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Antrenați cu dăruire în marea 

întrecere socialistă ce se desfă
șoară sub semnul hotăririi una
nime de a îndeplini sarcinile ac
tualului cincinal înainte de ter
men, oamenii muncii din jude
țul Bihor — români, maghiari 
și de alte naționalități — rapor
tează că. vineri 25 octombrie, au 
îndeplinit planul producției glo
bale industriale pe cei 4 ani ai 
cincinalului.

în telegrama adresată, cu a- 
cest prilej, C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
de Comitetul județean Bihor

al P.C.R.. se arată că, în timpul 
rămas pină la finele acestui an, 
în industria județului se va ob
ține o producție suplimentară 
în valoare de peste 2,3 miliar
de lei, ceea ce echivalează cu 
sarcinile de producție pe trei 
luni din această perioadă. Rea
lizarea acestui devans creează 
premisele să îndeplinim preve
derile actualului cincinal. în 4 
ani și jumătate, așa cum ne-am 
angajat. La succesul repurtat o 
contribuție de seamă și-au 
adus-o colectivele de muncă din 
cele 26 de unități economice

care lucrează . deja în contul 
anului viitor.

Asigurăm conducerea de partid 
că vom pune în valoare și în 
viitor întreaga capacitate crea
toare, energia și elanul revolu
ționar, că vom da un nou și 
puternic avînt întrecerii socia
liste pentru realizarea cincina
lului înainte de termen, asigu- 
rind, în felul acesta, o temelie 
trainică transpunerii în viață a 
prevederilor cuprinse în proiec
tele Programului și Directive
lor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român,

in prezența secretarului general al partidului, ieri și-a încheiat lucrările

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE Șl PROIECTĂRII

Raportul tinerilor 
către Congres

Ritm ascendent

Exprimind gindurile și simțămintele 
tuturor lucrătorilor din domeniul
cercetării științifice și proiectării,
participanții la conferință 
și-au manifestat deplina adeziune 
față de propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales în
funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
1

Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, partici- 
panților la Conferința Națională 
a Cercetării Științifice, tuturor 
cercetătorilor și lucrătorilor pe 
tărimul științei și proiectării un 
călduros salut din partea Comi
tetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat, a guvernu
lui, precum și din partea mea. 
(Aplauze puternice)

Conferința Națională a Cerce
tării Științifice, care s-a desfă
șurat în aceste zile, reunește ca
drele de bază din toate dome
niile activității științifice și de 
proiectare din țara noastră, re- 
prezentînd un adevărat forum' 
democratic al marelui detașa
ment al cercetătorilor și proiec- 
tanților, al tuturor celor ce s-au 
dedicat progresului gîndirii și 
creației științifice românești,

dezvoltării tot mai largi a cu
noașterii, pentru asigurarea 
mersului înainte neabătut al 
construcției socialiste și comu
niste în România. Aș putea spu
ne — ținînd seama că sîntem 
după sărbătorirea Zilei armatei 
— că și cei aproape 150 000 de 
cercetători și proiectanți repre
zintă o puternică armată, o ar
mată de tip nou, pusă în slujba 
progresului, a creației, care 
joacă un rol tot mai important 
in dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în creșterea bunăstării 
poporului. (Aplauze puternice)

Această conferință se înscrie 
în practica generală a partidu
lui nostru de, a se consulta și 
de a dezbate problemele fun
damentale ale dezvoltării socie
tății cu toate categoriile de oa
meni ai muncii, cu întregul po
por. Avem în vedere ca, in

viitor, la terminarea fiecărui 
cincinal și la stabilirea perspec
tivelor . perioadei următoare, să 
organizăm asemenea consfătuiri 
cu toate categoriile mai impor
tante de constructori ai societă
ții socialiste ; deci urmează ca ■ 
și Conferința cercetătorilor și 
proiectanților, a oamenilor de 
știință să capete un caracter 
permanent, să se înscrie în pre
ocuparea de a dezbate și găsi 
împreună căile cele mai hune 
pentru creșterea rolului științei 
românești în dezvoltarea țării, 
în asigurarea progresului gene
ral al științei și societății ome
nești pe plan internațional. (Vii 
aplauze)

în aceste zile, conferința a 
dezbătut pe larg — în plen și 
în cadrul secțiunilor — activita
tea desfășurată pînă acum, con
tribuția cercetării și proiectării

la înfăptuirea planului cincinal. 
Pe drept cuvînt au fost relevate 
succesele mari obținute în mai 
toate domeniile de cercetare și 
proiectare, creșterea contribuției 
acestui important sector al acti
vității sociale la progresul ge
neral al țării noastre. Sînt, fără 
îndoială, rezultate bune — și 
era normal ca toți vorbitorii să 
se refere la ele. în același 
timp, s-au făcut referiri la li
nele lipsuri, la diferite aspecte 
negative care, din păcate, con
tinuă să se mai manifeste in 
diferite sectoare ale activității 
de cercetare și proiectare. Au 
fost făcute, de asemenea, o se
rie de propuneri — unele foarte 
importante. Fără îndoială că 
atit institutele centrale, ministe
rele, cît și C.N.S.T.-ul vor tre
bui să analizeze toate aceste 
propuneri, să țină seama de ex

periența pozitivă, de criticile 
îndreptățite făcute — chiar și 
de unele autocritici — și să 
tragă concluziile necesare pen
tru activitatea viitoare, luînd 
măsurile corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea continuă a 
muncii în acest domeniu.

Conferința cadrelor din cerce
tare și proiectare are loc in 
anul jubiliar al celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
țării, cînd poporul nostru a fă
cut, cu legitimă mîndrie, bilan
țul marilor realizări dobîndite 
pe drumul dezvoltării sale libe
re, socialiste, al făuririi unei 
economii moderne, unei științe 
și culturi înfloritoare, unui ni
vel de viață și de civilizație tot 
mai ridicat.

în același timp, conferința are 
loc cu o lună înainte de Con
gresul al XI-lea al partidului

care, după cum se știe, va 
dezbate și va adopta Programul 
partidului și Directivele cu pri
vire la dezvoltarea economică 
și socială în cincinalul 1976— 
1980 și în perspectivă pînă în 
1990, iar în unele domenii, cum 
este și cercetarea științifică, 
pînă în anul 2 000. Congresul va 
stabili obiectivele și orientările 
fundamentale ale dezvoltării 
României în noua etapă istorică 
a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a îna
intării ferme spre comunism. 
(Aplauze puternice).

întregul nostru popor întîmpi- 
nă Congresul cu însemnate 
realizări în îndeplinirea preve
derilor cincinalului, a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al X-lea 
al partidului și de Conferința

(Continuare în pag. a U-a)

ÎNSEMNĂRI
Cîndva, verificînd ipote

zele lui Maxwell și dovedind 
pe cale experimentală exis
tența undelor electromagne
tice, Hertz a exclus orice a- 
plicabilitate descoperirii sale. 
Avea să fie radical contrazis, 
peste 5—6 ani, cînd s-a rea
lizat prima legătură fără fir. 
Este doar unul dintre nu
meroasele exemple care au 
populat cea mai mare parte 
din timpul uman al științei

BOTOȘANI- JUDEȚELE PATRIEI 
LA COTA MARILOR ÎNOIRI

vatră strămoșească, pămînt renăscut

1 362 ! Acesta este numărul de 
apartamente ce s-ar putea utila 
cu cantitatea de produse reali
zate peste plan pe primele 10 
luni ale anului la Unizele de 
relee, echipamente și montaje 
sanitare București.

Principalele produse ale 
UREMOAS-ului sînt destinate 
utilării nemijlocite a apartamen

telor. Apartament, un cuvînt 
care se traduce prin confort. 
Acest lucru îl știu tinerii de la 
UREMOAS și produsele lor sînt 
mai multe, mai bune.

GHEORGHE ȘEITAN

(Continuare în pag. a V-a)

HĂRNICIA ELEVILOR TIMIȘENI
Ultimele acțiuni ale cam

paniei agricole de toamnă 
reliefează cu deosebire pe 
meleagurile timișene hărnicia 
uteciștilor din școli. Numai 
în zilele de sîmbătă și dumi
nică, în ultimele două săptă
mâni, elevii din municipiul 
Timișoara au înregistrat pe 
ogoarele întreprinderilor agri
cole de stat și cooperativelor 
agricole de producție 14 mii 
de prezențe, însumând circa 
80 000 ore de muncă patrio
tică. Și în aceste zile, la I.A.S. 
Timișoara, I.A.S. Giarmata, 
la Fabrica de conserve — 
Fructus, la Întreprinderea de 
legume și fructe sînt prezenți 
zilnic cîteva sute de uteciști 
din școli, la sortarea produ
selor agricole, la culesul po
rumbului, la sortarea legume
lor și fructelor destinate con
servelor. Printre cei mai buni 
organizatori și printre cei mai 
harnici lucrători pe „șantie
rele" toamnei, se numără u- 
teciștii de la Liceul agricol. 
Liceul nr. 1, Liceul de me
canică nr. 2. Iată și cîteva

nume de fruntași evidențiați 
prin aportul lor deosebit la 
îndeplinirea obiectivelor uni
tăților beneficiare: Marin 
Chirțan (Grupul școlar IMT), 
loan Ionescu (Liceul de me
canică nr. 2), Marioara Jebe- 
leanu și Adriana Zaharia (Li
ceul agricol), Rafael Oprișiu 
și Emilia Lăzi (Liceul nr. 1), 
Patricia. Cristodor (Liceul 
C. D. Loga). Numărul unită
ților la care elevii din între
gul județ au participat la 
muncă patriotică, se ridică 
la peste 200. Și realizările 
sînt impresionantei au fost 
recoltate pînă acum 4 800 
tone legume, 4 600 tone fruc
te, s-au recoltat, curățat și 
încărcat 4 200 tone sfeclă, 
s-au recoltat 1440 tone car
tofi.

Valoarea totală a lucrărilor 
executate de uteciștii iimișeni 
din școli se ridică pînă acum 
la S,5 milioane lei atestînd 
un deosebit aport la campa
nia agricolă de toamnă.

calin stAnculescu

UN COPIL PENTRU CARE
CLOPOȚELUL SCOLII 

ÎNCĂ N-A SUNAT
O elevă în uniformă, cu ghioz

danul pe umeri, însoțită de bu
nicul și tatăl ei ne-a vizitat în 
urmă cu cîteva zile la redacție. 
Se numește Corina Oprea și lo
cuiește în comuna Cojasca, ju
dețul Dîmbovița. De ce nu se 
afla la ora aceea într-o sală de 
clasă ? Oricît s-ar părea de ne
firesc, i s-a interzis să mai 
calce pragul școlii.

Corina Oprea este elevă în 
clasa a Il-a. Cu ce este vino
vată această fetiță de 7 ani, ce 
gravă abatere a săvîrșit pentru 
a fi lipsită de aproape o lună

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a V-a)

'îndemnul și fapta"
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PRODUCTI
VITATEA 
STIINTEI

de ACULIN CAZACU
pînă în prezent. Pentru că 
abia în ultimele decenii, sub 
impact de extraordinară dez
voltare a științei și tehnicii, 
s-a renunțat la considerarea 
unor „forme pure" ale știin
ței, care ocolesc practica 
pentru a-și conserva structu
rile cristaline. Sint anii în 
care imaginea soldatului ro
man care l-a omorît fără 
preget pe Arhimede, sur- 
prinzîndu-1 făeind calcule 
matematice, a devenit sim
bol al ignoranței agresive,

(Continuare în pag. a IV-a) Botoșani
Foto AGERPRES

în România, în Nord, se intră 
prin satul Horodiștea, comuna 
Păltiniș, județul Botoșani, ju
deț așezat între Prut și Șiret, 
locuri binecuvîntate cu frumu
sețea pămîntului, cu păduri și 
ape, coline blînde peste care se 
așează soarele și luna într-o 
dulce melancolie care trimite 
la gind și visare, culorile sint 
mai pure și mai muzicale. Ți
nuturile Botoșanilor au dat 
României o întreagă pleiadă de 
mari artiști și ginditori. Acolo, 
la Horodiștea prin care se intră 
în România, săpăturile arheo
logice au scos la iveală pre
țioase mărturii ale continuității 
poporului român, urme de așe
zări geto-dacice s-au găsit pe 
întreg teritoriul județului, ca și 
vestigiile unor cetăți medievale 
mai vechi decît legendarul des
călecat al lui Dragoș. Limba ro
mânească vorbită pe aici are o 
blîndețe a sa anume, vocalele 
rețin parcă lumina și, rostite, 
capătă densitatea însăși a gîn- 
dului, aici, unde cronicarii au 
purtat această limbă româneas
că, șlefuind-o ca pe o bijuterie 
scumpă, cu puteri oculte, pină 
cînd avea să se nască acolo, la 
Ipotești, lîngă Botoșani, cel care 
avea să ridice vraja limbii pină 
la înalta scînteiere a perfecțiu
nii... „Tîrgul lui Botoș" — cum

SMARANDA jelescu

(Continuare în pag. a IV-a)

în aceeași zi în care sala Operei Române 
din București răsuna de ecourile patetice 
ale unei grandioase adunări festive, într-un 
oraș din Moldova, la Bîrlad, tinerele mun
citoare ale întreprinderii de confecții din 
localitate se întîlneau cu unul din veteranii 
de război, căpitanul George Scridon. 
Ambele manifestări erau consacrate ace
luiași eveniment istoric, sărbătorirea celei 
de a 30-a aniversări a Zilei armatei, înscri- 
indu-se armonios într-o întreagă suită de 
acțiuni prin care poporul nostru i-a cinstit 
pe vajnicii apărători ai cuceririlor sale re
voluționare și care au marcat odată cu 
sosirea zilei de 25 octombrie mai mult decît 
o simplă dată calendaristică.

„Ziua de 25 octombrie 1944, 
cînd a fost eliberată ultima 
localitate românească, a de
venit simbolul nașlerii ar
matei noastre noi" ; „Istoria 
armatei noastre este legată 
nemijlocit de întreaga istorie și luptă a po
porului român". Cuvintele acestea, extrase 
din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la amintita adunare, nu fuseseră 
încă rostite la ora cînd avea loc emoțio
nanta întîlnire de la Bîrlad. Insă sensul lor 
profund, semnificațiile de o puternică forță 
evocatoare și mobilizatoare au constituit 
și pentru tinerele adunate într-o sală a în
treprinderii lor semnul simbolic sub care s-a 
desfășurat întreaga întîlnire, mesajul de o 
înaltă vibrație patriotică ce se transmitea 
de la o generație la alta. Cu puțin timp 
înainte ca secretarul general al partidului 
să adreseze îndemnurile fierbinți către în
treaga noastră armată, mă aflam în fața 
unuia din ostașii ei devotați și cutezători, 
a unuia dintre luptătorii care fuseseră că
lăuziți și pînă acum de aceleași îndemnuri, 
întruchipîndu-le în faptele lor de viață.

D. Matală

Tn cuvinte care încercau să pară sobre, 
dar care se lăsau deseori scuturate de 
fiorul amintirilor, veteranul George Scridon 
le vorbea tinerelor de astăzi despre actele 
de dăruire și jertfă supremă ale tinerilor 
ce au luptat, în urmă cu 30 de ani, pe fron
tul antihitlerist. Intr-o tăcere care trăda nu 
numai atenția respectuoasă, ci și emoția 
unei intense participări afective, tinerele 
fete punctau solemnitatea momentului prin- 
tr-o vibrație interioară de nebănuită inten
sitate. Dialogul se lega astfel firesc, de la 
vorbitor la sală și în același timp de la ge
nerația tînără de ieri la cea de astăzi, firul 
de legătură trecînd prin însăși existența 
poporului român. „Dragostea de om, de 

neam și de țară ; acestea au 
fost sentimentele care ne-au 
călăuzit în zilele de atunci". 
„Dragostea de om, de 
neam și de țară, o singură 
și mare dragoste, acesta 

este sentimentul pe care îl vom sădi în su
fletele copiilor noștri".

Despărțite între ele printr-o distanță de 
mulți kilometri și prin dimensiunile între 
care și-au situat prezența, cele două mani
festări, împreună cu toate celelalte orga
nizate în ultimele zile pentru cinstirea ar
matei noastre, pot fi fără îndoială mult 
mai trainic apropiate prin semnificațiile 
conținute. Aceleași îndemnuri și aceleași 
angajamente pot fi desprinse din fiecare 
în parte, oriunde s-ar fi desfășurat. Un 
uriaș buchet de recunoștință se încheagă 
la scara întregii țări, întregit de hotărîrea 
neclintită a generației tinere de azi și de 
mîine de a fi întotdeauna la înălțimea 
exemplului oferit de înaintași. îndemnul și 
fapta se regăsesc astfel și în acest moment 
pe o platformă comună.
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CUViNTĂREA TOVARĂȘULUI NiCOLAE CEAUȘESCU
la Conferința națională a cercetării științifice și proiectării

(Urmare din pag. I)

Națională din 1972. Ca rezultat 
al muncii pline de avint a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingi
nerilor, a tuturor oamenilor 
muncii, în industrie se estimea
ză realizarea unui ritm de creș
tere medie de circa 14 la sută
— care depășește prevederile 
inițiale ale planului cincinal și 
este cu mult superior Directi
velor Congresului al X-lea 
al partidului. De pe acum, 
numeroase colective din în
treprinderi, județe au obținut 
un avans important în rea
lizarea planului în industrie 
și in alte sectoare de activitate
— unele de cîteva Iutii,'iar al
tele chiar o jumătate de an ; 
unele au anunțat că au îndepli
nit prevederile cincinalului în 
mai puțin de patru ani.

Toate aceste realizări ne dau 
garanția că angajamentele luate 
de organizațiile de partid, de 
colectivele de oameni ai muncii 
de a realiza cincinalul înainte de 
termen, vor fi îndeplinite cu 
succes. Ele demonstrează rea
lismul prevederilor cincinalului 
și al angajamentelor oamenilor 
muncii, justețea politicii mar- 
Xist-leniniste a partidului nos
tru, hotărîrea cu care intregul 
popor înfăptuiește politica Par
tidului Comunist Român de in
dustrializare în ritm înalt a pa
triei noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).

Succese importante s-au ob
ținut și in realizarea prevederi
lor privind dezvoltarea produc
ției agricole. Cu toate că am 
avut condițiuni climatice nefa
vorabile — așa cum s-a întim- 
plat și in acest an — pe cincinal 
producția agricolă va înregistra 
o creștere de peste 30 la sută. 
Aceasta ne permite să asigurăm 
aprovizionarea în bune condiți
uni — în creștere an de an — 
a întregului nostru popor. în 
acest fel putem aprecia că și 
oamenii muncii din agricultură, 
întreaga țărănime cooperatistă 
aduce o contribuție importantă 
la dezvoltarea generală a eco
nomiei noastre socialiste, la 
mersul înainte al României. 
(Aplauze puternice).

Realizăm un vast program de 
investiții. Pe întreg cincinalul se 
prevede să intre în funcțiune 
peste 2 400 de noi capacități de 
producție, industriale și agrozoo
tehnice. Au fost înregistrate re
alizări importante in moderni
zarea producției, în creșterea 
productivității muncii, în spori
rea eficienței economice. Toate 
acestea se oglindesc in creșterea 
produsului social și a venitului 
național. Pe această bază, sînt 
create condiții pentru realizarea 
prevederilor cincinalului atît în 
ce privește dezvoltarea impetu
oasă a forțelor de producție, cit 
și creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al întregu
lui nostru popor. De . altfel, după 
cum se știe, pe baza hotăririlor 
Comitetului Central. începînd 
din acest an, de la 1 august, s-a 
trecut la majorarea retribuției 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, asigurindu-se o creș
tere mai substanțială a retribu
ției mici. Prin generalizarea a- 
cestei majorări se va asigura, 
pină la sfirșitul anului 1975, o 
creștere a veniturilor reale ale 
oamenilor muncii care va depăși 
prevederile cincinalului cu 3—4 
la sută. Aceste măsuri, creșterea 
substanțială a veniturilor oa
menilor muncii demonstrează 
încă o dată, preocuparea con
stantă a partidului și statu
lui nostru de a asigura — 
pe măsura dezvoltării econo
miei naționale — creșterea 
neabătută a nivelului de trai 
material și spiritual. Aceasta 
constituie, de altfel, esența po
liticii partidului, a orînduirii 
noastre socialiste care face totul 
pentru om, pentru bunăstarea și 
fericirea întregii națiuni. (Aplau
ze puternice, prelungite).

La toate aceste mărețe reali
zări, cercetarea științifică și 
proiectarea, oamenii de știință, 
cercetătorii și proiectanții din 
toate sectoarele economico-so- 
ciale au adus și aduc o contri

buție de mare însemnătate. Este 
de înțeles că n-am fi putut ob
ține aceste realizări dacă nu am 
fi acționat cu fermitate pentru 
așezarea întregii noastre activi
tăți pe cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, 
dacă nu am fi impulsionat cer
cetarea proprie, dacă nu am fi 
desfășurat o activitate susținută 
pentru unirea eforturilor umane 
și materiale din domeniul cer
cetării și proiectării în vederea 
înfăptuirii programului acestui 
cincinal.

Intr-adevăr, în perioadă 1971— 
1974 au fost asimilate peste 700 
de produse noi, iar circa 150 au 
fost reproiectate și modernizate. 
S-au introdus în producție circa 
250 de procedee tehnologice noi. 
Ponderea valorii realizate pe 
seama produselor noi și repro
iectate în valoarea totală a pro
ducției globale a crescut de la 
circa 14 la sută în 1971, la peste
32 la sută în . 1973.

Au fost luate un șir de măsuri 
în vederea reorganizării și îm
bunătățirii învățămîntului nos
tru de toate gradele și, îndeosebi, 
în vederea împletirii organice a 
cercetării, învățămîntului și pro
ducției, considerînd că aceasta 
reprezintă o necesitate imperioa
să atît pentru progresul științei 
românești, cit și pentru adap
tarea instrucției publice la ce
rințele revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane, la nevoile 
vieții, pentru încorporarea tot 
mai accentuată a cuceririlor 
științei moderne în producția de 
bunuri materiale, în întreaga 
viață socială.

S-au luat un șir de măsuri 
pentru îmbunătățirea organiză
rii și perfecționarea activității 
de cercetare. Au fost croate 
institute centrale de cercetare, 
academii în domeniul agricultu
rii, medicinii și științelor socia
le ; s-a reorganizat în general 
întreaga rețea de cercetare și 
proiectare, mergîndu-se pe linia 
unei integrări mai strinse intre 
cercetare și proiectare, în ve
derea desfășurării activității în 
condițiuni cit mai bune și cu 
rezultate economice cit mai 
mari.

Astăzi, în cercetare și proiec
tare lucrează aproape 150 000 de 
cadre — incluzînd desigur și 
compartimentele de concepție 
din centrale și întreprinderi — 
față de numai 5 000, cit lucrau 
în 1938. în activitatea de cerce
tare științifică propriu-zisă lu
crează în prezent aproape 90 de 
mii de cadre, din care circa
33 000 cu studii superioare. Dună 
cum se vede, avem un număr 
mare de cadre : avem — așa 
cum am spus la început — o 
adevărată armată de cercetători 
și proiectanți care pot astăzi 
să-și propună rezolvarea celor 
mai complexe probleme ce le 
stau în față. Noi avem încredere 
că aceste probleme vor fi solu
ționate cu succes !

S-a dezvoltat baza tehnico- 
materială a cercetării și proiec
tării. Față de investițiile din 
perioada 1961—1965, de circa 800 
milioane lei, în actualul cincinal 
s-au alocat pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale aproape 
4 miliarde lei. Dispunem deci 
de condiții care permit soluțio
narea în bune condițiuni a pro
blemelor de cercetare și proiec
tare.

S-au obținut, de asemenea, 
unele îmbunătățiri in ce privește 
extinderea cooperării științifice 
și tehnice cu alte state ; numă
rul statelor cu care avem relații 
de colaborare și cooperare știin
țifică a crescut de la 55, in 1971, 
la 63, în 1974. Dar ceea ce este 
mai important este că s-a trecut 
la realizarea practică a unor 
cooperări în diferite domenii ale 
cercetării ; e drept, sintem 
de-abia la început, dar acest 
început demonstrează că pe a- 
ceastă cale trebuie să pășim cu 
tot mai multă hotărire in. viitor.

Putem, deci spune că, odată 
cu progresele generale ale eco
nomiei naționale, ale întregii 
noastre societăți socialiste, s-a 
dezvoltat puternic activitatea de 
cercetare și proiectare. Lucrăto
rii din acest important domeniu 

al activității construcției socia
liste, alături de toți oamenii 
muncii, de întregul popor au 
contribuit în mod hotăritor la 
obținerea tuturor marilor noas
tre succese. In tot ceea ce s-a 
realizat în diferite. domenii de 
activitate este încorporată și 
munca, gîndirea și pasiunea a- 
cestei puternice armate de cer
cetători și proiectanți din Româ
nia. (Aplauze puternice).

Iată de ce, fiind la Conferința 
națională cu cadrele din cerce
tare și proiectare, doresc ca, in 
numele conducerii de partid și 
de stat, să adresez tuturor cerce
tătorilor și proiectanților, tuturor 
oamenilor de știință cele mai 
datde felicitări pentru activitatea 
depusă pină acum și urări de 
noi și noi succese în activitatea 
de viitor ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,
Am ascultat astăzi mai multi 

tovarăși care au luat cuvintul. 
Am fost informat de discuțiile 
care au avut loc ieri in plen și 
în secțiunile conferinței. In ul
timele 2 zile, am vizitat mai 
multe institute de cercetare 
științifică din București. In
tr-adevăr, se simte de pe acum 
că discuțiile pe care le-am avut 
și măsurile ce s-au luat in ulti
mii ani se materializează evi
dent în activitatea de zi cu zi.

Am vizitat Institutul de elec
tronică și am constatat cu mul
tă satisfacție rezultatele pozitive, 
mai cu seamă preocupările de 
a materializa cit mai rapid cer
cetarea în producție, creindu-se 
în acest scop și o bază mate
rială proprie. Acest lucru a dat 
de pe acum rezultate în 
meniul atît de 
electronicii și 
perspective de 
viitor.

do-
important al 
creează bune 
dezvoltare în

Am constatat, de asemenea, 
succese importante la Institutul 
de cercetări chimice. Și aici am 
văzut cu satisfacție că, de la ul
tima mea vizită, s-au luat mă
suri hotărîte pentru a se crea o 
puternică bază materială, pentru 
a se scurta ciclul cercetare- 
producție printr-o bună organi
zare a cercetării, printr-o îm
binare mai strînsă cu proiec
tarea și prin eliminarea unor 
faze intermediare.

Aceleași constatări le-am fă
cut la Centrul național, de fizică 
în ce privește activitatea de cer
cetare propriu-zisă, crearea ba
zei de producție proprii și reali
zarea unei game largi de apa
ratură de mare importanță. 
Mi-a produs o deosebită satis
facție constatarea că hotărîrile 
și orientările partidului privind 
legarea învățămîntului cu cerce
tarea și producția s-au mate
rializat aici, poate în modul cel 
mai complet în momentul de 
fată în România. La Măgurele 
s-a creat un adevărat orășel al 
fizicienilor unde, cercetători, 
profesori, studenți și muncitori 
lucrează, învață, trăiesc împreu
nă. Este, într-adevăr. un model 
de felul în care trebuie să 
trecem la realizarea in viață a 
orientării privind legarea invă- 
țămîntului, cercetării și produc
ției într-o unitate desăvîrșită. 
Aș dori — ca și de aici — să 
adresez felicitări fizicienilor 
care și in acest domeniu se 
află în frunte, confirmînd că 
fizica este într-adevăr o știin
ță de avangardă. (Aplauze pu
ternice. Aș putea spune că, de 
fapt, acest centru reprezintă 
prototipul organizării viitoare a 
activității noastre de cercetare, 
invățămint și producție. Din 
punct de vedere al condițiilor 
de cercetare, invățămint și viață, 
el reprezintă un model a ceea 
ce trebuie să existe în societa
tea socialistă multilateral dez
voltată și în societatea comu
nistă. Se poate spune că este, 
de fapt, un simbure al comu
nismului ! (Aplauze puternice). 
Sperăm că acest prototip va fi 
urmat rapid și în celelate do
menii de activitate. îmi exprim 
încrederea că fizica va aduce și 
în viitor o contribuție substan
țială la întreaga noastră activi
tate științifică și economico- 
socială.

Am vizitat două institute ale 
construcțiilor de mașini grele ; 
pe unul l-am mai vizitat în 
trecut, iar cu activitatea celui
lalt m-am mai întîlnit de cîteva 
ori la Uzina de mașini grele. 
Și aici am constatat cu satis
facție că s-au luat măsuri ho- 
tărite pentru dezvoltarea unei 
baze temeinice de cercetare, de 
producție de prototipuri, de pro
ducție de unicate și de serie 
mica, creîndu-se adevărate fa
brici, care, realmente, asigură 
condiții ca rezultatele cercetării 
să nu rămînă în dosare sau pe 
planșe, ci să se materializeze in 
mașini, în prototipuri de utilaje 
care să fie experimentate șl — 
după ce își dovedesc caracteris
ticile ce s-au avut în vedere — 
să fie date în producție. Am 
fost mulțumit de ceea ce s-a 
realizat ; nu spun că nu mat e 
nimic de făcut în această pri
vință — dar s-a făcut mult în 
ultimii doi ani. Aceasta arată 
că, într-adevăr, s-a înțeles că 
trebuie să rupem .odată cu 
vechea mentalitate.

Aceleași constatări le-am fă
cut la Institutul metalurgic pe 
care l-am vizitat. Și aici s-au 
obținut rezultate bune în dez
voltarea bazei materiale și în 
atacarea cu curaj a unor pro
bleme noi în domeniul metalur
giei, în producerea de utilaje 
metalurgice și chiar a unor pro
duse de mic tonaj de înaltă ca
litate. Față de ceea ce am cu
noscut din trecut, acum am ră
mas cu impresii plăcute.

Am vizitat Institutul central 
de biologie. Este adevărat, ca 
institut central, el este nou. Am 
mai vizitat în trecut un centru 
de biologie al Universității. De
sigur, am constatat unele pre
ocupări și unele începuturi 
bune. Mi-ar fi greu însă să 
spun că sînt mulțumit de ceea 
ce am constatat la biologie. Sînt 
numai începuturi, dar se pare 
că tovarășii din biologie nu s-au 
rupt complet încă de vechea 
mentalitate ; ei trebuie să se 
gindească mult mai serios că, 
într-un asemenea domeniu care 
se găsește astăzi printre .primele 
în revoluționarea științei, tre
buie să rupă hotărît cu vechea 
mentalitate și să atace cu curaj 
problemele moderne. Să facem 
ca, într-adevăr, biologia româ
nească să joace un rol mai im
portant !

în fine, am vizitat unul din 
institutele Academiei agricole. 
Este un institut bine organizat, 
cu o bază , materială destul de 
puternică. De altfel, ați auzit 
aici că Academia agricolă dis
pune de 90 de mii de hectare 
de teren, dintre care 70 de mii 
de hectare arabile. Deci, există 
o bază destul de puternică. 
Se poate acolo face nu numai 
cercetare și experimentare, dar 
și producție care să satisfacă pe 
deplin necesitățile pe un an ale 
Capitalei și chiar să ofere dis
ponibil pentru alte județe. Mi-au 
făcut impresie bună rezultatele 
obținute în crearea unor soiuri 
de cereale, de plante tehnice.

Aș putea spune că, pe total, 
vizitele pe care le-am făcut in 
aceste institute — ca și vizitele 
în unele centre universitare din 
Cluj și Timișoara, unde, de ase
menea, am constatat preocupări 
și rezultate bune în domeniul 
cercetării — m-au făcut să ajung 
la concluzia că, într-adevăr, am 
început să mergem pe un drum 
bun. Avem succese importante 
în crearea unei baze puternice 
pentru cercetare : în rîndurile 
armatei de cercetători s-a creat 
o mentalitate nouă — aceea de 
a nu se mulțumi numai cu re
zultatele de laborator sau cu 
calcule pe hîrtie, ci de a consi
dera cercetarea încheiată atunci 
cind rezultatele activității lor se 
valorifică în producție. Iată de 
ce am ținut să subliniez încă 
o dată că cercetarea noastră a 
pornit pe un drum care deschi
de o perspectivă minunată. în
tr-adevăr, putem să ne propu
nem acum să înfăptuim sarcini 
oricît de mari. (Aplauze puter
nice).

Cunoașteți că știința româ
nească a dat și în trecut multe 
rezultate bune în diferite dome

nii de activitate. Oamenii de 
știință din țara noastră sînt con
tinuatorii unor vechi și bogate 
tradiții de gîndire și creație ști
ințifică, ai unei valoroase moș
teniri lăsate de iluștrii înaintași 
care au adus o contribuție re
marcabilă la îmbogățirea tezau
rului științei naționale, inclusiv 
a celei universale. Aceste tradi
ții constituie, fără îndoială, un 
motiv de mindrie patriotică, dar, 
totodată, și o obligație morală 
pentru oamenii de știință de azi 
de a spori, prin activitatea lor, 
rolul științei în viața societății 
noastre, de a îmbogăți prin rea
lizări de înaltă valoare și pres
tigiu, patrimoniul științific na
țional și universal.

De-a lungul secolelor, știința 
românească a contribuit atît la 
mersul inainte pe tărîmul eco
nomic-social al patriei, cit și la 
ridicarea nivelului general de 
civilizație a popoarelor. Geniul 
creator al poporului român s-a 
manifestat puternic încă în pe
rioada formării și dezvoltării 
statelor feudale românești, gă- 
sindu-și concretizarea in lucrări 
de mare valoare științifică și cul
turală ca ale lui N. Olahus, Mi
ron Coștin, Nicolae Milescu, Di- 
mitrie Cantemir și altor cărtu
rari români care au adus con
tribuții originale de mare valoa
re la progresul științei și cultu
rii românești și universale.

Sînt cunoscute, de asemenea, 
contribuțiile deosebite aduse în 
trecut la progresul cunoaște
rii științifice de Hașdeu, Xeno- 
pol, Pîrvan, aportul inesti
mabil la dezvoltarea diferitelor 
domenii de cercetare al unor 
savanți ca dr. Victor Babeș, 
Constantin Istrate, Ion Io- 
nescu de la Brad, Grigo- 
re Cobălcescu, Vuia, Coan- 
dă, Parhon și atîția alții 
care, prin activitatea lor, au 
conferit un înalt prestigiu știin
ței românești. Oare faptul că 
românii au fost printre primii 
care au abordat problema ra
chetelor, printre primii care au 
construit avioane, inclusiv avio
nul cu reacție, nu constituie o 
dovadă a capacității creatoare a 
oamenilor de știință români '!

Sînt, de asemenea, de notorie
tate internațională școlile ști
ințifice românești din tre
cut din domenii esențiale 
ca medicina, matematica, so
ciologia, istoria, științele teh
nice, aeronautica și altele. 
„Românii — arăta marele savant 
Henri Coandă — au dat ome
nirii, mai cu seamă în epoca 
contemporană, o mulțime de ce
lebrități, înscrise cu majuscule 
în forul de cultură și civilizație 
al epocii. De pe aceste me
leaguri și-au pornit zborul că
tre înălțimi iluștri inventatori, 
descoperitori, mari oameni de 
cultură, adevărate genii cu care 
omenirea se fălește". Am mai 
putea adăuga acum, un nume 
care constituie prilej de mîn- 
drie pentru țara noastră, numele 
profesorului Palade, născut în 
România, distins cu Premiul 
Nobel pentru activitatea sa 
științifică intr-un domeniu de 
virf al biologiei.

Putem spune că, într-adevăr, 
din rîndurile poporului român 
s-au ridicat, în decursul anilor, 
oameni de mare valoare, care 
au demonstrat că sînt in stare 
să soluționeze cele mai comple
xe probleme ale științei și 
tehnicii în epoca in care au 
trăit, să se situeze între frun
tași în dezvoltarea tehnico- 
științifică a timpului lor. Toți 
acești cercetători au fost nu 
numai mari savanți, dar și mari 
patrioți, pentru că au pus știin
ța lor în slujba progresului po
porului, s-nu străduit să răs
pundă prin operele lor cerințe
lor dezvoltării societății româ
nești. „Orice cercetare științifică 
— spunea Grigore Antipa — își 
mărește importanța cind e pusă 
în serviciul patriei, tinzind a-i 
aduce foloase culturale cit și 
economice și sociale".

Dezvoltarea acestor tradiții, 
progresul continuu al științei — 
devenită astăzi o puternică forță 
materială de producție — are 
o importanță vitală pentru în
suși succesul operei istorice de 

construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și ina- 
intare a României spre noi 
culmi de progres și civilizație. 
(Aplauze puternice). Construim 
societatea nouă in epoca celor 
mai mari descoperiri ale științei 
și tehnicii, a desfășurării fur
tunoase a revoluției tehnico- 
științifice contemporane. Aceas
tă mare operă constructivă nu se 
poate realiza decît pe baza celor 
mai avansate cuceriri ale cu
noașterii umane. Societatea so
cialistă și comunistă trebuie să 
fie societatea celei mai înalte 
productivități, a celei mal rațio
nale organizări a producției și 
a vieții sociale, a celui mai inalt 
nivel de civilizație materială și 
spirituală. Orînduirea socială 
nouă pe care o edificăm, are la 
bază concepția materialist-dia- 
lectică și istorică, ce dă o inter
pretare științifică fenomenelor 
lumii înconjurătoare, perspecti
velor evoluției civilizației ome
nești. Această concepție revolu
ționară, științifică, înarmează 
partidul și poporul nostru în 
lupta pentru transformarea re
voluționară a societății ; ea ne 
obligă să pornim de la realită
țile concrete din țara noastră, 
de la cerințele vieții, să ținem 
permanent seama de schimbări
le continue care au loc in exis
tența socială, in dezvoltarea for
țelor de producție, in cunoaște
rea universală, asigurînd astfel 
aplicarea creatoare a adevăruri
lor general valabile la condiții
le istorice ale României, ale 
epocii în care trăim.

Un aport hotăritor la realiza
rea înaltelor idealuri sociale de 
care este animat poporul nos
tru trebuie să-1 aducă știința șl 
tehnica, cunoașterea tot mai a- 
profundată a legilor obiective 
ale naturii, a legităților dezvol
tării societății umane. Iată de ce 
știința este indisolubil legată de 
țelurile fundamentale ale parti
dului și poporului nostru, de 
cauza nobilă a făuririi noii o- 
rînduiri sociale pe pămlntul 
României. (Aplauze puternice).

Dezvoltînd cercetarea in toate 
domeniile de activitate, abor- 
dind cu îndrăzneală problemele 
majore ale științei contempora
ne, savanții și cercetătorii din 
tara noastră trebuie să porneas
că permanent de la cerințele e- 
pocii în care trăim, de la cerin
țele construcției socialiste și co
muniste, de la necesitatea așe
zării Ia temelia noii orînduiri a 
celor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii contempo
rane.

Viața demonstrează că orice 
popor, indiferent de mărimea 
lui, poate contribui în mod sub
stanțial la dezvoltarea patrimo
niului cunoașterii universale. Și, 
după cum am arătat, poporul ro
mân a dovedit din plin că po
sedă deosebite virtuți creatoare, 
temeritate in gîndire, spirit in
ventiv, novator, pasiune pentru 
cunoaștere, capacitate de a da 
viață marilor descoperiri ale 
științei ! Iată de ce — continu- 
ind strălucitele tradiții ale tre
cutului și ținind seama de ma
rile posibilități create de socie
tatea socialistă — putem porni 
cu îndrăzneală la soluționarea 
obiectivelor înscrise în Progra
mul partidului, punînd știința 
în serviciul făuririi comunismu
lui. a bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. (Aplauze 
puternice).

« Tovarăși,
Avem, fără îndoială, motive 

Să ne mindrim atit cu tradițiile, 
cit și cu realizările din anii con
strucției socialiste, cu contribu
ția însemnată pe care știința ro
mânească o aduce la edificarea 
noii orinduiri sociale în țara 
noastră. Dar, fiind comuniști, 
nu putem trece cu vederea unele 
neajunsuri și aspecte negative 
care se mai manifestă In acest 
important domeniu al activității 
din patria noastră. Trebuie să 
spunem deschis că realizările 
dobîndite nu sînt încă pe mă
sura condițiilor și a posibilități
lor create de societatea noastră, 
nu răspund încă pe deplin ma
rilor exigențe ale revoluției teh- 
nico-științifice contemporane, 

cerințelor dezvoltării economico- 
sociale a României socialiste.

Din păcate, mult timp a dom
nit o concepție greșită in legă
tură cu activitatea știiințifică 
din țara noastră. Existau păreri 
după care nu trebuia să ne apu
căm de cercetare, mai cu sea
mă în domeniile tehnice, păreri 
conform cărora ar fi fost mai 
bine Ca, în loc să cheltuim bani 
pentru cercetare, să cheltuim 
pentru importarea unor licențe 
din străinătate. Din păcate mult 
timp s-a și procedat, astfel. Fără 
îndoială că această orientare 
greșită a avut o anumită in
fluență negativă asupra dezvol
tării activității de cercetare ști
ințifică.

Pe drept cuvînt, mai mulți 
vorbitori au subliniat aici că 
cercetarea științifică din țara 
noastră nu a reușit încă să so
luționeze o serie de probleme 
de importanță vitală pentru 
dezvoltarea României. Sînt încă 
lipsuri serioase în prospectarea, 
exploatarea și valorificarea re
surselor naturale minerale, în 
obținerea unor înlocuitori de 
materii prime, în dezvoltarea 
resurselor energetice, în forajul 
marin și In alte domenii. Cu 
toate rezultatele obținute, con
tribuția cercetării proprii la 
crearea de produse noi, îndeo
sebi în industria construcțiilor 
de mașini, electronică și elec
trotehnică, este încă mică, deși 
în unitățile de cercetare din a- 
ceste ramuri lucrează un număr 
destul de mare de cercetători 
și proiectanți.

Din păcate încă se mai re
curge cu ușurință la Importul 
de licențe, în loc să depunem 
eforturi pentru a soluționa cu 
forțe proprii problemele impu
se de dezvoltarea economiei 
noastre. Nu în puține cazuri li
cențele achiziționate din străi
nătate sînt introduse cu lntîr- 
ziere in producție. Nu se iau 
măsuri pentru dezvoltarea în 
continuare a cercetării, pentru 
perfecționarea realizărilor exis
tente, apelîndu-se din nou la 
import de licențe în aceleași 
domenii.

Persistă încă anumite tendin
țe de a orienta cercetarea 6pre 
teme abstracte, fără aplicabili
tate practică, irosindu-se astfel 
energie, timp și fonduri în ac
țiuni care nu se materializează 
în descoperiri noi. care pină la 
urmă nu aduc nimic pentru so
cietate.

Aceste neajunsuri s-au dato
rat și unei anumite dispersări a 
unităților de cercetare și proiec
tare. precum șj abordării unui 
număr prea mare de obiective, 
de mai mică importanță, in de
trimentul problemelor hotărî- 
toare pentru dezvoltarea noas
tră economico-socială. O serie 
de probleme cu caracter multi- 
disciplinar nu se abordează in 
suficientă măsură prin colabo
rarea strînsă a tuturor forțelor 
ce trebuie să conlucreze la rea
lizarea lor.

Sint, de asemenea, neajunsuri 
In privința aportului pe care 
cercetarea trebuie să-1 aducă la 
creșterea eficienței activității 
noastre economice. De multe ori 
se fac cercetări îndelungate fără 
a se avea în vedere dacă dis
punem de materiile prime sau 
materialele necesare sau fără a 
se urmări o eficacitate econo
mică sporită in comparație cu 
alte produse similare, unele fa
bricate chiar în țară. Uneori, 
cercetarea ne impinge la con
sumuri mai mari și la prețuri 
de cost superioare produselor 
Pe care le realizăm de acum in 
țară. Nu doresc să dau exem
ple. dumneavoastră cunoașteți 
destule asemenea cazuri.

Cind m-am referit la vizita 
făcută la Institutul central de 
biologie am vorbit de unele 
neajunsuri ce mai persistă aco
lo. Legat de aceasta trebuie să 
spun că și în științele noastre 
medicale sînt unele rămîneri în 
urmă. La rîndul ei, și matema
tica trebuie să fie mai strîns 
legată de celelalte sectoare ale 
activității economico-sociale, să 
se integreze mai organic in cer
cetarea științifică generală. Nu 
analizăm, desigur, acum științele 
sociale ; dar și aici sînt încă 

deficiențe pentru lichidarea că
rora este necesar să acționăm 
mai ferm.

Toate acestea demonstrează 
că atit academiile de ramură, 
cit și institutele centrale nu au 
reușit pe deplin să unească în
tr-o direcție unică puternicele 
forțe de care dispunem in toate 
domeniile cercetării ; ele nu ac
ționează cu destulă hotărîre 
pentru a lichida neajunsurile, 
pentru a asigura desfășurarea 
activității de cercetare în cele 
mai bune condițiuni.

Fără îndoială sint multe de 
spus și despre activitatea mi
nisterelor, care au răspundere 
directă în îndrumarea și con
ducerea activității de cercetare. 
Sînt, de asemenea, lucruri de 
spus și la adresa C.N.Ș.T.-ului, 
care trebuie să-și sporească ro
lul în coordonarea și unirea 
forțelor pentru lichidarea lipsu
rilor la care m-am referit.

Este necesar ca acum, cînd 
analizăm ceea ce am realizat 
și ne gîndim cum să acționăm 
în viitor, să privim în mod cri
tic și autocritic activitatea din 
acest important sector ; numai 
așa vom reuși să stabilim cele 
mai bune măsuri pentru creș
terea continuă a rolului științei 
în toate domeniile vieții sociale.

Așa cum am mai arătat, dis
punem de forțe puternice, de 
tot ceea ce este necesar pentru 
a asigura progresul științei 
românești. Aș dori să exprim 
convingerea mea, a conducerii 
partidului că stă în puterea 
oamenilor de știință, a noastră 
a tuturor, să lichidăm rapid lip
surile, aspectele negative din 
activitatea de cercetare, să ob
ținem o îmbunătățire rapidă in 
acest domeniu, să ridicăm cerce
tarea și proiectarea la nivelul 
cerințelor actuale ale dezvoltării 
societății noastre. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși.
Programul partidului și Di

rectivele de dezvoltare economi
co-socială a României prefigu
rează perspectiva înfloririi 
multilaterale a societății româ
nești, ridicarea patriei pe noi 
culmi de civilizație materială și 
culturală, creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a în
tregului nostru popor. Pre
vederile acestor documente se 
întemeiază pe realizările de 
pină acum, pe cerințele fău
ririi celei mai avansate so
cietăți din lume, care tre
buie să aibă la bază tot ceea 
ce a creat omenirea mai valoros 
și mai bun în domeniul cunoaș
terii, al științei și tehnicii.

Cunoașteți obiectivele acestor 
documente, nu doresc să mă re
fer la ele. înfăptuirea sarcinilor 
privind apropierea și egalizarea 
nivelului de dezvoltare economi
că a României cu țările avansa
te din acest punct de vedere, a- 
sigurarea creșterii venitului na
țional la peste 2 000 de dolari 
pe cap de locuitor, dezvoltarea 
industriei și agriculturii, a tutu
ror celorlalte sectoare ale eco
nomiei și vieții sociale cer o ac
tivitate tot mai intensă In toate 
domeniile.

Așa cum se prevede în do
cumente, la baza tuturor trans
formărilor revoluționare ce 
vor avea loc în societatea 
noastră va sta concepția științi
fică materialist-dialectică, poli
tica marxist-leninistă a partidu
lui nostru. înfăptuirea a tot 
ceea ce ne propunem va avea 
loc în condițiile dezvoltării tot 
mai accelerate a revoluției teh- 
nico-științifice mondiale. Iată 
de ce este necesar ca, în înfăp
tuirea acestui program, să ți
nem seama de schimbările ce 
se produc și se vor produce în 
viața internațională, în dezvol
tarea științei, a forțelor de pro
ducție din lumea Întreagă.

Pentru a înfăptui cu succes 
prevederile următorului plan 
cincinal, ale Programului parti
dului, trebuie să ne propunem 
să realizăm transformarea în
tr-un ritm mai intens a întregii 
noastre activități pe o bază 
nouă. Să facem ca cincinalul ur-

(Continuare in pag. a IlI-a)

ULTIMA ZI A
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge

neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a încheiat, vineri, 25 octombrie, Confe
rința nafională a cercetării științifice și proiectării, organizată 
din inițiativa secretarului general al partidului.

La lucrările din cea de-a doua zi au luat parte, de aseme
nea, tovarășul Emil Bodnaraș, tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ștefan Voitec, Manea Mănescu, membri și membri suple
ant! ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.

Cei peste 3 000 de participant! ia conferință au salutat cu 
entuziasm, cu deosebită căldură, pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid' și 
de stat.

LUCRĂRILOR

în ședința plenară de vineri 
dimineața, au luat cuvintul to
varășii Ion Crișan, director ge
neral al Institutului central de 
cercetări pentru construcțiile de 
mașini, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Nicolae 
Giosan, președintele Academiei 
de științe agricole și silvice, 
Virgil Actarian, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașinl- 
unelte și electrotehnicii, Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Petre Constantin, secretar 
al Comitetului municipal de 
partid București, Dumitru Ivă- 
nescu, director al Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
industria lemnului, Cristofor 
Simionescu, rectorul Institutului 
politehnic Iași, Vlad Bîlblie, di
rector al Institutului „Dr. I.

Cantacuzino“ din București, Ion 
Sîrbu, student la Institutul po
litehnic București, și Teofil Po- 
povici, director al Institutului 
de cercetări și proiectări pen
tru echipamente termoenerge- 
tice.

Conferința — care a reunit 
oameni de știință, cercetători, 
proiectanți, cadre didactice din 
învățămîntul superior, alți spe
cialiști din domeniile cercetării 
științifice și proiectării, perfec
ționării organizării economice 
și sociale a țării, activiști de 
partid, reprezentanți ai oameni
lor muncii din unități de cer
cetare și proiectare, din centrale 
industriale și întreprinderi eco
nomice, din ministere șl institu
ții centrale — s-a desfășurat în 
ședințe plenare și în șapte sec
țiuni de specialitate, în cadrul 

cărora au luat cuvintul 141 de 
participanți.

în încheierea lucrărilor confe
rinței, salutat cu vii aplauze și 
ovații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit interes și su
bliniată in repetate rinduri cu 
Îndelungi aplauze.

Adresindu-se secretarului ge
neral al partidului, in numele 
conferinței, tovarășul loan Ursu, 
președintele Consiliului națio
nal pentru știință și tehnologie, 
a spus :

Cuvîntarea dumneavoastră de 
astăzi, indicațiile pe care ni 
le-ați dat, cuvintele dumnea
voastră mobilizatoare, înflăcă- 
'rate ne-au mers la inimă.

într-un moment în care, con
fruntați cu sarcinile de mare 
răspundere pe care poporul, 
partidul și Programul său de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a țării spre comunism le 
pun în fața noastră, simțeam 
și simțim, mai mult ca oricînd, 
astăzi, nevoia sprijinului parti
dului, a sfatului dumneavoastră, 
am avut marea cinste de a pri
mi o admirabilă lecție de etică 
profesională, politică și cetățe
nească, criticile, recomandările 
și indicațiile dumneavoastră, de 
o neprețuită valoare teoretică și 
practică.

în numele tuturor oamenilor 
de știință, cercetătorilor, proiec
tanților. specialiștilor din dome
niile activităților de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică 
și proiectare, al celor.din învă
țămîntul superior, îngăduiți-mi 
să vă asigur, mult stimate to
varășe secretar general, că, de 
azi înainte, ideile pe care ni 
le-ați insuflat reprezintă con
vingerile noastre, simțămintele 
pe care ni le-ați transmis 
determină conduita noastră pro
fesională, morală și politică, iar 
indicațiile pe care nl le-ați dat 
constituie cuvintul de ordine 
sub autoritatea căruia se orîn- 
duiesc toate inițiativele și ac
țiunile noastre de viitor.

Ne angajăm solemn, In fața 
partidului, in fața dumneavoas
tră, să facem totul pentru a fi 
demni de înalta misiune istorică 
pe care ne-ați incredințat-o de 
a înfăptui sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere, în lumina 
Programului partidului și a Di
rectivelor Congresului al XI-lea, 
în viața economică și socia
lă a României socialiste, 
cincinalul revoluției tehnico-ști- 
ințifice 1976—1980.

★
în spiritul concluziilor, indi

cațiilor și sarcinilor formulate 
de secretarul general al parti
dului, precum și pe baza pro
punerilor făcute în cadrul lu
crărilor, conferința a adoptat o 
rezoluție.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 5 SlMBĂTĂ 26 OCTOMBRIE 1974

ELE RAME Plecarea
Tovarășii ERICH HONECKER, prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Socialist Unit din Germania, WILLI 
STOPH, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate 
Germane, și HORST SINDERMANN, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate Germane, au trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist | 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășului 
MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși.
în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit 

din Germania, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri 
și al poporului Republicii Democrate Germane, vă exprimăm 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, tuturor cetățenilor țării dumneavoastră, mulțumirile 
cele mai cordiale pentru salutul frățesc și bunele urări adresate 
cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane. Țările comunității statelor socialiste ga
rantează prin legăturile lor multilaterale, prin alianța lor de 
nezdruncinat cu Uniunea Sovietică și prin înfăptuirea cu succes 
a programului complex al integrării economice socialiste schim
barea în continuare a raportului internațional de forțe în favoa
rea socialismului și păcii și, prin aceasta, dezvoltarea rapidă a 
fiecărui stat socialist frățesc.

Sîntem ferm convinși că relațiile multilaterale de prietenie și 
colaborare între partidele, țările și popoarele noastre se vor 
dezvolta și adînci și în viitor, în spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală semnat la 12 mai 1972, 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist.

Vă dorim dumneavoastră, stimați tovarăși, tuturor oamenilor 
muncii din țara dumneavoastră noi succese în edificarea socia
lismului, multă sănătate și fericire personală.

Recepție cu prilejul
Zilei Armatei

seara, în sala de 
a Casei Centrale a 

generalul de armată 
ministrul apărării

Republicii Socialiste România. NICOLAE 
____ T____ , _ trimis Maiestății Sale Imperiale, MOHAMMAD 
REZA PAHLAVI ARYAMEHR, Șahinșahul Iranului, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperiale, Ziua 
națională a Iranului, am deosebita plăcere de a adresa Maiestății 
Voastre, in numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporu
lui român, precum și în numele meu, cordiale felicitări și cele 
mai bune urări pentru fericirea Dumneavoastră personală și pen
tru continua prosperitate a poporului iranian prieten.

Reafirm, cu această plăcută ocazie, convingerea mea că rapor
turile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Iran vor cunoaște o permanentă dezvoltare, în spi
ritul celor convenite in cadrul întilnirilor pe care le-am avut cu 
Maiestatea Voastră Imperială, în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și ințelegerii internaționale.

Președintele 
CEAUȘESCU, a delegației

de activiști 
ai P. S. U. G.

Astăzi și mîine «PORT • «PORT
Etapa județeană a

Vineri 
marmură 
Armatei, 
Ion Ioniță, 
naționale al Republicii Socialiste 
România, a oferit o recepție cu 
prilejul celei de-a 30-a ani
versări a Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș. Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Gheorghe 
Pană, Emil Bobu, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, reprezen
tanții conducerii unor instituții 
centrale 
generali 
rezervă,

și organizații obștești, 
și ofițeri activi și in 
comandanți de unități

și mari unități pe frontul anti
hitlerist, oameni de știință, cul
tură și artă, ziariști.

Au luat parte delegația mili
tară sovietică condusă de gene- 
ralul-colonel A.- T. Altunin, 
locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., Erou al Uniunii So
vietice, și delegația Comitetului 
Sovietic al veteranilor de război 
în frunte cu generalul-Iocote- 
nent in rezervă D. I. Smirnov, 
Erou al Uniunii Sovietice.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice, 
atașați militari acreditați la 
Bucur ești.

Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

♦

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui federal al Republicii Austria, 
Dr. RUDOLF KIRCHSCHLAGER. următoarea telegramă :

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

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Iranului, 
AMIR ABBAS HOVEYDA, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Iranului, sint bucuros să adresez 
Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări pen
tru fericirea Dumneavoastră personală, pentru continua prospe
ritate a poporului iranian prieten.

Vineri după-amiază, a părăsit 
Capitala delegația de 
ai Partidului Socialist Unit din 
Germania, condusă de Hubert 
Egemann, șeful Secției Trans
porturi și Telecomunicații a 
C.C. al P.S.U.G., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., 
vizită in schimb de 
în țara noastră.

La plecare, pe 
Otopeni, delegația a 
tată de tovarășul Mihai Mari
nescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, de activiști de 
partid.

A fost de față Hans Voss, am
basadorul R. D. Germane 
București.

RECEPȚIE

activiști

a făcut o 
experiență
aeroportul 
fost salu-

la

CRONICA U. T. C.

Scînteii tineretului la tenis"

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptîndu-se spre Tunis, o de
legație a U.T.C. șl U.A.S.C.R. 
formată din tovarășii : Ion 
Traian Ștefănescu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele ti
neretului, Pusztai Kalman, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., Corneliu Nuțu, 
prim secretar ai Comitetului 
județean Timiș al U.T.C., și 
Gheorghe Prisecaru, repre
zentant al U.T.C. la F.M.T.D.,

care va efectua o vizită in 
Tunisia la invitația minis
trului tunisian al tineretului 
și sportului.

Delegația va vizita, de a- 
semenea, Siria, Ia invitația 
Uniunii Tineretului Revolu
ției din această țară.

La plecare pe
București-Otopeni 
a fost salutată de
secretariatului C.C. al U.T.C. 
și ai Biroului Comitetului 
Executiv al U.A.S.C.R.

aeroportul 
delegația 

membri ai

zilei 

periale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr — sărbătoarea națio
nală a Iranului ambasadorul 
acestei țări la 
Reza Bahrami, 
recepție.

Au participat 
prim-ministru 
Nicolae Giosan, . .
Marii Adunări Naționale. Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, Angelo Miculescu și 
Mihail Florescu, miniștri. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România-Iran. repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale eco
nomice, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Erau prezențl șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu prilejul aniversării 
de naștere a Maiestății Sale

București, Aii 
a oferit vineri o
Manea Mănescu, 
al guvernului, 

președintele

T PLECARE

Clopoțelul școlii încă n-a sunat
(Urmare din pag. I)

de zile de dreptul legal, ome
nesc de a frecventa o școală ?

— Abaterea am săvirșit-o eu 
— ne declară bunicul Corinei. 
După două săptămîni de la în
ceperea școlii, învățătoarea le-a 
comunicat copiilor din clasa a 
II-a să nu vină la școală fără 
5 kg de măceșe. Știți dumnea
voastră, ogoarele nu mai sint ca 
altădată. Se găsesc greu măce
șele. Eu fac naveța, mg întorc 
seara, peste zi Corina rămîne 
singură. N-am reușit să adun 
coșul de măceșe cerut. Aud că 
pentru ceilalți copii s-au în
voit mamele de la cooperativă 
2—3 zile. Tovarășa directoare s-a 
înfuriat mai ales că nu ne-am 
prezentat și Ia alte „munci be
nevole". A luat-o de mină și a 
scos-o afară. Du-te la altă școa
lă, că aici nu mai ai ce căuta. 
Tatăl ei a mai fost de cîteva 
ori să o lămurească. Nu e rea 
voință din partea noastră. Dar 
nu avem timp. Și e păcat să 
piardă copilul atîtea lecții. Dar, 
iată, se împlinește luna și Corina 
nu a mai fost primită lai școală. 
I-am cerut permisiunea' elevei 
de 7 ani să îmi arunc privirile 
în ghiozdanul ei. Cărți și caiete 
învelite frumos, un penar cu 
toate creioanele ascuțite. întorc 
filele caietului de 
goale, neatinse, 
nici un rind scris.

— Și te duci în 
nsață la școală ?

— Da, mă duc.
— Și nu te primește ? 

nu mă primește

citire. Pagini
Nici o temă,

fiecare dimi-

to-— Nu, 
varășa.

Pentru 
școlar se 
început.

Școala 
reanca se 
satului. I______
vara aceasta, lucrările au durat 
mult, intrăm în iarnă și nu pot 
să nu observ, cu strîngere de 
inimă, că sălile de clasă nu au 
încă nici un fel de încălzire. 
Școala e mică, doar patru clase,

Corina, anul acesta 
cheamă că nici nu a
generală din Bujo- 

• află spre marginea 
Clădirea s-a renovat

58 de elevi și 2 cadre didactice: 
învățătoarea Vasilica Badea și 
directoarea școlii, Aurica Dincă. 
Aceasta din urmă este dispusă 
să ne dea toate amănuntele des
pre conflictul petrecut intre 
școală și tatăl Corinei. Noi nu 
sîntem dispuși să asistăm la re
latarea detaliată a cazului. Cum 
își îngăduie un dascăl să în
calce o lege privind obligativi
tatea învățămîntului nostru, cum 
își permite cineva să lipsească 
un copil de atitea ore și cunoș
tințe absolut necesare, alungîn- 
du-1 din școală ? Aceasta este, 
de fapt, întrebarea la care o ru
găm să răspundă.

— Da, intr-adevăr, am tri
mis-o acasă cu indicația să se 
ducă la altă școală.

— Care școală ?
— Aceea din satul ei, din Co- 

jasca.
— Dar Corina a urmat aici, 

s-a atașat de învățătoarea ei, 
ați înscris-o și anul acesta.

— Mi-a fost milă de ea.
— Nu e cazul să pronunțați 

cuvîntul milă. Școala aceasta nu 
este a dumneavoastră.

— Adică, i-am făcut o fa
voare...

Lucrurile nu stau așa. Verifi- 
cînd în citeva clase, constatăm 
că și alți copii din Cojasca. 
pentru care distanța pînă la a- 
ceastă școală este mult mai 
mică, cîțiva kilometri mai puțin, 
s-au bucurat de asemenea ex
cepții.

— Atunci ?
— N-am vrut să o mai țin. 

N-am nimic cu ea, e un copil 
bun. cuminte. Dâr nu mă înțe
leg cu tatăl ei. Nu vrea să spri
jine în nici un chip școala. 
L-am reclamat și la miliție pen
tru atitudine agresivă.

Noi nu punem la indoială că 
Mihai Oprea, îndîrjit de refuzul 
școlii de a-i reprimi copilul, ar 
fi ridicat tonul, ajungînd poate 
și la limite nepermise. N-am a- 
sistat la scenă. Iar singurii mar
tori, copiii din clasa întîi pe care 
ni-i recomandă Aurica Dincă, 
tot dintr-un ,,avînt“ nepedago
gic, nu pot fi amestecați în dis-

I-ar judeca

f

putele adulților. 
prea aspru...

Indiferent de poziția părinți
lor (care poate îi civilizată), de 
cota lor de participare la acti
vitățile benevole ale școlii (cit 
de benevole s-a văzut), un das
căl nu se poate război cu un 
copil, pentru un coș de măceșe. 
Nu-1 poate îndepărta de pe băn
cile școlii, din simplul motiv că 
școala este a copiilor, iar drep
tul la învățătură este primul 
drept al acestor mici cetățeni.

— M-am adresat și miliției cu 
o plîngere. Puteți să verificați.

De ce nu ? Tovarășa Dincă 
are cursă spre Buftea la ora 14. 
Acolo locuiește. Se grăbește. Noi 
nu ne grăbim. Pe drum încear
că să ne convingă de inutilita
tea demersului. „Am procedat 
legal". Chiar dacă procedura — 
spunem noi — se aseamănă cu 
a unui pedagog de școală ve
che, chiar dacă victoria învăță
toarei este atit de amară, atît 
de jalnică prin ecourile ei în 
sufletul unui copil, ineît seamă
nă bine cu o înfrîngere.

— Eu știu de ce insistați 
dumneavoastră cu ancheta a- 
ceasta. V-a înduioșat fetița.

Mărturisesc că da.
Corina Oprea este un co

pil fără părinți, crescută de 
bunicii ei. Mai exact, părin
ții există, dar familia des- 
părțindu-se, fiecare și-a alcătuit 
o nouă casă, au rezultat alți co
pii. Indiferența lor desigur nu 
poate fi iertată. Acum cîteva 
luni, Corina a pierdut prin 
moartea bunicii singura prezen
ță feminină care ținea locul 
mamei. Bunicul, la cei 61 de ani, 
este navetist. Vine seara și fe
tița tot restul zilei iși poartă 
de grijă singură. Se îmbracă, se 
spală, își face lecțiile. Așadar, 
cele 4—5 ore de școală repre
zentau pentru Corina acel ca
dru luminos, stabil, securizant 
de care a fost lipsită pînă 
acum. Depășim oare responsa
bilitățile unui educator, dacă îi 
cerem să-și particularizeze grija 
și îndrumarea pe care o acordă 
unei clase 7 Judecăm sentimen-

tal, dacă îi cerem să se aplece 
cu înțelegere și blîndețe asupra 
unor copii care n-au această 
căldură în familia lor ? Și în- 
tr-o interpretare grosso-modo, să 
nu condiționeze dreptul de a în
văța de planul de încasări al 
școlii, de ghivecele de flori și 
tablourile pe care le cumpără 
prin valorificarea măceșelor ? 
Pentru generații de copii, ima
ginea sacră a învățătorului a ră
mas aceea a chipului care, fără 
a fi lipsit de severitate, umani
zează procesul instructiv-educa- 
tiv, cîștigă inima fiecărui copil. 
Altfel, toată știința didactică ar 
rămîne doar o simplă deviză.

Mărturisesc că în păcatul de 
a se fi lăsat „înduioșat" de si
tuația Corinei Oprea a căzut și 
Ion Milescu, plutonier de mili
ție căruia i-a revenit sarcina 
rezolvării plingerii formulate 
de A. Dincă.

— N-am rezolvat-o pînă acum, 
se scuză el.

— O s-o rezolvați dumnea
voastră. Dar n-am venit pen
tru asta.

— Am citit sesizarea. Nu știu 
de partea cui e dreptatea. Au
zeam că Mihai Oprea e un ce
tățean cumsecade. Dar, iată am 
reținut o vorbă strecurată în a- 
ceastă plîngere și anume : „Ele
va la rîndul ei, este un element 
rău și i s-a pus în vedere..." 
Să scrie asta o învățătoare ?

Iar noi ne întrebăm : era ca
zul ca această observație auten
tic științifică, nuanțată pedago
gic să-i fie făcută învățătorului 
de către plutonierul de miliție ?

Gestul învățătoarei Aurica 
Dincă mi se pare lamentabil, 
chiar dacă el a fost ulterior co
rectat. Tn lipsa luminii și a căl
durii de acasă. Corina Oprea ar 
fi trebuit să găsească singura ei 
lumină în băncile școlii. Au tre
cut două luni de cînd a sunat 
clopoțelul ș; ea nu și-a scris nici 
măcar o temă pe „curat"...

Absența unui elev din școală, 
urmările ei, ar fi putut dacă nu 
să înduioșeze, măcar să frămîn- 
te o conștiință de dascăl.

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala dr. Olivier Long, direc
tor general al Acordului Gene
ral pentru Tarife Vamale șl 
Comerț — G.A.T.T.

în timpul șederii în țara 
noastră, oaspetele a avut între
vederi la conducerile Ministeru
lui Afacerilor Externe și Minis
terului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, asupra unor aspecte ale 
colaborării dintre România și 
G.A.T.T., de asemenea, a parti
cipat la o masă rotundă cu 
cadre de răspundere din institu
țiile centrale românești și spe
cialiști în domeniul, relațiilor 
economice internaționale în ca
drul căreia a avut loc un 
schimb de vederi asupra proble
maticii negocierilor comerciale 
ce se desfășoară sub egida 
G.A.T.T. și asupra situației co
merciale și monetare interna
ționale actuale.

PROTOCOL
La București, a fost semnat, 

vineri după-amiază, Protocolul 
celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei mixte de cooperare eco
nomică, industrială și tehni
că româno-belgo-luxemburghe- 
ză, care și-a desfășurat lucrările 
între 21 și 25 octombrie a.c. Po
trivit documentului, părțile vor 
întreprinde noi acțiuni pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
colaborării și cooperării, reci
proc avantajoase, în special in 
domeniile construcției de mașini 
și electrotehnicii, chimiei și 
petrochimiei, agriculturii, cerce
tării științifice.

SEMINAR
La Universitatea din Timișoa

ra au început vineri lucrările 
celui de-al 3-lea seminar bienal 
al filmului etnografic și folclo
ric, manifestare științifică șl 
cultural-artistică cu caracter In
ternațional, la care participă, 
alături de cercetători români, 
specialiști din Franța, R.F. Ger
mania, Iugoslavia, Ungaria.

întrecerile „Cupei Scînteii tineretului la tenis", care se bucură 
de o largă popularitate și o mare adeziune din partea tinerilor 
iubitori ai „sportului alb", se află in plină desfășurare. Astăzi 
și miine, este programată etapa județeană. După veștile sosite 
la redacție, pretutindeni s-au făcut pregătiri intense in acest 
sens, incepind cu antrenamentele susținute ale campionilor pe 
localități și terminînd cu amenajarea bazelor sportive unde se 
vor desfășura dirzele dispute pentru desemnarea campionilor ju
dețeni, participanți Ia finala pe țară, care va avea loc, cum am 
mai anunțat, in zilele de 1, 2 și 3 noiembrie, la București. Pe 
această cale rugăm activiștii comitetelor județene U.T.C., care 
se ocupă cu problemele de sport, pe corespondenții ziarului nos
tru, să ne transmită în scris sau telefonic (tel. 17 65 28 sau 
17 67 36), scurte relatări de Ia pasionantele întreceri pentru tro
feul pus în joc de redacția noastră : „Cupa Scînteii tineretului la 
tenis", pe care să le înserăm

Prima ediție a competiției de 
tenis pentru „Cupa Scînteii ti
neretului", a stîrnit un deose
bit interes și în rîndul tinerilor 
din județul Ilfov, unde sportul 
cu racheta are, la ora actuală, 
numeroși prieteni. Dealtfel, no
tăm că, în acest sezon, s-au 
amenajat, prin muncă patrioti
că, circa 80 de terenuri cu bi
tum și zgură roșie, pe care au 
avut loc o serie de concursuri 
locale, atrăgînd un număr mare

la rubrica noastră de sport
de tineri. Asemenea acțiuni au 
inițiat de pildă, asociațiile spor
tive Filatura Oltenița, Borangi- 
cul Mihăilești, Ferom Urziceni, 
„Energetica" ' 
grafia“-Buftea, 
vînd cîte două 
renuri de tenis, 
trei săptămîni, 
sportive au cunoscut o activi
tate intensă. Sute de tineri și 
elevi au fost prezenți la primele 
întreceri din cadrul „Cupei

și „Cinemato- 
Balotești, a- 

și trei te- 
în ultimele 

aceste baze

Scînteii tineretului", prilejuind 
dispute pasionante. La asociațiile 
sportive Energetica — Liceul 
profesional și „Metalica" — Fa
brica de ambalaje din Buftea 
s-au organizat concursuri pe 
șase serii, avînd printre prota
goniști pe tinerii I. Văcaru și 
Gh. Nițu. De largă participare 
și interes s-au bucurat întrece
rile de tenis, în... premieră, or- 

Luica, 
Roșie, 
datele 
Adela

„Mondialele"
Campionatele mondiale de 

gimnastică de la Varna au con
tinuat vineri, cu întrecerile femi
nine ale concursului individual 
compus la care au participat 36 
de sportive calificate din compe
tiția pe echipe. La acest concurs 
au evoluat și toate componentele 
echipei României. Titlul mondial 
a revenit cunoscutei gimnaste 
sovietice Ludmila Turișceva cu 
78,450 puncte. Ea a fost urmată 
în clasament de Olga Korbut 
(U.R.S.S.) — 77,650 puncte și
Angelica Hellmann (R. D. Ger
mană) — 76,875 puncte. Cea 
mai frumoasă comportare dintre 
reprezentantele noastre a avut-o 
Alina Goreac clasată pe locul 8 
cu 75,925 puncte. Anca Grigoraș 
a ocupat locul 12 cu 75,125 
puncte.

Astăzi sînt programate între
cerile concursului individual 
compus (masculin), pentru care

de gimnastică
calificat fi gimnaștii români 
Grecu și N. Oprescu. Du-

s-au
Dan 
mintea vor avea loc finalele pe 
aparate.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE VOLEI

Echipa masculină de volei a 
Poloniei își continuă seria vic
toriilor în campionatul mondial 
de la Ciudad de Mexico, fiind 
singura formație neînvinsă pînă 
în prezent. în ziua a 3-a a tur
neului final, voleibaliștii polo
nezi au întrecut cu scorul de 
3—2 (15—7. 15—9, 13—15, 12—15, 
15—5) echipa R. D. Germane, 
deținătoarea titlului mondial. La 
rîndul său. echipa U.R.S.S. a 
învins cu 3—0 (15—10, 16—14,
18—16) formația Japoniei, cam
pioană olimpică, in timp ce se
lecționata Cehoslovaciei a în
trecut cu 3—1 (16—18, 15—5,
15—13, 15—4) echipa României.

în turneul final feminin de la 
Guadalajara : Japonia-România 
3—0.

box: ...Și acum finalele
pe ringul PalatuluiVineri,

Sporturilor și Culturii, s-a des
fășurat a doua reuniune a semi
finalelor campionatelor, naționale 
de box. Iată rezultatele : muscă: 
Robu Niță (C.M. Brăila) b.p. Di
nu Condurat (Steaua) ; Ibrahim 
Faredin (Farul) b.p. I. Gavrilă 
(Voința) ; ușoară : P. Dobrescu 
(Dinamo) b.p. C. Lică (Farul) ; 
C. Cuțov (Dinamo) b. ab. 2 pe 
M. Hozo (U.M. Timișoara) ; se- 
mimijlocie : V. Zilberman (Ra
pid) b. ko. 1 pe Al. Popa (C.S.M. 
Cluj-Napoca) ; D. Cimpoieșu 
(Dinamo Brașov) b.p. I. Fuicu 
(U.M. Timișoara) ; mijlociemică: 
I. Mocanu (Metalul) b.p. V. Filip

(Farul) ; AI. Tîrboi (Farul) b.p. 
N. Tudor (Metalul) ; semigrea : 
M. Constantinescu (Metalul) b. 
ko. 3 pe C. Dafinoiu (C.B. Brăi
la) ; M. Simon b.p. C. Văran.

Finalele vor avea loc duminică 
de la orele 10,00 după următorul 
program (în ordinea celor 
categorii de la semimuscă 
grea) : P. Ganea-Al. Turei ; 
bu Niță-Ibrahim Faredin ; 
Tone-V. Kiss ; G. Pometcu-Gh.' 
Ciochină ; I. Vladimir-C. Ștefa- 
novici ; Paul Dobrescu-C. Cuțov; 
V. Zilberman-D. Cimpoieșu ; I. 
Mocanu-Al. Tirboi ; M. Banu-I. 
Gyorffi ; M. Constantinescu-M, 
Simon și I. Alexe-I. Dascălu.

11 
la 

Ro- 
M.

ganizate în comunele 
Hotarele, Curcani, Valea 
Bolintin Vale etc. Din 
furnizate de profesoara 
Bădilă, activistă a Comitetului 
județean Ilfov al U.T.C., reiese 
că la etapa de masă și faza pe 
cele 12 centre de localități, pro
gramate săptămîna trecută, au 
evoluat peste 4 000 de tineri 
care îndrăgesc „sportul alb". 
Ponderea o au elevii din școlile 
și liceele din mediul rural, care 
și-au disputat șansele cu ardoa
re, fiind dornici să ocupe pri
mele locuri și să obțină califi
carea pentru etapele superioare. 
Printre participanți s-au numă
rat și elevii din comuna Curcani, 
care și-au amenajat, recent, 
două terenuri cu bitum. Pro
fesorul Ion Gruianu, din locali
tate, aprecia că întrecerile de 
tenis au făcut o serioasă con
curență jocului de oină, care 
cunoaște o frumoasă tradiție în 
comuna Curcani. Mai mulți ju
cători din echipele de oină — 
seniori și juniori, finaliste 
„Cupei U.T.C." și „Cupei 
ranțelor", au evoluat 
le întreceri oficiale 
programate în luna 
Semnificativă este și 
profesorului de educație fizică 
Mircea Ionescu, din comuna 
Hotarele, care ne-a declarat : 
„Această competiție organizată 
de ziarul „Scinteia tineretului" 
a fost primită cu multă satis
facție de tinerii din comuna 
noastră și din satele învecina
te. După stimulentul de anul 
trecut, cînd ni s-au acordat de 
către redacția ziarului și Fede
rația de tenis un număr mare 
de mingi și rachete, pentru te
renurile amenajate, iată că a- 
cum tinerii iubitori ai acestui 
sport au prilejul să se întreacă 
într-o primă competiție oficia
lă, de masă, care, fără îndoială, 
poate scoate în evidență pe vii
torii jucători pentru cluburile și 
echipele fruntașe de performan
ță".

Cei mai buni concurenți, care 
au trecut prin „sita" fazelor 
preliminare, etapele pe asocia
ții sportive și pe localități, se 
vor întîlni duminică, la Buftea, 
unde sint programate întreceri
le etapei pe județ din cadrul 
„Cupei Scînteii tineretului". 
Printre protagoniști se numără 
reprezentanți ai asociațiilor 
sportive „Energetica" și „Cine
matografia" din Buftea, „Fe- 
rom" și Liceul din Urziceni, 
Argeșul-Hotarele, Avîntul-Bră- 
nești, care s-au pregătit cu 
mare ambiție în vederea jocu
rilor decisive din penultima e- 
tapă a competiției.

ale 
spe- 

la prime- 
de tenis, 
octombrie, 
aprecierea

M. L.

Programul sportiv

FOTBAL. Cea de a X-a etapă a 
campionatului republican debu
tează astăzi cu partida Politeh
nica Timișoara — F.C. Argeș 
(partida va fi televizată in di
rect). Mîine în Capitală, Sportul 
studențesc — UTA, stadion Stea
ua, ora 11. In țară : Universita
tea Craiova — Steaua, Chimia 
Rm. Vîlcca — F.C. Galați, F.C. 
Constanța — Dinamo, jiul — 
F.C. Reșița, „U“ Cluj-Napoca — 
A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica 
Iași — Steagul roșu, Olimpia 
Satu Mare — C.F.R. Cluj-Na
poca.

RUGBI. Mîine, are loc pe te
renul din Parcul copilului, de la 
ora 11, întîlnirea internațională 
dintre echipele de tineret ale 
României și Franței. Tn deschi
dere, de la ora 9.15. Grivița ro
șie intilnește Politehnica Iași, 
în cadrul „Cupei federației". Azi, 
pe terenul Steaua, de la ora 
15,30, în cadrul aceleiași com
petiții, are loc partida Steaua — 
Constructorul Buzău.

săptămînă
HANDBAL. în cadrul campio

natului național, azi are loc pe 
terenul Dinamo, de la ora 15,30, 
derbiul dintre echipele Dinamo 
și Steaua. Mîine. pe același te
ren, două partide feminine : 
IEFS — Voința Odorhei, ora 
10,15 și Univ. București —Univ. 
Timișoara, ora 11,30.

BASCHET. în campionatul fe
minin, mîine au Ioc următoarele 
întilniri ; sala Floreasca, Voința 
— Univ. Timișoara, ora 10 și 
Politehnica — Univ. Iași, ora 
11,15, iar în sala M.I.U. (Bd. Lu- 
crețiu Pătrășcanu nr. 3, autobuz 
84 și 79), Olimpia — Rapid, ora 
10,15

PATINAJ ARTISTIC. Pe pa
tinoarul „23 August" are loc mîi
ne după amiază de la orele 18 
inaugurarea sezonului competi- 
țional cu o interesantă demon
strație de patinaj. Vor lua parte 
sportivi din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Ritm
ascendent

EXAMENUL
DE TRADUCĂTOR

3 NOIEMBRIE’74?

LA PRONOSPORTSîmbătâ, 2 noiembrie 1974, este ultima zi pentru procurarea biletelor

AZI, ULTIMA ZI,

CÎSTIGURI ÎN
AUTOTURISME, BANI Șl EXCURSII 
EXCURSII ÎN U.R.S.S. sau R.D.GERMANĂ 

lLA ALEGERE I 
EXCURSII ÎN ITALIA

MOSCOVA

BERLIN

tragerea excepțională 
PRONOEXPRES

♦

Autoturisme ,’Dacia 1 300" și „Moskvici 408z412"

Examenele de traducător se vor desfășura în zilele de 
30 noiembrie și 1 decembrie 1974 la Academia de studii 
economice din București, Piața Romană nr. 6 (localul vechi), 
după cum urmează :
- Sîmbâtâ,-30 noiembrie, orele 15-19: limbile franceză, 

rusă, germană, maghiară, polonă.
- Duminică, 1 decembrie, orele 8-12 : toate celelalte 

limbi (engleză, spaniolă, italiană etc.).
- Duminică, 1 decembrie, orele 15-19 : limbile engleză, 

franceza, germană, rusă și spaniolă (pentru candidații care 
prezentîndu-se sîmbătâ 30 noiembrie p.m. și duminică 1 de
cembrie a.m. n-au putut susține la aceste limbi toate exa
menele la care s-au înscris).

In fiecare interval de 4 ore din zilele de 30 noiembrie și 
1 decembrie candidații au posibilitatea să dea cîte 2 exa
mene, cunoscînd că durata unui examen este de 2 ore. în 
cazul în care programarea nu permite unui candidat să se 
prezinte la toate examenele la care s-a înscris, Centrul 
special de perfecționare a cadrelor va restitui taxele de 
înscriere respective.

Instituția noastră nu poate oferi cazare celor din pro
vincie.

(Urmare din pag. I)

îl știu tinerii Ștefan Biban și 
Nicolae Enache de la atelierul 
emailori, acolo unde se emai
lează 32 de băi intr-un schimb. 
Este mai mult decît se realizea
ză pe plan mondial într-un ate
lier de astfel de dimensiuni. 
Faptul este binecunoscut și se
cretarului organizației lor de 
tineret, Marin Constantin. Cînd 
se apucă el să controleze, (lu
crează la C.T.C.) să semneze 
„bun" în hîrtii, să te ții preten
ții. Ar fi în stare să se uite și 
cu lupa. Deformație profesiona
lă... în același timp, „tinerii" ne 
informează că numărul de res
pingeri la bandă a scăzut cu 50 
la sută față de anul trecut, de- 
monstrind realizarea produselor 
la nivel calitativ superior. Ca
litatea este indisolubil legată de 
cantitate și amindouă sînt două 
obiective ale angajamentelor pe 
care și colectivul de la secția 
sculerie, secție fruntașă a uzi
nei și le-a asumat. „Mai mult 
de 85 la sută din colectivul de 
la sculerie sint tineri", ne de
clara maistrul State Roșu — ad
junct al șefului de secție. Creș
terea indicelui de utilizare a 
timpului de lucru, realizarea de 
lucrări cu mult superioare peste 
categoria de încadrare, mai 
buna utilizare a mașinilor și 
utilajelor, micșorarea procentu
lui de rebuturi, îmbunătățirea 
procesului tehnologic, elimina
rea absențelor nemotivate sint 
numai citeva din căile prin care 
uteciștii de la sculerie ciștigă 
fiecare minut din ora cincinalu
lui. „Utecistul Gheorghe Iscru 
se angajează ca yi anul 1974 să 
dea peste plan lucrări în va
loare de 2 400 lei". Acestea sînt 
cuvintele pe care le-am citit pe 
o pancartă la intrarea în secția 
sculerie. „Ce părere aveți, l-am 
întrebat pe Iscru arătindu-i-o, o 
să vă puteți îndeplini angaja
mentul ?“ S-a uitat la mine, 
apoi a zimbit. „A, pancarta, e 
veche !“. „Ce vreți să spuneți ?“ 
„Ce scrie acolo am realizat din 
iunie". De fapt, acolo ar fi pu
tut figura tot atit de bine și 
numele utecistului Mircea Du
mitru — realizatorul, în cadrul 
acțiunii de autoutilare, a unui 
dispozitiv care scurtează de 
trei ori timpul de fixare a e- 
lemenților pentru ramele băi
lor. Și tot atît de bine ar pu
tea fi scris numele tînărului 
Ion Rusu, realizator al unui 
sistem hidraulic pentru impri
mat.

Conștienți de necesitatea per
manentei depășiri a angajamen
telor pe care și le-au asumat, 
autori și a 30 000 ore de muncă 
patriotică, mulți, foarte mulți 
din cel 1 600 de uteciști de la 
UREMOAS ar putea fi mențio
nați, de ce nu, pe o pancartă 
asemenea aceleia despre care 
utecistul Iscru spunea, înregis- 
strînd ultimele succese, că „e 
veche" 1
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Președintele Ecuadorului i-a primit
pe reprezentantul personal 

al președintelui Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Ecuador, general de brigadă Guillermo

■ Rodriguez Lara, l-a primit, la 24 octombrie, pe Vasile Pungan,
• reprezentantul personal al președintelui Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
- Cu acest prilej, șefului statului ecuadorian i-a fost transmis, din
■ partea președintelui Nicolae Ceaușescu, un mesaj prietenesc de
• salut, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 

poporului ecuadorian urări de progres și prosperitate, noi suc
cese in dezvoltarea sa economică și socială.

Președintele Republicii Ecuador a mulțumit călduros pentru 
mesaj și a transmis, la rindul său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului român noi șl importante succese pe calea bunăstă
rii și prosperității sale, a înfloririi Republicii Socialiste Româ
nia.

România

cu fermitate
pentru întărireaV/

rolului UNESCO

Președintele Zambiei i-a primit
pe reprezentanții președintelui9

Nicolae Ceaușescu la festivitățile9

de la Lusaka

Președintele Echeverria 
despre viitoarea sa vizită 

în România
Răspunzînd solicitării trimisu

lui special Agerpres, președin
tele Mexicului, Luis Echeverria 
Alvarez, a răspuns, în legătură 
cu vizita sa In România, urmă
toarele :

„Domnul președinte al Româ
niei mi-a transmis, prin dom
nul ministru de externe, o in
vitație pe care, bineînțeles, am 
acceptat-o. Cind îmi va fi po
sibil, cu toată plăcerea am să 
răspund acestei invitații. Cred 
că vizita va contribui, mai de
cisiv, la apropierea între țările 
noastre. Vizitele de stat, apro
pierea între șefii de state, cu
noașterea personală sînt foarte

fecunde, deschid multe porți și 
string multe legături.

Relațiile dintre România 
Mexic sint 1a un nivel 
cum nu au fost niciodată. Recen
tul schimb de ambasadori, pre
zența unei numeroase delegații 
mexicane la București, cu pri
lejul Conferinței mondiale a 
populației, și a unei delegații 
cultural-artistice — care a fost 
nu numai la București, ci și în 
provincie și a putut discuta cu 
țăranii, intoreîndu-se cu toții 
foarte mulțumiți — toate aces
tea vin să confirme dorința 
noastră reciprocă de a ne 
noaște mai profund".

Și inalt,

cu-

întrevederile ministrului
de externe al României

în Mexic
Ministrul afacerilor externe al 

României, George Macovescu, 
și secretarul relațiilor externe 
al Mexicului, Emilio Rabasa. au 
avut, la 24 octombrie, cea de-a 
doua și ultima rundă de convor-

au

În vederea 
elaborării 
proiectului 

de Constituție 
a Cubei

se
al te

In cadrul dezbaterilor 
Conferinței Generale a 
U.N.E.S.C.O. a luat cuvîntul 
șeful delegației române la 
abtuala sesiune, ambasadorul 
Pompiliu 
vidențiat 
militează 
dinamism 
creșterea 
nuă a rolului

Arătînd că România acordă 
o deosebită atenție dezvol
tării cooperării în domeniile 
educației, științei, culturii și 
informației pe plan regional 
și subregional vorbitorul a 
relevat, de asemenea, im
portanța primordială pe care 
țara noastră o atribuie conso
lidării păcii, edificării secu
rității, dezvoltării cooperării 
in Europa și, în acest cadru, 
activităților de colaborare în
tre țările balcanice.

Macovei, care a e- 
faptul că România 

cu consecvență, 
și fermitate pentru 
și întărirea conii- 

U.N.E.S.C.O.

MANIFESTĂRI

Ștefan Peterfi. membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, care reprezintă 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la 
festivitățile organizate la Lu
saka cu prilej ui celei de-a X-a 
aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Zambia, au fost pri
miți de președintele Zambiei, 
Kenneth David Kaunda.

Cu această ocazie, Ștefan Pe
terfi a transmis președintelui 
Kaunda, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cele mai căl
duroase felicitări, urări de sănă
tate și fericire personală, iar po
porului zambian prieten — urări 
de pace și progres. Totodată, el 
a predat șefului statului zam
bian un mesaj scris de felicitări 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul celei de-a

X-a aniversări a independenței 
Zambiei.

Mulțumind, președintele Ka- 
unda a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire, iar poporului român 
urări de pace și prosperitate.

In timpul convorbirii ce a ur
mat, au fost abordate probleme 
ale relațiilor dintre cele două 
țări.

ROMA : Aspect de la o mare manifestație a tinerilor italieni, organizată de Federația tine
retului comunist italian, în sprijinul cererii lor de a se vota în Parlament o lege care să 
acorde dreptul de vot de la 18 ani. Cortegiul de manifestanți format în piața Farnese a 
traversat centrul orașului îndreptîndu-se spre piața Navona, unde o delegație de-a lor a 

fost primită de reprezentanți ai grupărilor democratice din Senat.

CONSACRATE
ZILEI ARMATEI ROMANE

In diferite țări au con
tinuat manifestările de
dicate celei de-a 30-a 
aniversări a Zilei Arma
tei Republicii Socialiste 
România.

La Palatul Revoluției din 
Havana a avut loc, într-o 
atmosferă festivă, ceremonia 
instituirii Comisiei pentru e- 
laborarea proiectului Consti
tuției Republicii Cuba.

Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, Fidel Castro. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al gu
vernului revoluționar, a sub
liniat marea inseninătate 
politică a apropiatei adoptări 
a legii de bază a țării. După 
ce a relevat că există expe
riența necesară pentru ela
borarea proiectului de Con
stituție, Fidel Castro a arătat 
că, după finalizarea sa, a- 
cest proiect va fi examinat 
multilateral de Biroul Po
litic al C.C. al P.C. din 
Cuba și de Comitetul Execu
tiv al Consiliului de Miniș
tri. după care va fi supus 
spre examinare viitorului 
Congres al partidului și. apoi, 
dezbaterii pe plan național.

Comisia pentru elaborarea 
proiectului de Constituție, 
care este condusă de Bias 
Roca, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba, 
a fost însărcinată să-și în
deplinească sarcina pînă ta 
data de 24 februarie 1975.

biri oficiale. Cele două părți 
analizat o sferă largă de pro
bleme, in special referitoare la 
relațiile de colaborare între 
România și Mexic. De aseme
nea, au fost abordate principa
lele probleme internaționale ac
tuale. La convorbiri au fost 
prezenți ambasadorii Dumitru 
Mihail și Medina Cantu.

Seara, ministrul român a o- 
ferit la ambasada țării noastre 
o recepție în onoarea secretaru
lui mexican al relațiilor exter
ne. Emilio Rabasa. Au partici
pat Mario Moya Palencia, 
cretarul afacerilor interne, 
persoane oficiale mexicane.

George Macovescu a avut o 
întrevedere cu Horacio Flores 
de la Pena, secretarul patrimo
niului național mexican. Cei 
doi miniștri au analizat stadiul 
și perspectivele dezvoltării re
lațiilor economice dintre Româ
nia și. Mexic și posibilitatea 
inițierii unor forme de coope
rare pe termen lung.

Ministrul român s-a întîinit, 
de asemenea, cu Campillo Sa
enz Carlos, secretarul pentru 
comerț și industrie. Cu acest 
prilej, au fost discutate proble
me referitoare la dezvoltarea 
cooperării economice bilaterale 
și la inițierea unui program 
de cooperare pe termen lung, în 
diferite domenii de activitate.

La Casa Centrală a Ar
matei sovietice din Mosco
va a avut loc, joi, după-amiază, 
o adunare festivă consacrată 
aniversării 
publicii 
Din prezidiul 
făcut parte 
vicepreședinte 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice I. I. 
Iakubovski, prim-locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., 
general de armată A. A. Epișev, 
șeful Direcției Politice Superioa
re a Armatei Sovietice și Flo
tei Maritime Militare, activiști 
ai C.C. al P.C.U.S., generali și 
ofițeri superiori, precum și 
membrii delegației militare ro
mâne și atașatul militar, aero și 
naval al țării noastre, general- 
maior Gheorghe Dinculescu.

în capitala albaneză. Ministe
rul Apărării Populare al R.P. 
Albania a organizat o adunare 
festivă la care au participat 
militari din garnizoana Tirana. 
La adunare au participat Xhe- 
mal Shehu, adjunct al șefului 
Direcției politice din Ministe
rul Apărării Populare. Ferdi 
Karagjozi, secretar general al 
Comitetului albanez pentru 
relații culturale și de prietenie.

Atașatul militar aero șj naval 
al României în R.D.. Germană a 
oferit, la Berlin, un cocteil. Au 
participat Heinz Kessler, Hel
mut Poppe, Horst Stechbarth. 
adjuncți ai ministrului apărării 
naționale, Herbert Krolikowski,

festivă
Zilei Armatei Re- 

Socialiste România, 
au 

Surganov, 
•Prezidiului

adunării 
F. 
al

adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

La Belgrad, atașatul militar 
aero și naval al României a 
oferit un cocteil în saloanele 
Ambasadei. Au luat parte gene- 
ral-colonel Stane Potocear, șe
ful Statului Major General al 
Armatei Populare Iugoslave, 
general It. col. Dane Petcovici, 
adjunct al secretarului federal 
pentru apărare națională.

La Casa centrală a Armatei 
din Varșovia a avut loc un con
cert festiv organizat de Direc
ția politică centrală a armatei 
poloneze. Au fost prezenți re
prezentanți ai Ministerului Apă
rării Naționale, generali, ofițeri 
superiori.

La Ambasada română din 
Londra, atașatul militar aero și 
atașatul naval au oferit un coc
teil la care au fost prezenți 
mareșalul Sir Michael Carver, 
șeful Marelui Stat Major al 
Apărării, generalul Sir Peter 
Hunt, șeful Statului Major Ge
neral, generali și ofițeri supe
riori ai armatei britanice, func
ționari superiori din Ministerul 
de Externe.

La Delhi, atașatul militar aero 
și naval al României în India 
a oferit un cocteil la care au 
participat primii locțiitori ai 
șefilor de stat major ai celor 
trei categorii de forțe armate 
indiene, generali și ofițeri, 
membri ai Parlamentului.

La Roma, atașatul militar 
aero și naval român a oferit un 
cocteil. Au participat șeful Sta
tului Major al trupelor de uscat, 
generalul de corp de armată 
Andrea Viglione, locțiitorul șe
fului Statului Major al marinei 
militare, amiralul Mainini, șeful 
serviciului de geniu din Statul 
Major al marinei.

FANFANI A 
LA FORMA- 
NOU GU

VERN ITALIAN

AMINTORE 
RENUNȚAT 
REA UNUI

afini- 
inde- 
chiar

Știința literară 
modernă a stabilit 
o legătură intimă a 
literaturii austriece 
cu muzica. A des
luși această 
tate este ta 
mina oricui,
și a neinițiaților, 
într-atît muzica fa
ce parte organică 
din ființa acestui 
popor. Salzburgul 
este doar, inainte 
de orice, orașul lui 
Mozart, iar Vicna
— o citadelă a di
nastiei 
Congresul 
Viena a 
știe, un 
dansant", 
pierea capitalei a- 
ustriece se află 
„Pădurea vieneză", 
pe aici curge „Du
nărea albastră" ; 
conștiințele națio
nale mai frămintate 
se plîngeau odini
oară că „vesela 
Vienă" se îndreaptă 
„valsind spre pră
pastie" și tot aici 
un Schonberg pu
nea bazele dodeca- 
fonismului. Inimi
tabilul „Jodeln" ti
rolez, prestigiul fes
tivalurilor de 1a 
Salzburg, faima o- 
perei și a filarmo
nicii vicneze, 
lui Herbert 
Karajan, 
magician 
ghetei, 
competență a i 
blicului muzical 
ustriac, locul 
frunte pe care 
cest popor l-ar 
cupa într-o even
tuală statistică 
mondială „instru
mente muzicale 1a 
mia de locuitori"
— nu încape nici 
o îndoială că Aus-

Strauss, 
de la 

fost, se 
„congres 
in apro-

aria 
von 

marele 
al ba- 

cunoscuta 
pu- 

1 a- 
de 
a- 
o-

Amintore Fanfani. lider al 
Partidului Democrat-Creștin, în
sărcinat de președintele Italiei, 
Giovanni Leone, cu formarea 
unui nou guvern, a renunțat Ia 
misiunea sa, vineri seara, infor- 
mindu-1 despre aceasta pe șeful 
statului italian, la Palatul Qui- 
rinale, în cadrul unei întreve
deri care a durat peste o oră.

tria a fost și rămî- 
ne o „țară a muzi
cii".

Imaginea trebuie 
însă corectată. E- 
voluțiile postbe
lice arată că muzica 
nu este singura 
vocație a acestui 
mic popor din ini
ma Europei. Pe 
lingă muzica sa in 
general accesibilă, 
optimistă și tonifi
antă, Austria are 
de oferit și oferă 
cu succes în pre
zent bunuri de cu

magnific ai Alpilor 
și-au făcut apari
ția mari obiective 
ale industriei și 
tehnicii moderne ca 
Uzinele Voest. hi
drocentralele de la 
Kaprun, cele din 
Tirol și Vorarlberg. 
Deși de dimensiu
ni mici și cu re
surse naturale li
mitate (minereuri 
de fier și magnezi- 
tă, ceva petrol, 
lemn). Austria este 
azi un stat indus
trial dezvoltat, cu

Coordonate
austriece

totul altă natură — 
tehnologie și docu
mentație tehnică, 
licențe și instalații 
industriale, nave 
fluviale, mașini și 
aparatură modernă. 
Turbinele Kaplan, 
ca și procedeul si
derurgic L—D — de 
producere rapidă a 
oțelului prin insu
ltarea de oxigen 
(de 1a inițialele o- 
rașelor Linz și Do- 
nawitz) sint, spre 
exemplu, creații 
austriece. Prin pro
cedeul L—D se pro
duce o treime din 
oțelul mondial, cen
trale electrice echi
pate cu turbine 
Kaplan există in 
mai toate țările lu
mii. In decorul

producții înalte pe 
cap de locuitor 1a 
oțel și energie elec
trică, 1a magneziu 
și aluminiu, la mo
bilă și 
unelte și 
ternică 
hotelieră 
că. Anul 
presa austriacă con
semna cu satis
facție faptul că 
produsul social to
tal pe cap de 
tor al țării 
sese pentru 
dată nivelul 
Britanii, patria pri
mei revoluții in
dustriale. Simbioza 
intre muzică și teh
nică a reușit fără 
nici un dubiu.

mașini- 
cu o pu- 
activitate 

și turisti- 
trecut,

locui- 
atin- 

prima 
Marii

BAZIL ȘTEFAN

* SATELIȚII ECOLOGICI ar putea contribui la o mai 
bună folosire a teritoriului și ar asigura protecția mai eficientă 
a apelo' dulci, prin furnizarea rapidă a unor date prețioase, 
afirmă specialiștii. O primă experiență, desfășurată deasupra 
unei regiuni incluzînd nordul Franței, sudul Belgiei și o mare 
parte din bazinul inferior al Rinului, a furnizat fotografii înin- 
fraroșu ale zonelor poluate. Pe baza rezultatelor obținute se 
preconizează elaborarea unui program european de cercetări 
asupra mediului înconjurător în scopul rezolvării unor proble
me precum r eliminarea deșeurilor și stocarea lor, prezența a- 
cestora în atmosferă și hidrosferă etc. • POLIȚIA ITALIANA 
a descoperit joi o rețea de traficanți ce lucra pe „picior mare" 
cu droguri, aur și arme, sub acoperirea unei societăți de im
port-export din Milano. In prima fază a acțiunii sale, poliția 
a arestat 13 persoane și a sechestrat mărfuri în valoare de un 
miliard și jumătate de lire italiene (aur, arme, droguri, televi
zoare furate și documente false). • O TENTATIVA TEME
RARĂ de a traversa Atlanticul pe drumul parcurs de naviga
torul norvegian Thor Heyerdel la bordul celebrei „Ra II" vor 
întreprinde, începind de la 26 octombrie, doi belgieni (virsta : 
29 și 31 ani). „Croaziera", care va dura peste 80 de zile, va 
fi efectuată la bordul unei plute de „fabricație" proprie și va 
avea drept punct de plecare orașul marocan Sa.fi. In timpul 
călătoriei cei doi navigatori se vor hrăni exclusiv cu pește și 
carne uscată, vor studia poluarea apelor oceanice și vor realiza 
un film documentar pentru televiziunea belgiană • UN GRUP 
DE MEDICI AMERICANI a descoperit cauza unei deficiențe 
imunologice destul de rare, numită hipogamaglobulinemie, care 
ar provoca uneori apariția cancerului. Boala se caracterizează 
prin incapacitatea organismului de a produce anticorpi pro
tectori, făcînd pacienții vulnerabili Za infecții și alte boli, cum 
sînt leucemia limfocitică cronică și cancere ale timusului. Re
centa descoperire este apreciată ca o poartă deschisă spre mis
terele sistemului imunologic. • PATRICIA HEARST — fiica 
celebrului magnat american, răpită la 4 februarie anul trecut 
de membrii unei organizații clandestine și care a furnizat pre
sei din S.U.A. prilejul unor relatări senzaționale, dar abunden
te în amănunte contradictorii, — a fost depistată joi seara in
tr-un oraș canadian situat la frontiera cu Statele Unite. • A- 
VANS1ND CU 32 KILOMETRI PE ORA, un foc izbucnit în- 
tr-una din cele mai bogate rezervații din Africa, mistuie brusa 
din nordul Namibiei. Aproximativ 140 de kilometri pătrați în 
care erau conservate o floră și o faună excepțională — între 
care o specie unică de antilope — sînt amenințați de incen
diul care se pare că a fost provocat de uri trăznet. • LUI 
GEORGE FOREMAN, actualul campion profesionist de box 
al lumii la categoria grea, i s-a intentat în urmă cu cîteva 
zile un proces prin care i se reclamă 100 milioane dolari pen
tru ruperea unui contract. Conform acestui contract, semnat 
în 1971, societății K.O. Inc. îi fuseseră rezervate în exclusivi
tate preluarea și prezentarea la radio și televiziune a tuturor 
întîlnirilor lui Foreman, pînă în 1975. „Uriașul" ringului n-a 
respectat clauzele tocmai la un meci atît de atractiv ca cel pe 
care-l va susține împotriva lui Cassius Clay săptămîna viitoare 
în capitala Zairului. • CERCETĂTORII japonezi au anunțat 
că au descoperit o metodă de folosire a spanacului pentru., 
transformarea razelor solare în electricitate. Un institut de cer
cetări al Ministerului japonez al comerțului internațional și in
dustriei a precizat că descoperirea deschide posibilitatea fa
bricării unor baterii solare de mare capacitate, deosebit, de eco
nomicoase. Clorofila pură extrasă din spanac, precum șt din 
alte legume proaspete, este fixată pe un film, care acționează 
la fel ca un semiconductor.

Covoarele care-ți 
dezvăluie o rafinată 
știință a frumosului, 
uluitoarele covoare 
persane, nu le-am des
coperit în ateliere 
austere, învăluite de 
umbrele unui timp 
trecut, ci în vitrinele 
magazinelor de pe ar
terele animate ale Te
heranului. Faima is
cusinței meșterilor lo
cali a parcurs distan
țele încă de pe vre
mea caravanelor ne
gustorești, ajungînd în 
Europa, iar multe din 
marile gazete ale con
tinentului nostru con
tinuă să facă, deseori, 
publicitate covoarelor 
aduse de pe un pămînt 
hrănit de legende. A 
fost un timp cind a- 
ceste covoare de o fru
musețe care tulbură, o 
frumusețe provenită 
dintr-un infinit joc al 
fanteziei, reprezentau 
produsul nr. 1 al ex
portului iranian. Co
voarele n-au dispărut 
nici astăzi de pe lista 
exportului, dar și-au 
pierdut locul de odini
oară, deși aduc în vis
tieria țării o sumă ce 
nu poate fi ignorată : 
118 000 000 dolari in a- 
nul trecut (inregistrin- 
du-se o creștere de 17 
1a sută a vînzărilor în 
raport cu precedentul 
an). Meseriile tradițio
nale, îndeletnicirile 
meșteșugarilor pentru 
care bazarul însemna 
principala scenă a e- 
xistenței, îndeletniciri 
pe care oamenii a- 
cestor locuri le-au 
practicat cu o indemî- 
nare transmisă de 1a o 
generație ta alta sînt 
umbrite, în prezent, de 
profesiile noi ale unei 
economii moderne.

Iranul își privește 
cu mîndrie trecutul. 
Secolele sale de glorie 
sînt evocate de monu- > 
mcntele Persepolisului 
sau de Shiraz, orașul 
lui Hafez și Saadi. Lo
curile acestea, peste 
care plutește poezia 
gravă a mileniilor, a- 
parțin definitiv me
moriei civilizației. în
să iranierii nu sînt 
prizonierii amintirilor, 
respectul pentru ziua 
lor de ieri nu-i îm
piedică să investighe
ze un viitor pe care il 
asociază speranțelor de 
propășire a țării. E- 
xistă pe planeta noas
tră locuri in care mo
dernitatea a șters 
complet urmele seco
lelor trecute, după 
cum există locuri in 
care timpul pare să se 
fi oprit din scurgerea

sa, în care existența 
se înfățișează împie
trită sub auspiciile 
unui îndepărtat veac. 
Iranul înseamnă cu 
totul altceva : trecu
tul și prezentul se 
pletesc armonios, 
trecut conservat 
multiple fațete și
prezent care se expri
mă prin progresul ra
pid pe plan economic 
și social, progres incon
testabil, vizibil chiar 
inainte de a cobori din

im
un 

sub
un

sursele în această di
recție. Numai faptul 
că actualmente 38 ta 
sută din export este 
reprezentat de produ
se realizate în indus
trie poate defini noua 
realitate iraniană. Pei
sajul a cunpscut pre
faceri importante. In
dustria s-a implantat 
solid în această țară. 
Uzine moderne au a- 
părut în așezări som
nolente. Fabrici din 
cele mai diferite au

Iran: monumente
ale prezentului

avionul care te-a pur
tat pină ta Teheran. 
După ce privirea a os
tenit alergind pe spi
narea dezolantă a unor 
munți de piatră, după 
întinderile peste care 
trona implacabilă ar
șița, Teheranul și-a 
semnalizat prezenta 
prin arabescul insta
lațiilor industriale.

Natura poate fi 
neroasă. Totuși, de 
meni depinde dacă 
rurile sale sînt
nu puse în valoare. 
Iranul oferă imaginea 
unei țări care este 
preocupată de dezvol
tarea sa și își con
sacră energiile și re

ge- 
oa- 
da- 
sau

schimbat deprinderi 
tradiționale și au con
ferit alte ritmuri exis
tenței. Baraje de iri
gații, tehnica moder
nă, ferme specializate 
au adus înnoiri și 
lumea satului. Ceea 
mi s-a subliniat 
convorbirile avute 
Teheran este faptul 
aceste înnoiri se i 
flectă în viața oame
nilor, in condițiile 
traiului lor care cu
noaște o constantă 
îmbunătățire. Desigur, 
mai rămîn multe de 
făcut. Dar o viziune 
de largă perspectivă, o 
nedezmințită fermitate 
în aplicarea unei po-

in 
i ce 

in 
la 

I că 
re-

litici de dezvoltare e- 
conomică, un remar
cabil simț gospodăresc 
oferă certitudinea unor 
noi progrese. Abada- 
nul semnifica 1a înce
putul acestui secol o 
așezare măruntă, ano
nimă, cîteva duzini de 
cocioabe, in care se a- 
dăposieau pescari an
gajați intr-o chinui
toare bătălie cu capri
ciile naturii. Același 
Abadan numără în a- 
cest moment peste 
400 000 de locuitori. 
Arșița a rămas ta lei 
de cumplită. Dar nu
mai arșița este aceeași. 
Pentru că așezarea mi
zeră s-a transformat 
intr-un înfloritor oraș 
industrial. Pescarii si 
meșteșugarii au deve
nit specialiști în in
dustria petrolieră. Ra
finăria ultramodernă 
domină orașul. Aici se 
distilează zilnic o ju
mătate de milion de 
barili de țiței trans
portat prin conductele 
care fac legătura cu 
cimpurile de exploa
tare a petrolului. Evo
luția Abadanului sin
tetizează modificările 
produse într-o perioa
dă scurtă in întregul 
Iran. Milioanele de 
tone de petrol înseam
nă miliarde de dolari 
care sint destinate 
dezvoltării țării. în 
perioada martie 1973— 
martie 1974 produsul 
național brut a sporit 
cu 33 1a sută. Pentru 
următoarele 12 luni se 
prevede o creștere su
perioară : 40 1a sută. 
Iranul contează pe ve
nituri petroliere de 
102 miliarde de dolari 
in cursul celui de-al 
cincilea plan. Șahin- 
șahul Iranului. Mo
hammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, a precizat 
prioritățile in dezvol
tarea industrială. Pe 
prim plan se vor afla 
siderurgia, chimia, e- 
lectronica și construc
țiile de mașini.

Iranul îți înfățișează 
monumente care și-au 
păstrat măreția prin 
secole, palate de basm, 
moschei cu superbe 
armonii, așezări ce 
poartă pecetea istoriei. 
Dar țara lui Cyrus și 
Darius impresionează 
pe vizitator nu numai 
prin ceea ce repre
zintă moștenirea glo
riei persane, ci mai 
ales prin prezentul său 
— un prezent de în
noiri vertiginoase care 
atestă vitalitatea unui 
popor angajat în efor
tul major al dezvoltă
rii.

M. RAMURĂ

JUNTA MILITARĂ 
CHILIANĂ VA PLĂTI

100 MILIOANE DOLARI
FIRMELOR NORD

AMERICANE
militară chiliana a ho- 
acorde indemnizații in 
de 68 milioane dolari

Junta 
tărît să 
valoare 
societății nord-americane „Bra
den Copper", fostă proprietară 
a minei chiliene de cupru „El 
Teniente", naționalizată de re
gimul Unității Populare, infor
mează agențiile Reuter și Fran
ce Presse. Un acord in acest 
sens a fost semnat la Santiago 
de Chile de reprezentanți ai gu
vernului chilian și ai companiei 
respective. Indemnizațiile vor 
fi eșalonate pe parcursul urmă
torilor zece ani.

De asemenea, în cursul ulti
melor luni, junta militară chi- 
liană a acceptat să plătească 
indemnizații societăților miniere 
nord-americane „Cerro Corpora
tion" și „Anaconda Company" 
care administrau, înainte de ve
nirea la putere a președintelui 
Salvador Allende, celelalte prin
cipale zăcăminte de cupru ale 
țării. îndeosebi mina „Chiqui- 
camata" — cea mai mare ex
ploatare cupriferă la zi din În
treaga lume.

Acordul intervenit intre socie
tatea „Braden Copper" și auto
ritățile militare de la Santiago 
de Chile fixează la peste 100 
milioane dolari suma totală a 
indemnizaților pe care guvernul 
chilian a acceptat să le plă
tească firmelor nord-americane 
naționalizate în 1971 de guver
nul de Unitate Populară.

DEPUTATI CONSERVATORI
ENGLEZI DEMISIONEAZĂ

Trei dintre deputății Partidului 
Conservator însărcinați să ve
gheze asupra disciplinei de vot 
a deputaților partidului și-au 
prezentat demisia din funcțiile 
lor.

Observatorii politici din capi
tala britanică subliniază că in 
ultimele zile, fostul premier Ed
ward Heath și-a pierdut patru 
dintre colaboratorii cei mai a- 
propiați în domeniul relațiilor 
cu parlamentarii partidului. La 
23 octombrie, lordul Windle- 
sham, liderul opoziției conserva
toare în Camera Lorzilor, a re
nunțat la acest post, pentru a se 
consacra funcției de director ad
junct al unei rețele private de 
televiziune.

CONVORBIRI
BREJNEV-KISSINGER

Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., și An
drei Gromîko, ministrul de ex
terne al U.R.S.S.. au avut, la 
Moscova, convorbiri cu Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A., consilier special al pre
ședintelui Statelor Unite pentru 
problemele securității naționale.

A fost efectuat un schimb de 
opinii asupra stadiului și pers
pectivelor relațiilor bilaterale 
considerate în lumina înțelege
rilor și acordurilor realizate în 
cursul întîlnirilor sovieto-ame- 
ricane la nivel înalt și au fost 
examinate unele probleme in
ternaționale care interesează ce
le două țări.

Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

Eforturile comune și continue 
pante 1a cea de-a doua fază a 
cooperare in Europa, desfășurate în cadrul procesului de nego
ciere și de elaborare a documentelor finale, au condus, in ulti
ma perioadă, ta redactarea unor noi texte.

Astfel, în subcomisia pentru 
știință și tehnică s-a realizat un 
acord general asupra prevederii 
referitoare la transferul rezulta
telor științei și tehnicii moder
ne. Pe baza propunerilor și a 
sugestiilor prezentate de delega
ția română, precum și de dele
gațiile Angliei, Belgiei, Franței, 
R.F.G., S.U.A. și U.R.S.S., în 
textul elaborat se subliniază ro
lul important ce revine studierii 
și transferului noilor rezultate 
ale cercetării tehnico-științifice

ale tuturor delegațiilor partici- 
Coni'erinței pentru securitate și

în dezvoltarea continuă a Coo
perării în acest domeniu a sta
telor participante.

Delegația română s-a pronun
țat pentru eliminarea tuturor di
ficultăților și restricțiilor care 
mai există în calea transferului 
rezultatelor cercetării tehnico- 
științifice, astfel ca de aceste 
rezultate să poată beneficia toa
te țările, fără nici o discrimi
nare și îndeosebi țări în curs de 
dezvoltare, inclusiv cele din Eu
ropa.

• Guvernul norvegian și-a 
reafirmat intenția de a sta
bili în largul coastei nordice 
o zonă națională de pescuit 
inaccesibilă navelor celorlate 
țări, începind cu data de 1 
ianuarie 1975. Proiectul este 
motivat ca o măsură de pro
tejare a industriei piscicole 
a țării. Zonele urmează a a- 
vea lărgimea de 50 mile. Mi
nistrul de stat Jens Evensen 
a precizat că pină la sfîrși- 
tul anului, guvernul norve
gian va angaja negocieri cu 
reprezentanții principalelor 
țări afectate — Marea Brita- 
nie și R. F. Germania.

Evensen a declarat, pe de 
altă parte, că Norvegia men
ține interdicția completă asu
pra explorării și exploatării 
resurselor petrolifere situate 
în platoul continental al țării, 
la nord de paralela 62. El a 
calificat zăcămintele conți
nute de această zonă drept 
„unele dintre cele mai pro
mițătoare din lume“. Grație 
rezervelor exploatate la sud 
de paralela 62, Norvegia este 
pe punctul de a intra, după 
cum se știe, în rîndul pro
ducătorilor importanți de pe
trol ai lumii.
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• FORȚELE NAȚIUNILOR 
UNITE dislocate în Cipru 
au început joi, cu aprobarea gu
vernului de la Nicosia, procesul 
de strămutare a aproximativ 
300 de ciprioți turci din satul 
Tokhni (situat în regiunea de 
sud a țării), în zona nordică a 
insulei, aflată 
sub controlul 
turcești.

Comunicatul 
dat publicității 1 
ționează că această 
fost aprobată „ca un gest de 
bunăvoință pentru facilitarea 
desfășurării procesului schimbu
lui de prizonieri și de „persoa
ne dispărute" în urma ostilită
ților care au avut loc în insulă.

in prezent 
forțelor armate

guvernamental, 
la Nicosia, men- 

acțiune a

Declarație a M.A.E. 
al R. D. Vietnam

• MINISTERUL Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a dat

publicității o declarație în care 
se exprimă sprijinul poporului 
vietnamez și al guvernului R.D. 
Vietnam față de poziția șefului 
statului <
Sianuk, și 
de Uniune 
stabilirea
G.R.U.N.C.

cambodgian, Norodom 
a Guvernului Regal 

! Națională privind re- 
stațutului legal al 
la O.N.U. și expulza

rea lonnoliștilor din organizație.

• ESTE APROAPE SIGUR că 
Marea Britanie va accepta ini
țiativa lansată, joi, de pre
ședintele Franței, Valery Gis- 
card d’Estaing, privind convo
carea unei conferințe la nivel 
înalt a țărilor C.E.E. Această 
propunere a fost bine primită 
de premierul Harold Wilson, se 
arată la reședința acestuia din 
Downing Street nr. 10.

din statele California, Missouri, 
New York și Michigan.

Algeria își va revizui 
poziția față de Portugalia

Comitet australian
pentru recunoașterea 

G.R.P. al R.V.S.
• IN AUSTRALIA a fost creat 

un comitet parlamentar pentru 
recunoașterea Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud. Prin
tre cei 39 de membri ai comi
tetului se află președintele Se
natului și șapte miniștri.

„General Motors" 
a concediat alți 6 000 

de muncitori
• CORPORAȚIA „General 

Motors", principala firmă con
structoare de automobile din 
S.U.A., a anunțat concedierea 
pe o perioadă nedeterminată a 
aproximativ 6 090 de muncitori 
de la uzinele sale de asamblare

• ȘEFUL STATULUI ALGE
RIAN, Houari Boumediene, a 
afirmat că este momentul ca Al
geria să-și revizuiască poziția 
sa față de Portugalia, „deoa
rece condițiile obiective care 
necesită o schimbare în prezent 
sint reunite".

Intr-un interviu acordat pre
sei algeriene, el a declarat că 
actualul regim portughez este 
progresist, dovedindu-și intenția 
de a abandona politica de tip 
colonial și recunoscînd dreptul 
1a autodeterminare al popoare
lor africane aflate încă sub do
minație.
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