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Anul XXXVIII Nr. 7843 Miercuri 2 octombrie 1968 6 PAGINI — 30 BANI Deschiderea noului an de învăță- mînt universitar a prilejuit, în toate centrele universitare din țară, festivități entuziaste, la care au luat parte cadre didactice și studenți, 'reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de știință, cultură și artă.La acest important eveniment în viața tineretului studios au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer — la Cluj, Gheorghe Apostol — la Brașov, Alexandru Bîrlă- deanu — la Craiova, Emil Bodna- raș — la Tg. Mureș, Chivu Stoica — la Iași, Ilie Verdeț — la Timișoara, Maxim Berghianu — la Galați. Conducătorii de partid și de stat au făcut vizite la institutele de învățămînt, s-au întîlnit cu cadre didactice și studenți.La adunările consacrate deschiderii noului an de învățămînt au luat cuvîntul rectori și alte cadre

didactice, studenți. în încheierea adunărilor, primiți cu puternice a- plauze și urale au luat cuvîntul conducătorii de partid și de stat prezenți la adunări. în numărul de mîine al ziarului vom publica relatări de la aceste festivități.La Institutul de mine din Pe- troșeni, la deschiderea cursurilor a luat parte tovarășul Bujor Almă- șan, ministrul minelor, iar la Institutul de petrol din Ploiești, tovarășul Alexandru Boabă, ministrul petrolului.Festivități prilejuite de începerea anului de învățămînt au avut loc, de asemenea, la Bacău. Baia Mare, Pitești, Constanța, Oradea, Suceava, în cadrul cărora au luat cuvîntul prim-secretari ai comitetelor județene de partid, reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, cadre didactice, studenți.

DE PARTID Șl DE STAT, NOUL AN UNIVERSITAR Cu prilejul celei de-a 19-a aniversări

a proclamării Republicii Populare Chineze

Marți, 1 octombrie. Aproximativ 145 000 de studenți din cele 16 centre universitare ale țării, împreună cu profesorii loc, au retrăit în această zi, ca în;'*ecare an, evenimentul des- chii zii anului universitar.imnătatea acestui act de tA\ar?ie în viata studențească șl cultural-științifică a tării a fost marcată prin prezența la festivități a conducătorilor de partid și de stat, în frunte cu secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a reprezentanților Ministerului învățămîntului și organelor locale de partid și de stat, a numeroși oameni de știință și cultură. întîlnirea cu conducătorii partidului și statului a prilejuit pentru tineretul studios o nouă și puternică afirmare a dragostei și recunoștinței fierbinți față de Partidul Comuriișt Român, care le călăuzește pașii pe un drum luminos, o întărire a hotărîrii de a se instrui făi-ă preget pentru a putea servi cît nb?!,'ține societății noastre noi, Ron iiei socialiste.Purtătoare a unor vechi și valoroase tradiții, Universitatea și-a redeschis ieri porțile sub noi auspicii, în condițiile eforturilor de dezvoltare și perfecționare, care vor asigura progresul continuu al procesului de formare a noilor generații de specialiști, corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane. în acest cadru se înscrie aplicarea, începînd din acest an, a noii legi a învățămîntului menită să asigure îmbunătățirea profilului, organizării și conținutului învățămîntu- lui superior, un corp didactic de înalt nivel, o bază materială modernă, precum și participarea activă a studentului la desfășurarea procesului de învăță- mînt.Tabloul înnoirilor cu care noul an universitar pornește la drum se completează, ca în fiecare toamnă, cu noi date și e- lemente. Amintim, printre acestea, noile facultăți de zootehnie înființate la institutele agronomice din București, Iași, Cluj și Timișoara, construcțiile, în suprafață de peste 55 000 mp, ce vor fi date în folosință în cursul acestui an, aparatura modernă pentru la-

CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la mitingul din Piața Universității

Recepție la ambasada

R. P. Chineze

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimați tovarăși membri ai corpu
lui didactic universitar,

Iubiți studenți,' Dați-m.i. voie să încep prin a. Exprima cele mâi sincere mulțumiri profesorilor și studenților din București, pentru primirea călduroasă pe care ne-au făcut-o. în aceasta noi vedem o manifestare a încrederii și adeziunii depline la politica marxist-leninistă a partidului nostru (aplauze, urale).Deschiderea cursurilor universitare are loc în acest an în condițiile unui puternic avînt creator al întregului nostru popor pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea și a hotărârilor Conferinței Naționale în vederea desăvîrșirii construcției socialiste, ridicării bunăstării întregului popor român. începerea noului an universitar coincide, totodată, cu trecerea la aplicarea în viață a măsurilor adoptate de partid pentru modernizarea și perfecționarea întregului sistem de învățămînt, corespunzător sarcinilor complexe ale dezvoltării actuale a patriei noastre, formării viitoarei generații de constructori ai comunismului în România, (aplauze).Este, pentru mine o deosebită plăcere să vă adresez cu acest prilej, dv., cadrelor didactice din în- vățămîntul superior, vouă studenților din capitala României socialiste și întregii studențimi, un cald salut din partea Comitetului Central al partidului comunist, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România (a- plauze puternice).învățămîntul nostru superior, ca

de altfel învățămîritul de toate gradele, îndeplinește un rol deosebit de important în lărgirea orizontului de cunoștințe și îmbogățirea vieții spirituale a poporului, în pregâtîr6ă'wșl educarea 'muttîîa- terală a tinerei generații, afirmîn- du-se ca unul din factorii de bază ai progresului societății noastre. Așezat trainic pe concepția înaintată materialist-dialectică despre natură și societate, pe luminoasele tradiții progresiste din trecut ale școlii românești, pe cuceririle experienței pedagogice moderne, învățămîntul nostru cunoaște astăzi o dezvoltare și înflorire fără precedent. în prezent, în școala, generală sînt cuprinși toți copiii de vîrstă școlară. Față de anul 1938 numărul elevilor din licee este de aproape 10 ori mai mare, iar al studenților de cinci ori și jumătate. Numărul cadrelor didactice se ridică la circa 200 000, reprezen- tînd unul din cele mai importante detașamente ale intelectualității noastre care, prin activitatea sa, contribuie la făurirea conștiinței socialiste și cetățenești a tineretului. (aplauze puternice).în anii socialismului institutele de învățămînt superior au pregătit și au dat țării zeci și zeci de mii de specialiști în tehnică, în economie, cultură, știință, administrație, în toate domeniile de activitate. Partidul și guvernul dau o înaltă apreciere muncii pline de răspundere, de patriotism și dragoste față de tineret și popor a cadrelor didactice universitare, aportului lor deosebit de valoros la instruirea și educarea studenților, la formarea omului nou al societății noastre, constructor înflăcărat al so

cialismului șl comunismului, (a- plauze). în numele conducerii partidului și statului adresez, cu ocazia deschiderii noului an de învățămînt, tuturor cadrelor didșc- tice ’ uhîverăitâfe din București" și din întreaga țară, cele mai calde felicitări pentru rezultatele obținute în activitatea de pînă acum și urări de noi și tot mai mari succese în munca viitoare, (aplauze îndelungi).Avem un tineret minunat, profund devotat politicii partidului, cauzei socialismului, dornic să-și consacre elanul tineresc, întreaga energie înfloririi României socialiste, pregătirii sale ca demn continuator al luptei poporului pentru progres și civilizație. Studențimea noastră, care reunește în rîndurile sale fii de muncitori, țărani, intelectuali, a făcut și face dovada unei înalte răspunderi față de cauza socialismului, față de poporul căruia îi aparține, muncind cu ardoare pentru a-și însuși știința și tehnica modernă, pentru a se putea achita cu succes de sarcinile ce-i vor reveni mîine în toate domeniile economiei, tehnicii, științei, culturii — acolo unde se făuresc valorile materiale și spirituale ale patriei noastre, unde se asigură înflorirea societății socialiste, (aplauze puternice). Vă felicit din țoală inima, dragi studenți, pentru sîr- guința și pasiunea cu care învă- țați, pentru rezultatele bune pe care le dobîndiți în studiu și. vă doresc tuturor și celor care pășiți acum în primul an al universității, ca și celor din ceilalți ani, noi și noi succese în învățătură. Să ur

cați noi trepte în formarea și de- săvîrșirea voastră ca intelectuali de nădejde ai patriei noastre socialiste (vii și îndelungi aplauze).
Dragi tovarăși, ■întregul popor român își consacră eforturile dezvoltării și perfecționării tuturor laturilor orînduirii noastre socialiste, înfăptuirii neabătute a programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, a hotărîrilor Conferinței Naționale care au trasat liniile generale de dezvoltare multilaterală a României, de valorificare deplină a avantajelor noii orînduiri sociale, de promovare consecventă în toate domeniile de activitate a principiilor socialismului științific și a răspunderii pentru. făurirea-viitorului luminos al României, (aplauze). Avem rezultate bune în îndeplinirea programului Congresului al IX-lea de industrializare socialistă a României. Aceste rezultate sînt o dovadă a politicii realiste, mar- xist-leniniste, a partidului nostru, care pornește de la cunoașterea cerințelor. societății noastre socialiste, de la răspunderea față de destinele poporului român, (aplauze, urale). Doresc ca la acest mitingal corpului profesoral și al tineretului studios să aduc un omagiu fierbinte clasei noastre muncitoare— clasă conducătoare a societății socialiste — care își îndeplinește cu cinste și devotament rolul de călăuză a poporului pe calea socialismului, a industrializării, a înfloririi patriei, (aplauze puternice, prelungite).

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Chineze la București, Ma Siu-Șîn, a oferit, marți seara, o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al

C.G. al PC.R., vicepreședinte a! Consiliului de Miniștri, Constanța Crăciun, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului da Stat, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți .-membri ;ai. .corpului diplor matic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească(Agerpres)
T eleg ramă

Excelenței Sale
Domnului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democratic Guineei

Președintele Republicii Guineea CONAKRYCu ocazia celei de-a X-a aniversări a proclamării independenței Republicii Guineea, vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, calde felicitări și urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de bunăstare și progres pentru poporul guineei prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Guineea vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.
(Continuare în pag. a Il-a) NICOLAE CEAUȘESCU
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Cuvintarea tovarășului Nicolae

(Urmare din pag. I)Nu pot să nu mă refer, de asemenea,. ■ la activitatea minunatei noastre țărănimi, forță de seamă a producției materiale, aliat de nădejde al clasei noastre muncitoare. Munca unită și alianța acestor două clase este izvorul tuturor marilor vi'ctorii realizate în anii construcției socialiste, baza de granit a dezvoltării și înfloririi României (aplauze puternice). Agricultura noastră socialistă își dovedește an de an superioritatea. Și în acest an, cu to'ate condițiile de secetă prelungită din primăvară, datorită măsurilor luate, de partid și guvern, a eforturilor țărănimii cooperatiste, a întregii țărănimi, ale tuturor lucrătorilor din agricultură, s-au obținut recolte satisfăcătoare care asigură din plin aprovizionarea populației cu produse agro-alimentare și a industriei cu materii prime. A- ceasta dovedește că drumul cooperativizării, al agriculturii socialiste este singurul care poate asigura, într-un timp scurt, satisfacerea nevoilor oamenilor muncii (aplauze prelungite, urale).Doresc să menționez la acest miting rolul însemnat pe care îl reprezintă în societatea noastră socialistă știința, arta, cultura, părți inseparabile ale creației materiale și spirituale a poporului nostru, fără de care nu se poate concepe progresul, nu se poate concepe făurirea comunismului (vii aplauze). Avem succese remarcabile în dezvoltarea și în activitatea intelectualității noastre socialiste. Noi considerăm că, pentru a asigura mersul și mai hotărît înainte al societății, trebuie să dezvoltăm și mai mult activitatea științifică și culturală din România, să întărim și mai mult colaborarea între muncitori, țărani și intelectuali care, împreună, formează societatea noastră socialistă. Pe măsură ce înaintăm spre desăvîrșirea socialismului, pe măsură ce vom trece spre comunism, muncitorii, țăranii și intelectualii se apropie tot mai mult, vor deveni' tot mai uniți, formînd o forță unică — societatea fără de clase, indisolubil unită, a României comuniste (vii aplauze și urale).Au fost înfăptuite o serie de măsuri privind ridicarea nivelului de trai material și spiritual a! poporului. Este de înțeles, tovarăși, că tot ceea ce construim în România, în industrie, în agricultură, în știință și cultură, în toate domeniile activității materiale și spirituale, este închinat omului, poporului. Facem totul pentru a asigura celor ce muncesc din România o viață demnă, tot mai liberă, tot mai îmbelșugată. Numai așa vom face ca socialismul și comunismul să-și arate pe deplin superioritatea față de vechea orîn- duire socială (aplauze puternice).Tot ceea ce am înfăptuit este rodul eforturilor unite ale întregului popor, ale tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate — români, maghiari, germani, sîrbi, alte naționalități. împreună, strîns uniți, am cucerit multe victorii în lupta pentru libertatea socială și națională, împreună 

am cucerit multe victorii pe calea construcției socialiste în România. Noi vedem în unitatea tuturor celor care locuiesc pe meleagurile României, fără deosebire de naționalitate, forța de neînvins care asigură triumful socialismului și comunismului în patria noastră, (aplauze și urale prelungite).în această muncă, gigantică aș spune, s-a afirmat continuu și tot mai mult, pe măsură ce am parcurs noi pași și am urcat noi trepte pe calea socialismului, rolul de conducător al Partidului Comunist Român. Dovedindu-se la înălțimea misiunii sale istorice, partidul nostru a știut să aplice în mod creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete din România, a știut să unească, să organizeze și să conducă uriașa forță a întregului popor pe calea marilor victorii socialiste, (aplauze puternice). încrederea și autoritatea de care se bucură partidul nostru, entuzias- < mul cu care este urmat, neabătut, de întregul popor, sînt rezultatul faptului că el nu a precupețit nimic — și nu va precupeți nici în viitor — pentru a servi interesele celor ce muncesc, interesele națiunii noastre, (vii aplauze, urale).Societatea noastră s-a schimbat mult. Nu mai sînt clase exploatatoare. Forțele de producție se dezvoltă impetuos, formînd o temelie de granit orînduirii noastre. Mijloacele de producție sînt în mîna poporului care le folosește pentru a-și făuri o viață liberă, fericită, independentă. (aplauze prelungite). Dispariția claselor exploatatoare, dezvoltarea clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, unitatea tot mai strînsă între clasele și forțele sociale din Româ- niâ, succesele obținute în construcția noii orînduiri pun în evidență ideea marxist-leninistă că, odată stăpîn pe destinele sale, nimic și nimeni nu mai poate întoarce poporul din drumul său. (aplauze, urale). Oare ar mai putea cineva să gîndească că în România ar fi posibil să se găsească forțe sociale în stare să pună în pericol orînduirea noastră socialistă ? Eu cred că nu. (Numeroase voci strigă : Nu, Nu. Răsună puternice urale și aplauze). Fără îndoială, tovarăși, că nici un muncitor, nici un țăran cooperatist, nici un lucrător din stațiunile de mașini și tractoare sau din întreprinderile agricole de stat, nici un intelectual din institutele noastre de cercetări, din școli sau din institutele de învățămînt nu ar admite cuiva să pună în discuție trăinicia și forța socialismului în România, (a- plauze furtunoase, urale). Sigur, nebuni se mai pot găsi și se vor găsi întotdeauna. Dar pentru nebuni societatea noastră socialistă dispune de mijloacele necesare, inclusiv de cămașă de forță, (animație, aplauze prelungite). însă, după cum știți, noi dezvoltăm pe scară largă medicina. Sperăm că în viitorul apropiat vom dezbate problema perfecționării activității de ocrotire a sănătății la o plenară a Comitetului Central al partidului.

Chiar și pe acești nebuni îi putem trata cu mijloace mai moderne, pentru a nu mai recurge la cămașa de forță, (animație, aplauze). Desigur, tovarăși, noi nu facem abstracție de faptul că trăim în- tr-o lume în care mai există imperialismul, pentru că noi știm că atîta timp cît se menține imperialismul, dăinuie și pericolul de război și de agresiune ; evident, că în asemenea condițiuni societatea noastră socialistă trebuie să-și ia toate măsurile pentru a fi gata să respingă orice încercare de atentat la cuceririle revoluționare ale poporului, pentru a apăra patria, socialismul în România, (aplauze . și urale puternice).M-am referit la toate acestea pentru că unii pun întrebarea: nu este oare prea devreme, sau nu e greșit să se afirme cu atîta tărie necesitatea unității întregului popor în jurul partidului ? Noi răspundem : nu. Nu e nici prea devreme, nu e nici greșit. Socialismul unește poporul, socialismul creează condiții ca fiecare om eliberat de exploatare să participe activ, alături de semenii săi, la făurirea o- rînduirii noi; aceasta întărește unitatea și această unitate de granit asigură mersul înainte al socialismului, victoria comunismului, (a- plauze și urale prelungite).Pentru combaterea anumitor confuzii ideologice, anumitor practici înapoiate, anumitor manifestări ale influenței vechii societăți sau ale influenței din afară, noi posedăm arme moderne, eficace și, în primul rînd, arma atotbiruitoare a marxism-leninismului, arma victoriei socialismului și comunismului. (vii aplauze).Congresul al IX-lea, Conferința Națională a partidului au elaborat un vast program de perfecționare a activității de planificare și conducere a întregii noastre societăți. Cunoașteți măsurile luate de Comitetul Central, de guvern pentru înfăptuirea acestor măsuri. Cunoașteți'grija și preocuparea permanentă a partidului nostru pentru perfecționarea continuă a vieții sociale, pentru asigurarea condițiilor care să permită participarea activă a tuturor membrilor societății la luarea hotărîrilor ce privesc dezvoltarea internă și relațiile internaționale ale României socialiste, la înfăptuirea lor în practică. Tocmai în aceasta constă superioritatea democrației socialiste. A- ceasta este una din trăsăturile ei esențiale care se manifestă tot mai din plin și mai activ în viața patriei noastre, (aplauze, urale).Știm bine că principiile socialismului nu se realizează de la sine. Pentru ca ele să se manifeste din plin în toate sectoarele vieții sociale trebuie depusă o activitate intensă, creatoare. în acest scop au fost luate și măsurile privind o mai bună așezare, o mai bună repartiție a venitului național. Aceste măsuri deschid drum spre o mai fermă înfăptuire a principiilor egalității și eticii socialiste, astfel ca fiecare membru al societății socialiste să dobîndească venituri numai ca rezultat al muncii depuse în fo

losul societății, ca fiecare să cîștige în raport cu aportul său la progresul societății (aplauze puternice). Nu sîntem partizanii egalitarismului mic-burghez. Dar nu sîntem și nu putem fi nici partizanii unor disproporții nejustificate între veniturile membrilor societății noastre. Trebuie să creăm o asemenea repartiție care, pornind de la aportul și răspunderea în societate, să contribuie la ridicarea generală a nivelului de viață a întregului popor (vii aplauze).Cunoașteți, de asemenea, hotărî- rile. și măsurile luate de plenara din aprilie pentru dezvăluirea și lichidarea cauzelor unor abuzuri și greșeli săvîrșite în trecut în societatea noastră, pentru întărirea legalității socialiste și crearea condițiilor ca omul societății noi să se poată manifesta liber, în adevăratul sens al cuvîntului, părtici- pînd activ Ia întreaga viață a societății socialiste românești. întărirea legalității trebuie să facă imposibilă comiterea oricărui fel de abuz, să asigure ca nimeni să nu mai poată aplica vreo-măsură împotriva cetățenilor nevinovați. (aplauze puternice). Desigur, tovarăși, aceasta presupune o activitate intensă, consecventă și fermă. Partidul nostru este ferm hotărît să înfăptuiască neabătut directivele Congresului, ale Conferinței Naționale, hotărîrile Comitetului Central privind perfecționarea societății noastre, dezvoltarea democrației socialiste, înfăptuirea umanismului socialist îh România. în acest fel noi aplicăm în viață învățătura marxist-leninistă, asigurăm triumful socialismului, (aplauze puternice, urale).Vorbind despre toate acestea, să nu uităm nici un moment că fiecare membru al societății socialiste românești poartă răspunderea față de tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră. Participînd liber la viața politică, exprimîndu-și părerile- asupra activității noastre sociale, fiecare cetățean trebuie să pornească de la răspunderea față de semenii săi, de la răspunderea față de prezentul și viitorul națiunii noastre socialiste, neîntre- prinzînd nimic* care ar putea prejudicia mersului nostru înainte. Datoria fiecăruia este de a contribui la perfecționarea societății noastre, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor, (aplauze, u- rale).Aceasta ne cere să armonizăm cît mai deplin cerințele dezvoltării democrației socialiste, ale umanismului socialist, cu cerințele răspunderii sociale, pornind de la adevărul că libertatea este înțelegerea necesității. înțelegerea necesității în condițiile noastre înseamnă înțelegerea datoriei de a face totul pentru triumful socialismului, pentru ridicarea bunăstării poporului, pentru întărirea independenței și suveranității patriei noastre. (aplauze și urale puternice).Știm că în înfăptuirea țelurilor noastre, pe lîngă succese avem încă și lipsuri; avem încă mult de făcut pentru a ajunge la ni

velul de dezvoltare materială și spirituală care să satisfacă din belșug toate cerințele membrilor societății. Dar ceea ce am realizat pînă în prezent, ca și programul măreț pe care ni l-am propus sînt dovada capacității creatoare a poporului nostru și garanția că vom parcurge într-un timp scurt decalajul ce ne desparte de țările avansate. Vom ajunge la dezvoltarea materială și spirituală care să așeze națiunea socialistă a României pe treptele înalte ale civilizației și progresului (vii aplauze și urale).
Dragi tovarăși,în preocupările partidului și statului nostru, așa cum am mai arătat, perfecționarea continuă a societății socialiste este strîns legată de dezvoltarea și modernizarea învățămîntului chemat să asigure cadre temeinic pregătite din punct de vedere profesional, cu un larg orizont de cunoștințe, cu o profundă receptivitate față de ceea ce este nou și înaintat. Fără o pregătire solidă, fără stăpînirea perfectă a tehnicii moderne, a științei, fără abordarea realistă, rațională a problemelor, în nici un domeniu nu mai este astăzi posibil să se obțină eficiența scontată, să se asigure progresul. Iată de ce considerăm că trebuie să ne preocupăm stăruitor de ridicarea nivelului general de cultură al poporului, punînd în acest sens pe unul din primele planuri ale politicii noastre dezvoltarea și modernizarea învățămîntului de toate gradele. Statul nostru alocă, după cum știți, însemnate fonduri pentru extinderea și modernizarea bazei materiale a învățămîntului, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață șr de muncă ale- corpului profesoral și ale studenților. Am vizitat astăzi Academia de studii economice; acest lăcaș de învâță- mînt și-a lărgit spațiul cu încă 13 000 metri pătrați. Deci s-a construit de trei ori cît spațiul vechiului institut. Asta nu înseamnă numai că s-a dezvoltat Academia de studii economice, ci s-a realizat de fapt o construcție modernă, un institut nou. Am făcut a- ceasta apreciind că economiștii au un rol însemnat atît în activitatea societății de astăzi, cît și încea de mîine. (vii aplauze).Am vizitat, de asemenea, noul Institut politehnic, care și el depășește de cîteva ori proporțiilevechiului institut, construit cu zeci de ani în urmă. Avem acum un institut modern, unde vor învăța circa 12 000 de studenți, viitori ingineri de diferite specialități necesari economiei noastre. Deși am făcut aici o investiție mare, credem că este o investiție bună, folositoare; merită să facem acest efort și sîntem încredințați că studenții vor ști să-1 răsplătească, (aplauze și urale entuziaste). De bună seamă, dobînda pe care o vom primi pentru investițiile făcute se va materializa în utilaje, în mașini electronice și în alte mașini care să contribuie la dezvoltarea industriei, a economiei 

noastre. în felul acesta vom recupera înzecit ceea ce am învestit. Studenții de astăzi și de mîini- vor face totul pentru a dovedi că merită grija și atenția partidului și statului, a poporului nostru, (aplauze și urale prelungite). Am vizitat și Institutul de arhitectură care se dezvoltă și el încă de două ori pe cît era. Se construiește mult, se va construi și mai mult pentru că avem nevoie de arhi- tecți numeroși și pricepuți. în a- ceastă ordine de idei cred însă că întîietatea trebuie să o acordăm priceperii. Arhitecții noștri dovedesc măiestrie și pricepere în construcțiile pe care le concep. Cîte- odată și fantezie, dar o fantezie care ne costă prea mulți bani. Actualii studenți trebuie să se străduiască să devină arhitecți și mai competenți, cu și mai multă fantezie, dar cu o fantezie care să coste cît mai puțin. (animație, vii aplauze). Cuvintele mele critice nu se referă de fapt numai la tovarășii din arhitectură. Critici s-ar putea a- dresa și altor institute. Dar deschiderea anului universitar este o zi de sărbătoare și apoi considerăm că dv. cunoașteți bine lipsurile. Cele spuse despre arhitecți îi vizează și pe viitorii ingineri, pentru că și ei trebuie să proiecteze mașini mai bune, mai ieftine, mai economicoase. în general, în toate institutele de învățămînt mai avem mult de făcut pentru perfecționarea activității corespunzător exigențelor societății noastre actuale, (vii aplauze).Am vizitat Universitatea. Este o clădire veche, dar în programul acestui cincinal se prevede construirea a cîtorva noi facultăți. Ca suprafață, tovarășii se gîndesc ca acestea să depășească proporțiile clădirii actuale a universității. înțelegem cerințele dezvoltării învățămîntului nostru universitar și vom face eforturi pentru construcția unor noi facultăți, a unor ndi institute. Așa cum am spus la început, societatea socialistă, societatea, comunistă, trebuie să fie rodul a tot ceea ce a creat mai bun mintea omenească ; avem nevoie de oameni înarmați cu tot ceea ce este mai nou în știință și cultură pentru a făuri societatea comunistă în România, (aplauze vii, urale).Așa după cum știți, ne îngrijim de condițiile de viață ale studenților. Căminele construite sînt o dovadă, faptul că circa C0 la sută din studenți primesc burse, mărite în primăvară cu circa 15—20 la sută, reprezintă iar o dovadă a grijii pe care partidul și guvernul o acordă condițiilor de învățătură pentru tineretul patriei noastre. Sîntem convinși că și tineretul va răspunde mîine, prin munca sa, grijii și eforturilor pe care le face poporul nostru pentru a-1 ajuta să învețe (vii aplauze).Cunoașteți preocupările partidului și guvernului pentru perfecționarea multilaterală a procesului de învățămînt, pentru ridicarea nivelului, îmbogățirea conținutului și îmbunătățirea orientării acestuia.

Directivele Comitetului Central al partidului, prevederile noii legi a învățămîntului adîncesc caracterul democratic al învățămîntului din România, asigură exercitarea dreptului la învățătură tuturor cetățenilor, fără deosebire de sex, naționalitate sau categorie socială, reflectă deplina egalitate de care se bucură oamenii muncii din patria noastră, (aplauze). Noua lege prevede măsuri de o importanță deosebită pentru dezvoltarea școlii noastre la nivelul exigențelor actuale, pentru legarea mai strînsă a pregătirii universitare de nevoile activității practice, de realizările avapsate ale științei și tehnicii, încă din acest an universitar prind viață o serie de prevederi importante ale directivelor Comitetului Central și ale legii învățămîntului. Elaborarea noilor planuri de învățămînt și programe de cursuri, încadrarea mai bună cu personal didactic a catedrelor, înființarea Institutelor de subingineri, îmbunătățirea condițiilor generale de studiu, vor spori fără îndoială eficiența învățămîntului superior, aportul său la formarea cadrelor necesare economiei, științei și culturii. Pornind de la faptul că este necesar să se acorde o mai mare răspundere corpului profesoral — corespunzător preocupării generale a partidului și guvernului nostru de a a- trage toate categoriile de cetățeni la conducerea activității economice și sociale — prin lege s-a ,'ifio- tărît constituirea senatelor șy Consiliilor profesorale, investite c ?rgi atribuții în organizarea și conducerea activității universitare. Alegerea rectorilor și constituirea consiliilor reprezintă un moment de *■ seamă în viața școlii noastre superioare. Noi așteptăm de la aceste instituții de conducere colectivă a învățămîntului superior rezultate bune, în sensul ca ele să dezbată și să stabilească măsuri concrete privind perfecționarea continuă a procesului instructiv și educativ. Cadrele didactice vor îndeplini a- tribuții multilaterale în conducerea învățămîntului nostru. Trebuie să asigurăm în, practică acordarea u- nei independențe și autonomii largi acestor foruri, fără să ne fie teamă că profesorii nu vor ști să folosească aceste drepturi. AvîncJ. deplina convingere că în învăpîWt'n- tul superior lucrurile vor -merge din ce în ce mai bine, urăm noilor organe de conducere colectivă succese tot mai mari în activitatea lor. (aplauze vil, prelungite).în instituirea acestor organe colective am pornit de la faptul că și studenții trebuie să participe, alături de profesori, la elaborarea și discutarea măsurilor privind activitatea generală, socială și culturală din învățămîntul superior, la asigurarea condițiilor corespunzătoare de învățătură și de viață ale studenților. în senatele și. consiliile universitare vor participa și reprezentanții studenților, . aceasta fiind o formă..democratică de atragere a tineretului nostru studențesc la perfecționa-(Continuare în pag. a IlI-a)
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Cuvintarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a Il-a)rea continuă a învățămîntului. A- ceasta va fi totodată și o școală pentru studenți, care-i va ajuta să învețe cum să conducă și să acționeze mîine cînd ei înșiși vor fi puși în situația de a adopta hotărîri de sine stătătoare (aplauze entuziaste).Toate aceste măsuri pun în fața cadrelor didactice, a studențimii, sarcini de mare răspundere. în condițiile profundei revoluții teh- nico-științifice mondiale, ale ritmului extraordinar de multiplicare a cunoștințelor științifice, este necesar, mai mult ca oricînd, să ne preocupăm ca întregul proces de învățămînt să încorporeze rapid cuceririle avansate ale științei și tehnicii moderne. Să dezvoltăm prin toate mijloacele interesul studenților pentru o largă și competentă informare științifică, pentru o gîndire creatoare, pentru o muncă asiduă în vederea însușirii tezaurului inestimab:l al științei și culturii contemporane. Trebuie să legăm și mai strîns învățămîntul de viață, de problemele actuale și de perspectivă ale dezvoltării societății, de cerințele multiple, tot mai variate, pe care le ridică construcția socialistă. Nu trebuie să uităm nici o clipă că studentul de astăzi. este inginerul, omul de știință, profesorul, omul de cultură de mîine, căruia i se vor încredința atribuții de răspundere în producție, în cercetare, în administrația de stat, în cultură, în ocrotirea sănătăți Vși în alte domenii de activitate Aceste atribuții vor putea fi îndeplinite cu atît mai bine, cu cît pregătirea de azi se va face în strînsă legătură cu descoperirile cele mai noi, cu cerințele și problemele practicii actuale. Cu cît învățămîntul nostru va fi mai strîns legat de viață, cu atît mai eficient și mai rapid se vor integra în producție noile promoții de specialiști, cu atît vor putea să aducă ele o contribuție mai mare, mai folositoare la dezvoltarea României, la bunăstarea întregului popor român (aplauze și urale).în condițiile de astăzi nu este posibil să vorbești de crearea unui intelectual cu înalte calități' științifice și morale fără a pune cu stringență problema însușirii cu- npșVnțelor politice, fără dezvoltarea șj îmbunătățirea învățămîntului social-politic. înțelegerea justă a dezvoltării sociale, a evenimentelor care au loc în lume, a tendințelor societății nu este posibilă fără a stăpîni știința cea mai înaintată despre lume și viață, concepția proletariatului, materialismul dialectic și istoric, fără cunoașterea metodei de cercetare și de gîndire a marxism-leninismului — călăuza și farul progresului întregii omeniri (aplauze puternice, prelungite).Avem deplina convingere că întregul corp profesoral universitar, întregul nostru tineret studențesc nu vor precupeți nici un efort pentru a asigura înfăptuirea programului de dezvoltare a învățămîntului în patria noastră. Sîntem convinși că anul universitar care începe astăzi va marca noi succese în dezvoltarea multilaterală a învățămîntului din România.în activitatea de perfecționare a învățămîntului, doresc să remarc rolul important pe care îl au comuniștii, organizațiile de partid din facultăți și institute. Rezultatele pe care le avem în Capitală, ca și în întreaga țară, sînt o dovadă că organizațiile de partid de la Universitate, din institute, joacă un rol important .în ridicarea calității învățămîntului,' a- ceașta fiind menirea lor principală. Sîntem convinși că ele. își vor îndeplini în bune condițiuni și în viitor această sarcină, că vor fi urmate în această activitate de tot corpul 'postru profesoral, de întrea- ■> ga noastră ștudențime, (aplauze puternice, prelungite).în viața facultăților noastre, un rol important au organizațiile de tineret, atît Uniunea' Tineretului Comunist, cît și asociațiile studențești, care mi se pare că unesc aproape întreaga studentime. Doresc să ■ exprim convingerea că. sub conducerea partidului, atît U.T.C.-ul cît și asociațiile studențești Vor acorda tot sprijinul cadrelor didactice, își vor aduce ■ contribuția activă la dezvoltarea învățămîntului, la formarea unor cadre cît mai bine pregătite, a unor . bun, specialiști, și a unor buni cetățeni ai patriei, gaia în orice împrejurări, atît la bine, cît și la rău, să servească cu devotament și abnegație cauza poporului, cauza socialismului, (aplauze, u- rale).

Dragi tovarăși,Aș dori să subliniez aici. în față profesorilor și studenților din București, că întreaga politică a partidului și statului nostru este pătrunsă de o profundă responsabilitate pentru mersul construcției 

socialiste în România și pentru cauza generală a socialismului și păcii. Noi considerăm că asigurînd înaintarea tot mai fermă a României pe calea socialismului, dezvol- tînd industria, agricultura, știința, învățămîntul, ridicînd nivelul de viață al poporului, ne îndeplinim o înaltă îndatorire față de poporul nostru, o sacră îndatorire națională. în același timp, procedînd ast.fel, ne îndeplinim și o importantă îndatorire internațională, pentru că noi știm că numai în măsura în care fiecare țară socialistă este mai puternică, obține succese tot mai mari în făurirea vieții noi, se întărește forța lagărului socialist, se cimentează unitatea, se asigură triumful socialismului și păcii în lume (aplauze, urale).Sîntem preocupați în mod deosebit de găsirea căilor pentru înlăturarea încordării și neînțelegerilor existente astăzi între statele socialiste. Considerăm că trebuie făcut totul pentru a ajunge la restabilirea încrederii între țările frățești, la dezvoltarea legăturilor de prietenie și a colaborării dintre ele. Pornim de la faptul că fiecare partid, fiecare guvern, fiecare popor, poartă ele însele răspunderea pentru asigurarea construcției socialiste în țara respectivă și că trebuie manifestată cea mai deplină încredere în capacitatea lor de a asigura triumful socialismului. Totodată, considerăm că întărirea colaborării internaționaliste dintre partidele și țările. socialiste are o importanță deosebită pentru accelerarea construcției socialismului în fiecare țară în parte, pentru victoria cauzei socialismului și păcii în întreaga lume, (aplauze puternice).Concepția marxist-leninistă, o- rînduirea noastră socială, țelurile comune, ne obligă să facem totul pentru a găsi căile care să ducă la întărirea unității. Noi considerăm că manifestarea internaționalismului socialist, în condițiile existenței mai multor țări socialiste, presupune să se pornească în primul rînd de Ia respectul independenței și suveranității fiecărui partid și stat, de la egalitatea în drepturi, de la întrajutorarea tovărășească. .Manifestarea internaționalismului socialist presupune ca țările socialiste să-și a- corde ajutor reciproc, în aceste condiții. în dezvoltarea economică și socială, făcînd schimb de experiență, și asigurînd ca fiecare popor, fiecare partid să-și poată manifesta din plin forța și capacitatea sa creatoare. In aceasta își găsește cu adevărat expresia internaționalismul socialist, (aplauze puternice, prelungite).Sîntem preocupați pentru a găsi căile de întărire a unității dintre partidele comuniste și muncitorești. în condițiile de astăzi este o necesitate pentru toți comuniștii care gîndesc cu răspundere pentru soarta popoarelor lor, pentru cauza progresului și păcii să facă totul pentru a găsi căile întăririi colaborării și unității în mișcarea comunistă și muncitorească. Numai în acest fel mișcarea comunistă se va putea afirma din plin ca principala forță socială politică a contemporaneității. Numai în acest fel ea va putea exercita o influență tot mai puternică asupra dezvoltării sociale, va putea asigura unirea tuturor forțelor anti imperialistepentru a împiedica planurile a- gresive ale imperialismului, pentru a asigura pacea în lume, (a- plauze, urale). Pentru realizarea unității comuniștilor de pretutindeni trebuie să pornim de la principiile marxist-leniniste. de la e- galitatea în drepturi între partide, de la respectul independenței lor, al dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, călăuzindu-se după adevărurile generale marxist-leniniste și ținînd seama de condițiile concrete, istorice, sociale, economice din țara respectivă, de răspunderea pe care o are față de propria clasă muncitoare, față, de propriul popor. Tocmai por- . nind de la răspunderea față de clasa muncitoare • proprie, față de propriul popor, poți dovedi și răspunderea față de clasa muncitoare internațională, față de popoarele din întreaga lume. Numai ți- nînd seama de aceste laturi indisolubile se poate vorbi de manifestarea plenară a internaționalismului ■ proletar în lupta pentru socialism. pentru pace, pentru progres în lume, (vii aplauze).In acest spirit, după cum știți, a acționat și acționează partidul nostru. Principiile elaborate de, Congresul al IX-lea. de Conferința Națională, reafirmate de Marea Adunare Națională în sesiunea de- aenm nn an și in sesiunea din. aiieust anul curent, constituie direcțiile de neclintit ale politicii, noastre internaționale. Ca și pînă acum, vom face totul pentru a ne aduce contribuția la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste, a tuturor forțelor 

antiîmperialiste. Ne vom îndeplini îndatorirea noastră de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești, al mișcării antiimperia- liste mondiale, (aplauze, urale prelungite).In același timp, noi pornim în politica externă de la faptul că în lume există un număr mare de state cu altă orînduire socială. Considerăm că este necesar să acționăm continuu pentru dezvoltarea colaborării și prieteniei cu a- ceste state, pentru a ne încadra acțiv atît în diviziunea internațională, a muncii, cît și în întreaga activitate politică mondială. Numai asigurînd relații largi de colaborare cu toate statele lumii, putem crea condiții pentru triumful păcii și progresului pe planeta noastră, (aplauze puternice). Desigur, punem la baza acestor relații principiile care se afirmă tot mai puternic pe arena mondială — ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectul independenței și suveranității naționale. Noi considerăm că fiecare popor, mare sau mic, poartă răspunderea pentru soarta păcii și trebuie să acționeze intens pentru a contribui ca atît în Europa, cît și pe întregul glob pămîn- tesc să se organizeze o lume în care să fie exclusă folosirea forței, în care fiecare națiune să-și poată valorifica din plin potențialul material și spiritual, în care nimănui să nu-i fie frică că va deveni victima unei agresiuni imperialiste, (aplauze, urale).Militînd în acest spirit, noi am cîștigat, după cum știți, mulți prieteni în Europa și pe toate continentele. Considerăm că în acest fel ne-am adus o contribuție prețioasă la cauza destinderii în lume Mai mult decît pînă acum, astăzi este necesar să intensificăm aceste eforturi, să dezvoltăm legăturile cu statele europene, să găsim căile pentru continuarea cursului destinderii. pentru înfăptuirea securității în Europa. Noi considerăm că continentul nostru, care a dat a- tîtea valori remarcabile civilizației omenești, dar care a generat și războaie nimicitoare, trebuie să-și unească eforturile pentru a asigura condiții de dezvoltare liberă, independentă,-. de bunăstare,și fericire pentru fiecare popor. In a- cest fel Europa va contribui la pacea întregii lumi (vii aplauze).Știm că sînt probleme greu de rezolvat, dar trebuie să se pornească de la realități, de Ia schimbările petrecute în Europa după război, de la existența celor două state germane. Se impune, deci, necesitatea recunoașterii Republicii Democrate Germane, necesitatea stabilirii relațiilor diplomatice cu ambele state germane, crearea condițiilor pentru participarea lor la rezolvarea pozitivă a problemelor europene. Este necesar, de asemenea. să se pornească în crearea securității europene de la recunoașterea granițelor existente, de la angajamentul tuturor statelor de a nu încerca schimbarea acestor granițe Iată imperative ce se impun în momentul de față pentru a deschide, calea securității și păcii în Europa, (aplauze).Noi sîntem conștienți că în lume sînt forțe care vor să împingă o- menirea spre perioada trecută a războiului rece, că cercurile imperialiste, revanșarde, ar dori să învenineze atmosfera internațional lă, să-și pună în aplicare planurile agresive. In lume există însă forțe uriașe care dacă vor acționa unit pot împiedica planurile imperialismului, pot asigura pa cea popoarelor. România, poporul român, parte integrantă a forțelor păcii, vor acționa cu toată forța pentru apărarea și consolidarea păcii și securității internaționale, (aplauze).Am considerat necesar ca la deschiderea anului universitar în Capitală și în întreaga țară să reamintesc cîteva. din problemele politicii interne și externe a partidului și guvernului țării noastre pentru a face o legătură și mai strînsă între activitatea învăță- mîntuliii și preocupările generale ale țării noastre. Nu există nici în construcția internă, nici în viața internațională probleme ce pot fi judecate izolat: ele constituie un tot unitar. înțelegerea constantei politicii partidului și guvernului nostru vă va ajuta și în învățătură și vă va ajuta să înțelegeți mai bine de ce trebuie să folosiți intens posibilitățile pe care le aveți pentru a vă pregăti, ca mîine să serviți cu toate forțele voastre făurirea destinului luminos al poporului nostru. înflorirea națiunii' noastre socialiste, (a- plauze, urale).Dați-mi voie ca. în încheieri. să adresez încă o dată întregului corp didactic din București, din întrea ga țară. întregii noastre studențimi. urări de noi și noi succese, să vă doresc tuturor, dragi tovarăși profesori, multă sănătate și. vouă, dragii mei prieteni tineri, multă fericire (urale furtunoase, aplauze vibrante, prelungite).

Intr-o atmosferă puternic entuziasm,
profesorii și studenții din Capitală 

au inaugurat, în prezența conducătorilor
de partid și de stat, noul an universitar
(Urmare din pag. I) boratoare și alte dotări, însumînd peste 66 milioane de lei. In diferite centre universitare vor fi date în folosință cămine noi cu peste 3 000 de locuri și cantine pentru 6 000 de studenți.Hotărîți să folosească din plin condițiile optime ce le sînt create, studenții de pe întreg cuprinsul patriei pășesc în noul an universitar animați de dorința fierbinte de a răspunde prin fapte grijii cu care partidul și guvernul, întregul nostru popor îi înconjoară, de a se instrui temeinic, pentru a-și aduce aportul la opera de desăvîrșire a construcției socialismului. în patria noastră.

BUCUREȘTI. — Deschiderea noului an universitar a prilejuit tineretului studios din Capitală momente emoționante. Studenții bucureșteni au salutat cu multă dragoste și entuziasm prezența în mijlocul lor a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, însoțit de tovarășii Janos Fazekaș, Leonte Răutu, Iosif Banc, Emil Drăgănescu, Mihai Gere, Manea Mănescu, Dumitru Popa, a vizitat în cursul dimineții cîteya instituții de învățămînt superior.Primul popas a fost făcut la ACA
DEMIA DE STUDII ECONOMICE, în cadrul căreia funcționează șase facultăți cu structură omogenă, menite să pregătească economiști Ia nivelul exigentelor economiei noastre socialiste. Localul Academiei este în plină dezvoltare.Conducătorii de partid și de stat se opresc în fața noului pavilion cu șase etaje de pe str. Mihail Emi- nescu, pregătit pentru a fi dat în folosință în noul an de învățămînt. Din rîndurile celor aproape 2 500 de studenti adunați aici izbucnesc urale și. ovații puternice. Studente oferă flori înaltiior oaspeți. Răsună emoționant acordurile străvechiului și veșnic tînărului imn studențesc „Gaudeamus igitur".Sînt de fată acad. Stefan Bălan, ministrul învățămîntului, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Ion Teoreanu, șeful secției în- vătămînt a C.C. al P.C.R., Ion Pătan, ministrul comerțului interior, Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor. membrii conducerii și senatului Academiei, numeroase cadre didactice.Rectorul Academiei, prof. dr. docent Marin Lupu, invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și de stat să viziteze noua clădire dotată cu laboratoare moderne de calcul economic și cibernetică economică, merceologie, economia industriei, agriculturii și a comerțului. Oprindu-se în laboratoarele catedrei și centrului de calcul economic și cibernetică economică, conducătorii de partid și de stat primesc explicații în legătură cu activitatea acestora. Sînt relevate, printre altele, studiile privind eficienta eco- . nomică a introducerii tehnicii noi, a investițiilor. noile metode pentru controlul, calității producției, conducerea și organizarea producției, perfecționarea metodologici de planificare. mecanizarea și automatizarea , calculului economic. In timpul explicațiilor, prof. dr. Nicolae Racovea- nu. directorul centrului, a relevat colaborarea cu diferite întreprinderi și instituții de cercetări, printre care Uzinele 23 August. Institutul de proiectări chimice, pentru introducerea primului program de ordonanțate a 

producției efectuat cu calculatoare electronice.O bună impresie fac sălile de cursuri și seminarii din noua clădire, care se disting prin lărgimea spațiului, luminozitate și mobilierul cu deosebite calități funcționale și estetice.Oaspeții sînt informați că în prezent se află în construcție alte două pavilioane similare, care, pînă în anul 1972, vor întregi ansamblul Academiei de studii economice. întreaga construcție, realizată de Institutul „Proiect-București“, va avea o suprafață utilă de 13 000 mp care, adăugată la suprafața existentă, va asigura spațiul necesar desfășurării în condiții îmbunătățite a procesului de învățămînt. Se va asigura, de asemenea, un înalt grad de utilare tehnică a laboratoarelor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat se întrețin cu cadrele didactice, cu studenții, asupra unor probleme legate de începerea anului universitar și le urează depline succese în activitatea lor.La plecare, conducătorii de partid și de stat au semnat în cartea de onoare a Academiei : „Ne-a făcut o deosebită plăcere să ne întîlnim cu profesorii și, studenții Academiei de studii economice, instituție ce a dat patriei numeroase detașamente de economiști, specialiști de înaltă competență, care aduc o contribuție de seamă la rezolvarea cu succes a problemelor complexe ale economiei noastre naționale. Felicităm cu acest prilej cadrele didactice, studenții, organizațiile de partid și de tineret și le urăm să obțină, în noul an de învățămînt, realizări cît mai mari, spre întărirea și înflorirea patriei noastre socialiste".Aclamații și urale puternice la a- dresa Partidului Comunist Român și a Comitetului său Central îi însoțesc pe conducătorii partidului și statului. Răsună acordurile imnului „Sub steagul partidului".Conducătorii de partid și de stat continuă apoi vizita la INSTITUTUL 
BOTANIC AL FACULTĂȚII DE 
BIOLOGIE A -------
BUCUREȘTENE. na clădire a UNIVERSITĂȚIINoua și moder- institutului estesituată în pitorescul decor natural al Grădinii botanice.Pe aleea principală și aleea cu castani ce încadrează grădina italiană din fata institutului, sute de studenți aclamă îndelung pe conducătorii de partid, și de stat. Răsuna lozinci pentru patria noastră socialistă, pentru partid și conducătorii săi. Uralele, ce nu contenesc, ale studenților însoțesc cuvintele de călduros salut adresate oaspeților de prof. univ. dr. docent Jean Livescu, rectorul Universității din București, de prof. dr. docent ■ Ion Tarnavschi, decanul Facultății de biologie, directorul Grădinii botanice, și de alti membri ai corpului profesoral.In holul mare al institutului, decanul facultății prezintă consiliul profesoral al institutului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat vizitează apoi laboratorul de patologie vegetală. unde prof. dr. docent Olga Săvulescu prezintă cîteva aspecte ale activității de pregătire a studenților si de cercetare științifică desfășurată de cadrele didactice, tn laboratoare și alte săli ale institutului sînt prezentate o parte din bogatele materiale de studiu ale studenților. Se vizitează apoi Muzeul didactic demonstrativ, care înglobează grupe de plante apartinînd celor mai diverse familii, ierbarul științific, laboratorul de geobotanică, bi

blioteca cu peste 24 000 de volume. Vizita se încheie în laboratorul de genetică, unde conf. univ. dr. Petre Raicu informează pe oaspeți despre activitatea științifică a cadrelor didactice ale institutului în acest domeniu.Sînt prezentate, de asemenea, unele rezultate, multe dintre ele concretizate în lucrări valoroase, apreciate de specialiști din peste 60 de țări ale lumii cu care Grădina botanică și institutul întrețin relații de schimb.In laboratorul de lucrări practice au fost prezentate unele soiuri noi de secară, orz și pepeni, ol tinute de cadrele didactice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat lucrătorilor acestui laborator să lege mai mult activitatea de cercetare fundamentală de cea practică, de necesitățile economiei noastre. In acest sens, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat, necesitatea unei mai largi colaborări cu institutele de cercetări agricole și a recomandat folosirea terenurilor unor întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole pentru crearea unor soiuri mai productive de plante agricole, îndeosebi de grîu.Părăsind Institutul botanic, conducătorii de partid și de stat răspund cu căldură entuziastei manifestații a studenților, care dau glas atașamentului profund al tinerei noastre generații față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român și a guvernului tării, consacrată în întregime slujirii intereselor vitale ale poporului nostru.Conducătorii de partid și de stat au vizitat apoi noua clădire a INSTI
TUTULUI POLITEHNIC DIN BUCU
REȘTI, amplasată în cartierul Grozăvești, aflată în fază avansată de construcție. Cadre didactice, mii de studenți ai politehnicii bucureștene și ai unor institute de învățămînt superior din această parte a Capitalei, aflati la intrarea din Splaiul Independentei, salută cu nețărmurit entuziasm pe înalții oaspeți. Și aici sîntem martorii unor impresionante manifestări de dragoste și profund atașament față de conducătorii României' socialiste. Cuvintele „P.C.R. — Ceaușescu" scandate de miile de tineri dau putere de simbol unității de granit a întregului nostru popor în jurul partidului și al Comitetului său Central. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. în întîmpinarea oaspeților au venit prof. dr. ing. George Bărănescu, rectorul Institutului politehnic, conf. dr. ing. Alexandru Popa, secretarul comitetului de partid, prorectori, decani, reprezentanți ai organizației U.T.C. și Asociației studenților, precum și membri ai conducerii Ministerului Ihvătămîn- tului și Ministerului Industriei Construcțiilor.Prezenta conducătorilor de partid și de stat în noul sediu al celei mai vechi școli tehnice superioare românești, în această lună cînd se împlinesc 150 de ani de la înființarea învățămîntului tehnic superior în limba română — vine să sublinieze încă o dată atenția și grija permanentă acordată de partid și guvern dezvoltării învățămîntului politehnic, ridicării pe o treaptă superioară a bogatelor tradiții ale școlii noastre inginerești.Conducîndu-i pe oaspeți prin încăperile institutului, ministrul industriei construcțiilor. Dumitru Mosora, prof, arh. Octav Doicescu. șeful colectivului de proiectare a institutului. Ie prezintă date ale vastului edificiu care, în etapa finală, va oferi condiții 

optime de pregătire pentru 12 000 de studenti, repartizați în 10—12 facultăți specializate. în holul corpului central, în fața unei machete a noului local are loc o discuție asupra profilului, destinației diferitelor spatii de învăță- mînt, amplasării unor construcții care urmează a fi executate în etapele următoare. Conducătorii de partid și de stat sînt informați că, încă în cursul acestui an universitar, vor fi date în folosință primele laboratoare și săli de studii. Rectorul institutului îi invită să viziteze cîteva din încăperile care vor adăposti laboratoare de fizică, sala de desen tehnic și unele amfiteatre. Gazdele vorbesc cu mîndrie despre faptul că noua politehnică, si- tuîndu-se la nivelul concepțiilor arhitecturale contemporane, va fi nu numai o instituție de învățămînt superior modernă, depășind tot ceea ce s-a realizat pînă acum la noi în acest domeniu, ci și un for de învățămînt la nivelul țărilor avansate. Spațiul interior al politehnicii este distribuit în 580 de laboratoare, unele dintre ele echipate cu utilaje similare celor din industrie, 28 de amfiteatre. 130 de săli de proiecte și desen și 120 de săli de curs. In alte încăperi spațioase se vor amenaja biblioteci.în discuțiile purtate în fata machetei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat recomandă specialiștilor de pe șantier și conducerii institutului să acorde încă din această fază a lucrărilor cea mai mare atenție utilizării chibzuite a terenului afectat construcției, folosirii judicioase a spatiilor construite, finisajului lucrărilor. Discuția pe această temă a continuat pe terasa de la etajul II a corpului central, de unde privirea cuprinde atît șantierul cît și împrejurimile lui. Prof. arh. Octav Doicescu arată că au . fost elaborate studii care conduc la ideea armonizării urbane a marelui ansamblu al politehnicii bucureștene cu alte amenajări existente — Palatul pionierilor, Grădina botanică. A- ceastă zonă . se va prelungi spre vestul orașului devenind o uriașă întindere verde, presărată cu lacuri. In timpul vizitei, gazdele evidențiază preocupările actuale ale specialiștilor din învățămîntul tehnic ‘superior, în contextul perfecționărilor aduse de noua lege a învățămîntului, influenta ei asupra întregii activități instructiv-educative. Vizita pe șantierul politehnicii capătă astfel și aici, în această zi de debut a anului universitar,. caracterul de lucru al obișnuitelor contacte directe pe care conducătorii de partid și de stat le au cu cele mai diferite categorii de cetățeni ai tării.La plecarea oaspeților, rectorul Institutului politehnic înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea studenților și corpului profesoral în care se exprimă recunoștința pentru grija pe care partidul și .statul o acordă ridicării nivelului calitativ al învățămîntului superior. îmbunătățirii bazei sale materiale, concretizată în mod deosebit în edificarea noului local al politehnicii. Mesajul exprimă, de asemenea, atașamentul. încrederea și adeziunea de-(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a)plină a cadrelor didactice, studenților și personalului tehnico-administrativ din institut față de politica internă și externă a partidului șl guvernului, hotărîrea de a munci pentru continua îmbunătățire a activității didactice, științifice și educative.Următorul popas — INSTITU
TUL DE ARHITECTURA „ION MIN- 
CU“. An de an, aici se pregătesc noi promoții de tineri arhitecți, chemate să ridice edificii demne de epoca noastră, în care frumusețea să se a- lieze cu trăinicia, studenții de astăzi duc mai departe ștafeta strălucitei școli românești de arhitectură. De altfel, înseși clădirile institutului ilustrează această deplină îmbinare a valorilor trecutului cu cele ale prezentului. Alături de vechea clădire realizată la începutul acestui secol, opera arhitectului Grigore Cerchez, fost profesor al școlii, considerată una dintre cele mai interesante clădiri ale vremii, se ridică astăzi noile construcții, care, împreună, vor alcătui un impunător ansamblu. Noile corpuri de clădiri, începute a fi construite în 1962, sînt destinate să adăpostească ateliere de proiectare pentru studenți, cabinete de cercetare și studiu pentru cadrele didactice, săli de expoziții, săli de curs, săli de judecată a proiectului etc. Extinderea institutului, cerută de sporirea gradului de complexitate a învățămîntului de arhitectură în țara noastră, va permite creșterea numărului studenților și îmbunătățirea condițiilor lor de pregătire.

In acest început de an universitar, profesorii și studenții institutului își primesc cu aplauze entuziaste oaspeții dragi. In timp ce corpul profesoral, în frunte cu rectorul institutului, prof. arh. Ascanio Damian, iese în întîmpinareâ oaspeților, din rîndul studenților irump înflăcărate urale și ovații. Răsună vibrant acordurile „Tricolorului", imnul atît de îndrăgit de întregul nostru popor. 39 de perechi de tineri, îmbră- cați în costume naționale ce poartă specificul local al celor 39 de județe ale țării, alcătuiesc un coridor viu. Oaspeții pășesc în holul dominat de busturile reprezentanților de seamă ai școlii românești de arhitectură : Ion Mincu, Petre Antonescu, Emil Pangrati, Alexandru Orăscu, ca și de machetele a două remarcabile monumente arhitectonice: Biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș șl Mînăstirea Voroneț — machete realizate în atelierele institutului în vederea studiului. Cuvintele înscrise pe frontispiciul intrării în amfiteatru sintetizează laconic gîndurile gazdelor : „Iubiți conducători de partid și de stat, corpul profesoral șl arhitecții de mîine ai țării vă urează bun sosit I".In numele consiliului profesoral șl al celor 1300 de studenți,,rectorul Institutului asigură conducerea de partid și de stat că vor munci neobosit pentru a duce la îndeplinire nobila misiune de a ridica școala românească de arhitectură pe noi trepte ale afirmării și exprimă, totodată, adeziunea fără rezerve a tutu
ror profesorilor și studenților la politica partidului și statului nostru.însoțiți de conducerea institutului, oaspeții vizitează expoziția proiectelor de diplomă — o mică parte din cele 180 de proiecte ale absolvenților din acest an — și expoziția lucrărilor de atelier ale studenților din anii I—V.

în continuare se vizitează aripa nouă a institutului dată acum în folosință și șantierul unde se lucrează la finisarea spațiului ce va fi pus la dispoziția studenților pînă la sfîrșitul acestui an. Se vizitează, de asemenea, unul din atelierele de proiectare dat recent în folosință.Pretutindeni, studenții aflați pe te
rasele clădirii, la ferestrele atelierelor, salută cu aclamații puternice pe conducătorii partidului și statului, 
care le răspund cu căldură. Răsună plin de vioiciune tradiționalul imn studențesc — „Gaudeamus igitur".Conducătorii de partid și de stat vizitează apoi FACULTATEA DE 
CHIMIE. în Piața Universității se află mii de studenți, purtînd buchete de flori și eșarfe, pancarte pe care sînt binte dul tetul prosperitatea patriei noastre suverane și independente, Republica Socialistă România.Sosirea conducătorilor de partid și de stat și a celorlalți oaspeți este primită de studenți cu aplauze și o- vații îndelungi. Urării de „Bine ați venit iubiți conducători de partid și de stat", înscrisă pe frontispiciul vechii clădiri a Universității, i se a- daugă salutul fierbinte al miilor de tineri și tinere, adevărat ecou al sentimentelor de dragoste și recunoștință pe care studențimea din întreaga țară le poartă partidului și guvernului pentru condițiile de viață și învățătură ce-i sînt asigurate. Răzbat, pînă departe, pe marile artere ce pornesc din centrul orașului, acordurile imnului „Sub steagul partidului". Un grup de studente și studenți oferă conducătorilor de partid și de stat buchete de flori.La intrarea în clădirea Universității, oaspeții sînt salutați de prof, univ. dr docent Jean Livescu, rectorul Universității din București, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, acad. Gh. Mlhoc, consilier al ministrului învățămîntului, de membrii senatului Universității și secretarii organizațiilor de partid din facultăți, de conducătorii organizațiilor studențești.In cabinetul de lucru, acad. Ilie Murgulescu, șeful catedrei de chimie fizică, înfățișează conducătorilor de partid și de stat unele aspecte privind realizările și perspectivele de dezvoltare ale acestei discipline a învățămîntului nostru superior, tematica cursurilor la cele trei catedre de chimie fizică din București, activitatea științifică și pedagogică a cadrelor didactice de aici. Reține atenția evoluția rapidă pe care această disciplină a cunoscut-o în anii din urmă : de la un post de predare și două laboratoare, — exis

înscrise cuvinte atașament față de Comunist Român și său Central, urări
fier- Parti- Comi- pentru iubite,

tente pînă la reforma învățămîntului din 1948, — la 10 posturi de predare și 15 laboratoare în prezent. Mulți din cei aproximativ 350 de absolvenți în chimie fizică și radiochimie, pe care universitatea bucureșteană i-a dat în această perioadă, lucrează cu competență în funcții de răspundere în cercetarea științifică, în învățămînt și în economie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de stadiul construcției noilor clădiri pentru învățămîntul superior, de activitatea de cercetare a cadrelor didactice și colaborarea dintre catedrele de chimie fizică și noul Centru de chimie fizică al Academiei. Subliniind necesitatea unor legături mai strînse între unitățile de învățămînt superior și cele de cercetări cu același profil, secretarul general al C.C. al P.C.R. a recomandat ca la amplasarea noilor clădiri să se aibă în vedere apropierea instituțiilor de învățămînt de cele de cercetare spre a se asigura și pe această cale o mai mare eficiență a cercetărilor, îmbinarea mai strînsă a activităților de cercetare și didactică, pregătirea mai temeinică a studenților.Se vizitează apoi laboratoarele catedrei de chimie fizică — ramură a chimiei, care, prin complexitatea ei, prin rezultatele spectaculoase și implicațiile pe care le aduce în știință și în practică, și-a impus tot mai mult prezența în activitatea de cercetare și didactică. Conducătorii de partid și de stat sînt informați despre potențialul de cercetare de care dispun cele trei catedre, despre dotarea cu aparataj modern, despre noile unități de cercetare în curs de construire : laboratoarele de radiochimie și izotopi, în care se vor putea face experimentări cu surse radioactive de intensități mari. Paralel cu cercetarea fundamentală, cadrele didactice de aici au în vedere și intensificarea studiilor cu caracter aplicativ. Este semnificativă în acest sens colaborarea cu diferite institute departamentale și mari întreprinderi, în vederea rezolvării u- nor teme de mare interes, cum sînt: determinarea structurii unor substanțe utilizate la depistarea timpurie a cancerului, realizarea unor catalizatori utilizați de petroliști la rafinarea catalitică și altele.La încheierea vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt înmînate Medalia jubiliară a Universității din București, un volum conținînd extrase din lucrările elaborate de cadrele didactice de chimie fizică și un mesaj prin care Senatul Universității București, cadrele didactice și studenții își exprimă recunoștința pentru condițiile asigurate propășirii învățămîntului, formării multilaterale a tineretului și dezvoltării continue a științei; și; culturii.„Strîns uniți în jurul conducerii partidului și statului — se spune în mesaj — ne manifestăm deplina noastră adeziune la înțeleaptă politică internă și externă a României și vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, că vom sluji cu devotament și abnegație cauza înfloririi patriei noastre socialiste".Secretarul general al C.C. al P.C.R. și ceilalți conducători de partid și de stat tea de zita la tîlnirea cestui important centru al culturii și științei românești, căldura și entuziasmul cu care am fost întîmpi- nați ne-au făcut o deosebită bucurie. Cu acest prilej, felicităm membrii corpului didactic, studenții, organizațiile de partid și de tineret pentru rezultatele obținute și ne exprimăm convingerea că, prin munca și sîrguința lor, vor duce mai departe bogatele tradiții ale școlii noastre superioare, vor dobîndi noi și însemnate succese, pe măsura marilor exigențe și răspunderii ce revin astăzi intelectualității noastre socialiste".

înscriu următoarele în Car- or.oare a Universității: „Vi- Universitatea București, în- cu profesorii și studenții a-

La Institutul botanic al Facultății de biologie

glasuri exprimă dra- recunoștința fierbinte a ti- nostru studios față de conducătorii săi, pentru ce le-o poartă, cu

entuzias- fac stu-nesfîrșite

în Piața Universității, unde s-au adunat zeci de mii de tineri pentru a participa la mitingul consacrat deschiderii noului an de învățămînt universitar, este o adevărată revărsare de entuziasm. Aici, în piața străjuită de statuile lui Mihai Viteazul, primul făuritor al unității noastre naționale, și a trei dintre marii dascăli ai școlii românești: Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe I.azăr și Spiru Haret, studențimea bucureșteană își exprimă astăzi din nou hotărîrea nestrămutată de a învăța cu sîrguință și pasiune pentru a adăuga, prin munca lor, noi străluciri glorioaselor pagini ale istoriei, științei și culturii românești, pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului în patria noastră.Cuvintele scrise pe numeroasele panouri, lozincile scandate de mii și mii de gostea și neretului partid și grija părintească pentru înțelepciunea cu care le călăuzește pașii, educîndu-I în spiritul iubirii de țară, al răspunderii pentru destinele ei de mîine.La ieșirea din clădirea Universității, studenții fac tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători de partid și de stat o puternică și vibrantă manifestație de dragoste și atașament. Fluturînd buchete de flori, steaguri și eșarfe, studenții formează un adevărat culoar prin care trec conducătorii partidului și statului. Spre ei se întind sute de brațe, zeci de studente le presară drumul cu petale de flori.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl ceilalți conducători de partid și de stat răspund cu căldură tei manifestații pe care o denții.Noi urale și aclamații Izbucnesc la apariția conducătorilor partidului și statului în balconul clădirii Ministerului Comerțului Exterior. Minute în șir, tinerii scandează numele scumpe ale patriei șl partidului.Deschizînd mitingul, acad. ȘTEFAN BĂLAN, ministrul învățămîntului, a exprimat, în numele corpului didactic universitar și al studenților, în numele tuturor participanților la această sărbătoare, marea bucurie de a avea in mijlocul lor pe conducătorii de partid și de stat, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, deplina recunoștință pentru prețuirea pe care partidul și statul o acordă școlii și slujitorilor ei, pentru dragostea și grija ce o poartă tineretului patriei noastre.Anul universitar pe care îi deschidem astăzi — a spus vorbitorul — Înscrie in evoluția invățămintului superior din țara noastră începutul unei etape de mari înnoiri. Directivele plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie privind dezvoltarea învățămîntu- lui și Legea invățămintului adoptată ' de Marea Adunare Națională, documente programatice de mare însemnătate, așază învățămintul de toate gradele pe baze moderne, creează premisele necesare pentru ridicarea școlii Ia nivelul exigențelor impuse de progresul științei și culturii, de construcția socialistă in țara noastră. Sub îndrumarea permanentă a partidului se desfășoară in întregul învă- țămint o muncă intensă pentru înfăptuirea directivelor aprobate de plenară. Programul de perfecționare 
a școlii de toate gradele se integrează in politica consecventă, marxist- leninistă, promovată și înfăptuită neabătut de partidul nostru în toate domeniile. La această politică înțeleaptă, expresie a intereselor și aspirațiilor tuturor cetățenilor patriei, își dau adeziunea unanimă, împreună cu întregul nostru popor, toți slujitorii școlii, tot tineretul studios. Sîn- tem conștienți cu toții — profesori și studenți — că în noul an universitar îndatoririle noastre devin mai ample, de mai mare răspundere.

La început de an universitar — a spus în încheiere vorbitorul — în numele corpului didactic și al 
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studenților vă asigur, Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom realiza cu entuziasm și fermitate . sarcinile ce ne revin, pentru a contribui la propășirea școlii românești, la înflorirea României socialiste.In cuvîntul său, prof. dr. ing. GEORGE BĂRĂNESCU, rectorul Institutului politehnic din București, a spus: In această zi de sărbătoare a vieții universitare, gindul nostru dinții se îndreaptă cu stimă și căldură către partid, către conducerea lui, cărora le aducem din adîncul inimii prinos de recunoștință pentru preocuparea permanentă consacrată dezvoltării învățămîntului nostru superior, pentru permanenta grijă cu care sîntem înconjurați.Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, noua Lege a învățămîntului ilustrează încă o dată marea atenție ce se a- cordă instruirii tineretului, perfec

: La Institutul de arhitecturăționării învățămîntului în România socialistă.Prin grija partidului începem a- nul universitar tot mal bine înzestrați — a subliniat în continuare vorbitorul. In laboratoare se află instalații și aparate noi. Avem noi cămine și cantine, la care studenții din generația mea nici nu puteau visa. Ni se umple inima de bucurie privind lăcașul mîndru care se înalță pentru noi. Stăpîniți de adinca1 emoție ce ne-a produs-o vizita dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, studenții, cadrele didactice, toți cei care muncesc în Institutul politehnic din București vă încredințează că vor să poarte tot mai sus făclia aprinsă de înaintași, să o facă să strălucească pînă departe, și la lumina ei să plămădească făurari de tehnică și știință, ziditori ai socialismului șlIn continuare prof. dr. docent torul AcademieiVizita conducătorilor de partid și de stat în cursul acestei dimineți în unele instituții de învățămînt superior din București, între care și Academia de studii economice — a spus vorbitorul — ca și înalta participare cu care este onorat acest 

comunismului".a luat cuvîntul MARIN LUPU, rec- de studii economice.

Însuflețit miting este încă o expresie deplin concludentă a preocupării statornice pe care partidul o poartă propășirii învățămîntului românesc. Manifestarea entuziastă a tineretului studios participant la miting confirmă din nou unitatea — durată din aliajul fin și trainic al dragostei și devotamentului — care e- xistă intre conducerea de partid și popor, între partid și tînăra generație.Cer îngăduința să menționez că pentru noi, economiștii, deschiderea acestui an universitar coincide cu a- niversarea, pe care o vom sărbători în noiembrie, a unei jumătăți de secol de la absolvirea primei promoții de economiști.Amintind că începutul noului an universitar găsește Academia de studii economice în al doilea an de înnoire a structurii sale organizatorice și a perfecționării conținutului 

procesului de învățămînt, și că aici se află în curs de desfășurare construcția a două noi localuri de învățămînt, vorbitorul a menționat că toate aceste realizări sint datorate grijii și sprijinului Comitetului Central, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu.Exprimînd profunda noastră recunoștință pentru tot ceea ce partidul și statul nostru au făcut și fao pentru promovarea învățămîntului și pentru sprijinirea instituției noastre, corpul profesoral și studenții Academiei de studii economice reafirmă adeziunea lor deplină la principiile de bază ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, principii care reflectă interesele vitale ale poporului român, ale cauzei socialismului și păcii în lume — a spus în încheiere vorbitorul.A luat apoi cuvîntul prof. dr. docent DUMITRU BERCIU, decanul Facultății de istorie.Sentimentul pe care îl încercăm în această zi — a spus vorbitorul — cînd se deschid porțile universității spre care se îndreaptă un tineret entuziast, crescut sub soarele cald al patriei socialiste, este sentimentul curat al tuturor slujitorilor acestei Alma Mater, ca să poată împărtăși 

unor noi generații tradițiile de muncă, de progres și de adevăr ale științei și culturii românești. Grija permanentă a partidului nostru pentru perfecționarea învățămîntului de toate gradele a dus la ridicarea neîncetată a nivelului pregătirii profesionale și poli- tico-ideologice a studențimii noastre. Pornim la drum, în noul an universitar, umăr Ia umăr, studenți și profesori, cu inima plină de optimism, de încredere în forțele noastre și în conducerea înțeleaptă a partidului. Dezvoltarea prodigioasă a științei și a culturii românești în anii puterii populare a îmbogățit și împrospătat substanțial conținutul însuși al învățămîntului nostru superior, sporind în chip corespunzător mijloacele do educație a tineretului universitar.Pentru noi, cadrele didactice, pentru tineretul universitar au o adincă rezonanță patriotică și internaționa- 

listă cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sărbătorirea împlinirii a 20 de ani de la inaugurarea primelor șantiere de muncă patriotică : „Un singur lucru nu trebuie să uitați niciodată, tovarăși, că sînteți fiii unui popor care a devenit liber și stăpîn pe destinele sale, ai unui popor care niciodată nu a îngenuncheat și care este hotărit să lupte pentru victoria comunismului, alături de toate țările socialiste, care merge cot Ia cot cu toate popoarele spre progresul vieții pe planeta noastră".Ca cetățean al patriei mele, ca profesor și decan al Facultății de istorie, în care se cultivă și se transmit tineretului — nădejdea noastră de mîine — virtuțile poporului român și marile valori materiale și spirituale ale tuturor popoarelor, mă alătur și eu, împreună cu întreg corpul profesoral și cu studenții facultății, acelor milioane de inimi și minți din jurul partidului, exprimindu-ne cu toții calda, deplina adeziune și atașamentul nostru neclintit la politica internă și externă a partidului și statului nostru, care asigură mersul mereu ascendent spre un viitor strălucit al patriei și contribuie Ia întărirea forțelor socialismului, Ia făurirea unei păci trainice în lume.Această zi va rămîne de neuitat pentru mine, ca și pentru miile de tineri care pășesc azi pragul primului lor an de facultate — a spus DANA GEORGESCU, studentă anul I la Institutul de medicină și farmacie. Venim cu hotărîrea de a ne pregăti cu tenacitate și pasiune să devenim specialiștii zilei de mîine.Primele noastre gînduri, la început de drum, se îndreaptă către dumneavoastră, iubiți conducători de partid și de stat, prezenți în mijlocul nostru în acest moment solemn pentru tineretul studios.In numele colegilor mei din anul I, doreso să exprim recunoștința noastră fierbinte Partidului Comunist Român, care, cu grijă de părinte, nu precupețește nici un efort pentru a ne asigura cele mai bune condiții de învățătură și muncă. Aducem calde mulțumiri tuturor celor care ne ajută să ne îndeplinim gîndurile și aspirațiile, celor care depun strădanii pentru ca noi să avem mai multe săli de cursuri, biblioteci, laboratoare mai bine utilate, cămine și cantine, cluburi și case de cultură, săli și terenuri sportive, manuale mai bune.Vă asigurăm că vom răspunde eforturilor depuse de întregul nostru popor printr-o muncă susținută, prin rezultate mereu mai bune la învățătură. Călăuziți de îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu am înțeles că realitatea noastră socială, lumea contemporană — care este aceea a progresului tumultuos în știință și tehnică — ne cere nouă, tinerilor, să fim bine înarmați din punct de vedere științific, să stăpî- nim, fiecare în domeniul pe care și l-a ales, tot ceea ce a creat mai de preț omenirea.Sîntem mîndri că tot ceea ce se făurește în România socialistă este închinat omului și fericirii sale, patriei și poporului român.Luînd cuvîntul, studentul ȘTEFAN DOROGOȘAN, din anul III al Institutului agronomic, a spus, între altele : Reîntîlnirea cu facultatea constituie pentru noi reîntîlnirea cu dascălii 

noștri pe care-i prețuim și-i respectăm pentru dragostea și pasiunea cu care ne călăuzesc pașii. Reîntîlnirea cu facultatea înseamnă pentru noi revenirea la laboratoarele și sălile de curs modern utilate, întîlnirea cu căminele noastre frumoase, cu tot ceea ce ne-a devenit familiar și drag, cu tot ceea ce constituie mîndria noastră, a studenților agronomi.Aceste minunate condiții de studiu șl de viață create nouă, studenților, ca și marile înfăptuiri din patria noastră, prestigiul internațional deosebit pe care țara mea, a noastră, și l-a cîștigat în lumea contemporană umplu de bucurie sufletul nostru tî- năr, suflet din sufletul întregului po- por român, mîndru de trecutul , său, de prezentul și viitorul său luminos pe care și-l făurește cu elan și curaj, călăuzit de cel mai bun și înțelept conducător pe care România l-a avut vreodată — • scumpul nostru partid comunist.Prețuirea condițiilor ce nc-au fost asigurate este exprimată de către colegii mei prin adeziunea lor totală la politica marxist-leninistă a partidului nostru.Tinerețea pe care o trăim o con- sacrăm pregătirii noastre temeinice, cu convingerea că răspunderea pe care ne-am asumat-o de a deveni buni cetățeni, buni specialiști, demni de o patrie frumoasă și liberă, împletită cu datoria de a închina omului munca noastră, o vom duce la bun sfîrșit.Ne angajăm în fața Comitetului Central, a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să răspundem grijii părintești a partidului prin eforturi sporite la învățătură, printr-o participare deplină la opera de înflorire a națiunii noastre socialiste.Evenimentul sărbătoresc care domină an de an, în prima zi a lunii Iui octombrie, lumea amfiteatrclor — a spus studentul TRAIAN AURITE de la Institutul politehnic, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din București — reprezintă pentru noi un prilej de satisfacții și împliniri, simbolic încii float astăzi de prezența conduceri' Ale partid și de stat, de bucuria de a avea în mijlocul nostru pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Noul an universitar își deschide porțile intr-un moment de adinei semnificații, cînd școala noastră superioară se află în plin proces de modernizare și perfecționare pe baza Directivelor Comitetului Central al Partidului și a Legii invățămintului.Astăzi cînd avem croate toate condițiile pentru a ne pune în valoare posibilitățile de care dispunem, cînd îndatoririle sociale corespund întru totul năzuințelor și aspirațiilor intime ale fiecăruia dintre noi, sîntem hotărîți Bă muncim cu pasiunea și btrădanille specifice studenției, contribuind la realizarea obiectivelor mărețe stabilite de partid pentru înflorirea patriei noastre socialiste.Martori și beneficiari direcți ai ''.’tV bunătățirii permanente a condiții,or de studiu și viață ale studenților, a- ducem prinosul nostru de recunoștință conducerii de partid și de stat.In contextul prefacerilor pe care Ie cunoaște școala superioară — a spus în continuare vorbitorul — rolul organizațiilor de tineret din facultăți și institute a căpătat semnificații și dimensiuni noi. Recenta consacrare a dreptului organizațiilor noastre de a fi reprezentate în consiliile profesorale și Senatele universitare se înscrie în preocuparea amplă de sporire a atribuțiilor Uniunii Tineretului Comunist și a Asociațiilor Studențești în rezolvarea problemelor privind perfecționarea învățămîntu- lul superior, în aplicarea măsurilor de îmbunătățire a condițiilor de studiu și de viață ale studenților.Făcîndu-mă exponentul studențimii din Capitală, vă asigur, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea noastră deplină față de politica partidului și statului. Vă mulțumim din inimă pentru grija pe care o manifestați pentru formarea și dezvoltarea tineretului universitar. Pătrunși de sensul profund al răspunderilor ce ne revin, ne exprimăm ho- tărirea nestrămutată de a învăța cu sîrguință și pasiune, sub îndrumarea eminenților noștri dascăli, dovedin- du-ne astfel recunoștința și devotamentul cu care înțelegem să contribuim, împreună cu întregul nostru popor, la înflorirea și înălțarea patriei. 'Primit cu puternice șl îndelungi aplauze, cu entuziaste urale și ovații, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român (pe care o publi
căm în paginile I, II și III ale zia
rului) a fost subliniată în repetate rînduri de aplauze și urale nesfîrșite, expresie a atașamentului fierbinte al tinerilor studenți față de politica marxist-leninistă a partidului nostru, a hotărîrii lor de a învăța și sluji cu toate forțele înfăptuirea acestei politici izvorîte din interesele vitale ale poporului, ale construcției socialiste în patria noastră.însoțiți la plecare de mii și mii de tineri, conducătorii de partid și de stat își iau rămas bun de la participanții la miting, urîndu-le depline succese la învățătură în noul an universitar.întregul miting din Piața Universității a constituit o viguroasă manifestare a atașamentului puternic âl tineretului nostru studios față de Partidul Comunist Român, a hotărîrii sale, de neclintit, de a înfăptui politica partidului, consacrată înfloririi României socialiste, cauzei socialismului și păcii.

Reportaj realizat de Adina 
Constantinescu, Mircea lo- 
nescu, Ștefan Bratu, Mihai 
Coruț, Mircea S. lonescu, 
Sanda lonescu, Emil Mari
nescu
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întoarcerea delegației

P. C. R. din italia

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației

Încheierea colocviului internațional 
matematicăUNESCO d8

Marți după-amiază s-a înapoiat de la Roma delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care a făcut o vizită în Italia la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Italian.Din delegație au mai făcut parte Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R., Mihai Telescu, prim-secre- tar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., Dan Marțian, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., . Nicu Bujor, șef de sector la C.C. al P.C.R.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Leonte Răutu, membru Comitetului Executiv, secretar C.C. al P.C.R., Manea Mănescu Mihai Gere, membri supleanți

Comitetului Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile- Potop, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Partidului Comunist Român in Italia

al al și ai

★La plecarea din Roma, pe aeroportul „Leonardo da Vinci", delegația a fost salutată de Gian Carlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii P.C.I., Alfredo Reichlin, membru al, Direcțiunii P.C.I., Guido Cappelloni, membru al C.C. al P.C.I., senatorii Franco Moranino și I. C.C. al P.C.I., șeful sectorului secția externă aAu fost prezenți Cornel Burtică, ambasadorul României la Roma, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Piva, membri ai Mario Stendardi, țări socialiste din ■P.C.I.

I
Marți dimineața- a părăsit Capitala Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, care va face o vizită în Belgia și Olanda.Ministrul român va avea în a- ceste țări întrevederi cu persona-, lități de stat ,și ale vieții economice privind dezvoltarea relațiilor economice între România și țările Benelux și va semna acordul comercial pe termen lung între țara noastră și aceste țări.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, precum și singa, ambasadorul București.
. "C

Dirk van Ey- Olandei la
'kMar i la amiază a rești '^delegație a Federației com-sosit la.Bucu-

batanților antifasciști din Republica Socialistă Cehoslovacă, condusă de Iosef Husek, președintele Comitetului Central al federației, care, la invitația. Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, va face q vizită de răspuns . în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, oaspeții au fost întîmpinați de generalul de armată Iacob Teclu, președintele Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, Nicolae Guină, președintele Comitetului foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă România, și de veterani ai războiului antifascist. (Agerpres)
■ i . ■ .. . , , r . ■ , (•

La invitațja Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, o delegație oficială a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al P.C.R., a făcut o vizită în Italia, între 20 septembrie și 1 octombrie.Din delegație au făcut parte tovarășii Valter Roman, membru al C.C. al P.C.R., Mihai Telescu, prim- secretar al Comitetului județean de partid Timiș, Dan Marțian, secretar al Comitetului municipal de partid București, și .Nicu Bujor, șef de sector la C.C. al P.C.R.La Roma, delegația P.C.R. a avut întîlniri cu o delegație oficială a P.C.I. condusă de tovarășul Gian Carlo Pajetta, membru al Biroului Politic al PC.I Din delegația P.C.I. au făcut parte tovarășii Paolo Bufalini și Alfredo Reichlin, membri ai Direcțiunii P.C.I., Guido Cappelloni, membru af C.C. al' P.C.I., și Mario Stendardi, șeful ' sectorului țări socialiste din- sec- : ția externă a P.C.I.Tovarășul Luigi Longo, secretar ■ general al P.C.I., l-a primit pe tovarășul Virgil Trofin, cu avut o amplă convorbire în probleme interesînd cele douăDelegația Comitetului

»( •

care apartide._____ ________________________ Central al P.C.R., în 'timpul vizitei salt*. în Italia, s-a întîlnit, de asemenea; cil’ șefi de secții și activiști ai C.C. al P.C.I. ; a vizitat orașele Napoli, Ferrara, Ravdnna și Genova dis- cutînd cu conducători ai federațiilor comuniste respective; a vizitat organizații ale. P.C.I., case de cultură, cooperative ; s-a întîlnit cu primarii din Bologna și Ferrara.Delegația română a fost întîmpi- nată pretutindeni în mod călduros și frățesc. Membrii delegației au

avut, astfel, posibilitatea să se informeze și să ia cunoștință în mod direct de situația politică d-in Italia, de sarcinile, lupta și viața P.C.I. ; și-au manifestat aprecierea lor față de influența și succesele obținute de Partidul Comunist Italian în lupta sa pusă în slujba intereselor vitale ale poporului italian.La rîndul său, delegația română a informat pe larg despre construirea și dezvoltarea societății socialiste în România, activitatea P.C.R. și politica internă și externă a Republicii Socialiste România.Convorbirile și schimbul de păreri s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, sinceră și de solidaritate internaționalistă ; ele au scos în evidență o largă concordanță a punctelor de vedere, unitatea de interese >în lupta comună pentru realizarea marilor obiective ale salvgardării păcii, independenței. și libertății tuturor popoarelor, ale progresului, democrației și victoriei socialismului în lume.Delegațiile celor două’ partide au constatat cu satisfacție că vizita delegației române în Italia — care a urmat vizitelor efectuate de delegații și conducători ai P.C.I. în România — a dat-rezultate pozitive, confirmînd utilitatea întîlnirilor bilaterale între partidele comuniste pentru promovarea unei mai bune cunoașteri reciproce a condițiilor concrete de luptă și activitate a partidelor.Aceste întîlniri âu servit întăririi legăturilor de prietenie și solidaritate internaționalistă între P.C.R. și P.C.I. și reprezintă, în același timp, o contribuție pe care o aduc cele două partide pentru depășirea dificultăților și divergențelor din mișcarea comunistă și muncitorească internațională, pentru întărirea unității și coeziunii sale.

în lupta împotriv.a imperialismului, care încalcă, dreptul popoarelor și amenință pacea lumii, este necesar să ..se refacă și să se întărească unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a tuturor forțelor antiimperialiste consecvent democratice și progresiste.Acest lucru va fi posibil pe baza principiilor de neclintit ale respectului deplin și efectiv al independenței și suveranității fiecărui par- . tid, ale dreptului său ■ de a-si elabora de sine stătător linia politi-, că, de a organiza și conduce lupta pentru transformarea revoluționară a societății, ale egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide, ale respectului deplin al indepen-. denței și suveranității naționale a fiecărui popor și stat; pe baza internaționalismului proletar, a mar- xism-leninismului.Cele două delegații își exprimă deplina lor solidaritate cu lupta e- roică a poporului vietnamez, ce- rînd încetarea definitivă a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam, a războiului dus de imperialismul american împotriva poporului vietnamez, respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta în conformitate cu aspirațiile . și voința sa.In condițiile actuale este necesar să se unească toate eforturile pentru a împiedica întoarcerea la războiul rece, pentru continuarea procesului de destindere în lume, pentru înfăptuirea securității europene.Delegațiile P.C.R. și P.C.I. au exprimat hotărîrea lor comună de a intensifica relațiile bilaterale pentru o mai bună cunoaștere, precum și schimbul de experiență în diferite sectoare de activitate.

Marți s-a încheiat în Capitală Colocviul internațional UNESCO, consacrat problemelor actuale ale predării matematicii în învățămîn- tul mediu și superior din țările europene. în cadrul lucrărilor, care s-au desfășurat timp de o săptămîna, specialiști din 23 de țări europene au prezentat peste 40 de rapoarte și comunicări Participant» au adoptat, în unanimitate, concluziile și recomandările colocviului, privind aspectele cele mai importante ale modernizării învățămîntului matematic în școlile de toate gradele.în ședința de închidere a colocviului, prof. Hans Freudenthal, președintele Comisiei internaționale pentru învățămîntul matematicii — C.I.E.M., acad. Grigore Moisil, președintele Societății de

științe matematice din Români*, și acad. Nicolae Teodorescu, menv bru al Biroului Consiliului Național al Cercetării Științifice, decanul Facultății de matematică a Universității din București, și-au exprimat satisfacția pentru modul în care s-au desfășurat lucrările, apreciind ca valoroase rezultatele acestei manifestări științifice internaționale.Luînd cuvîntul la încheierea lucrărilor, acad. ' Miron Nicol'escu, președintele Academiei și președinte al Comitetului de organizare a colocviului, a rer-i'arcat atmosfera de deplină armonie care a caracterizat dezbaterile și a mulțumit participanților pentru rodnica lor colaborare. (Agerpres)ȘTIRI SPORTIVE
a»o Tînăra sprinteră americană Margaret Bailes a parcurs 100 m plat în 

excepționalul timp de... 10”8/10. A- 
ceastă performanță nu va putea fi 
omologată ca nou 'record mondial 
deoarece vîntul a suflat cu 10 m pe 
secundă.• Ciclistul profesionist Oile Ritter (Danemarca) a stabilit un nou record mondial în proba de 5 km. 
In cadrul unei tentative pe care a 
efectuat-o pe pista velodromului des
coperit din Ciudad de Mexico el a 
realizat timpul de 5’57”4/10. Vechiul 
record era de 6’01” și aparținea ita
lianului Faggin.• Echipa masculină a Suediei a cîștigat campionatul mondial de o- rientare turistică, desfășurat la Lin- 
koeping. La feminin, primul loc a 
fost ocupat de echipa Norvegiei.• In cadrul „Cupei orașelor tir- 
guri“, la Greenock s-au întîlnit în meci 
retur, formațiile de fotbal Chelsea și 
Morton Greenock. Chelsea a învins

cu scorul de 4—3 (3—3). Învingătoa
re și în primul joc (scor 5—0), ea i-a 
calificat pentru turul următor.• Cu prilejul atletism, 
suedezul Ricky Bruch a cîștigat arun
carea 
60,66 m.

unții concurs de 
care a avut loc la Malmoe, 
Ricky Bruch a cîștigat arun- 

discului cu performanța da

Stafiile noastre de radio vor transmite astăzi tn jurul orei 16,10 ultima parte a Intîlnirii internaționale de fotbal dintre echipele F, C. Argeșul șl Leixoes Porto, din cadrul „Cupei orașelor tlrguri". De la ora 17 se va transmite de la Trnava repriza a doua a meciului de fotbal Steaua — Spartak Trnava, contînd pentru „Cupa campionilor europeni*. Transmisiile se vor face pe programul I.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe librete de economii 

cu cîștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI 

PENTRU TRIMESTRUL III 1968

Nr. crt. Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîstigătoare

Procentele 
de ciștig

1 537 . 25O»/o
2 .’ 802:.??s? 200°/»

,?■ 798 ț)SlslQ0’/S'
4 712 5O»/o5 893 ’ 25%6 401 25“/»
7 177 25%

486 25’/»
9 273 25”/e10 095 25%

11 458 25°/o
12 586 25%
13 115 25%
14 027 . 25%15 199 25%

Marți seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, Andre Bettencdurt, ministrul industriei Franței, care ne-a vizitat țara cu prilejul deschiderii tehnicii. franceze"La plecare, pe neasa, condus nistrul mașini,
oaspetele de Mihai industriei Gheorghe

„Săptămînii la București, aeroportul Bă- francez a fost Marinescu, mi- construcțiilor de Dobra, vicepre-

ședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, și de alte- persoane oficiale.Au fost de fațăPons, ambasadorulBucurești, și membri ai ambasadei. . . , ,rrs'wiish' . .(Agerpires)
Jean LouisFranței la

vremea

S-a deschis

Săptămîna tehnicii franceze 66

Ieri In țară : Vremea s-a răcit ușor. 
Cerul a fost mai mult acoperit. A 
plouat temporal- în Transilvania, Ba
nat, Oltenia, nordul Moldovei și re
giunea subcarpatică a Munteniei. In 
zona de munte local s-a semnalat lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 10 grade la To- 
plița, Joseni, Odorhei și Petroșeni șl 
19 grade la București, Călărași, Gri- 
vița și Tg. Ocna. In București : Vremea 
a fost în general răcoroasă, cu cerul 
variabil mai mult noros după-amlază. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 21 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 
4 și 5 oct. în țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul noros la început, apoi 
variabil. Vor cădea ploi temporare, mai 
ales la începutul intervalului. Vîntul 
va sufla potrivit, predominînd din sec
torul nord-vestic. Temperatura în scă
dere la început, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 8 șl 18 gra
de. In București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul noros la început, apoi va
riabil. Ploi de scurtă durată. Vîntul 
va sufla potrivit, predominînd din 
nord-vest. Temperatura ușor variabilă.

r

T

DIN TARILE SOCIALISTE

Centrală mareică sovietică

Calcularea și înscrierea cîștigurilor în librete se face de către filialele C.E.C. după normele stabilite prin regulament.
LISTA DE CÎȘTIGURI

IN OBIECTE
la depunerile pe librete de economii 

cu dobindă și cîștiguri
TRAGEREA

PE TRIMESTRUL III 1968

u E*
Z

Nr. libre
tului oiști- 

Uătoi

Valoarea cișttgurllor

parțială totală

1 915 642 10 000
1 25 414 10 000
1 170 062 10 000
1 592 921 10 000
1 1 702 409 10 000
1 951 695 10 000
1 795 719 10 000
1 473 140 10 000
1 1 542 955 10 000
1 1 810 404 10 000
1 1 060 245 10 000 110 000

Terminația
libretului
cîshaător

19 66 396 5 000
19 92 685 5 000
19 74 751 5 000
19 64 052 5 000
19 50 880 5 000 475 000

190 1 693 2 000
190 7 042 2 000 760 000
190 3 454 1 000
190 2 424 1 000
190 8 290 1 000 570 000
190 0 139 500
190 2 079 500
190 0 993 500
190 8 409 500
190 7 144 500
190 6 327 500
190 3 657 500
190 7 464 500 760 000

2 576 Total cîștiguri 2 675 000
in obiecte

in cadrul „Săptămînii tehnicii franceze", ce se desfășoară în Capitală între 1 și 8 octombrie, marți la amiază, în pavilionul E din Complexul de expoziții din Piața Scînteii, s-a deschis o expoziție franceză de specialitate, în cadrul căreia aproape 60 de firme și întreprinderi din Franța prezintă — pe o suprafață 1 000 mp — produse ale metalurgice, electrice și ce, siderurgice, diverse nelte, produse chimice etc.La inaugurarea expoziției a participat Andrâ Bettencourt, ministrul industriei al Franței. Au participat, de asemenea, Mihai Marinescu. ministrul industriei construcțiilor de mașini, reprezentanți ai conducerii unor instituții economice, știință de față sadorul cum și matice alți membri matic.Luînd triei al vernului călduroasă ce i-a subliniat importanța organizării la București a acestei manifestări, contribuția pe care o poate aduce la dezvoltarea colaborării între cele două țări. In continuare, vorbitorul a spus: sine, care este menită să oglindească cele mai recente realizări ale tehnicii franceze, se ins rie. pe linia tradiționalei prietenii ce leagă țările noastre. Ne folosim de acest prilej pentru a ne manifesta admirația față de progrese înregistrate de România pe tărîrh economic. Ele au creat condiții pentru o cooperare și colaborare economică fructuoasă, reciprocă spre avantajele ambelor noastre popoare.A luat apoi cuvîntul ministrul industriei construcțiilor de mașini. Mihai Marinescu. După ce a sub-

de circa industriei electroni- mașini-u-

ministere și oameni de și cultură, ziariști. Erau Jean Louis Pons, amba- Franței Ia București, pre- șefii unor misiuni diplo- acreditați ai la București .și corpului diplo-

liniat că România se pronunță consecvent pentru relații de cooperare economică și tehnico-științifică cu toate țările lumii, indiferent de regimul lor social-economic, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a integrității teritoriale, a neamestecului în treburile interne, a egalității în drepturi și avantajului reciproc, vorbitorul s-a referit la expoziția franceză, exprimînd calde felicitări Centrului național de comerț exterior al Franței pentru inițiativa de a organiza la București „Săptămîna tehnicii franceze". Această, a spus vorbitorul, reflectă linia ascendentă a dezvoltării relațiilor româno-franceze, legate de vechi tradiții de prietenie și colaborare, ale căror origini se găsesc în afinitatea de limbă și cultură. în aspirațiile comune ale popoarelor noastre, spre dreptate socială și libertate națională.(Agerpres)

De la ADASADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață din 30 septembrie 1968 au ieșit următoarele opt com-binații de litere :
M. Y. W. V. M. S.
S. V. M. R. M. C.
H. X. T. S. E. O.
R. L. D. L. J. Z.Toți asigurați! care au polițele.în vigoare și au trecute în ele una sau mai multe din aceste combinații ale căror litere sînt înscrise în ordinea ieșirii la tragere se vor prezenta Ia unitățile ADAS, pentru a-și primi sumele cuvenite.Pentru a participa la tragerea viitoare, primele de asigurare trebuie achitate la termen.

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au urmărit cum „respiră" mările și oceanele, au observat «cum'ăa țătmuffe-bpele lor sell ridicai, și se retrag, după o neschimbată lege a naturii : două fluxuri și refluxuri la fiecare interval de 24 de ore și 50 de minute.Mărimea mareelor variază în diferitele părți ale globului. în Uniunea Sovietică, cele mai puternice maree se înregistrează pe țărmurile mărilor Albă și Ohotsk. Conform unor calcule, numai energia mareelor acestor două mări atinge 70 de milioane kilowați; în timp ce resursele hidroenergetice ale Vol- găi, Niprului și Angarei, luate la un loc, nu trec de 20 de milioane kilowați. Dacă pînă acum energia mareelor s-a risipit în zadar, nu așa va fi de aci înainte.Prima centrală mareică sovietică va intra în funcțiune în curînd. în prezent se fac ultimele lucrări de instalare a acesteia în estuarul Kislaia de pe țărmul nordic al peninsulei Kola, intr-un loc unde cele două maluri sînt separate de o strîmtoare lată de numai 30 de metri. Dar întrucît acest loc se află mult dincolo de cercul polar într-o regiune pustie, constructorii centralei au recurs la o soluție originală : au turnat „cutia" ei de beton armat, lungă de 36 metri, lată de 18 și înaltă de 15,3 metri, într-o groapă excavată pe malul Mării Barent, lîngă orașul Murmansk. Cînd corpul centralei a fost gata turnat, o dragă a îndepărtat limba îngustă de pămînt care separa groapa mare, apa a năvălit înăuntru. de iar

centrala a început să plutească. este racordat la rbțeaua electrică, Pentru a-i mai reduce din pescaj, el se transformă în motor, iar tur- șub ea au fost introduse șase pon- bina Jui< devine pompă .de. apă.. DeItoane, -5dt“'’:f dî'td'«400"<tohe fiecare?ce sînV;inecesarei-aceste 'metamorfoze T Se știe că mareele „lucrează" cu pauze. La șfîrșitul fiecărui flux și reflux viteza de mișcare a apei scade foarte mult. Daca centrala mareică • ar fi izolată, în a- ceste perioade agregatele ei ar fi nevoite să se oprească. Dar nu se va întîmpla așa, pentru că ea va fi interconectată la sistemul energetic , local. In oi-ele de vîrf ale consumului maxim,' ea va livră energie sistemului. Dimpotrivă, în orele de noapte, de consum minim, i ea va primi curent de Ia sistem cu ajutorul căruia, în funcție de situația fluxului și a refluxului, fie că va pompa apa în bazin pînă la cota maximă, fie că va goli bazinul pînă la cota ' rrlinimă.Centrala mareică de pe țărmul nordic al peninsulei Kola va fi totodată și un teren experimental unde se vor verifica și perfecționa elementele constitutive ale agregatelor și instalațiilor de acest gen. Datele obținute aici vor fi folosite pentru proiectarea unor centrale mareice mult mai puternice, cum va fi, de exemplu, cea din golful Lumbovsk, tot în peninsula Kola, unde mareele ating șapte metri și unde se prevede montarea cap la cap a unor blocuri ca cel din estuarul Kislaia pe o distanță de a- proape cinci kilometri.Astfel. încă o sursă nesecată de energie — aceea a mareelor — începe să fie captată și pusă în slujba oamenilor.

fdfe:'’1 cî‘te<400";tone 'fiecare? după 'care a fost remorcată și transportată prin marea Barent la locui de destinație aflat la peste o sută de kilometri de locul de naștere. O dată ajunsă în estuarul Kislaia, enorma cutie de beton armat a fost așezată în strîmtoare pe loja de pietriș și nisip pregăti-

cu vîntul,Franței român ministrul indus- a mulțumit gu- pentru primirea fost făcută și a
Manifestarea în

actualele
deosebit de favorabile

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA 

DE LA SILVIU PODINAtă din timp de către scafandri șl fixată aici prin umplerea unor compartimente ale ei cu apă și nisip. Cele două capete ale blocului de beton au fost legate de maluri prin terasamente de pămînt, pentru ca înghețurile și dezghețurile repetate, precum și apa de mare să nu poată eroda betonul, iar întregul bloc al centralei a fost protejat cu un strat izolator de rășini epoxidice, iar apoi înfășurat în țesătură din fire de sticlă.Cele două agregate ale primei centrale mareice sovietice sînt de tip capsulă și au o putere de 800 kilowați. Așezate orizontal, ele se rotesc într-o direcție în timpul fluxului și în direcție inversă în timpul refluxului, producînd în ambele O altă tă a acestor următoarea :
producîndcazuri curent electric, caracteristică interesan- hidroagregate este cînd generatorul

cinema
0

CUBA

Cîștigurile ieșite la sorți se acordă integral libretelor de economii care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin I0°/o din valoarea erști- gului. Dacă soldul mediu trimestrial este, mai mic de .10%.. .din valoarea cîștigului. se acordă un ciștig de 10 ori mai mare decit soldul mediu trimestrial al libretului.Titularii libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri ieșite la sorți pot alege în limita valorii câștigurilor ce li se cuvin obiectele Dtefe- rate.Obiectele se vor ridica de la filialele C.E.C. de care depind unitățile care au emis libretele cu dobindă și cîștiguri ieșite la sorți.Diferentele în plus sau în minus între ' valoarea obiectelor alese și valoarea cîș.tigurilor se lichidează in numerar la înmînarea obiectelor.

o Samuraiul : SALA PALATULUI <
— 19,30 (seria de bilete — 2590), 
REPUBLICA - 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15.
» Planeta maimuțelor : PATRIA
— 9 ; 11,30 ; 14 : 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Frumoasele vacanțe : VICTORIA
— 9; 11,15 ; 13,45; .16.15; 18.30 ;
20,45. ‘ .
• Roata vieții : SALA' CINEMA
TECA — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21 (bilete la casă), MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21.'
• Testamentul unui pașă : LU-'
CEAFĂRUL — 9; 11,15 ; 13.30 ;
16,15 ; 18.30 ; 20,45. GRĂDINĂ DOI
NA — 19.
O Căderea Imperiului Roman : 
FESTIVAL — 9 î 12,30 ; 16,15 ; 19.30, 
la grădină - 19, MODERN - 10 ; ‘ 
14 ; 17,15 ; 20,30.
e Marysja și Napoleon -: FERO
VIAR - 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
21.
• Graiul animalelor: TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare,
0 Neînțelesul : CAPITOL 8.45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21, Ia grădină
— 19, FLOREASCA - 9 ; 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—15,45 în continuare ;18 ; 20.15. .

. la grădină

V

destinate 
combinate 
„Fantezia",

speciali- 
piese de 
copiilor: 

„Aura", 
măsuțe

Pupitrul școlar, un produs 
deosebit, realizat de întreprin
derile Ministerului Economiei 
Forestiere, oferă confortul a- 
tît de necesar in timpul stu
diului. Avind dimensiuni con
venabile, pupitrul școlar se 
poate integra armonios in ori
ce apartament.

în magazinele de 
late se găsesc și alte 
mobilier 
dulapuri 
pătuțuri 
„Prahova",

• Operațiunea San Gennaro : EX
CELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 : 20,45, MELODIA — 8.45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Răpirea fecioarelor și Răzbuna
rea haiducilor : DOINA — 11,30 1 
16 ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Surprizele dragostei : GRIV1TA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
13,15 ; 20.30.
• Inimă de mamă : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30 ; 17.45 ; 
20.
• Prietenele .: BUZESTI — 15.30 ; 

.18 ; 20,30.
• Winnetou (seria a. III-a)
CEGI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
16'; 18,15 ; 20,30, TOMIS — I 
îrt continuare 
dină — 19.
• Cei șapte samurai : UNIREA — 
16 ; 19,30.
• Viva Maria : LIRA — 15,30 : 18 ;
20.30.
• Vin cicliștii : DRUMUL SĂRII

. — 15 ; 17,30;’ 20, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR — 15.30 ; 
18 . 20,30.
• Piramida zeului Soare : COTRO- 
CENI — 15,30—18 în continuare.
• Prima zi de libertate : COTRO- 

, CENI — 20.30.
O Șapte oameni de aur : VOLGA 

9,30—16 în continuare ; 18.15 ;

: BU- 
18,15 ;

— 9 ;' li,15 ; 13.30 ; 
_:: — 9—15.45

18,15 ; 20,30. la gră

20.30, GRADINA PROGRESUL- 
PARC — 19,30.
• Infrîngerea lui Alexandru cel 
Mare : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• K.O. : VIITORUL — 15.30 ; 18 ;
20.30.
• Trei copii „minune" : AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20 30. 
la grădină — 19,30.
• Tarzan, omul-maimuță : POPU
LAR - 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zece negri mititei : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20.
. Fratele doctorului Homer : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
» Fanteziștii : VITAN - 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Oscar : FERENTARI — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : 
PACEA - 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Gloconda fără suris : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Boia : COSMOS — 15,30 ; 18 ;
20,30.

teatre
Ml

CORESPONDENȚA DIN HAVANA DE LA V. STAMATE

,00 — Cbnsultații la materna- ' 
tică (clasa a XII-a).. Tema ; As
pecte intuitive ale probabilității. 
Prezintă conf. uriiV. Eugen Rusu. 
10,30 — Consultații la limba ro
mână (clasa a VIII-a). Tema : 
Miorița — analiză Utei:ară. Pre
zintă prof. Vladimir Dogaru. 11.00 
— Curs de limba franceză (re
luarea lecției de luni). 11,30 — 

lecției de marți). 12,00 — T.V, pentru
■ - - ■ — tnehl-

Curs de limba engleză (reluarea lecției de marți). 12,00 — T. 
specialiștii din Industrie. Cibernetica economică (reluare). 12,30 
derea emisiunii de dimineață. 17,30 - Pentru copii. Micii meșteri mari : 
Cum să facem un robot (I). 18,00 — Telecronlca economică. Tema : Probleme 
majore în atenția comitetelor de direcție. 18.30 — Curs de limba germană. 
19,00 — Emisiune pentru tineret. „O experiență de viață". 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 10,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate. 20,00 — 
Soliști de muzică populară : Maria Pietraru și Ion Luican acompnniați de 
formația condusă de Radu Voinescu. 20,10 — La început de an universitar. 
20,55 — Estrada tinereții. Muzică ușoară în interpretarea amatorilor. 21,10 
— Jocurile olimpice '68 la televiziune. 21,15 - Telecinemateca : „Viața lui 
Emile Zola" cu Paul Muni. 23,20 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — 
închiderea emisiunii.

» Filarmonica de stat ,,George 
Enescu': : Recital extraordinar dat 
de Harry Datyner (Elveția). — 20.
• Opera Română ; Liliacul — 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale- (sala Studio) ; Părinții teri
bili — 19,30.
» Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) . Un tramvai numit 
dorință — 20, (sala din str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : Melodie varșo- 
viană — 20.
e Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie —19,30.
» Teatrul Mic . Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanțli necunoscuți — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-PIum — 17. (sala din

din 
lui 

... str.
Academiei) : Șoricelul și păpușa 
— 17.
• Teatrul ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) : Comici vestiți ai revis
tei : N. Slroe — 19,30.

I
 Obținerea de către 

Cuba în anul 1970 a 
unei producții de zece 

I milioane de tone de
zahăr reprezintă în mod 
incontestabil obiectivul 

[numărul unu al tuturor 
preocupărilor de ordin 

I economic, privite la
scară națională. Pentru 
poporul cubanez înde
plinirea unei asemenea 
sarcini este nu numai o 
chestiune economică,. ci 
mai ales, așa cum se a- 
lirma aici,' o problemă 
de onoare, o unitate de 
măsură a forței. și capa- 

I. citafii revoluției.
Zece milioane de to

ne de zahăr înseamnă 
|, depășirea tuturor indi- 
I. cilor de producție obți- 
. nufj vreodată. în Cuba, 

I realizarea unei cantități 
uriașe pentru export, 
capabilă 'să asigure tă
rii- valuta necesară achi
ziționării de mașini și 
utilaje pentru dezvolta
rea întregii economii 
nafionale. Este vorba de 
o problemă fundamen
tală pentru viitorul Cu
bei, a cărei rezolvare se 
exprimă înainte de toate 
printr-o politică econo
mică aplicată la condi
țiile specifice ale Cu
bei, printr-o mobilizare

impresionantă a tuturor 
forțelor de care dispune 
fara în vederea atinge
rii. acestui obiecfiv.

In cadrul preocupări
lor majore ale partidu
lui comunist și ale gu
vernului Cubei de a a- 

. sigura toate condițiile 
pentru realizarea unei 
„Zaire" de zece mi
lioane tone de zahăr, 
un loc aparte îl ocupă 
pregătirea optimă a te
renurilor, aefiune la care 
participă zeci de mii de 
oameni ai muncii — ță
rani, muncitori, studen/i, 
militari, funcționari, lu
crători din serviciile pu
blice, activiști ai orga
nizațiilor politice și de 
masă.

Pregătirea terenurilor 
înseamnă, pe lingă cură
țirea plantațiilor 
tente de buruieni (care 
în condițiile de 
cresc tot atîf de repede 
ca și trestia), fertilizarea 
unor vaste suprafețe cu 
îngrășăminte 
irigarea a 
plantații în 
Oriente (regiuqpa care 
suferă an de. an de pe 
urma secetei) jți ip . ex
tindere substanțială a 
suprafețelor înSămînjate 
cu trestie .de zahăr pa

exis-

aici

chimice, 
numeroase 

provincia

ralel cu reînsămînțărea 
cu soiuri mai 
mai rezistente 
vechi plantații.
anul acesta se prevede 
însămînfarea a 23 000 
de caballerias (aproxi
mativ trei sute de mii 
de hectare), cifră care 
la rîndul ei depășește 
tot ce s-a făcut pînă 
acum în această direc
ție.

Campania de însă- 
minfări reclamă nu nu
mai prezența unei teh
nici adecvate (în special 
semănători mecanice, 
tractoare), ci și pre
zenta activă a zeci de 
mii de oameni care să 
pregătească, milioanele 
de butași (trestia de za
hăr se înmulțește prin 
butășire), să împrăștie 
îngrășăminte chimice pe 
zonele rezervate buta
șilor.

La sfîrșiful săptămînii 
trecute, printr-o mobili
zare a forțelor din toate 
provinciile țării, s-a reu
șit ca numai în trei zii» 
să se însămînfeze o su
prafață de 14 000 de 
hectare, care se adaugă 
la celelalte 65 000 d» 
hectare' insămînțate bi 
perioada precedentă.

bune și
a unor 

Pentru



Baze militare 
americane 
sub focul 
patrioților 

sud-viefnameziSAIGON 1 (Agerpres). »- Mari baze militare americane se află din nou sub focul intens al artileriei forțelor populare, combinat cu a- tacuri ale trupelor de șoc, marcînd intensificarea acțiunilor militare ale patrioților, informează comunicatele militare și purtătorii de cuvînt ai comandamentului americano—saigo- nez. Instalațiile de la Long Binh, ale bazei de la Bien Hoa, situată la numai -12 kilometri de Saigon, au fost atacate luni noaptea cu mortiere și tunuri, asupra bazei și cartierului general explodînd 40 de proiectile de mare calibru. Atacul lansat de patrioți a durat aproximativ 20 de minute. Unitățile de artilerie americane au ripostat dirijate din aer de helicoptere. Ele au deschis foc asupra punctelor unde se presupunea că sînt situate bazele de atac ale forțelor patriotice. Angajamente deosebit de dure au pus trupele americane cantonate la Da Nang și An Hoa în situația de a face față cu greu atacurilor patrioților. La Tam Ky, 60 de kilometri de Da Nang, canonada de mortiere a provocat numeroși morți, opt obuz? lovind în plin sediul prefecturii.
Convorbirile 
delegației 

guvernamentale 
române în Chile

SANTIAGO DE CHILE 1. —Trimisul special Agerpres, V. Oros, transmite: Delegația guvernamentală română, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, continuă convorbirile cu reprezentanții guvernului chilian. La 30 septembrie, Gheorghe Rădulescu, însoțit de membri ai delegației, a avut o întîlnire de lucru cu ministrul minelor, Alejandro Hales, în cursul căreia au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice între România și Chile. •' Totodată, șeful delegației române a avut o întrevedere cu președintele Senatului chilian, Salvador Allende. Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, a avut convorbiri cu ministrul economiei, Juan Carmona. în aceeași zi, ministrul finanțelor, Andres Zalvi- dar, a oferit un prînz în onoarea delegației guvernamentale române. în cadrul convorbirilor cu reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor economice chiliene s-au relevat posibilitățile concrete de intensificare a schimburilor comerciale, de promovare a colaborării economice și tehnice româ- no-chiliene în diverse sectoare.

NEW YORK 1 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Luni seara s-au încheiat lucrările sesiunii anuale a Comitetului Special al Adunării Generale a O.N.U. pentru codificarea principiilor de drept internațional privind relațiile prietenești și de cooperare întreîn ultima ședință, participanții la lucrările comitetului (din care fac parte 31 de state membre ale O.N.U., printre care și România), au adoptat în unanimitate raportul privind u- nele formulări ale principiului nere- curgerli la forță în relațiile dintre state.Luînd cuvîntul în ședința de închidere, reprezentantul României, Aurel Crlstescu, a subliniat că raportul adoptat de comitet constituie un prim pas spre o formulare completă a acestui principiu de drept internațional. „Punctele asupra cărora s-a realizat un acord în cursul actualei sesiuni, ca și ideile constructive exprimate de delegații,'— a relevat reprezentantul român — reprezintă o bază sigură pentru noi progrese în codificarea acestui principiu". Vorbitorul a arătat în încheiere că „România, care pune în mod efectiv la baza relațiilor sale cu toate stațele principiile suveranității, independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, va acorda întotdeauna sprijinul său deplin operei nobile întreprinse de Națiunile Unite pentru codificarea și dezvolta"- rea progresivă a principiilor de drept internațional privind relațiile prieteA nești și de cooperare între state". •,

COMUNICAT 
cu privire la ședințele grupului de lucru 

și ale comisiei pregătitoare 
a Consfătuirii internaționale

I

a partidelor comuniste și muncitorești
Grupul de lucru și comisia pregătitoare a Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești s-au întrunit la Budapesta de la 27 septembrie pînă la 1 octombrie 1968.La ședințe au participat reprezentanții următoarelor partide comuniste și muncitorești: P.C. din Africa de Sud, Partidul Avangardei Socialiste din Algeria, P.G. din Argentina, P.C. din Australia, P.C. din Austria, P.C. din Belgia, P.C. din Bolivia, P.C. Brazilian, P.C. din Marea Britanie, P.C. Bulgar, P.C. din Cehoslovacia, P.C. din Chile, Partidul Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru, P.C. din Columbia, Partidul Avangardei Populare din Costa Rica, P.C. din Danemarca, P.C. din Ecuador, Partidul Muncii din Elveția, P.C. din Finlanda, P.C. Francez, Partidul Socialist Unit din Germania, P.S.U.G. din Berlinul occidental, P.C. din Germania, P.C. din Grecia, P.C. din Guadelupa, Partidul Muncii din Guatemala, Partidul Unității Poporului din' Haiti, P.C. din Honduras, P.C. din India, P.C. din Irak, P.C. din Irlanda de Nord, Liga Muncitorească Irlandeză, Partidul Popular din Iran, P.C. din Israel, P.C. Italian, P.C. Libanez, P.C. din Luxemburg, Partidul Eliberării și Socialismului din Maroc, P.C. din Martinica, P.C. Mexican, Partidul Popular Revoluționar Mongol, P.C. din Paraguay, P.C. din Peru, Partidul Muncitoresc Unit Polonez, P.C. din Reunion, Partidul Comunist Român, P.C. din Salvador, P.C. din San Marino, P.C. din Siria, P.C. din Spania, P.C. din Sudan, P.C. din S.U.A., P.C. din Turcia, P.C. din Tunisia, Partidul Muncitoresc Socialist Ungar,

BUDAPESTA 1. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Marți seara au părăsit Budapesta tovarășii Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., care au participat la lucrările comisiei pregătitoare a Consfătuirii

Largi posibilități
de extindere a relațiilor 

româno-columbiene
CORESPONDENȚA DIN BOGOTA DE LA VASILE OROS

Delegația guvernamentală română, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a parcurs în Columbia un bogat program de activitate. A doua zi după sosire, președintele Republicii Columbia, Carlos Lleras Restrepo, l-a primit pe șeful delegației noastre și a avut cu el o convorbire cordială, în cursul căreia șeful statului columbian a declarat că socotește foarte' util ca bunele relații existente să fie lărgite în interesul ambelor țări. Aceeași atmosferă de bunăvoință și înțelegere a caracterizat convorbirile avute de delegația română cu ministrul relațiilor externe, Alfonso Lopez Michelsen, cu ministrul dezvoltării economice, Hernando Gomez Otalora, ministrul comerțului exterior, Jorge Valencia Jaramillo, cu conducători ai organismelor economice de stat și particulare. Totodată, grupele de ex- pefți au examinat în cadrul unor ședințe comune posibilitățile concrete de intensificare a schimburilor comerciale și de inițiere a unei cooperări economice și tehnice în condiții reciproc avantajoase.Aceste contacte au contribuit la cunoașterea posibilităților celor două părți, relevîndu-se în același timp că există condiții propice, actuale și de perspectivă, de a spori substanțial volumul schimburilor de mărfuri, de a diversifica nomenclatorul, de a coopera în sectoare de bază ale economiei. Astfel, partea columbiană s-a arătat interesată de utilajul petrolier și minier românesc, de instalații pentru industria chimică și petrochimică, de mașini destinate mecanizării agriculturii.Tratativele purtate de delegația noastră cu reprezentanții guvernului țării gazdă s-au soldat cu încheierea primelor două acorduri la nivel guvernamental între România și Columbia : un acord comercial și de plăți și unul de colaborare economică și tehnică. Cu prilejul cere- inoniei semnării, ministrul de externe Alfonso Lopez Michelsen a ținut să sublinieze importanța acestor acor- 

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, P.C. din Uruguay, P.C. din Venezuela.Mai multe partide, ai căror reprezentanți, dintr-un motiv sau altul, nu au putut participa la întîlnire au a- dresat scrisori comisiei pregătitoare.Comisia pregătitoare a ascultat și a aprobat un raport privind activitatea de pregătire a Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. A avut loc un schimb de păreri privind problemele Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. Participanții au confirmat în unanimitate necesitatea consfătuirii internaționale pentru a examina sarcinile actuale ale luptei împotriva imperialismului și pentru unitatea de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.Participanții au considerat că trebuie să se reexamineze problema datei consfătuirii internaționale. Ei au ho- tărît să consulte în această problemă comitetele centrale ale partidelor respective.Ei au căzut de acord ca ședința următoare a comisiei pregătitoare să se întrunească la 17 noiembrie la Budapesta și ca în cursul acesteia să se examineze problemele termenului convocării consfătuirii și a modului de continuare a pregătirii acesteia.Ședințele grupului de lucru șl ale comisiei pregătitoare s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de schimb liber de păreri, iar participanții au exprimat încă o dată aspirația partidelor frățești de a dezvolta colaborarea lor pe baza marxism-leninis- mului și a internaționalismului proletar.

PiSiSII BBOAPfSTA

internaționale a partidelor comuniste și muncitorești.La plecare, în gara Kelleti erau de fată Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al P.M.S.U., activiști ai C.C. al P.M.S.U.Au fost prezenți, de asemenea, Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, și membri ai ambasadei.

înduri, apreciindu-le ca un pas semnat pe calea intensificării schimburilor și cooperării multilaterale româno-columbiene. Cu aceeași ocazie, șeful delegației guvernamentale române, Gheorghe Rădulescu, a arătat în cuvîntul său că între România și Columbia nu există probleme care să împiedice dezvoltarea relațiilor. „Dimpotrivă, a subliniat el, avem multe elemente comune, între care cred că principalul este dorința sinceră de pace, de promovare și lărgire a relațiilor cu toate țările, indiferent de sistemul lor politico-social, pe baza respectării principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc".Conform înțelegerii cu partea co- lumbiană s-a hotărît, așa cum se menționează și în comunicatul comun adoptat la sfîrșitul vizitei, să se creeze o comisie mixtă guvernamentală menită să studieze în continuare modalitățile de impulsionare a schimburilor și cooperării în diverse domenii între România și Columbia, să prezinte guvernelor respective soluții și formule în acest sens.Presa columbiană a reflectat zilnic în coloanele sale desfășurarea vizitei delegației guvernamentale române, publicînd ample informații despre contactele la nivel guvernamental, declarații ale membrilor delegației noastre, fotografii de la întîlnirile oficiale. Principalele ziare, ca „El Tiempo", „El Espectador", „El Es- pacio", „La Republica" și „El Siglo", și-au informat tot timpul cititorii despre mersul vizitei, iar la sfîrșit au scos în evidență rezultatele ei fructuoase. Ziarul de mare circulație „El Tiempo" a publicat un interviu cu șeful delegației române. Ziarul „El Espacio" scria într-unul din materialele publicate că vizita delegației române este „un eveniment salutar, care a contribuit în- tr-un mod eficient la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Columbia și România".

HELSINKI Dejun oferit de premierul 
finlandez în onoarea delegației

PEKIN

Sărbătorirea zilei naționale

parlamentare române a P. P. Chineze
HELSINKI 1. — Trimisul special Agerpres, N. Vamvu, transmite : Președintele Consiliului de Miniștri al Finlandei, Mauno Koivisto, a oferit marți la amiază un dejun în onoarea delegației Marii Adunări Naționale, condusă de Gheorghe Necula, care face o vizită în Finlanda la invitația Parlamentului finlandez. La dejun, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat V. J. Sukselainen, președintele Parlamentului finlandez, vicepreședinți și membri ai Parlamentului, Sulo Suort- tanen, ministrul apărării, Anna Liisa Tiekso, ministru cu problemele sociale, precum și Mircea Bălănescu, ambasadorul României la Helsinki.Cu acest prilej, premierul Mauno Koivisto a rostit un toast în care a salutat, în numele guvernului și al său personal, delegația Marii Adunări Naționale, exprimîndu-și convingerea că această vizită va contribui la dezvoltarea legăturilor prietenești dintre România și Finlanda, precum și la o mai bună cunoaștere reciprocă și la apropierea dintre cele două țări. El a subliniat cu satisfacție e- voluția favorabilă a relațiilor româno- finlandeze, relevînd în acest sens recenta vizită în Finlanda a președintelui Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu.în răspunsul său Gheorghe Necula a arătat că vizita delegației Marii Adunări Naționale, ca și schimburile precedente de vizite guvernamentale și parlamentare dintre România și Finlanda, reprezintă o ilustrare elocventă a bunelor relații statornicite între cele două țări. Aceasta corespunde pe deplin intereselor ambelor popoare și contribuie, în același timp, la realizarea unui climat de colaborare, pace și securitate în Europa și în lume.

★Marți după-amiază ambasadorul României la Helsinki, Mircea Bălănescu, a oferit un cocteil în cinstea delegației parlamentare române.
★în seara aceleiași zile, președintele Parlamentului finlandez, V. J. Sukselainen, a oferit un dineu în onoarea parlamentarilor români la care au participat președinți ai grupurilor parlamentare și ai comisiilor Parlamentului, deputați, membri ai conducerii ministerului afacerilor externe și ai Aso-

întrevedere
C. Mănescu — 

D. RuskNEW YORK 1 — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, șeful delegației române la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut la 1 octombrie o întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk.La întrevedere au participat, din partea română, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., și Corneliu Bogdan, ambasadorul României la Washington, iar din partea americană, Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat, William Buffum, ambasador extraordinar și plenipotențiar, adjunct al reprezentantului permanent al S.U.A. la O.N.U., și George Kaplan, șeful secției de relații cu România din Departamentul de Stat.A avut loc cu acest prilej un schimb de păreri privind activitatea actualei sesiuni generale a O.N.U., unele probleme internaționale, precum și relațiile bilaterale dintre cele două țări.Secretarul de stat al S.U.A. a oferit un dejun la hotelul Waldorf Astoria din New York, în onoarea ministrului de externe al României.
COLABORARE ECONOMICĂ 

ÎNIRE BULGARIA Șl AUSTRIA
SOFIA 1 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei pe care o face la Tîr- gul de la Plovdiv delegația Camerei Federale a Austriei, a fost semnat un protocol cu privire la adîncirea relațiilor comerciale între Camera Federală a Austriei și Camera bulgară de comerț. Potrivit acestui document, se creează un comitet, care va organiza consfătuiri bilaterale și schimburile de specialiști, anunță agenția B.T.A.într-o declarație făcută unui redactor al ziarului „Zemedelsko Zname", conducătorul delegației Camerei Federale a Austriei, V. Scheller, a declarat că în prezent Austria ocupă locul trei în schimburile de mărfuri ale Bulgariei cu țările occidentale. Vom face tot posibilul nu numai pentru a păstra această poziție, ci chiar pentru a avansa, a spus el. 

ciației de prietenie România-Finlanda, directori de întreprinderi, oameni de știință și cultură.Președintele V. J. Sukselainen a rostit un toast în care a evidențiat dezvoltarea pozitivă a relațiilor parlamentare româno-finlandeze, precum și rolul unor asemenea vizite în adîncirea și întărirea prieteniei dintre popoarele român și finlandez, în menținerea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale.Gheorghe Necula a mulțumit la rîn- dul său Parlamentului finlandez pentru invitația de a vizita Finlanda, de a lua contact nemijlocit cu preocupările și eforturile creatoare ale poporului finlandez. El a arătat că în timpul vizitei membrii delegației au putut constata cu satisfacție că stima și respectul reciproc, bunele relații care s-au statornicit și se dezvoltă între parlamentele Finlandei și României, ca și aspirațiile lor comuna pentru pace și cooperare internațională sînt tot atîtea realizări care pledează în favoarea unei prietenii sincere și durabile între popoarele român și finlandez.

agențiile de presa transmit:
Docherii din porturile de 

pe coasta Atlanticului au 
încetat lucrul la numai cîteva ore după ce președintele Johnson a invocat legea Taft-Hartley, care amina declararea grevei cu 80 de zile. Muncitorii portuari cer sporirea salariilor și îmbunătățirea regimului pensiilor. Președintele Johnson a desemnat o comisie de arbitraj însărcinată cu studierea posibilităților de a se ajunge la un acord între reprezentanții docherilor și cei ai patronatului.

La Ciudad de Panama au luat sfîrșit lucrările celui de-al 5-lea Congres al Partidului popular. La dezbateri au participat reprezentanții organizațiilor de partid din întreaga țară. Au fost analizate principalele probleme naționale și internaționale. în funcția de secretar general al C.C. al Partidului popular. Congresul l-a reales pe Ruben Dario Sous.
Senatul Berlinului occi

dental a adoptat hotârîrea 
de a cere interzicerea Parti- dului național democrat de tendință neonazistă. Primarul Berlinului occidental, Klaus Schutz, a fost însărcinat să facă demersurile necesare pe lîngă puterile aliate pentru a se interzice în acest oraș activitatea P.N.D.

La Belgrad au avut loc 
convorbiri între delegația parlamentară suedeză, condusă de președintele celei de-a Il-a Camere, Fridolf Thapper, care face o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia, și o delegație a Skupștinei Federale, condusă de Mi- lentie Popovici, președintele Skupști- niei Federale. Delegația parlamentară suedeză a fost primită, de asemenea, de Marko Nikezici, secretar de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a dele- gația guvernamentală economică a Uniunii Birmane, care face o vizită

La cea de-a 10-a aniversare a zilei independenței, Guineea se prezintă cu realizări remarcabile. Printre primele măsuri pe care tînărul stat le-a luat a iost naționalizarea minelor, băncilor, transportului maritim și a pămîntului. Totodată s-a instituit monopolul de stat asupra comerțului exterior, s-a creat sectorul de stat în comerțul interior. In 1964 a fost lansat un plan, de șapte ani, care prevede construirea a numeroase obiective Industriale. In fiecare regiune au apărut întreprinderi noi și moderne. Dintre acestea, un loc deosebit îl ocupă uzinele de prelucrare a bauxitei — bogăție de mare însemnătate pentru Guineea. La Conakry s-au construit a- batoare moderne, o întreprindere frigorifică, o fabrică de încălțăminte. A iost înălțată cea mai mare întreprindere tipografică din Africa occidentală care poartă numele lui Patrice Lumumba. La Ko- baie a fost construită o fabrică de ciment, la Mamou o fabrică de conserve, iar la Nzârâcord o u-

PEKIN 1. — CorespondentulAgerpres, I. Gălățeanu, transmite : La 1 octombrie, poporul chinez a sărbătorit a 19-a aniversare a Republicii Populare Chineze.Cu prilejul sărbătorii naționale, la Pekin a avut loc o demonstrație. La tribuna oficială din Piața Tie- nanmîn au luat loc președintele Mao Tze-dun, vicepreședintele Lin Biao, premierul Ciu En-lai, alți conducători de partid și de stat, șefi ai delegațiilor străine prezenți la Pekin cu prilejul sărbătorii.Festivitatea a fost deschisă de vicepreședintele Lin Biao, care a rostit o cuvîntare, subliniind dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, tehnicii și artei în R. P. Chineză.în vasta piață din fața tribunei oficiale erau strînși sute de mii de oameni, iar pe bulevardul care duce spre piață au fost prezente alte cîteva sute de mii de locuitori ai capitalei și reprezentanți din toate 

în R.P.D. Coreeană, anunță agenția A.C.T.C. A avut loc o convorbire referitoare la probleme de interes reciproc.
La 30 septembrie • fost constituită la Munchen Federația bavareză a noului Partid Comunist German. Intr-un manifest dat publicității cu acest prilej se arată că existența unei astfel de mișcări, care are la bază socialismul științific, constituie o premisă pentru reorganizarea socialistă a statului și societății, pentru o democratizare atotcuprinzătoare x vieții politice și sociale.
0 nouă demonstrație 

antiamericană a avut loc & apropierea importantei baze militare aeriene a S.U.A. de lîngă capitala Filipinelor. Mii de participanți la a- ceastă acțiune scandau lozinci de protest împotriva prezenței bazelor americane pe teritoriul filipinez, cerînd desființarea lor.
Cu ocazia deschiderii 

noului an universitar în 
R. P. Polonă, marti a avut loc la Katowice inaugurarea Universității din Silezia. Luînd cuvîntul la festivitatea inaugurării, Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a subliniat însemnătatea acestui institut de științe umaniste — primul de acest fel din Silezia — și s-a referit la unele probleme ale situației internaționale actuale.

La Moscova a sosit Has
san el Amri, I’rimul ministru al Republicii Arabe Yemen, într-o vizită oficială. în aceeași zi, la Kremlin au avut loc convorbiri între Alexei Ko- sîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Hassan el Amri, cu privire la situația din Orientul A- propiat, în special din sudul Peninsulei Arabice, la relațiile bilaterale dintre cele două țări, precum și în alte probleme. Primul ministru yemenit i-a făcut, de asemenea, o vizită la Kremlin lui Nikolai Podgomîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

zină de prelucrare a lemnului. A fost mărită capacitatea centralei electrice de la Grandes Chutes, s-a construit o uzină electrică la Kinkon, iar la Kon- koure se va ridica o altă uzină electrică.
sume pentru extinderea plantațiilor de cafea și sporirea producției de banane, bumbac și tutun.O atenție deosebită se acordă în Guineea formării de cadre naționale. Anul trecut, de pe băncile

GUINEEA: A ZECEA ANIVERSARE

A ZILEI INDEPENDENTEI

NOUL DRUM
Planul în curs pune accent pe modernizarea și intensificarea agriculturii prin lărgirea lucrărilor de ameliorații și folosirea îngrășămintelor. Anul trecut s-a lansat o campanie națională avînd ca scop asigurarea alimentării populației din producția proprie de orez. Statul a alocat însemnate

Institutului politehnic din capitală a ieșit prima promoție de absolvenți care își aduc de acum a- portul la buna funcționare a întreprinderilor. In țară funcționează peste 1 600 de școli elementare și 300 de colegii agricole. Realizările în domeniul învățămîntului sînt deosebite, avînd în vedere că

provinciile și regiunile autonome ale țării.Demonstrația a fost deschisă de detașamente de militari care încadrau stema și cele două datet 1949—1968. Numeroase care alegorice reflectau realizările oamenilor muncii din Pekin. Cifrele înscrise în grafice demonstrau, avîntul diferitelor ramuri ale economiei, creșterea an de an a indicilor de producție.în fața tribunei au trecut rînd pe rînd detașamente de militari, ale miliției populare, grupuri de sportivi. Demonstrația a fost închisă de un mare grup de reprezentanți ai naționalităților și minorităților naționale îmbrăcați în pitorești costume naționale.Seara, în Piața Tienanmîn a avut loc un frumos joc de artificii.Sărbătoarea națională a poporului chinez a fost marcată de manifestări festive în toate orașele și capitalele de provincii.

Francisco Macias a lost 
ales președinte al Guineei 
Ecuatoriale. recentele alegeri prezidențiale, Macias a fost candidatul coaliției celor trei partide politice din Guineea Ecuatorială care se pronunță pentru dobîndirea independenței.

Marți și-a început lucră
rile la Moscova plenara Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S. Vor fi discutate probleme privind rolul organizațiilor sindicale în aplicarea progresului tehnic în economie. Vladimir Kirillin, vicepreședinte at Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului de stat pentru știință și tehnică, a prezentat un raport pe această temă.

Ambasadorul României 
în Tanzania si-a

5 

prezentat scrisorile 
de acreditare

DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — Ion Drînceanu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Unită Tanzania, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Julius K. Nyerere.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între președintele Republicii Unite Tanzania și ambasadorul Republicii Socialiste România a avut loc o convorbire cordială.
înainte de cucerirea independenței Guineea nu dispunea decît de 287 de școli.Dar cea mai de seamă realizare a poporului gui- neez o constituie pașii însemnați făcuți pe calea realizării unității naționale.Vizitatorul român pe meleagurile guineeze nu este un străin. El poate întîlni în școli, în dispensare sau la tipografie compatrioți lucrînd alături de harnicii locuitori ai acestei țări. O expresie a bunelor relații statornicite între țările noastre o constituie și prezența la festivitățile prilejuite de cea de-a 10-a aniversare a cuceririi independenței Guineei, a unei delegații guvernamentale române. întemeiată pe principiile respectării independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc, colaborarea dintre România ți Guineea se dezvoltă continuu în interesul ambelor popoare.

A. BUMBAC
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