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Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 54 din Constitute,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, 

decretează:
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională 

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

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXX. SERIA II Nr. 7849

Proiect

LEGE 
privind invențiile 

și inovațiile
în pagina a 2-a
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patriotică. Am efectuat lucrări în valoare 
T3 mii lei".

| „...detașamentul nr. 2 raportează lucrări 
valoare de 10 mii lei".

Cea de a doua brigadă studențească 
muncă patriotică „Izvorul Mureșului" și-a 
cheiat ieri activitatea. Pe șantierele construc
ției de locuințe din Capitală studenții au do
vedit înalta lor responsabilitate patriotică 
îmbogățind în anul celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării și al Congresului al XI-lea

P.C.R. 
difiilc 
tre ,
zile, lucrări în valoare de peste 40 000 lei. 
Pentru hărnicie, pentru patriotismul cu care 
studenții au răspuns prezent pe șantiere, au 
primit felicitări, urări de vacanță plăcută 
în continuare, și succese la învățătură. Sesiu
nea în salopetă de brigadier continuă. Ștafeta 
urmind a fi preluată de cea de a treia .bri
gadă „Izvorul Mureșului".

Această vară la puterea vîrstei noastre

NOILE DRUMURI ALE
tra- 

noas- 
cîteva

de 
în-

LIDIA POPESCU
Fotografiile: GHEORGHE CU CU

cu 
de 

revoluționare. Ei au executat, în

noi fapte prestigioase 
muncă ale organizației

„Tovarășe comandant. Detașamentul nr. 1. 
alcătuit din 50 de studenți, toți prezenți, este 
gata pentru încheierea activității de muncă 
patriotică. Am efectuat lucrări în valoare de

în

istoria traița Am făcut parte
■
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și intelectualii 
Un palat care a

BĂRBATUL,

Incerc să încheg un dialog cu inginerul Gheorghe Chivu, 
directorul întreprinderii „Poiana" Cîmpina, despre momentele 
istorice petrecute în cei treizeci de ani din viața sa și a uzinei, 
dar el revine mereu la

care realizează producția din anul 1948 in mai puțin de 9 zile este o realitate socialistă. 
Jehnofrig", Fabrica de mașini de rectificat, Uzina de cazane și 

altele. Produsele unităților clujene sint apreciate in peste 50 de țări ale 
economică de 14,9 la sută, față de 10,5 la sută planificat inițial. Bătrinul 

1 850 de ani, ocupă locul intii pe țară in producția de abrazive și porțelan 
României din 1948. Județul Cluj ocupă primul loc pe țară in producția

din prima promoție de muncitori studenți

Se împlinesc 800 de ani de cînd Nestorie-Nestor 
menționează Birladul în Vechea cronică a Kievu
lui. Referirile sint, apoi, tot mai numeroase. Dealt
fel, de acest important eentru moldav sint legate 
multe episoade din viața țării, numele unor mar
cante personalități. încă din vremea vorniciei, iluș
trii bărbați au stat flacără Ia fruntariile locului : 
Ieremia Movilă. Nestor Ureche, Miron Costin. 
Constantin Cantemir, Nicolae Costin. Aici și-a zi
dit „cetate de pămînt" Ștefan cel Mare, aici s-a 
născut, a fost arestat și schingiuit Alexandru loan 
Cuza pentru că dorise Unirea. Alte nume, alte mo
mente de rodnic popas in cultură: Alexandru Vla- 
huță, Emil Girleanu, Victor Ion Popa, Alexandru 
Tonitza. Aici s-a născut Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Oraș vechi, file de cronică — Țara Berladnicilor 
a rezistat timpului mai ales ca răscruce de drumuri 
comerciale ce duceau spre Bizanț sau Cehia Ș> 
Moravia, spre Lemberg sau Hansa teutonică dc la 
Marea Baltică — loc de schimbat caii, de aprovi
zionare cu merinde și de făcut negoț cu mărunți
șuri. Pentru că, în ciuda matusalemicei sale vîrste, 
Birladul a păstrat în iot acest timp STAREA DE 
TÎRG PROVINCIAL. Au venit culorile lui August 
și-au înviorat fila de cronică îngălbenită. Au venit 
ideile socialismului și-au dinamizat viața provin
ciei. Au venit comuniștii și-au înălțat omul la 
demnitatea conștiinței de sine. Cei 30 de ani, înscriu 
adevărata prezentă a Birladului în vîrsta patriei. 
Alte drumuri decit cele de schimbat caii de poșiă 
mențin astăzi orașul in dialog fertil și dinamic cu 
actualitatea socialistă a țării.

DRUMUL RULMENȚII,OR

BÎRLAD: 800 de ani
de atestare docu
mentară-30 de ani
de adevărată pre
zență în vîrsta patriei

Am văzut expoziția de 
pictură a bărbatului, a mi
nerului și a poetului Vasi- le Toma, deschisă Ia Baia 
Mare in Casa de cultură a 
sindicatelor : un palat som
ptuos. Un 
meritat de minerii, de toți 
muncitorii 
băimăreni. 
găzduit, recent, și extraordi
narul spectacol oferit de că
tre „ambasadorii prieteniei", 
școlarii americani care au 
vizitat România anului 30.Vasile Toma e foarte tî
năr. Și asta nu-1 împiedică 
— aș zice chiar că dimpotri

vă — să fie un exemplar 
muncitor. EI este și un artist 
pentru care amatorismul a- 
tinge treptele cele mai de 
sus, citeodată încă necălcate 
de înșiși profesioniștii pene
lului. Atunci cînd simte că 
n-a spus destul, că nu și-a 
turnat suficient sufletul in
tre ramele tablourilor sale, 
atunci el recurge la servicii
le ritmurilor și rimelor : 
„Bate, doamne, și mai lasă / 
Cite-un om și cite-o casă / 
Și cîte-o mindră frumoasă !“. 
Și cine n-a auzit pînă azi 
cuvintul maramureșean, in
tonația, fonetizarea specială 
ți ritmul acestei vorbiri, 
să-1 caute și pe Toma și nu 
va fi dezamăgit.

TOMA este înainte de toa
te pictorul unor conture cla
re. distincte, apăsate. Pen
tru el universurile conțin e- 

MIRCEA 
CONSTANTIN ESCU

■ (Continuare în pag. a lll-a)

industrial cu cele 44 de întreprinderi
Majoritatea unităților economice sînt noi, construite în anii aceștia: „Carbochim", 
arzătoare, întreprinderea de ceramică fină pentru construcții și multe 
lumii. Clujul a înregistrat în acest timp un ritm mediu anual de creștere 
municipiu, care-și va aniversa în acest an jubiliar venerabila vîrsta de 
și dă, în circa trei luni, întreaga producție de pielărie și încălțăminte a 
materialelor de construcții și locul 9 în ansamblul economiei naționale.

ARTISTUL

In această cară au . continuat 
și sînt în plină desfășurare cer
cetările arheologice pentru iden
tificarea momentelor care preced 
pe cel actual al catedralei ro- 
mano-catolice dim cetatea Alba- 
Iulia. Din 1968, acest șantier ar
heologic, condus actualmente de 
profesorul Radu H'eitel, de la 
Direcția monumentelor, sub 
sisterița Academiei de științe so- 
cial-politice, prin prezența pro
fesorului Ion Nestor, a scos la 
iveală mărturii care identifică 'o- 
rizonțuri culturale aparținînd

a-

V. R.

. (Continuare in pag. a lU-a)

Ieri după amiaza, a avut Ioc în 
Bd. Republicii nr. 43 din inițiativa 
bibliotecii municipale „Mihail Sa- 
doveanu" și a Comitetului muni
cipal U.T.C. inaugurarea Bibliote
cii tineretului. La festivitate au 
participat reprezentanți ai Consi
liului culturii și educației socialis
te. ai Comitetului municipal U.T.C., 
ai bibliotecii municipale, nume
roși tineri din toate sectoarele Ca
pitalei. Evenimentul se înscrie în 
cadrul programului cuprinzător de 
acțiuni dedicate celei de-a XXX-a 
aniversări a zilei eliberării patriei 
și Congresului al XI-lea al P.C.R. 
Asistența a vizitat cu un deosebit 
interes cele două saloane care 
găzduiesc peste *15 000 volume din 
toate domeniile de activitate, 
discuri, diafilme, diapozitive, im
primări de voci celebre. De ase
menea. biblioteca oferă posibili
tatea vernisării lucrărilor realizate 
de tineri în domeniul artelor plas
tice.

E. RUBELI 

— Sintem acum în situația a ne stabili noi angajamente întrecerea socialistă pentru cele inițiale au fost deja îndeplinite pe întregul an. Nu prevăzusem ritmul exact de muncă al secțiilor. E și greu să-l prevezi pentru că avem 2 700 de muncitori și fiecare poate veni cu o idee, cu o inițiativă care să dea peste cap calculele din birou.— E'totuși o situație obișnuită, care ține de munca obișnuită.— Ne vom îndeplini sarcinile pe acest cincinal, dacă vom munci și în continuare la fel, cu 165 de zile mai devreme. Poate fi un fapt firesc dacă îl privești din afară, dar pentru noi, pentru fiecare om din uzină, el are o semnificație istorică. Pentru că trăsătura hotâ- rîtoare a epocii noastre este ritmul dinamic. Istoria se încheagă din fapte obișnuite care se înlănțuie într-o interdependență logică. Șase luni cîș- tigate de noi în întrecere sînt echivalente cu cîteva mii de mașini reparate în plus, iar mai departe cu cîteva milioane de tone de marfă transportate în plus. Iată cum un colectiv destul de mic. conectat la eforturile întregului popor, participă concret și efectiv la impulsionarea ritmului țării, la scrierea istoriei sale.Trecem prin secții. Directorul ne vorbește în continuare despre producție, despre greutăți, despre oameni. Se oprește lingă'un tînăr care demontează un motor. Schimbă cîteva vorbe cu el, apoi pornim mai departe. ,,E un mecanic deja format și nici n-a împlinit 13 ani. Lucrează cu pasiune și mare finețe. 11 pasionează mult motoarele — îl caracterizează directorul — dar pe care tinăr nu-1 interesează motoarele ? La fel am fost gi 

eu și tot așa am rămas. Pasionat de mașini, de muncă, activitatea cu oamenii".— Unde erați la 23 August 1944 ?— Eram muncitor, dar și soldat. După cum se știe, in timpul insurecției naționale antifasciste armate. Valea Prahovei devenise scena unor mari bătălii. In furia lor nebună, fasciștii încercau să distrugă, să incendieze totul. La chemarea comuniștilor, muncitorii au trecut la apărarea uzinei, a localităților, a schelelor și rafinăriilor petroliere din Cîmpina și din întreaga zonă. Gărzile muncitorești, alături de armată, au salvat cu sacrificii mari aceste bogății care, deși aparțineau so-
ROMULUS LAL

(Continuate în pag. a lll-a)

Urmărind progresul continuu 
al Capitalei, colectivele care 
realizează programul de inves
tiții raportează intrarea in 
funcțiune, de la începutul anu
lui, a unui număr de 43 ca
pacități noi, dintre care 10 au 
fost predate beneficiarilor in 
devans, creind posibilitatea ob
ținerii peste plan a unor can
tități importante de produse. 
După cum sintem informați, 
unitățile economice ale Capita
lei au realizat, de asemenea, 
peste planul primei jumătăți a 
anului, beneficii in valoare de 
1,1 miliarde lei.

In aceeași perioadă de timp, 
investiția de inteligență a 
bucureșteanului prezent pe 
marile platforme industriale 
ale orașului s-a materializat în 
asimilarea de produse noi și

Cel dinții drum al acestei valoroase bijuterii industriale a fost scurt și festiv. La 1 Alai 1953, muncitorii birlădani defilau prin fața tribunelor sărbătorii, purtind cu mîndrie primul rulment fabricat de ei. „Eu am făcut acest rulment — ne spune astăzi Cristache Lazăr. Cu mașina aceasta, la care lucrez și acum. Nu m-am despărțit niciodată de ea în toți acești 21 de ani". Mulți sînt cei care nu s-au despărțit de mașină, de întreprindere, asigurînd drumul continuu ascendent al rulmenților. Au intrat în întreprindere la vîrsta pe care o au astăzi copiii lor,, Urmîndu-le exemplul, cea de-a doua generație a „șlefuitorilor de perle" își afirmă din plin vocația. Gheorghe Vînătoru este strungar din 1970. El execută, însă, cea mai grea operație — superfinisarea, de care depind calitatea și durabilitatea rulmenților. Are 21 de ani și este elev în anul IV Ja Liceul industrial seral. Colegul său, Gheorghe Safir, cu doi ani mai virstnic, este student la Institutul de subingineri. Amîndoi susțin că „fără studiu serios, fără vaste cunoștințe de specialitate nu te mai poți considera muncitor adevărat în România anului 1974“. Fără această calitate umană — adăugăm noi — nici drumul rulmenților n-ar fi atins cota calității actuale. De la o producție de 99 000 de bucăți în 1953 s-a ajuns la 32 de milioane, în sute de tipodimen- siuni. Locomotivele, tractoarele, camioanele, autoturismele, ma- șinile-unelte. vapoarele patriei includ în părțile lor sensibile rulmentul de Bîrlad. De asemenea, el este exportat in 55 de țări. Peste 5 000 de lucrători — practic tot al unsprezecelea locuitor al orașului — asigură succesul acestei călătorii. Cifrele la zi indică un spor simțitor. Numai în cinstea zilei de 23
(Continuare în pag. a III-a)

DIN CRONICA MARII ÎNTRECERI
reproiectate, a căror pondere 
se ridică la 43 la sută din va
loarea producției globale. Față 
de 1973, creșterea poriderei pro
duselor noi în industria Capita
lei este de 75,1 la sută.

Noi și importante realizări în 
producție au raportat în aceste 
zile și un număr de 44 de uni
tăți economice mureșene, care 
au obținut, suplimentar, o 
producție de peste 309 milioane 
lei. Pînă la jumătatea lunii au
gust, 6 întreprinderi industria
le, între care ,,Electromureș“, 
întreprinderea de rețele electri
ce „Mureș", fabrica „Republi
ca" din Reghin și altele, au 
anunțat îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe primele 8 luni ale

Brigada „Scînteii tineretului64
ION ANDREITA, VASILE RĂVESCU, 

OVIDIU MARIAN

DEMOGRAFIE SI
PROGRES SOCIALPeste puțin timp, mai precis între 19—30 august, Capitala țării noastre va fi gazda Conferinței mondiale a populației. A- ceastă prestigioasă manifestare interguvernamentală — la care vor participa circa 150 de state și 200 de organizații neguvernamentale, prima reuniune inter-
anu}ui. Alte 20 de colective 
mureșene vor consemna acest 
succes pînă la 23 August.

Constructorii de autocamioa- 
ne de la marea întreprindere 
brașoveanâ au obținut un 
succes de prestigiu : al 350 000- 
lea autocamion românesc pro
dus în întreprindere. Produ
cerea celui de-al 350 000-lea 
autocamion corespunde in 
același timp, împlinirii a 20 de 
ani de Ia fabricarea primelor 
autocamioane în România.

Peste 30 la sută din producția 
de autocamioane și piese de 
schimb auto, pe care o reali
zează această unitate se ex
portă astăzi în peste 20 de țări 
de pe cinci continente.

națională sub egida O.N.U., la care au fost invitate ’să participe și mișcările de. eliberare națională recunoscute de Organizația Unității Africane și Li?a arabă — constituie punctul culminant al anului mondial -iiminant al populației.Referitor prof. univ. membru al de demografii,, lui de demografie de la Academia de studii economice București, a avut amabilitatea să ne răspundă la cîteva întrebări.
— In urmă cu 15—20 de ani 

evoluția populației reprezenta o 
preocupare doar pentru experți, 
in vreme ce acum ea constituie 
uua din cele mai importante 
probleme ale lumii contempo
rane. Cum vă explicați acest 
lucru ?— Intensificarea interesului față de evoluția populației in ansamblu și a. diferitelor fenomene demografice se dațorește faptului că omenirea este pusă în fața unor fenomene economice și sociale tot mai complexe. Oamenii din diferite sta-

la acest eveniment, dr. Vladimir Trebici, Comisiei naționale ie, / titularul cursu-

Convorbire realizată de
ADRIAN POPESCU

{Continuare în pag. a lll-a)
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Proiect

LEGE
privind invențiile și inovațiile
Ca urmare a hotărîrii Comitetului Executiv al Comite

tului Central al Partidului Comunist Român din iunie a.c., 
se supune dezbaterii publice proiectul Legii privind inven
țiile și inovațiile.

Propunerile, sugestiile și observațiile la acest proiect de 
lege urmează a fi adresate Consiliului Național pentru

Știință și Tehnologie, str. Roma nr. 32—34, sectorul 1, 
București, în termen de 30 de zile.

Ținînd seama de importanța legii „Scînteia tineretului" 
pune la dispoziția cititorilor, a tuturor cetățenilor, o ru
brică permanentă consacrată acestei dezbateri.Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate este indisolubil legată de progresul științei, de cunoașterea și folosirea legilor naturii, societății și gindirii umane în întreaga viață economică și socială.Dezvoltarea științei și tehnologiei în concordanță cu nevoile economiei și culturii constituie o componentă esențială a politicii partidului și statului nostru.Oamenii de știință, cercetătorii, proiectanții, specialiștii din producție, din învățămint, din unitățile economice și social- culturale au misiunea de înaltă răspundere socială și patriotică de a contribui prin efortul lor creator la sporirea avuției naționale. la promovarea progresului tehnic și folosirea cuceririlor revoluției științifice și tehnice contemporane, la întreaga dezvoltare materială și spirituală a societății noastre socialiste.Statul încurajează, stimulează și susține creația științifică și tehnică, materializată in invenții și inovații, care, prin aplicare și generalizare, reprezintă o cale importantă de dezvoltare economică și socială a Republicii Socialiste România.Ținînd seama de stadiul actual al științei și tehnologiei, de cerințele participării tot mai active a creației proprii la realizarea unui ritm susținut de dezvoltare în toate sectoarele de activitate se impune imbu- nătățirea și completarea legislației în domeniul invențiilor și inovațiilor.Principiile fundamentale pe care se bazează sistemul reglementărilor j din prezenta lege izvorăsc din politica generală a Partidului Comunist Român de stimulare materială și morală, potrivit normelor eticii și echității socialiste, a tuturor celor care contribuie prin munca lor de creație la progresul general al societății.în scopul . valorificării și asigurării protecției invențiilor românești in țară și în străinătate și a invențiilor străine în România, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1 
Dispoziții generaleART. 1. în Republica Socialistă România, statul asigură dezvoltarea continuă a activității de creație științifică și tehnică desfășurată de oameni de știință, cercetători, specialiști, de muncitori, tehnicieni și alte cadre din unitățile de cercetare, proiectare, învățămint și producție, pentru realizarea de invenții și inovații valoroase, care contribuie la dezvoltarea economiei, științei și culturii, la progresul multilateral al societății socialiste.ART. 2. Oamenii de știință, cercetătorii, proiectanții, specialiștii din producție, din învățămint și din unitățile economice au îndatorirea de a desfășura o activitate permanentă pentru realizarea de invenții și inovații de înaltă eficiență economică și socială, care să fructifice la nivel superior potențialul de gîndire științifică și tehnică al poporului român.ART. 3. Institutele centrale de cercetare, academiile de științe, unitățile de cercetare, proiectare și de învățămint au o- b'iigația de a stimula și îndruma activitatea cadrelor științifice și tehnice pentru realizarea de invenții care șă asigure promovarea largă a progresului tehnic și a concepției proprii în e- conomie și de a lua toate măsurile pentru valorificarea eficientă a lor în producție, în activitatea social-culturală.ART. 4. Invențiile, ca formă superioară de materializare a gindirii științifice și tehnice creatoare, trebuie să contribuie la :— introducerea în economia națională și in activitatea social- culturală a noilor descoperiri ale științei și tehnicii ;— realizarea de noi tehnologii și modernizarea celor existente, de produse cu caracteristici superioare, introducerea noului în dezvoltarea industriei, agriculturii, construcțiilor și a celorlalte ramuri ale economiei naționale ;— lărgirea bazei de materii prime, reducerea cheltuielilor materiale de producție, a consumului de materii prime, materiale și energie ;— ridicarea nivelului de mecanizare și de automatizare a proceselor de producție în economie, creșterea productivității muncii sociale, sporirea eficienței economice, a rentabilității și ușurarea eforturilor fizice ale muncitorilor ; •— perfecționarea continuă a mijloacelor tehnice destinate satisfacerii nevoilor populației și îmbogățirii vieții materiale și spirituale a poporului ;— îmbunătățirea ocrotirii sănătății, a activității de deservire și a muncii social-culturale de masă ;— creșterea gradului de competitivitate a produselor românești pe piața internațională, intensificarea participării creației științifice și tehnice proprii Ja schimbul de valori materiale fi spirituale pe plan mondial.

ART. 5. Ministerele, celelalte organe centrale și unitățile socialiste de stat, cooperatiste și obștești, au obligația să identifice creațiile și ideile tehnice originale, să asigure protecția lor prin brevete și să ia măsurile necesare pentru cercetarea, proiectarea, experimentarea, a- plicarea și generalizarea invențiilor în toate sectoarele de ac- tivitate, potrivit prevederilor din prezenta lege.ART. 6. Institutele centrale de cercetări, academiile de științe, unitățile de cercetare, proiectare și învățămint. compartimentele de concepție din centrale și întreprinderi au obligația de a urmări felul în care se aplică în producție invențiile realizate, eficiența obținută și să asigure perfecționarea continuă a soluțiilor tehnice adoptate.ART. 7. în Republica Socialistă România creațiile științifice și tehnice care îndeplinesc condițiile prevăzute în lege pentru a constitui invenții sînt protejate prin brevete de invenții, acordate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.ART. 8. Drepturile cu privire la invenții ale persoanelor fizice și juridice române, precum și ale străinilor cu domiciliul în Republica Socialistă România sînt recunoscute și protejate în condițiile prezentei legi.Străinii cu domiciliul în străinătate, precum și persoane juridice străine, beneficiază de prevederile prezentei legi, în condițiile prevăzute de convențiile internaționale la care Republica Socialistă România este parte, iar în lipsa acestora, pe bază de reciprocitate.ART. 9. Dreptul de a valorifica invențiile aparține statului care asigură condiții pentru experimentarea, valorificarea, dezvoltarea și generalizarea lor.
CAPITOLUL II

Invențiile și protecția lorART. 10. Constituie invenție, în înțelesul prezentei legi, creația științifică sau tehnică care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, care nu a mai fost brevetată sau făcută public în țară sau străinătate și poate fi aplicată pentru rezolvarea unor probleme din economie, știință, ocrotirea sănătății, apărarea națională sau în orice alt domeniu al vieții economice și sociale.ART. 11. Invenția care perfecționează ori completează o invenție, pentru care există un brevet în vigoare și nu poate fi aplicată fără cea brevetată anterior, constituie invenție țomplementarâ.ART. 12. Invențiile care contravin legilor, regulilor de conviețuire socialistă sau care prin aplicarea lor ar afecta negativ dezvoltarea societății nu sînt invenții brevetabile.ART. 13. Este autor al unei invenții persoana care a creat invenția.Dacă invenția este rezultatul unei activități comune, toate persoanele care au avut contribuție creatoare sînt considerate coautori.ART. 14. Brevetul de invenție se acordă după cum urmează:a) organizațiilor socialiste din Republica Socialistă România pentru :• — invențiile realizate de persoane încadrate într-o organizație socialistă în timpul contractului de muncă și în legătură cu munca lor;— invențiile rezultate din lucrări efectuate la cererea sau cu ajutorul material al unor organizații socialiste;b) organizațiilor socialiste de stat pentru invențiile care au ca obiect substanțe obținute prin metode nucleare, chimice, produse medicamentoase, metode de diagnosticare și tratament medical, dezinfectante, produse alimentare și condimente, precum și soiuri noi de plante sau rase noi de animale, indiferent de condițiile în care au fost realizate;c) autorilor individuali sau în colectiv în cazul altor invenții decit cele prevăzute la literelea) și b).ART. 15. Pentru invențiile al căror titular de brevet este organizația socialistă se acordă autorului un certificat de inventator. Pentru invențiile prevăzute la art. 14, lit. c, autorul sau colectivul de autori pot ceda drepturile cu privire la invenție unei organizații socialiste.ART. 16. Pentru invențiile complementare se acordă brevete de invenții în aceleași condiții ca și pentru invențiile pe care le completează.
CAPITOLUL III

Procedura de brevetare 
a invențiilorART. 17. Cererea de brevet de invenție, însoțită de documentația necesară brevetării, se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, constituind depozitul reglementar, și asigură solicitantului dreptul de prioritate, cu începere de la data constituirii depozitului față de orice alt depozit ulterior privind aceeași invenție.

ART. 18. Cererea de brevet de invenție se depune la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de către organizația socialistă la solicitarea scrisă a autorului i sau din oficiu.în cazul cind organizația socialistă nu dă curs solicitării scrise a autorului în termen de 30 zile, acesta poate să se adreseze cu cerere direct la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.»Cererea de brevet se transmite spre aviz de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, institutelor centrale de cercetare, academiilor de științe sau institutelor de cercetare și proiectare de profil in termen de 15 zile de la înregistrare.ART. 19. Persoanele fizice și juridice române și cele ale statelor părți la convențiile cu privire la invenții la care Republica Socialistă România este parte, precum și asimilații acestora, beneficiază, în condițiile prezentei legi, de un drept de prioritate de 12 luni, cu. începere de la data primului depozit, dacă solicită în acest termen, pentru aceeași invenție, acordarea unui brevet de invenție.ART. 20. Se recunoaște o prioritate de expoziție de șase luni, de la data introducerii in expoziție, pentru invențiile brevetabile expuse într-o expoziție, națională sau internațională, oficială sau oficial recunoscută, organizată pe teritoriul Republicii Socialiste România sau în statele cu care ea a încheiat convenții în acest sens ori în statele care asigură un asemenea drept, sub condiția reciprocității. Această prioritate nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la articolul 19.ART. 21. Prioritățile prevăzute la articolele 19 și 20 sînt recunoscute dacă sînt invocate odată cu depunerea cererii de brevet de invenție și dacă, în termen de trei luni de la data depunerii cererii, se confirmă prin acte de prioritate.ART. 22. Brevetul de invenție se acordă de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, in urma examinării cererii din punct de vedere al indeplinirii condițiilor pentru existența unei invenții brevetabile, pe baza avizului institutelor centrale de cercetare, al academiilor de științe sau al institutelor de cercetare și proiectare de profil. Avizul se comunică Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci in termen de 30 zile de la primirea documentației necesare pentru brevetare.în cursul examinării cererii de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, acesta are dreptul să ceară solicitantului lămuriri prin care să se demonstreze că obiectul invenției îndeplinește condițiile pentru brevetare. Organizațiile socialiste sint obligate ca. la cererea și la termenele stabilite de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, să efectueze lucrările și să prezinte informațiile necesare examinării cererii de brevet de invenție.ART. 23. Hotărîrea de acordare a brevetului de invenție sau de respingere motivată a ♦ cererii de brevet se ia în termen de cel mult 2 ani de la înregistrarea cererii.Brevetele se înscriu în registrul brevetelor de invenții a- cordate.ART. 24. Perioada de valabilitate a unui brevet de invenție este de 15 ani, cu Începere de la data constituirii depozitului reglementar. Pentru brevetul de invenție complementar, durata de valabilitate este limitată la aceea a brevetului acordat pentru invenția pe care o completează, fără a fi mai scurtă de 10 ani.
CAPITOLUL IV

Aplicarea și 
generalizarea invențiilorART. 25. Institutele centrale . de cercetare, academiile de științe sau institutele de cercetare și proiectare de profil au : obligația ca în termen de 30 de zile de la depunerea cererii pentru acordarea brevetului de invenție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, să analizeze și să se pronunțe asupra posibilităților de proiectare, realizare, experimentare, valorificare în țară șl străinătate a invenției respective și să înainteze documentația necesară ministerului sau organului central în a cărui ramură de activitate poate fi aplicată.Ministerele și organele centrale au obligația ca în termen de 30 de zile de la primirea documentației, potrivit alineatului precedent, să stabilească organizația socialistă titulară de brevet, să comunice aceasta O- ficiului de Stat pentru Invenții și Mărci precum și să ia măsuri de introducere a invenției în plan.ART. 26. Organizația socialistă titulară de brevet are obligația să experimenteze, să întocmească proiectele de execuție și să aplice invenția în cel mult un an de la desemnarea sa ca titular. în cazuri temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit de institutele centrale de cercetare, 

academiile de științe sau organele centrale tutelare.ART. 27. Cercetarea, experimentarea și aplicarea invențiilor se fac de către organizațiile socialiste prin includerea în planurile proprii sau în planul național unic de dezvoltare e- conomico-socială, pe baza unui studiu de fundamentare tehnico- economică avizat de institutele centrale de cercetare, academiile de științe sau institutele de cercetare și proiectare de profil.Aplicarea și generalizarea u- nei invenții experimentată și verificată în industrie sau în alte sectoare ale economiei naționale, cu scopul de a înlocui sau perfecționa linii și procedee tehnologice, instalații, aparate sau alte produse, se va face numai pe baza unui studiu teh- nico-economic, cu avizul institutului central de cercetare, a- cademiei de științe sau organului central și cu acordul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.ART. 28. Cercetarea, experimentarea și valorificarea noilor soiuri de plante și rase de animale se fac în termenele și condițiile prevăzute în legea specială.ART. 29. Invențiile brevetate pentru care sint titulare organizațiile socialiste din Republica Socialistă România pot fi folosite gratuit și fără îndeplinirea vreunei formalități de oricare organizație socialistă română, cu obligația pentru aceasta din urmă de a anunța Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.întreprinderile și societățile mixte cu participare română pot utiliza invențiile prevăzute la alineatul precedent pe baza unor contracte de licență încheiate cu titularii de brevete.
CAPITOLUL V

Brevetarea și valorifica
rea invențiilor românești 
în alte state și a invenții
lor străine in Republica 

Socialistă RomâniaART. 30. Brevetarea invențiilor românești in alte state se face de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România, la propunerea titularilor de brevete, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de științe sau institutelor de cercetare și proiectare de profil, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta lege.Cheltuielile pentru brevetarea invențiilor românești in alte state și pentru menținerea în vigoare a acestor brevete se suportă din fondul valutar centralizat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și se efectuează prin Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România.ART. 31. Brevetarea invențiilor străine în Republica Socialistă România se face de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la cererea titularilor de brevete, transmisă prin Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România.ART. 32. Valorificarea invențiilor românești în alte state se face prin întreprinderile de comerț exterior, la propunerea titularilor de brevete, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de științe sau institutelor de cercetare și proiectare de profil, prin export de produse, instalații și tehnologii, schimb reciproc de licențe și prin cooperare, cu respectarea prevederilor legale.ART. 33. Valorificarea invențiilor străine in Republica Socialistă România se face prin întreprinderile de comerț exterior. cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de științe sau institutelor de cercetare și proiectare de profil și cu acordul organului central beneficiar.ART. 34. Brevetarea și valorificarea invențiilor realizate pe baza convențiilor de colaborare sau de cooperare ori în cadrul întreprinderilor și societăților mixte la care este parte statul român sau o organizație socialistă română se asigură potrivit dispozițiilor din aceste convenții.
CAPITOLUL VI

Drepturi și obligațiiART. 35. Prin acordarea brevetelor de invenție se asigură titularului de brevet dreptul de folosire exclusivă a invenției pe teritoriul Republicii Socialiste România.ART. 36 Prin acordarea certificatului de inventator se recunoaște inventatorului calitatea de autor al invenției.ART. 37. Autorii invențiilor aplicate în economia națională sint recompensați moral șj material prin : acordarea de titluri științifice, ordine și medalii, grade profesionale, promovarea in mod excepțional în funcție, acordarea de premii și alte recompense bănești — stabilite în funcție de avantajele economice și sociale post-calculate.Recompensele bănești se calculează pentru fiecare invenție în parte, pe bază de norme a

probate de Consiliul de Miniștri la propunerea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii.Mărimea recompensei ce urmează să fie plătită pentru fiecare invenție se aprobă de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie și Ministerul Finanțelor, la propunerea organizației socialiste titulare de brevet, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de științe sau a organului central tutelar.Plata se face de organizația socialistă la care s-a aplicat invenția. din economiile efectiv obținute în urma aplicării invenției, calculate anual pe baza normelor prevăzute la alineatul 2.ART. 38. Recompensa bănească anuală pentru o invenție a- plicată in economie se stabilește pînă Ia nivelul de trei ori retribuția tarifară a funcției de cercetător științific principal din ramura respectivă. Perioada de recompensare poate fi de cel mult 5 ani.Mărimea recompensei este a- ceeași, indiferent de numărul autorilor, iar plata ei se face numai pe perioada in care invenția se aplică efectiv.în cazul în care un autor are mai multe invenții aplicate, cuantumul retribuției anuale ce i se acordă, nu poate depăși nivelul prevăzut la alineatul 1.Autorii de invenții aplicate au dreptul la recompensele prevăzute la primul alineat, independent de premiile de care pot beneficia conform legislației în vigoare.ART. 39. Evidența nominală a recompenselor acordate potrivit articolului 38 se organizează la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, pe baza Ratelor comunicate de organizațiile socialiste plătitoare.ART. 40. Realizarea de invenții în activitatea de cercetare științifică și de proiectare, desfășurată pe bază de contract de către unitățile de cercetare și proiectare, constituie una din principalele sarcini ale cadrelor științifice și tehnice din aceste unități.Pentru invențiile aplicate în economie, realizate în condițiile alineatului precedent, autorul poate primi, in raport cu eficiența economică obținută, premii echivalente cu de cel mult de trei ori retribuția sa tarifară lunară care exprimă și recompensa pentru invenție.Mărimea acestor premii se calculează pe baza normelor prevăzute la art. 37 și se acordă pentru un singur an de aplicare.Prevederile acestui articol se aplică și cadrelor care îndeplinesc funcții de conducere în unități de cercetare, proiectare, de învățămint și in celelalte unități socialiste.ART. 41. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie cu avizul ministerelor sau altor organe centrale interesate, poate supune spre aprobare Consiliului de Miniștri propuneri de a- cordare de recompense speciale pentru invențiile de importanță deosebită tehnico-științifică, tehnologică, economică sau socială.ART. 42. Inventatorul are obligația să acorde asistența tehnică necesară, să participe la cererea organizațiilor socialiste titulare de brevete, la proiectarea, experimentarea, aplicarea și generalizarea invențiilor, să dea lămuriri asupra acestora și să îndeplinească orice alte cerințe prevăzute de lege în vederea brevetării invențiilor.Organizația socialistă care solicită asistența tehnică a inventatorului suportă cheltuielile de deplasare, cazare, diurnă și retribuție, în conformitate eu dispozițiile legale In vigoare.ART. 43. Inventatorul are dreptul de a i se menționa calitatea de inventator, numele și prenumele în brevetul de invenție acordat, în descrierea invenției și în orice publicații sau documente care privesc invenția sa.ART. 44. Dreptul la acordarea brevetului de invenție, dreptul asupra brevetului, precum șt drepturile patrimoniale ce decurg din brevetul de invenție pot fi transmise.De asemenea, pot fi transmise drepturile patrimoniale care decurg din certificatul de inventator.ART. 45. Transmiterea drepturilor cu privire la folosirea invenției se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci de către titularul brevetului și produce efecte față de terți numai la data înregistrării ei.ART. 46. Invențiile care nu a- parțin organizațiilor socialiste pot fi folosite de organizațiile socialiste interesate, fără con- simțămintul titularilor de brevete, ținînd seama de acordurile și convențiile la care statul român este parte, pe baza unor licențe obligatorii acordate de O- ficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în următoarele cazuri :a) invențiile sînt de interes obștesc sau în legătură cu apărarea statului și nu s-a ajuns la o înțelegere cu titularii brevetelor ;b) invențiile nu au fost aplicate sau au fost insuficient a- plicate pe teritoriul Republicii Socialiste România, fără ca titularul brevetului să poată justifica inacțiunea sa timp de 3 ani de la data eliberării brevetului de invenție.Licențele obligatorii acordate nu dau dreptul de folosire exclusivă a invențiilor la care se referă.și nu pot fi transmise sub formă de sublicențe, decît împreună cu patrimoniul ori cu o fracțiune a acestui patrimoniu sau in cazul reorganizării organizației socialiste beneficiare.Hotărirea cu privire la acordarea sau refuzul acordării licenței se comunică în scris celor interesați, cu arătarea motivelor, în termen de cinci zile de la luarea ei.ART. 47. Nu constituie o încălcare a drepturilor exclusive conferite organizațiilor socialiste și altor titulari de brevete de invenții :a) folosirea Invențiilor brevetate in construcția și funcționarea vehiculelor terestre, navale și aeriene sau la dispozitivele pentru funcționarea acestor vehicule, aparținînd statelor membre la convențiile privind invențiile, la care Republica Socialistă România este parte, cind aceste vehicule pătrund în mod temporar sau accidental pe teritoriul Republicii Socialiste România, cu condiția de a se face exclusiv pentru nevoile vehiculelor ;b) folosirea invenției de către acela care a obținut o licență obligatorie ;

c) folosirea invenției de către acela oare a aplicat invenția sau a luat toate măsurile în vederea aplicării el cu bună credință, independent de titularul brevetului de invenție și înainte de constituirea depozitului reglementar al cererii de brevet de invenție sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscut. în acest caz invenția poate fi utilizată în continuare de cel interesat și nu poate fi transmisă decît cu patrimoniul ori cu o fracțiune a acestui patrimoniu sau in cazul reorganizării organizației socialiste.ART. 48. Drepturile care decurg din brevetul de invenție încetează la expirarea duratei de protecție a invenției sau prin renunțarea titularului de brevet.Organizațiile socialiste din Republica Socialistă România pot renunța la drepturile decur- gînd din calitatea de titular al brevetului de invenție numai cu avizul institutului central de cercetare, academiei de științe sau organului central.Renunțarea produce efecte de la data înregistrării cererii de 'renunțare la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.ART. 49. înregistrarea și examinarea cererilor de brevete de invenții, menținerea in vigoare a brevetelor de invenții, precum și orice alte acte sau servicii efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în legătură cu brevetele de invenții sint supuse taxelor stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Taxa de menținere în vigoare a brevetelor de invenții se plătește anual, pe perioada de valabilitate.Sînt scutite de taxe : _a) înregistrarea cererilor de brevete de invenții cînd odată cu acestea este depusă și o declarație de cedare către o organizație socialistă ;b) acțiunile și cererile inventatorilor, inclusiv cele pentru care se exercită căi de atac, în legătură cu invențiile pentru care se acordă, potrivit legii, certificate de inventator.Ministerul Finanțelor, la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, poate acorda scutiri sau reduceri de taxe și în alte cazuri decît cele prevăzute la alineatul 3, persoanelor fizice sau juridice române ori străine.Titularii brevetelor de invenții decad, prin efectul legii, din drepturile conferite de brevete, dacă nu plătesc taxele anuale și majorările de taxe, in termenele legale.ART. 50. Brevetul de invenție se anulează, parțial sau total, de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci prin Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind invențiile în cazul în care se constată că invenția nu era brevetabilă potrivit dispozițiilor art. 12 sau nu erau îndeplinite condițiile legale pentru existența invenției brevetabile.Cererea de anulare a brevetului de invenție se poate face în tot cursul duratei de protecție a invenției.Anularea brevetului de invenție are ca efect anularea certificatului de inventator eliberat pentru acea invenție de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.ART. 51. în cazul cînd printr-o hotărîre judecătorească se constată că o altă persoană decît aceea care figurează în brevetul de invenție ca inventator este îndreptățită la eliberarea brevetului. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează brevetul persoanei îndreptățite.
CAPITOLUL VII

Soluționarea litigiilor 
privind invențiileART. 52. Hotărîrile cu privire la invenții pot fi contestate la Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind invențiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de către organizațiile socialiste sau de către persoane interesate.Contestațiile se introduc în termen de 3 luni de la comunicarea hotărîrilor.ART. 53. Hotărîrile pronunțate de către comisia pentru soluționarea contestațiilor privind invențiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci sînt definitive, cu excepția hotărîrilor referitoare la acordarea brevetului de invenție sau la respingerea cererii de brevet, care pot fi atacate cu recurs la Tribunalul Municipiului București. în termen de 3 luni de la comunicare.ART. 54. Introducerea contestației suspendă, pină la soluționare. executarea hotărârii privind plata recompenselor si a celorlalte sume de bani. Aceste sume se consemnează la Casa de Economii și Consemnațiuni. pînă la soluționarea contestației.ART. 55. Comisia pentru soluționarea contestațiilor privind invențiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci sau instanțele judecătorești pot dispune repunerea în termen a părții interesate, dacă se constată că termenele au fost depășite din motive temeinic justificate. în cazul termenului prevăzut la articolul 19, repunerea în termen se dispune numai pentru motive de forță majoră.Cererea de repunere in termen se face în decurs de două luni de la încetarea cauzei care justifică depășirea termenului, dar nu mai tirziu de un an de la împlinirea termenului nerespectat.ART. 56. Aplicarea invenției sau luarea măsurilor in vederea aplicării ei. efectuată cu bună credință. înainte de repunerea în termen a titularului brevetului. dă dreptul la aplicarea in continuare a invenției și nu poate fi transmisă decit împreună cu patrimoniul ori cu o fracțiune a acestui patrimoniu sau în cazul reorganizării persoanei juridice.ART. 57. Hotărîrea definitivă privind plata unor sume de bani, in cazul invenției pentru care s-a acordat certificat de inventator, constituie titlu executor.ART. 58. Recompensele obținute de autori fără drept, se restituie în condițiile legii de cei care le-au încasat.ART. 59. Comisia pentru solutionarea contestațiilor privind invențiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se compune din 5 specialiști. 

inclusiv directorul general al O- ficiului. ca președinte.Organizarea și functionarea Comisiei pentru soluționarea contestațiilor privind invențiile din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se stabilesc prin regulament aprobat de biroul executiv al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. care aprobă și componenta nominală a comisiei, la propunerea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.ART. 60. Litigiile în legătură cu calitatea de autor sau coautor al unei invenții, împărțirea cotelor de recompensă sau a celorlalte drepturi patrimoniale între coautori, precum și orice alte litigii cu privire la drepturile care decurg din brevetele de invenții, cedări, licențe și licențe obligatorii se soluționează de instanțele judecătorești potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.
CAPITOLUL VIII

Apărarea secretului de 
stat privind invențiileART. 81. Toate invențiile pentru care se solicită brevetarea, create de cetățeni români sau de persoanele străine cu domiciliul pe teritoriul Republicii Socialiste România. constituie secrete de stat pînă la brevetarea și publicarea lor in Buletinul pentru invenții și mărci sau pină la expedierea lor in străinătate de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în vederea brevetării în alte state.Documentațiile elaborate în cadrul organizațiilor socialiste, lucrările sau tezele de doctorat care redau rezultatele unor cercetări științifice și cuprind invenții brevetabile, precum și datele tehnice de aplicare și experimentare și orice alte cunoștințe tehnologice, informații sau experiențe tehnice in legătură cu invențiile constituie, de asemenea, secrete de stat, potrivit prevederilor alineatului precedent, din momentul trecerii la elaborarea lor.ART. 62. După brevetare își păstrează in continuare caracterul de secret de stat;a) invențiile referitoare la a- părarea țării ;b) invențiile cărora din interese superioare de stat sau ale economiei naționale li se atribuie acest caracter.încadrarea invenției în categoria celor prevăzute la litera „a“ se face de Ministerul Apărării Naționale sau de Ministerul de Interne, iar încadrarea invenției în categoria celor prevăzute la litera „b“ se face de către ministerul în a cărui ramură de activitate poate fi aplicată.în cazul cind, din interese superioare de stat sau ale economiei naționale, Ministerul Apărării Naționale ori Ministerul de Interne consideră că invenția nu trebuie să fie supusă în oontinuare regimului prevăzut la litera „a“, iar ministerul in a cărui ramură de activitate poate fi aplicată invenția consideră că invenția nu trebuie să fie supusă in continuare regimului prevăzut Ia litera „b“, acestor invenții li se aplică regimul prevăzut la articolul 61.ART. 63. Cererile de brevete privind invențiile prevăzute la articolul 61 se înscriu în registrul cererilor de brevete depuse, iar titlul acestora se va publica în Buletinul pentru invenții și mărci, cu excepția cererilor pentru invențiile prevăzute la arti- oolul 62 litera „a".Cererile de brevete privind invențiile prevăzute la articolul 62 se înscriu într-un registru separat.întocmirea, multiplicarea, manipularea. depunerea cererilor de brevete la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, păstrarea, transportul și accesul la lucrările privitoare la invențiile prevăzute la articolele 61 și 62 se fac cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare privind apărarea secretului de stat.Cererile de brevete si documentații necesare brevetării făcute de persoanele care nu sint încadrate în organizațiile socialiste se depun la comitetele e- xecutive ale Consiliilor Populare si se transmit de îndată de către acestea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.Traducerea documentelor referitoare la invențiile care urmează. să fie brevetate in străinătate se face prin grija titularilor lor. în condițiile prevăzute ia alineatul 3.ART. 64. Persoanele încadrate în muncă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, persoanele care colaborează cu Oficiul, precum și orice persoane care efectuează lucrări in legătură cu invențiile au obligația să păstreze secretul de stat al datelor cuprinse în cererile de brevete și în celelalte documente referitoare la invenții, in conformitate cu prevederile legale privind apărarea secretului de stat.

CAPITOLUL IX

InovațiiART. 65. Constituie inovație realizarea tehnică, care prezintă noutate pe plan național, progres și avantaje economice ori sociale, rezolvă o problemă în industrie sau în orice domeniu al economiei, științei, culturii. ocrotirii sănătății și apărării tării sau în orice alt domeniu al vieții economico-sociale și nu a mai fost aplicată pe teritoriul Republicii Socialiste România.ART. 66. Cererea de inovație se înregistrează la organizația socialistă la care este încadrat autorul sau la organizația socialistă la care se poate aplica.Propunerea de inovație care se referă la apărarea țării se înregistrează la Ministerul A- părării Naționale sau la Ministerul de Interne.ART. 67. Este autor al unei inovații persoana care a realizat-o și a înregistrat-o cea dinții.Dacă inovația este rezultatul unei activități comune, toate persoanele care au avut o contribuție la aceasta sint considerate coautori.ART. 68. Autorul unei inovații are dreptul să primească un certificat de inovator. Prin a- cordarea certificatului de inovator, se recunoaște acestuia calitatea de autor al inovației care poate da dreptul la evi

dențiere și promovare în muncă, la acordarea de ordine șl medalii și alte distincții.ART. 69. Organizația socialistă la care s-a făcut înregistrarea propunerii de inovație este obligată ca, în termen de 15 zile de la data înregistrării, să transmită propunerea însoțită de documentația necesară ministerului sau altui organ central căruia îi este subordonată.ART. 70. Ministerul sau alt organ central, care a primit propunerea de inovație, are obligația, ca în termen de cel mult două luni de la primirea propunerii, să o examineze din punct de vedere tehnic și economic și să ceară confirmarea noutății pe plan național și a oportunității aplicării institutului central de cercetare, academiilor de științe sau institutului de cercetare și proiectare de profil.ART. 71. Ministerul sau alt organ central care a primit propunerea de inovație. în termen de 15 zile de la primirea confirmării asupra noutății, eliberează certificatul de inovator.ART. 72. Hotărîrea privind proiectarea, experimentarea și aplicarea unei inovații se a- dODtă de organul de conducere colectivă al unității care o a- plică, cu acordul institutelor centrale de cercetare, academiilor de științe sau institutelor centrale de cercetare și proiectare de profil, pe baza fundamentării eficienței tehnico-e- conomice.ART. 73. Pentru inovațiile care prezintă o importanță economică sau socială cu totul deosebită, la propunerea organizațiilor socialiste unde s-au? aplicat, ministerele tutelare cot? să aprobe, cu avizul institutelor centrale de cercetare, academiilor de științe sau institutelor de cercetare și proiectare de - profil, o premiere echivalentă cu cuantumul a ‘cel mult de trei ori retribuția tarifară lunară a inovatorului, conform prevederilor legale, pentru primul an de aplicare, indiferent de numărul inovațiilor aplicate în acel an.în cazul inovației realizate în comun de mai multe persoane, premierea este echivalentă cu cel mult de trei ori retribuția tarifară lunară a coautorului cu retribuția cea mai mare.
CAPITOLUL X

Atribuții, răspunderi și 
sancțiuniART. 74. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie răs* punde de aplicarea politicii partidului și statului în domeniul invențiilor și celorlalte forme de proprietate industrială, in care scop îndrumă și coordonează Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, organ de stat de specialitate, de interes republican, cu activitate autonomă.Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci examinează noutatea și progresul tehnic al invențiilor și acordă brevete de invenții, îndrumă, urmărește și controlează activitatea privind .experimentarea, aplicarea și valorificarea invențiilor și răspunde de activitatea privind asigurarea protecției invențiilor în Republica Socialistă România.ART. 75. Uniunea Generală a Sindicatelor din România conduce mișcarea de masă a inventatorilor și inovatorilor și organizează, potrivit atribuțiilor sale, controlul obștesc cu privire la activitatea de invenții și inovații.ART. 76. Ministerele și celelalte organe centrale, centralele industriale și organizațiile socialiste titulare de brevete răspund pentru înscrierea în plan a sarcinilor de cercetare, proiectare, experimentare, aplicare, valorificare și generalizare a invențiilor.ART. 77. Persoanele cu funcții de conducere din organizațiile socialiste sint obligate să ia măsuri pentru identificarea și protejarea invențiilor, prin brevete pentru proiectarea, experimentarea, aplicarea și valorificarea invențiilor și inovațiilor.Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul precedent a- trage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, după caz.Organizațiile socialiste vor recupera daunele de la persoanele vinovate in conformitate cu reglementările în vigoare.ART. 78. însușirea fără drept, în orice mod, a calității de autor al unei invenții sau inovații constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.ART. 79. Depunerea unei cereri de brevet în străinătate. în scopul obținerii brevetului de invenție, inainte de a fi înregistrată in țară, precum și valorificarea invenției in străinătate de persoane neimputernicite în acest scop, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, in afară de cazurile în care constituie o infracțiune mai gravă.

CAPITOLUL XI
Dispoziții finale și 

tranzitoriiART. 80. Recompensele pentru invențiile și inovațiile cu eficiență economică se vor plăti din economiile efectiv realizate în urma aplicării lor, calculate potrivit prevederilor art. 37 și art. 38.ART. 81. Cererile de brevete de invenții înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții ‘ și Mărci, aflate în curs de examinare, precum și cele care se găsesc la organizațiile socialiste și în legătură cu care nu s-a luat o hotărîre de acceptare sau de respingere, se soluționează în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.Propunerile de inovații nesolu- ționate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează în conformitate cu prevederile acestei legi, indiferent de titlul și data la care a luat naștere dreptul la recompensă.ART. 82. Pe data intrării in vigoare a prezentei legi, se abrogă Decretai nr. 884/1967 privind invențiile, inovațiile și raționalizările, precum și orice alte dispoziții contrare.
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AGIXIIA
TELEGRAME

Președintele Republicii Bolivia, general HUGO BANZER 
SUAREZ, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu prilejul sărbătorii naționale.

Tovarășul ALEXEI KOSÎGHIN a trimis tovarășului MANEA 
MANESCU următoarea telegramă:Stimate tovarășe Mănescu,Vă mulțumesc dumneavoastră și prin dumneavoastră Guvernului Republicii Socialiste România pentru felicitările și urările cordiale transmise cu ocazia numirii mele în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Folosesc acest prilej pentru a vă ura succese în opera de edificare in România a societății socialiste multilateral dezvoltate, de întărire a prieteniei și colaborării dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România.

Această vară la puterea vîrstei noastre

NOILE DRUMURI ALE CETĂȚII

PRIMIREPrimul ministru al guvernului, tovarășul Manea Mănescu, a primit joi după-amiază in vizită protocolară de prezentare pe Fernando Urdaneta La- verde, ambasadorul Republicii Columbia în Republica Socialistă România.în aceeași zi, primul ministru a primit pe Dieter Veecken Putman-Cramer, ambasadorul Olandei la București, în legătură cu încheierea misiunii șale în țara noastră.
INTÎLNIREJoi după-amiază. tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, secretar al C,C. al P.C.R., s-a întilnit cu delegația Uniunii Socialiste A- rabe din Republica Arabă Libi- ahă, condusă de Faragi Aii Bal- ha, guvernator, secretar al Comitetului U.S.A, din guverno- ratul Derna.întilnirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie, a prilejuit un schimb de informații asupra activității și preocupărilor actuale ale P.C.R. și U.S.A, din R. A. Libiana.
PLECARESpas Gospodov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria în Republica Socialistă România, a părăsit definitiv țara noastră.
EXPOZIȚIEO expoziție inițiată de Organizația Mondială a Sănătății și Fondul pentru copii al Națiunilor Unite (U.N.I.C.E.F.), repre- zentind un model de dispensar rural pentru țări in curs de dezvoltare s-a deschis joi în Capitală.

Importante săpături 
arheologice la Alba Iulia 

(Urmare din pag. I) 

secolelor II—III, IV—V și VI; 
locuințe ale culturii romanice 'cu 
elemente bizantine. Cea mai im
portantă și recentă descoperire 
este o așezare de tip Dridu, lo
cuită în două faze, după opinia 
susnumiților cercetători: secole
le VIII—IX, IX—X. Incendiată 
la începutul secolului al X-lea, 
această așezare a fost suprapusă 
direct de două monumente ecle
ziastice : prima jumătate a seco
lului al XI-lea și a doua jumătate 
a secolului al XI-lea, care pre
ced actuala catedrală. Dacă se 
confirmă intru totul ipoteza da
tării acesteia din secolul al 
IX-lea, ea este cea mai veche a- 
șezare aparținînd culturii Dridu. 
Consemnăm cu acest prilej apor
tul și pasiunea la aceste lucrări 
ale tînărului muzeograf Ion Șer- 
ban, ale elevilor Ioan C. Horia, 
Gheorghe Moldovan, Mircea Du- 
șa, Tiberiu Putnoki, Vasile Be- 
tei, Mircea Iepure.

Au rostit alocuțiuni Theodor Burghele, ministrul sănătății, Ralph Townley, directorul executiv al Conferinței mondiale a populației, și Richard Strud- wich, șeful Diviziei pentru sănătatea familială din cadrul O.M.S.La deschidere au fost pre- zenți Iosef Ionescu, secretar al Comitetului național român pentru pregătirea Conferinței mondiale a populației, loan Mihuț, secretar al Comitetului național român al UNICEF, Fleiberg Reinhard, directorul Centrului de informare O.N.U. pentru U.N.I.C.E.F., membri ai conducerii Ministerului Sănătății.
Demografie și progres social
(Urmare din pag. I)te, fie ei demografi, economiști, sociologi, politologi sau ecologi, se întreabă tot mai des : Cum pot fi rezolvate marile probleme ale lumii contemporane, ca de pildă eliminarea decalajelor dintre statele dezvoltate din punct de vedere industrial și cele rămase in urmă, lichidarea subnutriției, a pauperității, asigurarea pentru fiecare națiune a unor condiții cît mai bune de dezvoltare economică și socială ? Cu 15—20 de ani în urmă, fenomenul de creștere a populației constituia o chestiune care, cu mici excepții, era de competența demografilor. Acum creșterea populației trebuie privită în cu totul altă optică, fiind direct corelată cu gradul de dezvoltare economică a teritoriului pe. care trăiește. Bunăoară în ultimul deceniu, populația țărilor dezvoltate a crescut cu 10 persoane la 1000 de locuitori, iar populația țărilor în curs de dezvoltare a sporit cu 25 la 1000 de locuitori, raportul fiind, în cea mai mare parte, invers proporțional cu creșterea venitului național pe locuitor. De aici o serie de probleme complexe economice, sociale și politice pentru țările în curs de dezvoltare, probleme care își pot găsi rezolvarea numai prin promovarea unor raporturi noi între state, printr-o participare efectivă a țărilor în curs de dezvoltare la cooperarea internațională.

— Se fac diferite supoziții de
spre perspectivele demografice 
ale lumii contemporane. Care 
este părerea dumneavoastră de
spre viitorul demografic al a- 
cesteia ?—, în prezent există prognoze demografice efectuate de către experții O.N.U. potrivit cărora populația va ajunge la sfirșitul acestui secol la 6,5 miliarde de locuitori, față de 3,9 miliarde cît se estimează a fi în prezent. Este această creștere un motiv de neliniște ? Sporirea populației este o falsă problemă dacă nu este corelată cu gradul de dezvoltare economică a teritoriului pe care trăiește, între e- voluția demografică a fiecărei țări și dezvoltarea sa economică existînd o strînsă interdependență. Prin mijloace corespunzătoare de politică demografică se poate realiza un spor al populației care să corespundă con
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Colocviul ziariștilor
pe problemele populației

în Capitală au început, joi. lucrările Colocviului ziariștilor pe problemele populației, reuniune internațională organizată de către Centrul pentru informare economică și socială al O.N.U. și Uniunea ziariștilor din România, care se înscrie în suita de manifestări ce preced deschiderea Conferinței mondiale a populației.La festivitatea de deschidere au participat Antonio Carillo Fiores, secretar general al Conferinței mondiale a populației Snowden T. Herrick, director adjunct al Centrului pentru informare economică și socială al O.N.U., Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.Au luat parte, de asemenea, Gheorghe Cioară, vicepreședinte al Comitetului național român pentru pregătirea Conferinței mdndiale a populației, primarul general al Capitalei, Mircea Malița, ministru secretar de stat, secretar general al Comitetului național român pentru pregătirea Conferinței mondiale a populației, Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor din România, conducători ai unor publicații și instituții de presă din țara noastră.Au fost prezenți atașați de presă și corespondenți ai presei străine acreditați la București.

dițiilor optime ale dezvoltării societății umane. Important este ca fiecare stat în parte să a- sigure pe calea dezvoltării sociale, economice și culturale o reproducere conștientă a populației. în acest sens vreau să menționez că o asemenea concepție a stat la baza politicii sociale a României. Bunăoară în perioada 1950—1972 populația țării noastre a crescut cu â- proape 27 la sută, crescînd însă în același timp volumul producției globale industriale de 14 ori, volumul investițiilor de 19 ori, venitul național pe locuitor de 6—7 ori, iar retribuția reală de circa 3 ori. în aceste condiții în țara noastră există o concordanță deplină între creșterea economică și evoluția populației. Astfel in jurul anului 1990 cea mai mare parte a populației active va lucra în ramurile neagri- cOle, țara dispunînd de un contingent de elită de muncitori și specialiști.Urbanizarea în continuă creștere, desăvirșirea dezvoltării armonioase a tuturor ramurilor industriale se înscriu de asemenea printre măsurile care vor impune o mare stabilitate a forței de muncă, a- sigurîndu-se în acest mod o corelare justă între dezvoltarea economică generală și creșterea volumului forței de muncă, condiție esențială a punerii în valoare a sporului populației.Iată de ce pornind de la realitățile României socialiste, conducerea partidului și statului nostru susține că politica demografică este un atribut al suveranității fiecărui stat, o parte constituantă a politicii sociale și economice a fiecărei națiuni în parte.
— Ce semnificație aparte pre

zintă actuala Conferință mon
dială a populației și cum se ex
plică alegerea României ca țară 
organizatoare ?— într-adevăr se cunosc în istoria demografică mai multe manifestări internaționale dintre care ultimele două sînt congrese mondiale organizate sub egida O.N.U., la Roma (1954) și la Belgrad (1965). Acestea însă au fost congrese ale experților, ale oamenilor de știință. Conferința mondială de la București este spre deosebire de celelalte o manifestare eminamente politică, accentul punindu-se pe așa-nu- mitul plan de acțiune în dome
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Scenariul și regia : Jiri Sequens — după roma

nul „Bătălia" de Văclav Rezăc

Cu : Petr Hanicinek, Mila Besser, Renata Do- 

lezelovă, Milos Willig.

în cuvîntul de salut adresat participanților la colocviu — ziariști din numeroase țări de pe toate continentele — Antonio Carillo Flores și-a exprimat recunoștința pentru atenția deosebită și grija manifestate de președintele României, Nicolae Ceaușescu, față de organizarea și pregătirea Conferinței mondiali a populației, eveniment politic de mare însemnătate în viața internațională. Relevînd faptul că, în evoluția societății contemporane, problemele populației, resurselor naturale, mediului ambiant preocupă din ce în ce mai mult toate țările lumii, vorbitorul a subliniat, totodată, importanța și rolul sporit al mijloacelor de informare în stabilirea și strîngerea legăturilor pe plan internațional, aportul acestora -la apropierea și cunoașterea reciprocă a tuturor națiunilor lumii, în interesul progresului, al păcii și bunăstării generale.în numele Consiliului popular municipal București și al Comitetului național român de organizare a Conferinței mondiala a populației, participanții au fost salutați călduros de primarul general al Capitalei, Gheorghe Cioară, care și-a exprimat convingerea că întilnirile și schimbul de opinii prilejuite de lucrările colocviului, ca și reflecta- 

niul populației. în ce privește alegerea, deloc întimplătoare, a României ca gazdă a acestui prestigios for international constituie de fapt recunoașterea politicii active, de înțelegere și cooperare pe care cu consecvență o duce țara noastră, a e- forturilor pe care România le depune pentru întărirea Organizației Națiunilor Unite.
— Pe agenda de lucru a vii

toarei conferințe ce pondere va 
avea tratarea problemelor tine
retului ?— Tineretul în întreaga desfășurare a istoriei umane a fost purtătorul cel mai consecvent al idealurilor de progres. Cu atît mai mult în secolul nostru, caracterizat printr-o serie de importante transformări sociale, economice și politice, care au schimbat radical fața Terrei. Generația tînără a avut și are de spus un cuvint important. Contribuția tineretului țărilor în curs de dezvoltare la eliminarea înapoierii economice și sociale este edificatoare in a- cest sens. într-un asemenea context consider că merită remarcate eforturile tineretului din patria noastră, care, în aceste trei decenii de la eliberare, s-a aflat permanent acolo unde a fost mai greu în uzină, pe șantiere, în lupta pentru transformarea socialistă a agriculturii, înscriind pagini glorioase în o- pera de construire a României moderne, a României socialiste. Maturitatea cu care generațiile tinere înțeleg imperativele epocii contemporane este deplin demonstrată de atitudinea pe care o adoptă împotriva fenomenelor de înarmare și colonialism, solidarizîndu-se cu acele forțe politice iubitoare de pace, din întreaga lume. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în recentul Mesaj adresat Conferinței internaționale a tineretului pe problemele populației „Tineretul reprezintă o importantă forță a frontului păcii, datoria sa este de a-și folosi întreaga combativitate în lupta împotriva politicii impe- rialisie de agresiune și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare". Iată deci premise suficiente pentru a arăta că problematica tineretului care, de altfel, constituie aproximativ jumătate din populația globului, va fi la loc de cinste în cadrul lucrărilor conferinței. 

rea acestora în paginile ziarelor și revistelor pe care le reprezintă participanții vor contribui la afirmarea și mai puternică pe arena mondială a principiilor care trebuie să stea la baza colaborării internaționale dintre statele suverane ale lumii con- țemporane, inclusiv în problemele populației. Subliniind că rezolvarea problemei populației, inclusiv cea a creșterii demografice constă în ridicarea gradului dezvoltării economice, în micșorarea decalajelor, vorbitorul a relevat că lichidarea subdezvoltării impune instaurarea în viața internațională a unor relații noi democratice bazate pe egalitate, echitate și respect mutual, pe schimburi avantajoase, pe o largă colaborare între popoare, menite să asigure cadrul favorabil dezvoltării libere, nestînjenite, a tuturor națiunilor. Promotoare activă a cerinței de a se asigura creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, a spus vorbitorul, România are convingerea fermă că O.N.U. și organismele sale specializate, cu sprijinul și aportul tuturor statelor membre, pot să-și aducă o contribuție mai eficientă la soluționarea problemelor populației. în vederea creării unor condiții superioare de trai pentru toți locuitorii a- cestei planete, concomitent cu eforturile destinate instaurării și consolidării unui climat de pace. încredere și colaborare între țări și popoare.Festivitatea de deschidere a fost urmată de prima ședință înscrisă în programul colocviului, cu tema „Populația și resursele mondiale". In legătură cu tema pusă în discuție au conferențiat dr. Aurelio Peccei, președintele Clubului de la Roma privind progresul științei și tehnologiei, și Han Suvin, doctor în medicină și scriitoare.în încheiere, cei doi conferențiari au răspuns întrebărilor adresate de către numeroși pârtiei panți.Lucrările colocviului continuă.
★Sub președinția secretarului general al Conferinței mondiale a populației. Antonio Carillo Flores, au început ieri lucrările unei reuniuni preliminare de consultări a delegați- lor participanți la conferință.Președinta Comisiei populației din cadrul Consiliului economic și social al O.N.U., Mercedes B. Conception (Filipine), a fost aleasă președintă a acestei reuniuni.în cuvintul lor, Antonio Carillo Flores și Mercedes B. Conception au dat o înaltă a- preciere eforturilor deosebite făcute de România pentru a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a Conferinței mondiale a populației.La reuniune, Mircea Malița, secretar general al Comitetului național român pentru pregătirea Conferinței mondiale a populației, a prezentat amplele măsuri luate de țara noastră pentru crearea unui cadru optim de desfășurare a conferinței.Participanții la reuniune au dezbătut apoi unele reguli de procedură, aspecte privind organizarea activităților, diverse alte probleme referitoare la desfășurarea lucrărilor conferinței mondiale.
★Directorul adjunct al Comitetului de informare economică și socială al O.N.U., Snowden T. Herrick, a oferit, joi seara, o recepție cu ocazia Colocviului ziariștilor pe probleme ale populației.

(Urmare din pag. I)cietăților străine, știam că vor deveni curind ale noastre.— Actuala uzină, „Poiana", cui aparținea ?— Se numea pe atunci „Atelierele centrale Astra Română" și era proprietatea unor capitaliști de peste hotare. în 1945 devenisem membru al partidului comunist și începusem să înțeleg că istoria țării noastre intră pe un făgaș nou și că noi, comuniștii, toți tinerii și ceilalți muncitori avem responsabilități istorice. Războiul se terminase dar lupta nu. Trebuia să supraveghem cu vigilență atelierele și să le ferim de actele de sabotaj ale reacțiunii, să mărim producția. Parcul mașinilor de transport era oricum pe atunci destul de redus și distrus de război. Noi aveam datoria Șâ reparăm rapid zecile de mașini care intrau în ateliere. S-au format brigăzi conduse de comuniști care munceau zi și noapte pentru producția de pace. Eram secretarul organizației P.C.R. din secția motoare și răspundeam în fața partidului de îndeplinirea unor sarcini complexe.— Cum a fost pregătit în întreprinderea „Astra Română", actul naționalizării ?— Majoritatea posturilor de conducere a procesului de producție au fost ocupate treptat de oameni de încredere ai păr. tidului. Printr-o muncă politică intensă pregăteam unitatea muncitorilor, întăream disciplina și spiritul de acțiune, ne organizam temeinic. 'O serie de tineri, printre care și eu. am fost trimiși de partid la București pentru a urma un curs de specializare în normarea tehnică a muncii. Alții au plecat la școala de subingineri din Ploiești. Formarea cadrelor a fost, așadar, de la început în atenția principală a partidului. La II iunie 1948 totul era pus la punct și trecerea întreprinderii în mîinile muncitorilor a decurs fără incidente importante. Vechii stăpîni au fugit îndată In

(Urmare din pag. I)August și a Congresului al XI- lea al partidului ei au realizat 1.2 milioane rulmenți peste plan. Competiția continuă.
DRUMUL CELEI MAI NOI 

MESERII„La noi s-â statornicit, de o lună de zile, cea mai nouă meserie din țară". Fără să vrei ești tentat să suspectezi îndrăzneala afirmației. Dar tînărul Valentin Antohi, inginer șef al întreprinderii de elemente pneumatice și aparate de măsură, rămîne cit se poate de serios. Și explică : „Sîntem unica unitate care execută aparatură pneumatică — de automatizare necesară industriei chimice. Pînă acum se importa". Astăzi, ea se produce la Birlad. Deși numai de o lună în funcțiune, întreprinderea și-a asigurat un drum de succese. Vizităm ci- teva secții. La prelucrări mecanice. finețea operațiilor a- ■mintește de precizia și migala bijutierului. La montaj — veritabilă ceasornicărie. Un asemenea complex produs — o carcasă de circa 40 cm însumînd sute și sute de piese. Rolul său — seismograf al diverselor procese din industria chimică. Și nu este un paradox ci o coincidență firească faptul că în cea mai nouă și modernă

Foto: V. TANASOFF

VINERI, 16 AUGUST 1974

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. 17,30 Emisiune 
în limba germană. 19,10 Tragerea 
Loto. 19,20 1001 de seri: Noile a- 
venturi ale șoricelului motorizat. 
19,30 Telejurnal. Raportul tării la 
marea sărbătoare. 20,00 România 
— Anul XXX — revistă social-po- 
litlcă TV. Ediție dedicată siderur
giei românești. 20,40 „Partidule, 
ți-nttmpinăm congresul scriindu-ți 
cartea ’naltei demnității" — emi
siune de versuri. 20.50 Film artis
tic: ,.Ultimul cartuș" _ film de 
Sergiu Nicolaescu. 22,25 24 de ore. 
O zi din 30 de ani.

PROGRAMUL t

17,30 Telex. 17,35 Film artistic : 
„Ploaia de iulie" — producție a 
studiourilor sovietice. 19.20 1001 de 
seri : Noile aventuri ale șorice
lului motorizat. 19,30 Tele
jurnal. Raportul țării la marea 
sărbătoare. 20.00 Film serial: .,Un 
August In flăcări". Reluarea epi
sodului 8 — „Arhive secrete". 
20,50 Preferințele dv. muzicale 
sînt... și preferințele noastre. 21,25 
Bucureștiul — azi. 21,40 Biblio
teca pentru toți. 22,20 Parada for
mațiilor de muzică ușoară.

străinătate. Munca n-a ‘ încetat, ci dimpotrivă, intr-un entuziasm general, cu un avint necunoscut. s-a declanșat întrecerea pentru refacerea uzinei și dezvoltarea producției. Lipsa cadrelor de tehnicieni și ingineri rămînea însă deschisă.în 1950, Gheorghe Chivu este trimis ca bursier al întreprinderii la Facultatea de mecanică. Făcea parte din prima promoție de studenți muncitori.Primul plan cincinal s-a realizat, deci, fără, prezența dumneavoastră în uzină.— Nu tocmai, pentru că toate lunile de practică și de vacan

PRIMA PROMOȚIE 

DE MUNCITORI STUDENȚI

ță din fiecare an le-am petrecut în uzină, lucrind cot la cot cu muncitorii.După absolvire se întoarce în uzina „Poiana" ca șef al secției motoare, secție de bază în întreprindere. Nu mult după a- ceea însă el trebuie să răspundă din nou unei importante sarcini de partid. Este trimis ca director al Stațiunii de mașini agricole Sihlea-Vrancea.— Ce vi s-a părut mai dificil în această muncă cu care nu erați deprins ?— Totul. Țăranii nu aveau încă încredere în eficiența tractoarelor, mecanizatorii erau insuficiența și slab pregătiți. Munceam pină la douăzeci de ore pe zi. Trebuia să facem propagandă pentru colectivizare nu cu vorbele ci cu faptele, să 

întreprindere lucrează numai tineri. Inginerul șef, lă 30 de ani, se consideră deja virstnic. El face parte din „nucleul celor zece" care au luat in primire a- ceastă responsabilitate. Ceilalți, o mie — tineri de 20 de ani, majoritatea absolvenți de liceu. Unii s-au format, prin cursuri intensive, la Institutul politehnic din București : pentru alții s-au deplasat la Birlad profesori universitari. Astăzi, acești tineri se numesc : montori, re- 
glori, testări de aparatură pneu
matică. Sau. mai concret spus : Constantin Tudor. Maria Călin, Constantin Mihăilă, Stan Geor- gică, Mircea Consțantinescu, A- lexandru Gavriluț. Faptul că încă din prima lună acest tînăr colectiv și-a îndeplinit planul de producție — chiar cu o ușoară depășire — confirmă că aici, la Birlad, cea mai nouă profesie a țării își găsește trăinicia necesară.

DRUMUL PE VERTICALA 
AL ORAȘULUIBătrînul Ion Saveluc, fotograf pensionar, ne povestește : „Stau de 50 de ani pe această stradă și vă spun, cu mina pe inimă, că dacă n-ar fi fost oamenii, somam". Omul vrea să ne împărtășească pasiunea lui de-o viață de a aduna pe peliculă imagini de arhitectură si construcții, de edificii mărețe. Acum,

Bărbatul, minerul, artistul
(Urmare din pag. I) 

lemente tranșant separate. 
Subliniez asta în primul rînd 
deoarece mi s-a părut cu
rioasă viziunea respectivă 
pentru un obișnuit al mine
lor, unde straturile se inter
ferează, se amestecă intens, 
departajării^ fiind, in stră
funduri, practic greu aplica
bile. Picturile Iui transfigu
rează cotidianul muncii și-ai 
iubirii, și-al prieteniei (ca în Mască, Copilărie, Bărbăție, Cintăreți). Unele ne trimit 
la vechi picturi iconografice. 
Se obțin asimetrii frumoase 
care te trimit imediat cu 
gindul la Rousseau-vameșul 
și la Miro, cei doi poli ai 
asimetriilor naivă și intelec- 
tualistă. Unele lucrări sînt 
extrem de interesante : au 
inserții de boabe de grîu, a- 
plicate după ce-au fost lă
cuite cu intenții voit ero- 
dante ori dispersante ori pul-

demonstrăm eficiența mecanizării lucrărilor, să deschidem țăranilor privirea spre viitor. Ziua eram cu tractoarele pe cîmp, seara stăteam de vorbă cu oamenii prin satele din jur, noaptea organizam repararea mașinilor și cursuri profesionale pentru tinerii sosiți de prin sate. Am trăit acolo cea mai fierbinte istorie a trecerii satului și agriculturii românești prin transformările revoluționare gîndite de partid. Stațiunea de mașini agricole a devenit o uzină autentică, comandamentul general al mecanizării lucrărilor pe aproape 40 000 de hectare.

încă de la început am organizat in fiecare din cele 12 C.A.P. cite o brigadă permanentă de tractoare, care s-au dezvoltat an de an, devenind în scurt timp atelierele mecanice ale acestor C.A.P. Optica țăranilor se schimba văzînd cu ochii. Tot mai mulți tineri își exprimau dorința să devină mecanizatori. Organizam cursuri, îi pregăteam teoretic și practic, eu însumi învățasem toate meseriile cerute in stațiune, mergeam cu ei la examene. Și azi, după 15 ani, nucleul de bază al S.M.A. Sihlea îl formează mecanizatorii pe care i-am recrutat și pregătit atunci. Dar oamenii au crescut. Unii dintre ei au devenit maiștri și ingineri, ocupă funcții de conducere în diverse locuri de muncă. Dragomi- 

în pensie, recunoaște că în Birlad n-a prea avut parte — la vremea sa — de o asemenea bucurie. Case mici, pitice, obloane de lemn și curți strimte — iată Bîrladul de chiar acum cîțiva ani. „Astăzi au înflorit blocuri — ne zice nostalgic — dar mina nu mă mai ajută".„Astăzi — opinia altui interlocutor : tînărul arhitect Alexandru Măciucescu — Bîrladul are aproape 5 000 de apartamente, dispuse pe verticală. S-a modernizat centrul civic cu o- biective social-culturale, de o arhitectură deosebită : palat administrativ. casă de cultură, hotel turistic, palatul poștei, blocuri-turn". în următorii ani, drumul pe verticală al orașului continuă in ritm susținut. Și, pentru că în vitrina bătrînuluî fotograf n-am întilnit o astfel de imagine, v-o oferă fotoreporterul nostru.
DRUMURI IN STEMA 

BIRLADULUI

Peceata trăga Brălad (Pecetea tirgului Birlad). Cea dintîi stemă a orașului : o roată de moară. înconjurată de trei pești. Aceasta era la 1434. Pe parcurs, pecetea s-a schimbat, dar peștii n-au lipsit niciodată din stemă. Nu este vorba de statornicia u- nei meserii, ci de sărăcia care nu putea fi suplinită cu altceva. Peștii s-au Dăstrat și-n actuala stemă, dar numai ca un simbol. Pe frontispiciu strălucesc astăzi trei rulmenți. Pe stemă, însă, a rămas suficient loc pentru viitoarea dezvoltare a orașului. Unul și l-a cucerit deja întreprinderea de confecții. Altul aparține muncitorilor de aparatură pneumatică. Un drum in stemă îl străbat și constructorii noilor edificii arhitectonice. Tabloul dezvoltării economice a Birladului — implicit stema — se va completa în cincinalul următor cu noi capacități de producție. Și dacă stema se va îmbogăți continuu, tălmăcirea ei rămîne unică : hărnicia bîrlădenilor, adeziunea lor deplină și conștientă pentru timpul socialist, devotament față de partid — trăsături care, în aceste zile, de întîmpinare a marilor evenimente, capătă expresivitatea și noblețea Întregului popor.

verizante ; au inserții de 
nisip, pentru a fi astfel plă
mădite plaje ale memoriei, 
ale afectelor solare ; au alu
viuni și dune realizate prin 
amestecarea de materii dure, 
corosive cu cele fluente, 
subțiri. Efectele sint memo
rabile. Porumbelul păcii, re
alizat și el in contururi fer
me. dar, de astă dată, dis
cret introduse in economia 
tabloului, ușor albastre, în 
pinza Belșug, cred a fi una 

dintre cele mai bune reali
zări ale sale, alături de 
spectaculoasele Compoziție și Dansul vinului unde talentul 
lui TOMA răsplătește îm
belșugat răbdarea insistentă 
a privitorului. Anul acesta 
cenaclul „Petre Dulfu" i-a 
conferit premiul II la con
cursul municipal de creație. 
Vasile Toma face zilnic a- 
proape 20 km dus și întors 
pină la și de la Ilba unde-1 
mina sa.

rescu este activist de partid, Ră- dulescu — director la o întreprindere de gospodărie orășenească, frații Voicu sînt maiștri, șefi de brigadă. S.M.A. Sihlea ajunsese un puternic centru de cadre muncitorești, un adevărat avanpost al tehnicii în agricultură. In toți cei cinci ani cîț am stat acolo stațiunea noastră se număra printre cele mai bune din țară.— Prin ce transformări a trecut satul Sihlea în anii aceia ?— S-a electrificat, au apărut străzi pavate, s-au construit magazine, școli. Semnele civilizației și ale bunăstării au pătruns în toate casele. Dar transformările cele mai profunde s-au petrecut în conștiința țăranilor, în mentalitatea lor. Ei au înțeles politica partidului și au devenit înflăcărați făuritori ai acestei politici în agricultura socialistă.Apoi Gheorghe Chivu s-a reîntors printre vechii lui tovarăși din Cîmpina. Cîțiva ani la rînd a fost ales ca secretar al comitetului raional de partid, apoi al comitetului orășenesc. în 1969 a revenit în uzină ca director.— Fiecare moment istoric își are intensitatea și particularitățile sale — spune inginerul Chivu. Ultimii cinci ani au constituit pentru uzina noastră perioada de maximă dezvoltare. Ne-am profilat pe repararea motoarelor și tractoarelor grele pe șenile, de peste 80 CP și pe fabricarea pieselor de schimb, devenind un fel de mecanic șef național pentru acest tip de u- tilaje. De la naționalizare încoace, statul a investit peste 154 milioane lei în dezvoltarea, modernizarea și utilarea vechilor ateliere, care astăzi au căpătat dimensiunile unei uzine ultramoderne. Față de 800 de muncitori în 1948 acum avem peste 2 700, iar volumul producției globale a crescut de 13 ori. Sînt cifre care sintetizează în ele o istorie, dar și destinul unui colectiv de muncă din care cu mîndrie pot spune că reprezint și eu o părticică.



Lucrările Conferinței internaționale
f

a tineretului pe problemele populației
Jei au continuat lucrării*

Conferinței 
tineretului 
populației.

In cadrul 
au fost prezentate rapoar-

iniernafionalc a 
pe problemele

ședinței plenare

tel* privind dezbaterile din 
cele trei comisii : „Tineretul, 
populația și dezvoltarea *o- 
cial-economică", „Tineretul, 
populația, resursei* ți me
diul înconjurător", „Tinere-

tul, populafia, familia și bu
năstarea".

A început, de asemenea, 
discutarea proiectelor de 
documente finale.

(Agerpres)

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR 
DIN CIPRU

Trupele turcești au ocupat orașul Famagusta • Președintele S.U.A. a 
cerut Turciei încetarea imediată a operațiunilor militareNICOSIA 15 Joi dimineață, din Cipru au pentru ocuparea gusta, situat pe teaii al insulei. Operațiunea a fost declanșată de artileria turcă, care a bombardat fără întrerupere • orașul în primele ore ale dimineții. în timp unități de tancuri pătrundeau în. suburbiile sale. în . cursul nopții de miercuri spre joi, nave militare turcești au bombardat de asemenea cartierul general al forțelor cipriote grecești din Famagusta.Din cauza izbucnirii ostilităților cea mai mare parte a . populației civile — ciprioți greci și turci —.a părăsit, în grabă, Famagusta, refugiindu- se la baza britanică Dekhelia. In acest timp, unități ale Gărzii Naționale grecești continuau să opună o puternică rezistență.într-un comunicat transmis la ora 18 G.M.T., postul de radio grecesc din Nicosia anunța că „forțele turcești au ocupat ora-

(Agerpres). — forțele turcești lansat un atac orașului Fama- țărmul răsări-
ce

Famagusta (in est) și Morfu (în vest) zona aflată la nord de această linie reprezentînd a- proximativ un sfert din suprafața totală a Ciprului.
în

șui Famagusta". „Forțele grecești s-au regrupat însă și luptă cu dirzenie pentru a opri înaintarea inamicului", precizează comunicatul postului de radio.Joi dimineața, aviația turcă a bombardat și localitatea Lefkoniko. situată la 20 kilometri de Famagusta.Situația rămîne confuzăregiunea vestică a Ciprului, unde nu se cunoaște cu exactitate poziția forțelor turcești, care continuă să înainteze. în ce privește situația din capitală, agențiile de presă menționează că importante tiruri de artilerie au fost semnalate, în cursul dimineții de joi, în zona vestică a Nicosiei.Referindu-se la mișcările trupelor turcești, agenția France Presse apreciază că înaintarea acestora spre est, spre sud și spre vest, pornind din orașul Kyrenia, pare să demonstreze intenția acestora de a „tăia insula în două", de-a lungul u- nei linii care unește orașele

WASHINGTON 15 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite, Gerald Ford, a cerut, joi, Turciei, să înceteze imediat operațiunile militare în Cipru, a declarat purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Jerald Terhorst.El a dat citire. în fața reprezentanților presei, declarației președintelui Ford, în care șeful statului american atrage atenția asupra Declarației Departamentului de Stat, exprimind „dezaprobarea Statelor Unite față de măsurile militare adoptate de Turcia în Cipru și cerînd ca încetarea focului, reclamată de rezoluția Consiliului de Securitate, să fie aplicată imediat".

Imperativele creării
de zone denuclearizate
Intervenția șefului delegației României

in Comitetul pentru dezarmare

NEW YORK 15 (Agerpres). — Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a adresat un mesaj premierului Turciei, Bulent Ece- vit, în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu ciocnirile din Cipru, care au dus la pierderi in rindul forțelor militare ale O.N.U. din insulă. Kurt Waldheim a cerut Turciei să ia măsuri imediate pentru asigurarea securității militarilor din cadrul forțelor O.N.U.într-un mesaj de răspuns, premierul turc, a dat asigurări secretarului general al O.N.U. că vor fi adoptate măsuri corespunzătoare pentru ca asemenea incidente să nu se mai repete în viitor.

DE PESTE HOTARE

ITALIA : Aspect de la o impresionantă demonstrație de protest a locuitorilor Romei împotriva a- 
tentatelor criminal* ale neo-fasciștilor.

Tunisia:
Specialiștii români

au dat în exploatare

Complexul de fosfați
la M'Rata

„Scînteia tineretului"
pag. 4

Șahinșahul Iranului
a primit pe ministrul

de externe al Românieivizitei oficiale pe în Iran, _____ _________________  , ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a fost pri mit de Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului.Cu acest prilej, ministrul român a transmis suveranului Iranului și împărătesei Farah un mesaj de prietenie și urări de sănătate și succes din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socia • liste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu. La rindul său. Șahinșahul Iranului a transmis, în numele .său și al împărătesei Farah, președintelui Republicii Socialiste România și tovarășe’ Elena Ceaușescu un meșaj de prietenie și calde urări de sănătate și succes.

în cadrul care a întreprins-o George Macovescu, continuare, între Șahinșa-în . ________ . , .hui Iranului și ministrul român al afacerilor externe a avut fee o convorbire, în cadrul căreia au fost evocate relațiile excelente existente între cele două țări, precum și posibilitățile d* dezvoltare pe multiple pl-muri a acestor relații, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale. De asemenea, în cursul discuției au. fost abordate uncie aspecte ale vieții internaționale actuale, subliniindu-se identitatea sau apropierea punctelor de vedere ale celor două țări în abordarea problemelor care confruntă astăzi întreaga lume.La convorbire au participat A. Khalatbari,. ministrul afacerilor externe al Iranului, precum, și Alexandru Boabă, ambasadorul țării noastre la Teheran.

cu privire la vizita oficială in Iran a ministrului
afacerilor externe al României

In cadrul ședinței ple
nare de joi a Conferinței 
Comitetului pentru dezar
mare, au luat 
reprezentanții 
Mongoliei, Uniunii Sovie
tice, Italiei, României și 
Mexicului..în intervenția sa, șeful delegației României, ambasadorul Constantin Ene, reprezentant permanent al țârii noastre pe lingă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva, a subliniat necesitatea înfăptuirii unor măsuri practice de natură să asigure tuturor țărilor garanții trainice de securitate, referin'du-se pe larg la promovarea de către Comitetul pentru dezarmare a creării de zone denuclearizate. instituirea de zone denuclearizate, a relevat vorbitorul, constituie deja o preocupare activă a numeroase guverne. Ideea acestor zone a fost discutată de Adunarea Generală a O.N.U. și in alte foruri, în legătură cu diferite regiuni ale lumii, cum sînt nordul și centrul Europei, America Latină, Asia, Oceanul Pacific și India.După cum se știe, guvernul român a făcut propuneri care își păstrează actualitatea tinzînd la transformarea regiunii în care se află situată România — Balcanii — într-o zonă de bună vecinătate, lipsită de arme nucleare. Inițiativa română este împărtășită și de alte țări din zonă. Desigur, stabilirea de zone denuclearizate, a continuat reprezentantul român, presupune, înainte de toate, acordul nemijlocit și participarea directă la realizarea unor asemenea acorduri a statelor din regiunile respective, O cerință esențială este, pe' de altă parte, aceea ca puterile . nucleare . să garanteze în mod ferm respectarea strictă a statutului de denuelearizare. Credem însă că și Comitetul pentru dezarmare are posibilitatea de a ajuta și încuraja statele în eforturile lor, în raport de condițiile proprii specifice, ale regiunii în care sînt situate, pentru realizarea unor acorduri în acest sens. Delegația română consideră că una dintre acțiunile utile care ar putea fi întreprinse de comitet constă în examinarea prin-

cuvîntul 
Suediei.

Iecipaleior elemente pe care implică stabilirea de zone denuclearizate, a premiselor politice și a cadrului general al instituției zonei denuclearizate, pentru a servi drept ghid în negocierea unor instrumente juridica regionale. Este vorba de elaborarea componentelor de bază ale unui acord de denuclearizare. care să se constituie într-un ansamblu coerent de drepturi și obligații. Reprezentantul României a apreciat că, printre condițiile de bază pe care ar trebui să le îndeplinească un acord de denuclearizare-cadru trebuie să figureze, între altele, următoarele: să fie conceput ca o parte integrantă a unui sistem de măsuri menite să ducă Ia eliminarea totală a armelor nucleare; să prevadă obligații reciproce ale țărilor participante ; să ofere garanții pentru securitatea egală a tuturor păr ților prin angajamente solemn* ale statelor posesoare de arm* nucleare de a nu folosi aceste arme împotriva statelor din asemenea zone și de a nu le amenința cu folosirea lor, precum și de,a respecta statutul convenit între țările situate în regiunile respective; să nu limiteze, în nici un chip, folosirea energiei nucleare în scopuri pașnic® de către toate statele, asigurind drepturi și posibilități nelimitate pentru toate statele, p* bază de egalitate și fără nici o discriminare, de a face cercetări în acest domeniu, de a folosi cuceririle științei nucleare în scopul dezvoltării lor pașnice; să instituie u-n sistem de control precis și echitabil bazat pe principiul egalității depline a statelor.în încheiere, vorbitorul a subliniat că guvernul român atribuie o importanță deosebită scoaterii de sub incidența primejdiei atomice și a armelor nucleare a unor regiuni cît mai întinse ale globului, prin crearea de zone de pace și denuclearizate, însoțite de garanții ferme de securitate din partea puterilor nucleare, caponentă importantă a eforturilor vizînd îngrădirea și eliminarea tuturor armelor de în masă, în primul rind a celor nucleare.

LONDRA 15 (Agerpres). — Președintele . legal al Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a a- vut joi. la Londra o întrevedere cu primul ministru, britanic. Harold Wilson, și. cu ministrul de externe James Callaghan.

o com-nimicire

Mesajul 
premierului 
Caramanlisîntr-un mesaj televizat adresat națiunii, joi noaptea, premierul Caramanlis a exclus posibilitatea unei confruntări militare cu Turcia în Cipru. El a arătat că o „confruntare armată este imposibilă datorită atît distanței cît și faptului împlinit cunoscut".El a arătat că atunci cînd a luat conducerea guvernului civil a trebuit să facă față unor dificultăți dramatice și a fost confruntat cu un fapt împlinit. „La 15 iulie, regimul dictatorial a încercat lovitura de stat dementă din Cipru. Turcii, profitînd de această greșeală au debarcat forțe puternice pe insulă la 20 iulie".Caramanlis a subliniat că guvernul de la Atena „a fost nevoit să accepte situația tragică și să ia parte la convorbirile de pace de la Geneva în problema Ciprului". Purtînd bătălia, pe frontul diplomatic, el a făcut-o cu eficacitate și curaj și a reușit să provoace o „cotitură a opiniei publice mondiale în favoarea sa". „Turcia — a spus premierul grec — a cerut sub formă de ultimatum acceptarea unui plan pentru ■ soluționarea problemei Ciprului care era - inacceptabil din punct de vedere logic, moral și național".Caramanlis a arătat că guvernul său a condamnat acțiunea Turciei, cerînd convocarea Consiliului de Securitate. Guvernul a ordonat, de asemenea, retragerea Greciei din alianța militară N.A.T.O...Au fost întreprinse și se întreprind. și alte acțiuni care deocamdată nu pot fi dezvăluite", a spus premierul.

La. M’Rata, in bazinul exploatărilor de fosfați Gafsa din 
sud-vestul Tunisiei, specialiști români din industria minieră, 
in cooperare cu tehnicienii tunisieni au dat in exploatare, in 
termenul convenit de ambele, părți, complexul de construcțji 
și instalații necesar extracției din subteran, prelucrării și 
transportului pînă la cea mai apropiată stație de cale ferată 
a minereurilor de fosfați din această zonă. Complexul are o 
capacitate de 1 200 tone pe zi și este format dintr-o rețea 
de benzi rulante automatizate, unică în felul ei, datorită lun
gimii pe care o totalizează — circa 8 kilometri, și terenului 
accidentat pe care îl traversează — stinci abrupte, văi foarte 
adinei. Dc-a lungul acestei rețele de benzi sînt incorporate, 
in flux continuu, toate instalațiile care concură la prelucrarea 
acestor minereuri, adică clasare, sortare și sfărîmare, fă- 
cjndu-le apte pentru orice proces tehnologic de valorificare 
superioară a acestor materii prime.

. Complexul este proiectat in totalitatea sa de institutele 
miniere și de automatizări de specialitate din țara noastră 
și este dotat în întregime cu mașini și agregate realizate in 
România. Cu utilaje românești, printre care locomotive și 
vagoneți de mină, aite materiale și echipamente de speciali
tate au fost înzestrate și locurile productive ale minei pro- 
priu-zise.

La predarea și punerea în funcțiune a acestui obiectiv au 
luat parte reprezentanți ai Ministerului Minelor, Petrolului și 
Geologiei din țara noastră, ai întreprinderii românești 
„GEOMIN". ai Ambasadei României din Tunis, ai Companiei 
tunisiene de fosfați Gafsa, constructori și specialiști ro
mâni și tunisieni care au realizat această lucrare. Condu
cerea companiei de fosfați Gafsa a exprimat mulțumiri 
specialiștilor români pentru ajutorul acordat, elogiind com
petenta tehnică de care ei au dat dovadă transpunând în 
practică acordul de cooperare. A fost exprimată dorința dc 
a extinde și diversifica cooperarea in producție cu țara 
noastră în avantajul reciproc al celor două popoare, care 
depun eforturi pentru progresul lor multilateral, al prieteniei 
româno-tunisiene, al înțelegerii internaționale între popoare.

Manifestări consacrate
aniversării eliberării RomânieiLa Moscova a avut loc, la 15 august, o Sesiune științifică dedicată celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominația- fascistă — manifestare organizată de Institutul de economie a sistemului mondial socialist, Institutul de istorie . și Institutul de slavistică și balcanistică, ale Academiei de științe a U.R.S.S., precum și de Institutul sovietic de istorie militară.Joi s-a deschis la Moscova o expoziție de' artă plastică românească, în cinstea celei de-a XXX-a > aniversări a. eliberării României de sub dominația fascist^. Tablourile prezentate de pictorii români, redau imagini ale luptei și victoriilor, poporului român 'în tonstruirea noi societăți, momente, eroice lupta seculară a poporului . român pentru . libertate și greș..

conducerea Partidului Comunist Român în cele trei decenii care au trecut' de la eliberarea țării, subliniind însemnătatea: evenimentului de la 23 August pentru victoria socialismului în România. Vorbitorii au scos în evidență tradiționalele legături de prietenie’și colaborare dintre România și Bulgaria, a căror dezvoltare și adîncire cunosc, de la un an la altul, noi forme de manifestare. S-a relevat că frecventele întîlniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au însemnat de fiecare dată un nou și puternic impuls pentru amplificarea și diversificarea acestor legături între partidele, țările și popoarele celor două țâri vecine și prietene. ' ;'dinpro-
în orașul. Vrața, a avut loc, joi, o adunare festivă, consacrată împlinirii a 30 de ani de la eliberarea României de sub dominația ■ fascistă.Cu acest prilej. Trofim Sime- droa. ambasadorul României la Sofia, și Filip Petkov. secretar al Comitetului județean Vrața al Partidului Comunist :■ Bulgar au vorbit despre marile succese obținute de poporul. român, sub

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

« MINISTRUL EGIPTEAN al afacerilor externe, Ismăil Fahmy, și-a exprimat satisfacția, în cadrul unei întîlniri cu membrii Comisiei pentru relații externe a Camerei Reprezentanților a S.U.A.. față de actualul curs, al relațiilor ameri- cano-egiptene — transmite a- genția M.E.N. El s-a pronunțat pentru dezvoltarea de către cele două țări a unei cooperări pozitiv?, reciproc-avantajoase.Reafirmind poziția egipteană în legătură cu problema Orientului Apropiat, Fahmy a subliniat, între altele, „dreptul poporului palestinian la o identitate proprie, la o expresie liberă a sentimentelor sale naționale".
Restabilirea drepturilor 

și libertăților cetățenești 
în Pakistan

• PRIMUL MINISTRU 
PAKISTANULUI. Zulfikar
R huit o, a făeut, la 14 august, o 
declarație prin care a anunțat 
restabilirea în Pakistan' a drep
turilor și libertăților cetățenești, 
suspendate în luna martie 1969.

odată cu demisia fostului șef al 
statului Ayub Khan. In acest 
fel, cetățenii Pakistanului vor 
dispune din nou de dreptul la 
asociere, de a-și alege singuri 
domiciliile în orice parte a ță
rii, de dreptul de a se apăra 
împotriva discriminărilor și. al
tele.

MIERCURI. 
Brioni dintre 

președintele 
și Hafez AI 

au

discutate 
special, ar- 
Cipru ți din

dineu oferit 
Assad,

AL 
Aii

Convorbiri Tito — Assad
* începute 

convorbirile de la 
Iosip Broz Tito, 
R.S.F. Iugoslavia
Assad, președintele Siriei, 
continuat joi, in cadrul proble
melor internaționale 
fiind abordată. în 
tuala situație din 
Orientul Apropiat.

Cu prilejul unui
în cinstea președintelui 
președintele Tito a relevat ne
cesitatea asigurării independen
ței, integrității și suveranității 
statului cipriot și a instaurării 
unor relații echitabile de convie
țuire între comunitățile greacă 
și turci din insulă.

• INTR-O DECLARAȚIE, dată. publicității la Buenos Aires de Partidul Comunist din Chile, aflat în ilegalitate, se arată că politica economică promovată de junta militară din Chile afectează în cea mai mare măsură pe țoamenii muncii. în cele 11 luni care au trecut de la lovitura militară de slat, continuă comunicatul. moneda națională a fost devalorizată de 15 ori. rata totală a inflației fiind de 600 la sută. O trăsătură caracteristică a politicii economice a noului regim, subliniază documentul, o constituie scăderea permanentă a posibilităților de trai ale populației. S-au înrăutățit condițiile de viață ale diferitelor pături ale populației, în special ale clasei muncitoare. Sute de mii de muncitori au fost concediați din motive , .jpOIitice. Aproximativ 100 000 ~de funcționari guvernamentali sînt pasibili în prezent de concediere.

* TRIBUNALUL DIN NAGVA i-ay condamnat ■ 27 personalități din opoziție au fost privați astfel de dreptul de a - desfășura o activitate politică,; de a participa la alegeri și de a face declarații politice. Persopalitățile respective au re- dactsit,,în ufmă.'cu, trei Ițim., un.. manifest cupfinzînd chemareade a'se boicota alegerile prezidențiale din Nicaragua, fixate pentru 1 septembrie. în manifest “se, arăta, că aceste alegeri, în condițiile dictaturii. reprezintă o farsă.

Slide care

O nouă cometă
• ASTRONOMII ARGENTI

NIENI Carlos Ullrico. Seșco și. Mario Reinalldo Sesco de la. Observatorul ..Leopcito",, situat la ,1 280. km de Buenos Aires, au ,descoperit o nouă cometă .— se. anunță întrro comunicare a Univ.erșității San Juan. Conform tradiției, noua cometă poartă. numele ■ oamenilor, da știință care au descoperit-o — „Se'sco-19.74", ' .
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R. S. Slovacă, pe al cărui teritoriu se află mormintele a zeci de mii de eroi români căzuți în ; lupta pentru eliberarea. Cehoslovaciei de'sub jugul fascist, a găzduit în ’ultimele zile numeroase manifestări consacrate zilei de 23 August.Consulul general al României la Bratislava, - Carol Cozma, îm-' preună cu atașatul militar român. colonel Voicu Tugurel, au depus coroane de flori la monumentele și cimiterele ostașilor români din localitățile Zvolen, Lucenec și Piestany.1 La ceremonie au asistat reprezentanți ai organelor raionale și locale de partid și de stat, precum și grupul de pionieri români, care întreprind în Cehoslovacia călătoria ..pe .urmele eroilor noștri".în cinstea sărbătorii naționale a României, la Combinatul < de prelucrare a lemnului „Bucir.a" din orașul • Zvolen, la uzinele de aparataj medical „Chirana" din Piestany și la cooperativa agricolă ..Mizna" din raionul Tr’nava au fost organizate adunări festive.în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Roțnamei sub dominația fascistă, la biblioteca publică a orașului Ottawa a avut loc festivitatea deschiderii „Săptămînii ronfâne.ștî", organizată de Biblioteca Municipală. în colaborare cu Ambasada română.în sălile Jribliotecii' publice din Ottawa au fost deschise trei expoziții : „Personalități ale științei și culturii românești". ^Expoziția de carte româneasca" și, „Expoziția de artă populară", care au trezit un'viu interes în rîndurile vizitatorilor., Cu ocazia celei de-a , XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă, Ambasada Republicii Socialiste România în Japonia a • prezentat, joi. o donație de 208 voiu- > ine Bibliotecii centrale metro- . polita.ne din Tokio, din partea Bibliotecii centrale universitare din București.

La invitația ministrului afacerilor externe al Iranului, Abbas Aii Khalatbari, ministrul afacerilor externe al Republicii So- .cialiste România, George Macovescu, împreună cu soția, a efectuat o vizită oficială în Iran între 10—14 august 1974.Ministrul afacerilor externe a fost primit de Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza ’ Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului, cu care, ocazie a transmis un mesaj de salut și prietenie din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Maiestatea Sa Imperială a exprimat, la rindul său, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală pentru președintele României, de continuă prosperitate pentru poporul român. Ministrul, român a fost primit, de asemenea, de pr.i- mul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Ministrul român al afacerilor externe,- împreună cu persoanele oficiale care l-au însoțit, au vizitat monumente cultural-ișto- rice din Teheran, Șiraz și Ispahan.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a avut convorbiri oficiale cu ministrul afacerilor externe al Iranului.în, cadrul convorbirilor oficiale dintre cei doi miniștri- de externe, au fost abordate chestiuni privind dezvoltarea relațiilor bilaterale. precum și aspecte ale situației internaționale.Cei doi miniștri au constatat cu satisfacție evoluția favorabilă a raporturilor româno-iraniene, în conformitate cu orientările și directivele stabilite cu ocazia în- tîlnirilor dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. și Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza

Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului. Ei au .reafirmat dorin- . ța celor două părți de a extinde și adinei cooperarea -dintre România și Iran pe multiple planuri și, in- acest sens, au evidențiat noi posibilități în domeniile economic, financiar-bancar, cul- tural-științific, consular etc.Procedînd la un larg schimb de păreri asupra situației internaționale, cei doi miniștri au constatat că evoluția actuală a relațiilor dintre state demonstrează consolidarea voinței popoarelor pentru afirmarea deplină a independenței și suveranității lor naționale, precum și o puternică tendință spre o cooperare tot mai largă și reciproc avantajoasă.în acest context, a fost evidențiat rolul tot mai important pe care îl au țările mici și mijlocii în abordarea și soluționarea problemelor fundamentale ale contemporaneității, ca și contribuția lor la lupta pentru lichidarea totală a oricăror forme de asuprire, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neo- colonialiste de dominație, dictat sau alte. forme de constrîngere, pentru dezvoltarea relațiilor prietenești între toate țările, indiferent de mărimea și sistemul lor politic, economic sau social, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi a tuturor statelor, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ne- recurgerii la forță sau amenințarea cu forța.Miniștrii au reafirmat hotărî- rea României și a Iranului de a acționa în continuare în vederea adoptării unor măsuri eficiente pentru încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării generale și, în primul

rînd, a celei nucleare. Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a exprimat aprecierea și sprijinul părții române față de propunerea Iranului de a se înscrie pe ordinea de zi a celei de-a XXIX-a Sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. un punct privind crearea unei zone ■ denuclearizate în Orientul Mijlociu.La rindul său, ministrul afacerilor externe al Iranului a exprimat aprecierea și sprijinul părții iraniene față de inițiativele și eforturile României pri- . vind crearea unei zone a păcii și colaborării,, lipsită de arme nucleare, în Balcani.Miniștrii au salutat convocarea apropiatei Conferințe- mondiale a populației, care se va ține la București, chemată să dezbată problemele populației în toată complexitatea lor, ca O chestiune fundamentală a lumii contemporane.Cei doi miniștri și-au exprimat convingerea , cș vizita în Iran a ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, contactele și convorbirile a- vute cu această ocazie vor contribui la dezvoltarea și întărirea relațiilor de prietenie dintre România șl Iran.Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a exprimat mulțumirile sale guvernului și poporului iranian pentru primirea călduroasă și ospitalitatea de care s-a bucurat, împreună cu persoanele oficiale care l-au însoțit în timpul vizitei în Iran.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a reînnoit ministrului afacerilor externe al Iranului invitația de a face o vizită oficială în România. împreună cu soția. Data vizitei urmează să fie stabilită pe cale diplomatică.
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„în curînd Marea Nor

dului o să arate ca o 
farfurie cu spaghetti", 
spun muncitorii, întin- 
ztnd pe fundul apei sute 
de kilometri de conduc
te. Sînt numai 500 km. 
în prezent, dar în 1980 
vor fi 3000 km. Ele dau 
uscatului petrolul și ga
zul din adîncurile răsco
lite de cele 25 de plat
forme de foraj submarin.

riașii din beton și 
oțel, dintre Scoția 
și Norvegia. înalți 
cit Domul din 
Kiîln, asigură doar 
5 Ia sută din ne

cesarul dc petrol al Marii Bri
tanii. dar il vor acoperi, după 
aprecieri oficiale, in intregimc,

Goana după petrol

din Marea
1980. Rezervele de petrol sîntîn __________ ,

atît de mari îneît producția va 
fi atunci de 3 milioane barili pe 
zi, reprezentînd 10 la sută din 
cea mondială. O publicație de 
specialitate, PETROLEUM TI
MES, compara Marea Nordului 
cu regiuni „clasice" petroliere ; 
Iran, Texas, Arabi» Saudită. 
Numai că exploatarea petrolului 
submarin la o adîncime de 150— 
200 metri este de 10 ori 
costisitoare ; un kilometru 
conductă submarină costă 5 
lioane de mărci.

Sumele enorme solicitate — 
această inițiativă sînt investite 
de marile companii petroliere 
internaționale. Ele au devenit 
„noii regi neîncoronați ai Sco
ției" (ZEITUND BILD). Se a; 
preciază că pînă la ora actuală 
s-au investit în descoperirea a- 
riilor petroliere din sectorul 
britanic ai mării, in ridicare» 
platformelor de foraj și „servi
cii", aproximativ 2,5 miliarde 
lire sterline. Exploatarea altor 
rezerve, de curînd identificate 
de nava norvegiană „Waage 
Drill II", comparabile cu cele 
din zonele Ekofisk și Brent 
(MORGENBLADET), va antre
na sume de pînă la 7 miliarde 
lire, adică de cîteva ori 
mari decît cele necesitate 
construirea tunelului de 
Canalul Mînecii.

Producția tradițională 
whisky (350 de sorturi), 
iută și conserve de pește, din 
această parte a Marii Britanii, 
a trecut pe locul doi. Concerne
le petroliere. British Petroleum, 
Sqheil, Esso și Texaco au 
schimbat într-un răstimp foarte 
scurt peisajul pitoresc și idilic 
din nordul Scoției. In timp ce 
marea este brăzdată de tancu
rile petroliere, pe uscat s-au în
grămădit macarale, tractoare și 
caravane de turiști curioși.

Sînt necesare noi porturi pen
tru tancurile petroliere, 
de servicii și rafinării 
Dundee și Peterhead, 
universitar Aberdeen, 
drept centru al pescuitului, tin
de să devină peste 10 ani ca
pitala petrolului vest-european. 
In „orașul leneș" a lui Walter 
Scott și-au deschis birouri nu 
mai puțin de 200 de firme în ul
timii doi ani, iar o linie aeria
nă, servită de jeturi, s-a înfiin
țat între Aberdeen și Houston 
(Texas).
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Nordului

Guvernul britanic a anun
țat că intenționează să na
ționalizeze o serie de terenuri 
necesare pentru construcția 
de instalații de foraj în ve
derea exploatării rezervelor 
de țiței din platoul continen
tal din Marea Nordului. Mi
nistrul energiei, Eric Varley, 
a făcut cunoscut că un pro
iect de lege în acest sens ca 
fi introdus, în curînd, în 
Parlament.

Măsura este menită să ofe
re companiilor petroliere bri
tanice garanții că vor obține 
facilități pentru exploatarea 
zăcămintelor din Marea Nor
dului.

După cum se știe, guver
nul laburist preconizează 
crearea unei corporații petro
liere naționale care să deți
nă SI la sută din- acțiunile 
exploatărilor petroliere din 
Marea Nordului. Producția a- 
cestora urmează să atingă, 
pînă la sfîrțitul deceniului, 
100 000 000 tone țiței anual.

Ce ciștigi scoțienii înșiși de 
pe urma acestui „boom" al pe
trolului ? Nici măcar slujbe în 
această nouă industrie care le-a 
acaparat teritoriul și le-a îngră
dit zonele de pescuit. Zece ani 
durează pregătirea unui bun 
petrolist. In locul fermierilor șl 
pescarilor scoțieni necalificați 
sînt preferați petroliști ameri
cani și italieni, ingineri specia
liști din Texas și Golful Per
sic. O altă întrebare: cui a- 
parține petrolul ? Răspuns : ma
rilor firme 
12,5 la suta 
De aceea se 
tent auzite 
naționalizarea exploatării petro
lului din sectorul britanic al 
Mirii Nordului. Deocamdată, 
Whitehall-ul pregătește o lege 
care să asigure fiscului din Ma
rea Britanie controlul asupra 
veniturilor realizate de concer
nele petroliere străine.

petroliere și doar 
statului britanic, 
fac tot mai insis- 
glasurile care cer
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