuri concrete de stabi
lizare a piețelor, de liberalizare largă 
a comerțului cu produse agroalimen
tare. de extindere a sistemului gene
ralizat de preferințe și Ia produsele 
agroalimentare în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare.

în încheierea cuvîntării sale, vor
bitorul a subliniat că delegația Româ
niei va acționa în vederea adop
tării de către conferință a unor do
cumente cuprinzătoare, de substanță.

de Comerț din Copenhaga, H. Bru- 
niche Olsen, președintele Federației 
industriilor daneze, și A. Pilegaard 
Larsen, președintele Consiliului agri
col danez.

Semnarea a fost urmată de o întîl- 
riire cu reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri și industriași danezi, membri 
ai organizațiilor semnatare, prilej cu 
care au fost prezentate posibilitățile 
de adîncire a colaborării economice 
și cooperării dintre cele două țări.

A participat ambasadorul Româ
niei în Danemarca, George Ploieș- 
teanu.

apropiat, guvernul va prezenta noi 
proiecte de lege care să reglemente
ze preluarea de către stat a indus
triei construcțiilor navale, a indus
triei aeronautice, precum și a unei 
importante părți din rezervele de 
petrol ale Mării Nordului. Totodată, 
urmează să fie întreprinse măsuri în 
vederea creării mecanismelor nece
sare întăririi controlului statului în 
economie.

în ceea ce privește politica exter
nă, guvernul britanic și-a manifestat 
ho.tărîrea de a acționa în direcția 
destinderii în relațiile est-vest, de a 
juca un rol important in cadrul e- 
forturilor internaționale pentru în
făptuirea dezarmării generale și de 
a participa activ la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa.

fel că, asigurîndu-se respectarea 
principiilor de bază ale raporturilor 
internaționale, state atît de diferite 
ca orînduire politică, mărime și po
tențial economic cum sînt România 
și S.U.A. pot conlucra în condiții tot 
mai bune. .

Evidențiind evoluția pozitivă a re
lațiilor reciproce, convorbirile de la 
București au prilejuit, totodată, evo
carea marilor posibilități, încă nefruc
tificate, de a dezvolta relațiile poli
tice, tehnico-științifice, culturale și 
în alte domenii. în acest cadru, așa 

0 nouă contrMe la dezvoltarea relațiilor 
româno-americane, la cauza colaborării iniernationaîe
cum s-a subliniat, o însemnătate 
esențială pentru intensificarea co
laborării și sporirea schimburilor 
reciproce prezintă înlăturarea ori
căror bariere restrictive sau măsuri 
discriminatorii, introducerea cit mai 
grabnică în relațiile economice re
ciproce a clauzei națiunii celei mai 
favorizate. în acest sens, președin
tele Nicolae Ceaușescu sublinia în 
interviul acordat grupului de ziariști 
americani : „In ce privește relațiile 
dintre România și Statele Unite, am 
constatat cu satisfacție progresul în
registrat și am convenit de a solu
ționa in viitor unele probleme, in
clusiv acordarea clauzei națiunii celei 
mai favorizate României pentru a 
crea condiții de extindere în continua
re a acestei colaborări pe multiple 
planuri". Secretarul de stat al S.U.A., 
H. Kissinger, a dat asigurări că a- 
ceastă chestiune își va găsi în scurtă 
vreme rezolvarea corespunzătoa
re — ceea ce s-a consemnat și 
în comunicatul adoptat cu prilejul 
vizitei. Tocmai în această perspectivă 
s-a și stabilit inițierea, într-un viitor 
apropiat, de negocieri pentru încheie
rea unor noi acorduri pe termen lung.

România își reafirmă solidaritatea 
cu lupta poporului namibian

NAȚIUNILE UNITE 6 — Cores
pondentul nostru, transmite : Luind 
cuvîntul în Comitetul pentru proble
mele coloniale, care analizează- în 
prezent „problema Namibiei", repre
zentantul român a condamnat poli
tica anexionistă a Africii de Sud 
față de Namibia, intensificarea te
rorii și represiunilor aparatului po
lițienesc sud-african în acest teri
toriu ocupat în ciuda protestelor opi
niei publice mondiale și a Națiuni
lor Unite.

România, a subliniat vorbitorul, 
consideră necesar ca Națiunile Unite 
șă folosească toate mijloacele pre
văzute în Cartă pentru a determina 
Africa de Sud să-și retragă neîntîr-

încheierea Congresului P. C. din Venezuela
CARACAS 6 (Agerpres). — La 

Caracas au luat sfirșit lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Comunist din Venezuela. Participan- 
ții au' dezbătut o serie de proble
me, pe marginea raportului prezen
tat congresului de Jesus Faria, se
cretarul general al partidului.

După alegerile parțiale din S. U. A.
Confirmînd pronosticurile, Parti

dul democrat — potrivit rezultate
lor preliminare — și-a consolidat, 
cu 4 mandate, majoritatea în Se
nat și cu 45 în Camera repre
zentanților. în felul acesta, de
mocrații controlează acum Sena
tul, cu o majoritate de 62 de man
date, față de 38 cît au republicanii, 
și Camera — cu 293 mandate față 
de 142. Din cele 50 de funcții de gu
vernator, 36 vor reveni, după toate 
probabilitățile, democraților, 13 re
publicanilor și una candidaților in
dependenți.

Presa de aci consideră ca un 
factor determinant al acestei edi
ții electorale problemele econo
mice, care, așa cum scrie „Wa
shington Post", au dominat cam
pania electorală . Se remarcă, tot
odată, participarea extrem de re
dusă la vot ; potrivit datelor pre
liminare, doar 38 la sută din nu
mărul total al alegătorilor s-au 
prezentat Ia urne, față de 45,4 în 
1966 și 43,5 în 1970.

Pentru Partidul democrat — a- 
preciază observatorii politici —. 
succesul obținut nu este lipsit, în 
perspectivă, de anumite pericole, 
întrucît in cazul' în care, definind 
controlul asupra Capitoliului, nu

„Rezultate importante 
la Conferința pentru 
securitate europeană**
Un interviu al ministrului 

afacerilor externe 
al R. D. Germane

BERLIN 6 — Corespondentul nos
tru transmite : într-un interviu 
acordat ziarului „Neues Deutsch
land", ministrul afacerilor externe 
al R.D.G., Otto Winzer — referin- 
du-se la stadiul lucrărilor conferin
ței pentru securitate europeană — a 
subliniat că în desfășurarea confe
rinței au putut fi obținute impor
tante rezultate, atît la elaborarea 
documentului principal privind pro
bleme ale securității, cît și în dome
niile cooperării economice și cul
turale. Ministrul de externe al 
R.D.G. și-a exprimat părerea că des
fășurarea de pînă acum a conferinței 
a arătat clar avantajele consultărilor 
politice în cadrul general european 
și s-a pronunțat pentru menținerea 
acestei forme de tratative și de re
glementare a problemelor dintre sta
te și după încheierea conferinței 
pentru securitate europeană, pentru 
a face astfel ireversibile rezultatele 
ei. .

în același timp, schimburile de
vederi în problemele internaționale 
au pus în evidență punctele
de vedere comune într-o serie
de aspecte importante ale ac
tualității politice, dorința de a con
tribui la stingerea unor focare de 
încordare și conflict, de a acționa in 
direcția unor noi progrese pe calea 
destinderii, subliniiridu-se, totodată, 
necesitatea unor eforturi susținu
te pentru edificarea unei lumi în 
care fiecare națiune să-și aleagă și 
să-și dezvolte liber sistemul său po

litic, social, . economic și • cultural. 
Desigur, între România, țară socialis
tă. și S.U.A. există deosebiri de. pă
reri. asupra unor probleme ; dar 
existența unor asemenea deosebiri 
nu împiedică, ci, dimpotrivă, im
pune desfășurarea dialogului, iden
tificarea căilor de înțelegere și con
lucrare în scopul îmbunătățirii cli
matului politic pe arena mondială, 
în spiritul acestei cerințe obiective, 
România, manifestînd o preocupare 
constantă pentru extinderea relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste, înțele
ge, totodată, să promoveze dialogul 
constructiv cu toate statele, în ve
derea edificării unei noi ordini eco
nomice și politice, întemeiată pe re
cunoașterea dreptului fiecărui po
por de a-și orîndui viața așa 
cum dorește, pe respectarea in
dependenței, suveranității și e- 
galității . în drepturi a tuturor 
statelor, asigurîndu-se soluționarea 
prin mijloace pașnice, prin negocieri, 
a problemelor ce confruntă comuni
tatea mondială, fără a se recurge la 
folosirea forței sau la amenințarea cu 
forța. Neîndoielnic că sublinierea a- 

ziat administrația, forțele sale arma
te și polițienești din Namibia și să 
se conformeze rezoluțiilor O.N.U.

Accentuînd asupra faptului că 
România susține cererea legitimă a
S.W.A.P.O. cu privire la convocarea 
neîntîrziată a Consiliului de Secu
ritate pentru a lua în dezbatere 
„problema Namibiei", vorbitorul a 
arătat, în context, că a sosit de mult 
timpul ca acest organism al O.N.U., 
însărcinat de Cartă cu atribuții și 
responsabilități deosebite în menți
nerea păcii și securității lumii, să 
treacă la transpunerea în viață a 
hotărîrilor sale privitoare la Na
mibia.

Documentele adoptate de congres 
subliniază sprijinul partidului co
munist față de măsurile adoptate de 
guvern privind limitarea activității 
monopolurilor străine în economia 
națională, naționalizarea industriei 
extractive din Venezuela.

va putea elabora și promova o 
legislație capabilă să ducă la a- 
meliorarea situației economice, 
atunci acest lucru se va reper
cuta, inevitabil, asupra sa, în 
1976, cind vor avea loc alegeri pre
zidențiale și o nouă rundă de ale
geri congresionale.

Pe de altă parte. Partidul repu
blican, în ciuda pierderilor relati
ve înregistrate, continuă să rămî- 
nă principala forță politică, întrucît 
controlează atît Casa Albă, cît și 
administrația. în plus, Partidul de
mocrat nedeținind o majoritate de 
două treimi, președintele Ford 
poate oricînd opune vetoul său 
proiectelor de lege elaborate de 
acesta, determinînd, astfel, colabo
rarea cu forul executiv și accepta
rea unor soluții de compromis, 
bipartizane, în problemele interne.

In ce privește problemele -exter
ne, acestea, după cum se știe, nu 
sînt controversate, ambele partide 
fiind pentru continuarea cursului 
actual spre o largă colaborare in
ternațională.

C. ALEXANDROAIE
Washington
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Premierul Consiliului de 

Siat al B. P. Chineze,Ciu En- 
lai,' a avut, marți, Ia Pekin, o între
vedere cu primul ministru al guver
nului din Trinidad-Tobago, Eric 
Eustațe Williams.

Biilent Ecevit va forma 
un guvern minoritar. Dui,ă 
refuzul partidelor reprezentate în 
Medjlis de a accepta participarea la 
un guvern de coaliție cu Partidul Re
publican al Poporului, care să orga
nizeze noi alegeri pînă în primăvara 
anului viitor, Consiliul de conducere 
al P.R.P. l-a împuternicit pe; liderul 
său, premierul desemnat Biilent Ece- 
vit. să formeze un cabinet monocolor 
minoritar.

Secretarul ds stat al 
S.U.S., Henry Kissinger, care a 
inaugurat cel de-al optulea turneu 
al său in Orientul Apropiat prin vi
zita în R. A. Egipt, și-a încheiat 
miercuri convorbirile purtate la Cai
ro, consacrate examinării evoluției 

cestor principii în cadrul convorbiri
lor româno-americane și reafirmarea 
lor în documentul încheiat reprezin
tă o nouă contribuție de seamă la 
cauza securității popoarelor și cola
borării internaționale.

în acest spirit, în cadrul convorbi
rilor, România și-a reafirmat poziția 
clară, și bine cunoscută, în problema 
Orientului Apropiat, documentul a- 
mintit exprimînd aprecierea față de 
acordurile încheiate pînă acum și re- 
levînd, totodată, necesitatea conti
nuării eforturilor, pe multiple pla

nuri, pentru instaurarea unei păci 
juste și trainice in această zonă.

Unul din reperele centrale ale con
vorbirilor de la București l-a consti
tuit și problema de stringentă actua
litate a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Este bine 
cunoscută poziția țării .noastre în 
sprijinul încheierii cu succes, la o 
dată cît mai apropiată, a lucrărilor 
acestei conferințe, menite s’ă garan
teze dezvoltarea în pace și securitate 
a tuturor popoarelor continentului, la 
adăpost de orice act de forță, de 
orice ingerințe și presiuni. în acest 
context, opinia publică a primit cu 
satisfacție declarația secretarului de 
stat al S.U.A. că în lumea de azi, în 
care marile puteri nu mai trebuie 
să-și exercite controlul asupra hotă- 
rîrilor în problemele internaționale, 
„o pace durabilă nu poate fi dobin- 
dită decît cu participarea și consen
sul tuturor țărilor interesate".

Convorbirile au inclus, de aseme
nea, așa cum se arată și în comu
nicatul adoptat, schimburi de ve
deri privind necesitatea reglementării 
politice durabile a problemei ciprio
te, a înfăptuirii dezarmării, precum

Cu prilejul celei de-a 57-a aniversări

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ADUNARE SOIEMNĂ IA MOSCOVA
MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 

Palatul Congreselor de la Kremlin 
a avut loc, miercuri după-amia
ză, o adunare solemnă, închina
tă celei de-a 57-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. în prezidiu au luat loc Leonid 
Brejnev, Aleksei Kosîghin,. Nikolai 
Podgornîi și alți conducători de par
tid și de stat sovietici.

în sală se aflau, de asemenea, de- 
legații de pește hotare, printre care 
și delegația Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Dumitru Iva- 
novici, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție Ia C.C. al 
P.C.R.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de Andrei Gromîko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. Referindu-se la succesele 
obținute de Uniunea Sovietică în ul
tima perioadă, el a arătat că eco
nomia sovietică se caracterizează, în 
prezent, prin ritmuri accelerate și sta
bile de dezvoltare și perfecționarcja 
tehnică permanentă a tuturor ramuri
lor. Creșterea dinamică a economiei 
U.R.S.S. rezultă și din faptul că, în 
ultimii zece ani, venitul național al 
țării s-a dublat. în această perioadă 
a fost creat un potențial de produc
ție mai mare decît în întreaga isto
rie precedentă a statului sovietic.

Potrivit datelor preliminare, volu
mul producției a crescut, în U.R.S.S., 
în patru ani, cu peste o treime. în 
anul 1974 se va realiza cel mai mare 
spor al producției industriale. în pri
mele 10 luni ale anului, acesta a fost 
de 8,2 la sută. în același timp, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 6,8 
la sută. Aceste rezultate depășesc 
considerabil indicatorii prevăzuți de 
plan.

în ciuda condițiilor atmosferice ne
favorabile dintr-o serie de regiuni 
ale țării, recolta globală de cereale a 
fost, în general, bună. Ea a fost mai 
mică decit anul trecut, dar este su
perioară recoltelor din toți anii pre- 
cedenți. Statul a achiziționat, deja, 
peste opt milioane tone bumbac brut, 
mai mult decît în oricare an anterior.

Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la măsurile în vederea creșterii bu
năstării poporului sovietic. Din anul 
1971, a arătat el, au fost majorate 
salariile la 47 milioane de persoane. 
Numai în ultimii patru ani au fost 
construite case cu suprafața locativă 
egală cu cea a patru orașe de mă
rimea Moscovei. în această perioadă 
s-au mutat în case noi și și-au îm
bunătățit condițiile de locuit 45 mi
lioane de persoane.

situației din zonă. El a fost primit în 
două rînduri de președintele Anwar 
El Sadat și a conferit cu ministrul 
afacerilor externe, Isnjail Fahmy. în
tr-o scurtă întîlnire cu ziariștii, An
war El Sadat a subliniat necesitatea 
continuării eforturilor depuse de se
cretarul de stat american în direcția 
realizării unei păci juste și trainice, 
eforturi pe care Egiptul le sprijină.

La Moscova 3 avut loc întil* 
nirea reprezentanților sovietici și a- 
mericani care discută măsurile pen
tru înlăturarea pericolului pe care îl 
prezintă folosirea mijloacelor de in
fluențare. a mediului în scopuri mi
litare, anunță agenția TASS. Cu a- 
cest prilej, s-a efectuat un schimb 
de păreri privind măsurile cele mai 
eficiente care ar putea să înlăture 
pericolul utilizării unor mijloace 
de influențare a mediului în scopuri 
militare.

în capitala Republicii 
PO?U con^’nU3 lucrările celui de-al 
VIII-lea Congres internațional mi
nier. Profesor dr. docent Ștefan Co

și în probleme actuale ale situației 
economice mondiale, îndeosebi cele 
referitoare la alimentație, energie, 
populație și dezvoltare, accentUin- 
du-se imperativul găsirii unor solu
ții pe baze general echitabile. Ast
fel, se poate conchide că întregul tur 
de orizont al convorbirilor de la 
București se înscrie cu succes pe li
nia cerințelor prioritare ale procesu
lui de normalizare a raporturilor in
terstatale și de intensificare a con
lucrării internaționale.

în evoluția pozitivă pe care o cu
nosc, în ultimii ani, raporturile ro
mâno-americane se cuvine subliniată 
linia de continuitate, caracterul fruc
tuos al schimburilor de vederi la cel 
mai înalt nivel, cu prilejul discuți
ilor avute acum reafirmîndu-se do
rința reciprocă de a le promova și pe 
mai departe. în acest spirit, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia a reînnoit invitația adresată pre
ședintelui Gerald Ford de a vizita 
țara noastră, invitație acceptată “ cu 
plăcere , în timpul convorbirilor din 
capitala țării noastre convenindu-se 
ca această vizită să aibă loc • la o 
dată cît mai apropiată posibil. Opi
nia publică din țara noastră, care a 
primit cu satisfacție declarația se
cretarului de stat potrivit căreia 
„Statele Unite acordă o importanță 
deosebită relațiilor sale de priete
nie cu România", așteaptă cu in
teres și va saluta cu sentimente prie
tenești această vizită, exprimindu-și 
încrederea că ea va constitui un nou 
și important moment în evoluția po
zitivă a relațiilor dintre cele două 
țări.

Oferind încă o dată o imagine vie 
a rolului activ al României pe arena 
internațională, a dinamismului, prin
cipialității și caracterului constructiv 
al politicii externe a țării noastre, 
strălucit elaborată și promovată con
secvent de_ președintele Nicolae 
Ceaușescu, perfnițînd o mai bună 
cunoaștere a punctelor de vedere și 
deschizind noi orizonturi practice a- 
dincirii relațiilor bilaterale, vizita la 
București a secretarului de stat al
S.U.A. constituie, spre satisfacția 
reciprocă, o nouă și utilă contribuție 
la dezvoltarea colaborării prietenești 
româno-americane, în interesul am
belor țări și popoare, al țelurilor ge
nerale ale păcii.

Romulus CAPLESCU

Andrei Gromîko s-a referit, în con
tinuare, la situația internațională, 
subliniind că. în ultimii ani țările 
socialiste au obținut numeroase suc
cese, într-un contrast vădit cu situa
ția din lumea capitalistă, care se lo
vește, în prezent, de greutăți econo
mice cum nu au mai existat în pe
rioada de după cel de-al doilea răz
boi mondial.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la re
lațiile Uniunii Sovietice cu unele țări 
capitaliste dezvoltate, evidențiind, în 
context, îmbunătățirea relațiilor cu 
Statele Unite ale Americii, existența 
unor legături bune cu Franța, R.F. 
Germania și cu alte țări.

Referindu-se la problemele legate 
de situația din Europa, el a arătat că 
au fost înfăptuite o serie de măsuri 
de mare importanță, care au dus la. 
însănătoșirea considerabilă a clima
tului politic pe continentul european, 
la consfințirea, pe baza dreptului in
ternațional, a realităților politice și 
teritoriale constituite ca urmare a 
celui de-al doilea război mondial. 
U.R.S.S. năzuiește spre o colaborare 
largă, cu toate statele europene, 
a subliniat vorbitorul. Ea partici
pă activ la soluționarea probleme
lor politice aflate la ordinea de zi, la 
înfăptuirea unor importante pro
iecte economice, la extinderea schim
burilor și contactelor culturale. Dar 
pentru consolidarea pozițiilor pă
cii în Europa este necesar ca ex
tinderea relațiilor bilaterale să- se 
îmbine cu asigurarea securității pe 
baze colective. Este vorba, în primul 
rind, de a se încheia cu succes Con
ferința pentru securitate și colabo
rare în Europa. Popoarele Europei 
așteaptă ca această conferință să a- 
dopte, la nivelul cel mai înalt, so
luții importante în vederea consoli
dării păcii și securității în relațiile 
dintre state.

*
Delegația Consiliului General 

A.R.L.U.S., condusă de Dumitru I- 
vanovici, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care participă la festivitățile 
organizate în U.R.S.S. cu prilejul ce
lei de-a 57-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie; a 
fost primită, miercuri, de V. I. Ko- 
notop, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președintele 
Conducerii Centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. Convorbi
rea care a avut loc cu acest prilej 
s-a desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească.

vaci, care participă la lucrări din 
partea României, a fost ales preșe
dinte al secției a Vl-a, care dezbate 
probleme privind „Mina viitorului și 
protecția mediului înconjurător".

Convorbiri vest-gernia- 
no—portugheze. Vitor Alves> 
ministru portughez fără portofoliu, 
a fost primit, în cadrul vizitei pe 
care o întreprinde la Bonn, de can
celarul Republicii Federale Germa
nia, Helmut Schmidt. In cadrul con
vorbirilor au fost abordate, cu pre
cădere, probleme economice referi
toare la eventualul ajutor pe care 
țările C.E.E. l-ar putea acorda Por
tugaliei, pentru soluționarea dificul
tăților sale actuale în acest domeniu.

BELGRAD 6. — Corespon
dentul nostru transmite : In ca
drul colaborării culturale ro- 
mâno-iugoslave, la galeria ,,Ma- 
titza Srpska" din Novi Sad a 
fost deschisă o expoziție de pic
tură și sculptură contemporană 
din România, organizată de 
muzeul orașului Galați.

BONN 6 (Corespondentul A- 
gerpres transmite). — în orașul 
vest-german Mainz au continuat 
manifestările organizate in ca
drul „Săptămînii românești". O 
afluență crescîndă cunosc ex
pozițiile de tapiserie, grafică, o- 
biecte de artă din argint prelu
crat, de carte și carte pentru 
copii, artă naivă și desene ale 
copiilor. Foaierul Teatrului de 
operă din Mainz și-a deschis 
porțile vizitatorilor unei expo
ziții ce oglindește aspecte ale 
vieții culturale românești.

S încetat din viață cun3S- 
cutul lingvist francez Marcel Co
hen, în vîrstă de 91 de ani, autor a 

< circa 2 000 de lucrări științifice. De 
peste 20 de ani, Marcel Cohen publi
ca periodic in ziarul „L'Humanite" 
articole^ de specialitate privirid limba 
franceză. Omul de știință francez a’ 
devenit membru al Partidului Co
munist în anul 1920.

în starea sănătății fos
tului președinte am?rican Ri- 
chard Nixon a survenit o nouă com
plicație pulmonară, care nu este con
siderată insă gravă. O minusculă 
porțiune din țesutul pulmonar drept 
a încetat să funcționeze. Anterior, se 
semnalase prezența în plămînul sting 
al pacientului a unei mici mase li
chide.

Petrol din cărbune. Minis- 
trul energiei și resurselor minerale 
din Australia, Reginald Connor, a a- 
nunțat hotărirea guvernelor austra
lian și japonez de a realiza un pro
iect comun pentru extragerea. petro
lului din cărbune, prin metoda hidro- 
genării. Cele două state urmează să 
construiască un complex capabil să 
producă o sută de mii de barili de 
petrol pe zi.

Ministerul Afacerilor Ex
terne danez 3 anur»tat> într-un 
comunicat dat publicității marți sea
ra, că premierul Poul Hartling a ac
ceptat invitația șefului de stat fran
cez de a participa la reuniunea șe
filor de guvern ai țărilor Pieței co
mune, care se va desfășura la Paris.

81 fmilWl
•DEFICITUL DE 

PROTEINE. S-a calculat că. 
în prezent, pentru alimentarea 
populației mondiale sînt nece
sare anual 180 milioane tone 
proteine (0,6 gr pentru 1 kg 
greutate zilnic de fiecare adult). 
Cifra de 180 de milioane repre
zintă de fapt actualul nivel al 
producției mondiale. Dar dintre 
acestea, 100 milioane sînt utili
zate în alimentația animalelor. 
Animalele returnează omului 
sub formă de proteine numai 
25 milioane tone (carne, lapte, 
ouă etc.). Rezultă anual un de
ficit de proteine de 75 milioane 
tone. Pentru acoperirea acestui 
deficit există două soluții : pe 
de o parte dezvoltarea protei
nelor unicelulare — reziduuri 
de la rafinarea țițeiului — și a 
celor vegetale — pe bază de 
6oia, copra, ierburi, frunze — 
pe de altă parte. în acest ultim 
caz, o societate scoțiană s-a o- 
ferit să pună la punct o metodă 
de producere a proteinelor des
tinate alimentației animale. 
Este vorba de reziduuri de la 
distilarea cerealelor și cartofi
lor, cu un conținut de proteine 
de 28—30 la sută.

• O POVESTE CU 
FURNICI. Un important ză- 
cămînt de uraniu nu poate fi 
exploatat, deocamdată, din pri
cina unor furnici. Minereul se 
află la mai puțin de 183 m a- 
dîncime, în regiunea australia
nă Gabo Djang — în limba a- 
borigenilor însemnînd „locul 
unde sălășluiesc furnicile verzi". 
Indigenii sînt convinși că dacă 
va fi „profanat" solul conside
rat drept .sacru, insectele se vor 
transforma în monștri care vor 
devora oamenii. Societatea aus
traliană interesată' în exploata
rea zăcămintelor le-a propus o 
compensație de 14 milioane do
lari, dar, deocamdată, oferta ar 
fi fost respinsă. Gurile rele a- 
firmă că, de fapt, toată poves
tea este, dacă nu inventată, în 
orice caz încurajată de însăși 
societatea în cauză pentru a ri
dica în mod artificial valoarea 
terenului respectiv.

• ALCOOL IN SPA
ȚIU. Cu ajutorul analizei ra-

cercetători 
din Arizona

dio-spectroscopice, 
de la un observator
(S.U.A.) au descoperit etanol 
(alcool etilic) sau alcool pur 
într-un imens nor de gaze din 
spațiul interstelar, denumit „Să
getătorul B-2“. Proporția alcoo
lului identificat este extrem de 
mică : o moleculă de etanol la 
o mie de molecule de diferite 
gaze, printre care predomină 
hidrogenul. Norul „Săgetătorul 
B-2“ se află la o distanță de 
30 000 ani-lumină de Pămint.

• TURISM ÎN SUBTE
RAN. De ziua minerului, care 
în Polonia se sărbătorește în 
decembrie, în localitatea Tar- 
nowskie-Gory va fi inaugurat 
un nou obiectiv turistic — o 
mină care a fost exploatată în 
secolele XIV—XIX. Două din
tre galeriile sale, avînd fiecare 
150 km lungime, care se stre
coară sub oraș, vor fi deschise 
vizitatorilor. Prin galeriile par
țial inundate se vor organiza; 
excursii cu barca. De asemenea, 
în subteran se va deschide o 
expoziție de echipament minier 
și tehnică de extracție.

• ACUZAȚIE. Fundația 
pentru apărarea animalelor săl
batice a acuzat societatea 
„Christian Dior" de distruge
rea... acestor animale. Motivul? 
Moda și profiturile. „Christian 
Dior" este făcută răspunzătoare 
nu numai de stirpirea treptată 
a unor animale — ca tigrul, 
leopardul și ghepardul — dar 
și pentru vinarea irațională a 
maimuțelor, lupilor, rișilor și 
vidrelor, numărul acestora din 
urmă scăzînd în mod îngrijoră
tor. Eticheta „Dior" a devenit, 
astfel, un simbol al distrugerii 
naturii — a arătat purtătorul de 
cuvînt al fundației.

• POPULAȚIA ELVE
ȚIEI ÎMBĂTRÎNEȘTE con- 
siderabil, constată’ Biroul fede
ral de statistică din această 
țară. Similar multor altor state 
industrializate, numărul persoa
nelor in vîrstă a crescut în' mod 
constant în cursul ultimelor de
cenii. Efectivul celor de pes
te 65 de ani a crescut de la 5,8 
la sută în 1900, la 11,4 la sută în 
1970. Paralel, se constată o re
ducere a procentului tinerilor : 
în aceeași perioadă, numărul ti
nerilor sub 20 de ani a scăzut 
de la 41 la 31 la sută.

• CONTRIBUABIL RE
CALCITRANT. Ferm con
vins că fiscul i-a pretins un im
pozit exagerat de mare și ne- 
putîndu-i convinge pe funcțio
narii respectivi de eroarea co
misă, Victor Lester, contribua
bil din Stocktow, a recurs la un 
procedeu foarte la modă în sta
tul său, California. El a dat 
buzna în oficiul cu pricina și, 
agitînd un baston de dinamită, 
l-a făcut ostatic pe inspector, 
cedînd abia după trei ore de 
tratative, la capătul cărora 
funcționarii s-au angajat să-i 
revadă dosarul. în final, surpri
ză : poliția a constatat că „arma 
convingerii" nu putea exploda.

• VESTIGII ASIRIENE. 
O serie de vestigii ale temple
lor asiriene din vechea Mesopo
tamia, între care palatul prin
țului Assurbanipal al II-lea, se 
află în curs' de cercetare pe 
șantierul arheologic , din Kalah, 
Irak. Fiecare fragment de zid 
este scos de sub nisipul sub 
care s-a conservat, numerotat 
și depus într-o clădire înveci
nată în vederea reconstituirii 
construcțiilor inițiale. Așa cum 
reiese din tablele cuneiforme 
ajunse pînă în zilele noastre, a- 
cestea au fost ridicate în 884— 
856 î.e.n.
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