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Obiectivele noului cincinal:

SOLICITĂRI MAJORE 
CENTRELOR

IN MUNICIPIUL Șl JUDEȚUL GALA TI
Ieri, miercuri 12 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a întreprins o vizită de lucru în municipiul și județul 
Galați. Secretarul general al partidului a fost însoțit de 
tovarășii Emil Bodnaraș, llie Verdeț, Gheorghe Stoica și 
losif Banc. Au fost vizitate marele combinat siderurgic, 
șantierul naval, unități agricole de stat și cooperatiste.La fel ca tn atîtea și atitea alte tntîlniri cu muncitori din uzine și de pe șantiere, cu țărani cooperatori, cu intelectuali, tovarășul Ceaușescu a luat cunoștință nemijlocit de problemele pe care le ridică procesul de producție în unele unități industriale, îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor stabilite pentru acest al doilea trimestru al anului. în cadrul vizitei pe ogoarele gălățene, în discuțiile cu țăranii cooperatori, cu specialiștii din întreprinderile agricole de stat, tn centrul atenției a stat mersul campaniei agricole, situația semănăturilor, stadiul îngrijirii lor acum, în plină primăvară, modul în care lucrătorii de pe ogoare au primit recentele măsuri ale partidului și statului privind creșterea nivelului lor de trai, dezvoltarea producției animale și vegetale.Vizita în municipiul și județul Galați s-a desfășurat într-o atmos

feră de vibrant entuziasm, încre-
Noi inscripții

pe Columna de oțel a țăriiEste ora 9,30. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sosesc cu un elicopter special in zona de vest 
a Galațiului, acolo unde se află cea mai tînără, dar și cea mai modernă cetate siderurgică a țării., în așteptarea secretarului general al partidului, la locul de aterizare a elicopterului a venit un mare număr de oameni ai muncii. Ei poartă lozinci de cinstire a partidului, portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, scandează : „P. C.R. — P.C. R.“, „PxC. R. — Ceaușescu", „Ceaușescu și poporul".Primul secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., tovarășul Constantin Dăscălescu, salută pe oaspeți împreună cu alți reprezentanți ai organelor județene de partid și de stat. Grupuri de pionieri și de fete oferă buchete de flori ; oaspeții sînt întîmpinați cu tradiționala pîine și sare.O gardă formată din militari ai forțelor armate, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei prezintă onorul comandantului suprem. 

«

La Șantierul naval din Galati

dere nețărmurită în viitorul luminos pe care-1 deschid țării programul măreț elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, obiectivele mobilizatoare ale planului cincinal. N-a fost loc unde să nu se fi făcut simțit ecoul puternic al manifestărilor care au marcat gloriosul semicentenar al partidului.Iată așadar cît de firească, de încărcată de multiple semnificații a fost primirea făcută conducătorului partidului și statului. La locurile de muncă sau de-a lungul arterelor de comunicație, săteni și orășeni, zeci și zeci de mii de oameni de toate vîrstele și profesiile au ținut să iasă în întîmpi- narea oaspeților, aclamînd cu căldură, dăruind cu generozitate flori, adresînd cuvinte de salut.Totul, dar absolut totul, purta .pecetea entuziasmului popular, atît de cald și de uman, atît de vibrant patriotic.

Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece apoi în revistă garda de onoare.Conducătorii de partid și de stat, la combinatul siderurgic, sînt salutați de ministrul industriei metalurgice, Nicolae Agachi, de membri ai conducerii combinatului, de un mare număr de siderurgiști și constructori, care fac o călduroasă primire.In sala consiliului tehnic, directorul general al combinatului, Ion Potoceanu, dă ample explicații privind stadiul actual de dezvoltare și perspectiva combinatului. Se arată că printre cele mai importante obiective siderurgice intrate în exploatare aici în perioada 1966—1970 — prima etapă de construcție a acestei puternice unități — se ndmără două furnale a cîte 1 700 mc fiecare, ele fiind cele mai mari din țară, grupul oțelăriei a- vînd trei convertizoare cu insuflare de oxigen, cu o capacitate totală de 2,5 milioane tone de oțel pe an, un laminor Slebing cu o capacitate de 2,5 milioane tone pe an, un laminor de tablă groasă cu o capacitate de un milion tone lami
1

In fața machetei, se analizează problemele dezyoltârii în perspectivâ a Combinatului siderurgic din Galați

pus în evidență faptul că combinat gălățean a livrat, intrarea în exploatare și acum, peste 13 milioane metal. Directorul general combinatului informează că

nate pe an, un laminor de benzi la rece cu o capacitate de 450 000 tone pe an, o fabrică de oxigen cu o capacitate de 38 000 mc pe oră etc.Este marele de la pînă ; tone al în întreprindere s-au asimilat a- proximativ 80 de mărci de o- țeluri superioare, cu rezistență sporită la uzurile mecanice și în general profilate pe cerințele constructorilor de nave, interni și externi, principalii parteneri de comerț ai combinatului.La întrebarea privind stadiul pregătirii investițiilor pentru actualul cincinal, situația contractării mijloacelor necesare, se arată că
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DE CERCETĂRI
METALURGICE

Actualul plan cincinal și liniile directoare ale dezvoltării economiei 
naționale in perioada 1976—1980 conferă un rol important industriei 
metalurgice, care se va dezvolta în direcția creșterii rapide a produc
ției de metal și a îmbunătățirii substanțiale a structurii acesteia. 
De altfel, in expunerea ținută la Adunarea festivă din Capitală, cu pri
lejul aniversării semicentenarului partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Se vor asigura, de asemenea, creșterea și moderni
zarea in continuare a metalurgiei. In 1975 vom realiza 9,7 milioane tone 
de oțel; va spori producția la laminate, se va extinde fabricația de me
tale neferoase. Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea produc
ției de oțeluri aliate, care va depăși 1 milion tone la sfirșitul cincina
lului". Se preconizează ca la sfirșitul acestui deceniu, metalurgia să 
asigure necesarul de metal al țării, producția de oțel pe locuitor urmînd 
să se apropie simțitor de cea obținută in țări industriale dezvoltate. 
Ținînd seama de dezvoltarea industriei constructoare de mașini, de 
orientarea ei spre ramurile moderne, de înaltă tehnicitate, se pune un 
accent deosebit pe creșterea accentuată a producției de oțeluri de cali
tate, lărgirea substanțială a gamei mărcilor de oțeluri de Înaltă rezis
tență, inoxidabile, oțeluri pentru scule și rulmenți.

Cercetarea științifică este chemată să joace un rol primordial In 
îndeplinirea acestui vast program. Ancheta noastră își propune să re
liefeze unele aspecte legate de contribuția în acest domeniu a specia
liștilor de inaltă calificare din invățămîntul superior.

au fost luate din timp toate măsurile pentru a se respecta întocmai termenele fixate. în etapa a doua de dezvoltare, combinatul va fi completat, printre altele, cu încă două furnale de mare capacitate, primele baterii de cocs, o nouă oțe- lărie. Se vor mări, de asemenea, capacitățile la obiectivele aflate în producție. Noile obiective vor asigura în final combinatului o producție de aproape 6 milioane tone de oțel lingou, laminat în table și benzi, în rulouri, într-o gamă dimensională capabilă să satisfacă cerințele tot mai exigente ale industriei noastre constructoare de nave și ale multor firme cu renume de pe piața externă.Oaspeții sînt invitați să cunoască la fața locului cîteva din marile obiective ale combinatului. Se începe cu laminorul de benzi la rece, cel mai important și modern dintre obiectivele cu care a fost înzestrată siderurgia românească, laminor, intrat în funcțiune la sfirșitul anului trecut. El este menit să asigure un sortiment de laminate extrem de solicitat de economia noastră națională.Urmîndu-se firul procesului tehnologic, se parcurge hala laminorului, imensă construcție cu o lungime de 1,2 km. La diferite locuri de muncă se stă de vorbă cu muncitorii, cu specialiștii ; secretarul general al partidului se interesează de randamentul agregatelor și face recomandări pe linia unei mai judicioase organizări a producției, a valorificării integrale a capacității agregatelor, a ridicării calificării cadrelor, pentru a se asigura disponibilități și mai mari pentru necesitățile interne și pentru export. Muncitorii noștri sînt deosebit de bucuroși de vizita pe care o faceți în combinatul nostru, tovarășe secretar general, spune maistrul Gheorghe Stoian. Prezența dumneavoastră printre noi constituie un puternic imbold în activitatea pe care o depunem. Vă asigurăm că laminoriștii, ca de altfel întreg colectivul combinatului, nu-și vor precupeți eforturile pentru a îndeplini sarcinile de producție ce le revin.în timpul vizitei în laminorul de benzi la rece, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați si discută cu un grup de specialiști din R. F. a Germaniei, care acordă asistență tehnică la montarea și darea în exploatare a unor utilaje

în probe tehnologice în mărețului jubileu al parti-laminor, al patrulea con- la combinatul gălățean,

din componența laminorului, livrate de firme vest-germane.O altă imensă hală : se află aici cea mai tînără unitate a combinatului — laminorul de benzi late la cald, intrat de abia de o săp- tătnînă cinstea dului.Noul struit după laminorul de tablă groasă, laminorul Slebing și cel de benzi la rece, are o capacitate instalată de un milion tone pe an de bandă lată laminată la cald, într-o gamă dimensională variată, cu multiple utilizări în construcțiile navale, construcția de mașini și pentru țevi sudate. Este proiectat ca pînă în 1975 acest obiectiv să atingă o capacitate de 2 milioane tone, cu posibilități de dezvoltare pînă la 3,5 milioane tone.Directorul general al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice care a înălțat marele combinat gălățean, Cornel Cazan, informează pe oaspeți asupra volumului de lucrări efectuate pentru construcția acestui laminor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat asistă la elaborarea, în cadrul probelor tehnologice, a unei brame, cum numesc laminoriștii blocul incandescent de metal care urmează a fi transformat în benzi de tablă prin laminare.Se parcurg secțiile principale aXe laminorului de-a lungul fluxului tehnologic. Discuțiile cu muncitorii, cu specialiștii, conduc la găsirea unor soluții menite să contribuie la mai buna organizare a muncii, cieșterea eficienței valorificarea la nivel superior rezervelor interne.în marea hală a laminorului benzi la cald, tovarășul '' Nicolae Ceaușescu este salutat de ing. G.G. Fomin, conducătorul grupului specialiști sovietici care asigură sistența tehnică pentru punerea funcțiune a acestui laminor.— Vom depune toate eforturile, spune specialistul sovietic, pentru ca laminorul să intre în funcțiune la termen și în cele mai bune condiții.— Considerăm că rezultatele bune pe care le veți obține vor contribui la dezvoltarea pe mai departe a cooperării noastre, la în
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„Centrele de 
cercetări din in
stitute și facultăți 
coordonează în 
mod eficient acti
vitatea științifică 
universitară, ne-a 
spus primul nos
tru interlocutor, ing. Ion Bertumă, 
consilier la C.N.Ș.T. Un exemplu gră
itor ni-1 oferă Centrul de cercetări 
metalurgice de pe lingă Facultatea de 
metalurgie a Institutului Politehnic 
București, care, deși înființat nu de 
mult timp, a înregistrat unele realizări 
deosebite. Lucrul e oarecum firesc : 
prin cadrele valoroase de care dis
pune. cercetarea universitară poate a- 
borda cu succes teme cu caracter a- 
plicativ și, îndeosebi, de perspectivă".

Din discuțiile pe care le-am avut la 
Centrul de cercetări metalurgice, am 
aflat că s-au efectuat lucrări de mare 
eficiență economică, unele dintre ele 
prilejuind totodată cercetări cu carac
ter fundamental, sau obținerea de 
soluții originale pe plan mondial. 
Marea majoritate a rezultatelor ob
ținute au fost aplicate sau sînt in 
curs de aplicare în producție, în cer
cetare și în învățămînt. De exemplu, 
prin cercetările fundamentale desfă
șurate în laboratorul acestui centru 
■-au aprofundat cunoștințele asupra 
procesului de elaborare a oțelului in 

anchetă științifică

Domnului prof. dr. H. C. E. CORRENS
Președintele Consiliului Național al Frontului Național 

al Germaniei Democrate BERLINStimate domnule președinte,Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei Dv. de naștere vă adresez, în numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România și al meu personal, urări de sănătate, fericire personală și succes în activitatea dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANScumpe tovarășe Ceaușescu,Permiteți-ne să vă adresăm Dumneavoastră personal și prin Dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român mulțumirile noastre sincere pentru bunele urări transmise cu ocazia alegerii noastre în funcția de prim-secretar al Comitetului Central și de președinte al Partidului Socialist Unit din Germania.Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania «-a condus în luarea acestor hotărîri după principiile leniniste ale unității și continuității conducerii colective a partidului. Fiind conștienți de marea răspundere ce ne revine, vom acționa neobosit pentru întărirea continuă a relațiilor dintre partidele și țările noastre.Vă asigurăm, scumpi tovarăși, că Partidul Socialist Unit din Germania va urma cu consecvență și în viitor cursul marxist-leninist de întărire generală a statului socialist german, a prieteniei de nestrămutat cu Uniunea Sovietică și cu toate celelalte țări ale comunității statelor socialiste, a comunității frățești de luptă a tuturor partidelor marxist-leni- r.iste și a tuturor forțelor antiimperialiste.Cu salutări tovărășești
ERICH HONECKER WALTER ULBRICHT

Prim-secretar al Comitetului Central Președintele Partidului
al Partidului Socialist Unit Socialist Unit din Germania

din Germania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIStimate și dragă tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc din inimă, dumneavoastră și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România pentru amabilul mesaj adresat cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, la rîndul meu, cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și de activitate fructuoasă pe mai departe, spre binele poporului frate român, pentru cauza socialismului și păcii.

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

convertizorul eu 
oxigen și s-au tras 
concluzii asupra 
posibilităților de 
intensificare a su
flării oxigenului, 
în vederea crește
rii productivității 

convertizoarelor. Aceste concluzii au 
fost folosite, în colaborare cu specia
liștii de la Combinatul Siderurgic 'Ga
lați, intr-o cercetare întreprinsă pe 
bază de contract, in cadrul planului de 
stat nominalizat. Lucrarea a fost ter
minată cu un an mai devreme decît 
prevedea contractul, concretizin- 
du-se in experimentarea industrială 
a unui regim de suflare cu debite 
sporite, aplicat curent de la 5 decem
brie 1970 la C.S. Galați. Se scurtează 
astfel durata suflării oxigenului, ceea 
ce asigură producerea suplimentară 
a unor importante cantități de otel 
și însemnate economii anuale.

în cursul anului trecut au fost în
cheiate și cercetările privind mărirea 
purității oțelului de convertizor. La 
C.S. Galați se aplică acum procedeul 
I.P.B. de eliminare a incluziunilor 
nemetalice. Prin reducerea rebuturi-

Ing. Ion LAZAR

(Continuare In pag. a IV-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MUNICIPIUL Șl JUDEȚUL GALAȚI

(Urmare din pag. I)tărirea prieteniei dintre România și Uniunea Sovietică,, a spus secretarul general al partidului.La sfîrșitul vizitei in combinat, tovarășul .Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat care l-au însoțit semnează în cartea de onoare a unității, adre- sînd felicitări constructorilor, precum și urarea ca siderurgiștii să
Complexul avicol 

cu o producție de 11 milioane 
de pui pe anDe la marele combinat siderurgic, elicopterul special survolează Galațiul, îndreptîndu-se spre platoul din preajma fostului lac Bra- teș, transformat azi într-un bogat grînar. Aici, în apropierea pădurii Gîrboavele, prevederile programului național elaborat de partid privind dezvoltarea zootehniei, care pune un accent deosebit pe extinderea aviculturii de tip industrial, s-au concretizat elocvent în realizarea complexului avicol integrat de carne de pasăre.Indicațiile prețioase date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru făcute în urmă cu un an la Combinatul de la Crevedia au conturat posibilitatea devansării sarcinilor prevăzute pentru avicultură, sector în care se pot obține într-un timp scurt importante cantități de produse a- limentare — carne și ouă.Complexul avicol integrat-Galațl este o exemplificare a punerii în practică a acestor indicații. început la 1 februarie anul trecut, încă în cursul aceluiași an, la 19 octombrie, el a intrat parțial în exploatare, Iar de curînd au fost livrate pieței și primele tone de carne de pasăre.Directorul complexului avicol, ing. Niță Stănescu, numeroși avi- cultori îl întîmpină cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat, și îi invită să viziteze cîteva din fermele complexului.Prima dintre ele este ferma de producție de pui de carne nr. 4. Aici, secretarului general al partidului și celorlalți conducători de partid șl de stat le sînt date informații despre principalii parametri ai complexului. El este proiectat pentru o capacitate totală de peste 11 milioane pui anual și cuprinde în total 10 ferme, Inclusiv un abator modern de mare capacitate. A- menajat în flux industrial, complexul are 2 ferme speciale pentru reproducție, o stație de incubare, precum și 6 ferme pentru pui de carne, fiecare cu o capacitate de 450 000 pui pe serie.Sînt vizitate apoi cîteva din halele fermei. Aici sînt aduși puii de

Un fructuos dialog
cu cooperatoriiDe-a lungul drumului, satele au aspect sărbătoresc. Mii și mii de oameni au venit să-l salute pe conducătorul partidului și statului. Pentru fiecare a fost un prilej de a-și exprima recunoștința pentru recentele hotărîri prin care partidul și statul au venit în sprijinul țărănimii, contribuind neîncetat la creșterea nivelului său de viață. Deseori, coloana de mașini este oprită de mulțime. Se oferă buchete de flori, se aclamă puternic, se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".Secretarul general al partidului răspunde cu căldură acestor vibrante manifestații, dă mina cu mulți dintre țărani.în comuna Tulucești se face o scurtă oprire la serele asociației intercooperatiste, la care participă 6 unități apropiate. Prin eforturi reunite a fost construită aici o centrală termică proprie și un grup de sere moderne, care asi

realizeze produse de cea mai bună calitate.Acest impresionant complex de producție, care este combinatul siderurgic Galați, reflectă mai mplt decît oricare alt edificiu industrial marele efort pe care statul nostru ?1 face pentru crearea unei baze tehnico-materiale de producție puternice și moderne, chezășie a dezvoltării întregii economii naționale, garanție a independenței noastre economice și politice.

o zi și în decurs de numai 48 de zile aceștia ajung la greutatea de 1,8 kg, stadiu la care sînt livrați pentru consum. Se arată că pentru construcția halelor au fost folosite soluții noi, iar instalațiile sînt produse în țară.Preocuparea avicultorilor gălățeni pentru îndeplinirea rapidă a programului de creștere a producției de carne de pasăre este apreciată elogios. Secretarul general al partidului le recomahdă să folosească cu multă economie terenul, să nu scoată din circuitul agricol alte suprafețe. în acest scop propune specialiștilor să se gîndească la soluții de etajare a halelor, în vederea măririi capacităților de producție pe aceeași suprafață de teren.în continuare, se vizitează una din fermele de reproducție — așa- numitele „ferme de părinți*. în cele 13 hale ale fermei sînt crescute păsări de mare productivitate, provenite de la un centru special de selecție. Aici se asigură producția necesară de ouă din care se obțin pui hibrizi, cu Însușiri biologice superioare.Se vizitează, de asemenea, stația de incubație a complexului, cu o capacitate de 900 000 de ouă. Ritmic, de aici se furnizează săp- tămînal sectorului de producție cîte 225 000 de pui.în timpul vizitei, secretarul general al partidului discută cu specialiști despre o serie de aspecte ale extinderii aviculturii de tip industrial. Conform prevederilor, în 1975 întreprinderile agricole de stat vor produce anual 100 000 tone de carne și 1,8 miliarde ouă. Este subliniată necesitatea reducerii continue a prețurilor de producție, pentru ca îhtr-un timp cît mai scurt, carnea de pasăre să devină cea mai ieftină carne. Totodată, specialiștilor li se recomandă să studieze din vreme diferite forme de livrare, inclusiv porțio- narea cărnii de pasăre, pe specialități, cît și pregătirea unor preparate variate.Luîndu-și rămas bun de la avi- cultori, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită pentru realizările de pînă acum, le urează noi succese în muncă.

gură, în două cicluri, răsaduri de roșii, ardei, vinete, pentru solariile fiecărei cooperative din asociație. Este o ilustrare vie a marilor a- vantaje pe care le prezintă noua formă de cooperare, inițiată de partid și care a luat o largă extindere în toată țara.Aici este prezentat un rezervor de apă pentru uzul unităților a- gricole, proiectat și executat de uzinele de fabricare și reparare a utilajelor agricole. Față de rezervoarele clasice — castelele de apă— construite din beton, noul tip prezintă mari avantaje economice— se reduce substanțial consumul de metal și de beton, termenul de execuție este de numai o lună, față de 6 luni, cît era necesar pentru vechiul tip, asamblarea, transportul și montajul se fac cu multă ușurință. De asemenea, întreaga instalație, care nu cîntărește decît 7 tone și are o capacitate de 60 mc, poate fi mutată și racordată

la orice sursă de apă, în funcție de necesități. Realizatorii acestei instalații sînt felicitați de secretarul general care recomandă, totodată, ca ținînd cont de avantajele pe care le prezintă instalația, să se extindă producerea, precum și folosirea ei și în alte unități agricole.Luîndu-și rămas bun de la cooperatorii din Tulucești, urîndu-le sănătate, belșug și fericire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, se îndreaptă spre satul Șivița, unde au fost întîmpinați de Gheorghe Petrescu, președintele uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, Nicolae Ocheșelu, președintele cooperativei din satul Șivlța, de specialiști și membri ai consiliului de conducere. în semn de prețuire și dragoste, respectînd strămoșeasca ospitalitate românească, cel mai bă- trîn locuitor al satului, moș Nicolae Munteanu, oferă pîine și sare conducătorului partidului și statuliii.Vizitînd noile solarii ale cooperativei, care prin condițiile moderne de amenajare și productivitate constituie o mîndrie a șivițe- nilor, oaspeții apreciază hărnicia și priceperea membrilor cooperatori. Președintele cooperativei, Nicolae Ocheșelu, informează că deși se află la prima recoltă după extinderea și modernizarea sectorului legumicol, cooperatorii vor obține de pe cele 5 ha o producție mare de roșii timpurii — primele cantități putînd fi livrate încă la începutul lunii iunie. Numai de aici urmează să se obțină beneficii în valoare de 200—250 000 lei, sume ce se vor adăuga la cele 12 milioane lei, cît reprezintă venitul bănesc al cooperativei într-un an.Se vizitează apoi sectorul zootehnic.în grajdurile unde.și-a făcut loc tehnica modernă de îngrijire a animalelor cresc 650 vaci de lapte și 750 viței. Aici, oaspeții apreciază preocuparea cadrelor pentru selecția animalelor și recomandă, totodată, cooperatorilor să se ocupe de perfecționarea continuă a metodelor de selecție, de adoptarea celor mai eficiente rețete de întreținere și hrană în vederea sporirii productivității. Mulgătorul Ștefan Popoiu, de la ferma de taurine, exprimă angajamentul tuturor cooperatorilor din sectorul în care lucrează de a îndeplini și de acum înainte obligațiile ce le revin. El a mulțumit călduros pentru condițiile de muncă și de trai nou create țărănimii cooperatiste prin recentele hotărîri ale partidului.Trecind printr-un adevărat culoar viu, tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește în dreptul unui grup de cooperatori mai vîrstnici.

— Ce părere aveți despre noile măsuri luate de partid în folosul țărănimii ?Dumitru Ghercea, Sandu Crista- che, Gheorghe Voicu, Drăgan Ghe- rase și alții și-au exprimat mulțumirea, arătînd că măsurile adoptate recent au fost bine primite și țăranii cooperatori vor răspunde prin fapte grijii pe care partidul și statul le-o poartă.în ovațiile și uralele celor pre- zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu se adresează cooperatorilor adunați în număr mare :
Dragi tovarăși,
Aș dori să adresez cooperatori

lor din comuna Tulucești și, cu 
acest prilej, tuturor cooperatorilor 
din județul Galați un salut căldu
ros din partea Comitetului Central 
al partidului nostru. (Aplauze puternice, urale).

Am vizitat cîteva ferme ale coo
perativei dumneavoastră. Am as
cultat cele spuse de tovarășul pre
ședinte despre rezultatele pe care 
le-ați obținut in anul trecut, care 
sint rezultate bune, și despre pers
pectivele pentru anul acesta ți 
pentru anii următori.

Aș dori să remarc cu satisfacție 
că cooperativa dv. are ferme bine 
organizate, cu rezultate bune, ceea 
ce demonstrează că dv., coopera
torii, ați înțeles că numai pe calea 
unei munci intensive, pentru obți
nerea de recolte cît mai bune, se 
poate asigura creșterea veniturilor, 
creșterea bunăstării.

Vă felicit din toată inima pentru 
rezultatele pe care le-ați obținut 
pînă acum ! (Urale).

Am constatat, de asemenea, că 
măsurile luate de C.C. privind or
ganizarea complexelor intercoope

Constructorii de nave 
se angajează: tot mai multe 

nave de construcție
românească

mările șiLa șantierul naval, oaspeții sînt salutați de Iosif Opriș, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini, de colectivul de conducere al centralei industriale de specialitate ce-și are sediul la Galați și de conducătorii șantierului naval.Prin intermediul unor machete, grafice sugestive, directorul gene- 

ratiste și a consiliilor intercoopera
tiste au inceput să prindă viață in 
Galați, ceea ce arată, de asemenea, 
că pe această cale se va putea asi
gura o bună conlucrare între coo
perative și creșterea mai rapidă a 
producției, a veniturilor cooperato
rilor, a bunăstării cooperativei.

Vă doresc, tovarăși, ca în activi
tatea dv. de realizare a programu
lui stabilit de Congresul al X-lea 
privind dezvoltarea agriculturii, să 
obțineți rezultate cit mai bune și 
in felul acesta, alături de întreaga 
țărănime, de toți oamenii muncii, 
să vă aduceți și dv. contribuția la 
bunăstarea și fericirea întregului 
nostru popor. Vă doresc multă să
nătate și fericire. (Aplauze puter
nice, urale).Președintele cooperativei agri- eole din Șivița a mulțumit în numele tuturor locuitorilor comunei pentru vizita făcută, pentru caldele cuvinte adresate, pentru indicațiile date și cu această ocazie. EI s-a angajat să depună toate eforturile pentru traducerea în viață a tuturor hotărîrilor partidului, pentru realizarea exemplară a sarcinilor de producție ce revin cooperativei din Șivița.Din nou, la Galați.De la intrarea în oraș și pînă la șantierul de construcții navale, obiectiv final al vizitei de ieri în municipiul și județul Galați, stră- bătîndu-se arterele principale ale frumosului oraș dunărean, populația, cu mic cu mare, practic întreaga suflare gălățeană, a ținut să-l salute pe secretarul general. Este o impresionantă manifestare populară care în cuvinte este greu de redat în toată amploarea și măreția ei.

vor străbate 
oceaneleral al Centralei industriale de construcții navale, ing. Panait Meli- saratos, înfățișează conducătorilor de partid și de stat principalele înfăptuiri pe linia dezvoltării șantierului în ultimii ani, a creșterii și diversificării producției de nave. Se subliniază că acest șantier, pentru a cărui dezvoltare și moderni

zare s-au investit in cincinalul trecut 186 milioane lei, a realizat pină acum 76 de cargouri maritime, printre care, pentru prima oară, și mineralierele de 12 500 tdw. Pentru actualul cincinal, șantierului naval gălățean i s-au alocat alte investiții în valoare de 410 milioane, menite să contribuie în continuare Ia dezvoltarea și modernizarea sa.Rezultatele obținute sînt apreciate ca bune, dar, avîndu-se în vedere investițiile alocate, ele ar fi putut fl mai bune. Factorii de răspundere ai șantierului arată că în prezent, în urma indicațiilor date de conducerea de partid și de stat, se revăd o serie de măsuri tehnlco-organizatorice în scopul valorificării mai judicioase a rezervelor interne, a căror punere în valoare poate contribui la creșterea într-un ritm mai rapid a producției.La cala navală a șantierului, construită pentru vase de pînă la 25 000 tdw, sînt prezentate al cincilea și al șaselea mineralier de 12 500 tone, aflate în curs de construcție. Conducătorii de partid și de stat sînt informați că numai a ■ nul acesta de pe calele șantierului naval din Galați vor porni în larg 8 nave : 5 de 4 500 tdw și 3 mineraliere de 12 500 tdw. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor să depună eforturi sus
Sub semnul unității 

de nezdruncinat 
dintre partid și poporPe imensul platou de pe frumoasa faleză a Dunării s-au adunat zeci de mii de gălățeni : side- rurgiști, constructori navali, constructori de mașini, muncitori, tehnicieni și ingineri din întreprinderile industriei ușoare, țărani cooperatori din împrejurimi, elevi, studenți, Intelectuali.Domnește o atmosferă de puternică însuflețire.Izbucnește o adevărată furtună de aplauze și puternice ovații a- tunci cînd la tribună apare secretarul general al partidului, însoțit de ceilalți conducători de partid și de stat.Deschizînd mitingul, tovarășul 

CONSTANTIN DĂSCĂLESC!!, prim-secretar al Comitetului de partid ăl județului Galați, a spus : Vă rog să-mi permiteți ca în numele celor peste 60 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din județul Galați să vă transmit, iubite tovarășe Ceaușescu, salutul nostru fierbinte și înalta expresie a satisfacției de a vă avea în mijlocul nostru pe dumneavoastră, cei mai iubit fiu al poporului.Vă mulțumim din inimă că prima vizită pe care o faceți în țară după glorioasa sărbătoare a partidului are loc în județul nostru, județ ce exprimă, prin realizările sale în acest colț de țară, roadele minunate ale politicii înțelepte, profund științifice, marxist-leni- niste a Partidului Comunist Român. Ați putut vedea astăzi o parte din ceea ce au înfăptuit gă- lățenii de la ultima dumneavoastră vizită, prin aplicarea consecventă a prețioaselor îndrumări, înfăptuire ce reflectă permanent sprijinul pe care ni l-ați acordat. Peisajul economic și social-cultural al județului se prezintă fundamental restructurat.Tot ceea ce ați văzut aici la Galați reprezintă materializarea uriașelor energii creatoare ale oamenilor muncii, conduși de comuniști, demonstrează maturitatea și competența lor, unitatea lor de neclintit în jurul partidului. Marele colocviu dintre partid și țară, care, datorită dumneavoastră, a devenit o metodă curentă de lucru a partidului, demonstrează continua lărgire a democratismului socialist, o participare tot mai activă a maselor la viața socială, faptul că socialismul este cauza întregului nostru popor, chezășia înfăptuirii consecvente a vastului program al partidului.Prețuirea cu care întregul popor înconjoară munca dumneavoastră 

ținute pentru realizarea unor nave moderne, corespunzătoare tehnicii mondiale contemporane, să găsească soluții ingenioase și economica care să conducă la realizarea de nave de cea mai bună calitate. Conducătorii șantierului subliniază că o caracteristică esențială a producției de nave în actualul cincinal o constituie introducerea In fabricație a unor produse realizata în țara noastră pentru prima dată.— Tocmai de aceea, subliniază secretarul general, trebuie să chib- zuiți bine și din timp, să vă verificați proiectele pentru fabricarea unor nave superioare, pentru scurtarea termenului de asimilare, astfel ca economia națională cît și exportul să beneficieze de cît mai multe nave cu parametri superiori.In centrul schimburilor de opinii dintre oaspeți și gazde s-a situat problema extinderii acțiunii de autodotare a șantierului și s-a făcut recomandarea de a se depune eforturi susținute în această direcție. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de condițiile de muncă și de viață ale muncitorilor, de cuantumul veniturilor realizate de aceștia.Pentru eforturile depuse și succesele obținute, întregului colectiv îi sînt adresate felicitări.

neobosită pentru prosperitatea și fericirea patriei, este sintetizată și în înaltul titlu de Erou al Republicii Socialiste România, ce v-a fost acordat. Este și pentru noi un minunat prilej de a vă felicita din inimă și de a vă asigura că exemplul dumneavoastră ne va însufleți în întreaga noastră activitate. Pentru fiecare dintre nbi constituie o mîndrie că avem în fruntea țării un asemenea partid, un asemenea conducător în stare să jaloneze cu clarviziune științifică și cu fierbinte patriotism nu numai viitorul apropiat, dar și viața fericită a copiilor și nepoților noștri, viitor pe care l-ați prefigurat magistral în strălucita dumneavoastră expunere la adunarea solemnă consacrată semicentenarului partidului.Vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, că așa cum am procedat întotdeauna vom aplica neabătut în viață indicațiile deosebit de prețioase pe care ni le-ați dat și cu această ocazie la fiecare loc de muncă, fiecărui colectiv, fiecărei organizații de partid și că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui în mod exemplar marile sarcini care ne revin din actualul cincinal aprobat de plenara Comitetului Central.Vom găsi permanent în Inimile noastre potențialul inepuizabil de energie și abnegație pe care să-l dedicăm din toată ființa și cu tot avîntul — partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reazemul conștiinței noastre, conducător Iubit și stimat al partidului și poporului.Noi, siderurgiștii și constructorii, alături de toți oamenii muncii din județul Galați, trăim cu profundă emoție prilejul reîntîlnirii cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, a spus tovarășul A- 
LEXANDRU STOICA, prim-oțe- lar la combinatul siderurgic.Vizita pe care ați făcut-o astăzi în mijlocul colectivului nostru de muncă, indicațiile și îndrumările pe care ni le-ați dat cu acest prilej reprezintă pentru noi un izvor nesecat de învățăminte și ne angajăm să luptăm pentru transpunerea lor în viață.Noi, muncitorii siderurgiști, am primit cu deosebită bucurie și Satisfacție conferirea titlului de Erou al Republicii Socialiste România și a Ordinului „Victoria Socialismului", dumneavoastră, condueă- 
(Continuare In pag. a III-a)

Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul iubit al partidului și statului nostru, este în+împinat cu căldură și entuziasm de către oamenii muncii de pe meleagurile gălăjene
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
JSTîN MUNICIPIUL Șl JUDEȚUL GALAȚI

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la mitingul din Galați
Dragi tovarăși ți prieteni.Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Galați un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii noastre socialiste. (Aplauze puternice).Vizita noastră In Galați are loc la cîteva luni de la încheierea cincinalului 1966—1970, care, după cum știți, a fost realizat cu mult succes. De aceea doresc, cu acest prilej, să adresez muncitorilor, țăranilor, intelectualilor — vlrstnici și tineri, bărbați și femei — cele mai calde felicitări pentru felul în care au îndeplinit cincinalul trecut, pentru contribuția adusă la dezvoltarea României socialiste. (Aplauze puternice, urale). Adresînd aceste felicitări tuturor oamenilor muncii, am inclus, firește, în rîndurile a- cestora și pe comuniști, care, la fel ca toți muncitorii, țăranii, intelectualii, au muncit In strînsă legătură cu colectivele respective, adu- cîndu-și contribuția la toate marile realizări ale partidului nostru. Felicitările noastre sînt adresate deci și comuniștilor, activului de partid și comitetului județean Galați. (Aplauze puternice).Cunoașteți prevederile noului cincinal pe care l-am început o dată cu anul 1971 — și de aceea nu mă voi mai referi la ele. Țin numai să menționez că municipiului șl județului Galați le revin sarcini deosebit de mari în acest cincinal. în primul rînd, aici la Galați va continua dezvoltarea celui mai puternic centru siderurgic al țării, care de pe acum produce, după cum ați auzit, de peste 7 ori mai mult oțel decît întreaga Românie înainte de război și care la sfîrșitul acestui cincinal, în 1975, va trebui să producă de circa 14—15 ..ori mai mult Dar numai cantita- țeanu explică totul; la acest uriaș Bomplex siderurgic din Galați se construiesc o serie de laminoare moderne, între care unele se situează pe primele locuri In Europa din punct de vedere al capacității șl al nivelului tehnic. De aceea am și început vizita de astăzi cu combinatul siderurgic. M-a bucurat faptul că, de la ultima mea vizită în combinat, s-au obținut aici succese deosebit de mari; au fost puse în funcțiune noi o- biective importante și este în curs de a fi dat în producție, în următoarele săptămîni, un nou laminor dotat cu tehnica cea mai modernă.Actualul cincinal pune în fața siderurgiștilor gălățeni sarcini deosebit de mari. Numai pentru dezvoltarea acestui combinat se vor investi, în această perioadă, peste 10 miliarde de lei, ceea ce nu este deloc o sumă mică. Realizările pe care colectivul combinatului le-a obținut in cincinalul trecut cît și cele dobîndite în primele patru luni ale acestui an ne îndreptățesc să credem că atît constructorii cît și siderurgiștii de aici își vor îndeplini cu cinste aceste mari sarcini ce le revin. De aceea doresc să-i felicit pentru tot ce au realizat pînă acum și să le doresc mult succes în activitatea lor. (Aplauze puternice).Am vizitat, de asemenea, șantierul naval — al doilea obiectiv important din municipiul Galați — care a obținut în cincinalul trecut realizări deosebit de mari și căruia îi revin, în actualul cincinal, sarcini și mai însemnate. Această întreprindere — care, după cum ați auzit aici, cînd și-a început activitatea i-au trebuit doi ani pentru a realiza o mică ambarcațiune — va trebui să se dezvolte mult în cincinalul 1971—1975, să realizeze un program de investiții de peste 400 de milioane, față de 90 de milioane cît s-a realizat în 1961— 1965. Șantierul va trebui să sporească mult producția de nave — și în această privință, trebuie să spunem că sîntem acum ceva mai pretențioși decît am fost cu cîteva zeci de ani în urmă cînd șantierul își începea activitatea Noi vrem ca, nu în doi ani, ci în cîteva luni să se realizeze aici o navă nouă. Avem pretenția ca pînă în 1975, aici, la Galați, să fie pusă pe șantier, în construcție, nava de 25 000 de tone. (Vii aplauze). Cred că directorul centralei industriale și muncitorii șantierului care se găsesc aici, precum și primul-secretar al comitetului județean de partid vor fi de acord cu mine și vor lua măsuri pentru a realiza aceasta în actualul cincinal. (Aplauze puternice). Există un colectiv bun la șantierele navale și avem toată încrederea că sarcinile mari pe care le are de îndeplinit în cadrul cincinalului vor fi realizate cu succes. De aceea doresc să adresez cele mai calde felicitări întregului colectiv de la șantierele navale pentru realizările de pînă acum și să-i urez să obțină noi succese în actualul cincinal. (Aplauze ternice).Știu că In Galați sînt și alte colective harnice, care au obținut rezultate bune atît în cincinalul

trecut cit și In primele patru luni ale acestui an, și cărora, de asemenea, le revin sarcini mari în perioada următoare. Doresc, de aceea, să felicit în modul cel mai călduros pe toți muncitorii, tehnicienii și inginerii din toate întreprinderile și unitățile municipiului , Galați și să le urez noi și noi succese în activitatea lor viitoare. (Aplauze prelungite).Am vizitat astăzi și un combinat din domeniul agriculturii — și a- nume un combinat de creștere a păsărilor pentru carne. Este un combinat — am putea spune — uriaș, destinat să producă anual 20 de mii de tone de carne. Dacă am socoti această producție în raport cu populația din Galați, înseamnă că ar reveni circa 40 de pui de cîte 1 kg și jumătate pentru fiecare locuitor al orașului. Este deci un combinat deosebit de important. (Vii aplauze). Desigur, el se află la începutul activității sale 1— știu însă că în Galați s-au și vîn- dut, în luna mai, păsări din producția acestui combinat ; sperăm că în anul viitor el va produce cu întreaga sa capacitate, făcînd astfel să se simtă, și pe această cale, în viața oamenilor muncii, roadele e- forturilor pe care partidul și statul, societatea noastră socialistă le fac pentru dezvoltarea agriculturii, pentru buna aprovizionare a populației și creșterea bunăstării întregului popor.Am vizitat, de asemenea, cooperativa agricolă de producție din Șivița. Am constatat că și aici sînt realizări frumoase, că măsurile luate de partid privind organizarea cooperării intercooperatiste, ca și cele privitoare la dezvoltarea cooperării între cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat au început să dea rezultate bune. Se simt tot mai evident în producția agricolă roadele măsurilor luate în ultima perioadă privind mai buna organizare a muncii și creșterea cointeresării materiale. Avem, deci, tot temeiul să considerăm că agricultura noastră/la fel ca și industria, își va realiza în bune condiții sarcinile ce îi revin în acest cincinal. De aceea, doresc să felicit pe cooperatorii din Șivița, pe lucrătorii combinatului avicol și pe toți cooperatorii și lucrătorii a- gricoli din județul Galați pentru rezultatele lor de pînă acum și să le urez noi succese în întreaga lor activitate. (Aplauze prelungite).Cunoașteți preocupările și eforturile partidului și guvernului pentru dezvoltarea economiei naționale, a științei și culturii, pentru ridicarea nivelului de calificare a oamenilor muncii și crearea de noi detașamente de intelectuali care să asigure, împreună cu întregul popor, progresul continuu al patriei socialiste. Toate aceste e- forturi, munca desfășurată în strînsă unitate — de muncitori, țărani, intelectuali, — sub conducerea partidului, dau garanția că programul elaborat de partid va fi realizat, că România se va ridica pe noi trepte de civilizație* că în- tr-o perioadă istorică scurtă vom ajunge din urmă țările dezvoltate. 
(Aplauze puternice, prelungite).Cunoașteți, de asemenea, preocupările partidului și statului nostru pentru .creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Nu doresc să mă refer în mod concret la prevederile actualului cincinal în această privință — întru- cît despre ele am vorbit recent, cu prilejul aniversării semicentenarului partidului ; nu doresc să mă refer nici la măsurile luate în ultima vreme pentru ridicarea nivelului de trai al țărănimii și nici la perspectivele de viitor. Ceea ce aș dori să subliniez aici este că tot ceea ce facem pentru dezvoltarea

a.

economică a patriei este menit să contribuie la crearea condițiilor pentru ca viața celor ce muncesc din România să devină mai îmbelșugată, mai frumoasă, ca fiecare cetățean al țării noastre să se bucure de un nivel de trai, material și spiritual, tot mai ridicat. (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, mai avem încă lipsuri, mai sînt încă multe de făcut pentru a lichida o serie de suri din activitatea noastră, că fiecare dintre noi ar dori realizăm cît mai repede gramul pe care ni l-am pus. Aceasta depinde de tovarăși, de munca și de eforturile unite ale tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii, învățămîntului, pentru progresul economic și social al întregii țări. Fără aceasta nu există nici o posibilitate și nici o perspectivă de a asigura bunăstarea poporului ! De aceea partidul nostru vă cheamă să vă înzeciți eforturile pentru a îndeplini și chiar a depăși prevederile cincinalului ! Cu cît vom asigura dezvoltarea mai rapidă a industriei și agriculturii, cu atît vom crea noi condiții pentru creșterea veniturilor, pentru ridicarea bunăstării tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste ! (A- 
plauze puternice, prelungite).Nu doresc să mă refer aici la problemele internaționale, deoarece am vorbit pe larg despre ele cu prilejul aniversării de la 8 Mai. Cunoașteți cu toții că, preocupîn- du-ne de construcția socialistă în România, noi ne îngrijim în același timp de întărirea cooperării cu toate țările socialiste, ne aducem contribuția la întărirea unității lor. Dezvoltăm, de asemenea, relațiile noastre cu toate țările lumii, convinși că numai în condițiile unei largi cooperări internaționale, atît cu țările socialiste cît și cu alte state, numai In condiții de pace, vom putea realiza programul de edificare a socialismului și comunismului, de înălțare a României pe noi culmi de civilizație și progres. De aceea vom acționa și în viitor cu toată energia pentru a dezvolta această colaborare, pentru a asigura pacea In 
(Aplauze îndelungate).Doresc, în încheiere, să mese tuturor oamenilor din municipiul și județul care ne-au întîmpinat astăzi sentimente de dragoste. In aceste manifestări noi vedem o expresie a încrederii în politica marxist-le- ninistă a partidului, a dumneavoastră — ca de întregului popor — de a neabătut această politică, politica întregii noastre 
(Aplauze puternice).Doresc, de asemenea, să mulțumesc pentru cuvintele calde rostite aici la adresa mea, pentru felicitările ce mi-au fost transmise. In toate acestea eu văd o expresie a încrederii în partidul nostru, al cărui membru sînt Ca fiu devotat al partidului și al poporului, vă asigur, tovarăși, că în întreaga mea activitate voi servi neabătut cauza partidului, care este cauza întregului nostru popor, voi sluji interesele națiunii noastre socialiste, lupta poporului nostru pentru o viață liberă, independentă și fericită, pentru progres și bunăstare, pentru comunism. (Aplauze 
prelungite, urale, se scandează: 
„Ceaușescu", „Ceaușescu").Dați-mi voie, să vă urez încă o dată noi și mari succese In activitatea dumneavoastră, multă sănătate și fericire. (Aplauze prelungite ; se scandează „Ceaușescu", „Ceaușescu", „P.C.R.—P.C.R.").

neajun-Știu să pro- pro- noi,

lume.mulțu- muncil Galați cu
hotărîrii altfel a înfăptui devenită națiuni.

pu-

> In timpul mitingului de Galafila
(Urmare din pag. a n-a)tor iubit al partidului și statului nostru. Aceste înalte distincții, a arătat vorbitorul, exprimă sentimentele de considerație și stimă, aprecierile pe care însuși poporul le dă activității conducătorului partidului și statului nostru. Dînd glas gîndurilor și sentimentelor unanime ale siderurgiștilor gălățeni, vă urăm din toată inima, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ani mulți, fericiți, activitate rodnică, pusă în slujba partidului și a patriei.Vă raportăm că printr-o mai bună organizare a muncii am reușit ca în ziua de 8 mai să începem probele tehnologice la laminorul de benzi la cald, cel mai important obiectiv al planului de investiții pe anul 1971. Totodată, ne-am îndeplinit și depășit angajamentele luate, reușind să dăm o producție suplimentară de peste 24 000 tone fontă, peste 11 000 tone oțel și aproape 6 000 tone laminate.Noi, muncitorii, susținem politica partidului în ce privește acumulările și investițiile, conștienți că astfel se asigură sursa principală a progresului economic și social, temelia trainică a creșterii bunăstării poporului, a sporirii rînduri- lor clasei noastre muncitoare. Cifrele orientative privind dezvoltarea țării în următoarele două decenii, prezentate în recenta dumneavoastră expunere, ilustrează convingător justețea acestei politici, ne înfățișează progresele pe care le va realiza România în toate domeniile vieții economice și sociale, inclusiv în îmbunătățirea nivelului de trai al poporului.Exprimînd caldele sehtimente de dragoste și stimă față de partid și secretarul său general, care animă tineretul și studențimea gălățeană, studenta SILVIA ALECU, de la institutul politehnic, a spus : Noi, tineretul studios, simțim din plin grija și dragostea cu care partidul, dv. personal, ne înconjurați, cre- îndu-ne cele mai bune condiții pentru formarea și dezvoltarea noastră ca specialiști cu o temeinică pregătire profesională și o înaltă conștiință civică. Mărturie

vie a acestei preocupări a partidului este însăși crearea în anii socialismului a centrului universitar Galați, care numără In prezent aproape 3 000 de studenți. Folosesc această emoționantă Intîlnire pentru a vă exprima din adîncul sufletului mulțumirile, recunoștința mea și a colegilor mei, față de a- tenția pe care o acordați tului și studenților.Noi, tînăra generație, brii Uniunii Tineretului nist, ne socotim, de fapt, niști, așa cum, pe drept cuvînt ați afirmat nu de mult, tovarășe secretar general. Sîntem trup și suflet cauzei înrolați activ în armata dau viață politicii sale, al X-lea al P.C.R. a viitorul luminos al țării, pe care noi, tineretul, sîntem chemați, alături de întregul popor, să-l înfăptuim și de roadele căruia ne vom bucura din plin. Pe noi ne-au înaripat liniile de perspectivă ale dezvoltării României pe următoarele două decenii, schițate cu o- cazia sărbătoririi semicentenarului partidului.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că tineretul din județul nostru, animat de dragostea fierbinte față de partid, față de patria noastră socialistă, nu-și va precupeți efortul, punîn- du-și energiile clocotitoare și întreaga sa putere de muncă în slujba idealului socialismului și comunismului, al înfloririi și progresului României socialiste.Vizita pe care o întreprindeți în orașul nostru la numai cîteva zile după sărbătorirea gloriosului semicentenar al partidului — a spus tovarășul VASILE GEORGESCU, vechi militant al mișcării muncitorești — constituie pentru cetățenii Galațiului, oraș cu vechi tradiții revoluționare, care era supranumit odinioară „Portul roșu“, un prilej de mare bucurie și mîndrie. Intîlnirea de astăzi cu oamenii muncii gălățeni se înscrie în stilul de muncă al conducerii partidului, al dv. personal, tovarășe Ceaușescu, acela de a vă sfătui cu poporul, de a cunoaște direct, pe viu, realitățile, modul cum se îndeplinesc hotărîrile partidului statului.

tinere
mem-Comu- comu-

devotați partidului, celor care Congresul prefigurat

Zeci de mii de oameni ai muncii au participat la fajă marele miting din Galați, manifestîndu-și dragostea și atașamentul față de Partidul Comunist Român, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu

a cunoaște atît realizările, lipsurile șl greutățile, pen- ca, împreună cu noi stabilim măsurile ce se pun spre a grăbi progresul triei noastre. Acesta este dintre motivele pentru care membrii de partid din ilegalitate, alături de toți oamenii muncii, prețuim activitatea neobosită ce o desfășurați in fruntea partidului 
ți a țării.Ca unul dintre cel care m-am înrolat de mai bine de 50 de ani in mișcarea muncitorească și am cunoscut o dată cu satisfacțiile luptei revoluționare și persecuțiile și teroarea lagărelor burghezo-moșie- rești pentru simplul motiv că militam, alături de ceilalți comuniști, pentru o orînduire dreaptă, fără exploatare șl asuprire, pot să spun că trăiesc astăzi fericirea de a vedea visurile și idealurile noastre realizate și mal ales sînt deplin încrezător în viitorul luminos al țării, al poporului nostru.V-am cunoscut activitatea revoluționară încă din anii ilegalității, dîrzenia cu care ați înfruntat în acei ani închisorile, alături de comuniști mai în vîrstă. Contribuția deosebită pe care ați adus-o în conducerea partidului și statului, în anii construcției socialiste, suflul nou pe care l-ați imprimat în toate domeniile vieții noastre sociale după Congresul al IX-lea al partidului, ne întăresc crezul în viitorul comunist al patriei. Vă doresc, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate pentru binele și fericirea poporului.In cuvîntul său, tovarășul 
NICOLAE OCHEȘELU, președintele cooperativei agricole de producție Șivița, a spus :Trăim minunata bucurie de a vă avea ca oaspete de seamă pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, cel mai iubit fiu al poporului român, către care se îndreaptă toată stima și recunoștința noastră, pentru exemplul de dăruire comunistă, de slujire cu întreaga ființă a nobilelor idealuri ale socialismului. Vizita de lucru pe care ați făcut-o în cooperativa agricolă din Șivița constituie dovada grijii pe care o acordați agriculturii. Așa am înțeles și așa am văzut azi, cînd conducerea partidului, dumneavoastră personal, vă sfătuiți cu oamenii muncii, cînd ne dați bune și înțelepte sfaturi, cînd ne ajutați să ne gospodărim mai bine, mai cu folos. Pentru toate acestea, noi, cooperatorii din Șivița, vă mulțumim din toată inima și vă asigurăm că le vom urma întocmai.însuflețiți de măreața perspectivă ce o are țara noastră, pătrunși de importanța sarcinilor pe care ni le-a trasat partidul, vă asigurăm că nu vom precupeți timpul și forțele noastre pentru a ne face pe deplin datoria de a contribui la creșterea producției agricole vegetale și animale, pentru bunăstarea oamenilor muncii, ca în venituri încît să bună, mai îmbelșugată. Recenta ho- tărîre a Comitetului Executiv al Comitetului Central al partidului acordă înlesniri importante țăranilor cooperatori pentru îngrijirea sănătății, ajutoare pentru femei și copii. Exprim pentru aceasta vii mulțumiri și voința noastră nestrămutată de a răspunde prin fapte grijii permanente pe care ne-o pur- tați, a spus vorbitorul în încheiere.

Tovarășul CONSTANTIN PO
PESCU, directorul Spitalului nr. 1 Galați, a spus în cuvîr.tul său:

de cit tru să toți, im- pa- unul noi,

Sîntem ferm hotărîți anul acesta să obținem și mai mari, astfel ne facem viața și mai

Pentru intelectualitatea de pe meleagurile dunărene este o deosebită cinste și onoare de a vă saluta și de a da expresie dragostei fierbinți ce v-o poartă dv„ tovarășe Nicolae Ceaușescu, care, printr-o muncă prodigioasă; neobosită, pătrunsă de un înalt patriotism, ați contribuit In cel mal înalt grad la înfăptuirea năzuințelor șl idealurilor de veacuri ale poporului român de libertate și lndependen- 
Inaltul careță, ridicînd România la prestigiu internațional de bucură astăzi.

Ca medic, cînd dau eestor simțăminte, privesc mîndrie România socialistă de astăzi, care, intr-o etapă istorică scurtă, s-a ridicat la nivelul țărilor avansate, inclusiv pe tărîmul medico-sanitar. In rîndul cadrelor medico-sanitare sint deosebit de apreciate eforturile pe care partidul, dv. personal, tovarășe secretar general, le consacrați ridicării activităților ' de asistență medicală a populației. In județul nostru, a- ceastă grijă se concretizează In dezvoltarea celor 23 dispensare, 5 policlinici, 61 de case de naștere, crearea de centre stomatologice In mediul rural, prin modernizarea celor 15 spitale existente, precum și prin construcția celui mai măreț edificiu al sănătății din municipiul și județul Galați, spitalul cu peste 1 300 de paturi, ce va fi dat 
In folosință la sfîrșitul acestui an.Noi, intelectualii, aprobăm și susținem fără rezerve politica Partidului Comunist Român, linia dt întărire a unității întregului nostru popor, pe care ați promovat-o cu fermitatea și consecvența marxist- leninistă ce vă caracterizează.In aplauzele mulțimii, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAU
ȘESCU.Cuvîntarea este ascultată deosebit interes și subliniată in petate rînduri de puternice plauze.Mitingul ia sfîrșit. Din nou bucnesc aplauze și urale. Cetățenii municipiului Galați, care l-au In- tîmpinat pretutindeni în tot cursul zilei de ieri pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu dragoste și căldură, își manifestă încă o dată hotărîrea fermă de a înfăptui politica internă și externă a partidului nostru, de a contribui, strîns uniți în jurul partidului, la dezvoltarea multilaterală a României socialiste, la ridicarea ei pe noi culmi ale civilizației și progresului.Este o după-amiază însorită. După miting, tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate, prin mulțime, faleza Dunăiii. Numeroase nave aflate pe fluviu au arborat marele pavoaz. Sirenele lansează sunete prelungi, de salut. Este salutul navigatorilor, salutul constructorilor de nave, al siderurgiștilor, salutul simbolic al întregii populații a municipiului dunărean Galați.In cursul serii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat care l-au însoțit în vizita în municipiul și județul Galați, au sosit pe calea aerului la București.
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incendiară
Mai erau doar cîteva zile piuă 

la inaugurarea noului hotel tu
ristic cu 10 etaje din Cîmpu- 
lung Moldovenesc (Suceava). In 
avanpremiera acestui eveniment, 
o comisie de specialiști efectuă 
o recepție amănunțită a con
strucției. La un moment dat, ci
neva a remarcat că unele came
re nu vor putea fi date în folo
sință, deoarece pereții fiind 
încă impregnați cu diluantul în
trebuințat la preparatul vopse
lelor, există un pericol de incen
diu. La auzul acestei obiecții, 
profund afectat, tehnicianul 
Mircea Solohan, șeful lotului de 
oonstructori, a vărsat, în mod de
monstrativ, pe podeaua unei în
căperi o mare cantitate de <li- 
luant, a aprins un băț de chibrit 
și... incendiul a fost gata, de- 
teriorînd o bună parte din noua 
construcție ! Numai intervenția 
promptă și curajoasă a membri
lor comisiei de recepție, in frun
te cu Matei Hulubei, directorul 
oficiului județean de turism, a 
salvat clădirea de la o degra
dare mai mare și a evitat un 
incendiu de proporții. Acum se 
fac retușurile necesare. Dar pe 
buzunarul cui 7

Colegială
întîlnirile colegiale ale diferi

telor promoții universitare au 
intrat în tradiție. Anunțăm as
tăzi una : a absolvenților de 
acum 20 de ani ai Facultății de 
planificare din cadrul Acade
miei de studii economice. Un 
comitet de organizare special 
constituit (informau speciale 
pentru cel interesați, Ia telefo
nul 61 70 72, după orele 18) sună 
clopoțelul: revederea jubiliară 
după două decenii de la absol
vire — în ziua de 19 iunie, în 
aula Academiei. Se estimează o 
participare în procent de sută la 
sută. Doar este vorba de experți 
în materie de planificare ! Apoi, 
chiar și după 20 de ani, un 
„foarte bine” la prezență nu stri
că. Am zice chiar, dimpotrivă. 

După micul 
dejun

lntr-una din zilele trecute, la 
cantina școlii de Șoferi din co
muna Valu Traian (Constanța), 
au servit micul dejun 700 de 
persoane. După citeva ore, 75 
dintre acestea prezentau sem
nele unei intoxicații grave, 48 
trebuind să fie internate in spi
tal. Intervenția medicilor a fost 
promptă și eficientă ; in pre
zent, toți se află în afara orică
rui pericol. Cauza intoxicației : 
brinza de oi procurată de la un 
producător din comuna Ovidiu, 
care o preparase in condiții ne
corespunzătoare. Dincolo de a- 
ceasta. întrebarea este insă de 
ce a fost preluată și introdusă 
în meniu fără un riguros con
trol prealabil spre a se vedea 
dacă este sau nu aptă pentru 
consum 7 Așa stlnd lucrurile, 
credem că forurile in drept le 
vor servi acum celor vinovați 
sancțiunile de rigoare.

Deocamdată, 
proiecte...

Zidar, tîmplar, dulgher, par- 
chetar, fierar — într-un cuvînt, 
constructor complet, întrucit in 
cei 40 de ani de muncă pe șan
tiere și-a însușit. întreaga gamă 
de meserii specifice acestora — 
loan Bakoș din Cluj, str. Hațeg 
nr. 32, este acum pensionar. A 
renunțat demult la daltă și mis
trie. Nu însă și la vocația de a 
construi. Pentru că acum a tre
cut la planșetă, încununîndu-și 
cariera de constructor ca... pro
iectant și arhitect. Pînă în pre
zent, el a realizat peste 200 de 
proiecte. Multe dintre ele, an
sambluri arhitectonice de o deo
sebită originalitate (orașe și mi- 
croraioane întregi formate «țin 
blocuri rachetă, vile tip litoral, 
vile vapor, ansambluri culturale 
și comerciale), concepute nu nu
mai pe baza propriei experien
țe, ci și pe ceea ce crede el că 
ar putea aduce nou viitorul în 
acest domeniu. Deocamdată, toa
te aceste schițe îmbogățesc doar 
decorul locuinței autorului lor. 
Nimeni dintre cei ce le-au vă
zut nu ar putea spune însă că 
măcar unele dintre ele se vor 
limita numai la acest rol.

În nota 
faptei

Intr-o notă publicată nu de
mult in cadrul acestei rubrici, 
relatam cazul profesorului Nico- 
lae Loteanu de la liceul „Nico
lae Bălcescu" din Rm. Vilcea, 
autorul mai multor violuri si- 
virșite cu prilejul „meditațiilor" 
acordate de el unora dintre ele
vele pe care, multă vreme In 
prealabil, le ținea sub presiunea 
notelor proaste. După terminarea 
anchetei penale, N. L. a fost tri
mis in judecată. Zilele trecute, 
instanța i-a pus fi lui „nota" ce 
i se cuvine. In urma pronunțării 
sentinței, fostul profesor va exe
cuta 10 ani de închisoare. Răs
timp suficient, sperăm, pentru... 
meditație IRubrică redactată de : 

Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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DE LA SEMĂNAT LA CULES
RĂSPUNDERE SOLIDARĂ!

In vederea creșterii răspunderii mecani
zatorilor pentru calitatea lucrărilor 
toate și nivelul producției 
pînd de anul acesta, o dată 
noilor forme de organizare 
cooperativele agricole s-au 
mațiunl permanente din 
mecanizatori care muncesc împreună, pe 
aceeași suprafață, de la pregătirea te
renului pînă la strîngerea și depozitarea 
recoltei. în felul acesta, veniturile mecani
zatorilor se leagă mai strins de rezultatei® 
muncii lor, de întreaga activitate a coo
perativelor agricole. In rindurile de față 
prezentăm unele aspecte privind felul cum 
s-au constituit noile formațiuni de lucru și 
modalitățile practice de colaborare, dintre 
mecanizatori și cooperatori în cîteva coo
perative agricole din județul Vrancea.

„Pentru cooperativele agricole din jude
țul nostru — ne spune tov. Nicolae Balosin, 
director adjunct al direcției generala 
agricole — ridicarea gradului de mecani
zare a lucrărilor și creșterea calității 
lor constituie elemente hotărîtoare de care 
depinde nivelul producției. Urmărind a- 
cest scop, împreună cu președinții și 
inginerii șefi din cooperativele agricole am 
căutat să organizăm formațiuni de lucru 
cit mai stabile, cu răspunderi precise atit 
pentru cooperatori, cit și pentru mecaniza
tori pe tot ciclul de producție. Pe ansam
blul județului s-au constituit 269 formațiuni 
de lucru : 138 pentru culturile de cimp. 101 
în viticultură, 4 în legumicultură și 26 în 
zootehnie, în care lucrează peste 90 la sută 
din numărul total al mecanizatorilor”.

Una din primele probleme care a trebuit 
să fie rezolvată se referă la însăși struc
tura formațiunilor, astfel incit să se asi
gure un raport optim, economic, între în
cărcătura ce revine pe tui tractor sau 
șină agricolă și suprafața de teren pe 
o lucrează formația respectivă. Cum 
procedat practic. Secția de mecanizare 
servește cooperativa agricolă din Ciorăști, 
de exemplu, are în dotare 27 tractoare. In 
medie, pe fiecare tractor revin 115 ha de 
teren. Centralizîndu-se devizele de lucrări 
întocmite pe flecare cultură în parte a re
zultat că in cooperativă se vor executa 
mecanizat lucrări în valoare de 2 560 000 
lei. Aceasta înseamnă că fiecare tractor va 
executa lucrări în valoare de aproximativ 
91 000 lei. Avîndu-se în vedere aceste 
calcule, precum și felul lucrărilor care 
trebuie executate, s-a făcut repartizarea 
tractoarelor pe formațiuni de lucru. Astfel, 
fermei semincere nr. 2. care are o supra
față de 980 ha teren arabil și 300 coopera
tori organizați în 6 echipe, i s-au reparti
zat 8 tractoare împreună cu setul de ma
șini necesare. In cadrul fermei se vor exe
cuta mecanizat lucrări în valoare de 650 000 
lei. revenind pe fiecare tractor peste 80 000 
lei. In felul acesta, s-a asigurat posibilita
tea ca lucrările mecanizate să poată fi exe
cutate în timpul optim și. totodată, să fie 
folosite și tractoarele la întreaga capacitate.

Calcule asemănătoare s-au făcut și pen
tru principalele mașini agricole : semănă
tori. pluguri, discuri, cultivatoare ș.a.

în multe unități repartizarea tractoarelor 
și mașinilor agricole nu s-a oprit la nive

efec- 
obținute, înce- 
cu introducerea 
a muncii în 

constituit for- 
cooperatori și

cinema
• Serata : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30.
• Domiciliul conjugal
— 9; 11,15; 13,30; 16;
GRADINA CAPITOL 
DERN , , ,
20.30, la grădină — 20.
• Eu, Francisk Skorina 
RIA — 9; 11,15; 13,30;
20,45.
• Evocări : TIMPURI NOI — 9— 
20,45 în continuare. .
• Gool ! î LUMINA — 9—15 în 
continuare.
• Pan Wolodyjowskl : LUMINA
— 16,30; 20.
• Printre colinele verzi : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20,15, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17.30; 20.
• O floare și doi grădinari :
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 1«;
19.30, FAVORIT — 9,15; 12,30; 16;
19.30, grădina Doina — 20.
• Vulpile și șoriceii : CAPITOL
— 10,30; 12,45; 16.30; 18,30; 20,45.
• Omul cu două fețe — 9; 10.30; 
12,30; 14.30, Lumina de gaz — 16,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Sunetul muzicii : FEROVIAR — 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance 
Kid î EXCELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Pe cometă : GRIVITA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Moartea filatelistului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• King Kong evadează : BUZEȘTI
— 15.30. la grădină — 20,30.
• Poienile roșii : BUZEȘTI — 18.
• Cinci pentru infern : DACIA — 
8,45—20 în continuare.
• Haiducii lui Șaptecal : BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, la grădină —
19.30.
• Zestrea domniței Raiu : AURO
RA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18, la 
grădină — 20,15.
• Haiducii lui Șaptecal : Zestrea 
domnitei Ralu : FLAMURA — 10; 
14.30; 19.
• Doar un telefon : PACEA — 
16; 18; 20.
• Mihai Viteazul : MUNCA — 15; 
19.
• Ultima relicvă : FERENTARI — 
16; 18; 20.
• Los Tarantos : UNIREA — 15,30; 
18. la grădină — 20,15, VOLGA — 
10; 12; 14; 16; 18,15: 20.30.
• Secretul din Santa Vittoria ; 
LIRA — 15.30: 18, la grădină —
20.30. GIULEȘTI — 14,30; 17,15; 20. 
a Cei trei care au speriat Vestul : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
PROGRESUL — 15.30; 18: 20.
• R.lleți buni, băieți răi î CRTN- 
GASI — 16; 18; 20.
• O duminică în familie : VIITO
RUL — 16; 18; 20.

FESTIVAL 
18,30; 20.45, 

_ _ _ - 19.30, MO-
ll; 11,15; 13,30; 10; 18,15;

: VICTO- 
16; 18,30;

teatre
• Opera Română : Don Quljote — 
19,30.
• Teatrul de operetă i Rose Marie 
— 19,30.
• A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : La Musica — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale' (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : O femeie cu bani — 20.
• Teatrul de Comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Acești

L.

ma
cara 
s-a 

care

lul fermelor și brigăzilor, ct au fo«st alcă
tuite echipe complexe, formate din coope
ratori și mecanizatori care au primit sar
cini precise de producție și răspund direct 
de îndeplinirea lor. Este cazul cooperativei 
agricole din Ciorăști. Aci. inițial, s-a făcut 
o repartizare mai mult formală a tractoriș
tilor pe echipe, fără să se țină seama de 
dorința oamenilor. Cînd s-a comunicat re
partizarea făcută, toți mecanizatorii căsăto
riți și care locuiesc cu familiile în comună 
și-au exprimat dorința să lucreze in ace
leași echipe din care fac parte soțiile și 
rudele lor. Evident, toate solicitările au 
fost satisfăcute.

— In prezent, prin aplicarea acordului 
global, ne explică tractoristul Vasile Ne- 
cula, fiecare mecanizator este cointeresat

Din activitatea formațiilor 

mixte de cooperatori
și mecanizatori

să tacă lucrări de calitate cît mai bună, să 
semene în rînduri drepte pentru a se putea 
face prășitul mecanic fără să ee taie plan
tele. In felul acesta se vor obține producții 
mari și vor crește și veniturile noaistre. Ni
velul producției depinde insă și de calita
tea lucrărilor de întreținere efectuate ma
nual. De aceea eu am cerut să lucrez în 
aceeași echipă cu soția mea. Și după cum 
am muncit pînă acum cred că vom obține 
producții mari la toate culturile.

— Față de ceilalți ani, ne spune ing. 
Elena Andrei, șefa fermei nr. 2. calitatea 
lucrărilor efectuate în această primăvară 
este incomparabil mai bună. Si aceasta 
fără ca noi, șefii de ferme, să insistăm mai 
mult decit altădată asupra calității lucrări
lor. A crescut însă responsabilitatea meca
nizatorilor. Aplicarea acordului global a 
sporit exigențele și în rindul cooperatori
lor. La echipa nr. 2 am repartizat doi trac
toriști. Cooperatorii din echipă mi-au spus 
însă dă nu vor să lucreze cu unul dintre 
ei, deoarece se scoală tîrzlu, execută lucrări 
de slabă calitate și. în general, nu este un 
om de cuvînt. Am stat de vorbă cu 
tractoristul respectiv și i-am explicat că, 
dacă nu se îndreaptă, cooperatorii nu-1 vor 
mai accepta în echipă și nu o să fie 
primit nici în altă formație. Este pentru ( 
prima dată cind văd ca un om să se 
schimbe in bine atît de repede.

La crearea formațiunilor de mecanizatori 
și cooperatori s-a ajuns datorită respectării 
unei situații bine știută. Dacă tractoriștii 
lucrează bine, iar cooperatorii slab, sau in
vers. recoltele obținute sînt mici, necores- . 
punzătoare. Din contră, cînd eforturile me
canizatorilor și ale cooperatorilor sînt. în
dreptate în aceeași direcție — executarea

unor lucrări de calitate, fapt determinat de 
noul sistem de retribuire az muncii — re
zultatele in producție sint superioare. Tn 
cadrul formației de lucru fiecare se simte 
răspunzător
Preocuparea tractoriștilor pentru execu
tarea unor ' .1: 1 ‘
tate, pentru extinderea mecanizării 
confirmată și de citeva cifre. In primele 
patru lumi, secția de mecanizare care de
servește cooperativa agricolă din Mircești 
a executat un volum de lucrări în valoare 
de 158 000 lei, față de numai 16 000 lei în 
aceeași perioadă a anului trecut. „Dotarea 
este aceeași, ne spune Ilie Preda, șeful sec
ției de mecanizare, dar mașinile au fost mai 
bine folosite. Cooperatorii au solicitat să 
executăm mecanizat un volum mai mare 
de lucrări în legumicultura, iar pregătirea 
patului germinativ pentru culturile de cimp 
s-a făcut mult mai bine. Am nivelat în
treaga suprafață de 100 hectare cultivate 
cu legume și am modelat 46 ha. de trei ori 
mai mult decit anul trecut”.

Deși avantajele noii forme de organizare 
a muncii sînt evidente, la cooperativa agri
colă din Focșani nu s-au constituit forma
țiuni de lucru din cooperatori și mecani
zatori. Există o situație specială la a- 
ceastă cooperativa agricolă 7 Faptul că te
renurile cooperativei sînt dispersate pe dis
tanțe ceva mai mari nu poate constitui in 
nici Un caz un impediment. Singurul ,.ob
stacol” este acela că nu s-a încercat să se 
găsească o soluție. La cooperativa agricolă 
din Vînători s-au găsit soluții, dar au rămas 
pe hîrtie. La sediul unității discutăm eu 
ing. Valeriu Popa, șeful fermei nr. 2, și cu 
Manole Ion, șeful secției de mecaniza
re. Ne sînt prezentate cîteva tabele fru
mos liniate din care rezultă că toți tracto
riștii sînt repartizați pe brigăzi și echipe. 
Cunosc oamenii această repartizare 7 Răs
punsul este afirmativ. Punem aceeași între
bare și tractoristului Săvulescu Anton. „Eu 
am semănat în această primăvară 48 ha 
ovăz, 30 ha cu floarea»soarelui și 68 ha eu 
porumb. La culturile prăsitoare tot eu voi 
face și lucrările de întreținere, deci terenul 
îl cunosc, dar nu mi s-a tpns cu ce echipă 
de cooperatori voi lucra”. Atunci la ce bun 
sau pentru cine se constituie formațiuni de 
lucru pe hîrtîe dacă tractoriștii nu «înt in
formați despre ele ? Organizarea muncii ru 
se va îmbunătăți în nici un caz in felul 
acesta.

După cum s-a văzut din experiența mul
tor cooperative agricole din județul Vran
cea. crearea unor formațiuni de lucru for
mate din 
se cunosc 
exigență, 
rea unor 
creșterea 
ea în toate cooperativele agricole să se con
solideze aceste formații și să „se treacă la 
lucru în mod organizat. Aceasta cu atît. 
mai mult cu cît acurn încep din plin lucră
rile de întreținere a culturilor care hotă
răsc în cea mai -ziare nfiăstlră nivelul recol
telor.

pentru nivelul producției.

lucrări de cît mai bună cali- 
este

mecanizatori și cooperatori car® 
bine asigură o atmosferă de aulo- 
absolut necesară pentru efectua- 
lucrări de calitate superioară și 
producției agricole. Este necesar

Ion TEODOR

♦ *
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19 30; (sala Studio): Schimbul
— 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : 
placul tuturor — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : Punguța cu 
bani — 
momme
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Revista la volan
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Micul infern
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.

I.

Pe
din 

_____ _ ______■ dOi
10; Bandiții din Karde- 

— 17.

t
PROGRAMUL I
18,00 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba maghiară. 
Emisiune pentru tineret.

18.30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

16,50 Viața literar-artistică a Ti
mișoarei e Timișoara, mai 
1971. Reportaj de Mircea Șer- 
bănescu • In vizită la re
vista „Orizont” « Cel mal 
tînâr teatru național din 
țară • Album liric timișo
rean • Caleidoscop.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 * -• - • -

20.40

21,55

22,30

„Jaguarul". Reportajul an
chetă „Jaguarul" reconstituie 
acțiunea conjugată a vame
șilor, grănicerilor șl miliției, 
pentru descoperirea uneia 
dintre cele mai neobișnuite 
infracțiuni comise pe terito
riul țării noastre. Scenariu 
pentru televiziune de Dan 
Necșulea și Constantin Cos- 
ma. Imaginea : Constantin 
Berteanu. Montajul : Bucura 
Onea.
Baschet masculin : Româ
nia — Spania. Transmisiune 
direqtă de la Sala Sporturilor 
Floreasca.
Planeta se grăbește. Film do
cumentar de montaj. Reali
zator — Paul Anghel. Monta
jul : Magda Bateșcoff.
Teleglob : „Heidelberg" — 
film documentar realizat de 
Toma George Maiorescu. 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfo

nice a Radlotelevlziunil. Di
rijor Constantin Bobescu. So
list Horst Gehann. In pro
gram : „Rondoul primăverii” 
de Claude Debussy, simfonia 
de cameră nr. 3 (primă audi
ție) de Mlhail Andrlcu șl 
Concert pentru orgă și or
chestră op. 4 nr. 2 de Haen- 
del. Prezintă Grigore Con- 
stantinescu.
După 40 de ani. Film docu
mentar — producție a stu
dioului „Alexandru Sahia". 
Pornind de la filmările efec
tuate de sociologul Dimitrie 
Guști acum 40 de ani în sa
tul Drăgușin, regizorul Mir
cea Popescu propune o inte
resantă incursiune în viața 
acestui sat, tn trecut și astăzi. 
Buletin de știri.
Film artistic : „Explozie tn 
munți". Producție a studiou
rilor iugoslave. Un film de 
aventuri cu implicații psiho
logice. Regia Hajrundln 
Krvavăc.

21,00

21,20
21,25

-t
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

La Bratislava».
ta și la Guadalajara I
• Echipa de fotbal a României pleacă 

mîine in Cehoslovacia

Mîine. selecționata reprezentativă 
de fotbal pleacă spre Bratislava unde 
va intilni, duminică, echipa Ceho
slovaciei, într-un meci contind pen
tru preliminariile campionatului eu
ropean. Considerată — pe bună drep
tate — derbiul grupei întii a prelimi
nariilor, intilnirea aceasta este aștep
tată cu viu interes de iubitorii fot
balului din cele două țări. De altfel, 
la Bratislava se estimează că, la ora 
începerii jocului, toate cele 80 000 de 
locuri ale stadionului vor fi ocupate.

Este posibilă realizarea unei perfor
manțe românești pe stadionul din 
Bratislava '?

încercind să răspundem, reamintim 
mai întii datele pe care ni le-a fur
nizat ultima confruntare dintre cele 
două formații, cu atit mai mult cu 
cît ele se vor prezenta acum pe te
ren cu aproximativ aceleași efective. 
Atunci, la Guadalajara, reputați zia
riști sportivi, specialiști, tehnicieni 
din lumea fotbalului internațional au 
fost de părere câ echipa României 
s-a dovedit superioară din toate 
punctele de vedere : tehnic, tactic, 
fiaic și moral.

Ce s-a întâmplat, după Guadalajara, 
se cunoaște.

Lotul cehoslovac și-a pierdut antre
norii (Josef Marko și Jan Hucko), 
medicul (Cestmir Napravnik), iar — 
în luna ianuarie, anul acesta — unui 
număr de... 24 de fotbaliști, pentru 
nftrespectarea disciplinei sportive Ști 
timpul pregătirii și desfășurării C.M. 
din Mexic, li s-a interzis activitatea 
in echipele selecționate, in mod con
diționat pînă la sfîrșitul anului 1971. 
Unele experiențe — meciurile cu Fin
landa și Polonia — au decis pe con
ducătorii fotbalului din Cehoslovacia 
să revină asupra deciziei si să-i 
readucă în selecționată. Astfel, în 
lotul care se pregătește pen
tru întîlnirea de duminică se află nu 
mai puțin de 12 jucători care au fost 
în Mexic. în felul acesta, fotbalul 
cehoslovac este reprezentat în această 
partidă deosebit de importantă de un 
..unsprezece" care cuprinde aproape 
tot ce are el mai bun la ora actuală. 
Am scris aproape tot, țiiiind cont de 
absențele fortuite ale lui Migas. acci
dentat. și Patras, suspendat pentru 
vina de a-1 fi accidentat pe primul.

în legătură 
trebuie luată.

derație hotărirea echipei antrenată de 
Ladislav Novak de a-și lua revanșa 
pentru Guadalajara și de a continua 
drumul început luna trecută la 
Swansea.

In ce privește echipa noastră, poate 
că singura deosebire esențială, în ra
port cu „etapa Guadalajara”, constă 
in adaosul de experiență competițio- 
nală. Sub acest unghi, ar trebui 
să înregistrăm și spiritul de 
competitivitate crescut, fapt demon
strat, do pildă, chiar de recenta întîl; 
nire Iugoslavia—România, de la Novi 
sad. Apreciind exact valoarea adver
sarului. jucătorii români știu, tot
odată, că se prezintă pe terenul din 
Bratislava cu atuuri ce pot fi deci
sive în determinarea învingătorului : 
superioritate tehnică, o idee de jor. 
bine pusă la punct și o coeziune re
marcabilă. un climat moral, care a 
îngăduit „unsprezecelui tricolor” de
pășirea multor momente de cumpă
nă, în recenta sa activitate, inclusiv 
în meciul cu Cehoslovacia de 1? 
Guadalajara, cînd a avut de remontat 
handicapul de un gol, primit în pri
mele minute.

Dacă maii adăugăm Ia ceea ce am 
spus mai înainte și faptul că, în ul
timii doi ani. cele mai notabile reu
șite ale echipei de fotbal a României 
au fost realizate în deplasare, cre
dem că am expus suficiente argu
mente care ne îndreptățesc să afir
măm că fotbaliștii români pot și tre
buie să obțină un rezultat pozitiv în 
meciul de duminică.

Valentin PAUNESCU

cu meciul de duminică, 
de asemenea. în corisi-

Ieri, la Snagov. lotul reprezentativ 
de fotbal a susținut penultimul jCc 
de pregătire în vederea meciului de 
la Bratislava. întîlnind formația de 
tineret a clubului Petrolul. Selecțio- 
nahilii au marcat șase goluri în 
poarta apărată de... Râducanu și au 
primit două. Antrenorii lotului ; re
prezentativ au folosit ieri pe urmă
torii : Râducanu, (Adamache) — Săt- 
măreanu. Dinu. Dan. Mocanu — 
Anca, Dumitru — Neagu. Dem- 
brovscbi (Tătaru), Dumitrache, Lu- 
cescu. Pentru astăzi selecționabilii 
au programat un joc-școală la Plo- 
pehi. în compania divizionarei O. 
Metalul, din localitate.

Floreasca;

BASCHET ROMÂNIA SPANIA

didactice din Institutul de arhitectură

Sala Floreașca din Capitală va 
găzdui astăzi, cu îlîcspere de la o!ia 
2(L30. întîlnirea internațională ami- 
câllă de baschet dintre selecționa
tele masculine ale României și Spa
niei. Partida se anunță deosebit de 
interesantă, ea constituind un bun 
prilej de verificare al celor două e- 
chipe în vederea participării la cam
pionatul european.

Oaspeții au deplasat la Bucu
rești cel .mai bun lot din care -mi 
lipsesc cunoscuții internaționali Emi
li ano Rodriguez, Clifford Luyk ”și 
Francisco Buscato. ,

Din echipa României, care se pre
gătește pentru turneul de calificare 
de la Katowice, fac parte printre 
alții Mihai Albu, Radu DiaeonescU. 
Vasile Popa, Titus Tarăii, Alin Savu 
și Gheorghe Oczeleak.

Miercuri au luat sfirșit lucrările 
celei de-a X-a sesiuni științifice a 
cadrelor didactice din Institutul de 
arhitectură „Ion Mincu”, dedicată îm
plinirii unei jumătăți de secol de la 
crearea Partidului Comunist Român.

Timp de două zile, participanții au 
dezbătut comunicări legate de istoria 
arhitecturii, teoria și proiectarea Ur
banistică, precum și probleme ac
tuale ale matematicii, geometriei și 
ale teoriei structurilor.

Intr-o atmosferă entuziastă, parti
cipanții la sesiune au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune printre altele : 
Adresîndu-vă omagiile noastre cu 
ocazia conferirii celor mai înalte 
distincții, titlul de „Erou al Repu
blicii Socialiste România” și Ordinul 
„Victoria Socialismului”, vă rugăm 
să primiți din partea noastră cele 
mai călduroase felicitări și urări de

sănătate. Prețioasele indicații date 
de conducerea partidului, de dum
neavoastră personal, in domeniul 
arhitecturii și învâțămintului de 
specialitate, se spune în continuare, 
constituie o călăuză a activității 
noastre îndreptate în direcția formă
rii viitorilor arhitecți ca profesio
niști multilateral dezvoltați, cetățeni 
devotați patriei socialiste. Conștienți 
de rolul important al arhitecturii, 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale societății și ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
se arată în încheierea telegramei, ne 

.angajăm ca, folosind întregul po
tențial pe care il reprezintă colecti
vul valoros al cadrelor noastre di
dactice și studenții, să muncim cu 
rîvnă și devotament, sub conducerea 

a Partidului Comunist 
pentru înflorirea patriei 
Republica Socialistă Romă- 

(Agerpres)

ințeleaptă 
Român, 
noastre, 
nia.

(Urmare din pag. I)

suc- 
mai

cen- 
ma-

lor și prin îmbunătățirea caracteris
ticilor fizico-mecanice ale oțelurilor 
slab aliate produse în convertizoa- 
rele de la Galați, se obține astfel 
o însemnată economie anuală. De alt
fel, acest procedeu se va extinde, 
pînă la sfîrșitul anului, la Hunedoara 
și la Reșița.

în urma încheierii unui contract, 
cu uzinele „23 August” din Capitală, 
au fost întocmite studii și cercetări 
de laborator în vederea stabilirii 
tratamentului termic necesar pentru 
ameliorarea prelucrabilității prin 
așchiere a două oțeluri românești. 
In aria de preocupări a centrului in
tră și colaborarea cu Institutul de 
cercetări metalurgice (I.C.E.M.). Re
zultatele obținute în construirea mo
delului pentru studiul solidificării o- 
țelului calmat în lingotierele de Ia 
C. S. Galați au fost transmise acestui 
institut, care le-a folosit în cercetă
rile sale, reaîizînd îmbunătățirea 
iingourilor din oțel calmai.

— Care este explicația acestor 
cese și a altora, pe care nu Ie 
enumerăm 7

— Tematica de cercetare a 
trului este axată pe problemele
jore ale dezvoltării producției meta
lurgice, în etapa actuală și în pers
pectivă, ne-a declarat prof. dr. ing. 
Iosif Tripșa, directorul Centrului de 
cercetări metalurgice, decan ai Fa
cultății de metalurgie. De altfel, noi 
considerăm că cercetările cu caracter 
de perspectivă, chiar de natură fun
damentală, trebuie să pornească to
tuși de la niște necesități, de la rea
lități ale țării, ale economiei națio
nale. O foarte mare parte a activi
tății noastre științifice s-a desfășurat 
anul trecut pe baza unor contracte 
de cercetare care au însumat peste 
4.5 milioane lei. Menționez că toate 
soluțiile au fost predate la timp be
neficiarilor. cu care am colaborat in 
condiții deosebit de bune. Asistența 
tehnică a fost asigurată atît prin în- 
tîlniri periodice organizate la catedre 
de către colectivele de cercetare, cît 
și prin deplasări la unitățile benefi
ciare — ceea ce a permis realizarea 
unui înalt grad de aplicare în 
ducție a rezultatelor cercetării”.

Existentă acestei „punți vii” 
cercetare și producție ne-a fost

pro-

între 
con-

IERI, IN „CURSA PĂCII"

Desfășurată pe traseul Berlin-Col- 
tbus, a 6-a etapă a competiției ci
cliste „Cursa Păcii” a fost marcată 
de evadarea unui grup de 15 alergă
tori, Intre care s-au aflat și rutierii 
român; Tudor Vasile și Alexandru 
Sofronie. La sprintul final, primul a 
trecut linia de sosire Dieter Mickein 
(R. D. Germană), urmat de Tudor 
Vasile (România), Rudolph Labus 
(Cehoslovacia), Roesi (Italia), Gtr- 
siatnikov (U.R.S.S.), Demeyer (Bel
gia), Sofronie (România). Czechowski

->

’(Polonia), Kalnenieks (U.R.S.S.), Fi«- 
rens (Belgia). Al doilea pluton, con
dus de maghiarul Szemany. a sosit 
la interval de 1’10”. Liderul clasa
mentului, italianul Balducci, a avut o 
întîrziere de peste trei minute, astfel 
că a pierdut tricoul galben, care v» 
fi purtat începînd de astăzi de Dieter 
Mickein. Clasindu-se pe locul doi în 
această etapă, Tudor Vasile a urcat 
pe locul 4 în clasamentul general, 1» 
numai 28 sec. față de noul lider. .

firmată 
prezefitanți _ 
Aurel Ieremia, ______ ____
Combinatului siderurgic Reșița, 
precia prezența activă a Centrului 
de cercetări metalurgice în rezolva
rea problemelor legate de îmbunătă
țirea caracteristicilor otelurilor, con- 
chizind : „Ne vom strădui să păstrăm 
o legătură permanentă cu centrul și-i 
vom solicita cit mai des colaborarea, 
deosebit de fructuoasă. De exemplu, 
în domeniul laminoarelor, pe baza 
cercetărilor C.C.M. am reușit să rea
lizăm în uzină cilindri de calitate su
perioară, cu performanțe Bimilare cu 
ale celor procurați din import”.

și dc interlocutorii noștri re- 
ai beneficiarilor. Ing. 

director tehnic al 
a-

„Ceroetarea s-a desfășurat paralel 
cu procesul de modernizare a învă- 
țămîntului în facultate, menționa 
prof, emerit ing. Suzana Gidea. S-au 
înființat noi laboratoare, s-au inițiat 
noi lucrări în atelierul școală. Dar, 
după părerea mea, antrenarea stu
denților la activitatea centrului a fost 
încă slabă, fapt care trebuie să ne 
preocupe in perioada imediat urmă
toare. Ar fi bine, poate, ca în cadrul 
eercurllor științifice studențești să se 
abordeze probleme din planul de 
cercetări al centrului. Astfel, pregă
tirea viitorului specialist va fi strîns 
corelată cu realitățile producției, păs- 
trîndu-se Un înalt nivel științific.

Solicitări majore centrelor
de cercetări metalurgice

Promovarea în consum a oțelurilor 
și a altor produse siderurgice de 
înaltă calitate reclamă o colaborare 
mai strînsă și Intre producător și be
neficiari, o cit mai bună cunoaștere 
reciprocă a problemelor specifice din 
cele două sectoare. Evident că și cer
cetarea trebuie să cunoască în pro
funzime aceste probleme, pentru a 
putea oferi cele mai indicate soluții. 
Centrul colaborează deci nu numai 
cu marile combinate metalurgice, ci 
și cu mari uzine constructoare de ma
șini.

Consemnînd aceste aspecte ale ac
tivității Centrului de cercetări meta
lurgice, să nu uităm că avem de-a 
face cu o unitate științifică creată 
în scopul de a aduce o contribuție 
substanțială la pregătirea universi
tară multilaterală și complexă. Cum 
se prezintă lucrurile din acest punct 
de vedere ?

Pe de altă parte, există posibilități 
neutilizate pe deplin de a folosi cen
trul pentru efectuarea unor lucrări 
necesare elaborării tezelor de doc
torat. Este un aspect deloc neglijabil, 
dacă ne gindim că valorificarea unei 
asemenea teze a dus la aplicarea in
dustrială a unui proces de eliminare 
a incluziunilor nemetalice din oțeluri 
pe baza fenomenului de electrocapi- 
laritate, ceea ce conferă materialului 
obținut calități superioare. Vreau să 
subliniez insă că, urmărind în con
tinuare să răspundem cit mai prompt 
și mai eficient solicitărilor producției, 
vom căuta, mai insistent ca pină a- 
cum, să îmbunătățim toate formele 
de invătămint din cadrul 
de metalurgie, cu ajutorul 
de cercetare”.

Tncadrindu-se în efortul 
de perfecționare profesională a 
drelor din economia națională, a-

facultății 
activități*

general
ca-

ceasta preocupare 
nil specialist să 
bogate cunoștințe . 
valoroasă experiență 
lucru cu atît mai necesar, cu cît fie
care an aduce probleme noi ce se 
cer rezolvate de către cercetători., 
Ing. Dumitru Gheorghe. director tn 
Ministerul Industriei Metalurgice, ne 
informa, de pildă, că planul de cer
cetare pe 1971 al ministerului cu
prinde teme privind obținerea unor 
oțeluri pentru construcții cu carac
teristici superioare, a otelurilor din 
programele de fabricație a Uzinei de 
oțeluri aliate de la Tirgoviște, pre
cum și obținerea și utilizarea carbu- 
rilor metalice sinterizate, pe bază de 
materii prime din țară și din import.

„Pentru a asigura realizarea aces
tor teme — a precizat interlocutorul 
— vom întări centrele de cerce
tare de pe lingă centralele noastre 
de la Hunedoara, Reșița și Galați șl 
vom înființa o filială a I.ClE.M.-ului 
lâ Tirgoviște. pentru Uzina de ote
luri aliate. Sîntem convinși că vom 
primi un sprijin substanțial și din 
partea Centrului de cercetări meta
lurgice”.

Sarcinile complexe care stau în fața 
cercetării — să nu uităm că la sfir- 
șitul cincinalului circa 52 la sută din 
valoarea producției metalurgice va 
reveni produselor noi — reclamă 
introducerea în practică a celor 

. mai avansate metode și proce
dee. Centrul de cercetări meta
lurgice se preocupă acum de mo
delarea matematică a proceselor 
care au loc în furnalele mari de la 
Galați, in vederea conducerii lor 
cu ajutorul calculatoarelor electro
nice. Modelul matematic a fost deja 
elaborat și urmează ca in anul acesta 
să se verifice aplicarea lui la furna
lele de 1 700 m.c.

Constituind o dovadă certă a marii 
capacități de creație a cercetării uni
versitare, activitatea centrului de 
cercetări metalurgice poate sluji 
drept model centrelor similare, mai 
ales in ceea cc privește orientarea 
fermă spre problemele arzătoare ale 
industriei de profil. După cum a 
arătat ancheta noastră, se cere insă 
o antrenare mai largă a cadrelor 
didactice și a studenților, pentru ca 
această formă de organizare a crea
ției științifice să răspundă pe deplin 
cerințelor care i-au daț viață.

va face ca viito- 
posede nu numai 
științifice, ci și o 

aplicativă —

<
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Mesaje de salut 
adresate 

partidului nostru
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,Cu prilejul semicentenarului creării stimatului dumneavoastră partid, 

avem plăcerea ca in numele Comitetului Central și al membrilor Partidului Poporului din Panama să adresăm Comitetului dumneavoastră Central, tuturor comuniștilor și eroicei clase muncitoare române un călduros salut frățesc de luptă.Născut din rindurile clasei muncitoare, Partidul Comunist Român, fn decursul celor 50 de ani de existență, s-a menținut, în momentele cele mai dificile, unit în mod fidel cu clasa și poporul său. Situîndu-se pe poziții înaintate, partidul dv. a orientat și condus masele în luptele hotărttoare împotriva tuturor dușmanilor de clasă și opresorilor fasciști.în decursul celor cinci decenii de luptă plină de abnegație în slujba maselor oprimate, perioadă în care mii dintre cei mai buni fii ai partidului au dat exemple de sacrificiu suprem pentru libertate și socialism, Partidul Comunist Român a cîștigat dragostea și prețuirea cea mai înaltă a tuturor românilor onești, ca avangardă oțelită a acestora.Unind strins cele mai ample sectoare ale societății românești, parti
dul comunist a știut să folosească în mod înțelept situația creată de înfrîngerile zdrobitoare pe care Armata Roșie le pricinuia nazismului german, luînd inițiativa în mîimle sale nu numai pentru a arunca de la putere camarila fascistă trădătoare, ci și pentru a înainta în mod hotărît spre formarea unui guvern democratic, patriotic și popular care să netezească calea spre socialism.Credincios principiilor marxișt-leniniste, aplicînd cu consecvență știința și experiența construirii socialismului la condițiile specifice ale țării sale, Partidul Comunist Român a reușit să transforme România de ieri, agrară și înapoiată, într-o țară industrial-agrară înfloritoare.Alăturindu-ne din toată inima sărbătorii dv., vă reinnoim sincerele noastre urări de succese tot mai mari pe calea edificării multilaterale a socialismului.Trăiască cea de-a 50-a aniversare a Partidului Comunist Român !Trăiască clasa muncitoare din România !Trăiască unitatea tuturor comuniștilor din lume !

BIROUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA

CONVORBIRI INTRE DELEGAȚIA Cronica zilei
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Șl DELEGAȚIA 

PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN
Miercuri dimineața, delegația Par

tidului Comunis* Român, compusă din 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetulu1 Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ion Circei, membru al C.C. 
al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Parti
dului Socialist Italian, formată din 
tovarășii Luciano De Pascalis, Anto
nio Landolfi și Pietro Lezzi, membri 
ai Direcțiunii P.S.I., ți Alessandro

Fabri, șef al Secției administrative a 
C.C. al P.S.I., care, Ia invitația C.C. 
al P.C.R., fac o vizită de prietenie 
în țara noastră,

în cadrul Întîlnirii s-a efectuat o 
informare reciprocă privind activi
tatea Partidului Comunist Român și a 
Partidului Socialist Italian, s-a exa
minat dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Italia, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale mișcării muncitorești ți ale 
situației internaționale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN
IA CONSILIUL CENTRAL AL U.G.S.R.

Miercuri după-amiază, delegația 
Partidului Socialist Italian a făcut o 
vizită la Consiliul Central al U.G.S.R, 
unde s-a întîlnit cu tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Gheorghe

Petrescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., și Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

In cadrul întîlnirii, care a avut loc 
lntr-o ambianță prietenească, mem
brii delegației s-au interesat îndea
proape de rolul și activitatea sindi
catelor din țara noastră.

Lucrările Conferinței 
pentru chimizarea agriculturii

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român, luptătorii Frontului de Eliberare din Mozambic și poporul mozambican salută partidul, guvernul și poporul din România.Apreciem poziția consecventă antiimperialistă adoptată de România sprijinul permanent acordat popoarelor care luptă împotriva colonialismului, rasismului și imperialismului în Africa și în întreaga lume.Vă dorim să obțineți și în viitor noi și tot mai mari succese.

COMITETUL CENTRAL
AL FRONTULUI DE ELIBERARE DIN MOZAMBIC

CRAIOVA (corespondentul „Scin- 
teii", Nister Țuicu). — La Craiova 
se desfășoară lucrările Conferinței pe 
țară de chimizare a agriculturii, or
ganizată de Consiliul național al 
inginerilor și tehnicienilor in cola
borare cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor și Ministerul Industriei 
Chimice. în prima zi, cei peste 400 
de participanți din toate județele

țării au fost salutați de către tova
rășul Constantin Băbălău, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.' Primele referate au fost 
prezentate de către tov. Mihai Flo- 
.-escu, ministrul indxistriei chimice, 
și Vasile Vedean, director general în 
M.A.I.A.S.A. în continuare, lucrări
le conferinței se desfășoară pe cele 
nouă secții.

vremea

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN‘Partidul Comunist din Australia transmite călduroase salutări frățești Partidului Comunist Român cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării sale.In timpul celor 50 de ani de existență, partidul dumneavoastră a 

obținut multe victorii strălucite pentru poporul român.
Baz!ndu-se pe principiile marxist-leniniste ale internaționalismului 

proletar, respectării independenței, deplinei egalități în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide, Partidul Comunist 
Român joacă un rol pozitiv in întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Vă urăm noi succese în construirea viitorului socialist luminos al poporului român.

COMITETUL NATIONAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN AUSTRALIA

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă și călduroasă, eu cerul mai 
mult senin. Izolat în Bucegi și sud- 
vestul țării în cursul după amiezii s-au 
semnalat averse de ploaie. Vîntul a 
suflat slab, pină la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 16 
grade la Mangalia și 27 de grade la 
Băilești. In București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cerul mai

mu)t senin. Vînt slab. Temperatura 
maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de K, 
15 și 16 mai a.c. In țară : Vreme căl
duroasă mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil. Innorări mai 
accentuate se vor produce în regiunile 
din vestul și sud-vestul țării, unde vor 
cădea ploi locale. In rest ploi izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura va înre
gistra o ușoară scădere în a doua parte 
a intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 16 și 26 de grade, local 
mai ridicate la început în regiunile din 
sud-est. în București : Vreme în gene
ral frumoasă și călduroasă mal ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil. Vînt potrivit.

Cu ocazia vizitei in țara noastră a 
locțiitorului șefului Oficiului pentru 
presă și informații al guvernului 
R. F. a Germaniei, Riidiger von 
Wechmar, miercuri după-amiază am
basadorul R. F. a Germaniei la Bucu
rești. Erich Strătling, a oferit o re
cepție in saloanele ambasadei.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
membri ai conducerii unor ziare și 
publicații Sentrale, ai unor instituții 
de presă, precum și corespondenți ai 
presei străine.

♦

Ansamblul folcloric „Doina" a pă
răsit, miercuri, Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Uniunea Sovietică. Pină 
la 21 mai, ansamblul, alcătuit dintr-o 
orchestră de muzică populară, echi
pe de dansuri, soliști vocali și in
strumentiști. va prezenta frumusețea 
cintecului și dansului popular româ
nesc in fața publicului din Moscova, 
Leningrad și Vilnius.

♦

Aflat în tara noastră la invitația 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, prof. dr. Iring 
Fetscher, de la Universitatea 
„Goethe” din Frankfurt pe Main, a 
conferențiat miercuri după-amiază, 
sub auspiciile A.D.I.R.I. și ale Aso
ciației române de științe politice, 
despre politica externă a R. F. a Ger
maniei.

★

în aceste zile ne vizitează țara 
Fraederick E. N. Possonby. lord 
Bessborough. cunoscută personalitate 
a vieții politice și culturale din 
Marea Britanie. fost ministru.

în timpul șederii in patria noas
tră, oaspetele a făcut o vizită la Mi
nisterul învățămîntului. unde a avut 
o întrevedere cu ministrul Mircea 
Maiița. De asemenea, el a conferen
țiat la Academia de Studii Econo
mice, ocupindu-se de unele realizări 
ale științei și tehnologiei britanice.

★

între 7 și 12 mai s-a aflat în țara 
noastră Milan Babici, șeful Diviziei 
de statistica culturii și informației 
din Secretariatul UNESCO. în cursul 
șederii în România, oaspetele a avut 
întrevederi la Comisia națională a 
Republicii Socialiste România pentru 
UNESCO, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Centrul național al 
cinematografiei, Direcția centrală de 
statistică și Centrala cărții.

Miercuri, Milan Babici a părăsit 
Capitala.

'★

Miercuri seara a sosit in Capitală 
Imre Degen, președintele Oficiului 
Național al Apelor din R. P. Ungară, 
oare va face o vizită în țara noastră 
la invitația Consiliului Național a) 
Apelor.

(Agerpres)

Funeraliile academicianului Mihail Jora

VIZITA SECRETARULUI DE STAT 
PENTRU AFACERI EXTERNE

AL R. S. F. IUGOSLAVIA
Secretarul de stat pentru afacerile 

externe al R. S. F. Iugoslavia. Mirko 
Tepavaț. împreună cu Iakșa Petrici, 
adjunct al secretarului de stat, și cele
lalte persoane oficiale iugoslave, au 
făcut miercuri o vizită în Delta Du
nării. Oaspeții au fost Însoțiți de Ni- 
colae Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile Sandru, 
ambasadorul României la Belgrad, 
precum și de Iso Njegovan, ambasa
dorul Iugoslaviei la București.

într-o plăcută călătorie de agre
ment au fost vizitate, la bordul șalu

pelor, canalele interioare ale Deltei. 
Cu acest prilej, oaspeții au luat cu
noștință de activitatea desfășurată 
pentru valorificarea complexă a bo
gățiilor naturale ale Deltei, de efi
cienta economică a amenajărilor 
stufo-piscicole, dezvoltarea turismu
lui în această parte a țării. Dejunul, 
care a fost luat la bordul navei flu
viale „Lebăda", s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Seara, oaspeții s-au înapoiat in 
București.

(Agerpres)

Semnarea unei înțelegeri de colaborare 
pe anii 1971-1972 in domeniul 

cinematografiei intre România 
și R. D. Germană

La Comitetul de Stat pentru Cul
tura și Artă a avut loc miercuri 
dimineața semnarea înțelegerii de 
colaborare pe anii 1971—1972 intre 
Centrul național al cinematografiei 
din Comitetuț de Stat pentru Cultură 
și Artă al Republicii Socialiste Româ
nia și Direcția generală a cinema
tografiei din Ministerul Culturii al 
R. D. Germane. înțelegerea prevede 
schimburi de materiale și informații 
in domeniul cinematografiei, vizite 
reciproce de cineaști, organizarea de 
zile și retrospective ale filmului, par
ticiparea la manifestări cinematogra
fice internaționale organizate de cele 
două țări, precum și realizarea, în 
coproducție, a unor filme artistice, 
de scurt metraj și de animație.

Documentul a fost semnat de Ion 
Brad, prim-vicepreședinte al C.S.C.A., 
și de GUnter Klein, adjunct al mi
nistrului culturii din R. D. Germană.

Au asistat membri ai conducerii 
Centrului național al cinematogra

fiei și studiourilor cinematografice, 
funcționari superiori din C.S.C.A., 
ziariști.

Au fost de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

*
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a primit miercuri diminea
ța pe GUnter Klein, adjunct al mi
nistrului culturii din R. D. Germa
nă, aflat în tata noastră la invitația 
C.S.C.A.

★

în aceeași zi. Ion Brad, prim- 
vicepreședinte al C.S.C.A., a oferit 
un dejun în cinstea oaspetelui.

★

în cursul după-amiezii, adjunctul 
ministrului culturii din R. D. Ger
mană a părăsit Capitala.

(Agerpreș)

Cocteil oferit de ambasadorul
R. D. Germane la București

Cu prilejul sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, oare se desfășoară in Ca
pitală, miercuri seara, ambasadorul 
R. D. Germane la București, Hans 
Voss, a oferit un cocteil la reședința 
sa.

Au participat Mihai Marinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Kurt Fichtner, vicepreședinte

ț

al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, și membrii celor două de
legații guvernamentale.

★

în cursul dimineții, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, Kurt Fichtner, însoțit de 
Gheorghe Stoica, adjunct al minis- 
trului energiei electrice, a vizitat 
Hidrocentrala de pe Argeș.

(Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNStimați tovarăși,Cu prilejul marii sărbători a oamenilor muncii din România, cea de-a 50-a aniversare a înființării Partidului Comunist Român, vă transmitem, în numele tuturor comuniștilor turci, felicitările noastre cordialePartidul Comunist Român a fost înființat la 8 mai 1921 ca o întru

chipare a cerințelor vitale ale clasei muncitoare și ale gloriosului popor român. El a luptat în condiții grele împotriva imperialismului, fascismului și capitalismului, pentru interesele economice și sociale ale maselor muncitoare. Partidul Comunist Român este organizatorul și conducătorul victoriei istorice a eliberării poporului român și constructorul vieții sale noi. Sub conducerea sa, în istoria gloriosului popor, a început o nouă epocă, a socialismului, în care a fost înlăturată exploatarea oblului de către om. România socialistă de astăzi, avind o puternică industrie, înzestrată cu tehnica modernă, promovind o politică externă bazată 
pe principiile strînsei colaborări cu țările socialiste și ale coexistenței pașnice Intre state cu orînduiri sociale diferite, a devenit un sprijin de neclintit In lupta împotriva imperialismului, pentru pace în Europa și în întreaga lume, pentru securitatea popoarelor.Vă dorim mari succese în lupta dv. pentru dezvoltarea continuă * bazei tehnice-materiale a socialismului în România, pentru întărirea prieteniei ți strînsei colaborări între statele comunității socialiste și în lupta împotriva imperialismului.Trăiască Partidul Comunist Român !Trăiască Republica Socialistă România ’Trăiască unitatea mișcării comuniste ți muncitorești pe baza marxism-leninismului !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN TURCIA

Y. DEMIR
Prim-secretar

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNComitetul Central al Partidului Comunist din Canada vă transmite călduroase salutări frățești cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 

a creării Partidului Comunist Român.Fondarea partidului dumneavoastră a însemnat un moment de cotitură pentru mișcarea clasei muncitoare din România, a dat o nouă calitate și direcție luptei sale, a dus la victoria clasei muncitoare și a aliaților săi și a creat condițiile luptei, alături de Uniunea Sovietică, împotriva fascismului, precum și pentru dobîndirea de succese în construirea societății socialiste in țara dv.Ca parte integrantă a comunității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, România, sub conducerea și îndrumarea partidului dv., joacă un rol important în lupta împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și independență națională și socialism în întreaga lume.Vă dorim succese continue in construirea socialismului, în întă
rirea sistemului mondial socialist și a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Cu salutări călduroase și frățești, 
in numele Partidului Comunist 

din Canada

WILLIAM KASHTAN
Secretar general

Miercuri au avut loc în Capitală 
funeraliile lui Mihail Jora, ilustru 
maestru al muzicii românești, artist 
al poporului, Erou al Muncii Socia
liste, membru titular al Academiei 
Republicii Socialiste România.

în cursul zilelor de marți și miercuri 
dimineața, în holul Ateneului Ro
mân, unde se afla depus corpul de
functului, s-au perindat prin fața 
catafalcului, pătrunși de o adîncă 
întristare, numeroși bucureșteni, iu
bitori ai muzicii compozitorului.

Pe un panou îndoliat era așezat 
portretul compozitorului. La catafalc 
erau depuse înaltele distincții confe
rite marelui muzician, ca semn al 
recunoașterti meritelor sale artistice. 
De jur împrejur erau rînduite co
roane de flori din partea Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Prezidiului Academiei Republicii So
cialiste România, Uniunii Compozi
torilor, Ministerului învățăm in tu lui, 
Radioteleviziunii Române, Filarmo
nicii „George Enescu", Operei Ro
mâne, Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", Uniunii Scriitorilor, U- 
niunii Artiștilor Plastici, Secției de 
literatură și artă a Academiei, Edi
turii muzicale.

La catafalc au făcut de gardă per
sonalități ale vieții noastre cultural- 
artistice, reprezentanți ai unor insti
tuții de artă și cultură, cadre didac
tice. studenți.

Din ultima gardă au făcut parte 
Pompiliu Macovej, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii Compozitorilor, Bu
jor Sion, președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, Octav 
Enigărescu, directorul Operei Româ
ne, Dumitru Capoianu, directorul 
Filarmonicii „George Enescu", Liviu 
Comes, prorector al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu", academicieni, 
compozitori, muzicologi, critici de 
artă, interpreți, cadre didactice uni
versitare, studenți.

La ora 12 a început mitingul de 
doliu.

Luind cuvîntul, Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
a spus : Ne înclinăm adine în fața 
eminentului îndrumător al muzicii 
românești, a neuitatului prieten, a 
admirab lului om care a fost Mihail 
Jora. El nu s-a dezmințit niciodată 
pe sine. Știa să fie ocrotitorul dre'ri 
al celor ce meritau, știa cum să aju
te. cum să indrumeze. O făcea eu 
părintească grijă. Sub impulsul și 
directivele sale, elevii au apucat pe 
un drum bun, sănătos, robust. în 
jurul său s-a născut o școală de mu
zică românească, in fruntea căreia a 
stat cu cinste. în cei cîțiva ani* în 
care i-am urmat cu pasiune cursurile, 
el ne-a încredințat fiecăruia, după 
puterea și înclinarea sa firească, fă
clia pe care o primise la rîndu-i, în 
tinerețe, de la mari maeștri ai lu
mii. Compozitor, profesor, dirijor, 
pianist, critic, animator al vieții mu
zicale — artist pe atunci in floarea 
maturității — Mihail Jora întreținea 
flacăra artei cu tot talentul, expe
riența și inegalabila văpaie a inimii 
și minții lui.

De-a lungul anilor el a rămas ace
lași entuziast, dirz, neclintit in cre
zul său artistic, prieten și binevoitor 
tinerilor, încrezător, pină la sfîrșit, 
in destinele și biruința muzicii ro
mânești. Autorul unei opere bogate, 
ale cărei scinteieri vor ajunge departe 
peste timp, deschizător de drumuri 
și orizonturi, înflorind proaspăt și 
nou din seva folclorului — Mihail

Jora adaugă o pagină importantă 
istoriei muzicii românești. Anii lu
minoși ai ultimelor decenii și-au 
răsfrint din plin Incandescența asu
pra vieții și activității acestui artist, 
care a știut să iubească mai presus 
uecît orice arta, oamenii și țara în 
care s-a născut. In acest început de 
eră nouă, muzica românească, în
treaga noastră cultură înscriu pe 
frontispiciul strădaniilor și izbinzi- 
lor numele ilustrului muzician Mi
hail Jora.

Aducind, In numele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, un ul
tim omagiu marelui artist — Pompi
liu Macovei, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
a spus : Prieten apropiat al lui 
George Enescu, Mihail Jora a fost 
unul din pilonii muzicii românești 
din prima jumătate a secolului, eta
pă în care școala națională de com
poziție și-a consolidat un nivel pro
fesional de ținută cu adevărat euro
peană. îri slujba acestui scop, Mi
hail Jora nu și-a cruțat forțele, fă- 
cindu-și simțită prezența, pretutin
deni unde îl chema avintul construc
tiv al muzicii românești, ca fondator 
și președinte al Societății Compozi
torilor Români, director muzical al 
Radiodifuziunii, profesor și rector al 
Conservatorului, dirijor, pianist, cri
tic muzical și — mai presus de 
toate — compozitor. Personalitatea 
lui Mihail Jora în creația noastră 
componistică se distinge, deopotrivă, 
printr-o profundă originalitate a gin- 
dirii sale muzicale, ca și prin apar
tenența organică la melosul româ
nesc. Deschizător de drum in dome
niul baletului și al liedului, autor de 
remarcabile lucrări simfonice, came
rale și corale, Mihail Jora s-a dis
tins printr-o pilduitoare măiestrie 
artistică. Influența stilului său asu
pra creației muzicale a contempora
nilor poate fi urmărită în cele mai 
diverse direcții. Pentru că, pe cit 
de atent a fost ca pedagog, în pri
vința relevării personalității autenti
ce a elevilor săi, pe atît de puternic 
a acționat asupra acestora exemplul 
nemijlocit ai propriei sale muzici.

Deplîngem aici plecarea pentru 
totdeauna dintre noi a unui mare 
creator de frumuseți ale artei muzi
cale, a spus acad. Alexandru Phi- 
lippide. care a luat cuvîntul din par
tea Prezidiului Academiei Republicii 
Socialiste România, a Secției de artă 
și literatură a Academiei. Viguroasa 
sa personalitate, atît de accentuată 
in creația artistică, Se arată și in ac
tivitatea sa ca membru al Academiei 
Romane. Spirit ascuțit și cultivat, 
Mihail Jora se făcea simțit totdeauna 
cu justețe și pătrundere critică in 
discuțiile noastre. La toate acestea 
contribuia in chip adine firea sa, in 
care devotamentul față de valorile 
încercate ale trecutului se îmbina 
armonios cu năzuința de înnoire să
nătoasă. Cunoscîndu-i muzica, observi 
imediat o corelație intre telul său de 
a gindi și de a se exprima și muzi
ca sa.

Ne despărțim astăzi de Mihail Jora, 
unul dintre cei mai străluciți compo
zitori pe care i-a dat geniul muzical 
românesc — a spus artista emerită 
Irineî Liciu. în muzica de cameră, in 
muzica simfonică, in muzica destinată 
scenei, el a creat adevărate modele 
ale genului. Bogata sa inspirație, a- 
limentată de ritmurile și melodiile 
populare, înalta măiestrie a compo
zițiilor sale, unda de optimism și 
umor, ca și gravitatea melodioasă a 
lucrărilor sale — teate acestea ae-au 
dovedit de-a lungul anilor complexi
tatea mereu împrospătată a unei per
sonalități de prim rang, prezența co
pleșitoare și plină de farmec a unui

om care a filtrat prin talentul său 
artistic întreaga bogăție a vieții, res- 
tituind-o sub (orma unei arte care 
ne-a subjugat sufletele. Pentru scena 
Operei Române, cele patru balete 
scrise de Mihail Jora — „Curtea 
Veche", „La piață", „Cind strugurii 
se coc" și „întoarcerea din adincuri" 
— rămin adevărate trepte de dez
voltare a baletului românesc. Cei ce 
au avut fericirea de a le interpreta 
vor recunoaște întotdeauna virtuțile 
adinei ale acestei muzici complexe, 
ale acestei arte care se lăsa mereu 
descoperită, pe măsură ce era reluată, 
cu fiecare spectacol. Muzica de balet 
a lui Mihail Jora reprezintă pragul 
acela de mare grație, locul privilegiat 
in care două arte — una a sunetului, 
cealaltă a mișcării — se arată a fi 
surori, se completează reciproc in ve
derea unei depline și durabile emoții 
artistice.

Mihail Jora a fost ctitorul muzicii 
în Radiodifuziunea Română — a ară
tat criticul de artă Valeriu Râpeanu, 
vicepreședinți» al Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune. Ani 
de zile el a trasat aici o perspectivă 
de cultură și artă. Mihail Jora a sus
ținut majoritatea programului muzi
cal din prima zi de radio românesc, 
a dirijat primele concerte ale Orches
trei simfonice radio, după ce tot el, 
cu stăruință și tenacitate, luptase pen
tru înființarea acestei formații, a ini
țiat emisiunile de cultură muzicală, a 
chemat alături de el cele mai presti
gioase nume ale criticii și compo
nisticii românești ; datorită lui mu
zica românească și creațiile funda
mentale ale . geniului uman au 
căpătat pe calea undelor răspîndirea 
cuvenită. Suprema sa credință, ra
țiunea sa de a fi a fost lupta pentru 
triumful culturii românești. Arta, 
fapta, cuvîntul său au stat timp de 
șase decenii în slujba ideii de cultu
ră românească și o înțelegere sau o 
definire a acestui concept va cu
prinde întotdeauna contribuția esen
țială a lui Mihail Jora.

în numele interpreților muzicii vo
cale de cameră, artistul emerit Va
lentin Teodorian a adus un ultim 
omagiu maestrului Mihail Jora, crea
torul liedului modern românesc, ex
cepțional compozitor de lieduri, care, 
așa cum scria în 1934 George Enes
cu. „alchimizează temele folclorului". 
Mihai! Jora a militat consecvent 
pentru Orientarea muzicii vocale dc 
cameră către zugrăvirea vieții autoh
tone. dar mai ales pentru valorifica
rea inepuizabilului tezaur al muzicii 
noastre populare. Exigența, rigurozi
tatea, profunzimea și dăruirea totală, 
iată citeva din însușirile care l-au 
caracterizat pe Mihail Jora. Frumosul 
se realizează — spunea maestrul — 
prin adăugarea, picătură cu picătură, 
a prinosului nostru sufletesc la pa
trimoniul existent îmbogățit de fie
care generație, potrivit darului ei de 
creație și puterii ei de muncă,

în numele studenților Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" — a 
spus Anton Șuteu — imi revine pioa
sa îndatorire să rostesc un cuvînt de 
rămas bun față de acela care a fost 
maestrul nostru iubit, Mihail Jora. 
Profesor al profesorilor noștri, el a 
călăuzit generații în șir spre -'dealu- 
rile artistice ale muzicii românești. 
Figura sa luminoasă, de patriot, de 
suflet inflăcărat pen!--u năzuințele 
permanente ale tineretului, constituie 
pentru ‘înăra generație de muzicieni 
un țxemplu pe care îl vom păstra 
treaz în sufletele noastre pentru tot 
restul vieții.

După încheierea mitingului de do
liu. cortegiul funerar s-a îndreptat 
spre cimitirul Belit, unde a avut loc 
ceremonia înhumării. (Agerpres)

Academia de invățămint social-politic

anunță că
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în perioada 15—30 iunie 1971 organizează concursul de admitere la doc
toratul fără scoatere de la locul de muncă.

Admiterea va avea loc conform prevederilor Decretului nr. 1058'1967 
și Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 2910/1967 la următoarele spe
cialități :

La FACULTATEA DE ECONOMIE

— Organizarea și conducerea economiei
— Economie politică
— Economie mondială
— Istoria economiei naționale
— Istoria doctrinelor economice

La FACULTATEA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

— Științe politice și administrative
— Socialism științific

La FACULTATEA DE FILOZOFIE-ISTORIE

— Materialism dialectic și istoric
— Istoria filozofiei
— Sociologie
— Istoria contemporană a României
— Istoria P.C.R. și a mișcării muncitorești din România

Candidați! care se prezintă la concurs trebuie să îndeplinească con
dițiile prevăzute de legislația in vigoare și să aibă recomandarea comi
tetului județean al Partidului Comunist Român sau a Comitetului Mu
nicipal București al Partidului Comunist Român.

Pentru lămuriri suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la 
secretariatul Academiei de invățămint social-politic „Ștefan Gheorghiu" 
din București, b-dul Armata Poporului nr. 1—3. sectorul 7.
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din țară se pot obține locuri ) 

in stațiunile de pe litoral — ).. .. .
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pe litoral cu 
prețuri reduse

La oficiile județene de turism

serii complete sau pe perioade 
mai scurte — Intre 15 mai și 
30 iunie.

în această perioadă se acor
dă tarife reduse (intre 40—50 lei 
pe zi pensiune completă) și re
duceri de 50 la sută la trans
portul pe C.F.R. Din stațiunile 
de pe litoral se pot face excursii 
in Delta Dunării, la Histria, in 
R. P. Bulgaria (la Varna), tu
ruri de litoral, plimbări cu va
porașe pe mare. Pentru un a- 
grement plăcut, doritorilor li se 
pun la dispoziție ambarcațiuni 
pe lacul Siutghiol, jocuri meca
nice în holurile de hoteluri, po- 
picării mecanice, terenuri de 
sport.

Numerele extrase la concursul nr. 19 
din 12 mai 1971

Fond general de premii: 2 701 689 
lei din care 1 499 477 lei report.

EXTRAGEREA I : 33 42 4 27 10 20.
Fond de premii : 1 765 167 lei din 

care 1 140 705 lei report categ. 1.
EXTRAGEREA A II-A : 16 21 15 

23 44. x
Fond de premii : 936 522 lei din

care 358 772 lei report categ. A.

Cîștigurile tragerii Loto 
din 7 mai 1971

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 3 
variante 10 la sută a 30 268 lei ; a 
2-a : 3,65 a 24 050 lei ; a 3-a : 19,65 
a 4 467 lei ; a 4-a : 35,15 a 2 497 lei ; 
a 5-a : 91 a 965 lei ; a 6-a : 200,05 a 
439 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Catego
ria A ; 2 variante 25 la sută a 
34 463 lei ; B : 1.9 a 36 277 lei ; C : 
9 5 a 7 255 lei ; D : 24.3 a 2 836 iei ; 
TI : 26.75 a 2 577 lei : F : 68,15 a 1 011 
lei.

Ambele extrageri : Categoria Z : 
1 460,00 variante a 100 lei.

Cîștigătorii la categoria C cu bi
lete 100 la sută (5 premii) primesc 
cile o excursie in Grecia, plus dife
rența in numerar.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE

SEMICENTENARULUI P. C. R.
VARȘOVIA 12. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmi
te : Sub auspiciile Muzeului de 
Istorie al P.C.R., al mișcării revolu
ționare și democratice din România 
și al Muzeului de istorie a mișcării 
revoluționare poloneze, la Varșovia 
a fost deschisă expoziția „50 de ani 
ai Partidului Comunist Român". 
Punctind principalele momente din 
activitatea P.C.R., pusă în slujba în
tregului popor, expoziția prezintă 
drumul parcurs de clasa muncitoare 
din România, de întregul popor ro
mân pentru eliberarea națională și 
socială, pentru construirea unei 
patrii socialiste, multilateral dezvol
tate. Au fost prezenți la vernisaj 
reprezentanți ai C.C. al P.M.U.P., 
activiști de partid și ai mișcării re
voluționare poloneze, ambasadori și 
membri.ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai Sfatului popular al 
orașului Varșovia. Cu acest prilej a 
luat cuvîntul ambasadorul României 
la Varșovia, Tiberiu Petrescu.

*
La clubul studențesc al Universi

tății din Varșovia a avut loc 
o seară românească. A luat cu
vîntul I., Mielcloiu, consilier al 
Ambasadei române din Varșovia. Au 
fost prezentate filme documentare 
de scurt metraj. De asemenea, a 
avut loc faza finală a concursului 
„Ce știți despre România ?“ și s-a 
deschis o expoziție de fotografii în- 
fățișînd aspecte din activitatea po
porului român în construcția socia
listă.

MOSCOVA 12 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : In 
cadrul acțiunilor menite să mar
cheze împlinirea a 50 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, 
la Moscova se desfășoară retrospec
tiva filmului românesc. La deschi
derea acestei manifestări au partici
pat U. M. Golovnea, vicepreședinte 
al Comitetului pentru cinematogra
fie de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., regizori, actori de film so
vietici, funcționari superiori ai M.A.E. 
al U.R.S.S. Au fost, de asemenea, de 
față Ion Ciubotaru. însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la Moscova, 
și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, a fost prezentat 
filmul „Secretul cifrului". în cadrul 
acestei manifestări, vor mai rula fil
mele românești : „Valurile Dunării". 
„Golgota", „Dacii", ,,La patru pași 
de infinit", „Străzile au amintiri", 
„Duminică la ora 6", „Răscoala".

BRAZZAVILLE 12 (Agerpres). — 
în saloanele primăriei orașului 
Brazzaville a fost Inaugurată o ex
poziție de fotografii prezentînd as
pecte din istoria P.C.R., precum și 
imagini din România contemporană. 
Expoziția a fost deschisă de ambasa
dorul României la Brazzaville, A- 
lexandru Tujon.

Au participat Henry Lopez, mem
bru al C.C. al Partidului congolez al 
Muncii (P.C.M.1, ministrul educației 
naționale, culturii, artelor, educației 
populare și sporturilor, Vital Balla, 
membru al C.C. al P.C.M., președin
tele Asociației congoleze de prietenie 
dintre popoare, alte personalități 
ale vieții politice, șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice și consulare 
din Brazzaville, membrii ambasadei 
române, ziariști, un numeros public, 
în cuvîntul său, Henry Lppez a men
ționat că acțiunile organizate în Re
publica Populară Congo cu prilejul 
semicentenarului creării P.C.R. re
flectă bunele relații dintre cele două 
partide, popoare și guverne, relații 
care au cunoscut o dezvoltare deose
bită datorită pozițiilor identice ale 
celor două țări într-o serie de pro
bleme ale lumii contemporane, a 
modului consecvent de promovare și 
apărare a principiilor respectării su
veranității și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne.

DELHI 12 (Agerpres). — In capi
tala Indiei s-a deschis, sub auspici
ile Asociației de prietenie indo-ro- 
mâne, expoziția „P.C.R. la a 50-a a- 
niversare". Au fost prezenți minis
trul educației S.S. Ray, membri ai 
parlamentului, ai conducerii Asocia
ției de prietenie, reprezentanți ai vie
ții culturale și artistice, șefi ai unor 
misiuni diplomatice, ziariști, un nu
meros public. Au rostit cuvîntări 
S. S. Ray și Petre Tănăsie, ambasa
dorul României in India.

Intîlnirea președintelui A. Sadat 
cu comandamentul forțelor armate egiptene

CAIRO 12 (Agerpres). — Președin
tele R.A.U., Anwar Sadat, a exami
nat, în cadrul unei reuniuni cu co
mandamentul forțelor armate egip
tene, aspectele militare și politice 
ale situației din Orientul Apropiat — 
relatează agenția M.E.N. Totodată, 
președintele i-a informat pe partici
pant! despre convorbirile pe care 
le-a avut în cursul săptămînii tre
cute cu secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers.

„Menținem contactele noastre cu 
numeroase țări, inclusiv Statele 
Unite, a afirmat președintele. El a 
declarat comandanților că a explicat 
propunerile sale lui Rogers și adjunc
tului său, Joseph Sisco. „Am ascultat, 
de asemenea, punctul lor de vedere", 
a spus Sadat, fără să intre în amă
nunte.

Pe de altă parte, președintele 
R.A.U. a afirmat că Egiptul va fi, 
lntr-un viitor apropiat, martorul u- 
nui număr important de evoluții in
terne. El a anunțat că în curînd va 
fi elaborată o constituție permanentă 
a R.A.U.

La întîlnlre au participat, printre 
alții, ministrul de război, Mohamed 
Fawzi, și șeful de stat major, genera
lul Mohamed Sadek.

★
Richard Evans, șeful secției pentru 

problemele Orientului Apropiat din 
cadrul Foreign Office-ului, care a so
sit luni la Cairo într-o vizită oficia
lă de trei zile, a fost primit miercuri 
de ministrul de externe al R.A.U.,

Mahmud Riad. A fost discutată evo
luția evenimentelor din Orientul A- 
propiat.

★
Hussein El Chafei, vicepreședinte 

al Republicii Arabe Unite, a avut o 
întrevedere cu W. R. Tolbert, vice
președinte al Republicii Liberia, în 
cadrul căreia au fost abordate pro
bleme privind situația din Orientul 
Apropiat.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
DE STAT AL R. P. POLONE 
A PRIMIT PE AMBASADORUL 

ROMÂNIEI
VARȘOVIA 12. — Corespondentul 

Agerpres, transmite : In legătură 
cu plecarea sa definitivă din 
R. P. Polonă, Tiberiu Petrescu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la Varșovia, a fost primit 
miercuri de Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone.

Conflictul de muncă de la uzinele „Renault* a intrat în a 12-a zi. In urma eșuării negocierilor purtate între conducerea companiei de automobile și reprezentanții sindicatelor, muncitorii greviști votează pentru continuarea acțiunii lor revendicative
PEKIN

Convorbiri intre

Ciu En-lai și Le Duan
PEKIN 12 (Agerpres).— Clu En-lai, 

membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
a purtat convorbiri cu o delegație a 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, condusă de Le Duan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
aflată în vizită la Pekin. Convorbiri
le, relatează agenția China Nouă, 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
unitate frățească și prietenie mili
tantă între părțile chineză și vietna
meză.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Chinez 
a oferit un banchet în cinstea dele
gației din R.D. Vietnam. Luînd cu
vîntul, Oiu En-lai a felicitat cele trei 
popoare ale Indochinei pentru marile 
victorii repurtate in războiul împo
triva agresiunii S.U.A., pentru sal
varea națională, menționînd răsune
tul și influenta acestor victorii în 
Asia, în lumea întreagă, inclusiv la 
Washington, în inima Statelor Unite, 
în continuare, el a relevat că po
porul chinez va fi întotdeauna alături 
de popoarele Vietnamului. Laosului, 
Cambodgiei și Coreei, de popoarele 
întregii lumi. Răspunzînd, Le Duan 
a relevat prietenia frățească dintre 
R.D. Vietnam și R.P. Chineză, prie
tenie între tovarăși de arme animați 
de un scop comun. El a arătat că 
victoriile obținute în lupta împotriva 
imperialismului S.U.A. au la bază 
sprijinul acordat acestei lupte de 
către întregul popor. Sîntem hotărîți 
să obținem victoria finală în războiul 
împotriva agresiunii S.U.A., pentru 
salvarea națională, a spus Le Duan.

In dezbaterea ECOSOC

Rolul științei 
și tehnologiei moderne 

in dezvoltarea 
națiunilor

NEW YORK 12 (Agerpres). — 
Consiliul Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC) a luat in 
discuție raportul secretarului 
general al O.N.U., U Thant, pri
vind aplicarea tehnicilor de cal
cul electronic la dezvoltare și 
cooperarea internațională in a- 
cest domeniu. Raportul, primul 
de acest fel în activitatea O.N.U., 
a fost elaborat ca urmare a unei 
inițiative a României la sesiu
nea a XXIII-a a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Delegațiile Franței, S.U.A., U.R.S.S., 
Libanului, Noii Zeelande, Pakistanu
lui au comentat în termeni favorabili 
recomandările conținute în raport.

Luînd cuvîntul, în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul țării noastre la 
O.N.U., ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, a evidențiat rolul științei și 
tehnologiei moderne în dezvoltarea 
națiunilor, necesitatea întăririi coope
rării Internaționale în acest domeniu, 
contribuția pe care o pot aduce O.N.U. 
și organismele sale în această direc
ție. Raportul secretarului gene
ral pune pentru prima dată 
în fața comunității internaționa
le problema cooperării în acest 
domeniu. Concluziile și recomandă
rile conținute în raport ne îndreptă
țesc să apreciem că, din acest mo
ment, problema calculatoarelor elec
tronice este înglobată în preocupă
rile permanente ale mecanismului 
O.N.U., a arătat reprezentantul ro
mân. în continuare, reprezen
tantul român a reliefat preocupă
rile actuale ale țării noastre pentru 
crearea unui sistem național infor
mațional.

0 PROPUNERE A PRINȚULUI SUFANUVONG 
PRIVIND ÎNCETAREA FOCULUI ÎN LAOS
VIENTIANE 12 (Agerpres). — 

Prințul Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al Frontului Pa
triotic din Laos, a propus prințului 
Suvanna Fuma, primul ministru lao
țian, instaurarea încetării focului in 
Laos imediat după suspendarea ne
condiționată a bombardamentelor 
americane asupra întregului terito
riu al țării. Prințul Sufanuvong a 
propus, de asemenea, ca, după înce
tarea bombardamentelor, toate păr
țile laoțiene interesate să examineze

problema formării unui guvern pro
vizoriu de coaliție, precum și alte 
chestiuni de interes comun, printre 
care garantarea respectării stricte a 
neutralității regatului laoțian, așa 
cum prevăd acordurile de la Geneva 
asupra Laosului.

Propunerile prințului Sufanuvong 
au fost transmise prințului Suvanna 
Fuma, miercuri dimineața, de repre
zentantul său personal la' Vientiane, 
prințul Souk Vongsak.

Delegația română, °°ndusă 
de loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, a avut la 
Roma convorbiri cu Silvio Gava, 
ministrul industriei, comerțului și 
artizanatului al Italiei. Au fost exa
minate posibilitățile concrete de in
tensificare a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări și de lărgire a 
oooperării româno-italiene. în cursul 
zilei de miercuri delegația română a 
vizitat societățile Montecantini-Edi- 
son, Breda-Termomecoanica și Socie
tatea generală pentru semiconductor! 
din Milano.

Gian Carlo Pajetta, mem* 
bru al Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, a făcut o vizită de cîteva 
zile la Cairo, unde a avut convorbiri 
cu Abdel Mohsen Abul Nour, se
cretarul general al Uniunii Socialiste 
Arabe. Cu acest prilej, au fost discu
tate situația din Orientul Apropiat 
după vizitele lui William Rogers și 
Joseph Sisco, probleme ale colaboră
rii forțelor antiimperialiste din re
giunea Mediteranei și relațiile dintre 
Uniunea Socialistă Arabă și P. C. 
Italian.

Tratativele dintre delega
țiile guvernului R. D. Ger
mane și a Senatului Berli
nului occidental. Tratativele 
dintre delegația guvernului R. D. 
Germane, condusă de secretarul de 
stat Guenter Kohrt, și delegația Se
natului Berlinului occidental, în 
frunte cu Ulrich Mueller, director 
senatorial, au fost continuate miercuri 
în capitala R. D. Germane, informea
ză agenția A.D.N. Șefii celor două 
delegații au căzut de acord să con-

agențiile de presă transmit:
tinue tratativele la sediul Senatului 
Berlinului occidental. Potrivit propu
nerii lui Ulrich Mueller, menționea
ză agenția, s-a convenit ca următoa
rea întîlnire să aibă loc la 30 iu
nie a.c.

India și Pakistanul au
acceptat oferta de bune ofi
cii a Elveției în vederea regle
mentării problemei evacuării per
sonalului înaltului Comisariat pa
kistanez din Calcutta și al înaltului 
Comisariat indian de la Dacca, a- 
nunță din Delhi și Rawalpindi agen
țiile Reuter și France Presse.

La Panmunjon a avut loc cea 
de-a 390-a ședință a secretarilor ce
lor două părți din Comisia militară 
de armistițiu din Coreea, convocată 
la cererea părții R. P. D. Coreene. 
Reprezentantul R. P. D. Coreene a 
protestat în mod hotărît împotriva 
introducerii ilegale în zona demilita
rizată a unor tipuri de armament și 
a unui mare număr de trupe comba
tante ale S.U.A., fapte care consti
tuie încălcări flagrante ale acordu
lui de armistițiu, și a cerut 'ca ar
mamentul și personalul militar res
pectiv să fie retrase din zona demi
litarizată. ,

„Rolul femeii africane" - 
aceasta va fi tema congresului care 
se va desfășura la Rabat între 20—29 
mai și la care vor participa dele
gații din 38 de țări ale Africii.

TELUL POPORULUI
PERUAN-ELIBERAREA

DE TOATE FORMELE
DE DOMINAȚIE STRĂINĂ

0 cuvintare a președintelui 
Velasco Alvarado

LIMA 12 (Agerpres).— In discursul 
inaugural al celei de-a 12-a adunări 
anuale a guvernatorilor Băncii Inter- 
americane de dezvoltare (B.I.D.), care 
se desfășoară la Lima, președintele 
Republicii Peru, Velasco Alvarado, 
a înfățișat cîteva din obiectivele gu
vernului său în procesul de transfor
mare a țării. Destinul Perului — a 
arătat președintele — este legat de 
cel al altor țări care luptă pentru a 
se elibera de dominația străină. 
Lupta poporului peruan este, de 
aceea, în esența ei, antiimperialîstă. 
Țelurile acestei lupte constau în eli
berarea țării de toate formele de do
minație străină, de exploatarea eco
nomică, de presiuni și amenințări de 
toate genurile. „Timpul exploatării 
nelimitate a bogățiilor peruane în be
neficiul exclusiv al intereselor străi
ne a trecut definitiv", a declarat vor
bitorul.

Referindu-se la Banca interameri- 
cană de dezvoltare, președintele 
Alvarado a spus că ea trebuie să în
ceteze de a fi o armă de presiune 
politică. în caz contrar, utilitatea ei 
va fi pusă sub semnul întrebării, iar 
țările latino-americane vor căuta alte 
soluții pentru a înfrunta problemele 
lor financiare.

La lucrările adunării participă 500 
de delegați, printre care 17 miniștri 
ai economiei și finanțelor din 23 de 
state latino-americane.

PRIMA SESIUNE 
A NOII ADUNĂRI DE STAT

A REPUBLICII POPULARE UNGARE
BUDAPESTA 12 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
în clădirea Parlamentului din Buda
pesta a avut loc miercuri prima 
sesiune a noii Adunări de Stat a 
Republicii Populare Ungare. După 
prezentarea și aprobarea raportului 
susținut de Lajos Papp, președintele 
Comisiei centrale electorale, asupra 
desfășurării și rezultatelor alegerilor 
care au avut loc la 25 aprilie, depu
tății Adunării de Stat au ales noile 
organe de conducere ale statului și 
guvernului.

La propunerea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și a Consiliului Național al 
Frontului Popular Patriotic, Aduna
rea de Stat a reales pe tovarășul PAL 
LOSONCZI, membru al C.C. al 
P.M.S.U., ea președinte al Consiliului 
Prezidențial al Republicii Populare 
Ungare. Ca vicepreședinți al Consiliu
lui prezidențial au fost realeși tova
rășii Odon Kishazi și Sandor Gaspar, 
în funcția de președinte al Adunării 
de Stat a fost ales tovarășă! ANTAL 
APRO, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U.

In unanimitate Adunarea de Stat a 
Republicii Populare Ungare a reales 
ca președinte al Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Ungar 
pe tovarășul JENO FOCK, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. 
A fost aprobată lista noului guvern

al Republicii în care au intervenit 
unele modificări. Ca vicepreședinți ai 
guvernului au fost aleși Miklos Ajtal, 
Lajos Feher, Matyas Timar și Peter 
Valyi.

Lucrările primei sesiuni a noii A- 
dunări de Stat a R.P.U. au luat sfic- 
Șit

r

*

1!CONCORDE" 
ZBOARĂ,

CONTROVERSELE

GENEVA Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 12 (Agerpres). — în șe
dința din 11 mai a Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva, a luat 
cuvîntul șeful delegației Canadei, 
G. Ignatieff, care s-a referit la 
unele aspecte ale interzicerii expe
riențelor subterane cu arma nuclea
ră. Reprezentantul canadian a pro
pus organizarea, la 30 Iunie, a unei 
ședințe neoficiale a comitetului, la 
care să fie discutate, cu participarea 
experților, posibilitățile de detectare 
și identificare a exploziilor subtera
ne cu arma nucleară cu ajutorul 
aparaturii seismologice. In cadrul 
ședinței propuse, ar urma să fie luate 
în dezbatere și posibilitățile unor

schimburi internaționale de informa
ții seismologice, care să ducă la 
realizarea unui sistem acceptabil de 
verificare și control.

In cadrul aceleiași ședințe, un 
grup de delegații a propus organi
zarea, la 7 iulie, a unei alte ședințe 
neoficiale a comitetului, cu partici
parea experților, pe tema prohibirii 
armelor chimice și biologice.

Cele două propuneri au fost adop
tate prin consensul membrilor co
mitetului. Potrivit acordului interve
nit, lucrările sesiunii de primăvară a 
Comitetului de la Geneva vor fi în
cheiate la 13 mai. Ele urmează să 
fie reluate la 29 iunie 1971.

Evoluția crizei monetare 
interoccidentale

• Ședința extraordinară a Bundestagului vest-german
• Reuniunea miniștrilor agriculturii din țările Pieței 

comune

BONN 12 (Agerpres). — Reunit 
într-o ședință extraordinară, Bun- 
destagul vest-german a examinat 
măsurile adoptate, în ultimele zile, 
de guvernul R. F. a Germaniei în 
domeniul financiar, precum și rezul
tatele recentei reuniuni de la Bru
xelles a Consiliului Ministerial 
al C.E.E.

Ministrul economiei, Karl Schil
ler, a prezentat o declarație a Ca
binetului în care a subliniat că „ho- 
tărîrea de a institui un curs fiuc-

Alianța populară revoluționară - APR- - organ p°litic ■»* 
sindical al muncitorilor din departamentul Santa Cruz (Bolivia), la care par
ticipă, printre alte organizații, și secțiunea locală a Centralei muncitorești 
boliviene — C.O.D. — a luat ființă în orașul cu același nume. Referindu-se 
la obiectivele politice ale acestei organizații, ministrul de interne, Jorge Gal
lardo, a apreciat că ea va fi privită în mod favorabil în întreaga țară, deoa
rece este condusă, prin intermediul unei coaliții populare, de către clasa 
muncitoare reprezentată în organizație de C.O.D. Ministrul bolivian a relevat, 
de asemenea, că în noua organizație, care își propune o mai mare partici
pare a muncitorilor la conducerea statului, vor fi incluse și alte partide a 
căror linie politică se indentifică cu obiectivele guvernului Juan Jose Torres.

Secretarul general al 
Uniunii Socialiste Arabe, 
Mohsen Abul Nour, a primit delega
ția R. P. D. Coreene, condusă de Pak 
Sen Cer, membru al Prezidiului Co
mitetului Politic al ,C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, al doilea vice
președinte al Cabinetului de Miniștri, 
care se află într-o vizită la Cairo. în 
cadrul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, au fost abordate proble
me referitoare la dezvoltarea coope
rării dintre cele două partide, pre
cum și la situația din Orientul Apro
piat.

Președintele Salvador 
Allende 3 su^li’niat într-un dis
curs rostit la Universitatea din San
tiago de Chile, responsabilitățile ma
jore ale tineretului in momentul ac
tual crucial al Istoriei țării. El a 
cerut studenților să-și aducă contri
buția la „lupta pentru transformări

sociale, pentru construirea unei so
cietăți drepte în Chile".

Ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, a sosit miercuri 
la Budapesta într-o vizită oficială la 
invitația ministrului afacerilor exter
ne al R. P. Ungare, Janos Peter.

La Berlin s'a desfășurat cea 
de-a 8-a sesiune a Comisiei mixte 
de cooperare în producție și colabo
rare tehnico-știintifică R.D.G. — 
Iugoslavia, 'nformează agenția A.D.N. 
Comunicatul dat publicității la în
cheierea lucrărilor sesiunii subli
niază că, prin încheierea acordului 
comercial pe termen lung pentru pe
rioada 1971—1975, au fost create pre-

mise pentru o sporire planificată a 
livrărilor reciproce de mărfuri.

Prezidiul Skupștinei Fe
derale a R. S. F. Iugoslavia 
a hotărît ca, pînă la alegerea noului 
președinte al Skupștinei Federale, 
funcțiile acestuia să fie exercitate de 
vicepreședintele Skupștinei, Marijan 
Brecelj — informează agenția Tan- 
iug. După cum s-a anunțat, pre
ședintele parlamentului iugoslav, 
Milentie Popovici, a încetat subit din 
viață la 8 mai a.c.

Proiectul unei rafinării 
în Irak* Consiliul irakian al plani
ficării a adoptat proiectul de con
strucție al unei rafinării de petrol la 
Hamam Al-Alil (provincia Mossul). 
Costul noii construcții este apreciat 
la 15 milioane lire sterline.

iuant al mărcii vest-germane a fost 
adoptată în vederea descurajării in
trărilor de capitaluri și, în primul 
rînd, ale celor americane, în scopuri 
speculative". Fără a preciza un ter
men al valabilității hotărîrii asupra 
cursului fluctuant, Karl Schiller a 
relevat că o asemenea măsură a fost 
necesară intrucît afluxul de dolari 
a cuprins R.F.G. într-un termen 
scurt și a trebuit să se „acționeze 
energic și rapid". Referindu-se la 
reuniunea de la Bruxelles, ministrul 
vest-german și-a exprimat regretul 
în legătură cu divergențele persis
tente între „cei șase" in problemele 
monetare și cu nerealizarea unor 
„succese palpabile".

Cancelarul Brandt a precizat, la 
rîndul său, că, „în realitate, este 
vorba de o criză a dolarului și nu 
de o criză a mărcii". Referindu-se 
la reuniunea de la Bruxelles, Willy 
Brandt, ca și ministrul Schiller, a 
recunoscut că „cei șase" nu au reu
șit să ajungă la o poziție comună 
față de criza monetară occidentală 
determinată de „maladia dolarului".

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
După o ședință de 16 ore, miniștrii a- 
griculturii ai celor șase țări membre 
ale Pieței comune au aprobat 
miercuri dimineața un număr de 
măsuri privind reglementarea politicii 
agricole a C.E.E., după hotărîrea gu
vernelor vest-german și olandez de a 
institui un curs flotant pentru mone
dele lor naționale. Potrivit reglemen
tării, care — după cum apreciază a- 
genția italiană A.N.S.A. — este depar
te de a fi cea așteptată de partenerii 
la tratative, R. F. a Germaniei și O- 
landa vor putea să perceapă impozite 
la importurile de produse agricole 
din celelalte țări ale C.E.E. și să 
acorde subvenții pentru export la 
produsele lor similare.

Voluminosul dosar al proiec
tului „Concorde" a înregistrat 
zilele acestea o nouă pagină 
concretizată prin zborul de o 
oră și un sfert al președintelui 
Franței, Georges Pompidou, la 
bordul variantei franceze a su
personicului.

Acest zbor 
bune condiții 
cu atenție, 
unui larg interes reflectat in co
loanele presei, ca și in emisiu
nile de radio și televiziune. El 
a constituit o anumită „con
sfințire" a succesului construc
ției, o „consacrare" a ei, deși 
costul acestei realizări a depă
șit apreciabil prevederile ini
țiale.

In legătură cu aceasta, se ri
dică, de altfel, un șir de proble
me. Chiar după zborul amintit, 
proiectul „Concorde" continuă 
să fie supus unor controverse in 
care se ciocnesc cu tărie argu
mente ce vizează atit aspecte 
tehnice și financiare, cit și pro
bleme politice și sociale. Intr-o 
scrisoare deschisă adresată pre
ședintelui republicii, J. J. 
van-Schreiber, deputat de 
cy, arată că raza de zbor 
paratului este insuficientă 
tru a putea lega, fără escală, 
marile capitale europene de ora
șele de pe coasta de răsărit a A- 
mericii de Nord, itinerar princi
pal pentru care; a fost conceput 
avionul. Dar principalele critici, 
atit ale autorului scrisorii, cit și 
ale altora, vizează costul enorm 
al proiectului, care a înghițit 

' pină acum 11 miliarde de franci. 
I In legătură cu aceasta, opțiuni- 
, le pentru achiziționarea noului 
I avion sînt incerte, ele urmând 
i să se concretizeze abia la sfirși- 
I tul acestui an. De aceea, o se- 
I rie de oameni politici și de afa- 
' ceri se pronunță pentru amina- 
| rea trecerii la producția de se

rie a supersonicului, cerind să se 
I acorde prioritate aerobuzului 
. „A-300-B", avion subsonic, de 

mare capacitate, pe care Franța 
îl realizează in colaborare cu 
R.F.G. și Olanda și care ar în- 

1 truni sufragiile a numeroase 
companii aeriene.

Comentind ultimele evoluții 
ale proiectului „Concorde", săp- 
tăminalul „L’Express" conside
ră că succesul acestuia depinde 

l incă de o serie de necunoscute.
Pe de altă parte, saptăminalul 

1 relevă că această acțiune de co- 
. operare cu Marea Britanie a- 

daugă proiectului o dimensiune 
i in plus. „Reușitele comune pot 

contribui in largă măsură la 
spulberarea prejudecăților insu
lare față de continentul euro
pean" — scrie publicația amin
tită.

Să însemne, oare, zborul pre
zidențial la bordul lui „Concor
de" intredeschiderea pentru An
glia a unei porți spre Piața co
mună T Un răspuns l-ar putea 
furniza apropiata vizită la Paris 
a premierului britanic, Heath.

Se poate spune insă cu certi
tudine că cerul „Concorde“-ului 
rămine înnorat in continuare 
de concurența nord-americană, 
căci, chiar dacă S.U.A. a renun
țat la „proiectul S.S.T.", — al 
unui nou tip de gigant aerian — 
ele definitivează în prezent ul
timele amănunte ale aerobuzu
lui subsonic „Tristar". „Războiul 
surd" al avioanelor transatlanti
ce de mare capacitate urmează 
probabil de abia acum înainte 
să atingă punctul său culmi
nant.

s-a desfășurat In 
și a fost urmărit 

formînd obiectul

Puternic cutremur în Turcia

ANKARA 12 (Ager
pres). — Un puternic 
cutremur de pămint a 
zguduit in cursul Urni-- 
neții de miercuri orașul 
și regiunea Burdur, si
tuate la aproximativ 
600 kilometri sud-est de 
Istanbul. Potrivit pri
melor informații prove
nind din zona sinistra
tă, cel puțin 60 de per
soane și-au pierdut via
ța, iar alte cîteva sute

au fost rănite. Primul 
șoc mai puternic, înre
gistrat de Institutul 
seismologie din Upsala 
(Suedia) ca fiind de 
gradul 6,3 pe scara 
Richter, a fost urmat 
de o serie de seisme 
mai ușoare. Acestea au 
provocat distrugerea a 
circa *70 la sută din clă
dirile orașului Burdur, 
cu o populație de 30 000 
de locuitori, și au în-

I trerupt legăturile tele
fonice cu satele vecine. 
Cutremurul a afectat, 
de asemenea, vilayetcle 
Isparta, Denizli. Ușak, 
Afyon, Konya și Anta
lya.

Guvernul turc a luat 
măsuri urgente, trimi- 
țind la fața locului mai 
multe unități militare 
și organizind acțiuni de 
prim ajutor.
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Măsuri speciale 
de securitate 
in Argentina

BUENOS AIRES 12 (Agerpres). — 
După o întrunire a comandanților 
celor trei armate — terestră, navală 
și aviație — la care a participat și 
șeful statului, Alejandro Lanuse, în 
Argentina au fost decretate măsuri 
speciale de securitate. Brigăzi anti- 
guerilă au ocupat „punctele strate
gice" ale capitalei, pentru a preveni 
eventuale atacuri armate ale unor 
organizații ilegale. Surse ale preșe
dinției guvernului și poliției au pre
cizat că zece ofițeri superiori au fost 
arestați sub acuzația de conspirație 
împotriva statului. Printre aceștia se 
află și generalul în retragere 
Eduardo Rafael Labanca.
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