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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU TOVARĂȘII DOLORES IBARRURI 
SI SANTIAGO CARRILLO

TOVARĂȘUL NICOLAE CE
a vizitat, sîmbătă, Expoziția de aparate

și instalații pentru activitatea de cercetare
științifică și dezvoltare tehnologică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secre'ar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
vizitat, sîmbătă dimineața, Ex
poziția de aparate și instalații 
pentru activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnolo
gică, organizată cu prilejul Ple
narei Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie.

în această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mă- 
nescu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului.

La sosirea la Institutul de 
Cercetări Chimice — puternică 
și prestigioasă unitate de cer
cetare, care a găzduit dezbate
rile plenarei și expoziția — to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat cu deosebit entu
ziasm, cu multă căldură de 
specialiștii care lucrează aici, 
în manifestarea lor Însuflețită 
găsindu-și expresia sentimentele 
de adîncă dragoste și recunoș
tință față de secretarul general 
al partidului, care, personal, a- 
cordă o atenție permanentă 
orientării și progresului rapid al 
activității de cercetare științifi
că și dezvoltare tehnologică, ri
dicării ei pe un plan superior 
în concordanță cu cerințele ma
jore ale etapei actuale de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

în întîmpinarea secretarului 
general al partidului au venit, 
loan Ursu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, miniștri, președinții 
academiilor de științe, directori 
generali ai institutelor centrale 
de cercetare, rectori ai unor 
institute de învățămînt superior, 
precum și membri ai Biroului 
Executiv al C.N.Ș.T.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să viziteze expoziția.

în acest cadru, secretarul ge
neral al partidului s-a întîlnit 
cu cercetători, proiectanți, ca
dre didactice, specialiști, care 
au participat la lucrările plena
rei C.N.S.T., purtîndu-se un viu 
și fructuos dialog de lucru în 
probleme 'deosebit de importan
te privind măsurile ce trebuie 
luate în vederea participării mai 
hotărîte și mai eficiente a știin
ței și tehnologiei la soluționa
rea obiectivelor complexe cu 
care este confruntată înfăptui
rea programului de dezvoltare 
economică și socială a țării.

Sutele de creații reunite în 
expoziție concretizează o parte 
din rezultatele primei etape a 
acțiunii de transpunere în viață 
a indicațiilor pe care secretarul 
general al partidului le-a dat cu 
un an in urmă în vederea dez
voltării microproducției în uni
tățile de cercetare și proiecta
re, pentru autodotarea acestora 
și înzestrarea laboratoarelor u- 
zinale și a altor unități din e- 
conomie cu aparatură și insta
lații de mare tehnicitate, cu e- 
chipamente de măsură și control 
de înalt nivel tehnic. Expoziția,
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la plenara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

Stimați tovarăși,

Aș dori să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră, tuturor cercetă
torilor din România, un salut 
călduros din partea mea și a 
Comitetului Central al partidu
lui- (Aplauze puternice).

Am vizitat cu interes expozi
ția dumneavoastră și, cu acest 
prilej, am fost invitat să iau 
cuvintul. Aș dori să felicit pe 
acei care au realizat în ultima 
perioadă aparatele de măsură, 
de control pentru cercetare, care 
au fost prezentate în expoziție. 
Ele reprezintă într-adevăr un 
început bun și sper că ceea

ce am reușit să realizăm pe 
această cale va constitui o 
bază pentru a lărgi producția 
in acest sector atit de impor
tant. inclusiv pentru cercetare, 
dar și pentru soluționarea unor 
probleme necesare producției 
noastre.

Am ascultat multe explicații. 
Unele din aparatele expuse 
le-am mai văzut de vreo cinci 
ori pină acum- Sper insă că a 
sasea oară nu vor mai fi pre
zentate tot ca noutăți. (Anima- 

I ție în sală)- Am ascultat, de 
asemenea, explicațiile cu pri
vire la eficiența economică. 
Desigur, n-am avut un aparat 
care să înregistreze rapid și să

facă calcule, dar din ceea ce 
am reținut, fiecare a arătat că 
se realizează economii la im
port de milioane și zeci de 
milioane lei valută. Numai că 
pe anul 1974 a trebuit să pre
vedem la buget un import mai 
mare decit in 1973. Deci, incă 
nu am simțit eficiența econo
mică in reducerea cerințelor de 
valută pentru importuri- Sper 
câ aceste calcule sint reale 
și. cel puțin incepind din 1975, 
se vor reflecta în bugetul țării, 
in sensul de a reduce necesa
rul de valută Ia import, pro- 
ducind această aparatură in 
țară — așa cum a spus fiecare 
din tovarășii care au prezentat

astăzi aceste rezultate. După 
cum vedeți, încep cu o critică. 
(Animație în sală).

Pe plan mai general sper 
că, în cadrul lucrărilor pe care 
le-ați avut ieri și astăzi dimi
neață. ați abordat problemele 
de bază ale dezvoltării cercetă
rii in România. Avem rezultate 
bune. Nu cred că aveți însă 
pretenția să fac acum un bi
lanț- Știu că l-ați făcut dum
neavoastră. Sintem, în general, 
satisfăcuți de ceea ce s-a rea
lizat in ultimul timp în dome
niul cercetării, mai cu seamă 
de orientarea spre care se

(Continuare în pag. a Ul-a)

Torrarifal N.ro’je Ceaușescu. 
secretar geoeral al Parudulu: 
Coce—_st Rynâr. s-a
ca tovarășă Dolores Ibarrun. 
președente-e Partidului Comu
nist din Spar a. ș; Sar.ăaga 
Carrillo. secretar general al 
partidului

La întrevedere au part;c-.pe* 
tovarășii Emil Bodnaraș. Elena 
Ceaușescu. Manea Măneseu. 
Gheorghe Pană, membri ai Co
mitetului Executiv ai C.C. al 
P.C R . Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass. 
membru al C.C. al P C.R.

Au participat, din partea spa
niolă. tovarășii Ignacio Galleg 
și Ramon Mendezona. membri 
ai Comitetului Executiv al Par
tidului Comunist din Spania, și 
Irene Falcon, membru al C.C. 
al partidului.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, s-a 
procedat la o informare reci
procă asupra activității și prin-

etpalelor preocupări ale celor 
două partide frățești, la un 
schimb de opm:: privind unele

temaponale. ale mișcării co.

In spiritul legăturilor tradi
ționale existente intre cele două 
partide, s-a exprimat deplinul 
acord pentru dezvoltarea in 
continuare a relațiilor frățești 
de prietenie și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Spa
nia, in interesul ambelor po
poare. al cauzei unității tuturor 
partidelor comuniste și munci
torești. al triumfului păcii, de
mocrației și socialismului in 
lume.

Ducă convorbire. Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R— a 
oferit un dejun In cinstea to
varășilor Dolores Ibarruri și 
Santiago Carrillo.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Emil Bodnaraș,

Elena Ceaușescu. Gheorghe 
Cioară. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekaș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă. Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica, Ilie 
Verdeț. Ștefan Voitec, Constan
tin Bâbălău, Cornel Burtică, 
Miron Constanrinescu, Mihai 
Dales. Mihai Gere. Ion Pâțan, 
Ștefan Andrei. Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

De asemenea, au luat parte, 
tovarășii Ignacio Gallego. Ra
mon Mendezona. Irene Falcon.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Dolores Ibarruri au toastat pen
tru întărirea prieteniei și soli
darității dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Spania.

întilnirea și dejunul s-au des
fășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, deplină înțele
gere reciprocă și cordialitate ce 
caracterizează relațiile dintre 
cele două partide.

ACORDAREA PREMIILOR C.C. Al U.T.C. 
ORGANIZAȚIILOR U.T.C. EVIDENȚIATE 

1N ÎNTRECEREA „TINERETUL - 
FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN“
— PENTRU ANUL 1973 —

Pentru rezultatele obținute în întrecerea „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului 
înainte de termen" Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist a atribuit următoarele 
premii :

1. Premiul special — Organizației municipa a U.T.C., — Organizației județene Brăila a

le București a U.T.C. U.T.C. — Organizației U.T.C. din cadrul

2. Locul I — Organizației județene Bihor a M.A.N.

U.T.C.

3. Locul II — Organizației județene Arad a

8. Premiul pentru industrie — Organizației

județene Bihor a U.T.C.

U.T.C. 7. Premiul pentru agricultură — Organizației

4. Locul III — Organizației județene Galați județene Ialomița a U.T.C.

a U.T.C. 8. Premiul pentru munca voluntar-patriotică

5. Mențiuni — Organizației județene Prahova Organizației județene Hunedoara a U.T.C.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist adresează felicitări tinerilor, organelor 
și organizațiilor U.T.C. pentru rezultatele obținute în diferite sectoare de activitate și transmite 
urări de noi succese întregului tineret, exprimînd totodată convingerea că atribuirea acestor premii 
constituie un factor mobilizator în intensificarea participării tineretului alături de toți oamenii 
muncii la eforturile creatoare de muncă și creație pentru a intimpina cu rezultate deosebite cea de 
a XXX-a aniversare a eliberării patriei și cel de al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Brașov Întreprinderea „Rulmentul"
a primit diploma de onoare

și drapelul de fruntașă pe ramură
întreprinderii „Rulmentul" din 

Brașov i s-a decernat în aceste 
zile diploma de onoare și drape
lul de fruntașă pe ramură pen
tru rezultate deosebite obținute 
în anul 1973. Ziua de 1 Mai este 
întimpinată aici cu noi realizări. 
Cifrele preliminarii indică de 
pildă o depășire a producției 
globale cu 15 900 000 lei, a pro
ducției marfă cu 4 643 OO0 lei, 
realizîndu-se 19 000 de rulmenți 
peste plan. Depășirea înregistrată 
la export este de 7 430 000 lei

ÎN ÎNTÎMPINAREAZILEI DE1MAI
A

valută. Contribuția tinerilor din 
întreprindere, care formează 70 
la sută din totalul angajaților, 
este deosebit de valoroasă. Co
mitetul U.T.C. al secției rectifi
care a organizat o acțiune patrio
tică pentru sortarea și aranjarea 
în depozit a inelelor care urmau 
să fie rectificate contribuind 
astfel la o mai bună ritmicitate 
a operațiilor pe fluxul tehnolo
gic. La secția montaj general ti
nerii au efectuat în timpul liber 
operația de montare efectivă a 

rulmenților și numeroase operații 
auxiliare în sprijinul asigurării 
unui front de muncă larg. Tine
rii lăcătuși și electricieni de la 
bazele, de întreținere ale secțiilor 
productive au întreținut și repa
rat mașinile secțiilor pe care le 
deservesc iar cei de la mecanic 
șef s-au angajat ca trimestrial în 
timpul liber să execute o repara
ție capitală a unei mașini de 
complexitate medie. In acest 
scop s-au format trei echipe de 
lăcătuși-electricieni și o echipă 

de prelucrări prin așchiere. 
tivit alea voluntară a acestor e- 
chipe echivalează cu 15 zile de 
muncă ale tinerilor din atelierul 
respectiv. La secția autodotări ti
nerii s-au angajat ca la fiecare 
sfîrșit de trimestru să predea 
secțiilor productive un aparat de 
control tealizat prin muncă pa
triotică. Numărul orelor de mun
că patriotică prestate pină în 
prezent de acești tineri, în spri
jinul producției, se ridică la cir
ca 2000. Acestora li se adaugă

colectarea a 440 tone de fier 
vechi și alte acțiuni de înfrumu
sețare a întreprinderii, amenaja
rea microcomplexului sportiv de 
pe lingă întreprindere, a spațiilor

verzi în jurul blocurilor de către 
tineret, pentru care s-au efectuat 
în total 16 000 ore.

ADINA VELEA CROSUL TINERETULUI 
înaintea marii finale 

• Campionii Bucureștiului
Ieri, pe o vreme excelentă, 

care i-a surprins chiar și pe 
meteorologii cei mai optimiști, 
aproape 800 de tineri sportivi 
și-au instalat caravana multico
loră pe gazonul terenului cen
tral de la Stadionul Tineretu
lui. Ei aveau să fie „actorii" ce
lor 6 curse aprige, la capătul 
cărora i-am cunoscut pe cam
pionii fazei pe Capitală a „Cro
sului Tineretului", pe cei care, 
sâptămina viitoare, la 4 mai, 
vor lua startul alături de câști
gătorii întrecerilor similare 
disputate in cele 39 de județe, 
in cadrul finalei pe țară a 

marii competiții aflate la cea 
de-a VII-a ediție.

Erau prezenți la startul celor 
6 curse organizate pe categorii 
de vîrste, pentru fete și băieți, 
campionii celor opt sectoare, 
reprezentanți ai organizațiilor 
U.T.C. din Construcții. I.T.B., 
Sănătate. M.I., M.A.N. și stu- 
denți. După festivitatea de 
deschidere — o revărsare de 
coloane cu steaguri, steme și 
pancarte pe care au deschis-o

VIOREL RABA

(Continuare în pag. a Il-a)
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fotbal CROSUL TINERETULUI
înaintea marii finalexxiv Surprize puține, 

goi uri multe!
POLI. TIMIȘOARA - PE

TROLUL 3—2 (1—1).
Cei aproape 20 000 de specta

tori timișoreni, ca și un număr 
mare de telespectatori, au avut 
prilejul să urmărească, în ..des
chiderea'* etapei a 24-a, simbă- 
tă. un meci viu disputat. în 
care s-au marcat cinci goluri, 
semnale de Bojin (min. 19). 
Mehedințu (min. 50) și Dașcu 
(min. 69) pentru gazde, respec
tiv Istrătescu (min. 24) și Ște- 
fănescu (min. 63) pentru ploieș- 
teni.

STEAUA — STEAGUL ROȘU 
2—2 (1—1).

Steliștii înregistrează al 4-lea 
draw din retur ; amintim că ele
vii lui Teașcă n-au mai gustat 
din „cupa victoriei" de la 10 mar
tie. In partida de ieri, oaspeții 
au deschis scorul prin Papuc 
(min. 3), iar Năstase a egalat 
in min. 40. Brașovenii preiau,

CL AS AME
1. UNIV. CRAIOVA
2. DINAMO
3. F.C. CONSTANȚA
4. F.C. ARGEȘ
5. STEAGUL ROȘU
6. U.T.A.
7. JIUL
8. STEAUA
9. C.S.M. REȘIȚA

10. POLI. TIMIȘOARA
11. A.S.A. TG. MUREȘ
12. „U“ CLUJ
13. SPORTUL STUDENȚESC
14. RAPID
15. C.F.R. CLUJ
16. PETROLUL
17. S.C. BACAU
18. POLI. IAȘI

REZULTATELE DIVIZIEI
SERIA I

Metalul Plopeni — Oțelul Ga
lați 3—3 ; Constructorul Galați — 
Victoria Roman 1—0 ; Petrolul 
Molnești — Progresul Brăila 
0—0 ; Metalul Mija — Celuloza 
Călărași 3—1 ; Gloria Buzău — 
C.S.M. Suceava 3—0 : C.S.U. Ga
lați — S.C. Tulcea 2—2 ; Viito
rul Vaslui — F.C. Galați 1—1.

După 25 de etape, Gloria Bu
zău se menține pe primul loc. 
acumulind 34 de puncte, urmată 
de C.S.M. Suceava cu 32 punc
te și Știința Bacău (32).

SERIA A II-A
Progresul Buc. — Electropute- 

re Craiova 3—0 ; C.S. Tirgoviște 
— Dinamo Slatina 3—0 : Minerul 
Motru — Tractorul Brașov 1—0 : 
Nitramonia Făgăraș — Metalul 
Drobeta 4—0 ; Flacăra Moreni — 
C.S. Rm. Vilcea 1—0 ; Metrom 
Brașov — S.N. Oltenița 5—1 : 
Metalul Buc. — Dunărea Giur
giu 1—0 ; Gaz Metan Mediaș — 

din nou, conducerea : în min. 52, 
înscrie Gyorfi. și Smarandache 
egalează in min. 75.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— RAPID 3—1 (1—0)

Au marcat, in ordine. Bălan 
(min. 3), Țarălungă (min. 60), 
Manea (min. 63), Bălan (min. 
75).

A.S.A. TÎRGU MUREȘ — „U* 
CLUJ 2—0 (1—0)

Mureșan (min. 43) și Naghi 
(min. 69) sint autorii golurilor 
victoriei.

DINAMO — POLITEHNICA 
IAȘI 5—2 (1—0)

Cele șapte goluri au fost în
scrise de Dumitrache. de două 
ori (min. 56 și min. 61), Dinu 
(min. 15). Dudu Georgescu (min. 
58). respectiv Ailoaie (min. 75), 
Cheran (min. 85), și Simionaș 
(min. 90).

NT
24 15 4 5 49—27 34
24 12 6 6 37—24 30
n 12 4 8 37—26 28
24 12 3 9 35—34 27
24 10 6 8 27—20 26
24 11 4 9 26—28 26
24 M 5 9 31—26 25
24 9 7 8 30—25 25
14 8 8 8 31—27 24
24 8 8 8 27—29 24
21 10 4 10 31—39 24
24 9 5 10 22—20 23
24 9 3 12 29—29 21
24 7 7 10 23—30 21
24 7 6 11 24—37 ta
24 7 5 12 21—31 19
24 7 4 13 25—36 18
24 7 3 14 26—41 17

B
Carpați Brașov 2—0 ; Șoimii Si
biu — Autobuzul Buc. 2—1.

Echipa „Șoimii" Sibiu a tre
cut pe primul loc in clasament, 
la egalitate de puncte, 35, cu 
C.S. Rîmnicu Vilcea. Urmează 
Tractorul Brașov cu 28 de 
puncte.

SERIA A III-A
Olimpia Satu Mare — Olimpia 

Oradea 1—0 ; Metalurgistul Cu- 
gir — Minerul Baia Mare 1—0 ; 
Minerul Cavnic — Industria 
Sirmei Cimpia Turzii 1—0 ; 
Vulturii Lugoj — Minerul Ani
na 3—1 ; Textila Odorhei — Glo
ria Bistrița 2—0 ; Unirea Arad — 
C.F.R. Timisoara 0—0 : U.M. Ti
mișoara — Victoria Cărei 4—0 : 
F.C. Bihor — Mureșul Deva 
1—1 : Corvinul Hunedoara — 
Arieșul Turda 1—1.

Olimpia Satu Mare se deta
șează in clasamentul seriei a 
3-a. conducind. acum, cu 35 
de puncte: urmează F.C. Bihor 
și U.M. Timișoara cu cite 29 de 
puncte.

JIUL — SPORTUL STUDEN
ȚESC 1—0 (1—0)

A marcat Libardi în min. 10.
C.F.R. CLUJ — F.C. CON

STANȚA 0—1 (0—1)
Unicul gol al meciului l-a 

„semnat" Tănase (min. 36).
C.S.M. REȘIȚA — U.T.A. 2—0 

(0-0)
Au marcat : Beldeanu (min. 

46). Voinea (min. 66).
F.C. ARGEȘ — S.C. BACAU

1—0 (1—0)
A înscris Radu (min. 33).

Etapa viitoare
(JOI 2 MAI)

F. C. Constanța — Universi
tatea Craiova. Rapid — Jiul Pe
troșani. Spartul studențesc — 
F.C. Argeș. Steagul roșu Bra
șov — C.F.R. Cluj, U.T.A. — 
A.S.A. Tirgu Mureș, Politehnica 
Timișoara — Dinamo, „U“ Cluj 
— C.S.M. Reșița, Petrolul Plo
iești — Steaua și Politehnica 
Iași — S. C. Bacău.

RUGBI:
Doar sâ semneze 

prezența
De mult nu am văzut echi

pa Dinamo mai dernieă de 
victorie ca in partida de ieri, 
cu Politehnica ; scar fi
ul : 39-a. Iată si autorii vic
toriei categorice a dinamo- 
v iști lor : Nica (o iacercare. 
doua lovituri de pedeapsă o 
Ieșitură de picior cântă si 
două transformări). Aleea. 
Ion Aurel. Homar. Constan
tin (cile o încercare si o 
transformare) șî Caraimar. le 
transformare). Dinamovistii 
au înregistrat a patra s icteric 
consecutivă din actualul se
zon. jar ieșenii u eșec neaș
teptat. încă din primele mi
nute jucătorii dinamovistl 
ineeareă vigilenta ieșenilor. 
Mica, fiind animatorul ți au
torul primelor puncte. Slaba 
ripostă a studenților, apatia 
in joc. lipsa de concentrare, 
loviturile de pedeapsă ratate, 
iată ce a caracterizat jocul 
echipei oaspete, venită doar 
să semneze in condica de 
prezență a eampinnaiului. 
Este foarte adevărat eă ie
șenii au prezentat o forma
ție eu patru indisponibilități, 
(la care am adăuga noi ți 
lipsa 1* acest joe a antreno
rului principal Drobotă). dar 
pregătirea intregii echipe ni 
s-a părut slabă. Oare recen
tul turneu din Italia să fi 
vlăguit intr-atita puterile 
unei intregi formații 7 Arbi
trul Rene Chiriac. care a ar
bitrat foarte bine, ne spunea

(Urmare din pa". 1)

tinerii în uniforme albastre — 
s-a făcut auzit primul pocnet 
al pistolului de start. Plecare 
rapidă. Emoții în tribuna pli
nă... Curind. profesorul Flavin 
Filip care conducea oficialii, 
s-a văzut aglomerat de foile de 
concurs care notau ciștigătorii 
și timpii lor. Transcriem nu
mele primilor doi sportivi cla
sați in fiecare cursă și care, 
conform regulamentului. au 
drept de participare la finala 
pe țară : CATEGORIA 15—ÎS 
ANI — fete — Aristița Mare» 
(Șc. gen. nr. 58) și Georgeia 
Ion (Șc. gen. nr. 1) ambele din 
sectorul III ; băieți — Constan
tin Bumuz (Șc. gen. nr. 175, 
sector VIII) »i loan Cojocaru 
(Liceul energetic, sector V). 
CATEGORIA 17—19 ANI — 
fete — Gerabiena Tache 
(Grupul școlar chimie, sector 
IV) și Felicia Sulu (Șc. prof. 
Electromagnetica, sector VI> ; 
băieți — Uie Buzuleac (Grupul 
școlar I.O.R.. sector IV) și la
inică Chelu (Șc. prof. Electro
magnetica. sector VI). CATE
GORIA PESTE 19 ANI — fete 
— Profira Lungu (LC.T.B.. sec
tor VII) și Elena Popa iCAT.C. 
Jilava, sector V) ; băieți — 
loan Dălălâu (Dinamo Băr.easa) 
și Costel Ifrirr. (Uzinele ..Repu
blica" sector III). Cursa cea 
mai disputată și cu cea mai 
numeroasă participare — cea a

că de mult na i-a văzut pe 
ieșeni prezentindu-se așa de 
slab intr-o partidă eficialâ- 

Alte rezultate : Steaua —
Vulcan 58-6 (partida s-a dis
putat miercuri). Univers a- 
tea Timișoara — Grivita Ro
șe 9-4. Agro-xxr.ia C’.u. — 
Sportul Siuder-.esc 3-»

o Sunbăti ta IneaBtaSea 
La Bourgei. mir-o partidă 
astral*. Seăectioeiata arma
tei franceze a ănvias forma
lă* Stea ua Dac wrest. ea teo- 
rwl de 19-ÎL

GABRIEL FLOREA

HANDBAL:
Campioanele învinse 

in repriza secundă
Cea ce-a 5-a etapă a di- 

viziei A de har.dbal a debu
ta: cu meciul dintre echipele 
feminine fruntape. I1-F.S. și 
Universitatea București, pro
grama* '.*nbâ:ă după amiază, 
pe stadtoonl Tineretului. Par
ia a fost echilibrată, pur

tând. de la început, amprenta 
unei dispute dirze. dar cu 
numeroase greșeli de ordin 
tehnic ș: tactic. în pnma re
priză. campsonaeie — stu
dentele de la LE.F.S. — s-au 
dovedi: mai eficace, reușind 
să conducă, după 30 de mi
nute. cu 7-5. La reluare. 
Universitatea a forțat ntmul 
și in min. 35, tabela de mar
caj a indicat un scor egal. 
7-7. Din acest moment. ..ele
vele" antrenorului emerit, 
C. Popescu, încep să-și im
pună jocul, greșesc mai pu

juniorilor mici. Un clasament 
neoficial al sectoarelor, după 
numărul de sportivi clasați in 
primele șase locuri, arată ast
fel : III, IV, VI. Aplauzele s-au 
adresat deopotrivă atit cîștigă- 
torilor. cit și sportivilor care au 
făcut frumoase demonstrații 
de judo, box și gimnastică mo
dernă in completarea acestei 
manifestări tinerești.

• Timisoara
In prezența unui numeros pu

blic, pe aleile din jurul stadio
nul ..1 Mai" din Timișoara s-au 
desfășurat întrecerile etapei ju
dețene a „Crosului tineretului", 
ediția 1974. La start s-au ali
niat 540 de concurenți. reprezen
tând mai multe asociații sporti
ve din județ, care și-au dispu
tat intiietatea Ia trei categorii de 
virstă. făcind o bună propagan
dă acestor curse de fond. Iată 
ș. numele primilor doi clasați. 
Fete. 15—16 ani: Valonia Platon 
(Grupul școlar M.I.U.), Tania 
Pacer (Liceul Sinicolaul Mare), 
17—19 ani: Maria Pera (Grupul 
școlar M.I.U.), Veronica An- 
drușea (Școala din Recaș), pes
te 19 ani: Maria Moț (Electro- 
Banat. Timișoara), Petronela 
Popa (Liceul agricol Ceacova). 
Băieți. 15—16 ani: Mihai Crăciun 
(Liceul Recaș), Samuil Borbura 
(Liceul energetic Timișoara),

țin decât adversarele lor ți 
termină -Învingătoare la li
mită. cu 12-11. avînd cele 
mai bune realizatoare in Si
mona Arghir și Doina Furcoi, 
care au înscris cite 4 goluri. 
Astfel. Universitatea conduce 
in clasament cu 9 puncte.

Handbalistele de la Rapid 
au înregistrat a doua victo
rie. dlspumnd. pe teren pro
priu. de Textila Buhuși. cu 
16-13. L-derul seriei secunde. 
Universitatea Timisoara a 
realizat scocul etapei, intre- 
oed cu »-5 formația femi
nină CA.M. Sibio iar Coo-

ga: ra 14-12 in fata Uaiver- 
s it orii lăți, tn campionatul 
■nas ulia. C-S.U. Galați - 
CAM. Reșița 19-17. Indepen
denta Sibiu — A-S.A. Tg. 
Mureș 27-29.

M LERESCU

CICLISM : 
„Cursa munților"

Rutierii noștri vor lu* 
P»rte la o nou* confrun
tare ru caracter internațio
nal. Este vorba de tradițio
nala prob* de fond „Cursa 
munților". organizată de 
clubul sportiv .,Dinamo". în 
zilele de 3—5 mai. la startul 
cărei* se vor alinia și pe
el a Ieri de la Ruda Hvezda— 
Plsen. Dinamo—U.R.S.S. și 
Dinamo Berlin, cluburi care 
in fiecare an au trimis re
prezentative puternice. Ast
fel. disputa se anunță de un 
ridicat nivel și va constitui 
un ultim (și sever) test al 
rutierilor noștri înaintea 
„Cursei Păcii".

Ca de obicei, „sediul" aces
tei intreceri va fi Sinaia, de 
unde se va da startul in cele 
trei etape, după rum urmea
ză; vineri 3 mai, etapa I Si

17—19 ani: Mihai Gaeș, Aurel 
Moldovan (Electromotor), peste 
19 ani: Ion Țepeș (Liceul agri
col Lugoj) și Lucian Jorumpan 
(Grupul școlar M.I.U.).

I. DANCEA

• Tîrgoviște
La Tîrgoviște s-a desfășurat 

etapa județeană a Crosului Ti
neretului, competiție care a re
unit la start peste 1 000 de ti
neri și tinere din municipiu și 
comunele județului Dîmbovița, 
cei mai buni din cei peste 30 000 
de participanți la etapele de 
masă. întrecerile, pe categorii 
de virstă, au intrunit concurenți 
de valori apropiate. Iată ciști
gătorii: categoria 15—16 ani. fete 
(800 m): Emilia Vișan — Școa
la generală Nucet; băieți (1500 
m); Ion Stănoiu — Grupul șco
lar chimic Găești: categoria 
17—19 ani. fete (1 000 m): Con
stantina Dumbravă — Grupul 
școlar chimic Găești; băieți 
(2 000 m): Ion Tircă — Liceul 
Pucioasa: categoria peste 19 ani, 
fete (1 000 m): Elena Constantin 
— Liceul Titu; băieți (3 000 m); 
Ștefan Nae — Uzina de utilaj 
petrolifer Tîrgoviște. Ciștigăto
rii au primit diplome și mate
riale sportive.

MIȘU AVANU

naia—Chichiș—Sinaia, 120 
km., simbătă 4 mai. etapa 
a Il-a. Sinaia-Bănești—Si
naia (Furnica), 85 km. (in 
ambele startul la ora 14) și 
ultima etapă. duminică 5 
mai. Sinaia—Ploiești — Bucu
rești. 120 km., cu sosirea pe 
velodromul Dinamo, in ju
rul orei 12.

EM. I.

OINĂ: 
Primele surprize

în mai multe localități din 
țară au continuat jocurile 
din prima etapă a „Cupei 
României*, competiție des_ 
dusă echipelor de o:nă ale 
asociațiilor sportive din în
treprinderi. studențești, mi
litare și din mediul rural. 
O largă participare s-a inre- 
gistrat in județul Neamț, 
urțde un număr de 36 for
mații s-au întrecut la faza 
pe centre de comune. Dintre 
acestea s-a detașat Biruința 
Gherăiești, ciștigătoarea ul
timei ediții a ..Cupei U.T.C." 
la oină.

Pe stadionul din Birlad. 
și-au disputat șansele cinci 
echipe din județul Vaslui. 
Victoria a revenit unei for
mații înființate de scurt 
timp. Rulmentul Birlad. 
Confirmind așteptările, vi- 
cecampioana republicană de 
anul trecut. Viața nouă-Ol- 
teni a ciștigat întrecerea cil 
cele mai bune echipe din 
județul Teleorman. O plă
cută surpriză a furnizat tî- 
năra formație Gloria—Uzi
nele Republica București, 
care a reușit să dispună de 
formațiile Dinamo și Uni
versitatea București, califi- 
cindu-se, pentru prima oară, 
in etapa superioară a „Cu
pei României".

M, L.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis Maiestății Sale Imperiale HIROHITO, 
împăratul Japoniei, următoarea telegramă :

lini este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia săr
bătorii naționale a Japoniei — ziua de naștere a Maiestății 
Voastre — cordiale felicitări și cele mai bune urări de să
nătate personală, de pace și prosperitate poporului japonez 
prieten.

Exprim convingerea că relațiile româno-japoneze vor cu
noaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două națiuni 
ale noastre, al păcii și colaborării internaționale.

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-miniștru al guvernului 
Republicii Socialiste România, a trimis primului-ministru al 
Japoniei, KAKUEI TANAKA, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Japoniei îmi oferă plăcuta ocazie 
de a vă adresa. Excelență, calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate personală, de bunăstare poporului japonez prieten.

Cu ocazia zilei naționale a 
Japoniei, George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe, a

Plecarea reprezentanților președintelui
Republicii Socialiste Romania 

la ceremonia de doliu in memoria 
președintelui federal al Republicii

Austria, dr.
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va fi reprezentat la 
ceremonia de doliu in memoria 
președintelui federal al Repu
blicii Austria, dr. Franz Jonas, 
de tovarășii Ștefan Voitec. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Vasile Gliga. adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Du
mitru Aninoiu. ambasadorul 
României la Viena.

Vizitele primului ministru 
al Finlandei

Duminică, primul ministru 
al Finlandei, Taisto Kalevi Sor- 
sa, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au fost oaspeții ju
dețului Suceava. Cu acest pri
lej. au fost vizitate monumente 
istorice și de artă de la mănăs
tirile Humorului, Voroneț, Mol- 
dovița. Sucevița. Dragomirna, 
precum și atelierul de ceramică 
neagră al meșterilor olari din 
Marginea. La aceste obiective 
oaspeții au fost intimpinați de

Sosirea in Capitală a vicepremierului
pentru problemele economice

in guvernul sirian,

Duminică, a sosit in Capitală. 
Mohamed Haydar, vicepremier 
pentru probleme economice in 
guvernul sirian, care face o vi
zită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost salutat de Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale. Bujor Almășan. ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți) Emilian Man- 
ciur, ambasadorul României la 
Damasc, și Muhsen Sayadi. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 

trimis o telegramă de felicitare 
lui Masayoshi Ohira. ministrul 
de externe al Japoniei.

Franz Jonas
Duminică după-amiază. la ple

carea de pe aeroportul Otopeni 
au fost prezenți tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil și Ion Pățan. 
vice-prim-miniștri ai guvernului. 
George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, alte persoa
ne oficiale.

Era de față Tassilo Ogrinz. 
Însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Austriei la București.

Justin Moisescu. mitropolitul 
Moldovei și Sucevei.

Pe parcursul vizitei, oaspeții 
finlandezi au fost însoțiți de 
Miu Dobrescu, președintele Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui popular al județului Suceava 
și Ion Cosma. ministrul turismu
lui. Au fost prezenți. de aseme
nea, Constantin Vlad. ambasado
rul României la Helsinki, și 
Pentti Martin Suomela. amba
sadorul Finlandei la București.

MOHAMED HAYDAR
Republicii Arabe Siriene la 
București.

★
Mohamed Haydar. vicepremier 

pentru problemele economice in 
guvernul sirian, s-a născut, in 
anul 1931, in guvernoratul Lat
takia.

După terminarea cursurilor 
primare și secundare, urmează 
studiile universitare la Da
masc. luindu-și licența in drept. 
A desfășurat, timp de 10 ani. o 
amplă activitate in invățămint. 
fiind numit apoi in Ministerul 
Reformei Agrare. A fost ales, 
după aceea, guvernator al guver- 
noratului Hassake. în continua
re. a avut funcții de răspunde
re in organizația din Damasc a 
Partidului Baas Arab Socialist.

în anul 1971. devine ministru 
al agriculturii și reformei agra
re. iar din 1972. este și vicepre
mier al guvernului . sirian. In 
anul 1973. este numit vicepre
mier pentru problemele eco.no- , 
mice in guvernul Republicii 
Arabe Siriene, funcție pe care 
o deține în prezent.

Mohamed Haydar este, înce- 
pind din anul 1970 — după 
Mișcarea de Redresare din no
iembrie — membru al Comanda
mentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, iar in 1971 
este ales și membru al Coman
damentului Național al Partidu
lui Baas Arab Socialist — orga
nele conducătoare ale partidu
lui.

Mohamed Haydar este, de ase
menea. membru al Conducerii 
Centrale a Frontului Național 
Progresist din Republica Arabă 
Siriană.

cu sediul în București, ”
str. C.A. Rosetti nr. 5, sectorul 1, U

j ANGAJEAZĂ [
Q în condițiile legii 12 și cu buletin de Capitală 
p sau comune subordonate, următorul personal 

de alimentație publică, necesar pentru unita
tea AUTOEXPRES situată pe șoseaua Bucu- 

rești-Pitești km, 36 :
• Ospătari

] • Bufetiere
] • Ajutori ospătari

• Muncitori necalificați
Doritorii se vor adresa Biroului personal de 

la adresa sus indicată.

FABRICA DE ZAHĂR GIURGIU
str. Păcii nr. 60

F-    . . —a ■—i r—i ■—i r—■ r—a . H4 -S L- 4 8—J Ue-J * 1 * 1 L.-I l—l 1—J 1—J L—JI—1 L

ANGAJEAZĂ
in condiții de studii și stagiu prevăzute de Legea 12/1971 

pentru fabrica de acid citric, următoarei'' posturi :
• INGINER AUTOMATIST -ELECTRONIST
• TEHNICIAN AUTOMATIST-ELECTRONIST
• MUNCITORI CU ÎNALTĂ CALIFICARE, AUTOMA- 

TISTI SI ELECTRONIȘTI.

Roi ânia-film prezintă Întoarcerea de la Moscova a delegației

* .... . îi

SjLLD1r si1

ADIO

O producție a studiourilor ..Lenfilm" 1972. Scenariul ; Viktor 
Merejko, regia : Vitali Melnikov, imaginea : Iuri Veksler, mu
zica : V. Cistiakov. Cu : Liudmila Zaițeva. Oleg Efremov. Mi
hail Korionov, Natalia Gundareva, Viktor l’avlov, Aleksandr 
Demianenko. Borislav Brondukov. Tania Doronina, Sașa Veder
nikov, Janna Blinova.

O producție a studiourilor „Lenfilm" 1972. Scenariul : Leonid 
Zorin, regia : Serghei Mikaelian, imaginea : E. Mezențev, mu
zica : V. Basner. Cu : Andrei Miagkov, Larisa Malevannaia, 
E. Vitorgan, L. Kasatkina, M. Kozakov, E. Kopeiian, N. Volkov. 
T. Sovci, A. Solonițin, V. Tatosov, A. Tveleneva.

U. T. C care a participat la lucrările
celui de al XVII-lea Congres al U.T.C.L 

din U. R. S. S.
S-a înapoiat în Capitală 

venind de la Moscova, de
legația Uniunii Tineretu
lui Comunist, 
tovarășul Ion 
fănescu. prim

condusă de 
Traian Ște- 
secretar al

C.C. al U.T.C.. ministru pen
tru problemele tineretului, 
care a participat la lucrările 
celui de-al XVII-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S.

• DOMNUL DIOSDADO MA
CAPAGAL — cunoscut om poli
tic filipinez. fost președinte al 
Republicii Fiîipine in perioada 
1961—1965. in prezent membru 
al Consiliului pentru politică ex
ternă. in Consiliul de Stat și in 
Consiliul Național al Securității 
— care, la invitația Marii Adu
nări Naționale ne vizitează țara, 
a făcut duminică o călătorie in 
județul Prahova. în cursul di
mineții. a avut o întrevedere la 
consilia! popular județean cu 
Nicolae Pavelescu, vicepreședin
te al consiliului. In continuare, 
au fost vizitate unele instalații 
ale Combinatului petrochimic de 

■>: Brazi, Cooperativa agricolă de

producție Bucov și Muzeul 
„Peleș" dih Sinaia.

Oaspetele a participat, de a- 
semenea, la un dejun oferit de 
Consiliul popular al județului 
Prahova.

• DUMINICĂ la Ministerul 
Construcțiilor Industriale a avut 
loc semnarea contractului pen
tru realizarea de către ARCOM 
a clădirii Parlamentului din 
Capitala Republicii Democrate 
Sudan.

La semnarea contractului au 
fost de față Ion Pățan. vice- 
prira-ministru al guvernului. 
Matei Ghigiu, ministrul cons
trucțiilor industriale, precum și 
Mustafa Osman, ministrul lu
crărilor publice din R.D. Sudan.

t
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CU VÎ NT ARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la plenara Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie

(Urinare din pag. I)

merge de a se soluționa acele 
probleme care sint legate de 
dezvoltarea economică și soci
ală. in ritm intens, a patriei 
noastre-

Avem aici multe lucrări rea
lizate în diverse institute, care 
se aplică în producție și dau 
deja rezultate bune. Rezultatele 
pe care le-am obtinut în aceas
tă direcție în ultimii ani sper 
să constituie — și aș dori să 
constituie — o bază pentru a 
intensifica legarea mai strinsă 
a cercetării cu necesitățile dez
voltării tării noastre. Conduce
rea partidului nostru apreciază 
în mod deosebit eforturile și 
rezultatele pe e're le obțin 
cercetătorii noștri.

Așa cum am mai discutat și 
in alte împrejurări, pînă la 
urmă cercetarea trebuie să răs
pundă necesităților societății 
într-o etapă dată — și Româ
nia se găsește într-o etapă a 
dezvoltării sale rapide- Dorim 
să lichidăm cit mai repede ră- 
minerea în urmă de la care am 
pornit, să ridicăm nivelul ge
neral de dezvoltare a tării 
noastre, din punct de vedere 
material și spiritual, dar mai cu 
seamă din punct de vedere al 
bazei materiale — să ajungem 
intr-un timp cit mai scurt la 
nivelul țărilor dezvoltate. A- 
ceasta nu se poate realiza însă 
fără a așeza la temelia a tot 
ceea ce înfăptuim, cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnolo
giei contemporane-

Programul de dezvoltare pen
tru cincinalul viitor va fi, de 
asemenea, destul de vast. Avem 
în vedere să continuăm in

VIZITAREA EXPOZIȚIEI
(L’rmare din pag. 1)

care cuprinde realizări repre
zentative ale unui număr de 35 
de unități de cercetare și pro
iectare. catedre de invățămim 
superior, secții și ateliere d.n 
Întreprinderile industriale, i- 
lustrează capacitatea de crea
ție științifică și tehnologică a 
colectivelor de muncă din aces
te unități.

în același timp, ea evidențiază 
potențialul important de care 
dispun ramurile industriei 
noastre pentru a-și înnoi conti
nuu baza tehnologică in scopul 
creșterii nivelului calitativ si 
randamentului producției, efici
enței întregii’ activități.

Apreciind rezultatele bune ob
ținute pină în prezent, secreta
rul general al partidului a re
marcat in mod critic faptul că 
nu întreaga gamă expusă de apa
ratură și instalații pentru activi
tatea de cercetare științifică și 
dezvoltarea tehnologică, prezin
tă un caracter de noutate, că 
lipsesc încă o serie de produse 
de acest gen care continuă să 
fie importate. deși există ca
pacitatea de creație, baza mate
rială necesară pentru produce
rea lor in țară.

Sint vizitate la Început sălile 
rezervate unităților de cerceta
re din domeniile energeticii, e- 
lectronicii. electrotehnicii, auto
maticii. sectoare de importanță 
deosebită pentru progresul În
tregii noastre economii.

Miniștrii de resort, conducăto
rii unităților de cercetare și 
proiectare, specialiștii prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai recente realizări care 
reflectă preocuparea pentru în
deplinirea sarcinilor date de se
cretarul general al partidului cu 
privire la tipizarea și unificarea 
aparaturii de automatizare. 
Semnificative sint în acest sens 
echipamentele pentru comandă 
program numerică a mașinilor 
unelte, inclusiv instalațiile de 
testare și verificare a acestora 
în întreprinderi, precum și dis
pozitivele speciale destinate în
cercărilor în sistemul energetic 
național și în centrale electrice, 
care permit reducerea consu
mului de energie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă conducerii Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini-Unelte și Electrotehnicii, 
specialiștilor din acest domeniu 
să-și intensifice preocupările in 
direcția asimilării unui mare nu
măr de echipamente de automa
tizare, de aparate de măsură și 
control, atrăgind atenția că a- 
cestea reprezintă uneori pină 
la 30-35 la sută din valoarea 
mașinllor-unelte și a altor uti
laje de Înaltă tehnicitate, astfel 
incit, in cel mai scurt timp, să 
fie redus substanțial importul 
de asemenea aparataj.

Urmează un alt important sec
tor de cercetare și dezvoltare 
tehnologică — cel al chimiei. 
Așa cum o atestă exponatele va
loroase înmănunchiatt in ex
poziție,. cercetătorii din acest 
domeniu și-au adus o contribu
ție hotăritoare la dezvoltarea și 
crearea de noi ramuri ale chi
miei românești, ceea ce a per
mis valorificarea superioară a 
bogățiilor naturale, lărgirea ga
mei de materii prime, elabora
rea unor procedee tehnologice 
moderne de mare eficiență, îm
bogățirea nomenclatorului de 
produse. Multe dintre aceste re
zultate științifice de prestigiu 
aparțin colectivului Institutului 
de Cercetări Chimice — 
Icechim — unitate pivot a 
primului institut central de 
cercetare din țară, formă orga
nizatorică care și-a dovedit pe 
deplin eficacitatea, experiența 
sa constituind model in înființa
rea unor alte unități similare.

Rețin atenția : noile instalații 
micropilot, autoclave de polime- 
rizare, aparatură de automati
zare de reglare a temperaturii, 
dozării lichidelor, de analiză au
tomată și semiautomată pen
tru determinarea caracteristici
lor fizico-chimice a unor pro
duse, — cu aplicații atît in acti
vitatea tie cercetare cit și în 
producție.

Directorul general al Institu
tului central de cercetări chimi
ce relevă că cercetătorii și-au 

tr-un ritm intens dezvoltarea 
forțelor de producție, să dăm 
o atenție mai mare ramurilor 
moderne ale economiei. Se în
țelege că aceasta necesită o 
participare mai activă a cerce
tării-

Vom dezbate, de altfel, iii 
cursul lunilor mai-iunie, pro
gramul de dezvoltare în cadrul 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economiee și Sociale, în 
care mulți dintre dumneavoas
tră participați. Oricum, toate 
institutele centrale precum și 
institutele de cercetare vor tre
bui să cunoască cel puțin pla
nul de dezvoltare a ramurii res
pective și, pe această bază, 
să-și elaboreze planul de cer
cetare propriu- Deci, cei care 
încă nu cunosc lucrările ce s-au 
desfășurat pină acum vor avea 
posibilitatea de a lua cunoș
tință și de a eontribui la ela
borarea programului de dezvol
tare economică și, mai cu seamă, 
a programului de cercetare 
științifică menit să soluționeze 
problemele pe care dorim să le 
rezolvăm pentru dezvoltarea și 
modernizarea producției in cin
cinalul următor, precum și pen
tru pregătirea producției pe 
care o vom realiza după 1980.

Am dori — și insist asupra 
faptului — ca cercetarea să
aducă o contribuție mai mare 
la înfăptuirea programului de
dezvoltare a tării noastre. Nu
doresc să mă refer acum la
nici o ramură, deși eram tentat 
să fac aceasta, și mai ales vro
iam să fac multe critici ; insă 
renunț. Sper însă că miniștrii 
prezenți aici, conducătorii in
stitutelor centrale și Consiliul 
National pentru Stiintă și Teh

întreaga 
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instalațiile des- 
laboratoarelor și 

realizate 
Și

si 
a 

în 
economiei naționale,

o contribuție tot 
la crearea venitului 

sporirea tezaurului 
realizarea cincinalu- 
de termen.

îndreptat eforturile spre r 
va rea unor teme majore de 
interes științific si tel 
Subliniind că realizările 

ruj general 
comandat scurtarea 
elaborare a noilor t 
vederea transpuneri 
a acestora in industrie.

Apoi, sint vizitate 
rile institutelor de cerce
tare și proiectare din industria 
ușoară, unde sint orezentate o 
întreagă suită de aparate, insta
lații și dispozitive pentru prelu
crări și încercări de materiale 
precum și produse textile, de 
pielărie, cauciuc și mase plasti
ce.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
interesează de stadiul in ca
se află construcția fabric i 
piele sintetică — obiectiv ce 
realizează pe baza unei teh- 

Se indică 
cit

se 
re 
de 
se 
noiogii românești, 
specialiștilor să soluționeze 
mai repede problema producerii 
în țară a materiilor prime ne
cesare fabricației pielii sinteti
ce.

Preocuparea pentru Îmbună
tățirea protecției muncii ia in
dustria extractivă este ilustrată 
— in expoziție — de aoaratajul 
special destinat prevenirii peri
colului de explozii in subteran, 
verificării circuitelor de sigu
ranță. semnalizării automate a 
unor avarii.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu continuă cu specia
liștii din domeniul opticii și 
mecanicii fine care Ii prezintă 
tipuri moderne de microscoape 
prevăzute cu circuite integrate, 
pentru laboratoare de cercetare, 
invătămint și industrie realizate 
de întreprinderea de profil din 
Capitală, unitate aflată in plină 
dezvoltare.

Secretarul general al partidu
lui recomandă găsjrea unor so
luții care să permită ridicarea 
performanțelor acestor instru
mente de investigație, diversifi
carea lor, și se interesează, in 
același timp, de stadiul in care 
se găsește realizarea noilor ca
pacități de producție. în. acest 
context, s-a cerut scurtarea ter
menului de execuție, astfel incit 
noile obiective să Intre parțial 
în producție, chiar in acest an.

Vizita în expoziție se încheie 
la sectorul aplicațiilor din fizi
ca atomică și nucleară, care în 
ultima perioadă și-a adus o 
contribuție mai substanțială la 
soluționarea unor probleme com
plexe din domeniul cercetării, 
învățămintului și producției, 
precum și la creșterea exportu
lui de inteligență românească, 
materializat și în tehnica nu
cleară. 

nologie vor înțelege că tre
buie să ne așezăm și să desfă
șurăm o muncă mai temeinică, 
mai bine organizată-

Am creat un număr destul de 
mare de institute : am creat 
deja institutele centrale. Am clă
dit foarte mult și ar fi normal 
acum ca. după tot ceea ce a»i 
făcut pe linia organizării, să 
pretindem să obținem rezul
tate mai bune in cercetare- Eu 
sper că toți oamenii de stiintă. 
toți cercetătorii — atit cei din 
institutele departamentale, cit 
și cei din invătămint — vor 
lucra intr-o strinsă unitate, asa 
cum este și forma organizato
rică actuală, pentru a soluționa 
mai rapid problemele pe care 
le are fiecare de rezolvat. Sint 
Încă și in această privință 
lucruri de îmbunătățit. No in 
suficientă măsură forța de cer
cetare de care dispunem in in- 
vățămintul superior. îndeosebi, 
participă la solutionarea mari
lor probleme de eercelare- 
C.N.Ș.T.-ul. împreună eu mi
nisterele. cu institutele cen
trale. trebuie să asigure inte
grarea activă a tuturor uame- 
nilor din invătămint in activi
tatea de cercetare legată de 
problemele puse in planul de 
dezvoltare a economiei noastre 
naționale.

Sint un gir de probleme rare 
privesc o mai bună legare * 
invățâmintului eu eereetarea. 
eit și a cercetării cu tuvătăm »- 
tul. eu producția, pregăti rea 
dentilor pentru a răspunde mii 
bine eerinielor puse de eeomo- 
mia noastră. Devâgur. no dea- 
batem aici prubăeuneă» tevâ»â- 
mlntului. dar ebâar pensro eer- 
cetaro nu putem ■■gura andre

riațâ 1
X-iea

proiect 
ți academi 
cum și insti 
mint superior 
planuri de ni 
unei conlucrări si 
între ele. sâ trade 
tănrile Congres, 
Conferinței Nați 
dului privind pi 
mijlocită a știinl 
la introducerea progres 
'trie, la înnoirea tehnolc

" creșterea eficienței întregi 
tivități economice și sociale.

După vizitarea expoziției, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să ia parte Ia ședința ti 3 
închidere a lucrărilor 
Consiliului Național 
Știință și Tehnologie.

La intrarea în sală, 
asistență ovaționează 
pe secretarul general 
dului.

în numele celor prezenți. to
varășul Ioan Ursu a exprimat se- 

’ cretarului general al partidului 
cele mat calde mulțumiri pen
tru onoarea pe care a făcut-o 
tuturor oamenilor de știință, 
cercetătorilor, proiectanților si 
celorlalți specialiști prin parti
ciparea la lucrările plenarei 
C.N.S.T.

Tntr-o atmosferă entuziastă. în 
aplauzele vii ale celor de față, 

corespunzătoare din invătămin- 
tul superior, dacă nu vom lua 
măsuri ca. in eei 4—5 ani de 
invătămint. studenții să-și în
sușească nu numai cunoștințele 
teoretice cele mai moderne dar 
și cunoștințele practice cores
punzătoare.

Avem inel greutăți in reali
zarea unor instalații de icaltă 
tebaieitate. In diferite domenii 
— mai bine-ris in mai toate do
meniile — există o teamă de a 
ataca problemele complicate 
tocmai datorită unei anumite 
rămiueri ia urmă ia pregătirea 
oamenilor ia iavătămiatal 
superior C.NJ>-T.-«1. ea organism 
chemat să asigure atu coordo- 
narea și orientarea cercetării in 
toate domeniile, rit și introdu
cerea rapsdă a reraltazetor eer- 

ziilor modeme, precum ti per- 
fertinaorea iar. trebuie. de 
asemenea, «ă-ri ta mai ia se
rios ti cu mai multă fermitate 
rulai ai atribuțiile ee-i let in in 
aeeasaă priviușă ti să actismae 
ia ceaeardoati ea sarcinile care 
l-au fosa trasate Cred eă ti aâri ar 
trebuo să înțelegem că a trecut 

ne că «intern la început ; tre
buie să ne sperăm servei și să 
punem ardaoe m avem sertar de 
acsăvâsane.

Orirtom o preMrasi prior it mi 
care no se «eioKăeoenad m <1*8- 
va aai. inrrteari de a mai fi

de ir.fl 
lateral» a Ror

Plenara Cor 
pentru Știință 
desfășurindu-și 
ritul dinamic.
principialitate șt 
tate partinică, a! 
care Dumrreavoast 
mate tovarășe seci 
ni le-ați dat cu prilejul 
tei Consfătuiri cu activi 
partid și de stat din mi 
și instituții centrale, a a 
activitatea de creație sti 
și dezvoltare tehnologică din a 
nul 1973. a dezbătut modul î 
care se asigură realizarea șart, 
nilor de plan pe anul 1974 
principalele orientări ale dezvc 
tării științei și tehnologiei 
tara noastră in anii 1975 

prioritară. Deci, ea rog C-N-$.T. 
și pe toți tovarășii din domeniul 
științei de a trece la o asemenea 
tormă de activitate care să per
mită concentrarea tortelor pen
tru solutionarea rapidă a pro
blemelor ce le avem.

ră

națio- 
1. din 

oastra perso- 
ea in viitor 
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rea optimă 
, lărgirea 
ie și mate
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rea tehnolo- 
elor in principa

le economiei na- 
area cu priorita- 
enii moderne ale 
,icii. valorificarea 
întregului poten- 

1. agricol și al al- 
protecția mediului 

și îmbunătățirea 
tdițiilor de viață și de muncă 
țara noastră.
enara a dezbătut principa- 
probleme legate de asigura

ta bazei materiale a unităților 
e cercetare șl proiectare tehno- 
is-.d. in vederea lărgirii rni- 
roproducției și producției in- 
istriale de aparatură destinată 
rcetării și dezvoltării bazelor 
hnologice pentru realizarea de 

prototipuri, fabricarea de utilaje 
și verificarea 
borate.

Aparatele și 
tinate dotării 
unităților industriale, 
de institutele de cercetare 
proiectare și prezentate în ca
drul expoziției organizate Ia se
diul Institutului de Cercetări 
Chimice — Icechim, a permis 
participanților la plenară să a- 
r.alizeze in mod critic rezultate
le obținute pină acum in acest 
domeniu. Cu prilejul vizitării 

xpoziției, s-au făcut propuneri 
constructive, menite să traducă 
:n viață, cit mai curînd posibil.
.idicațiile de mare importanță 

date de dumneavoastră, pentru 
ntensificarea microprodueției de 

aparate și instalații necesare 
continuei îmbunătățiri a bazei 
materiale a unităților de cerce
tare și proiectare, și sporirea a- 
portului acestora la dezvoltarea 
rapidă a industriei românești de 
aparatură, in vederea materia
lizării eficiente și rapide a crea
ției științifice si tehnologice.

în îndeplinirea acestor sarcini 
de mare răspundere, Consiliul 
national pentru Știință și Tehno
logie s-a înfățișat la această ple
nară, întărit atit în structura, 
concepția si stilul său de lucru, 
cit si in sistemul legăturilor 

că la problemele din cercetare. 
Asa trebuie să procedeze dacă 
nu vrea să devină un funcțio
nar care se mărginește să aibă 
o birtie și să o semneze. Deci, 
trebuie să avem o dezbatere 
largă și asupra a ceea ce se 
cere pentru a fi cercetător. în 
uatntal cercetării am înscris 
unele probleme formale, de or
dine. de disciplină- Dar cerințe
le ce i se pus unui cercetător 
au se put înscrie intr-un statut. 
Se impone deei o dezbatere 
deietiasă- o atitudine critică, 
fermă, de a na admite in cer
cetare deevt pe aceia care in
tr-adevăr vor să facă cercetare. 
C«««talarul trebuie să aibă pa- 
Mune. să fie an erealar. să tacă 
ornai pentru a rouiribui la so- 
luțmoorra problemelor, la alin
tai general al șuinșei. al tar- 
teter noastre de producție ia 
lente sectoarele de activitate

lata cvteva huni, cu toiul 
generale, pe raze am vrut să le 
opaca non

Ii menamesc președintelui 

iată și Tcbaetogie. tovarășul 
Cran, că a iatisaat si iaa eu- 
noiaL pentru ci ■’-* dat prile- 
țod să sab-vn eneva gindnri ia 
«ederca pregăsiru Cemferințet 
Xati’eaăe a Cercetării pe care o 
raoce* ca o eonferiacă de des- 
bniirn temeinică menâtă să eon-

area 
aea-

si
eon’

sale cu laboratoarele sl ateliere
le în care se desfășoară munca 
de fiecare zi a specialiștilor în 

eniul științei si tehnologiei, 
crearea puternicei rețele a 

tutelor centrale de cerce- 
Reunite in plenara con

tului. conducerile institutelor 
turale de cercetare se ansa- 

•ază să valorifice ne deplin 
bogata experiență practică, a- 
cumulată si să devină, in cel 
mai scurt timp, adevărate foruri 
de orientare si coordonare a 
activității științifice si tehno
logice. să asigure înnoirea 
perfecționarea necontenită 
producției si tehnologiilor 
ramurile 
să-si aducă 
mai mare 
national și 
științei, la 
Iui inainte

Indicațiile de mare valoare 
teoretică și practică ne care ni 
le-ati dat în cuvintul dumnea
voastră de astăzi, in momentul 
de bilanț al plenarei, criticile 
privind concepția activității 
noastre si stilul nostru de mun
că. îndemnurile de a ne con
centra efortul principal spre 
înfăptuirea unor astfel de pro
grame de cercetare și dezvol
tare tehnologică, care să asigure 
atit corelarea activităților din 
toate ramurile economiei na
ționale pe danul științei si 
tehnologiei, cit si înnoirea teh
nologiilor și introducerea rapidă 
a progresului tehnic in indus
trie. de a intensifica cu hotă- 
rire construcția de aparate și 
instalații, de înaltă tehnicitate, 
necesare unităților de cercetare 
si celor Industriale, vor consti
tui ialoanele de bază ale ac
tivității noastre de aici înainte, 
pentru a realiza participarea e- 
ficientă a cercetării științifice 
si proiectării tehnologice la so
lutionarea problemelor maiore 
ale dezvoltării economice si so
ciale a societății noastre socia
liste.

Cercetătorii din tara noastră 
înțeleg să se prezinte la Con
ferința națională a cercetării. în 
fata dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
îndrumătorul si sprijinitorul 
statornic al întregii noastre 
munci, cu realizări însemnate, 
obținute pe baza unor Dlanuri 
de măsuri concrete și care să 
dovedească însușirea profundă si 
responsabilă a tuturor indicații
lor. criticilor si îndemnurilor 
primite din partea dumneavoas
tră.

Adresîndu-ne dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae 
solemn 
XXX-a 
natriâi.
Congres 
toricului 
voința întregii națiuni ati fost 
ales primul președinte al Re
publicii Socialiste România să 
contribuim, tot mai mult, prin 
eforturi neprecupețite si animați 
de cea mai exigentă conștiință 
politică si profesională, la în
făptuirea mărețului program de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Ceausescu. ne angaiăm 
ca în anul celei de-a 
aniversări a eliberării 
a celui de-al XI-lea 
al partidului si al is- 
eveniment. cind nrin

ÎNCHEIEREA plenarei

CONSILIULUI NAȚIUNAL 
AL FEMEILOR DIN RUMANIA

Simbătâ s-a încheiat plenara 
Consiliului Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, care a dezbătut activitatea 
desfășurată in toate domeniile 
vieții sociale, contribuția mili
oanelor de femei din țara noas
tră la toate marile realizări 
ooținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în econo
mie. știință, cultură.

în cuvintul lor, participante
le la dezbateri au subliniat că, 
împreună cu toți oamenii mun
ci:. femeile din patria noastră 
sint stăpinite de adincă satis
facție și mindrie patriotică față 
de importantul act istoric de 
mve»î;re cu înalta funcție de 
președinte al Republicii Socia- 
. -te România a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat. militant neobosit pen
tru triumful cauzei păcii, socia
lisms.-: fi comunismului.

Referindu-se ia programul de 
a: ..virate al Consiliului Națio
nal ai Femeilor pe anul 1974. 
care cu prinde numeroase măsuri 
men.te să elimine unele defici- 
eațe existente și să ducă la tm- 
l*~nătătirea organizăm întregii 
acu .tați a mișcări, de femei, 
parucipecteie la dezbateri au 
reafirma: angajamentul hoții t 
al m. oaneior de femei din 
țara noastră de a contribui 
mereu ma; activ la efortul ge
neral îndreptat spre nd.careu 
nivelului de civilizație al po- 
por_..u. asigurând că iși vor in- 
dep...-u cu cinste fi responsabi
litate sarciniie ce ie revin, că 
vor milita cu hotărâre pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
enema a parrirbti'" intimpi- 
m-.d cu noi «î importante rea- 
Laări cea de-a 3o-a aniversare 
a e-.oerăr.: patriei ți Congresul 
al XI-lea al partidului, eveni- 
mc-zt de importantă istorică io

?.esaca a adoptat unele măsuri 
ocfac—zare rîce in vederea unei 
aaunci ma. intense, a unei In- 
dramâr. ma. operative »- a unei 
iegăiuri mai stmae *• tfirecre cu 
dd*aiantule de masă ea sindi
cale^. L’.T.C, U.X.C_A.P, cu 
iar..-util importante, s-a Scut 
recaosendaeea de a se trece de 
la actuala formă de conducere, 
și an -me Comite tu. Executiv, la 
B.ro'ti Cocss.l ui.il Național al 
Feme; Iar, alcătuit din 15 mem
bri.

Plenara a alea membrii Birou
lui Cons .ului National. care 
reprezintă femei din toate do
me-:. ia de activitate. Ca pre- 
fedir.tă a Consiliului National al 
Femeilor a fost aleasă tovarășa 
L..u Ciobanu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C al 
P.C.R.

P.enara a desemnat pe dele
gații Consiliului Național al 
Femeilor la Congresul Frontu
lui Unității Socialiste.

în Încheierea lucrărilor, intr-o 
atmosferă însuflețită, participan
tele la plenară au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R.. tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
care s« spune ;

Dind g’.a* gindurilor și senti
mentelor de profunda bucurie și 
mindrie patriotică ale milioane
lor de femei din țara noastră, 
participantele la plenara Consi
liului Național al Femeilor vă 
adresează cele mai calde felici
tări pentru alegerea dumnea
voastră — cel mai iubit fiu al 
poporului român — în înalta

Neamț: La ordinea zilei —
semănatul porumbului

• Debut timid motivat prin temperaturile încă scăzute.
• O raționalizare simpla cu efecte economice și productiva 
majore.. • Ritmul la pregătitul terenului trebuie să fie inten

sificat.

Cei peste 1.800 mecanizatori 
din secțiile S.M.A. ale județu
lui Neamț au pornit de citeva 
zile la asaltul pentru cucerirea 
ultimei „redute" a campaniei 
de primăvară : semănatul po
rumbului, lucrare pe care tre
buie să o efectueze pe o su
prafață de 33.500 hectare. „Deși 
pină astăzi s-au insămințat 
doar 4.200 hectare, ne decla
ră directorul trustului S.M.A., 
inginerul Gheorghe Preda. in 
următoarele zile, cind optimi
zarea temperaturii in sol va fi 
generalizată, ritmul de lucru se 
va intensifica in așa fel incit 
să raportăm încheierea semăna
tului pină la data de 5 mai, 
cum dealtfel ne-am și anga
jat".

Cum se acționează practic în 
teren ? Ne oprim pentru a con
stata acest lucru mai întii pe 
terenurile cooperativei agricole 
din Bălănești. La lucru sint 2 
semănători, cele conduse de 
Vasile Stan și Constantin Ver- 
șescu. De la ei aflăm că sint 
la a doua zi de semănat și pină 
in seară vor realiza in jur de 
60 hectare. Pămintul este pre
gătit bine și se seamănă in con
diții optime. De ce. insă, nu ss 
lucrează cu toate cele 4 semă
nători aflate in dotarea secției 
de mecanizare din moment ce 
patul germinativ este pregătit 
pe mai bine de 250 hectare ? 
„Sîntem incă in așteptarea în
călzirii și stabilizării temperatu
rii — motivează președintele 
cooperativei, tovarășul Vasile 
Ciurea. Nu vrem să avem sur
priza unui val de frig care să 
aibă repercusiuni nedorite. Ori
cum, semănatul porumbului nu 
va fi o problemă pentru noi. 
deoarece avem terenul pregătit 
iar mecanizatorii de pe semănă
tori sint foarte buni meseriași". 
La secția de mecanizare, meca
nicul de intreținere Constantin 
Cojocaru lucra foarte concen
trat la o semănătoare. Nu era 
vorba de o reparație, ci de o 
modificare demnă de reținut. 
Pentru realizarea unei recolte 
cit mai bune, in condițiile in 
care cooperativa nu a primit 
întreaga cantitate de îngrășă
minte chimice complexe, meca
nizatorii s-au gindit să vină in 
ajutorul cooperatorilor, printr-o 
ingenioasă soluție tehnică : a- 
da.ptarea la semănătorile SPC-6 

funcție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, și vă 
încredințează că Împreună cu 
întregul popor vor munci cu ab
negație și pasiune comunistă 
pentru transpunerea în viață a 
programului de dezvoltare econo- 
mico-idcială a țării, elaborat de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului.

Dezbătind sarcinile ce ne re
vin in legătură cu Îndeplinirea 
exemplară și depășirea planului 
pe 1974. plenara Consiliului Na
țional al Femeilor a analizat 
stadiul traducerii în viață a Ho- 
tăririi Plenarei C.C. al P.C.R., 
din iunie 1973, cu privire la 
creșterea rolului femeii in viața 
economică, politică și socială a 
țării. Prevederile Hotăririi au 
găsit un puternic ecou in rîn- 
dul maselor de femei care sint 
conștiente de necesitatea de a 
imbina armonios răspunderea ce 
le revine ca fiarticipante active 
la progresul rapid și necontenit 
al patriei, cu cea de soție și 
mamă, de a da viață, de a creș
te și educa copiii — viitorul de 
aur al națiunii.

Răspunzind entuziastelor che
mări ia întrecere lansate de co
lective fruntașe în muncă din 
toate ramurile economiei na
ționale pentru depășirea planu
lui pe 1974 — an decisiv in rea- 
1.zarea cincinalului inainte de 
termen — masele de femei, îm
preună cu toți oamenii muncii, 
și-au luat angajamente pentru 
realizarea peste plan a ușor 
produse mult solicitate pe piața 
internă și externă, pentru va
lorificarea cit mai deplină a 
resurselor materiale și umane, 
pentru creșterea eficienței în
tregii activități economice.

Nutrim o vie recunoștință 
pentru grija permanentă a par
tidului. a dumneavoastră perso
nal. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul mult iubit și sti
ma: de întregul popor, pentru 
ca femeile, importantă forță a 
națiunii, să-și sporească contri
buția la edificarea societății 
socialiste, să ocupe in patria 
noastră un loc tot mai activ, pe 
măsura capacităților lor. a tra
dițiilor celor mai nobile als 
istoriei poporului român.

Făcind parte din Frontul Uni
tății Socialiste. Consiliul Națio
nal. comitetele și comisiile fe
meilor se angajează ca, împre
ună cu celelalte organizații de 
masă și obștești, să ridice pe o 
treaptă calitativ superioară ac
tivitatea politico-educativă în 
vederea participării lor la în
treaga viață a societății, a dez
voltării conștiinței socialiste si 
propagarea cu fermitate a echi
tății comuniste.

Conștiente fiind că astăzi, 
mai mult ca oricind, prezentul 
și viitorul României depind de 
munca responsabilă și compe
tentă a tuturor cetățenilor pa
triei, femeile vă încredințează, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întreaga lor pri
cepere și putere de muncă vor 
fi consacrate realizării cincina
lului înainte de termen, intîm- 
pinării cu noi și importante 
succese a marilor evenimente 
ale anului — a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei și cel 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

cu care se însămințează po
rumbul. a lăzilor de semințe de 
la semânătorile SU-29 care să 
servească drept rezervoare de 
Îngrășăminte chimice, acestea 
administrindu-se direct in 
brazdă, concomitent cu semă
natul, Operația, care nu costă 
decit manopera. simplă dealt
fel, are repercusiuni economice 
incontestabile : .doza de îngră
șăminte este redusă la jumăta
te, deci o economie de 143 lei 
la fiecare hectar, se elimină o 
lucrare, aceea a împrăștierii în
grășămintelor cu M.I.C.-urile, 
evitindu-se o tasare in plus a 
solului și așa destul de solici
tat in condițiile acestei primă
veri : această reducere se re
flectă și in sumele de bani mai 
mici cheltuite de cooperativă și 
in faptul că tractorul, care tre
buia să execute lucrarea de îm
prăștiat, poate fi folosit la pre
gătirea terenului.

La unitatea vecină, cea din 
Dragomirești, deși terenul pre
gătit măsura 300 de hectare, la 
discuit era repartizat un număr 
sporit de tractoare. ..Asta e pri
ma zi cind am ieșit la semă
nat — spune Mihai Tablan. șe
ful secției — doar cu 2 semă
nători ca si v-isem cum mer
ge. dar de miine intrăm din 
plin cu toate patru. Vrem ca 
in 5—6 zile bune de lucru să 
terminăm Întreaga suprafață de 
425 hectare. Vom putea realiza 
ritmul planificat, deoarece avem 
un front larg de teren pregă
tit". Trei semănători erau a- 
daptate pentru aplicarea îngră
șămintelor concomitent cu se
mănatul. Așadar, pregătiri te
meinice. amănunțite pentru ca 
semănatul porumbului să se 
facă bine și intr-un timp cit 
mai scurt.

Directorul S.M.A. „Ștefan cel 
Mare", inginerul loan Constan- 
tinescu. ne asigură că pe data 
de 2 mai in Întreaga rază a 
consiliului intercooperatist al 
cărui președinte este, toată su
prafața planificată de 2.608 
hectare va primi semințe de 
porumb. Cu o condiție desigur 
— dacă ritmul de lucru va fi 
dublu față de cel care s-a rea
lizat In primele zile de semă
nat.

M. OCTAVIAN



Sfîrșitul unui regim 
antipopular

Răsturnarea produsă 
la Lisabona reprezintă 
sfirșitul unei epoci întu
necate din istoria portu
gheză - 
rismului 
Caetano care nu a adus 
nici o modificare rea
lă regimului defunctu
lui dictator). Salazaris- 
mul cu și fără Salazar 
a însemnat pentru Por
tugalia o lungă noapte 
a represiunii și terorii de 
esență fascistă. înlătura
rea guvernului Caetano 
deschide perspectiva u- 
nei noi evoluții, eveni
mentul acesta putînd 
avea multiple implicații.

cea a salaza- 
(cu varianta

chimbarea produsă 
în Portugalia este 
opera „Mișcării for
țelor armate" care 
a desemnat o „jun- 
tă a salvării națio

nale". întreaga operațiune s-a 
desfășurat cu o precizie remar
cabilă și putinele puncte in 
care slujbașii faimoasei poliții 
secrete (reputată prin cruzimea 
ei) au încercat să reziste au fost 
lichidate cu relativă ușurință. 
Ralierea imediată a întregii ar
mate la acțiunea insurecțională 
a vădit starea de spirit existentă 
printre militari. Nemulțumirile 
acestora față de politica anacro
nică a lui Caetano fuseseră sem
nalate mai de mult dar abia in 
aceste momente s-au putut mă
sura proporțiile lor considera
bile. Rapiditatea, fermitatea și 
coeziunea cu care militarii au 
acționat au permis să se anihi
leze orice tentativă a profitori
lor salazarismului de a împiedica 
răsturnarea guvernului. Co
respondențele din Lisabona re
dau atmosfera de bucurie popu
lară, entuziasmul mulțimilor 
care defilează pe străzi, mani- 
festind pentru schimbări pro
funde. Este o atmosferă pe care

Portugalia ultimelor decenii nu 
a mai cunoscut-o. Coriegiile 
populației tălăzuiesc pe străzile 
centrale și, pentru prima dată, 
poliția nu mai intervine spre a 
risipi pe cei ce scandează lo
zinci, care, in trecutul atît de 
recent, ar fi fost suficiente pen
tru a aduce mulți ani de tem
niță îndrăzneților manifestanți.

Desigur, momentul acesta in
cită la evaluări. Prima consta
tare este aceea că guvernul 
Caetano, aflat intr-un grav și 
iremediabil impas politic, econo
mic și militar, a ajuns intr-un 
profund conflict nu numai cu 
păturile cele mai largi ale popu
lației, ci și cu vîrfuri ale arma
tei și chiar ale bisercii. ceea ce 
a dus Ia amplificarea fără pre
cedent a opoziției. Izolarea 
acestui regim antipopular nu a 
putut fi evitată prin practicarea 
unei politici represive. S-a do
vedit, încă o dată, că răfuiala 
cu forțele progresiste, democra
tice. nu poate reprezenta o ga
ranție pentru supraviețuirea 
unui guvern care trădează ve
ritabilele interese naționale. 
Fără îndoială, prăbușirea sala
zarismului trebuie plasată și in 
contextul luptei eroice dusă de 
popoarele din Angola. Mozam
bic și Guineea-Bisssau împotriva 
războiului colonialist purtat cu 
încăpăținare de vechii deținători 
ai puterii de la Lisabona. Atitu
dinea Portugaliei a început să 
deranjeze și pe unii din aliații 
ei din cadrul N.A.T.O. care au 
refuzat să se identifice cu colo
nialismul portughez.

O analiză atentă a situației din 
Portugalia va îngădui, firește, 
să se evidențieze ponderea 
exactă a fiecăruia din acești fac
tori in evoluția care a dus Ia în
lăturarea lui Caetano. Nu se 
poate omite că Portugalia a de
venit — cum observa FRANCE 
PRESSE — „una din cele mai 
sărace și mai puțin dezvoltate 
țări" ale continentului. Sărăcia a 
alungat anual 200 000 de portu
ghezi peste hotarele țării. S-a 
ajuns Ia situația în care popu
lația ACTIVA a Portugaliei se 
ridică la 3 100 000 persoane în 
timp ce 1600 000 portughezi 
muncesc în străinătate. Faptul 
că 42 la sută din buget au fost 
alocate armatei și războiului co
lonial explică, în mare măsură, 
continua deteriorare a situației 
economice a țării, paralizia de 
care suferă. Uriașele cheltuieli 
pentru războiul din Africa n-au

adus lui Salazar și Caetano decit 
infringeri. Unii comentatori sint 
de părere că acest război absurd 
și fără perspectivă a dus, in 
esență, la răsturnarea dictaturii 
de la Lisabona. Dealtfel, cartea 
generalului Spinola — care a ri
dicat la cote maxime efervescen
ța din armata portugheză și a 
determinat ruptura cu Caetano — 
are drept idee de bază recunoș- 
terea imposibilității unei victorii 
militare in Africa. Generalul 
pleda in lucrarea sa pentru o so
luție politică. Ceea ce a urmat 
se cunoaște Destituirea genera
lului Spinola, arestarea unor 
ofițeri, intețirea represiunii n-au 
putut evita sfirșitul guvernului 
Caetano.

în prezent se încearcă desci
frarea perspectivelor Portugaliei. 
Programul noului guvern, expus 
de generalul Antonio de Spinola. 
afirmă intenția democratizării 
vieții publice, asigurării condi
țiilor pentru exprimarea liberă a 
voinței populare. Este un pro
gram amplu, a cărui valoare 
reală va fi verificată de exame
nul timpului. Actualmente este 
dificil să se prevadă in ce mă
sură noua echipă conducătoare 
va acționa consecvent pe calea 
restabilirii libertăților democra
tice și încetării războiului colo
nialist. Clarificările abia ur
mează să intervină. Pentru opi
nia publică este, insă, evident 
că o cerință esențială reprezintă 
renunțarea definitivă la politica 
falimentară a colonialismului, 
punindu-se capăt războiului îm
potriva popoarelor din Angola. 
Mozambic, Guineea-Bissau care 
și-au afirmat, cu spirit de sacri
ficiu, aspirațiile la libertate și 
independență, recunoscindu-se 
acestor popoare drepturile lor 
sacre la dezvoltarea suverană, de 
sine-stătătoare. Realitățile con
temporane nu îngăduie nici un 
fel de iluzii celor ce trăiesc cu 
nostalgia colonialismului. Utili
zarea forței de către Lisabona in 
Africa s-a dovedit a fi genera
toare de eșecuri răsunătoare. 
Părăsirea clară, fără echivoc, a 
acestei politici vetuste este in
dispensabilă.

Cancelariile diplomatice pri
vesc cu prudentă desfășurarea 
evenimentelor. în schimb, locui
torii Portugaliei trăiesc sub sem
nul speranței în înnoiri profun
de, pe măsura năzuințelor unui 
popor dornic de dreptate și li
bertate.

Ulster: cursă
contra-cronometru

înregistrează

R.P. CHINEZA : La Uzinele siderurgice din Hanciou.

• LA MOGADISCIO s-au 
încheiat, simbătă. lucrările 
unei conferințe organizate sub 
auspiciile Federației Mondia
le a Tineretului Democrat și 
ale Mișcării Panafricane a 
Tineretului. Reprezentanții 
a 42 de organizații de tine
ret din Africa. Asia. Ameri
ca Latină și Europa, și ai 
mișcărilor de eliberare na
țională de pe continentul 
african au purtat discuții și 
au avut schimburi de opinii 
in legătură cu probleme ac
tuale ale mișcării de tine
ret.

Participanții Ia conferință, 
au adopt- un document po
litic, făc apel la tinere
tul progresist din lumea în
treagă sâ-și întărească uni
tatea și să acorde ajutor mo. 
ral și material mișcărilor de 
eliberare națională din Afri
ca, Asia și America Latină.

La încheierea conferinței, 
la Mogadiscio a avut ioc o 
manifestație, la care au luat 
parte citeva mii de persoane 
din capitala Somaliei, pre
cum și delegațiile străine 
participante la lucrări.

în ultimele săptămini 
Irlanda de Nord a deve
nit, din nou, scena unor 
acte de violență în serie. 
Zilnic se 
alți morți și schilodiți, 
incendii și distrugeri. 
Numărul victimelor vio
lențelor care însînge- 
rează de patru ani și ju
mătate Ulsterul a de
pășit 1 000.

EUGENIU OBREA

• PARTICIPANȚII Ia reu
niunea Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.). ale că
rei lucrări se desfășoară la 
Atlanta (statul Georgia), au 
hotărit să amine pină in anul 
1975 examinarea cererii de 
admitere a Angliei ca obser
vator permanent pe lingă 
O.S.A. Propunerea de ami- 
nare a cererii britanice a 
fost prezentată de delegația 
statului Paraguay. Marea 
Britanie a prezentat cererea 
de obținere a statutului de 
observator permanent in anul 
1973, dar unele țări latino- 
americane, intre care Argen
tina, s-au opus aprobării ei, 
invocînd diferendele terito
riale cu Anglia.

Statutul de observator per
manent pe lingă O.S.A. este 
acordat statelor nemembre 
care participă la proiectele de 
asistență tehnică ale organi
zației. Aceste state au drep
tul să participe la sesiunile 
plenare ale O.S.A. și să aibă 
acces la documentele organi
zației.

I

Orientul Apropiat
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Declarațiile 
generalului Spinola

• ȘEFUL JUNTEI MILITARE 
PORTUGHEZE, generalul Anto
nio de Spinola, a avut o între
vedere la sediul Ministerului 
Forțelor Armate cu reprezen
tanți ai presei, relatează agen
țiile United Press International 
și France Presse. Spinola a in
format că a început consultări
le in vederea formării, intr-un 
interval de maximum trei săp- 
tămini, a unui guvern provizo
riu care va fi condus de un 
președinte interimar. EI a de
clarat că „forțele armate por
tugheze trebuie să fie distincte 
de guvern, pentru ca să nu se 
creeze impresia unui regim au
toritar".

politica Iranului nu se va mo
difica sub noul cabinet. Această 
măsură — a precizat el — vi
zează realizarea cu mai multă 
energie a planificării și exe
cutării reformelor și dezvoltării 
tării.

Kennedy International Airport" 
din marea metropolă ameri
cană.

Prelungirea stării 
de asediu in Bolivia

Acorduri 
sovieto-japoneze

LA TOKIO a fost semnat

• LA ATENA s-au încheiat 
lucrările primei intilniri a eco
nomiștilor din țările balcanice, 
în cadrul căreia s-a efectuat un 
schimb de păreri pe tema „Pla
nificarea dezvoltării în țările 
balcanice". Participanții au rele
vat utilitatea dezvoltării colabo
rării între economiștii din țările 
balcanice și ah convenit asupra 
organizării periodice a unor ast
fel de intilniri, pentru a dezba
te problemele de interes comun.

Remaniere la Teheran
• PRIMUL MINISTRU AL 

IRANULUI. Amir Abbas Ho- 
veyda, a procedat, simbătă, la 
o remaniere guvernamentală — 
anunță agenția iraniană de știri 
Pars. Din componența actualu
lui cabinet fac parte 10 noi mi
niștri și 3 membri ai fostei 
echipe guvernamentale.

După cum a declarat un pur
tător de cuvint guvernamental.

• 
memorandumul referitor la con
vorbirile sovieto-nipone pri
vind incheierea acordului de 
colaborare bilaterală in explora
rea și amenajarea zăcămintelor 
de petrol și gaze pe platoul 
continental al Insulei Sahalin 
și privind livrarea de petrol și 
gaze in Japonia. De asemenea, 
a fost semnat un memorandum 
referitor la tratativele sosneto- 
nipone privind încheierea unui 
acord referitor la prospecțiuni 
geologice in Iakuția și livrarea 
de către Japonia de mașini, in
stalații și materiale, in condi
țiile creditului bancar. pentru 
realizarea lucrărilor respective.

Noi zboruri ale lui 
„Concorde-02"

• AUTORITĂȚILE FRAN
CEZE au anunțat că prototipul 
„02“ al supersonicului franco- 
britanic de pasageri „Concorde" 
va efectua, luna viitoare, timp 
de două săptămini, curse regu
late pe ruta Paris—New York. 
Scopul acestor zboruri, in care 
Ia bord se vor afla de fiecare 
dată aproximativ 32 de pasa
geri, va fi acela de a demon
stra capacitatea avionului de a 
efectua curse regulate pe liniile 
internaționale transoceanice. A- 
paratul va decola de pe noul 
aeroport francez „Charles de 
Gaule" și va ateriza pe ,J. F.

• CARGOUL TURC „Kapta- 
noglu", cu un deplasament de 
12 000 tone, care transporta o 
importantă cantitate de sare, 
s-a scufundat in apropierea 
Insulelor Lesbos din Marea E- 
gee — s-a anunțat oifcial ia 
Atena.

• PREȘEDINTELE BOLUI- 
EI, Hugo Banzer, a decretat 
prelungirea cu iacă 3 luni a stă
rii de asediu, informează agen
ția Inter Press Service. Hotări- 
rea a fost adoptată in urma in
formării prezentate de către mi
nistrul de interne. Juan Perei» 
Asbun. care a apreciat că „exis
tă posibilitatea declanșării unui 
complot guvernamental".

SISTEM DE ALARMĂ ÎMPOTRIVA POLUĂRII
Un sistem de alarmă împotriva poluării — singurul de acest 

gen din Italia — a fost instalat in portul Marghera. in zona 
industrială din proximitatea Veneției — una din cele mai po
luate regiuni italiene. Sistemul de alarmă, pus la punct de fir
mele italiene, este complet automatizat, fiind capabil să furni
zeze instantaneu radiografii complete ale gradului de poluare 
a atmosferei El funcționează pe baza unor sisteme de ana
liză a gradului de poluare atmosferică, amplasate in principa
lele puncte industriale ale regiunii, acoperind și zona orașului 
Veneția. Sistemul de analiză captează datele privind poluarea 
aerului pînă la o altitudine de 140 m. transmițîndu-le unui cen
tru electronic de înregistrare, capabil să declanșeze automat 
alarma in cazul apariției pericolului de poluare.

Situata in Extremul 
rient (de unde și supranu
mele de „Țara Soarclui-Ră- 
sare~). eu o suprafață de 
358 569 km.p. ți o populație 
de 1*3 milioane locuitori. Ja
ponia esie un stat dens popu
lat si cu o economie puter
nic dezvoltată. Insulele japo
neze. Întinse pe • lungime 
de 15 grade latitudine (cele 
mai importante fiind Hon
shu. Hokkaido. Shikoku și 
Kyushu) au apărut ca urma
re a unei intense activități 
vulcanice in Paleozoic. Din 
aceasta cauză, ele prezintă 
un relief preponderent mun
tos, eu virfuri depășind 3 500 
de m„ intre care mulți vul
cani activi in diverse zone 
ale tării. Cutremurele destul 
de frecvente sint consecința 
acestei activități tectonice. 
Clima, in general temperată, 
influențată intrueitva de mu- 
soni ți eurenții din Pacific, 
este zguduită uneori, ta sfîr- 
țitul verii și începutul toam
nei. de faimoasele taifunuri 
eu binecunoscutele lor rava
gii materiale și umane.

Cimpiile ocupă abia a opta 
pane a teritoriului. .Aici se 
practică o agricultură inten
sivă. culturile principale fi
ind gri aL orezul, soia, ceaiul 
ți duzii — ea „furaj" pentru 
viermii de mătase. O dovadă 
a stadiului înalt de dezvol
tare industrială a Japoniei 
este faptul eă ponderea a- 
griculturii in produsul so
cial total este sub 16 ta sută, 
in această ramură lucrind in 
prezent sub 29 la mită din 
populația ocupata. Un loc
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Victoria
16; 18,15;
: Central 
16; 18,15;

FRAȚII JDERI : Patria (orele 
9; 12; 15; 13: 21) ; București (o- 
rele 8 30; 11.15; 14.15; 17,15; 20,15) ;

LUMINILE ORAȘULUI : Scala 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16.15; 18.45; 
21).

MARELE MAESTRU : 
(orele 9; 11.15; 13,30;
20.30).

HOȚUL DE PIERSICI 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 
20.30).

SALUT ȘI ADIO : Doina (orele 
12.30; 15; 17,15; 19,45; program de 
desene animate pentru copii ore
le 9,45; 11.15).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Capitol (orele 9,15; 11,30; 14: 
16,15; 18 30; 20 45) ; Modern (orele 
9; 11.15;’ 13,30; 16; 18,15; 20,30).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI : Lumina (orele 9; " 
13,30; 16; 18,30; 20,45) ; Arta 
le’15,30; 17,45; 20).

VALEA PRAFULUI DE 
CĂ : Excelsior (orele 9; 
13 30; 16; 18,15; 20,30) ; Melodia (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20.45); 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 20.45) 
11.15; 13,30; " 
vorit (orele 
18,15; 20.30).

11.15; 
(ore-

PUȘ-
11.15;

13.30; 
Festival (orele 9; 

16; 18,30; 20.45): Fa- 
9.15; 11,30; 13.45; 16

DAMASC 28 (Agerpres). 
Un comunicat 
zat, duminică dimineața, 
Damasc și reluat de 
țiile United Press 
tional și France 
formează că, in noaptea de 
simbătă spre duminică, în zona 
muntelui Hermon au continuat 
duelurile de artilerie și schim
burile de focuri intre forțele 
militare siriene și israeliene. 
Tirul artileriei siriene a provo
cat inamicului pierderi 
precizează comunicatul.

Un purtător de cuvint 
a declarat că, duminică 
neața, avioane israeliene

militar difu- 
la 

agen- 
Interna- 

Presse, in- 
noaptea

grele,

blemei Orientului Mijlociu. 
Henry Kissinger va conferi 
miercuri cu ministrul de exter
ne egiptean Ismail Fahmy.

Joi dimineață, Henry Kissin
ger va părăsi Alexandria, ple- 
cind spre Damasc. Secretarul de 
stat american, scrie cotidianul 
„Al Ahram", se va 
Egipt, după ce va 
vizite succesive la 
Tel Aviv, pentru a-1
președintele Sadat de rezulta
tele misiunii sale.

ctuala recrudescență 
a tensiunii este re
flectarea încercări
lor elementelor ex
tremiste din am
bele comunități ale 

Ulsterului (protestantă și cato
lică) de a torpila acordul reali
zat in urmă cu patru luni la 
Sunningdale, de a împiedica o 
normalizare a situației. Obiec
tivul principal al autorilor nou
lui val de violențe este să îm
piedice funcționarea Consiliului

semnalau contacte între condu
cerea „Armatei Republicane Ir
landeze" — principalul bastion 
al extremiștilor catolici, — și 
conducerea „Forțelor voluntare 
din Ulster" — una din cele mai 
extremiste organizații protes
tante. S-a vorbit chiar despre 
negocierea unui armistițiu întro 
cele două organizații. Aceasta 
ar putea părea paradoxal însă1, 
așa cum remarcă SUNDAY TI
MES înir-o corespondență din 
Belfast „se conturează ceva in 
genul unui front comun con
junctura! între ultra-durii din 
cele două comunități cu scopțil 
de a face să eșueze politica mo
derației și reconcilierii".

La Londra, această evoluție 
din Ulster este privită cu în
grijorare. încă din primele zile 
ale activității sale, echipa gu<- 
vernamentală laburistă a acor > 
dat o atenție deosebită tensiunii 
crescînde din 
Secretarul de 
in cabinetul 
Rees, a avut 
de contacte și _______
fast și Dublin. Șeful executivu
lui Ulsterului, Faulkner, a fost 
invitat la Downing Street 10 a- 
vind convorbiri cu premierul 
Wilson. Guvernul laburist a pre
zentat in Camera Comunelor, la

Irlanda de Nord, 
stat pentru Ulster 
laburist, Merlyn 
mai multe runde 
convorbiri la Bel-

sirian 
dimi- 
au a- 

tacat pozițiile siriene ; apărarea 
antiaeriană a intervenit, dobo- 
rind unul din aparate, care s-a 
prăbușit in flăcări în teritoriul 
ocupat de Israel. Purtătorul de 
cuvint a precizat că un nou 
atac, purtat de două avioane 
israeliene, a fost respins de a- 
pârarea antiaeriană siriană.

• = c-

CAIRO 28 (Agerpres). — Co
tidianul egiptean „Al AhramJ 
publ ică, in numărul său de du
minică, programul vizitei in 
Egipt a secretarului Departa
mentului de Stat al S.U.A.. 
Henry Kissinger. Secretarul de 
stat american va sosi. marți, 
pe aeroportul din Alexandria și 
se va intilni. in seara aceleiași 
zile, cu președintele Sadat, cu 
care va avea o întrevedere re- 
. 12 HJi
dezangajare ■ fa

J A P O NI A

Un „zgirie-nori" la Tokio

important in economia japo
neză revine pescuitului. Ja
ponia ocupind primul loc in 
lume in această privință.

Dezvoltarea cea mai spec
taculoasă in timpul ultimu
lui secol, cind Japonia a por
nit pe calea unui stat mo
dem. dar mai ales după 1950, 
a avut loc in domeniul in
dustriei. Produsul social to-

tâțile

tal al Japoniei a înregistrat, 
in perioada postbelică, un 
ritm anual de creștere de 
peste 10 la sută — rata cea 
mai înaltă intre țările occi
dentale. In acest fei, Japonia 
a urcat in numai două de
cenii pe locul al doilea in ie
rarhia statelor capitaliste in
dustrializate. Nivelele cele 
mai inalte au fost atinse in 
construcțiile navale — aproa
pe jumătate din producția 
mondială de nave — electro
nică, siderurgie, mecanică 
fină și optică, industria chi
mică etc. Această expansiu
ne remarcabilă s-a produs în 
ciuda faptului că Japonia nu 
dispune decit de resurse na
turale infime, ceea ce impli
că un înalt grad de prelucra
re și o intensă participare Ia 
relațiile economice interna
ționale. Intr-adevăr, comer
țul exterior al Japoniei a cu
noscut in ultimul deceniu o 
rată anuală de creștere de 
16 la sută, de două ori mai 
mare decit media mondială. 
Rezervele valutare au cres
cut, ca urmare a excedentu
lui comercial apreciabil, de 
la 2 miliarde dolari in 1968, 
la 19 miliarde în 1973. In pre
zent insă, Japonia are de fă
cut față și unor dificultăți 
deloc neglijabile, printre care 
tendința de încetinire a rit
mului dezvoltării economice 
(îndeosebi datorită crizei e- 
nergetice), gradul ridicat de 
poluare a mediului înconju
rător, spirala inflaționistă.

BAZIL ȘTEFAN

întoarce in 
întreprinde 
Damasc fi 
informa pe

RfUNIUNtA

Al C.t.t
agriculturii din i 
membre ale P: 

intilnesc, luni

Miniștrii 
nouă țări 
comune se 
marți, la Luxemburg, pentr
discuva o serie de probleme 
mase în suspensie după re: 
nea. 
luna martie la Brux,

suspensie d

Si
a

Dcpă
cum se știe. cei douâ miniștri 
stabiliseră prețurile la produse
le agroalunentare pentru cam pa- 
nia agricolă 1974—1975. dar fără 
să satisfacă integral cererile 
producătorilor. Miniștrii agricul
turii, relevă agențiile France 
Presse și Reuter, vor avea de 
ales între o majorare a prețuri
lor, așa cum cer producătorii, și 
temerile că aceasta va crea o 
nouă presiune inflaționistă.

Marți, urmează să fie dezbă
tută cererea, formulată de Ma
rea Britanie, ca regulile de a- 
cordare a creditelor din cadrul 
Fondului de dezvoltare a C.E.E. 
să fie aplicate unor țâri mem
bre ale Commonwealth-ului, 
printre care India, Pakistanul, 
Bangladesh și Sri Lanka. Po
trivit comentariilor agențiilor 
France Presse și Reuter, Franța, 
R.F.G. și Olanda se vor opune 
cu hotărîre adoptării unei hotă- 
riri în acest sens.

Executiv al Irlandei de Nord — 
guvern local al acestei provin
cii britanice — organ in ca
drul căruia, pentru prima oară 
după 50 de ani, reprezentanții 
majorității protestante impart 
puterea cu cei ai minorității ca
tolice. Cercurile de dreapta pro
testante, care timp de peste o 
jumătate de secol au deținut po
ziții dominante in viața politică, 
economică și socială a Ulsteru
lui. văd in ascensiunea modera- 
țiilor și în evoluția spre aplana
rea conflictului intercomunitar o 
primejdie pentru influența și 
privilegiile lor. într-o optică si
milară văd lucrurile și cercurile 
extremiste catolice. înverșuna
rea ..durilor" din ambele comu
nități — mai ales a extremiști
lor din „Ulster Defence Asso
ciation" (organizație paramilita
ră protestantă) și Armata Re
publicană Irlandeză — I.R.A. 
(care reunește cele mai extre
miste grupări catolice) — a 
crescut o dată cu afirmarea me
reu mai pronunțată în rindul 
celor două comunități a curen
telor politice realiste care au 
făcut posibilă inițierea actualei 
forme de guvernare locală pe 
baza conlucrării între reprezen
tanții moderați ai populației 
protestante și ai 
Aripa „oficială" 
dură a Partidului 
majorității protestante) l-a de
zavuat pe liderul partidului, 
Brian Faulkner, cu vederi mo
derate care prezidează Consiliul 
Executiv al Ulsterului. Grupă
rile paramilitare extremiste din 
ambele comunități au dezlănțuit 
un nou ciclu de acte de terorism. 
Surse bine informate din Belfast

celei catolice, 
de orientare 
unionist (al

mijlocul lunii aprilie, un set de 
măsuri vizind restabilirea ordi- 
nei și ameliorarea climatului 
politic în Irlanda de Nord. în 
aceiași context ș-a înscris și vi
zita efectuată săptămina trecută 
la Belfast de premierul britanic, 
vizită care a avut ca obiectiv 
întărirea poziției șefului execu
tivului din Irlanda de Nord și a 
moderaților din cele ' 
munități în genere.

Piedicile din calea 
politice a conflictului 
sint evidente și ele nu apar de
loc surprinzătoare. Deși s-au 
realizat pași remarcabili pe dru
mul formării unei suprastruc
turi administrative in care re
prezentanții ambelor comunități 
să aibă partea lor de răspun
dere, probleme esențiale — 
adică lichidarea tuturor puncte
lor de tensiune pe plan social și 
economic, în primul rînd statu
tul social-economic al minori
tății catolice — rămîn abia să 
fie rezolvate. „Executivul Ulste
rului — notează FRANCE 
PRSSE intr-o corespondență din 
Belfast — a început o cursă 
contracronometru. El vrea și tre
buie să dovedească limpede că 
poate guverna eficace". Proiec
tul lui Brian Faulkner — se re
levă în cercurile apropiate Con
siliului Executiv al Ulsterului 
— este de a face să fie urgent 
adoptate în Adunarea provin
cială un număr de circa 20 de 
măsuri de ordin economic și 
social care ar putea să ralieze 
în jurul executivului majorita
tea moderaților protestanți și 
catolici in apropiatele alegeri.

EM. RUCAR

două co-

rezolvării 
din Ulster

niKHMMK
Pe urmele flotei

lui Drake
logică deoarece există certitudi
nea că la bordul acestor epave 
nu se aflau nici un fel de co
mori. Interesul constă în tipul 
de vas, original, din care n-au 
fost păstrate indicii precise nici 
măcar prin stampe. Ceea ce se 
știe este că cele două vase nau
fragiate lingă țărmul 
erau cele mai evoluate și 
puternic * ' - -
din flota _____
construite cu numai un an îna
intea pornirii în expediția din 
Caraibi (1594). Se știe, de ase
menea (din însemnările marină
rești) că erau dotate cu un sis
tem original de cirmă.

Expediția care urmărește rea
ducerea Ia suprafață a celor 
două nave de la sfirșitul seco
lului al XVI-lea este patronată 
de „Consiliul britanic pentru 
arheologie nautică" și de Insti
tutul de cercetări panamez „Pa- 
trimonio Historico". La dispo
ziția celor peste 30 de specia
liști, proveniți de la Universi
tățile Oxford, Liveropool, Texas 
și Ciudad de Panama — sub 
conducerea arheologului britanic 
de renume Trevor Vignall — se 
află vasul de cercetare maritimă 
„Jylland" cu o capacitate de 200 
de tone. Oamenii de știință au 
la dispoziție o modernă apara
tură electronică pentru 
rea epavelor. Există, de 
nea, pregătite agregate 
scoaterii la suprafață 
două nave.

Se vor îmbogăți muzeele ma
ritime ale lumii cu două „piese 
rare" ? Conducătorul expediției, 
profesorul Vignall, este optimist, 
în urmă cu numai șase ani el 
a dirijat acțiunea încununată de 
succes prin care a fost depistată 
și scoasă Ia suprafață, în apro
pierea coastei sudice a Irlandei, 
„Santa Maria de la Rose" una 
din vasele cele mai mari ale 
faimoasei „invincibila armada" 
spaniole.

în preajma coastei 
panameze o expediție 
științifică formată din 
oameni de știință și teh
nicieni britanici, ameri
cani și panamezi, va în
cerca să depisteze și 
să scoată la suprafață 
două din vasele ce au 
făcut parte din flota 
faimosului navigator en 
glez, Sir Francis.

ste vorba de două 
vase care, potrivit 
unor indicații ale 
cronicilor marină
rești ale vremii, 
s-au scufundat în

februarie 1596, în timpul unei 
furtuni, în apropiere de Porto
bello (Panama). Documentele 
acelor timpuri indică faptul că 
respectivele vase au naufragiat; 
din pricina stării de epuizare în 
care se găsea echipajul decimat 
de febră și scorbut. Tragedia 
de Ia Portobello a fost una din 
ultimele pagini ale aventurii 
navigatorului-pirat care urmărea 
să intercepteze și să prade in 
Caraibi galioane spaniole în
cărcate cu aur și argint. De alt
fel, la numai citeva săptămini 
după dezastrul din apropierea 
coastei panameze, Sir Francis 
Drake iși găsea sfirșitul, tot in
tr-un naufragiu în Pacific, pe 
vasul său amiral „Ark Royal".

Ceea ce-i atrage pe cercetători 
în căutarea epavelor de la Por
tobello este valoarea lor arhsc-

panamez 
mai 

înarmate bastimente 
lui Francis Drake,

PROGRAMUL HI

PROGRAMUL I

TREI SCRISORI SECRETE: Daca 
(orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15:
20 30) ; Gloria (orele 9; 11,15; 1X38; 
16: 18.15 : 20.30).

UN COMISAR ACUZA : Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20.15) : CotroeerJ 
(orele 13,45; 16; 1X15; 20.30) : Vol
ga (orele 9; 11.15; 13.39; 1X45; 18;
20.15) .

RIO LOBO : Aurora (orele •: 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15) ; Fla
căra (orele 9: 11,15; 13,30; 1X45; 
18.15; 20.30).

SECRETUL LUI BUDDHA : 
cea (orele 1X30; 18; 20.15).

MARELE PREMIU : Drumul 
rii (orele 15,30: 19).

PĂCALĂ : Ferentari (orele 
15.30: 19) ; Popular (erele 
16; 19).

CIDUL :
16; 19.30) ; 
15.30: 19).

TARUL
PROFESIA :
20.15) .

LE MANS
18: 20,15) ; Moșilor (orele 9; 
13,30: 16; 18,15; 20.30).

CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP : 
mos (orele 15.30; 18; 20.15)

SAMBIZANGA : Unirea (orele 
15,45; 18; 20.15).

NUNTA DE PIATRĂ : Viitorul 
(orele 20,15).

Pa-
Sâ-

ii:
11.»;

Bnzeștit orele 9: 12,»: 
Floreasca (orele 1»;
IVAN IȘI SCHIMBA 
Lira (orele 15,30; 18;

: Glulești (orele 15 30:
11.15;
Cos-

OMUL DIN I-A MANCHA : 
torul (orele 15.»; 16).

FANTASTICA AVENTURA 
LUI „NEPTUN* : Munca (o 
16; 16; 39) ; Progres-— (orele ÎS.»; 
II: ».L5)

MAI TARI DECTT MOARTEA : 
înfrățirea (oreie îs.»-. II; »J5).

BUNA SEARA DOAMNA CAMP
BELL : Crtngați (orele 16: 11.15).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA ; Vitan (orele I5.3S: II; »15).

CINTECUL NORVEGIEI ; Raho
va (orele 15»; 19).

URAGANUL : (ora 14») : IN
DIA ÎN FLĂCĂRI (ora 16.») ; 
NUNTA (ora 1X45) rulează la Ci
nemateca ..Union*.

CE DRUM SA ALEGI: Grivța 
(orele 9: 11.15; 11»; 16: 11.15;
20»); Ftamura (orele 9; 11.15; 
IX»; 16: 1X15: ».»).

Teatrul de Comedie : PREȘUL 
_ ora 19.39; Teatrul Mic: VREȚI 
SA JUCAȚI CU NOI — ora 19.30 : 
Teatrul Giulești (Sala Studio 74) : 
NĂPASTA — ora 19.39 : Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : PAR
DON... SCUZAȚI... BONSOAR — 
ora 19,39.

16.» Emisiune In limba maghia
ră. 19.99 Cir.tec și joc din bătrinl 
19.15 Publicitate. 19.2» 1091 de seri. 
19.» TelejurnaL 1 Mal 1974 — sub 
semnul anului jubiliar. 20.00 Oa
meni și lapte. 20.20 Roman-foile- 
ton : EDUCAȚIA SENTIMENTALA 
— episodi 
rar-arustică TV. 
Japonia. 22.15

III. 21.15 Revista lite- 
22.00 Imagini din 

24 de ore
PROG RAMUL n

17.3» Telex, 
săptămini:. 
11.69 Film 
DIN MARE
Stiințifico-fantastică. 
se: 
serial pentru eonii : COMOARA 
DIN 13 CASE — reluare. 29.3# Via
ta economică a Capitalei. 20.50 
Muzica românească în contempo
raneitate 21,15 Drumuri tn istorie:
Cetatea Brașovului. 21.35 Film se
rial : URAMĂRIREA — primul 
episod: Cursa de șoareci.

17.35 Avanpremiera 
17,45 Album coral, 
artistic : CETATEA 

— film de factură 
ițifico-fantasiicâ. 19,» 1061 de 

19.30 Telejurnal. 20.00 Film 
pentru cop:

9,00 Știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : ..CINTECUL 
PETROLIȘTILOR" de Tudor 
Jarda. 10.00 Clubul adolescenților. 
11,00 Cronica ideilor. 11,10 Profil 
pe portativ : Ion Bogza. 11.30 
Poeme simfonice de Smetana. 
12.00 Știri 12.05 Din discografia 
lirică a marilor dirijori. 12.55 Me
lodia zilei. 13.00 închiderea emi
siunii. 17,00 Știrile după-amlezu. 
17,05 Alo. Radio ! — muzică ușoară 
la cererea ascultătorilor. 17.50 Să 
trăiești, partid al țării — cîntece. 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Lite
ratura. 18.10 Lucrări de Cornel 
Țăranu, Adrian Rațiu, Theodor 
Grigoriu. 18.55 Melodia zilei 19.00 
în direct... de la Stațiunea meteo
rologică ..Omul". 19.30 Știri. 19.35 
Casa de discuri Columbia. 20.CO 
Munca — izvor de bucurie și Îm
pliniri. 20.30 Arii și duete din 
opera „Nevestele vesele din 
Windsor". 21.00 Radio-fono-rama — 
interpret! români de 
ușoară 22,00 Radiojurnal, 
meteorologic. Sport. 22.30 
zilei. 22.35 Vedete ale 
ușoare. 23.15 Poetica. Ovldiu Ge- 
naru. 23.20 Jazz din Uniunea So
vietică. 23,55—24,00 Ultimele știri.

muzică 
Buletin 

Melodia 
muzicii

Vasul amiral al lui Drake „Ark Royal" (după o stampă a vre
mii) : astfel arată și epavele

depista- 
aseme- 

necesare 
a celor

P. Ne

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sctnteil*. Te! s 17 S0 19. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorli din Întreprinderi șl Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „KOMPRESFILATELIA* — Serviciul Import Export Presă — București — Calea Grivitei nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

Tiparul i Combinatul poligrafic ..Casa Sclnteil". 40.362


