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TEHNIC AL SIDERURGIEI
Colectivele de muncitori, ingineri șl tehnicieni din uzinele și combinatele industriei metalurgice sînt puternic angrenate în momentul de față în efortul general de perfecționare a activității productive, de ridicare a eficienței economice, obiective majore stabilite de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului. O muncă plină de inițiativă, în care sînt atrase forțele celor mai buni specialiști din producție, cercetare și proiectare, este îndreptată spre înfăptuirea sarcinilor mari ce revin siderurgiei în actualul cincinal privind sporirea producției de fontă, oțeluri și laminate, creșterea mal accentuată a proporției oțelurilor aliate și carbon de calitate, asimilarea unor mărci noi de oțeluri cu caracteristici chimice și fizico-meca- nice superioare, concomitent cu îm- ' buriătățirea continuă a calității la mărcile de oțel aflate în fabricație șî valorificarea superioară a meta- Mui.înfăptuirea acestor sarcini presu- Sune, ca o condiție de prim ordin, ructificarea deplină a potențialului tehnio al siderurgiei, ridicarea continuă a Indicilor intensivi și extensivi de folosire a utilajelor ți agregatelor în fiecare întreprindere In parte. în prezent, datorită investițiilor importante acordate de stat pentru dezvoltarea și modernizarea a- cestei ramuri, Industria siderurgică este înzestrată cu agregate de mare capacitate, ca furnale de 1700 mc, convertizoare de oțel cu insuflare de oxigen, cuptoare Martin de 400 tone, linii de laminate grele, mijlocii șl ușoare, de tablă, de benzi la cald șl la rece, caro au un înalt grad.de.mecanizare șl, In parte, de automatizare. Exploatarea cu maximum de rezultate economice s »- ecstor agregate necesită cadre ou o temeinică calificare profesională, respectarea întocmai a tehnologiei de ncru și promovarea consecventă a procedeelor avansate de elaborare a fontei șl oțelurilor. Ea impune, totodată, o organizare judicioasă a întregului proces de producție, atit a operațiilor de bază, cît și a celor de pregătire și deservire, întreținerea și repararea atentă a utilajelor, în concordanță cu graficele dinainte elaborate.în majoritatea întreprinderilor noastre s-a acordat atenție acestor factori stimulatori ai producției ți productivității muncii. La combinatele siderurgice de la Reșița șl Hunedoara, de exemplu, s-a acționat pe diferite planuri pentru creșterea timpului de funcționare a furnalelor și cuptoarelor și reducerea duratei șarjelor la oțelărie, pentru ca fiecare oră șl fiecare minut să fie efectiv folosite pentru producție. Oțelăria Martin nr. 2 de la Hunedoara a atins, în medie, un indice extensiv de utilizare de 90 Ia sută din timpul calendaristic, comparabil cu cifrele obținute în întreprinderi similare pe plan mondial. Climatul puternic de opinie creat In rîndul cadrelor tehnice șl economice din acest combinat în favoarea organizării științifice a producției și a muncii a determinat aplicarea unor Importante măsuri care asigură indici sporiți de utilizare și la alte agregate de bază. în momentul de față, de pildă, laminoa- rele de semifabricate, de profile și de sîrmă de aici funcționează cu parametri intensivi șl extensivi de utilizare superiori cu 2—3 la sută prevederilor din proiecte.Rezultate favorabile s-au obținut în aproape toate uzinele și combinatele siderurgice. Exploatarea și întreținerea atentă a utilajului, asigurarea din vreme a pieselor de schimb necesare și alte măsuri organizatorice au dat posibilitatea colectivului Uzinei de țevi din Roman să sporească timpul efectiv de lucru, la laminorul de 16 țoii, iar producția orară cu 1,1 tone, în compa-

Ing. Nicolae MURGULEȚ 
secretar general în Ministerul 

Industriei Metalurgice

rație cu realizările din anul trecut Numai pe seama creșterii indicilor de utilizare, uzina din Roman obține anul acesta o producție de țevi cu 20 000 tone superioară prevederilor din proiecte. Tot astfel, laminorul de 6 țoii de la uzina de țevi „Republica" din Capitală a atins în acest an un indice intensiv de utilizare superior cu 1,05 tone pe oră nivelului din anul trecut.Ritmul ascendent al parametrilor tehnici și economici cu care lucrează agregatele siderurgice este un fapt evident, de necontestat, dar pentru a aprecia la adevărata lor valoare rezultatele eforturilor depuse în acest domeniu este nevoie să facem unele comparații cu uzine similare străine. Studiile efectuate în ampla acțiune de organizare științifică a producției și a muncii au relevat, de pildă, că indicele intensiv de utilizare a cuptoarelor Martin de la oțelăria nr. 2 de la Hunedoara — de circa 38 tone pe oră efectivă de lucru — este inferior nivelului realizărilor obținute la cuptoare avînd aceleași capacități ale unor firme străine. Diferența — a reieșit din studiile respective — se explică prin faptul că gradul de dotare .tehnică a operațiilor de pregătire și deservire de lă oțelăria hunedoreană este încă scă-

zut în raport cu tehnicitatea ridicată a agregatelor de bază. Pornind de la această concluzie, ministerul a aprobat un program de lucrări care să asigure o concordanță cît mai deplină între activitatea de bază și de deservire a combinatelor de la Reșița și Hunedoara. Dotarea cu utilaje a- decvate a depozitului de fier vechi de la Hunedoara, în vederea creșterii greutății volumetrice a materialelor șarjabile la oțelărie, însoțite de unele măsuri organizatorice, va permite să se obțină aici în cîțiva ani o producție de 45 tone oțel pe oră efectivă de funcționare a cuptoarelor, indicator comparabil cu realizările oțelăriilor din alte țări.Calculele arată că numai prin ridicarea greutății volumetrice a materialelor șarjabile de la 800 kg la 2 000 kg pe metru cub se poate obține la combinatul hunedorean un spor de producție de 80 000 tone pe an. în paralel cu aceasta, se va trece la perfecționarea transportului garniturilor de turnare între oțelă- rie și laminoare, ceea ce va contribui la creșterea indicilor de utilizare a cuptoarelor prin îmbunătățirea o- perațiilor de evacuare a oțelului.Și în domeniul furnalelor, cu toate măsurile luate pentru mărirea capacității și modernizarea lor, indicatorii de producție cu care se lucrează azi la noi sînt inferiori celor realizați în țări avansate. Principala cauză constă în faptul că noi folosim minereuri cu un conținut de fier redus. S-a demonstrat că prin folosirea
(Continuare în pâg. a IV-â)

Miercuri la amiază s-au înapoiat 
în Capitală, venind de la Buda
pesta, tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
care au luat parte la lucrările Co
misiei pregătitoare a Consfătuirii 
internaționale a partidelor comu
niste

La 
aflau

și muncitorești.
sosire, în Gara de Nord, se 
tovarășii Virgil Trofin, mem-

bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mânescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, Ilie Rădulescu, Bu
jor Sion, Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de partid.

A fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București.

Uzina de vapoane din Arad < ți-a înscris de mult numele în < economia țării. Este una dintre ’ uzinele a căror existență se , 
face simțită în viața de toate , zilele a fiecăruia dintre noi, o < 
uzină care nu ne îngăduie s-o j trecem cu vederea; ea ne vine < în minte ori de cite ori călăto- 4 rim cu trenul, ori de cîte ori 4 pătrundem intr-un vagon de J cale ferată confortabil, mo- ’ 
dem. <Produsele uzinei constituie 4 mijlocul de legătură între uni- 4 
tățile economiei; ea furnizează, 4 
prin urmare, mijloace de comu- < nicație grație cărora industria, < 
agricultura, viața socială își e- < 
fectuează neîntreruptul transfer 4 de substanțe. Vagoanele de cale 4 
ferată, încrucișîndu-și, cu mii- 4 le, drumul de la un capăt la ■* 
altul al țării, de la o margine < la alta a lumii, ne transmit, in , 
goana lor, sentimentul activită- < ții prodigioase a oamenilor ca- < re-și trimit unii altora roadele 4 muncii și iscusinței lor.

In fiecare zi ies pe poarta u- , zinei din Arad trenuri întregi. < Din uzină, vagoanele trec pes- < te liniile gării, se înșiruie în 4 
lungi convoaie și pornesc în 4 lume. Vasta rețea a căilor fe- J rate prin care se scurg necon- < tenit trenuri își are un izvor < aici, la Arad. 4

Vagonul de cale ferată e un 4 produs tehnic complex — de- j 
sigur, nu de anvergura unui < avion supersonic, dar nici de , 
simplitatea unei trăsuri cu cai. < 
Evoluția tehnicii traficului fe- ’ 
roviar a impus mereu mai corn- , plicate canoane în construcția < 
vagonului, concretizate în di- 4 
versificarea funcțiilor, în creș- 4 terea capacității și eficienței, în 4 sistemele de siguranță a exploa- ; tării, în posibilitățile de creș- < 
tere a vitezei de marș, în es- 4 
tetică și modernitate. In ceea ce 4 privește vagonul de călători, e- 4 
xlgențele evoluției sînt, bineîn- 4 
țeles, și mai mari. Desigur, că- , 
lătorul primului tren din lume, , cel tras de locomotiva lui Ste- 4 
phenson între Stockton și Dar- 4 
lington, nu-i pretindea nimic 4 
platformei pe roți ce-l purta < de-a lungul șinelor. Ea nu in- , 
trase în viața lui și nu repre- 4 zenta decît un agrement, o a- 4 ventură. Dar călătorul de as- 4 tăzi are cu totul altă viziune 4 despre casa pe roți în care este J nevoit să trăiască, fie și cîteva < ceasuri. El îi pretinde confort 4 și cît mai multe dintre atribu- 4

Mihai CARANFIL j

Vechea cetate universitară a Clujului, unde învață circa 20 000 de studenți, sub îndrumarea atentă a unui valoros corp profesoral, ce numără în prezent aproape 2 000 de cadre didactice, a trăit marți dimineața clipa emoționantă a deschiderii noului an universitar.Ora 10 dimineața : Cu aplauze și aclamații entuziaste, profesorii și studenții clujeni fac o călduroasă primire tovarășului ION GHEORGHE MAURER, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri. La festivitate iau parte, de asemenea, tovarășii Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președintele comitetului e- Xecutiv al consiliului popular județean provizoriu, prof. univ. Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîntului, oameni de știință și cultură clujeni.Adunarea este deschisă, de prof, doctor docent Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei, rectorul universității „Babeș-Bolyai". „Cadre didactice universitare din centrul cultural al Transilvaniei, români, maghiari și de alte naționalități — a spus în cuvîntul său prof. univ. PălSy Francisc, de la institutul agronomic — bucurîndu-ne de aceleași drepturi, de aceeași stimă și prețuire, de aceeași încredere, de aceleași condiții de lucru și de viață, avînd aceleași idealuri și fiind pătrunși de același patriotism față de România socialistă, confirmat de atîtea ori în decursul anilor, pășim împreună în noul an u- niversitar cuprinși de același sentiment al datoriei". Dragostei și recunoștinței față de partid, hotărîrii întregii studențimi clujene de a urma neabătut îndemnul partidului spre învățătură și activitate științifică intensă le-au dat glas cu e- moție Maria Vulcu, studentă în a- nul I al Facultății de farmacie, Ilos- vay Karol, student în anul III al Facultății de electromecanică, Ioan Deleanu, președintele Consiliului U.A.S. din centrul universitar Cluj.în continuare a luat cuvîntul tovarășul Aurel Duca. „Asistăm astăzi la deschiderea școlilor superioare în contextul unor realizări cu vasțe și profunde consecințe pentru dezvoltarea învățămîntului — a spus, printre altele, vorbitorul. Ele și-au găsit exprimarea în directivele C.C. al partidului consacrate problemelor învățămîntului, dezvoltării și perfecționării conținutului și structurii acestuia, ca și în legea învățămîntului. Noul an universitar va oferi studenților noștri posibilități mai largi pentru un studiu activ și temeinic, astfel ca știința și cultura, arta, valorile lor fundamentale să devină nu numai obiect de' studiu, dar și îndemn pentru viitoare înfăptuiri ale poporului nostru. Așteptăm ca tineretul universitar, organizațiile U.T.C. șl asociațiile studenților să găsească noi și noi posibilități de activitate rodnică, tinerească, să valorifice posibilitățile pe care la o- feră' șcdhla ' țuperloară*. ~întîmpinat cu aplauze prelungite și ovații a luat cuvîntul tovarășul ION GHEORGHE MAURER.
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După forfota pe care o cunosc in aceste zile, depozitele de combustibil au intrat, indiscutabil, în obișnuitul lor „vîrf" de activitate. în răstimpul de relativ răgaz pe care l-au avut pînă acum, multe din ele s-au pregătit temeinic șl, prin urmare, sînt în măsură să facă față, așa cum se cuvine, asaltului de solicitări. S-au luat măsuri

Pe marginea

sas
Telegrame

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a trimis președintelui Consiliului Repu
blican al Republicii Arabe Yemen, Abdul Rahman El-Iriani. ur
mătoarea telegramă :

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voas
tre, cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a proclamării Republicii 
Arabe Yemen, felicitări cordiale și cele mai bune urări de să 
nătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului 
yemenit prieten.

în telegrama de răspuns pe care președintele Consiliului Re
publican al Republicii Arabe Yemen a adresat-o președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România se spune 1

Am primit cu multă plăcere felicitările călduroase transmise 
cu ocazia aniversării proclamării Republicii Arabe Yemen. 
Adresez, totodată. Excelenței Voastre, în numele meu personal, 
al membrilor Consiliului Republican și el poporului yemenit cele 
mai sincere urări de bine, iar poporului român urări de progres 
ți prosperitate.

Exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor 
dezvolta în folosul ambelor popoare, (Agerpres)

pentru o mai bună aprovizionare, se manifestă o preocupare mai atentă pentru îmbunătățirea sistemului de deservire, pentru organizarea transportului combustibilului la domiciliu.Cu toate acestea, după cum subliniază în scrisorile lor diferiți cititori, comerțul cu lemne este încă departe de a satisface exigențele îndreptățite ale cumpărătorilor. S-a mai spus că depozitul de combustibil este, în fond, o unitate comercială, care trebuie să-i ofere cumpărătorului marfa căutată, să i-o livreze rapid, la comandă, și să-i înlesnească transportul ei la domiciliu. Acestea sînt, în esență, principalele atribuții ce revin depozitelor de combustibil pentru a asigura o deservire civilizată a populației. Așa cum rezultă din unele scrisori, diferite deficiențe de ordin organizatoric de multe ori împiedică realizarea acestui deziderat.„Deși în esență foarte simplă — ne scrie A. Petre din București, str. Gala Galaction nr. 29 — vînzarea propriu-zisă a combustibilului. așa cum se face ea în prezent la multe depozite, este o operație greoaie, care-i răpește cetățeanului timp prețios. M-am dus și eu la depozitul nr. 11 să-mi cumpăr

(Agerpres)

(Continuare în pag. a IV-a)

Relatarea festi
vităților de inau
gurare a noului 
an universitar 
la Brașov, Cra
iova, Tg. Mureș, 
lași, Timișoara 
și Galați

unor scrisori sosite la redacțielemne. Am achitat banii pe loc, dar livrarea lemnelor cumpărate mi s-a spus că a fost programată abia peste o lună de zile. Deci nu e de ajuns un drum. Trebuie să-ți mai „rezervi" încă o zi pentru aceeași treabă. Oare chiar nu se pot organiza lucrurile în așa fel ca, de îndată ce ai plătit, să-ți ridici marfa ?“„Absurditatea sistemului potrivit căruia cetățeanul trebuie să revină de mai multe ori pentru a intra în posesia lemnelor — observă I. Dobrescu din Cîm- pulung-Muscel — devine și mai evidentă dacă ne gîndim că, în ultimă instanță, el dezavantajează chiar și depozitele care îl practică. Vrînd-nevrînd, funcționarii își irosesc o mare cantitate de timp, deoarece își fac singuri „de lucru" cu aceiași clienți care vin o dată pentru programare, iar altă dată pentru ridicarea lemnelor. Cel puțin la noi, întocmirea acestor formalități este și mai greoaie de cînd din cele două depozite funcționează doar unul"Problema simplificării deservirii prin înlăturarea tuturor acestor formalități inutile se pune cu tot atîta acuitate și pentru depozitele de combustibil căre deservesc populația din mediul rural. „La depozitul de lemne din Ciulnița — ne

scrie Ștefan Oroianu din comuna Vîlcele, județul Ialomița — se prezintă cumpărători din sate și comune situate la depărtări de zeci de kilometri. După ce parcurg asemenea distanțe, mulți fac cale întoarsă așa cum au venit. M-am dus și eu deunăzi, împreună cu un tractorist, să ne cumpărăm lemne. Gestionarul ne-a comunicat că, în ziua aceea, nu vinde nimic. De ce — n-am putut înțelege. Eram la al treilea drum făcut degeaba. Am străbătut, în total, aproape 200 km în gol, am pierdut trei zile de muncă, am cheltuit bani pentru mijloace toate folos dată ziuasistată. Cum și cine permite salariaților acestui depozit să procedeze în felul acesta ? Se gîndesc ei oare la pagubele pe care le pricinuiesc cetățenilor amînîn- du-i de pe o zi pe alta ? în aceste unități este necesar să se introducă un program exclusiv pentru deservirea publicului, de la care să nu se admită nici un fel de derogări, iar cei ce nu-1 respectă să suporte consecințele (inclusiv daunele provocate solici- tanților !)“.în aceeași ordine de idei, pentru a se înlătura aglo-

de transport — și acestea fără nici un pentru că de fiecare ni se spunea că, în aceea, vînzarea este

l

„încep, tovarăși, prin a Înde
plini o datorie care mă onorează, 
aceea de a aduce corpului pro
fesoral și studenților centrului u- 
niversitar clujean salutul Comite
tului Central al partidului, salutul 
și urarea personală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Am ascultat cu interes și, aș 
putea spune, cu emoție, cuvintele 
antevorbitorilor mei, pentru că am 
găsit în ele multă înțelepciune, 
multă dragoste și mult entu
ziasm.

Ca unul care am trăit, cu a- 
proape o jumătate de veac în 
urmă, emoția pe care o simțim 
astăzi împreună, dați-mi voie să 
vă comunic cîteva din reflecțiile 
prilejuite de acest început de an 
universitar. întîi sînt fericit să 
constat că linia și strădania parti
dului vă sînt cunoscute și însușite, 
în măsura în care le-am vă
zut exprimate în cuvîntările ce
lor ce v-au vorbit Această uni
tate atît de strînsă în jurul parti
dului, unitate realizată prin înțe
legerea și înfăptuirea politicii 
sale, este una dintre cauzele 
puterii noastre ca popor. Cu 
cîteva decenii în urmă, nu 
multe, după îndelungate lupte 
care au costat jertfe, pornind de 
la dorința de a realiza eliberarea 
omului, poporul nostru s-a hotărît 
să pornească pe calea socialismu
lui, să construiască societatea so
cialistă și să ajungă cîndva să rea
lizeze societatea comunistă.

A fost o hotărîre de răscruce 
pentru soarta acestui popor, o 
hotărîre pe care, din momentul 
în care a luat-o și pînă astăzi, 
a realizat-o cu perseverență, a rea
lizat-o cu succes. Dacă ne gîndim 
la libertatea omului, primul ele
ment al acestei eliberări îl con
stituie împlinirea pe cît se poate 
mai deplină a nevoilor sale. De 
aici a izvorît orientarea politicii 
partidului și munca stăruitoare a 
întregului nostru popor pentru 
crearea bogăției materiale, capa
bilă să împlinească nevoile ele
mentare și dezvoltate ale vieții.

De la început ne-am dat seama 
că numai bogăția nu este în 
stare să pună la dispoziția omu
lui toate mijloacele de satisfacere 
a nevoilor șale. Bogăției materia
le trebuie să 1 se alăture învă
țătura, cunoștințe cît mai bogate. 
In acest scop, partidul s-a anga
jat într-o muncă de ridicare cul

turală a maselor, într-o muncă 
stăruitoare de pregătire a cadre
lor la toate nivelurile, necesare dez
voltării economice și sociale a ță
rii. In această muncă am avut o 
călăuză pe care o socotim bună 1 
învățătura marxist-leninistă. Con
siderăm că materialismul dialec
tic, ca fel de a concepe și a ex
plica lumea și viața, și cu con
secința lui firească — materialis
mul istoric, ca fel de a concepe 
societatea, este instrumentul de 
sprijin al fiecărei minți care vrea 
să se ridice la înțelegerea adevă
rului. Dacă ne uităm puțin în 
jurul nostru — și este sarcina 
profesorilor dv. să vă arate a- 
cest lucru, dragi studenți — adevă
rurile materialismului dialectic, a- 
devărurile sale fundamentale sînt 
impuse astăzi din ce în ce mai 
mult de cercetarea științifică în 
toate ramurile în care această cer
cetare științifică face progrese. Am 
socotit că, atît pentru învățătură, 
cît și pentru ridicarea nivelului 
cultural al maselor, materialismul 
dialectic este singura călăuză si
gură, pentru că în esența lui el 
subliniază caracterul istoric al fe
nomenelor, fie că este vorba de 
fenomene ale naturii, fie că este 
vorba de fenomene ale societății. 
Subliniind caracterul istoric al a- 
cestor fenomene, materialismul 
dialectic evidențiază aspectul lor 
de proces, și deci atitudinea cri
tică în care acest mod concepe 
lumea și viața oamenilor, atitu
dine critică ce obligă la atenție 
față de realitate, față de adevăr, 
la permanentă strădanie de a găsi 
drumurile pe care viața le des
chide în fața omului.

Mă gîndesc la acest lucru în 
clipa în care anul universitar se 
deschide la Cluj, pentru că 
una dintre datoriile dascălilor ca 
și ale studenților este să adîn- 
cească bine această filozofie, să-și 
însușească bine modul de a gîndi 
marxist-leninist, pentru că în fe
lul acesta vor ajunge mai repede 
la adevăr.

Acum, cînd se deschide anul u- 
niversitar, m-aș referi la una din 
caracteristicile esențiale ale timpu
lui pe care-1 trăim. De aproxi
mativ un deceniu sau ceva mal 
mull, ’știința a pătruns exploziv, 
aș putea spune, în toate domenii-

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

în-numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, al Adunării Naționale, al guvernului Republicii Democrate Viet
nam și al nostru personal, ținem să vă mulțumim sincer pentru urările 
calde adresate cu prilejul celei de-a 23-a aniversări de la crearea Repu
blicii Democrate Vietnam. în construirea socialismului, ca și în lupta sa 
contra agresiunii americane, pentru salvarea națională, poporul vietnamez 
a beneficiat întotdeauna de aprobarea, de sprijinul și de ajutorul prețios 
al poporului, al partidului și al guvernului Republicii Socialiste România. 
Cu această ocazie, ținem să vă mulțumim sincer pentru acest sprijin și 
acest ajutor. Urăm ca poporul frate român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, să obțină succese din ce în ce mai mari în construirea 
socialismului în România și în lupta sa pentru salvgardarea păcii în 
Europa și în lume. Fie ca solidaritatea militantă și prietenia frățească 
dintre popoarele noastre, bazată pe marxism-leninism și internaționalism 
proletar, să se consolideze și să se dezvolte cu fiecare zi.

JO ȘI MIN
Președintele

Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam

Președintele 
Republicii Democrate Vietnam

a

TRUONG CHINH 
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

Republicii Democrate Vietnam

DONGmerația ce se creează la un moment dat în unele depozite și pentru a se e- vita deplasările costisitoare, merită să fie reținută și propunerea Predețeanu, Brastavățu, „Eu cred că în afara depozitelor permanente, să se organizeze desfacerea lemnelor și prin unități sau centre sezoniere, care să fie situate la distante mai mici de cumpărători. în prezent, pentru a se aproviziona cu combustibil, locuitorii comunelor și satelor Brastavățu, Vișina, Crușova, Obîr- șia, Vădastra, Urzica, Stă- varu, Grădinile ș.a. sînt nevoiți să meargă tocmai la' Corabia, astfel încît uneori transportul costă mai mult decît lemnele. Cum s-ar zice, mai mare daraua... Dacă s-ar înființa un depozit în gara Vișina, acesta ar putea asigura o deservire măi rapidă și mai economicoasă. Propunerea nu este însă nouă. Am făcut-o încă de acum doi ani, dar în acest sector se pare că propunerile își croiesc cu mare greutate drumul pînă la realizare."îmbunătățirea deservirii în unitățile de desfacere a

FAM VAN 
Primul ministru 

al Republicii Democrate Vietnam
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Teodosie comuna județul Olt. ar fi bine ca,
\

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU>
Secretar general al Comitetului Central

‘ al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Exprimăm sincera noastră recunoștință pentru felicitările și urării» 

cordiale pe care ni le-ați adresat cu prilejul sărbătorii naționale a Repu
blicii Populare Bulgaria — cea de-a 24-a aniversare a revoluției socialiste.

Poporul bulgar dă o înaltă apreciere prieteniei tradiționale bulgaro- 
române și colaborării frățești dintre partidele și țările noastre. Noi sîntem 
de asemenea, convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român se vor dezvolta continuu 
spre binele ambelor noastre popoare, în interesul unității țărilor socialiste, 
al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în interesul cauzei 
socialismului și păcii.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră și poporului 
frate român noi și tot mai mari succese în construirea socialismului în țara 
dv., în lupta pentru pace și colaborare în Balcani și în lumea întreagă.

al
D. TÎRCOB

(Continuare în pag. a V-a) al

ț

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Bulgar 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

Republicii Populare Bulgaria

45HEORGHI TRAIKOV 
Președintele 

Prezidiului Adunării Populara 
a Republicii Populare Bulgaria
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DESCHIDEREA ANULU UNIVERSITAR
Cuvintarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
(Urmare din pag. I)
le activității omenești. A devenit 
o forță materială dintre cele mai 
importante, o importantă forță me
trică a societății.

Fie că este vorba de producție, 
fie că este vorba de alte dome
nii de activitate ale omului, știin
ța pătrunde exploziv, revoluțio
nează, obligă la constatări și con
cluzii noi, impune transformări al 
căror ritm crește necontenit.

Iată reflecții care în preajma 
începerii activității universitare ne 
impun tuturor o serie. întreagă de 
concluzii.

Una din concluzii este necesi
tatea permanentă a dezvoltării ma
sive a învățămîntului. Aceasta 
este, ca să spun așa, sarcina noas
tră, a celor cărora poporul le-a 
încredințat răspunderea conduce
rii sale. Desigur, din acest punct 
de vedere am făcut ceva și pînă 
acum. GSnd spun ceva, aceasta nu 
însemnează că ceea ce am făcut 
este puțin. Dacă ne gîndim la nu
mărul de studenți pe care-1 aveam 
cu circa 20 de ani în urmă și la 
numărul de studenți pe care-1 a- 
vem astăzi ■ la numărul de in
stitute de învățămînt superior pe 
care le aveam cu circa două de
cenii în urmă și la numărul de 
institute pe care le avem astăzi; 
la mijloacele care erau puse la 
dispoziția învățămîntului acum 
două decenii și la cele care sînt 
puse astăzi; la numărul cadre
lor universitare pe' care le aveam 
și la numărul cadrelor de astăzi, 
trebuie să constatăm că drumul 
pe care l-am parcurs este un 
drum lung, iar realizările pe care 
le-am desăvîrșit sînt importante. 
In perfecționarea învățămîntului, 
însă, este foarte mult loc de mai 
bine. Va trebui să mobilizăm toa
te posibilitățile pentru a da învă
țămîntului cu mult mai multe 
mijloace, cu mult mai multe ca
dre. Sîntem departe de timpul 
cînd pregătirea unui student tre
buia să se limiteze la a-i da în 
mină o meserie. Mi se pare că a- 
ceste cadre pe care le pregătim 
acum trebuie să fie apte nu nu
mai pentru a exercita o profesie, 
oricît de delicată și ridicată ca- 
lificare ar reclama ea, ci și de
prinse cu cercetarea științifică, 
pentru că din ce în ce mai mult 
fiecare cadru se va dovedi calificat 
numai în măsura în care, pînă la 
sfîrșitul activității sale, își va îm
bogăți permanent cunoștințele. 
S-au făcut, dacă nu mă înșel, o 
serie de socoteli, arătînd în dife
rite domenii de activitate ale min
ții omului în cîți ani de zile un 
cadru, care nu se menține la cu
rent cu noile descoperiri ale știin
ței, devine completamente desca
lificat. Timpul în care se produ
ce această descalificare se scurtea
ză pe zi ce trece. Acest lucru în
seamnă că universitatea va tre
bui să cultive cercetarea științi
fică, pe plan larg, nu numai în 
sine. Din ce în ce mai mult pro
movarea cercetării științifice lega
te de cerințele societății în care 
universitatea trăiește, constituie, în

★în încheierea adunării festive, în- tr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : „Studenți și cadre didactice români, maghiari, germani, ne angajăm să muncim cu perseverență în lumina Directivelor C.C., a Legii privind dezvoltarea învățămîntului, pentru perfecționarea pregătirii noastre, pentru a ridica pe trepte tot mai înalte știința și cultura în instituțiile pe care le slujim. Ne exprimăm întreaga adeziune, atașamentul nostru ferm față de înțeleaptă politică a P.C.R., hotărîrea nestrămutată de a contribui din toate puterile la îndeplinirea ei".
★După adunare, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, însoțit de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat și de alte persoane o- ficiale, a vizitat laboratoarele catedrei de fiziologia plantelor de la U-

LA BRAȘOVBrașovul, leagăn al unor inestimabile tradiții culturale, devenit în anii socialismului o citadelă a industriei constructoare de mașini și un mare centru universitar, a sărbătorit marți dimineața, într-o atmosferă de entuziasm și tinerețe, începutul noului an de învățămînt superior. Cei peste 5 000 de studenți care frecventează cursurile de zi ale institutelor politehnic și pedagogic și sutele de cadre didactice au primit cu entuziasm în mijlocul lor pe tovarășul GHEORGHE APOSTOL, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Generale a Sindicatelor.In primele ore ale dimineții, tovarășul Gheorghe Apostol, însoțit de Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean de partid Brașov, președintele Consiliului popular județean provizoriu și de cadre didactice din conducerea celor două institute, a vizitat laboratoarele de ma-, șini electrice, mașini-unelte și tehnologia materialelor de la Institutul politehnic, laboratoarele de fizică chimie, radioelectronică și electricitate puse la dispoziția studenților de la Institutul pedagogic, precum și modernul complex studențesc care se îmbogă

același timp, o necesitate de for
mare a cadrelor noi. Cu alte cu
vinte, este vădită nevoia unui per
manent contact al cadrelor didac
tice cu ceea ce știința are mai 
nou, fapt care presupune labora
toare dotate și organizarea parti
cipării la această muncă de cer
cetare științifică a studenților.

Partidul s-a străduit să creeze 
cadrul în care această activitate 
să poată fi desfășurată de către 
studenți, de către profesori.

Noua lege a învățămîntului este 
fructul unei largi confruntări a 
oamenilor noștri de carte. Măsura 
în care am putut folosi cunoștin
țele mondiale în acest domeniu, 
n-aș putea să o apreciez, mai a- 
les dacă țin seama de faptul că 
în absolut toate țările lumii pro
blema este dezbătută larg, iar so
luții definitive nu s-au conturat 
încă. Pe măsură ce știința se dez
voltă, sînt convins că se depăr
tează posibilitatea soluțiilor defi
nitive, deci devine permanentă 
căutarea. Singurul lucru pe care-1 
putem împrumuta din afară în le
gătură cu organizarea învățămîn- 
tului nostru, pe lîngă propria 
noastră experiență, este certitudi
nea că nu trebuie să ne oprim la 
nici o soluție socotind-o definiti
vă. Desigur, am fost și sîntem 
preocupați ca învățămîntul nostru 
universitar să fie cît mai bine do
tat. N-aș putea să spun că din a- 
cest punct de vedere am ajuns 
la capătul sforțărilor pe care tre
buie să le facem. Știu bine că 
sînt în Cluj o serie de labora
toare modern utilate. Dar chiar 
și cele mai moderne au încă 
nevoie de noi dotări. Să nu 
scăpăm însă din vedere faptul că 
adesea aceste laboratoare pot să 
fie foarte bine utilate dato
rită inventivității celor care lu
crează în ele. La Cluj, ca și în alte 
părți sînt foarte multe lucruri care 
s-au construit în aceste laboratoare 
și servesc cu succes activității de 
cercetare științifică sau de in- 

_ struire a tinerelor generații.
S-a subliniat aici, convingător 

și frumos, necesitatea de a munci. 
Trebuie să muncim, tovarăși, să 
muncim cu pasiune, cu dăruire 
pentru ca să acumulăm în Româ
nia socialistă cantitatea de cunoș
tințe și pricepere capabile să facă 
din această țară și din acest po
por ceea ce această țară și a- 
cest popor merită să fie. îndepli
nind acest țel. facem un lucru pe 
care generațiile trecute, de foarte 
multă vreme, de milenii, l-au fă
cut pe acest pămînt roditor, udat 

'cu sudoarea frunții și chiar cu 
sînge atunci cînd a fost nevoie să-1 
apere.

Eu cred că dacă vom munci cum 
trebuie, și sînt convins că o vom 
face, vom asigura pe acest pă
mînt, poporului acestuia, o viată 
prosperă, liberă, o viață în care el 
este stăpînul deplin al destinelor 
sale. Și cum sînt convins că aceas
tă dorință nu este numai dorința 
oamenilor cu păr alb ci este și a 
tinerilor, eu vă urez din toată ini
ma spor la muncă și succes.

★niversitate. Academicienii Ștefan Peterfi și Emil Pop prezintă preocupările cadrelor didactice și cercetătorilor de aici concretizate în numeroase studii de interes fundamental și aplicativ. Tovarășul Ion Gheorghe Maurer se interesează de modul în care sînt atrași studenții la activitatea de cercetare, de munca acestora în direcția deprinderii unor metode științifice de studiu și de cercetare.După un popas în aula universității, o creație arhitecturală monumentală, în aclamațiile și uratele tineretului studios, ale locuitorilor Clujului, prezenți în număr mare pe străzi, tovarășul Ion Gheorghe Maurer se îndreaptă spre Biblioteca centrală universitară, cunoscută pentru valorosul fond de documente și publicații pe care le deține. Vizita continuă pe șantierul noului complex studențesc de pe dealul Feleacului, unde se află în construcție ma: multe cămine, o cantină cu 3 200 de locuri, un staționar, un complex de deservire și altele.

țește an de an cu noi cămine. In timpul vizitei, oaspeții s-au interesat de modul în care sînt folosite în procesul de învățămînt aparatele și instalațiile moderne existente în cele 35 laboratoare ale institutelor brașovene, de condițiile de viață asigurate tineretului studențesc.Evenimentul deschiderii anului u- niversitar brașovean a fost marcat și de o însuflețită adunare festivă. In sala teatrului de stat din localitate au luat loc sute de studenți și membrii universitari ai corpului profesoral, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, specialiști și cadre de conducere din uzinele și instituțiile orașului, oameni de artă și cultură. Adunarea a fost deschisă de prof. dr. ing. Gheorghe Nițescu, rectorul Institutului politehnic. Au luat cuvîntul prof. ing. loan Stănescu, decanul facultății de tehnologia construcțiilor de mașini, prof. dr. Alexandru Romanovici, șef de catedră la Institutul pedagogic, prof. ing. Traian Popovici, șef de catedră la Institutul politehnic, Viorel Gherman, student în anul V la facultatea de mecanică, Gloria Dima, studentă în anul I la Institutul pedagogic. loan Curtu, președintele Consiliului U.A.S. din centrul universitar Brașov. Vor

bitorii și-au exprimat adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului, hotărîrea fermă a personalului didactic și a studenților din Brașov de a nu precupeți nici un efort pentru ridicarea pe o treaptă superioară a activității didactice și științifice, răspunzînd în acest fel grijii pe care partidul și statul o acordă dezvoltării și perfecționării învățămîntului.A luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe Pană, care a subliniat înalta îndatorire patriotică ce revine cadrelor didactice și studenților în însușirea celor mai noi cuceriri ale tehnicii, științei și culturii. Vorbitorul a arătat că instituțiile de învățămînt superior brașovene, care sînt frecventate în prezent de aproape cinci mii de studenți la cursurile de zi șl fără frecvență, au pregătit de-a lungul anilor aproximativ opt mii ingineri și peste o mie de profesori. El și-a exprimat convingerea că noul an universitar va marca un pas înainte in dezvoltarea învățămîntului superior brașovean, căruia îi revine sarcina deosebit de importantă de a pregăti noi cadre de specialiști pentru industria constructoare de tractoare, autocamioane și autoturisme, cadre didactice pentru învăță- mîntul general.întîmpinat cu vii aplauze, a luat apoi cuvîntul tovarășul GHEORGHE APOSTOL.La începutul cuvîntării sale, vorbitorul a adresat profesorilor și studenților din Brașov un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Miniștri și personal din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul deschiderii noului an universitar. Totodată, a subliniat că partidul și statul nostru acordă o înaltă prețuire activității desfășurate de cadrele didactice din învățămîntul superior, de întreaga noastră intelectualitate în vederea pregătirii multilaterale pentru muncă și viață a noilor generații.Conducerea partidului și statului, 
a spus vorbitorul, a conferit învățămîntului un caracter dinamic, capabil să valorifice superior marile cuceriri, ale științei moderne, în pas cu perspectivele economiei și culturii naționale. Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului aprobate de plenara din 22—25 aprilie a.c., și adoptarea noii legi a învățămîntului de către Marca Adunare Națională au o co- vîrșitoare însemnătate pentru evoluția învățămîntului de toate gradele, vin în întîmpinarea cerințelor complexe, actuale și de perspectivă ale dezvoltării economiei noastre, cu care se află în strînsă interdependență. „Noi, care acționăm în mod conștient în direcția făuririi societății comuniste — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu — cunoaștem că dezvoltarea bazei materiale este ho- tărîtoare, dar fără o dezvoltare a științei, a gîndirii tehnice, a nivelului general de cultură a poporului nu vom putea asigura nici progresul bazei materiale a societății, pentru că aceste două laturi ale activității noastre sînt strîns legate, se condiționează reciproc".Referindu-se la educarea de către partid a tineretului, tovarășul Gheorghe Apostol a exprimat convingerea conducerii partidului și statului că prețioasele virtuți morale ale tineretului nostru studios, formate și dezvoltate în școala socialistă, se vor materializa pe viitor in succese mereu mai strălucite.Brașovul, a spus vorbitorul, este unul din cele mai vechi și mai vestite centre economice și culturale ale țării noastre, una din marile și puternicele cetăți industriale ale României socialiste. Aici a fost leagănul tiparului in limba română, a cărui lumină s-a întins asupra tu- tuTor provinciilor românești. Brașovul a dat țării cărturari vestiți, luptători pentru introducerea limbii române în școală, militanți pentru unire, animatori ai vieții artistice, savanți de reputație europeană. în tipografiile Brașovului apărea, în urmă cu peste un veac. „Gazeta de Transilvania", care a adus o contribuție de mare preț la promovarea culturii românești. Pe aceste meleaguri s-a născut Gheorghe Bariț, figură luminoasă de revoluționar și luptător pentru afirmarea culturii și școlii naționale, care scria cu mai bine de 100 de ani în urmă : „In școală stă însăși mărirea și slava statului. Așadar, educația poporului este cea dintîi treabă a patrioților (...). Priviți cu toții în mijlocul și împrejurul vostru, în veacurile trecute, și în zilele noastre, cîte nume lăudate și strălucite întîmpinăm noi : bărbați de stat, dregători în ranguri mari (...), doftori și scriitori însemnați în sînul nației românești, care dacă n-ar fi petrecut tinerețile sale în școli, fără îndoială că ar fi rămași necunoscuți...". îndemnurile la învățătură ale acestui înaintaș, care găsesc astăzi o bază atît de largă pentru realizare, trezesc și acum un cald ecou în inimile tineretului nostru.Deși tînăr, a spus tovarășul Gheorghe Apostol, centrul universitar Brașov, care nu peste mult timp va sărbători 20 de ani de activitate, se dovedește vrednic de tradițiile culturale multiseculare ale acestui străvechi oraș. în facultățile, institutele de învățămînt superior din Brașov învață studenți români, maghiari, germani și de alte naționalități din țara noastră. Colaborarea lor strînsă și rodnică, deplina armonie în care muncesc și studiază, ca de altfel munca unită a întregii populații din județul și municipiul Brașov, sînt o imagine vie a unității spirituale și politice a tuturor oamenilor muncii din România socialistă în juruj partidului și guvernului. Ne bucură faptul că, avînd drept nucleu de bază catedrele de specialitate ale Institutului politehnic, a apărut și se dezvoltă aici prima școală românească de cercetare în domeniul automobilelor și tractoarelor care a cîștigat de pe acum prestigiu internațional.Adresîndu-se studenților brașoveni, tovarășul Gheorghe Apostol a spus : Poporul nostru se mîndrește cu tineretul țării, schimbul, de mîine al construirii socialismului și comunismului în România ; conducerea partidului și statului exprimă cuvinte de caldă apreciere față de tineretul studios pentru capacitățile lui creatoare, pentru patriotismul fierbinte care îl animă.în continuare, vorbitorul a subliniat importanța activității de mare răspundere pe care sînt chemați să o desfășoare comuniștii și colectivul didactic al centrului universitar Brașov, organizațiile U.T.C. și U.A.Ș. pentru a face să crească necontenit nivelul calitativ al pregătirii intelectuale a tineretului studios. Considerăm. în același timp, se arată în cuvîntare, că este necesar ca sindi

catele din învățămîntul superior să aducă o contribuție sporită la asigurarea unei eficiențe mai înalte a diferitelor forme de perfecționare și informare științifică, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale corpului profesoral. Acest an universitar va fi marcat de un important eveniment în viața și activitatea corpului profesoral din țară noastră : Conferința națională a corpului didactic, chemată să dezbată, alături de alte probleme actuale și de perspectivă ale învățămîntului, statutul corpului didactic.Prezentînd un amplu tablou al realizărilor obținute de poporul nostru în opera de desăvîrșire a construcției socialiste, tovarășul Gheorghe Apostol a arătat că aprobarea și încrederea unanimă acordată politicii interne și externe a partidului, fermitatea și însuflețirea cu care este susținută de întregul popor, atestă că această politică este expresia supremă a voinței naționale, a celor mai înălțătoare interese și aspirații ale poporului român.Urînd succese depline studenților și profesorilor, vorbitorul și-a exprimat în încheiere convingerea că în anul universitar care începe, cadrele didactice din Brașov vor consacra cu și mai multă stăruință munca lor nobilă pregătirii unor valoroase promoții de intelectuali, constructori de nădejde ai socialismului și comunismului, că întreaga studențime din acest centru universitar va depune toate eforturile pentru a se instrui temeinic. în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le vor reveni în viața economică și social-culturală a României socialiste.
★Participanții la adunare, într-o at

LA CRAIOVAStudenții șl cadrele didactice din centrul universitar craiovean au avut ca oaspeți, cu prilejul festivităților de deschidere a noului an universitar, pe tovarășul ALEXANDRU BtRLĂDEANU, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean P.C.R. Dolj, președintele Consiliului popular județean provizoriu, Floarea Ispas, secretar al C.C. al U.T.C., reprezentanți ai Ministerului învățămîntului.în cursul dimineții de marți oaspeții au făcut scurte vizite la Universitate, unde s-au întreținut cu cadre didactice din conducerea facultăților, cu șefi de laboratoare și de lucrări. La intrare, sute de studenți, profesori, conferențiari și asistenți din cele 9 facultăți i-au întîmpinat cu vii și însuflețite aplauze. Au fost vizitate mai multe laboratoare în cadrul cărora studenții șl cadrele didactice desfășoară o laborioasă activitate. Vizitînd biblioteca oaspeții au fost informați că cei peste 4 000 de studenți ce Urmează cursurile de zi și fără frecvență ale Universității, au la dispoziție a- proape 300 000 de volume. Biblioteca este abonată la toate publicațiile din țara noastră, precum și la peste 800 de ziare și reviste de specialitate din numeroase țări. Prof, dr. docent Nicolae Rădulescu, prorector al Universității, a scos în evidență interesul ce l-au suscitat în rîndurile oamenilor de știință din țară și de peste hotare o serie de lucrări dintre care amintim în mod deosebit studiile : „Nisipurile Olteniei din stînga Jiului și valorificarea lor“, și „Pajiștile din masivul Paring și îmbunătățirea lor". Studenții craioveni se bucură de o atenție deosebită și în ce privește condițiile de viață și trai. Oaspeții au fost informați că Universitatea dispune de 7 cămine, ce însumează peste 2 000 de locuri, și cantine la care servesc zilnic masa 2 200 de studenți.în sala Teatrului Național din localitate a avut loc apoi o adunare festivă, consacrată inaugurării celui de-al treilea an universitar la Craiova. După cuvîntul de deschidere rostit de prof. dr. docent Mircea Oprean, rectorul Universității, au vorbit prof. dr. docent Alexandru Piru, decanul facultății de filologie, studentul Nicolae Papuc din anul III Electrotehnică, conf. univ. Corneliu Ambrozie, Adriana Dragomir. studentă în anul I, și Laurențiu Popescu, secretarul comitetului U.T.C. din Universitate. Ei au relevat hotărîrea corpului profesoral și a studenților de a depune toate eforturile pentru realizarea obligațiilor ce le revin.A luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., președintele Consiliului popular județean provizoriu. După ce a relevat condițiile tot mai bune de muncă și viață de care se bucură corpul profesoral și studenții craioveni, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra sarcinilor ce revin corpului didactic pentru îmbunătățirea programelor și perfecționării metodelor de predare, organizațiilor de partid și tineret, asociației studențești pentru formarea unor înalte trăsături etice ale studenților.Primit cu îndelungate aplauze a luat apoi cuvîntul tovarășul ALEXANDRU BÎRLĂDEANU.După ce a transmis cadrelor didactice. studenților, întregii intelectualități craiovene un călduros salut din partea conducerii partidului și statului și a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a subliniat că, deopotrivă, Comitetul Central al P.C.R,, Consiliul de Stat, guvernul țării acordă o înaltă prețuire tuturor oamenilor muncii din Craiova, corpului profesoral de aici, oamenilor de știință, de litere și artă. Intelectualitatea craioveană, tineretul ei studios, alături de ceilalți oameni ai muncii, au dovedit prin întreaga lor activitate, patriotismul, talentul și capacitatea lor de muncă, atașamentul față de cauza socialismului, aducînd în acest fel o contribuție activă la înfăptuirea politicii partidului și guvernului.Craiova a fost totdeauna în istoria noastră unul din focarele cele mai efervescente ale luptei revoluționare a poporului pentru libertate socială și independență națională — a spus vorbitorul. In anii noștri, ai construcției socialismului, Craiova a devenit unul din cele mai reprezentative centre industriale, culturale și științifice ale țării.Subliniind că socialismul deschide noi orizonturi geniului și activității de creație a oamenilor muncii, dă posibilitatea afirmării depline și multilaterale a personalității, întronează spiritul de echitate socială pentru toți cetățenii, asigurîndu-le neîngrădit dreptul de a beneficia de valorile 

mosferă de puternică însuflețire, au adoptat textul unui mesaj scris pe pergament, adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune între altele : „Trecînd pragul noului an universitar, cu emoția și simțul înaltei responsabilități pe care le inspiră începutul unei etape superioare în evoluția școlii românești, corpul profesoral și studențimea din Brașov își îndreaptă, cu iubire și sinceră recunoștință, toate gîndurile lor spre conducerea luminată a partidului, spre dumneavoastră, scumpe tovarășe Ceaușescu, ce nu cunoașteți odihnă și precupețire pentru continua propășire materială și culturală a patriei noastre socialiste. In rîndul cadrelor didactice și studenților brașoveni au avut un larg ecou și s-au bucurat de o entuziastă aprobare hotărîrile plenarei din a- prilie 1968 a Comitetului Central al partidului șl noua Lege a învățămîntului, menite să transforme școala într-un factor de accelerare a progresului material și spiritual al poporului român. Vă asigurăm, stimate tovarășe Ceaușescu, și prin dumneavoastră conducerea partidului și a țării, că învățămîntul superior din Brașov va pregăti noi generații de specialiști în stare să răspundă cu competență și dăruire civică sarcinilor complexe ale unei economii moderne de mare eficiență".După încheierea adunării a avut loc un spectacol prezentat de formațiile Casei de cultură a studenților din localițate.

civilizației și culturii, vorbitorul s-a referit Ia rolul social al învățămîntului și culturii, la dezvoltarea impetuoasă ce a cunoscut-o în anii construcției socialiste învățămîntul de toate gradele din țara noastră, la eforturile materiale considerabile ce le face poporul nostru pentru dezvoltarea personalității umane, pentru educarea tineretului.Cursul general al vieții noastre sociale din ultimii ani, a continuat vorbitorul, larga Inițiativă și participarea tot mai activă a maselor la conducerea treburilor generale ale țării, atestă că mergem pe un drum sigur, că dispunem de toate condițiile pentru ca procesul desăvîrșirii construcției socialismului să se desfășoare cu succes. Toată activitatea partidului după Congresul al IX-lea este îndreptată spre scopul perfecționării relațiilor socialiste, pornind de Ia principiul că pe măsura dezvoltării societății, formele de conducere și organizare în diferite sectoare ale vieții sociale, trebuie îmbunătățite și perfecționate continuu. în conformitate cu aceste cerințe, in ultimii ani, întreaga noastră viață socială cunoaște un amplu proces de perfecționare.In legătură cu problema dotării materiale a învățămîntului superior, tovarășul Alexandru Birlădeanu a subliniat rolul important ce-1 pot avea în această privință corpul didactic și studenții inșiși. In centrul dv. universitar, prezența unor puternice unități industriale ca, uzinele Eleetroputcre și Combinatul chimic, care dispun de o bogată bază experimentală, creează condiții excelente de colaborare tehnico-științifică între învățămîntul superior și producția industrială, a subliniat vorbitorul. O astfel de colaborare trebuie să cuprindă atît valorificarea posibilităților puse la dispoziție de baza materială a industriei în scopul formării studenților, cît și rezolvarea în comun a problemelor științifice ridicate de producție.După ce s-a referit Ia necesitatea de a se acorda o atenție deosebită conținutului ideologic al procesului de instruire, tovarășul Alexandru Birlădeanu a relevat importanța îmbunătățirii muncii de cercetare științifică. Cadrele didactice din universitatea craioveană, a spus vorbitorul, desfășoară o activitate rodnică de cercetare științifică în direcția valorificării terenurilor nisipoase, pășunilor alpine și în alte direcții. Este o acțiune care trebuie continuată și extinsă potrivit atît nevoilor generale ale țării cît și ale celor concrete din județul și împrejurimile în care activați. Dezvoltarea e- conomiei moderne a țării noastre are nevoie de sprijinul cercetării științifice din învățămînt, la fel cum în-
LA TG.Tg. Mureș și-a redeschis larg porțile pentru a întîmpina cu tradiționala urare „Bine ați venit 1“ miile sale de studenți. Tineri români, maghiari, germani, veniți din toate colturile țării, au pășit marți, stăpîniți de emoție dar și de puternica încredere în viitorul lor, pragul celui de-al 23-lea an de viață universitară, în acest străvechi oraș ardelean.La deschiderea festivă a cursurilor a participat tovarășul EMIL BODNARAȘ, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Oaspetele, însoțit de tovarășul Nicolae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean P.C.R. Mureș, președinte al Consiliului popular județean provizoriu, Vasile Rus, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, președinte al Consiliului popular municipal Tg. Mureș, Vasile Alexandrescu, adjunct al ministrului învățămîntului, și de alți conducători ai organelor locale de partid și de stat, a făcut în primele ore ale dimineții o vizită la institutele de învățămînt superior din localitate. Pretutindeni, oaspeții au fost întîmpinati cu flori și îndelungi aplauze. La Institutul de medicină și farmacie au fost vizitate cîteva laboratoare și muzeul didactic de anatomie — dotate în ultimii ani cu instalații, aparate și exponate de înalt nivel științific. A fost vizitat anoi Institutul pedagogic. Aici atenția oaspeților a fost reținută in special de standurile care cuprindeau o serie de lucrări științifice, rod al activității din ultimii ani a cadrelor didactice ale institutului. La Institutul de teatru, ai cărui absolvenți sînt azi prestigioși slujitori ai scenelor teatrelor maghiare din Cluj, Timișoara, Oradea, Satu Mare, Sf. Gheorghe și bineînțeles din Tg. Mureș, vizitatorii au poposit mai întîi în moderna sală- studiou, în care promoțiile de stu- 

vățămîntul trebuie să se sprijine pe o intensă activitate științifică. Practica așteaptă <le la dv. sprijinul corespunzător. Consider că nu greșesc dacă afirm că trebuie promovată activ în rîndul corpului didactic universitar concepția că este imposibil să se facă o separare între activitatea științifică și cea de învățămînt.După ce a tratat pe larg sarcinile ce revin organizațiilor de partid, U.T.C., asociațiilor studențești, cadrelor didactice și studenților, în îmbunătățirea procesului de învățămînt, vorbitorul a spus : Anul universitar pe care îl inaugurăm începe în condițiile avîntului impetuos cu care poporul român înfăptuiește programul dezvoltării multilaterale economice și sociale a țării elaborat de Congresul al IX-lea. Construirea socialismului în țara noastră se desfășoară în condițiile existenței sistemului mondial socialist, a colaborării și întrajutorării tovărășești între statele acestui sistem. Partidul și guvernul nostru pun la baza politicii externe a României dezvoltarea legăturilor frățești, de prietenie, cu U- niunea Sovietică și celelalte țări socialiste vecine, cu toate țările socialiste. Totodată, România promovează neabătut relații internaționale cu toate statele indiferent de orînduirea lor social-politică pe bâza respectării principiilor Independenței, suveranității. egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.în încheiere vorbitorul a spus : Așa cum s-a arătat nu o dată, Comitetul Central al partidului, guvernul nostru dau o înaltă apreciere activității cadrelor didactice care aduc o contribuție deosebit de valoroasă la educarea și informarea tinerei generații, la educarea și formarea omului de mîine al societății noastre. De asemenea, s-a subliniat nu o dată și consider că este bine să subliniez și acum că tineretul patriei noastre răspunde cu cinste eforturilor făcute de societate, că el se străduiește să învețe și să-și ridice nivelul de cunoștințe în toate domeniile de activitate. Avem un tineret care cu întreaga sa energie, cu tot elanul, se pregătește să-și îndeplinească rolul și misiunea de răspundere de a duce mai departe dezvoltarea societății noastre.Istoria patriei noastre oferă nenumărate exemple care atestă faptul că tineretul s-a aflat întotdeauna în primele rîndnri ale mișcării pentru progres social și eliberare națională. Exemplul generațiilor care au contribuit prin munca și lupta lor la toate realizările României de astăzi însuflețesc și trebuie să însuflețească tinerele vlăstare ale poporului nostru, pentru a-și pune întreaga pricepere și forță în slujba patriei. Sîn- tem convinși că tinerele generații vor milita cu spirit de răspundere și abnegație pentru construirea socialismului. înfăptuind o operă istorică de importanță deosebită pentru viitorul națiunii române și pentru afirmarea ideilor socialismului și comunismului în lume.
★La adunare, într-o atmosferă entuziastă a fost adoptată o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se relevă între altele : „La început de an universitar gîndurile noastre, ale studenților, cadrelor didactice și salariaților Universității din Craiova se îndreaptă din nou, cu dragoste și recunoștință către scumpul nostru partid, în frunte cu Comitetul său Central, către clv., tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca un răspuns la minunatele condiții create tineretului studios, pentru grija permanentă, părintească manifestată față de dezvoltarea și perfectionarea învățămîntului de toate gradele.însuflețiți de dragostea fierbinte pentru popor, de dorința de a contribui cu toate forțele noastre la înflorirea României socialiste, vom depune întreaga noastră capacitate de muncă, stăruitoarele noastre e- forturi pentru traducerea în viață a prevederilor cuprinse în Directivele partidului, în noua Lege a învățămîntului. Ne angajăm solemn să punem în valoare întreaga noastră e- nergie și pasiune în vederea acumulării și valorificării tezaurului științific mondial și național. Ne vom strădui să educăm studențimea în spiritul nobilelor trăsături morale ale constructorilor socialismului și comunismului. Studențimea craioveană va depune toate eforturile pentru însușirea științei și culturii la nivelul epocii conțemporane, pentru a-și îndeplini întocmai sarcinile ce-i vor fi încredințate mîine în o- pera de desăvîrșire a construcției socialismului și comunismului în patria noastră".

MUREȘdenți au susținut de-a lungul anilor aproape 60 de spectacole cu public.In cursul vizitelor, tovarășul Emil Bodnaraș s-a întreținut cu membrii consiliilor profesorale.La ora 11, în frumoasa sală a Palatului culturii, într-o atmosferă de puternică însuflețire, a început tradiționala festivitate a deschiderii noului an universitar. Sutele de tineri prezenți în sală întîmpina pe tovarășul Emil Bodnaraș și pe conducătorii organelor locale de partid și de stat cu puternice aplauze. In sală răsună imnul „Sub steagul partidului". Este un moment emoționant pentru toți cei care participă Ia această manifestare de optimism și voioșie tinerească.Adunarea a fost deschisă de prof, dr. docent Gheorghe Puskas, rector al I.M.F., care, salutînd pe oaspeți, le-a înfățișat succint tabloul vieții universitare din Tg. Mureș. Au vorbit de asemenea prof. dr. docent Barbu Zeno, Petru Nireșteanu, prorector al Institutului pedagogic, Kovacs Gyiirgy, artist al poporului, Ti- beriu Olah, conf. univ. Ștefan Bakos, președintele Consiliului U.A.S.. și studenții Grigore Bîrsan, Elisabeta Adam, Doina Lateș.A luat apoi cuvîntul tov. Nicolae Vereș, care a subliniat înalta îndatorire patriotică ce revine studenților de a învăța, de a stăpîni temeinic cuceririle științei și culturii. Orașul Tg. Mureș, a arătat vorbitorul, se înscrie printre orașele care au devenit centre universitare în anii regimului democrat-popular, găzduind institute de învățămînt superior care au dat țării pînă în prezent peste 2 500 medici și farmaciști, 1 500 profesori și peste 190 actori și regizori, intelectuali cu o temeinică pregătire profesională, ideologică și politică, care aduc o contribuție prețioasă la, opera de construcție socialistă.

Primit cu vii aplauze de ceî prezenți, a luat cuvintul tovarășul EMIL BODNARAȘ, care a transmis tuturor cadrelor didactice și studenților salutul C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat, al guvernului Republicii Socialiste România și, personal, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al C.C. al P.C.R., cu prilejul deschiderii festive a cursurilor învățămîntului superior.începerea noului an universitar — a subliniat vorbitorul—are loc în condițiile cînd oamenii muncii din țara noastră, strîns uniți în jurul partidului, desfășoară o muncă rodnica, plină de abnegație pentru înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare multilaterală a patriei stabilite de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. și de Conferința Națională a partidului.După ce a trecut în revistă realizările obținute in anii construcției socialiste în dezvoltarea învățămîntului superior, vorbitorul s-a referit pe larg la însemnătatea Directivelor privind dezvoltarea învățămîntului aprobate de Plenara C.C. al P.C.R., din aprilie, ca și la noua lege a învățămîntului adoptată de M.A.N., care au deschis o nouă etapă în viața școlii românești. Perfecționările aduse invățămintului superior — a spus tovarășul Emil Bodnaraș — se înscriu in coordonatele celui mai autentic spirit universitar modern, vizează pregătirea temeinică pentru muncă și viață a unor noi promoții de intelectuali, exponenți activi și cutezători ai științei și culturii înaintate, realizatori conștienți și per- severenți ai sarcinilor construcției socialismului și comunismului in patria noastră.Pregătirea generațiilor viitoare a fost mereu prezentă în conștiința poporului nostru, învățămîntul românesc a dat de-a lungul deceniilor figuri ilustre în numeroase ramuri ale creației materiale și spirituale. Niciodată in trecut, insă, această activitate nobilă nu a cunoscut amploarea din zilele noastre. In anii puterii populare, partidul comunist a ridicat pe o treaptă și mai înaltă tradițiile înaintate ale școlii progresiste românești.O expresie grăitoare în această privință o constituie și centrul universitar Tg. Mureș. Vă sînt cunoscute, tovarăși, bogatele tradiții culturale ale orașului d-voastră făurite din veac în veac, de către oamenii muncii români, maghiari și germaniy care au trăit și muncit împreună' pe aceste meleaguri. Sub ochii noștri, construcția socialistă a determinat un avînt înfloritor fără precedent.Arătînd că, în vremea noastră, o- menirea trăiește o p.-ofundă revoluție tehnico-științifică, vorbitorul a subliniat că aceasta impune în activitatea cadrelor didactice ca o preocupare permanentă urmărirea cu maximum de receptivitate a progreselor științifice și tehnice, pe care cursurile universitare și procesele de învățămînt în ansamblul lor trebuie să le reflecte cît mai cuprinzător. In acest sens, un rol deosebit revine consiliilor profesorale recent alese. Perfecționarea continuă a procesului instructiv-educativ trebuie să constituie principalul domeniu al activității lor.Vorbitorul a remarcat în continuare importanța pe care o are eliminarea practicii cumulului din viața universitară. Printre rezultatele de însemnătate deosebită ale a- cestei măsuri va fi și apropierea tot mai mare a corpului profesoral de activitatea zilnică a studenților,-, ceea ce va duce la consolidarea personalității științifice a acestora. Varietatea mijloacelor prin care profesorii călăuzesc zi de zi pașii studen- țimii noastre pe căile minunate dar grele ale slujirii științei vor contribui incontestabil la plămădirea unor intelectuali competent!, cetățeni con- știenți ai statului nostru socialist.Un aspect important al activității în învățămîntul superior îl reprezintă munca cu studenții care vin de pe băncile școlii de cultură generală și iau pentru prima dată contact cu universitatea. Aceștia vor trebui îndrumați cu deosebită grijă spre a-și însuși în timpul cel mai scurt cele mai eficiente metode de studiu, spre a-și consacra în mod judicios timpul activității de pregătire individuală. Socotim — a spus vorbitorul — că reducerea numărului de examene trebuie să ridice exigența corpului profesoral pe o treaptă superioară.I Totodată, în cuvîntare s-a evidențiat faptul că viitorul specialist, înarmat cu toate mijloacele necesare, nu va putea participa în mod eficient la transformarea conștientă a societății fără o bună pregătire ideologică și politică, fără o cunoaștere temeinică a legilor după care ea se dezvoltă, fără să fie stăpîn deplin pe înțelegerea concepției după care forța conducătoare în statul nostru, P.C.R., acționează. Știm că în acest domeniu am reușit să obținem rezultate bune. Nu vom înceta însă să stăruim asupra realizării în continuare, în condiții șl mai bune a pregătirii ideologice și politice a tuturor intelectualilor.Constatăm cu satisfacție — a arătat în continuare vorbitorul — că în cadrul colectivelor de studenți și cadre didactice din Tg. Mureș, există un puternic spirit de colaborare frățească, studiul în comun constituind unul din mijloacele prin care este consolidată continuu activitatea pentru propășirea patriei. Egalitatea deplină în drepturi intre toți cetățenii țării — statornicită pe baza rezolvării marxist-lcniniste a problemei naționale — reprezintă una din realizările cele mai prețioase ale orinduirii noastre socialiste.Vorbitorul a consacrat o parte însemnată a cuvîntării sale problemelor actuale ale vieții internaționale, consolidării unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, salvgardării păcii omenirii, întăririi continue a independenței și suveranității naționale a țării.
★In încheiere, participanții la adunarea festivă consacrată deschiderii noului an universitar au adresat, într-o atmosferă de puternic entuziasm și atașament fierbine față de partid, o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal.In telegramă se spune, printre altele : „Cadrele didactice și studenții din centrul universitar Tg. Mureș, adunați cu ocazia deschiderii festive \,a anului universitar 1968—1969, neîndreptăm — în acest moment solemn — gîndurile și sentimentele de recunoștință către partidul nostru și Comitetul său Central, care au creat' minunate condiții de muncă și viață tineretului, pentru a deveni specialiști de nădejde, hotărîți să-și închine întreaga ființă progresului și fericirii poporului român.(Continuare în pag. a III-a)
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DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
(Urmare din pag. a Il-a)Folosind acest prilej sărbătoresc, ne exprimăm încă o dată adeziunea și atașamentul deplin față de politica marxist-leninistă a partidului și statului nostru, de dezvoltare a economiei naționale și ridicare continuă a nivelului de viață al poporului, de întărire a unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de promovare consecventă a ideilor păcii și progresului în întreaga lume".In încheiere, în telegramă se arată: „Asigurăm C.C., pe dum-

LAMarți, din primele ore ale dimineții, mii de locuitori, tineri și vîrst- nici, s-au adunat în jurul edificiilor universitare din Dealul Copoului. Orașul întreg participă la sărbătoarea unui nou început de an universitar. Cu acest prilej a sosit la Iași tovarășul CHIVU STOICA, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.în cursul dimineții, tovarășul Chivu Stoica a făcut un prim popas la Universitatea „Al. I. Cuza", însoțit de tovarășii Miu Dobrescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Iași, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu, prof. Traian Pop, adjunct al ministrului învătă- mîntului, de conducători ai organelor locale de partid și de stat. Oaspeții au fost întîmpinați de prof. dr. docent Ion Creangă, rectorul Universității, acad. Cristofor Simionescu, președintele Filialei Iași a Academiei, rectorul Institutului politehnic, prof. dr. Mihai Duca, rectorul Institutului de medicină și farmacie, membri al consiliilor profesorale și senatelor universitare. Cu acest prilej se vizitează aula festivă Mihail Emi- nescu“ si Seminarul matematic, înființat în 1910 de profesorul ieșean Alexandru Myller. acest seminar dispune de una dintre cele mai bogate biblioteci din Eurona, numărînd în prezent peste 30 000 de volume de specialitate. El întreține schimburi ed:toriale cu peste 250 instituții similare din lume. Apoi este vizitat mcȘfernul laborator de fonetică, recent înființat pentru predarea limbilor străine.La Muzeul de istorie a Universității sînt cercetate documente originale, vechi tipărituri, imagini ilustrative pentru principalele verigi ale evoluției învățămîntului superior în Moldova, încenînd cu Școala latină de la Cotnari. înființată în 1561, con- tinuînd cu Școala de la Trei Ierarhi din 1640. cu Academia Mihăi- leană din 1835 si cu fondarea Universității „Al. I. Cuza" în 1860.La Institutul politehnic „Gheor- ghe Asachi". acad. Cristofor Simionescu, rectorul institutului, conduce pe oaspeți în biblioteca si sa]a de. lectură a institutului,,Jri aula festivă. și în laboratorul de macromolecule naturale și sintetice al Facultății de chimie industrială.
A fost vizitat apoi Institutul agronomic „Ion lonescu de la Brad". însoțiți de prof. dr. docent Mihai Ră- văruț, rectorul institutului, oasnetii a& vizitat aici noul complex al clinicilor Facultății de medicină veterinară și de zootehnie.Părăsind Copoul universitar, tovarășul Chivu Stoica și persoanele care îl însoțesc s-au îndreptat spre noul centru universitar al lașului din cartierul „Tudor Vladimirescu". unde pînă în prezent au fost construite și date în folosință cinci cămine studențești cu o capacitate de 400 de locuri fiecare și se mai află în lucru alte trei cămine de aceeași mărime, precum și o cantină unde vor, putea lua masa un număr de 6 000 de studenți. Totodată, au fost urmărite explicațiile prezentate cu privire la amplasamentul viitoarelor clădiri ale Facultății de chimie industrială prevăzută a se construi în imediata vecinătate a complexului studențesc.La orele 11, în sala Teatrului Național „Vasile Alecsandri" a avut loc adunarea festivă consacrată începerii noului an universitar. După cuvîntul de deschidere rostit de acad. Cristofor Simionescu. a luat cuvîntul tovarășul Miu Dobrescu. care a salutat în numele organelor locale de partid și de stat cadrele didactice universitare și pe studenții ieșeni cu prilejul inaugurării unui nou an de învățămînt superior în centrul universitar Iași. Vorbitorul a subliniat că. alături de celelalte centre universitare. lașul constituie o ilustrare dintre cele mal sugestive a preocupării permanente și pline de răspundere pe care partidul și statul nostru o au fată de școala superioară românească, preocupare concretizată si în creșterea impresionantă a numărului de institute. facultăți si secții de specializare, în asigurarea unor condiții corespunzătoare de viață și de muncă pentru studenți. în cuvîntul său. prof. dr. docent Ion Creangă, rectorul Universității, a spus printre altele : „Sîntem cu toții strîns uniți în jurul partidului și a conducătorilor săi în lupta pentru îndeplinirea înaltelor idealuri ale umanității de libertate și de bunăstare, de pace și înțelegere între popoare. Cadrele didactice din Universitate sînt hotărîte să-și consacre și pe viitor întreaga lor capacitate științifică și didactică pentru a da țării specialiști cu o pregătire dintre cele mal temeinice, pentru a forma tineri cercetători înarmați cu metodele cele mai avansate din știința contemporană". în numele studenților a vorbit Teodora Țigă- noiu din anul IV al Conservatorului „George Enescu" : „Ne-am întors în luminoasele amfiteatre schimbați, căci cunoștințele căpătate anul precedent s-au cristalizat pe parcursul unei vacanțe odihnitoare. Sîntem a- cum mai maturi, mai conștienți de locul pe care ni-1 conferă contemporaneitatea. Vom așeza deci pe vechile tradiții culturale ale lașului valori noi, ancorate în realitatea de muncă și luptă. La acest început de an universitar noi, studenții ieșeni, transmitem partidului iubit, întregului nostru popor cele mai calde mulțumiri și recunoștință fierbinte, o dată cu deplina noastră adeziune față de politica partidului nostru". Au mai luat cuvîntul prof. dr. docent Oscar Franche, studentul Constantin Pomîrleanu, ing. Ion Grigoriu, secretarul Comitetului U.T.C. al centrului universitar.

neavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în întreaga noastră activitate, cadrele didactice și studenții din Tg Mureș, români, maghiari, germani și de alte naționalități, vom face totul să ne însușim cuceririle științei contemporane, că vom lupta neobosit pentru a fi demni cetățeni ai patriei noastre, neprecupețind nici un efort, că vom face totul pentru a ne aduce contribuția la îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce ne stau în față, în etapa actuală de desăvîrșire a construcției socialiste în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România".
IAȘIîntîmpinat cu puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul CHIVU STOICA.Vă rog să-mi permiteți înainte de toate — a spus vorbitorul — să vă transmit dumneavoastră, cadrelor didactice și studenților din centrul universitar Iași un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din partea secretarului general ai C.C. al P.C.R., a președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul deschiderii noului an de învă- țămint superior.Este deosebit de plăcut pentru noi să subliniem aportul județului, al orașului Iași la întreaga operă de edificare a socialismului în România, a acestui oraș cu vechi tradiții de luptă revoluționară pentru formarea națiunii române, a statului național, a limbii și culturii noastre, pentru progres și democrație. Partidul și statul nostru dau o înaltă apreciere activității desfășurate de învățămîntul superior, de corpul profesoral și studenți, de organizațiile de partid și tineret din acest străvechi centru, focar al culturii și științei românești, cu bogată experiență universitară. Școala superioară românească, cu vertiginoasa dezvoltare pe care a cunoscut-o în anii socialismului, constituie una dintre cele mai de seamă realizări ale orîn- duirii noi, a cărei menire de înaltă cinste este să pregătească cadrele de specialiști necesare economiei și culturii.După ce a ilustrat dezvoltarea în- vățămintului românesc, în perspectiva rolului său hotărîtor pentru progresul societății noastre, tovarășul Chivu Stoica a arătat că Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind perfecționarea învățămîntului și recenta lege a învățâmintului marchează in istoria școlii românești începutul unei noi etape de dezvoltare. Parte componentă a programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, documentele recente cu privire la invățămint stabilesc principalele obiective actuale și de perspectivă ale procesului complex de pregătire a viitoarelor cadre de specialiști. Elaborate din inițiativa și sub îndrumarea permanentă a conducerii partidului,' pe baza unei largi consultări cu cadrele didactice și specialiștii din diferite domenii ale economiei și culturii, noile documente de partid și de stat asigură, prin realismul și profunzimea lor, creșterea învățămîntului în pas cu dinamismul societății noastre socialiste, concretizează la un nivel superior principiile de bază ale politicii partidului nostru in domeniul culturii. Fundamentarea întregii activități de formare a tineretului pe concepția marxist-leninistă, strînsa legătură a învățămîntului cu cerințele vieții materiale și culturale, gratuitatea lui, garantarea exercitării dreptului la învățătură în limba maternă pentru toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, sînt atribute ale școlii noastre.în continuare vorbitorul a spus : Cerințele economiei și culturii României socialiste, progresul rapid al științei și tehnicii contemporane pun în fața instituțiilor de învățămînt superior sarcini complexe și de o importantă vitală : perfecționareaprofilului specialiștilor prin realizarea unei pregătiri multilaterale înfăptuită în mod diferențiat, în toate sectoarele de învățămînt superior, o maximă receptivitate, mobilitate și capacitate de adaptare rapidă Ia progresele tehnicii, științei și culturii. Programul de propășire a patriei, indisolubil legat de cercetarea științifică, de intensificarea progresului tehnic solicită, de asemenea, învățămîntul superior sub raport didactic dar și

LA TIMIȘOARAUniversitatea și celelalte instituții de învățămînt superior din Timișoara și-au redeschis porțile. Sub arcadele somptuoasei clădiri a Universității, în amfiteatrele și sălile de cursuri de la Institutul politehnic, Institutul agronomic și Institutul de medicină cei 13 000 de studenți timișoreni și-au reafirmat legămîn- tul solemn de a cuceri noi trepte ale științei. Pentru Timișoara universitară, actualul an de învățămînt deschide noi orizonturi ale științei legate de necesitățile dezvoltării economiei și culturii. Ele se concretizează în înființarea primelor secții de subingi- neri de pe lîngă Institutul politehnic, în noua facultate de zootehnie a Institutului agronomic, în noua secție de franceză-română și în secția fără frecvență de studii economice a U- niversității. Noul este prezent și în cele 100 de laboratoare, unde studenții și cadrele didactice au la dispoziție numeroase aparate de înalt nivel tehnic și științific. „O- rășelul studențesc" s-a mărit și el cu încă două cămine cu 800 de locuri, asigurînd pentru noul an de învățămînt cazare șl masă pentru mai mult de 6 000 de studenți. Tot aici a fost dat în folosință un modern complex medical-sanitar studențesc.Tradiționala urare „Bine ați venit !“, înscrisă pe frontispiciul tuturor facultăților Timișoarei universitare ca un semn de gazdă primitoare, cu pasiune tinerească amplificată pe mii de chipuri studențești dau orașului o atmosferă sărbătorească.Ora 9. Mii de studenți și cadre didactice, români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, în- tîmpină' cu flori și urale sosirea în mijlocul lor, la Facultatea de mecanică, cea mai veche școală de in- 

științific. Valorificarea deplină a potențialului de gîndire pe care îl reprezintă cadrele didactice universitare, legarea tot mai strinsă a tematicii științifice de problemele majore ale economiei și culturii, intensificarea cercetării fundamentale, lărgirea colaborării tehnico-științifice dintre cadrele universitare și unitățile de producție constituie în prezent tot atîtea direcții principale ale perfecționării activității științifice desfășurate în oricare institut de in- vățămint superior.Vorbitorul s-a referit pe larg la importanta muncii de educare a studenților, Ia necesitatea creșterii răspunderii întregului corp profesoral față de pregătirea intelectuală și morală a tineretului — modalitate esențială de perfecționare calitativă a procesului instructiv-cducativ în ansamblul său, de realizare a unui contact viu și permanent cu studenții, cu preocupările lor. Promovarea largă a ideologiei marxist-leni- niste — s-a relevat în cuvîntare — este o sarcină de aceeași importanță pentru toți membrii corpului didactic, indiferent de funcția și specialitatea pe care o au. în fiecare institut și facultate este necesar să se ia măsuri hotărîte pentru a asigura — așa după cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — „ca învățămîntul nostru superior să fie un focar de luptă împotriva a tot ceea ce este retrograd și învechit, împotriva tuturor concepțiilor idealiste, mistice, reacționare". Tocmai de aceea, deschiderea noului an universitar impune creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid și de tineret, chemate azi mai mult ca oricind să cultive concepții înaintate despre muncă și viață, să promoveze un climat de exigență și înaltă responsabilitate universitară.Exponentă a unor trăsături specifice națiunii române, școala noastră superioară are menirea să continue și să dezvolte tradițiile naționale, să educe studențimea în spiritul respectului față de tezaurul valorilor materiale și culturale ale poporului nostru, în spiritul patriotismului și al internaționalismului socialist. In această ordine de idei, vorbitorul a subliniat că centrul universitar Iași reprezintă pentru cultura României socialiste unul dintre cele mai de seamă izvoare de cadre. Dispunînd de șase instituții de învățămînt cu 29 de facultăți, el asigură astăzi condiții optime de studiu pentru circa 23 000 de studenți, număr a- proximativ egal cu cel existent în întreaga țară in anul 1938. Este un merit în plus, dragi tineri — a spus vorbitorul — să fiți astăzi mai mult decît oricînd receptivi Ia progresul științei și tehnicii, să prețuiți activitatea creatoare a poporului, să folosiți cu răspundere condițiile de studiu și de viață asigurate de partidul și statul nostru. Pasiunea pentru învățătură, nivelul pregătirii constituie măsura responsabilității voastre sociale.Comitetul Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, exprimîndu-și încrederea în potențialul școlii superioare din Iași, urează cadrelor didactice și conducerilor instituțiilor ițe învățămînt superior cît’mai multe și mai mari succese în nobila misiune de instruire și educare a tinerei generații chemate să ducă mal departe măreția României socialiste.
★Participanții la adunarea festivă au trimis pe adresa C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune : „La acest început de nou an universitar cadrele didactice și cei peste 20 000 de studenți ai vechii cetăți de cultură a lașului sînt pătrunși de înalta valoare și însemnătate a măsurilor recente adoptate de conducerea partidului și statului pentru dezvoltarea învățămîntului în patria noastră, de largul orizont pe care l-au deschis școlii superioare. De aceea, ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a fi demni de marea misiune ce ne este încredințată, continuînd și îmbogățind tradițiile progresiste ale marilor înaintași ai școlii românești.Corpul didactic și întregul tineret studențesc ieșean vă asigură în același timp, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că simt și trăiesc întreaga politică înțeleaptă a partidului și statului consacrată intereselor poporului român, unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Pe deplin convinși de înaltele principii umaniste pe care le promovați statornic în fruntea conducerii de partid și de stat, vă asigurăm de devotament și sprijin neprecupețit".

vățămînt superior din Timișoara, a tovarășului ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Executiv, ah Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Oaspetele, însoțit de reprezentanți ai organelor județene și locale de partid și de stat, este invitat să viziteze noul laborator de hidrotehnică, unde sub îndrumarea prof. dr. Ion Anton, membru corespondent al Academiei, se fac ample studii și cercetări legate de construcția hidrocentralei de la „Porțile de Fier" și de alte domenii ale hidrotehnicii din țara noastră.In continuare, țov. IIie Verdeț și' persoanele care-1 însoțesc vizitează și alte laboratoare, printre care cele de rezistența materialelor, tehnologia construcțiilor de mașini de beton armat, precum și centrul de calcul al Institutului tehnic. Oaspeții poposesc apoi la Universitate. Sînt vizitate mai multe construcții noi din cadrul complexului social-studențesc care oferă noi și grăitoare imagini ale grijii permanente a partidului și guvernului pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale studenților. Peste tot, studenții și cadrele didactice manifestă cu însuflețire pentru partid și conducătorii săi.Ora 11. In sala „Modern" are loc adunarea festivă a studenților și cadrelor didactice din centrul universitar Timișoara, consacrată deschiderii noului an de învățămînt superior. Printre studenți se află ca invitați și elevi din clasa a Xll-a a liceelor din localitate.Adunarea este deschisă de dr. docent Ion Curea, rectorul Universității. Au vorbit apoi prof. Dan Mateescu, decanul Facultății de construcții. Dumitru Mihail, student în anul V la Facultatea de medicină 

veterinară, conf. dr. Helmuth Theill, de la Facultatea de mecanică, prof, dr. Nicolae Dragomir, decanul Facultății de medicină, Carmen Bebe- selea, studentă în anul IV al Facultății de filologie, Gheorghe Costrea- din, student în anul I al Institutului de medicină, care în cuvîntul lor au subliniat recunoștința fierbinte a cadrelor didactice și a studenților timișoreni față de conducerea partidului și statului, pentru grija ce o acordă dezvoltării învățămîntului superior, hotărîrea lor de a răspunde cu cinste sarcinilor ce le revin în noul an universitar.Primit cu puternice aplauze a luat cuvîntul tovarășul ILIE VERDEȚ.în numele Comitetului Central, al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a a- dresat cadrelor didactice și studen? ților din centrul timișorean un călduros salut, felicitări pentru realizările obținute și a exprimat înalta apreciere pe care conducerea de partid și de stat o dau activității desfășurate în învățămîntul superior, muncii pline de abnegație a cadrelor didactice, a organizațiilor de partid și tineret pentru formarea profesională și intelectuală a tinerei generații, pentru educarea ei în spiritul Idealurilor partidului nostru.Subliniind că învățămîntul superior este vital pentru progresul orîn- duirii noastre, vorbitorul a arătat că partidul și guvernul pun un accent deosebit pe dezvoltarea acestuia, pe perfecționarea învățămîntului de toate gradele. Amintind cifrele semnificative ale creșterii numărului de centre universitare, instituții de în- vătămînt superior ș! de studenți în ultimele decenii ca și datele unei dezvoltări care a transformat orașul Timișoara într-unu! din cele mai puternice centre universitare ale țării, elementele ce oglindesc atenția și grija cu care este înconjurată tînăra generație de intelectuali, tov. Ilic Verdeț s-a oprit apoi pe larg a- supra problemelor care își găsesc expresia în directivele C.C. al P.C.R. a- probate de plenara din aprilie 1968 si în Legea privind învățămîntul în Republica Socialistă România. Avînd la bază studiile întocmite din inițiativa și sub îndrumarea permanentă a conducerii partidului, cu participarea unor largi colective de cadre didactice și specialiști din domeniul economie! șî culturii, prevederile directivelor și ale legii reflectă ceea ce experiența învățămîntului a dobîndit mai bun pe plan național și mondial.Dezvoltarea generală a țării deschide în fața studenților noștri perspective minunate ale manifestării largi a capacității lor creatoare. Tineretul studențesc din România nu cunoaște grija pentru ziua de mîine. frămîntărlle tinerilor din țările occidentale. Dnpă terminarea facultății, viitoarele cadre tehnice și economice vor intra în angrenajul uneia din cele mai dinamice economii din lume. Evoluțiile rapide pe plan cantitativ sînt însoțite de modificări calitative profunde, care fac ca nota dominantă a economici noastre să o constituie tehnica șl tehnologia modernă. Să nu precupețim nimic — a spus apoi vorbitorul — pentru a continua acest curs, pentru a ridica la cote șl mai înalte edificiul socialismului în patria noastră.Tovarășul Ilie Verdeț a prezentat apoi preocupările susținute ale partidului și guvernului pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea șl ale Conferinței Naționale privind modernizarea și perfecționarea formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale. Dușman al imobilismului. partidul nostru consideră că trebuie să lucrăm zi de zi pentru desăvârșirea construcției socialiste.Trecînd în revistă principiile politicii externe a partidului și statului, vorbitorul a relevat că dezvoltarea prieteniei și alianței cu țările socialiste reprezintă axul central al preocupărilor noastre și că, în același timp, România promovează relații cu toate statele, indiferent de sistemul lor social, considerînd că fiecare stat — mare sau mic — poartă răspunderea pentru evoluția mondială. Politica externă profund principială a partidului șl statului nostru se bucură de un recunoscut prestigiu internațional, slujește interesele poporului român, cauzei socialismului și păcii în lume. Referindu-se Ia în- suflcțitul atașament dovedit de studenții timișoreni ca și de întreaga noastră studențime față de politica noastră internă și internațională, tov. Ilie Verdeț a arătat că numeroasele întîlniri ale conducătorilor de partid și de stat cu mase foarte largi de oameni ai muncii, desfășurate în ultimul timp, au prilejuit manifestarea într-o impresionantă unanimitate a adeziunii populare de care se bucură această politică.Vorbitorul a adresat studenților timișoreni un vibrant apel de a în

Noul local al Facultății de medicină veterinară din Cluj Foto: M. Andreesca

văța, de a acumula temeinic cunoștințele specialității, de a-și dezvolta aptitudinile organizatorice, exprimîndu-și încrederea că și în viitor ei vor răspunde cu cinste sarcinilor ce le stau în față.Adresîndu-se cadrelor didactice și subliniind realizările lor remarcabile atît în munca instructiv-educativă cU studenții, cît și in cercetarea științifică, vorbitorul a arătat că este necesară o mai strînsă legătură cu unitățile industriale și agricole din orașul Timișoara și din județ, o contribuție sporită Ia rezolvarea problemelor practicii industriale și agricole. Aceasta va ridica și pe viitor valoarea întregului învățămînt, va contribui Ia obținerea de noi realizări de prestigiu în domenii ca electronica și sudura, al mașinilor hidraulice și betonului armat, în genetică, hidroameliorații.în încheiere, tovarășul Ilie Verdeț 
a urat profesorilor și studenților români, maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități care muncesc laolaltă în centrul universitar Timișoara noi și noi succese, sănătate șl fericire, subliniind că partidul șl guvernul vor face totul pentru ca ei să beneficieze din plin de roadele unui învățămînt modern și democratic.

★Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au a- doptat în unanimitate o telegramă de salut adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată între altele : „Cadrele didactice
LA GALA TICu prilejul deschiderii noului an universitar tovarășul MAXIM BERGHIANU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării, a vizitat unitățile de învățămînt superior din municipiul Galați, însoțit de tov. Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Galați, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu, de reprezentanți ai Ministerului Invățămîntu- lui, ai C.C. al U.T.C., oaspetele a făcut marți dimineața primul popas la Institutul pedagogic de 3 ani. Studenții și cadrele didactice de la cel mai tînăr vlăstar al învățămîntului superior din localitate, au făcut o caldă manifestare de simpatie și atașament față de partid, față de conducerea sa. In cei 9 ani de existență, Institutul pedagogic a dat învățămîntului nostru de cultură generală aproape 1 600 absolvenți — profesori de matematică, științele naturii, fizică-chi- mie și de limba română. In prezent, aici învață 1 300 studenți la cursurile de zi și fără frecvență. Ei beneficia- ■ ză de condiții optime de studiu și de viață. Institutul dispune astăzi de 22 laboratoare și ateliere didactice pentru utilarea cărora s-au investit în ultimii ani circa 7,5 milioane lei. Biblioteca are peste 50 000 volume. Rectorul institutului, conf. dr. Ion Teodorescu îi invită pe oaspeți să viziteze principalele laboratoare și săli de cursuri. In laboratorul de științe naturale, excelent utilat, tov. Maxim Berghianu s-a interesat de programele lucrărilor practice ce sînt efectuate de studenți, de modul în care sînt folosite aparatele și materialele, didactice, apreciind strădania cadrelor didactice în a crea condiții cît mai bune de pregătire a studenților. Au mai fost vizitate laboratoarele de chimie, fizică și mecanicăVizita a continuat la Institutul politehnic, unde sînt pregătite cadrele pentru construcția de nave, industria alimentară și piscicultura. In cei 17 ani de existență a institutului aici au fost pregătiți peste 6 000 de ingineri în specialitățile amintite. Oaspeții s-au oprit la cel mal nou laborator al institutului — bazinul de încercări hidrodinami- ce a modelelor de nave pentru construcția căruia s-au alocat din fondurile statului 2 milioane lei. Conf. univ. Eugen Marian a explicat avantajele teoretice și practice ce le prezintă folosirea unui asemenea mijloc de cercetare și experimentare a construcțiilor navale ale viitorului. Principalele instalații ale bazinului în curs de utilare au fost proiectate și executate de către specialiștii din institut. Este vizitat apoi laboratorul de morărit și panificație. Aici tovarășul Maxim Berghianu se interesează de profilul Facultății de industrie alimentară și tehnica pescuitului, de pregătirea viitorilor ingineri, de condițiile de asimilare de către stu- denți a celor mai noi cunoștințe din aceste domenii.Este vizitat apoi laboratorul de nave și instalații de bord, o adevărată uzină în miniatură. Aici studenții au la dispoziție diferite tipuri de motoare pentru nave, instalații pen- 

și studenții din centrul universitar Timișoara, întruniți în adunarea festivă prilejuită de deschiderea noului an de învățămînt superior, își exprimă adeziunea deplină față de politica științifică marxist-leninistă a partidului și statului nostru, întruchipare vie a aspirațiilor supreme ale întregului popor, față de activitatea rodnică și înțeleaptă, plină de dăruire desfășurată de Comitetul Central, de dv. personal scumpe tovarășe Ceaușescu, pentru edificarea socialismului în România, pentru promovarea idealurilor de pace și progres.A.cordînd toată atenția ridicării calitative a cursurilor și seminarii- lor, lucrărilor de laborator șl celorlalte activități practice la nivelul cerințelor progresului tehnico-științific actual și de perspectivă, manifestînd o grijă neslăbită pentru asigurarea unui conținut ideologic corespunzător întregului proces de învățămînt, vom contribui la formarea de noi intelectuali cu o temeinică pregătire de specialitate.Profund încrezători în viitorul luminos pe care poporul român și-1 făurește sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, studenții și cadrele didactice români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități din centrul universitar Timișoara asigură conducerea partidului și statului, pe dv. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că prin întreaga noastră activitate vom contribui la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru".

tru determinarea caracteristicilor teh- nico-funcționale. Conf. univ. Costică Alexandru informează despre preocupările cadrelor didactice pentru legarea cît mai strînsă a cunoștințelor teoretice predate la catedră cu cele practice. Intre institut și șantierele navale din țară s-au stabilit în decursul anilor legături trainice, permanente. Un colectiv al catedrei de specialitate studiază în prezent pe mai multe șantiere navale din țară probleme privind înlăturarea vibrațiilor și zgomotelor pe nave.Rectorul institutului, prof. Iosif Egri, și prof. dr. docent Dumitru Motoc, decanul Facultății de industrie alimentară și tehnica pescuitului, informează apoi detaliat despre preocupările cadrelor didactice privind cercetarea științifică.La amiază, în sala cinematografului „Central" a avut loc adunarea festivă consacrată deschiderii noului an de învățămînt universitar. La a- dunare au luat parte peste 1 300 studenți, cadre didactice, conducători de întreprinderi și instituții, activiști de partid și de stat. Luînd cuvîntul Corneliu Rusescu, decanul facultății de fizică și chimie de la Institutul pedagogic, și Dumitru Bogatu, prodecanul Facultății de industrie alimentară și tehnica pescuitului, au subliniat bucuria și adeziunea unanimă a cadrelor didactice și a studențimii din centrul universitar Galați față de recentele măsuri inițiate și stabilite de partidul și statul nostru în scopul perfecționării învățămîntului superior. De asemenea, în cuvîntul lor, Elena Șerbu, studentă în anul 3 la facultatea de fizică și chimie de la Institutul pedagogic, și Adrian Bejan, student în anul 3 la facultatea de mecanică a Institutului politehnic, și-au exprimat satisfacția și mulțumirea pentru condițiile de muncă și viață universitară create de. partidul și statul nostru. A luat apoi cuvîntul tovarășul Constantin Dăscălescu. Debutul acestui an universitar, a spus vorbitorul, are loc într-un climat de muncă și responsabilitate unanimă a harnicului și talentatului nostru popor care prin faptele sale eroice de fiecare zi își manifestă hotărîrea fermă de a înfăptui exemplar programul complex elaborat de partid pentru edificarea socialismului în România. In continuare, vorbitorul a arătat : Comitetul județean de partid apreciază că în cele două institute de învățămînt superior din orașul Galați s-a creat o tradiție de muncă asiduă atît în rîndul cadrelor didactice cît și al studenților. Cei aproximativ 5 000 de absolvenți ai institutelor de învățămînt superior din orașul nostru, ingineri și profesori, ilustrează eforturile depuse sub semnul responsabilităților cetățenești și profesionale.I’rimit cu vii aplauze a luat apoi cuvîntul tovarășul MAXIM BERGHIANU.Orașul și județul dv., a spus vorbitorul, ocupă un loc din ce în ce mai important în viața ecpno- mică și socială a țării, se manifestă ca un puternic centru industrial și cultural. în anii puterii populare au fost construite pe aceste meleaguri importante obiective industriale printre care se detașează combinatul siderurgic, una dintre cele mai mari 

unități economice ale țări!, dotat cu tehnica cea mai înaltă, Ia realizarea căreia și-au adus o mare contribuție specialiști pregătiți în învățămîntul nostru superior. în ambianța transformărilor adinei pe plan e- cor.omic și social a luat naștere și centrul universitar Galați, creație a regimului nostru. Numărul de studenți mereu în creștere, laboratoarele, atelierele, bibliotecile, dotările social-culturale ale celor două institute de învățămînt superior atestă în modul cel mai elocvent grija partidului și statului nostru de a crea la Galați, ca și în celelalte centre universitare ale țării, condiții cît mai bune de învățămînt și de viață pentru cei care se pregătesc să devină constructori ai societății noastre socialiste.în continuare, tovarășul Maxim Berghianu s-a referit la necesitatea ridicării continue a calității procesului de instruire și educație la nivelul exigențelor socialismului, ale revoluției tehnico-științifice contemporane, învățămîntul trebuie să țină permanent pasul cu cerințele economiei și culturii noastre socialiste, să asigure promovarea celor mai noi și mai înaintate cuceriri ale gîndirii și cunoașterii umane, să stimuleze afirmarea geniului poporului nostru In toate domeniile. Adresîndu-se cadrelor didactice a spus : „După cum se știe, procesul instructiv-cducativ are un caracter unitar, ceea ce impune sporirea răspunderii întregului corp didactic pentru toate activitățile desfășurate în instituțiile de învățămînt superior pentru o cunoaștere adîncă a preocupărilor studenților, a năzuințelor lor, pentru a-i ajuta să înțeleagă problemele complexe ale vieții contemporane, să le judece și să le interpreteze în lumina principiilor partidului nostru".Studențimea, la rîndul ei, a arătat vorbitorul, are înalta îndatorire față de popor, față de construcția socialismului în România de a folosi din plin condițiile create pentru a-și însuși cu sîrguință cunoștințe profesionale și de cultură generală bogate, pentru a deveni specialiști cu o pregătire multilaterală gata să-și pună energia și talentul în slujba construcției socialiste, să înfrunte greutățile, să devină slujitori devotați ai patriei. în cuvîntare s-au făcut ample referiri la sarcinile complexe, la responsabilitatea ce revine organizațiilor de partid și de tineret din învățămîntul superior pentru ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a procesului instructiv-educativ.în continuare, tovarășul Maxim Berghianu s-a oprit asupra unor aspecte ale politicii interne a partidului nostru privind dezvoltarea producției materiale, perfecționarea formelor și a metodelor de conducere și organizare a vieții noastre sociale, pentru adîncirea democrației socialiste, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregului proces de desăvîrșire a construcției socialiste. Cetățenii României, a spus vorbitorul, văd în politica internă și externă a partidului expresia înaltei responsabilități față de interesele poporului nostru, față de cauza unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale și de aceea sînt deplin hotărîți să înfăptuiască neabătut această politică.în încheiere, vorbitorul a spus : „în noul an universitar, do- reso corpului didactic cît mal multe împliniri și satisfacții în activitatea nobilă și de mare răspundere pe care o desfășoară. Doresc studenților ca prin muncă și sîrguință să acumuleze bogate cunoștințe științifice și culturale, să se bucure de tot ceea ce oferă arta și cultura, pentru ca anii studenției să fie cei mai luminoși din viața lor și ca acel „Gaudeamus Igitur" să le rămînă în amintire ca un imn închinat tinereții lor, un imn al anilor cînd s-au pregătit pentru a deveni cetățeni de nădejde ai României socialiste",
★Participanții la adunarea festivă au aprobat cu entuziasm textul unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu. „Profesorii și studenții din centrul universitar Galați trăiesc astăzi un eveniment deosebit în viața lor, deschiderea noului an universitar în condițiile cînd întregul popor român înfăptuiește într-o unitate de monolit politica științifică a partidului nostru, înaintînd hotărît pe drumul construcției socialiste, al întăririi și înfloririi patriei noastre.Avem drept călăuză în munca noastră documente remarcabile ale politicii partidului și statului nostru în domeniul învățămîntului — directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului și noua lege a învățămîntului a căror aplicare va duce învățămîntul nostru de toate gradele pe o treaptă superioară, sporindu-și contribuția la ridicarea spirituală a poporului, la pregătirea cadrelor, la dezvoltarea culturii, științei și tehnicii în țara noastră. Ne exprimăm totala adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, care răspunde în întregime intereselor vitale ale poporului român, asigurînd mersul ascendent al economiei și culturii pe drumul progresului și civilizației".
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ECOLTAREA CARTOFILOR
MRJNE MĂSURI ENERGICE,

MAXIMĂ OPERATIVITATE
In aceste zile, paralel cu numeroase alte lucrări agricole 

de sezon, se desfășoară ți recoltatul cartofilor. Produc
ția de cartofi este bună. Pentru a se asigura o aprovizionare corespunzătoare a populației cu acest valoros 
produs agricol este necesar ca recolta de cartofi să fie 
strînsă cu maximum de urgență, transportată și depozi
tată cu cea mai mare grijă. După datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, pînă la 
sfîrșitul săptămînii trecute, cartofii de toamnă au fost 
recoltați numai de pe 26 la sută din suprafețele cultivate. 
Executarea acestei lucrări este tntîrzlată îndeosebi în 
județele mari cultivatoare de cartofi cum sînt: Covasna, 
Harghita, Mureș, Neamț, Suceava, Brașov. Este ade
vărat, ploile din săptămîna care a trecut au îngreunat 
scosul cartofilor. Ținîndu-se însă seama că lucrările agri
cole de toamnă se aglomerează de la o zi la alta, este 
necesar să se acorde cea mai mare atenție recoltatului, 
transportului și depozitării recoltei de cartofi. Desfășu
rarea acestor lucrări a constituit obiectul unui raid-an- 
cheti în judefele Suceava, Neamț ți Harghita.

întîrzieri nemotivate
Suprafața pe care o ocupă cultura cartofului în cooperativele agricole din județele Suceava și Neamț însumează peste 25 000 hectare. Deși timpul este înaintat, pînă în prezent nu s-au recoltat decît suprafețe mici. Care sînt cauzele ?— Avem de preluat și de expediat către cei aproape 100 de beneficiari mai mult de 150 000 tone de cartofi — ne-a spus tov. Emanoil Dreier, directorul întreprinderii de valorificare a legumelor și fructelor Suceava. Pentru această treabă am organizat 13 centre de preluare, fiecare fiind dotat cu bascule, cîntare zecimale, benzi transportoare, coșuri, rogojini și alte materiale necesare. Putem primi zilnic cîte 5 000 tone de cartofi. în felul acesta întreaga muncă ar dura doar o lună de zile. Dar după ritmul în care lucrăm în prezent lucrările vor dura încă multă vreme. ' . . ,Șl, Intr-adevăr, în cele două săptămîni care au trecut de cînd a început recoltatul cartofilor, la bazele de primire de la Suceava, Rădăuți șl Milișăuți au fost stocate doar 2 700 tone, adică atît cît ar putea primi o singură bază într-o jumătate de zl. Cauza principală o constituie slaba activitate ce se desfășoară în unitățile de producție la recoltat. Din ultima situație statistică, aflată la Direcția agricolă Suceava, rezultă că din cele 18 900 ha cu cartofi au fost recoltate doar 2 770 ha. O situație asemănătoare este și în județul Neamț. Pînă la sfîrșitul săptămînii trecute se recoltase numai 7,8 la sută din suprafața cultivată.Sînt consilii de conducere ale cooperativelor agricole care s-au ocupat cu răspundere si Ia vreme de organizarea muncii la recoltatul șl transportul cartofilor, obți- nîndu-se rezultate bune în această direcție. La Bo- sanci, unde se cultivă a- proane 500 ha cu cartofi, lucrările sînt avansate. Inginerul Ion Ițcuș ne-a informat că. în ultima săptă- mînă, toate forțele din cooperativă au fost mobilizate la recoltatul cartofilor. „Celelalte treburi le putem face pe orice vreme — ne-a spus inginerul — dar cartofii trebuie scoși numai pe vreme bună. Altfel riscăm să pierdem din producție". De aceea, alături de cele 3 mașini de recoltat cartofi, lucrează zilnic pe cîmp cîte 200 de pluguri cu care se scot cartofii la suprafață, iar alte cîteva sute de cooperatori îi sortează și încarcă în cele 7 autocamioane care-i transportă la bazele de preluare de la Ițcani și Verești. Au fost livrate pînă acum 1050 tone cartofi pentru sămînță și 2000 tone pentru consum. Bine este organizată munca și la cooperativa agricolă din comuna Săbăoani, județul Neamț. Ca urmare, aproape jumătate din suprafața de 350 ha cultivată cu cartofi a fost recoltată. Autocamioanele și atelajele cooperativei transportă cantitățile contractate la centrul de preluare din comună.în cele recoltatul cartofilortr-un ritm lent. în Băișești, Cașvana, Pîrdeștii de Jos șl Costîna din județul Suceava, Bo- deștii de Sus, Girov, Mărgineni și Dragomirești din județul Neamț, această lucrare încă nici n-a început, în județul Suceava,exemplu. în timp ce Bosanci se lucreazăplin, la Bunești, unde sînt de recoltat 210 ha cu cartofi, cooperatorii nici nu se gîndesc la așa ceva. „Ne ocupăm deocamdată de asigurarea fdraielor pentru animale, motivează tov. Ni-

colae' Făgăraș, vicepreședintele cooperativei. Vom începe și această treabă în curînd". în acest timp, cele trei mașini de recoltat ruginesc nefolosite la sediul secției de tractoare. Si nu sînt singurele. La Liteni, bunăoară, din cele 6 mașini de recoltat lucrau doar 3. Mașini E 649 am găsit nefolosite șl la cooperativele agricole din Vicovul de Sus, Volovăț, Manolea și Costîna. întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii din județul Suceava dispun și de 82 mașini de tipul M.S.C., dar nici acestea nu sînt folosite pe

motiv că zdrobesc cartofii, în timp ce aceste utilaje stau nefolosite, unele unități le duc lipsa. „Dacă am avea încă 3 mașini am putea termina mai devreme recoltatul — ne-a spus ing. E. Apostol de la cooperativa agricolă din comuna Sfîntu Ilie. Numai cu cele 4 de care dispunem nu putem face față pentru că unitatea noastră, fiind aproape de oraș, duce lipsă de brațe de muncă". Nefo- losirea mașinilor șl a celorlalte posibilități face să întîrzie recoltatul cartofilor și în județul Neamț.într-un ritm nesatisfăcător se desfășoară și preluarea. Tov. George Țărnă, președintele cooperativei a- gricole din comuna Săbă- oani, ne spunea că, pînă la această dată, puteau recolta cartofii de pe întreaga suprafață dacă întreprinderea de legume și fructe Neamț ar fi deschis la vreme bazele de preluare a acestora. Baza de la Săbă- oani a fost deschisă abia la 12 septembrie, adică cu 2 săptămîni mai tîrziu față de data fixată pentru începerea recoltatului.De cîteva zile, în părțile de nord au început ploile de toamnă, care împiedică strîngerea recoltei. Ele au prins pe cîmp însemnate cantități de cartofi în grămezi, care se degradează. De aceea, este nevoie de o intervenție operativă, de măsuri concrete care să ducă la folosirea fiecărei ore bune de lucru pentru a se aduna de pe cîmp întreaga producție de cartofi, pentru a fi livrată beneficiarilor în condiții cît mai bune.

decem-în pre- cartofl se con-

Gheorgha BALTA 
corespondentul „Scînteii*

Sămînță pentru recolta 
viitoare abandonată

In cooperativele agricole din județul Harghita cultura cartofului ocupă o suprafață de aproape 14 000 ha de teren. Direcția agricolă și Uniunea județeană a cooperativelor agricole au întocmit un plan de măsuri potrivit căruia recoltatul cartofilor urmează să fie terminat pînă la 20 octombrie. Pentru a se putea încadra în aceste termene, pe lîngă mijloacele proprii de recoltare și de transport ale cooperativelor agricole, întreprinderile de mecanizare a agriculturii pun la dispoziția acestor unități aproape 300 de mașini tip E 649. De asemenea, pe lîngă mijloacele de transport locale s-au luat măsuri în vederea completării parcului auto cu încă 50 de autovehicule.Recoltatul cartofilor a început în circa 35—40 de cooperative agricole din

județ. Suprafețele recoltate reprezintă numai 739 ha. Din cauza desfășurării lente a recoltării cartofului nici lucrările de însilozare și cele de transport nu pot fi executate potrivit cerințelor. Unele cooperative a- gricole, cum sînt cele din Atid, Bisericani, Atia, Ciuc Sîngeorgiu etc. nu au folosit nici măcar putinele zile bune de lucru grăbi recoltatul, puteau obține mai bune în ceaceastă importantă lucrare o dovedesc rezultatele cooperativelor agricole Sîn- timbru șl Sîncrăieni din a- propierea orașului Miercurea Ciuc. Altfel stau lucrurile la cooperativa agricolă Ciceu, unde din cele 230 ha cartofi s-au recoltat abia 10 ha. Dacă în aceste unități se va menține ritmul actual, recoltatul car-

pentru a Că se rezultate privește

tofului se va termina numai la sfîrșitul Iul brie.Cu toate că plnă zent cantitățile de recoltate sînt mici,stată lipsă de răspundere pentru soarta , producției obținute. La cooperativa agricolă din Bancu, potrivit sondajelor făcute, se așteaptă o recoltă record. Inginerul de aici ne-a a- rătat cîțiva cartofi cîn- tărind fiecare circa 1 kg. Dar aici cartofii de pe cele 5 ha recoltate stau împrăș- tiați pe cîmp. La întrebarea de ce nu se interesează de acoperirea acestor însemnate cantități de cartofi ni s-a răspuns că beneficiarul, „Agrosem“-Tg. Mureș, nu le-a pus la dispoziție rogojini, paie sau alte materiale pînă cînd cartofii vor fl ambalați în saci și transportați la locul de depozitare. în timp ce discutam cu conducerea a- cestei unități, termometrului de zero grade.Președintele vei agricole din Sînmartin ne-a arătat indignat că, la baza de recepționare „A- grosem", care se găsește la gara Sînsimion — circa 5 km — uneori cartofii nu sînt primiți deoarece lipsește beneficiarul. Din a- cest motiv, de circa două săptămîni cooperativa a- gricolă din Sînmartin are „depozitate" pe cîmp circa 1000 de tone de cartofi ambalați In saci. „Dacă nu-i putem livra In timp scurt — spune președintele — vor putrezi nu numai cartofii, cl șl sacii. Asemenea stări de lucruri în privința transportului se constată și în alte locuri. Această situație de netolerat se menține într-o zonă care trebuie să asigure peste 30 la sută din necesarul de sămînță de cartofi al țării. Ce are de spus față de această situație conducerea „Agrosem" 7Destul de neplăcută era priveliștea rampei de descărcare a sacilor tn gara Tușnad. Ing. Alexandru Antal, șeful secției din Mier- . curea Ciuc a „Agrosem"- Tg. Mureș, ne-a relatat că o bună parte a cartofilor de sămînță trebuie să fie depozitată pe pămînt, deoarece I.L.F. nu cedează suprafața rampei de încărcare, deși nu are decît parțial nevoie de ea. Asemenea neînțelegeri trebuie grabnic înlăturate.Din cele constatate In unitățile vizitate se desprinde că cele mai serioase deficiențe în zona Ciucu- lui de Jos există la depozitarea și transportul cartofilor recoltați. De aceea, se impune ca, în timpul cel mai scurt. Consiliul Superior al Agriculturii să ia măsuri urgente pentru rezolvarea problemelor legate de preluarea celor 2800 tone de cartofi de să- mînță.

mercurul sa apropiacooperati-

L DEAKI
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

mai multe locuri și transportul se desfășoară în- nepermis de

de la din

unei încărcături cu circa 55 la sută fier și îmbogățirea aerului insuflat cu oxigen, s-ar obține numai la furnalele de la Combinatul siderurgic Hunedoara o producție sporită de fontă cu aproximativ 300 000 tone pe an, iar consumul de cocs s-ar reduce cu 100 000 tone pe an, diminuîn- du-se astfel și importul de cocs. A- semenea rezerve sînt și la celelalte combinate înzestrate cu furnale de mare capacitate.Ridicarea performanțelor tehnice și economice ale utilajelor și agregatelor siderurgice trebuie privită și prin prisma îndeplinirii sarcinilor ce revin uzinelor și combinatelor noastre în domeniul creșterii producției de oțeluri superioare și valorificării mai eficiente a metalului. Construirea unui nou centru de oțeluri aliate, prevăzut cu cuptoare electrice și cu o linie combinată de profile mijlocii și ușoare, va contribui într-o perspectivă apropiată la satisfacerea mai bună a cerințelor economiei de oțeluri cu caracteristici superioare. Concomitent, este necesar totuși să urgentăm lucrările pentru mărirea capacității oțelăriel electrice de la Hunedoara, precum și pentru modernizarea unor linii de laminoare de la uzina „Laminorur‘-Brăila, combinatele siderurgice Reșița și Hunedoara.Eforturi sporite sînt necesare, de asemenea, în vederea perfecționării activității de întreținere și reparații și asigurării mai operative a pieselor de schimb. Deosebit de eficientă s-a dovedit acțiunea de organizare centralizată a compartimentelor de întreținere și reparații, experimentată mai întîi la uzina „Victoria“-Călan și extinsă apoi la uzina „Oțelul Roșu", uzina metalurgică „Grivița" din Capitală, întreprinderea „Carbochim“-Cluj șl în alte unități. Concentrarea mașinilor- unelte într-un atelier central la uzina „Victoria“-Călan a permis

creșterea indicilor de utilizare a a- cestora, satisfacerea mai promptă cu piese de schimb de bună te Și timpul furnale s-a redus anul acesta cu 5 la sută, iar la cuptoarele de fluidizare cu 35 la sută. Efecte economice importante a determinat organizarea unei secții centrale de reparații și montaj agregate siderur-

a lucrărilor reparații. Pe afectat calita- de întreținere această bază, reparațiilor la
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Cum 
vagon7 
spui: simplu. Un flux 
tehnologic continuu în 
care, într-o hală de 
sablaj intră materia 
primă, iar la capătul 
unui lung șir de 
operații ies vagoa
nele montate, vop
site, purtînd pînă și 
însemnele matricole. O 
turnătorie de oțel, o 
turnătorie de fontă, 
secții prelucrătoare, 
secții de montaj, în 
sfîrșit, un buchet de 
servicii și secții în ca
re mii de oameni în
tregesc, piesă cu pie
să, viitoarele vagoane 
consumînd pentru asta 
efort fizic, inteligen
ță. Există totuși aici 
ceva aparte, ceva care, 
date fiind condițiile 
speciale ale uzinei, a 
căpătat o extindere 
mai mare: sectorul de 
concepție, un adevă
rat institut de proiec
tări. Un institut de 
proiectări care lu
crează în exclusivita
te pentru uzina 
vagoane. Drumul 
la planșetă la rampa 
produselor finite se 
săvîrșește în același 
spațiu; proiectanții — 
cei care imaginează 
formele și articulații
le viitoarelor vagoane — își încrucișează pașii, trăiesc sub ace
lași acoperiș cu mun
citorii care duc pînă 
la capăt gîndul așter
nut în linii și formu
le pe hîrtia de calc. 
Apropierea dintre ei, 
întîlnirea lor pe tim
pul fertil al aceluiași 
obiectiv al muncii dă 
naștere unei interfe
rențe fericite, unei in
teracțiuni continue și directe.Dintr-o sală a plan
șetelor, de la ferestre
le etajului trei al u- nei noi clădiri, se vede o parte a uzinei, cu 
mișcările aparent încete pe care le exe
cută piesele mari ce 
se vor așeza în struc
tura vagoanelor de 
călători. Vagoanele 
care și-au încheiat 
faza de concepție și se află acum pe banda de fabricație; se 
nasc chiar sub privi
rile celor care le-au 
imaginat și care acum 
plăsmuiesc alte vise 
tehnice, înscriu pe o- 
ceanul alb al hîrtiei 
navele altor călătorii...

In uriașa sală e li
niște: gîndurile nu fac 
zgomot; și totuși se a- dună într-un fluid, 
într-o energie nevă
zută astfel încît pașii 
pe care-i străbați aici 
îți dau sentimentul ri
nei înaintări printr-o 
materie tăcută, prin- 
tr-un timp electric. 
Planșetele așezate pa
ralel, în două lungi 
șiruri, preiau parcă, 
una de la alta, pe al-

de de

bul suprafețelor de 
lucru, detaliile unui 
uriaș trup asupra că
ruia se execută acum 
operația cardinală a 
genezei. Oameni în 
halate albastre, tineri 
și vîrstnici sînt demi
urgii acestei geneze. 
Cu doi dintre ei am 
stat de vorbă desprin- 
zînd astfel din spa
țiul planșetei un crîm- 
pei din materia vie a 
gîndurilor.

Tînărul proiectant 
Mihai Scorțeanu și-a 
smuls creionul de pe 
hîrtie cu un gest greu 
de reprodus, era ca și 
cum creionul ar fi fost 
reținut acolo de o for
ță nevăzută de sub ac
țiunea căreia trebuie 
scos cu prudență. Lu
crează la un vagon 
special din al cărui 
contur general nu pu
tem vedea aici decît 
fragmente ce nu au 
pentru noi nici o sem
nificație. Noi le ve
dem aplatizate, le ve
dem ca un conglome
rat de linii... I-am 
mărturisit această im
presie.

— Pentru mine a- 
ceste linii au altă via
ță. Eu le văd în spa
țiu; uneori, cînd sînt 
mai absorbit am chiar 
senzația că dacă le a- 
ting am să simt oțe
lul rece. După mine, 
asta este o condiție a 
muncii de proiectant. 
Abia tind poți avea 
asemenea trăiri ți se 
oferă din plin satis
facția, unică pentru un 
proiectant, a materia
lizării viziunilor tale. 
O piesă proiectată, un 
vagon la proiectul că
ruia ai lucrat și care, 
după ce a parcurs flu
xul tehnologic al uzi
nei iese, sub formă 
finită, la capătul liniei, nu mai este pen
tru tine o surpriză ci o confirmare a mun
cii, a valorii tale. Lu
crez de cîțiva ani aici 
și am avut prilejul să 
trăiesc de cîteva ori 
aceste clipe. Am lu
crat, de exemplu, la 
sistemele de încălzire 
ale vagonului de că
lători — evident cel 
mai complex produs 
al uzinei noastre. Am 
asistat la probele sis
temelor de încălzire și am trăit senzațiile 
de care 
Cred că 
pentru 
tant...

La planșeta 
turi lucrează 
nul acestui 
decanul de vîrstă ai 
proiectanților din uzi
nă, Vasile Comșa. Lu
crează de 32 de ani 
ca proiectant de va
goane de cale ferată. 
32 de ani în fața 
dreptunghiului alb al 
planșetei, în spațiul 
căruia — spațiu uriaș 
cînd pătrunzi în inti
mitatea lui — un om 
a trăit ca într-un 
imens ocean cosmic 
populat de idei tehni
ce și în care s-au con
turat întrupîndu-se.

vă vorbesc, 
este 
un

esențial 
proiec-

de ală- 
vetera- 

serviciu,

din nebuloasele fan
teziei și formulelor 
matematice, mii de 
corpuri metalice de 
cele mai complicate 
forme, de cele mai 
diverse volume. El e și un reputat inven
tator din a cărui ima
ginație s-au născut 
multe din sistemele, 
din dispozitivele care 
dau particularitate și care măresc gradul de 
modernitate al vagoa
nelor românești. Lu
cra acum la un sistem 
ingenios de glisare și 
conjugare a ușilor de 
acces dintr-un vagon 
intr-altul, la vagoane
le de călători. Siste
mul conceput de el în
lătură deficiențele tu
turor sistemelor apli
cate pînă acum ofe
rind, în plus, posibili
tatea unui efort mi
nim cerut călătorilor 
pentru deschiderea u- 
șilor. Discutînd des
pre aceste lucruri, o- 
mul acesta albit de 
pulberea stelară a 
creației, a făcut, la un 
moment dat, un ocol, 
o divagație ce se în
lănțuia firesc în prin
cipiile despre care 
îmi vorbea.

— In toți cei 32 de 
ani am fost într-un 
contact permanent cu 
uzina, cu muncitorii, cu maiștrii care dă
deau viață proiectelor 
mele. Contactul aces
ta a fost una dintre 
condițiile de bază ale 
muncii mele. Nu nu
mai că un proiect tre
buie' urmărit îndea
proape pînă la trans
punerea lui în metal, 
în formele finite, dar 
din contactul cu cei 
care execută această 
operație se nasc idei noi. Oamenii aceștia 
au experiența și gîn
durile lor. Ei te co
rectează sau îți oferă 
o idee, îți formulează 
o cerință impusă de 
practică. Eu sînt 
pasager cunoscut 
vagoanelor care 
nasc în uzină. Călă
toresc tn ele, Imagi
nar, o dată cu mun
citorii care le dau înfățișare și viață.

Părăsind sala aceas
ta am străbătut din 
nou halele de pro
ducție ale uzinei. Am 
văzut astfel, din nou, 
vagoanele ce se năș
teau pentru diverse 
destinații: vagoane
mari de marfă, aco
perite, pe patru osii, 
pentru 60 de tone și pentru viteze de peste 100 de km pe oră, 
vagoane de comandă 
specială, vagoane pen
tru siderurgie, vagoa
ne dozatoare... în I960 
s-au introdus în fa
bricație 13 tipuri noi 
de vagoane. Ele plea
că din uzină cu su
tele și pornesc dueînd 
dintr-o parte în alta 
a țării și a lumii în
cărcătura prețioasă a 
muncii și mesajul de 
creație al celor ce 
le-au dat naștere.

un 
al 
se

UN FACTOR
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MODERNE
Convorbire cu prof. dr. Gheorghe CHIȘLEAG

președintele Societății de radiologia din Republica Socialistâ România

Pe fundalul vieții moderne se conturează cu tot mai multă pregnanță simbioza între medicină și tehnică. Vastul domeniu al radiațiilor, de pildă, este studiat cu perseverență, sub raportul utilității și al nocivității, al aplicațiilor posibile în medicină. Conferința națională de radiologie, care s-a desfășurat zilele a- cestea în București, cu participarea a peste 400 de specialiști din țară și a unui grup de cunoscuți specialiști din străinătate (Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, R.D.G., R.F.G., Elveția, Franța, Olanda etc.), a constituit un prilej de a ne adresa profesorului dr. Gheorghe Chișleag, de la Institutul medico-farmaceutic Iași, președintele Societății de diologie din Republica Socialistă mânia și al Comitetului de ganizare al acestei importante manifestări științifice, cu rugămintea de a ne vorbi despre problemele actuale ale acestei ramuri a medicinii.— Pe ce linie se dezvoltă în momentul de față radiologia ca știință 7— Pînă nu de mult, se considera că medicina și-a epuizat posibilitățile de investigare și terapie cu ajutorul razelor. Se vorbea chiar de un impas al radiologiei. Dezvoltarea rapidă a tehnicii, îndeosebi a electronicii, a determinat o cotitură și în acest domeniu, deschizînd noi posibilități în radiodiagnostic și radioterapie. Aparatura modernă, realizată în ultimii ani, a permis ca, de la studiul static al diverselor organe și sisteme și al afecțiunilor lor, să se treacă la abordarea dinamicii, a funcționării lor. în condiții normale și patologice.înlocuirea vechiului tub de raze X cu unul mult perfecționat, bazat pe principii noi, introducerea în practică a unor substanțe chimice care, injectate pacientului, creează pe imagine contraste bine pronunțate, făcînd să apară o multitudine de detalii înainte invizibile, au lărgit enorm posibilitățile radiologiei. Recent, a fost realizat ecranul electro- no-optic, care oferă imagini mult mai clare, făcînd posibilă transmiterea lor chiar și pe ecranul de televiziune — ceea ce permite examinarea imaginilor de la distanță, de către o întreagă echipă de specialiști. Tehnica modernă permite, de asemenea, înscrierea Imaginilor radiolo- gice pe o peliculă cinematografică sau pe o bandă magnetică, îngăduind examinarea lor ori de cîte ori este nevoie șl diminuînd necesitatea iradierii repetate a bolnavului, respectiv a personalului medical.Radiocinematografia, radiomanometria și alte derne, ne permite să _________ __plus de informații asupra proceselor din organism. Totodată, anumite dispozitive electronice și optice servesc pentru a scoate în evidență, chiar și pe radiografiile clasice, structurile care, în acel moment, prezintă interes pentru cercetător sau medic. Ca un nou pas înainte, se anunță radiografia în culori și prezentarea, tot în culori, cu o multitudine de amănunte, a leziunilor. Noile metode au permis să se descopere legături șl derivații vasculare necunoscute înainte, în special In creier, plămîn și rinichi. Concep-

din ra- Ro- or-

asociată cu metode mo- obținem un

că reperele sînt unicate sau se execută într-un număr redus de exemplare. Apoi, o serie de piese care necesită prelucrări pe mașini speciale nici nu pot fi realizate, unitățile fiind obligate să apeleze la colaborarea cu uzine constructoare de mașini. Au fost situații cînd, pentru asemenea piese, reparațiile de agregate s-au prelungit multe zile, irosindu-se în zadar o parte din capacitatea lor de pro-

sa de capacități de prelucrare în blumuri, iar pentru anul viitor se estimează un anumit deficit de capacitate la prelucrarea oțelului în țagle. De bună seamă, aceste necon- cordanțe diminuează simțitor gradul Depus să asigure judicioasă tente
de utilizare a agregatelor, aceea, ministerul și-a o corelare a capacităților în întreprinderi, pe

pro- mal exls- cit
Putem folosi mai bine potențialul

tehnic al siderurgiei

gice la combinatul din Reșița, care a dus la o economie de forță de muncă de circa 400 salariați.Desigur, acțiunea amintită de concentrare a activității atelierelor mecanice în uzinele și combinatele siderurgice a dat rezultate pozitive, contribuind la acoperirea într-o pondere sporită a necesităților proprii de piese de schimb. Aceasta nu trebuie socotită, totuși, decît o măsură de moment, tranzitorie. în- trucit industria siderurgică se dezvoltă în permanentă, va trebui să se studieze posibilitatea profilării unor uzine, coordonate de ministerul nostru, numai pe producția de piese de schimb pentru industria metalurgică. O asemenea măsură se impune din mai multe motive. In primul rînd, gradul de utilizare a numărului însemnat de mașini-unelte din dotarea uzinelor și combinatelor noastre este scăzut uneori, dat fiind

ducție. Specializarea unor uzine în fabricație de piese de schimb pentru metalurgie, înzestrate corespunzător, ar da posibilitate reală uzinelor siderurgice să-și concentreze eforturile spre producția lor de bază — fontă, oțel, laminate — reducîn- du-și sectoarele prelucrătoare proprii la nivelul necesităților de întreținere. Aceasta va contribui, de asemenea, Ia reducerea importului de piese de schimb, care necesită în prezent însemnate eforturi valutare.Industria siderurgică întîmpină și alte dificultăți care împiedică, în- tr-o măsură, să se înscrie cu rezultate superioare înamai ales, capacități Hunedoara și Reșița. Din a- cauză, în ultimii doi ani au

de 1 000 mm de la Hune- în urma intrării în noului bluming de 1300 va putea fi utilizat malȘilaminor de să prelucreze de oțel a com- prin elimina- lingourilor decreșterea eficien- producției. Este de necorelarea de producțieței economice vorba, unor de la ceastărezultat disponibilități de fontă și anul trecut de oțel lingou, din lip-

posibil integrarea producției lor. în acest scop, se studiază în prezent modalitatea de integrare a producției combinatului reșițean prin transferarea și montarea laminorului bluming doara — funcțiune a mm, acestarațional la Reșița — precum prin montarea unul profile grele care întreaga producție binatului. Numai rea transportuluila Reșița la Hunedoara și invers, a blumurilor de la Hunedoara la Reșița, se apreciază că se va realiza o economie anuală de peste 35 milioane lei. Se studiază, de asemenea, măsurile necesare pentru integrarea producției la „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii, prin ex-

tinderea oțelăriel existente șl montarea unui laminor degrosisor.Măsurile amintite vor trebui însoțite de o intervenție mai eficace în ce privește programarea rațională a producției în fiecare uzină și combinat metalurgic. Cunoașterea cu întîrziere și cu aproximație a sortimentelor din partea beneficiarilor, modificarea listelor acestor sortimente pe parcursul desfășurării planurilor trimestriale au dus în unele cazuri la laminarea de loturi mici, la schimbări dese de cilindri, re- ducînd posibilitățile de folosire extensivă a capacităților de laminare. Pentru eliminarea acestui neajuns este necesar să generalizăm sistemul de planificare operativă a producției prin programe-cadru trimestriale pe linii de laminare, să introducem metode moderne de optimizare a programării producției, metode care pot fl aplicate cu succes și la raționalizarea stocurilor intermediare șl de produse finite, a sortimentelor de laminate pe calități, tipuri și dimensiuni. Ar fi o- portun de studiat, în perspectivă, posibilitatea creării unor rezerve de capacitate care să permită satisfacerea promptă a unor nevoi urgente ale economiei, fără a deregla programele de producție, acestea, însoțite și deunor baze de desfacere rațional amplasate teritorial șl specializate pe anumite sortimente și dimensiuni de produse siderurgice — acțiune ce face parte din ansamblul măsurilor preconizate pentru îmbunătățirea sistemului de aprovizionare și desfacere a materialelor și produselor în întreaga economie — vor avea efecte favorabile multiple asupra creșterii producției de metal, a eficienței întregii activități economice a colectivelor din industria siderurgică.

Iar toate organizarea

țiile noi ca șl perfecționarea tehnicii de examinare, studierea afecțiunilor pe diferite faze, depistarea unor leziuni organice infime au determinat noi interpretări în boli ale plămîni- lor, aparatului cardiovascular, tubului digestiv, ficatului și căilor urinare, în multe boli ale scheletului, subliniind valoarea științifică fundamentală a cercetării radiologice.— Cum considerați rolul medicu- lui-radiolog în condițiile noi, create de tehnica modernă 7— Medicul-radiolog continuă să fie un colaborator prețios al clinicianului. Mijloacele de investigație mult perfecționate de care dispune fac să apară însă într-o lumină nouă posibilitățile lui în domeniul cercetării științifice. Un rol deosebit îi revine în diagnosticul precoce al unor afecțiuni, cînd nu există încă simptome precise. Ținînd seama de rolul tot mai important al radiologiei în medicina preventivă și curativă, pe scară mondială, se apreciază că în 1975 va fi nevoie de trei ori mai mulți radiologi decît sînt în prezent. De acest fenomen ar trebui să ținem seama și noi. Consider că, pentru satisfacerea necesităților noastre de cadre, ar trebui ca 20 la sută dintre absolvenții' facultăților de medicină să se dedice radiologiei. Se observă ‘ "
a numărului dreaptă spre cauze pare a fi faptul că Radiologul este menținut și considerat subaltern în activitatea de spital, că desfășoară o muncă zilnică de rutină, care nu mai lasă loc preocupărilor științifice, că afirmarea sa ca specialist pretinde o pregătire susținută și continuă, pentru a. se menține în actualitate. Aceasta este cu atît mai important, cu cît radiologului de astăzi i se cere o cunoaștere perfectă a aparaturii complexe care 1 se pune la dispoziție. a unor date fundamentale de matematică, fizică, chimie și biologie, fără a mai vorbi de cunoașterea corespunzătoare a patologiei medicale și chirurgicale.Cred că în faza actuală se Impune tot mai mult organizarea activității științifice în echipe structurate, alcătuite din radiologi și clinicieni, ingineri si fizicieni, în servicii unice, bine dotate. Din păcate, •enii nu acceptă vicii centralizate, dispersarea aparaturii, la utilizare?- ei intermitentă și îngreunează dotav rea unităților medicale la nivehițl, cerințelor moderne. înființarea unor astfel de servicii, afectate și cercetării științifice fundamentale, ca și celei medicale mai necesară, perfecționează mai scumpă scumpă la fiecare 10 ani), în timp ce termenul uzurii morale se scurtează, în același interval, de 3—4 ori. în asemenea condiții este, desigur, recomandabilă folosirea cît mai intensă a unei aparaturi cît mai moderne.— în contextul arătat, care au fost deci obiectivele Conferinței naționale de radiologie 7— Consider drept principal obiectiv al ei încurajarea activității științifice în domeniul radiologiei, ca și orientarea spre aplicațiile practice. Lucrările conferinței erau centrate pe două teme : radiodiagnosticul funcțional și radioterapia funcțională. Prima temă se referea la studiul radiologie al modificărilor funcționale, asociate celor anatomice, și ai caracterelor lor în diferitele stadii evolutive ale bolilor respective. In cadrul conferinței noastre s-au discutat și adîncit simptomele funcționale legate de suferința diferitelor aparate, sisteme și organe, oferind indicații prețioase de tratament.Tema a doua, legată de radioterapie, a fost, de asemenea, foarte importantă, întrucît premisele ei teoretice nu sînt complet elucidate. Radioterapia cu efecte funcționale își găsește încă aplicare în unele dermatoze, astm bronșic. afecțiuni endocrine, tulburări circulatorii în diabet etc. S-a accentuat că ea trebuie axată mai mult pe aspecte oncologice și mai puțin pe cele benigne. Radioterapeutul modern, în afară de cunoașterea perfectă a posibilităților pe care i le oferă aparatura, trebuie să fie la curent și cu valoarea citostatisticilor, hormonilor, steroizilor, cunoscînd momentul optim al asocierii lor cu radioterapia. în acest domeniu au început, de altfel, să fie utilizate a- parate noi, în stare să producă energii înalte — betatroane și acceleratori liniari, care, se scopie — precum și rate de telegammaterapie, cu cobalt 60 sau cesiu 137.La conferință au avut loc și discuții „la masa rotundă", privind folosirea izotopilor radioactivi în medicină, insistîndu-se în special asupra scintigrafiei, o metodă nouă bazată pe însușirea unor organe de a capta anumiți izotopi și de a semnala apoi, prin radiațiile acestora, conformația normală sau patologică a organului respectiv.în concluzie, putem spune deci că, prin lucrările sale, conferința a contribuit la o mai bună cunoaștere a mijloacelor tehnice moderne, la lărgirea utilizării lor în „defecto- scopia umană".

însă o celor care radiologie. scădere . se îr-Una dp-

clinici- asemenea ser- ceea ce duce la

practice, este cu atît cu cit aparatura se mereu și devine tot (de patru ori mai

în afirmă îndeosebi în noitehnică, defecto- apa-

Gheorghe BARBU
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Cronica zilei
TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, o telegramă 
prin care mulțumește pentru felici
tările ce i-au fost trimise cu prile
jul celei de-a 23-a aniversări de la 
crearea Republicii Democrate Viet
nam.

ÎNCHEIEREA vizitei 
ÎN DANEMARCA 

A TOVARĂȘULUI 
POMPILIU MACOVEI

La 30 septembrie a luat sfîrșit 
vizita oficială în Danemarca a pre
ședintelui Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei.

Cu această ocazie, ministrul da
nez al culturii, K. Helveg Peter
sen, a oferit o masă în cinstea 
oaspetelui român. Au luat parte 
președintele parlamentului danez, 
Karl Skytte, vicepreședintele par
lamentului, Morten Lange, depu- 
+ați, funcționari superiori din Mi
nisterul Culturii. Au fost prezenți 
ambasadorul României în Dane
marca, Gheorghe Ploeșteanu, și 
alți membri ai ambasadei.

In timpul șederii sale în Da
nemarca, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă a 
vizitat instituții soci al-cul turale 
din Copenhaga și din alte orașe 
și a avut convorbiri cu conducă
torii acestora și cu diverși specia
liști. Convorbirile purtate cu mi
nistrul danez al culturii au evi
dențiat dorința comună și posibi
litățile existente în vederea lăr
girii continue a schimburilor cul
turale și artistice dintre cele două 
țări.

La 2 octombrie la Ministerul A- 
facerilor Externe a avut loc schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Acordului între Republica Socia
listă România și Republica Austria 
privind acordarea de taxe vamale 
preferențiale, semnat la Viena, la 
28 februarie 1968.

Din partea romană schimbul a 
fost efectuat de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea austriacă de 
Eduard Tschop, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Aus
triei la București.

Au fost de față funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului Ex
terior, precum și membri ai amba
sadei austriece.

★
Delegația Federației combatanți

lor antifasciști din Republica So
cialistă Cehoslovacă, condusă de 
Josef Husek, președintele Comite
tului Central al Federației, care la 
invitația Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist face o vizită de răspuns în țara 
noastră, a avut în dimineața zilei 
de 2 octombrie o întîlnire cu repre
zentanții Comitetului, în frunte cu 
general de armată Iacob Teclu, 
președinte, și cu reprezentanții 
conducerii Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști din România, în 
frunte cu Nicolae Guină, președin
tele Comitetului.

Intr-o atmosferă prietenească, 
participanții la întîlnire s-au in
format reciproc asupra activității 
organizațiilor respective.

In aceeași zi, delegația a depus 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Luptei pentru Libertatea 
Poporului și a Patriei, pentru So
cialism și la Monumentul Eroilor 
Patriei.

Delegația a vizitat Fabrica de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești.

(Agerpres)

Primire 
la Consiliul 
Economic

Președintele Consiliului Econo
mic, Manea Mănescu, a primit 
miercuri delegațiile celor 22 de 
țări participante la Sesiunea in
ternațională pentru prelucrarea 
electronică a informațiilor, organi
zată sub auspiciile Organizației 
Națiunilor Unite, La primire a asis
tat Constantin Ionescu — directo
rul general al Direcției Centrale de 
Statistică, vicepreședinte al Consi
liului Economic.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în problemele or
ganizării sistemului informațional 
economic, a. ciberneticii economice, 
a sistemelor de prelucrare a infor
mațiilor, a metodelor moderne de 
analiză și programare, de utilizare 
a mașinilor electronice în organi
zarea producției și a muncii și în 
conducerea activității economice.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador al 
Republicii Socialiste România 
în Regatul laosului

Prin decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Constantin Băbea- 
nu, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Democrată 
Vietnam, a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialis
te România și în Regatul Laosu
lui, cu reședința la Hanoi, în lo
cul tovarășului Ion Moangă. care 
a fost rechemat în centrala Mi
nisterului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Expoziția „Columna lui 
TraiA’fi", organizată la Mu- 
zeullcfe istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Ro
mânia din șos. Kiseleff nr. 3 
(intrarea prin Bd. 1 Mai), poa
te fi vizitată : marți și joi de 
la 10 la 14 ; 16—20 ; miercuri 
și vineri de la 16 la 20 ; sîm- 
bătă de la 10 la 14 ; duminică 
de la 8 la 20. Luni închis.

Adunare consacrată aniversării

R. P. Chineze

vremea

La cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-chineză" 
din comuna Muntenii-Buzău, jude
țul Ialomița a avut Ioc, miercuri 
după-amiază, o adunare consacrată 
celei de-a 19-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Chineze.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
organelor locale de partid și de 
stat, numeroși țărani cooperatori.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Chineze.

Despre însemnătatea evenimen
tului au vorbit Gheorghe Ghiță, 
președintele cooperativei și Ma Șiu 
Șîn, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Chineze la București. 
In continuare a fost prezentat un 
film artistic.

In cinstea oaspeților, cooperatorii 
au oferit o masă. (Agerpres)

SPORT
Scor „alb" (0-0) cu Leixoes

F. C. Argeș s-a calificat în turul doi al C.O.T.PITEȘTI (prin telefon). — Judecind după rezultatele bune obținute în deplasare, se poate afirma că F. C. Argeș s-a calificat la Porto, cînd a „smuls" un punct prețios de la Leixoes. In sprijinul acestei afirmații vin mai multe dovezi. în primul rînd, cel mai elocvent este rezultatul de 0—0 realizat în meciul revanșă de ieri, pe teren propriu, la Pitești; în al doilea rînd, reține atenția afirmația -făcută pe parcursul meciului de către trimisul special al ziarului „A. Boia", ce se afla la masa presei : „Este o mare diferență între jocul prestat acum de F. C. Argeș și cel excelent făcut la Porto". Și a treia dovadă — „ostilitățile" de pe teren.încă din primele minute cel care se aruncă în luptă cu toată echipa sînt portughezii. Ei se dovedesc destul de mobili, beneficiază din plin de cunoștințele tehnice, înghesuind momente în șir echipa piteșteană în jumătatea sa de teren. Obțin și cîteva cornere, trag și de cîteva ori destul de periculos la poarta gazdelor. Datorită lui Barbu și excelentelor driblinguri ale lui Do- brin, piteștenil ies de mai multe ori în atac, obțin lovituri de colț, încearcă de cîteva ori poarta lui Fonseca. încet, încet, Dobrin — căutat de toți coechipierii lui — dă

semne vădite de oboseală și randamentul echipei scade. Este evident că într-o asemenea situație deschiderea scorului de către gazde era greu de realizat.Aceeași „tactică" — în atac cu oameni puțini, cu o linie de mijloc cu randament scăzut — este păstrată de piteșteni și în repriza secundă. Acest lucru dă posibilitate oaspeților să forțeze în continuare rezultatul. Se evidențiază mijlocașii Calado și Bene, care își asumă și sarcini ofensive, creînd faze foarte periculoase pentru poarta adversă. In același timp, înregistrăm și „svîcniri" ale argeșenilor, care încep să șuteze : Dobrin (o dată a tras în bară), Kraus, Jer- can.Cum în prima partidă, la Porto, scorul a fost de 1—1 (iar regulamentul competiției prevede că un gol înscris în deplasare contează dublu), F. C. Argeș s-a calificat în turul doi al „Cupei orașelor tîr- guri". Performanta este oricum meritorie, fotbaliștii piteșteni dovedind încă o dată capacitatea de a realiza rezultate favorabile în jocuri de miză mare. Le urăm în continuare succes.
Gh. CIRSTEA
corespondentul „Scînteii"

In meciul retur cu Spartak Trnava

Steaua a pierdut la un scor 
sever: 0-4TRNAVA (prin telefon, de la Marin Ciuperceanu). — 29 009 de spectatori, printre care mulți veniți de la Bratislava, au asistat la cel de-al doilea joc dintre Steaua și Spartak Trnava, din primul tur al C.C.E. După cum probabil cititorii au aflat, din relatarea crainicului radiodifuziunii noastre, echipa cehoslovacă a cucerit victoria cu scorul de 4—0 (1—0) și s-a calificat în turul următor al competiției. Punctele au fost înscrise de Svet (în prima repriză) și de excelentul Adamec (de trei ori, în repriza a II-a).Insuccesul formației noastre campioane își are originea în racilele mai vechi ale acestei echipe. Ca și

GHEORGHE 
STORIN

Cooperarea economică vitalizează 

climatul de destindere 

și apropiere intre popoare

Convorbire cu ANDRE BETTENCOURT,
ministrul industriei al Franjei

Prezent la București, cu prilejul „Săptăminii tehnicii franceze", ministrul industriei al Franței, dl. Andrd Bettencourt, a acceptat cu amabilitate să împărtășească cititorilor ziarului „Scîn- teia" opiniile domniei sale în legătură cu cîteva probleme actuale ale colaborării româno-franceze.

Timptil probabil 'pelitEu ’'jtlKle ’J’Ke 4, 5 și 6 octombrie a.c. In țară: Vreme în general instabilă la început, apoi în ameliorare; Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi temporare sub fcjmă de averse mai ales la început/ ' intervalului. Vîntul va sufla potrivit din sectorul vestic. Temperatura în creștere treptată. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade. Ceață locală. în București : Vreme schimbătoare cu cerul temporar no- ros. Ploi de scurtă durată vor cădea mai ales la începutul intervalului. Vint slab pînă la potrivit predomi- nînd din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă.

o#

PRONOEXPRESnumerele extrase la concursul nr. 40 din 2 octombrie 1968EXTRAGEREA I : 40 39 36 16 15 31 — 2-1 4. Fond de premii : 794 701 lei din care report 373 203 lei la categoria I. EXTRAGEREA a II-a : 4 6 1 28 41 19 — 21 5. Fond de premii : 395 836 lei din care 70 354 lei report categoria I.

In perioada 26 septembrie — 2 
octombrie, Francis Blanchard, di
rector general adjunct al Biroului 
Internațional al Muncii, a făcut 
o vizită în țara noastră, pentru a 
lua cunoștință de realizările obți
nute de Centrul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere 
din întreprinderi, de la Otopeni, 
unitate organizată pe baza unei 
convenții între guvernul român, 
Programul Națiunilor\ Unite pen
tru Dezvoltare (P.N.U.D.) și Orga
nizația Internațională a Muncii — 
O.I.M.

Cu această ocazie, Francis Blan
chard a fost primit de președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Probleme de Organizare și Sala
rizare, Petre Lupu, cu care a a- 
vut un schimb de păreri privind 
unele măsuri prevăzute a se lua 
la Centrul de la Otopeni, în eta
pele următoare, în vederea inten
sificării acțiunii de perfecționare a 
cadrelor. In vizita sa la Centrul 
de perfecționare a pregătirii ca

drelor de conducere din întreprin
deri, oaspetele a avut convorb'ri 
cu directorul centrului, cu experți 
români și străini aflați în țara 
noastră, a vizitat întregul complex 
de clădiri, săli de curs, laboratoa
re, precum și construcția calculato
rului electronic cu care urmează să 
fie înzestrat centrul. Cu acest pri
lej, Francis Blanchard a făcut a- 
precieri elogioase cu privire la 
contribuția importantă adusă de 
către guvernul român la înființa
rea și dezvoltarea acestei insti
tuții.

De asemenea, Francis Blanchard 
a mai fost primit de Petre Blajo- 
vici, ministrul muncii, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe și Nicolae Bozdog. 
președintele Oficiului Național de 
Turism, cu care a avut un schimb 
de păreri cu privire la unele 
probleme legate de activitatea Or
ganizației Internaționale a Muncii.

(Agerpres)

Comerțul civilizat exclus din 

incinta depozitelor de lemne?

(Urmare din pag. I)combustibilului este strîns legată de aprovizionarea lor, de crearea condițiilor necesare impuse de normele generale de comerț, a căror rațiune este respectarea și satisfacerea intereselor cumpărătorilor. Intrînd însă într-o asemenea unitate, cetățeanul ră- mîne uneori uluit de ne- orînduiala pe care o găsește aici, de ușurința cu care se recepționează și apoi se vinde o marfă necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, de lipsa de răspundere pentru păstrarea și gospodărirea acesteia. „Am vizitat în ultimul timp mai multe depozite de combustibil din orașul nostru — ne scrie C. Iordache din Iași. Lemnele sînt azvîrlite vraiște unele peste altele, indiferent de calitatea lor. Vîn- zarea se face, bineînțeles, la întîmplare, astfel încît unii cumpărători pot „nimeri" numai lemne foarte bune, în timp ce alții primesc numai lemne proaste. Din cite știu, tocmai pentru evitarea unor astfel de situații, instrucțiunile pre-, văd, la fiecare tonă livrată, o anumită proporție de lemne de esență tare și e- sență moale. Cum să se respecte o asemenea proporție cînd lemne!'' no sînt alese și depozitate pe sorturi separate 7 Nu se

poate face această operație 1 Ei, bine, la Bîrlad, la Botoșani și la Suceava cum s-a putut face acest lucru ?“Dezinteresul față de calitatea lemnelor primite in depozite pentru a fi vîn- dute este încurajat în prezent și de faptul că, de multe ori, cumpărătorului nu i se oferă nici măcar posibilitatea de a le recepționa. Depozitul îl pune astfel în fața faptului împlinit și, pînă la urmă, acestuia nu-i mai rămîne decît să cumpere ceea ce, de fapt, nu-i place ! „M-am dus în- tr-una din zilele trecute la depozitul de lingă gara Pantelimon — ne spune Pavel Merior din București, str. Iancu Brezeanu nr. 47, sectorul 2. Am achitat 1 000 kg lemne și 2 000 kg de cărbuni. A doua zi, pe neanunțate, au venit două căruțe încărcate acasă. Ne- fiind de calitate corespunzătoare, am refuzat primirea întregului transport, însoțitorii căruțelor le-au și descărcat însă pe trotuar. Numai după ce am reclamat cazul la șeful de depozit mi s-a „aprobat" schimbarea a circa 500 kg lemne". O optică atît de grav deformată despre comerț ar trebui să-i îngrijoreze pe cei ce răspund de acest sector de deservire și să .ia măsuri energice pentru curmarea unor asemenea practici antico- merciale.

Nu putem avea pretenția ca pentru foc să fie vîndut material lemnos cu calități care l-ar face utilizabil în industrie, unde 1 se poate da o valorificare superioară. Dar este perfect îndreptățită cerința ca lemnele vîndute să corespundă calitativ prețului plătit, tot așa cum dacă un cetățean plătește cărbuni nu poate fi obligat să primească praf.După cum ne scriu Dă- nilă Sveta, D. Cocîlnău și V. Niță, la Timișoara, Tg. Jiu și Băilești, depozitele de combustibil pun în vîn- zare lemne putrede, de calitate necorespunzătoare. Pe bună dreptate, cetățenii se întreabă cu ce drept își permit aceste unități să încalce prevederile legale, frustrîndu-i și nesocotin- du-le interesele ? La depozitul din Caracal — ne relatează Marin Nelea și M. Neagu — se petrece o altă anomalie. Pe lîngă faptul că și aici sînt puse în vînzare lemne de proastă calitate, cetățenii sînt obligați să cumpere și praf de cărbune, cu care nu au ce face, pentru că nu este bun de nimic. Același praf se vinde mereu, dar, de fapt, el rămîne pe loc. De ce se admite oare o asemenea situație ? De ce nu solicită oare conducerea depozitului cărbuni care să poată fi utilizați ?In ultimul timp, depozitele de combustibil au pus

în vînzare cantități sporite de cărbuni. Totuși, extinderea folosirii acestui combustibil se face anevoie. La aceasta contribuie pe de o parte fie slaba lui calitate, fie deprecierea sa din cauza condițiilor de depozitare, iar pe de altă parte — după cum relevă Grigore Chilu din Iași — lipsa de preocupare a comerțului și a industriei locale pentru a pune la dispoziția populației cărămidă rezistentă la temperaturi mai ridicate pentru renovarea și repararea sobelor.Un alt aspect susceptibil de îmbunătățiri este cel legat de transportul combustibilului la domiciliul solicitanților. Cu toate reglementările introduse în ultimul timp la depozite în această privință, practic, cumpărătorii sînt încă la discreția căruțașilor particulari, care condiționează transportul de suprataxe ilegale. Consiliile populare ar trebui să exercite un control maț riguros pentru curmarea acestei practici. Tot lor le revine și sarcina de a analiza temeinic întreaga activitate a depozitelor de desfacere a combustibilului, luînd neîntîr- ziat măsuri eficiente pentru ca și în acest sector important al comerțului să se asigure respectarea întocmai a obligațiilor fată de cetățeni.

'“/th ;ziua'.:<jd? 11 octombrie 1968 '.'S-a' stins clin viață, după o lungă și grea suferință, artistul poporului Gheorghe Storin.Născut în București la 29 martie 1883, el a intrat în 1901 la Conservatorul de artă dramatică, clasa C. I. Nottara. De la absolvire pînă în 1907 a jucat pe scena Teatrului Național din București, unde a fost remarcat de Alexandru Davila, directorul său. A fost unul dintre membrii de frunte ai Companiei Davila, creată pentru înfăptuirea unui teatru realist de înaltă ținută artistică și alcătuită din cei mai talentați actori ai vremii ca soții Bulandra, Ion Manolescu, Ma- rioara Voiculescu, Ion Morțun etc.în anii de după război, activitatea lui Gheorghe Storin s-a desfășurat pe scena Teatrului Național, care i-a prilejuit admirabile creații în tragediile shakespeariene și în marile piese ale dramaturgiei clasice ruse, și în diferite formații actoricești, dintre care cea mai importantă pentru desăvîrșirea sa artistică a fost Compania Bulandra.Revenit în 1947 pe scena Teatrului Național, Gheorghe Storin, în deplinătatea și maturitatea marelui său talent, a realizat roluri de neuitat în „Regele Lear", „Azilul de noapte". „Michelangelo", „Cidul", precum și în multe piese contemporane.Din strălucita galerie de actori, care au ilustrat teatrul românesc de la începutul veacului pînă aproape de zilele noastre, Gheorghe Storin a fost una dintre cele mai de seamă personalități. Pentru meritele sale a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, precum și cu titlurile de artist al poporului și Laureat al Premiului de Stat.încetarea din viață a lui Gheorghe Storin constituie o grea pierdere pentru mișcarea noastră teatrală. Marile sale creații vor rămîne vii în amintirea tuturor iubitorilor de artă care l-au aplaudat îndelung, vreme de peste 60 de ani.
COMITETUL DE STAT

PENTRU CULTURA ȘI ARTĂ 
ASOCIAȚIA OAMENILOR DE ARTĂ 

DIN INSTITUȚIILE TEATRALE 
ȘI MUZICALE 

TEATRUL NAȚIONAL 
„I. L. CARAGIALE"

ACorpul defunctului va fi depus vineri, 4 octombrie, în holul sălii Comedia a Teatrului National din Ca-' lea Victoriei.Publicul are acces vineri, între o- rele 9,30—13, iar adunarea de doliu va avea loc la ora 13. înhumarea va avea loc la cimitirul Bellu.

altă dată, Voinea, Creiniceanu sau Pantea au ratat din faze în care rămăseseră singuri cu portarul advers. Aproape toți jucătorii au greșit enorm în preluarea mingilor și trimiterea paselor, nu și-au marcat adversarii în fazele de apărare, dînd posibilitate înaintașilor adverși să joace aproape nestingherit în preajma careului lui Suciu. O greșeală tactică a fost mărirea spațiului dintre fundașii centrali, creîndu-se a- proape permanent un culoar de șut pentru jucătorii cehoslovaci. De asemenea, trebuie subliniat faptul că jucătorii bucureșteni au fost lipsiți de o pregătire fizică corespunzătoare.Indiscutabil, scorul cu care au cîș- tigat, ca și maniera de joc (o capacitate de luptă, impresionantă !), demonstrează că fotbaliștii cehoslovaci au meritat cu prisosință victoria și-i anunță capabili de noi performanțe în tururile următoare ale „Cupei campionilor europeni".Meciul a fost bine condus de arbitrul elvețian Rudolf Schwerer.
Competiție 
populară 
de ciclismSîmbătă (5) și duminică (6 octombrie) va avea loc o atractivă competiție ciclistă de masă. Este vorba de prima ediție a „Turului ciclist al Teleormanului", în organizarea Comitetului județean U.T.C. La start se vor alinia circa 70 de alergători, tineri cicliști care s-au remarcat cu ocazia unor întreceri populareConcurenții au de parcurs 210 km, în patru etape. Sîmbătă sînt programate etapele Alexandria — Zimnicea (dimineața) și Zimnicea — Turnu Măgurele (după amiaza), iar duminică etapele Turnu Măgurele — Roșiori (dimineața) și Roșiori — Alexandria (după amiază).

— Vă rugăm să ne vorbiți 
despre evoluția cooperării e- 
conomice, industriale și comer
ciale, din ultimii ani, dintre 
România și Franța ?

— In ultimii ani, colaborarea e- 
conomică dintre România și Fran
ța a cunoscut o vizibilă evoluție as
cendentă. IDacă într-o vreme dez
voltarea legăturilor economice din
tre cele două țări a avut loc destul 
de lent, perioada 1960—1967 a mar
cat un progres considerabil în a- 
cest domeniu.

Volumul schimburilor comerciale 
româno-franceze, de pildă, s-a tri
plat în acest interval de timp. Ceea 
ce nu poate decît să ne bucure. Nu 
există nici un temei care să îm
piedice această evoluție favorabilă 
în continuare. Desigur, structural, 
schimburile dintre cele două țări 
ridică problema decalajului între 
importuri și exporturi. Intre țările 
noastre se realizează schimburi de 
bunuri tehnice și umane valoroase, 
Franța cumpărînd produse româ
nești, în stare să satisfacă cerin
țele consumatorilor interni. Cît 
despre exporturile noastre în Ro
mânia, m-aș referi la faptul că 
Franța înțelege foarte bine tendin
ța firească a României de echili
brare a schimburilor sale econo
mice. De aici, se impune necesita
tea de a medita asupra acestei pro
bleme în comun. De altfel, în a- 
ceastă direcție am avut, în aceste 
zile, mai multe întrevederi, în ca
drul cărora tema cooperării econo
mice, industriale și comerciale din
tre țările noastre a apărut cu pre
cădere. Sînt convins că treptat se 
vor anihila diferențele existente 
între cele două capitole ale balan
ței comerciale dintre țș.rile noas
tre. Echilibrarea schimburilor co
merciale reprezintă deci și pentru 
noi o preocupare importantă avînd 
în vedere atît relațiile amicale care 
s-au statornicit între țările noastre, 
dar și interesele industriei france
ze ; căci dacă dorim să ne sporim 
exporturile în România, nu o pu
tem face decît în măsura în care 
există un anumit echilibru între. 
schimbiîrrVe. clintre "ceîe două țării 
Adică, pentru a vinde mult în Ro
mânia. trebuie să cumpărăm mai 
mult de aici. In domeniul indus
trial, cred că există bune condiții 
de a realiza acest deziderat. Mă 
gîndesc la diversitatea de forme de 
cooperare care fac obiectul discu
țiilor actuale și care se pare că vor 
fi puse la punct în cadrul celor 
două comitete tehnice acum în 
funcțiune.

— Referindu-se la unele as
pecte actuale ale dezvoltării 
colaborării intereuropene, dl. 
Bettencourt a spus:

— Procesul de destindere în Eu
ropa este unu] dintre obiectivele 
principale ale politicii noastre in
ternaționale. In concepția noastră, 
o veritabilă destindere între Est și

Vest nu poate exista decîț în mă
sura intensificării contactelor, în 
primul rînd între oameni, între oa
menii din guvern, între oamenii de 
afaceri, în măsura lărgirii acțiuni
lor lor comune. La aceasta aderăm 
de cîțiva ani — și acest lucru este 
un element esențial al politicii 
franceze, așa cum a fost ea definită 
de generalul de Gaulle. Contactele 
pe care le-am avut în ultimii ani 
cu țările (jin Est. sînt numeroase. 
Aș aminti în acest sens recenta 
vizită a președintelui Republicii 
Franceze în țara dv., ca și primirea 
ce i s-a făcut. La realizarea acestui 
climat de destindere, cooperarea 
economică dintre state, se știe, este 
un factor de o însemnătate eviden
tă. In acest cadru, este explicabilă 
dorința comună a Franței și Româ
niei de a găsi în continuare mij
loacele unei cooperări. Pe aceeași 
direcție sînt canalizate eforturile 
noastre și cu celelalte țări ale Eu
ropei de est. De altfel, de cîțiva 
ani, Franța a acționat și va acționa 
în continuare pentru o bună înțe
legere și apropiere între popoarele 
continentului nostru.

Avem posibilitatea de a ne in
tensifica contactele, de a ne în
țelege unii cu alții. Perseverînd în 
acest sens, vom putea să dovedim 
că este posibil pentru toate țările, 
fie din est sau din vest de a găsi 
noi căi, de a răspunde la vocația 
lor firească, adică de a fi ele în
sele, cu independența, voința și 
personalitatea lor proprie.

— Ce ne puteți spune des
pre vizita dv. în țara noastră, 
despre întrevederile pe car» 
le-ați avut cu acest prilej ?

— Doresc să vă spun că am 
fost foarte fericit că am pu
tut să vizitez țara dv. M-a im
presionat mult primirea ce mi s-a 
rezervat, primire în care am vă
zut o manifestare a sentimentelor 
de prietenie față de Franța. Am 
fost primit de președintele Con
siliului de Stat, d-1 Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Consi
liului de Miniștri, d-1 Ion 
Glieo^h.e Maurer și am purtat 
discuții cu unii membri ai guver
nului român. Toate aceste con
tacte au fost încurajatoare. Am 
constatat încă o dată că nu ara
reori în diverse probleme Franța 
și România se întîlnesc.

Deși vizita mea în țara dv. s-a 
desfășurat doar pe parcursul a ct- 
torva zile, mă întorc acasă cu un 
bilanț bogat. în aceste zile am 
avut nu numai un maximum de 
contacte, dar am și văzut maxi
mum de lucruri. Am admirat mult 
evoluția dezvoltării României, e- 
fortul considerabil pe care l-ați 
depus în ultimii ani. în prezent 
România devine o țară modernă. 
Ea o vrea din toate puterile sale. 
Franța susține voința României de 
a se ridica pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Radu BOGDAN 
Viorel POPESCU

Programul I

10,00 — Consultații la chimie.
10.30 — Consultații la istorie.
11,00 — Curs de limba germană 

(reluare).
11.30 — Telecronica economică.

Tema : Probleme majore 
în atenția comitetelor de 
direcție (reluare).

12,00 — închiderea emisiunii de dl-

teatre

— Pentru copii : „Țara mea". Emisiune de versuri.'
18,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Urgențele chirurgicale 

și ortopedice la copii. Participă : prof. dr. docent Dumitru Vereanu.
18.30 — Curs de limba rusă.
19,00 — studioul pionierilor. „Extemporal de toamnă",
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Film serial „Lagardere" (V).
20.50 — întrebări la care s-a răspuns, întrebări la care nu s-a răspuns

încă... Emisiune de știință. „Enigmele peșterilor".
21,20 — Trei chitare în lumina reflectoarelor. Emisiune de muzică ușoară 

cu formația „Ecou ’67". Soliști : Aura Urziceanu și Alex. Sălăjan.
21.50 — Itinerar european. Emisiune de Dan Hăulică.
22,05.— Studioul Mic: „Sanda" de D. R. Popescu. Interpretează Melania 

Cîrje, Sandu Sticiaru, Octavian Cotescu și Sonia Dumitrescu.
22,40 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice. „Venezuela".
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

Programul II

20,00 — Teleimprimator.
20,05 — Concert simfonic. In program : Rapsodia I în La major de George 

Enescu. Simfonia pentru orchestră de cameră de Anatol Vieru. 
Interpretează Orchestra Filarmonicii de Stat „G. Enescu". Dirijori : 
Mircea Basarab și Mircea Cristescu. Solistă Martha Kessler. Pre
ludiu, Intermediu și Marș de Zeno Vancea. Interpretează Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunil. Dirijor Michel Ganot (Franța).

20,50 — O samă de cuvinte. Mlhai Eminescu — Scrisorile. Prezintă conf. 
univ. Zoe Dumltrescu-Bușulenga.

21,20 — Document. « Dansul soarelui (obiceiuri, tradiții, dansuri ale indieni
lor din Canada). • Ursul — producție a studioului Alex. Sahia. 

22,00 — Vitrina discului.
22,30 — închiderea emisiunii.

• Opera Română : Romeo șl Ju- 
lleta — 19,30.
• Teatrul d« operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Topaz» — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini
— 20, (sala din str. Alexandru 
Sahia nr. 78 A) : Melodie varșo- 
viană — 20.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Regele 
Cerb — 18.30.

o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17, (sala din str. 
Academiei) : Șoricelul și păpușa
— 17.

• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Comici vestiți ai revistei : 
N. Stroe — 19,30.

• Samuraiul ; SALA PALATULUI — 17,30 (seria de 
bilete' — 2552) ; 20,15 (seria de bilete — 2545), REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15.
• Planeta maimuțelor : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15.
o Frumoasele vacanțe : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Roata vieții : SALA CINEMATECA — 9,45 ; 12 ;
14,15; 16,30 (bilete la casă), MIORIȚA — 9; 11,15; 13.45; 
16 ; 18,30 ; 21.
e Testamentul unui pașă : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 19.
o Căderea Imperiului Roman : FESTIVAL — 9 ; 12,30 ;
16.15 ; 19,30, la grădină - 19. MODERN — 10 ; 14 ;
17.15 ; 20,30.
O jurnalul unei femei în alb : UNION — 15,30 ; 20 30 ; 
la 18 — desene animate.
O Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21. 
O Vicontele plătește polița : LUMINA — 8.30—16.15 în 
continuare.
O Coiina. : LUMINA — 18,45—20,45 în continuare.
O Marysia și Napoleon : FEROVIAR — 8,30—16, în con
tinuare ; 18,30 ; 21.
• Graiul animalelor : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
O Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 la 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 — 19.

« Operațiunea San Gennaro : EXCELSIOR — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Răpirea fecioarelor șl Răzbunarea haiducilor: DOINA 
— 11,30 ; 16 ; 19,30.
e Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
O Surprizele dragostei : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.

cinema
'litiu: '.mj i.

O Inimă de mamă : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15,30 ; 17,45 ; 20.
o Prietenele : BUZEȘT1 — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Minunile doamnei Venus : DACIA — 8—16,15 In 
continuare ; 18,45 ; 21.
• Winnetou (seria a III-a) : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30, TOMIS — 9—15,45 In continuare ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină — 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.
o Piramida zeului Soare : COTROCENI — 15,30—18 In 
continuare.
O Prima zi de libertate : COTROCENI — 20,30.
• Șapte oameni de aur : VOLGA — 9,30—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA PROGRESUL-PARC —
19.30.
• Infrîngerea lui Alexandru cel Mare : PROGRESUL 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
« K. O. : VIITORUL - 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Trei copil „minune" : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 1 
15,45 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30.
• Tarzan, omul-malmuță : POPULAR. — 15,30 ; 18 1
20.30. RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zece negri mititei : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• Fratele doctorului Homer : FLACĂRA — 15,30 ; 18 1
20.30.
• Fantezlștii : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Sfîrșitul agentului W 4 C : FERENTARI — 15.30 j 
10 ; 20,30.
• Corabia „Pasărea albastră" : PACEA — 16 ; 18 ; 20.
• Un dolar găurit : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Prin Kurdistanul sălbatic : COSMOS — 15,30 ; 18 I 
20,30.



erea dezbaterilor

viața internațională
Sesiunea O.N.U. Comunicat comun DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ 1 AGENȚIILE

generate
NEW YORK 2. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ioneseu, 
transmite: Cea de-a 23-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. a 
înregistrat miercuri dimineața 
momentul începerii lucrărilor le
gate de problemele de fond în
scrise pe ordinea sa de zi.-După 
o activitate de peste o săptămînă, 
consacrată în special problemelor 
procedurale și organizatorice, par- 
ticipanții la lucrările sesiunii au 
început, la 2 octombrie, „dezba
terile generale" — primul punct 
de pe agenda care prilejuiește șe
filor delegațiilor statelor membre 
ale O.N.U. ample intervenții pe 
marginea principalelor probleme 
ale evoluției vieții politice inter
naționale.

Potrivit ultimelor date (încă 
nedefinitive) furnizate de Secre
tariatul O.N.U., la aceste dezba
teri generale vor participa cinci 
prim-miniștri, patru vicepremieri, 
81 de miniștri de externe, pre
cum și alți membri ai guverne
lor statelor membre.

Conform tradiției, primul vor
bitor în cadrul acestui punct inau
gural al ordinei de zi a fost re
prezentantul Braziliei, ministrul de 
externe Jose de Magalhaes Pinto. 
Expunînd poziția Braziliei față de 
principalele evenimente interna
ționale din ultimul an, vorbito
rul s-a oprit, în special, asupra 
problemelor dezarmării, ale deco
lonizării și asupra situației din O- 
rientul Apropiat

Intervenția secretarului de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, care a ur
cat în continuare la tribună, a 
prilejuit un incident rar întîlnit 
în sala de ședințe a Adunării 
Generale. In timp ce reprezen
tantul S.U.A. justifica intervenția 
militară a țării sale în Vietnam, 
el a fost întrerupt de un grup de 
tineri aflați în tribuna publicu
lui care au început să scandeze 
lozinci cerînd încetarea războiu
lui „Opriți războiul", „Marile mo
nopoluri se îmbogățesc de pe urma 
morții tinerilor americani" — 
scandau participanții la această 
acțiune de protest Dean Rusk a 
fost nevoit să-și întrerupă inter
venția pînă cînd serviciul de or
dine i-a evacuat din tribuna pu
blicului pe tinerii protestatari.

Acest ecou al opoziției opiniei 
publice americane față de politica

Administrației în Asia de sud-est, 
care a pătruns pînă în clădirea pa
latului Națiunilor Unite, a produs 
un efect puternic în rîndul dele
gațiilor participante la lucrări. 
„Războiul din Vietnam — a subli
niat în intervenția sa Torsten Nils
son, ministrul de externe al Sue
diei — cauzează suferințe îngrozi
toare poporului vietnamez de am
bele părți ale liniei de demarcație... 
Este clar că încercările de a solu
ționa conflictul prin continuarea și 
intensificarea violenței sînt sortite 
eșecului". „După părerea noastră 
— a declarat Nilsson — bombarda
mentele asupra Vietnamului de 
nord trebuie să înceteze imediat 
Aceasta ar constitui un pas impor
tant spre pace în Vietnam".

Ministrul de externe al Gabonu- 
lui, Jean-Remy Ayoune, a subliniat 
în cuvîntarea sa „necesitatea de 
a se da un nou impuls Organizației 
Națiunilor Unite". El a declarat că 
„pentru menținerea de relații prie
tenești și umane între popoare, 
pentru a asigura pacea și pentru a 
realiza progrese în crearea celor 
mai bune condiții de viață pentru 
popoarele lumii este necesar ca 
fiecare popor să respecte dreptul 
celorlalte la autodeterminare".

★

Comitetul Adunării Generale a
O. N.U. pentru teritoriile sub tutelă 
și neautonome a hotărît, în cadrul 
primei sale reuniuni, să acorde 
prioritate discutării situației din 
Rhodesia. Președintele comitetului,
P. V. S. Solomon, a declarat că a- 
cest organism trebuie să se alăture 
luptei pentrțj îndepărtarea ultime
lor vestigii ale colonialismului din 
Africa, în special din Rhodesia și 
teritoriile deținute de Portugalia.

întrevederi ale
șefului delegației 
române

Ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu, șeful 
delegației române la actuala se
siune, a avut o întrevedere, la se
diul misiunii permanente a Româ
niei, cu ministrul afacerilor exter
ne al Pakistanului, Arshad Husain. 
Ministrul pakistanez a sosit recent 
la New York, venind de la Gene
va, unde a condus, în calitate de 
președinte, lucrările Conferinței 
statelor neposesoare de arme nu
cleare. Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, desfășurată într-un 
spirit de cordialitate, a fost axată 
asupra problemelor înscrise pe or
dinea de zi a celei 
sesiuni a Adunării 
O.N.U.

Aceste probleme 
centrul schimbului de păreri 
care ministrul de externe 
mâniei, Corneliu Mănescu, 
vut cu ministrul afacerilor 
al Israelului, Abba Eban.

de-a XXIII-a 
Generale a

au stat și în 
pe 

al Ro
le-a a- 
externe

peru Desemnarea
unui nou cabinet
de miniștri

LIMA 2 (Agerpres). — La nu
mai patru luni după instalare, ca
binetul de miniștri Peruvian con
dus de Oswaldo Hercelles a fost 
înlocuit marți printr-un alt cabi
net sub conducerea lui Miguel Mu
jica Gallo. Demisia guvernului este 
pusă în legătură cu conflictul iz
bucnit pe marginea compensațiilor 
plătite societății „International Pe
troleum Company", filială a socie
tății nord-americane „Standard Oi! 
of New Jersey" pentru zăcăminte
le petrolifere din zonele La Brea 
și Parinas, care au fost naționali
zate.

Primul ministru, Miguel Mujica 
Gallo, deține și portofoliul afa
cerilor externe. In funcția de mi
nistru de interne a fost desemnat 
Manuel Velarde Aspillaga. Foștii 
miniștri ai finanțelor, apărării, ma
rinei și aviației și-au menținut 
portofoliile. Noul guvern va de
pune jurămîntul în fața președin
telui republicii, Fernando Belaunde 
Terry.

româno- chilian
încheierea unor acorduri economice

SANTIAGO DE CHILE 2. — Trimisul special Agerpres, Vasile Oros, transmite :între 26 septembrie și 2 octombrie 1968, o delegație guvernamentală română, condusă de excelența sa dl. Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită în Chile, la invitația guvernului Republicii Chile.în timpul vizitei, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a fost primit de excelența sa, domnul Eduardo Frei, președintele republicii. Cu această ocazie a avut loc o convorbire cordială cu privire la dezvoltarea relațiilor între România și Chile și la unele probleme internaționale actuale. Conducătorul delegației guvernamentale române a avut, de asemenea, convorbiri fructuoase cu ministrul relațiilor externe, domnul Gabriel Valdes, cu ministrul minelor, domnul Alejandro Hales, și cu subsecretarul relațiilor externe, domnul Patricio Silva. în ziua de 27 septembrie, delegația guvernamentală română a depus o coroană de flori la monumentul generalului Bernardo O’Higgins.Delegația guvernamentală română a participat, de asemenea, la diferite reuniuni pregătite de Ministerul Relațiilor Externe cu participarea reprezentanților Ministerului Minelor, Ministerului Economiei, Băncii Centrale a Republicii Chile, Corporației de cupru, întreprinderii naționale de mine, Oficiului de planificare al președinției republicii, Corporației de dezvoltare, întreprinderii de comerț agricol, întreprinderii naționale de petrol, Petrochimiei și Societății chimice și miniere chiliană.Convorbirile au avut loc într-o atmosferă de sinceră cordialitate și înțelegere reciprocă, expresie a prieteniei existente între poporul român și poporul chilian. în cursul acestora a avut loc un schimb de informații cu privire Ia dezvoltarea economiei ambelor țări și -Ia principiile călăuzitoare ale politicii lor externe.Cele două părți au constatat cu satisfacție că relațiile româno-chiliene sînt favorizate de identitatea de vederi asupra principiilor respectării suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile in-
Michel Debre despre

Necesitatea continuării

procesului de destindere
PARIS 2 (Agerpres). — Miercuri 

s-a deschis sesiunea de toamnă a 
Parlamentului francez. In prima 
ședință, Michel Debre, ministrul 
afacerilor externe, a prezentat A- 
dunării Naționale o expunere cu 
privire la unele aspecte ale poli
ticii externe a guvernului. El s-a pronunțat pentru continuarea procesului de destindere, subliniind 
că „între destindere și războiul 
rece nu există altă alegere, cel 
puțin pe termen lung". Ministrul 
de externe francez a spus că destinderea ar urma să permită „crearea unei zone pașnice prosperitate și progres în ropa".

Referitor la problema vietname
ză, Debrâ a apreciat că singurul 
element pozitiv îl constituie con
tinuarea convorbirilor oficiale de 
la Paris. El a reafirmat poziția 
cunoscută a Franței față de pro
blemele Orientului Mijlociu.

In aceeași zi a avut loc o 
dință a guvernului francez în 
drul căreia au fost examinate 
zultatele vizitei președintelui
Gaulle și a altor persoane oficia
le franceze la Bonn. Ministrul de

externe Michel Debre a prezen
tat o comunicare în această pri
vință. In timpul ședinței, gene
ralul de Gaulle a făcut aprecieri 
asupra vizitei. El a declarat că 
ceea ce este important în între
vederile de la Bonn este că ele 
au avut loc.

C. C. al P. C.

DE PREȘEDINTELE FINLANDEI
terne ale altor state și de năzuința comună de a acționa în favoarea păcii și colaborării internaționale.Guvernul român și guvernul chilian apreciază că schimburile de vizite și contactele directe între reprezentanții celor două țări contribuie la o mai bună dezvoltare a relațiilor bilaterale, și pentru aceasta își exprimă dorința ca astfel de contacte să continue și în viitor, în diferite domenii de activitate.Examinînd căile și modalitățile de dezvoltare a relațiilor între România și Chile, părțile au constatat că există posibilități reale pentru creșterea schimburilor comerciale și de cooperare economică și tehnică între cele două țări. Ca rezultat al întîlnirilor menționate și al negocierilor purtate între Ministerul Relațiilor Externe și reprezentanții părții române, s-a semnat un acord de cooperare economică și tehnică și un acord comercial între ambele țări. în același timp cu semnarea acordului comercial, România și Chile au procedat la efectuarea unui schimb de liste de mărfuri care ar putea fi exportate dintr-o țară în alta. De asemenea, s-a semnat un acord de corespondent între Banca de stat a Republicii Chile și Banca română de comerț exterior.La sfîrșitul vizitei delegației guvernamentale române, ambele părți au subliniat cu mare satisfacție că ea reprezintă o contribuție foarte importantă pentru întărirea relațiilor economice și de prietenie între cele două țări.Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a transmis în numele președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, o invitație excelenței sale, domnul Eduardo Frei, pentru a efectua o vizită o- ficială în România. Președintele Frei a acceptat cu cea mai mare plăcere această invitație. Data vizitei se va stabili ulterior pe căi diplomatice.
Ministrul comerțului

exterior al României
în Belgia

BRUXELLES 2 (Agerpres). — 
Marți a sosit la Bruxelles, într-o 
vizită oficială, ministrul comerțu
lui exterior al României, Gheorghe 
Cioară La sosire el a fost întîm- 
pinat de Henri Fayat, ministrul co
merțului exterior al Belgiei, de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministe
rul Comerțului Exterior.

In cursul aceleiași zile au început 
convorbirile dintre miniștrii co
merțului exterior ai celor două 
țări în legătură cu posibilitățile de 
dezvoltare a schimburilor comer
ciale și de cooperare 
industrială și tehnică 
mânia și Belgia.

Gheorghe Cioară a
la 1 octombrie, de primul ministru 
al Belgiei, Gaston Eyskens. Cu a- 
cest prilej a avut loc un schimb 
de păreri privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

economică, 
dintre Ro-

fost primit.

ROMÂNĂ PRIMITĂ

HELSINKI 2. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Vamvu, 
transmite : Delegația parlamentară 
condusă de Gheorghe Necula, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, care se află în Finlanda 
la invitația Parlamentului finlan
dez, a fost primită miercuri după- 
amiază de președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, la reședința sa 
din Tamminiemi — Helsinki.In cadrul convorbirii cordiale 
care a avut loc cu acest prilej, 
președintele Urho Kekkonen a sa
lutat prezența delegației române în 
Finlanda. Referindu-se la contac
tele stabilite între cele două țări, 
el a evocat cu satisfacție recenta 
vizită în Finlanda a președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, 
și a ministrului afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, vizită că
reia — a subliniat președintele 
Finlandei — îi păstrează o plă-

cută amintire. Președintele Kek
konen a relevat în continuare u- 
nele aspecte actuale ale construc
ției economice și social-culturale 
în Finlanda și s-a interesat des
pre dezvoltarea contemporană a 
României

In numele delegației parlamen
tare române, Gheorghe Necula a 
exprimat mulțumiri pentru posi
bilitatea oferită de a vizita Fin
landa, subliniind că impresiile pe 
care le-a produs asupra membri
lor delegației această frumoasă 
țară și harnicul ei popor sînt 
dintre cele mai favorabile.

La primire a participat amba
sadorul român la 
cea Bălănescu.

★
Seara, Asociația 

Finlanda—România 
neu în onoarea delegației 
Adunări Naționale.
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paris Convorbirile

Helsinki, Mir-

de prietenie 
a oferit un di- 

Marii

dintre reprezentanții
R. D. Vietnam si S. U. A> 9

PARIS 2. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Miercuri a avut loc la hotelul „Ma- 
jestique" din Paris cea de-a 24-a 
ședință a convorbirilor oficiale 
dintre reprezentanții guvernelor 
R. D. Vietnam și S.U.A Această 
ședință nu a adus elemente noi 
susceptibile de a face să progreseze 
convorbirile.

Șeful delegației nord-vietnameze, 
ministrul Xuan Thuy, s-a referit 
în intervenția sa la declarația din 
30 septembrie a vicepreședintelui 
Humphrey, candidatul democrat în 
alegerile prezidențiale din S.U.A., 
după care, dacă ar fi ales președinte, 
el ar opri bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam. Vorbitorul a arătat, 
în legătură cu aceasta, că „Dl. 
Humphrey, ca și președintele John
son, cere reciprocitate. El a ame
nințat chiar cu reluarea bombar-

damentelor contra Vietnamului 
nord. Noi amintim încă o dată 
nu acceptăm nici o reciprocitate. 
Nimeni nu poate intimida poporul 
vietnamez. Oricare președinte al 
Statelor Unite, dacă nu reglemen
tează într-un mod just problema 
vietnameză pe baza respectului și 
a dreptului național al poporului 
vietnamez, nu va putea decît să 
eșueze. Cu cît Statele Unite vor în
ceta mai curînd și necondiționat 
bombardamentele și toate celelalte 
acte de război împotriva R. D. Viet
nam, cu atît mai curînd se vor 
deschide perspectivele unei soluții 
corecte a ;.problemei vietnameze".

La sfîrșitul ședinței, șeful dele
gației nord-vietnameze a denunțat 
introducerea în zona demilitarizată 
a mii de soldați americani 
derea raidurilor 1 
„B-52".

VIETNAMUL DE SUD
■ ■■■   ■■■■■.!■ !■■■■   .II. .I' ............................■ 11 !■

din Cehoslovacia

șe- 
ca- 
re- 
de

PRAGA 2 (Agerpres). — Agen
ția CTK transmite : Prezidiul Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia s-a în
trunit miercuri, sub președinția 
lui Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.C., pentru 
a discuta documente cu privire 
la sarcinile principale ale parti
dului, care urmează să fie 
mulate de viitoarea ședință 
nară a Comitetului Central.

for- 
ple-

O puternică demonstrație de protest care a avut loc marți la Bonn 
a făcut să eșueze o reuniune a Partidului național democrat la care 
a încercat să ia cuvintul președintele acestui partid, Adolf von Thadden. 
Timp de 70 de minute, aproximativ 1 500 de persoane au împiedicat 
pe șeful grupării politice de extremă dreaptă din R.F.G. să-și rostească 
cuvintarea. Intre demonstranți și grupul aderenților lui von Thadden 
au avut loc ciocniri. Poliția a intervenit întrerupind reuniunea. Lui 
von Thadden i s-au făcut primiri asemănătoare, recent, în orașele 

Osnabruck, Brunswick și Hameln.

[DE PRESĂ

5 TRANSMIT:
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Lucrările simpozionului 
franco-polono-român asuPra bolilor cronice de stomac Ia copii au început la Facultatea de medicină din Montpellier (Franța). Din România participă o delegație de medici specialiști de la institutele de medicină din București, Timișoara și Iași.

Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Mao Tze-dun, și Lin 
Biao, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, au primit pe Syed Fida Hassan, consilier al președintelui Pakistanului, șeful delegației de bunăvoință pakistaneză aflată în vizită în R. P. Chineză — anunță agenția China Nouă. La convorbire a participat Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.

Personalul Crucii Roșii 
Internaționale care se află prezent în Biafra a primit ordinul de a rămîne pe loc în timpul desfășurării operațiunilor militare, anunță A.F.P.

Președintele Johnson a cerut marți seara ministrului justiției al S.U.A., Ramsey Clark, să introducă procedură judiciară pentru a obține încetarea grevei declarate la miezul nopții de luni de 75 000 de docheri din porturile de pe coasta Atlantică a S.U.A. La puțin timp după ce s-a anunțat această hotărîre, un judecător federal din New Yoț’k a ordonat greviștilor să se îrȚ’3- poieze imediat la lucru în 'yy n prevederilor legii Taft-Hartr^j’, care obligă amînarea unei greve pe timp de maximum 80 de zile, în care timp părțile în dispută vor continua tratativele în prezența unei comisii federale de mediere. (în fotografie: un pichet de greviști în rada portului New York).
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Tabărâ de la Thuong Duc
încercuită de forțele patriotice

SAIGON 2 (Agerpres). — „Situația 
nu s-a schimbat” — anunță comunica
tele militare americano-saigoneze la 
capătul a cinci zile de încercări ne
reușite de a se degaja importanta ta
bără de la Thuong Duc a forțelor spe
ciale, încercuită de trupele patriotice. 
„Trupele noastre nu au putut ieși din 
tabără" — declara un consilier ame
rican al „beretelor verzi*.

Instalată pe colinele ce înconjoară 
valea Thuong Duc, artileria populară a 
transformat tabăra aflată aici într-un 
cîmp de ruine și cratere fumegînde,

trupele patriotice respingînd în același 
timp toate operațiile de ajutor declan
șate din exterior pentru despresurarea 
bazei. Ultima acjiune inițiată de un 
batalion de pușcași marini ai celui 
de-al cincilea regiment de la Da I 
s-a soldat tot cu un eșec. Desantul 
heliopurfat a fost nevoit să apeleze la 
blindate pentru a !
foc al mitralierelor grele, numeroase 
aparate fiind atinse în timpul debarcă
rii pușcașilor în apropierea j 
pafriofilor.

Cursul aurului a scăzut 
miercuri la Bursa din Lon- 
dra 39,45 la 38,30 de dolariuncia, cît fusese cotat cu o zi înainte. Această scădere de 1,15 dolari este cea mai mare de la criza din martie 1968.

în fiecare toamnă, conferințele anuale ale partidelor laburist și conservator rețin atenția opiniei publice și a observatorilor politici englezi. Conferințele, întrunite de obicei într-un orășel mic, cum sînt Blackpool sau Scarborough, departe de agitația politică e Londrei, constituie un prilej de bilanțuri anuale pentru partidele respective, prilejuiesc definiri sau re- definiri ale pozițiilor în perspectiva reluării sesiunii parlamentului britanic. Dar în acest an, așa cum sînt aproape unanimi în a remarca comentatorii de presă, conferințele anuale capătă o semnificație deosebită datorită alegerilor generale care urmează să aibă loc peste circa doi ani. în acest sens sînt urmărite astăzi și problemele care frămîntă partidul conservator britanic, înainte de conferința sa anuală, ce se va deschide la Blackpool în ziua de 9 octombrie.De vreo patru ani pe băncile opoziției, conservatorii au încercat să recîști- ge pozițiile pierdute în 1964, să elaboreze un program electoral în competiție cu cel laburist.Pe plan intern, „denațio- nalizarea" industriei siderurgice, adică revenirea la atotputernicia monopolurilor, paralel cu o așa-nu- mită „reformă" a sindicatelor prin care se intenționează a se îngrădi drepturile „trade-unionuri- lor“ sînt puncte nu o dată expuse în programele conservatoare. Nu de mult, într-o cuvîntare, liderul partidului, Edward Heath, arăta că un viitor guvern conservator va „denaționa- liza" industria siderurgică. Pe plan extern, revenirea la o politică de activă prezență în regiunea denumită la „est de Suez", legarea strînsă de interesele

americane în această parte a lumii constituie obiective importante în programul conservatorilor, deși chiar și unii dintre ei nu mai cred astăzi în „rolul mondial al Angliei".Totuși, promovarea unor astfel de puncte de vedere „nu pot decît să sune foarte plăcut în urechile

repudiate de opinia publică, avertiza nu de mult conducerea partidului că repetarea politicii extremiste „poate avea în Anglia anilor '70 aceleași rezultate ca în Statele Unite în anii ’64", adică înfrînge- rea electorală a conservatorilor. Chiar șl membri ai grupului parlamentar con-
în preajma conferinței de ia Blackpool

CONSERVATORII
ÎN FAȚA UNUI EFORT

DE AUTODEFINIRE
aripii de dreapta a partidului", după cum telata ziarul „Sun", aripă care vede în ele o garanție a apărării intereselor partidului. Dar' ele au îngrijorat în mod serios organizațiile locale conservatoare, care, fiind mai aproape de pulsul opiniei publice, își dau seama de efectele negative pe care le comportă o asemenea orientare pentru partid. De altfel, cîțiva dintre conducătorii organizațiilor locale conservatoare nu ezită să respingă o asemenea orientare, linul dintre aceștia, Gary „Walles, neliniștit de conse- Chamberlain", cințele electorale grave pe care le pot avea pentru conservatori asemenea teze,

servator, temîndu-se de perspectiva că o platformă electorală inspirată de poziția cercurilor de extremă dreaptă ar fi de natură să devină nefastă pentru mandatele lor, își exprimă părerea că partidul conservator trebuie să găsească o alternativă viabilă, reală, la programul de pînă acum al partidului și în același timp o alternativă la programul laburist. Deputatul Eliott Griffiths, de exemplu, cerea ca partidul conservator să caute un drum care „să ducă înainte, și nu spre perioada lui

liderul partidului, Edward Heath, să se distanțeze oarecum de aripa de extremă dreaptă a conservatorilor, preconizînd o politică mai nuanțată, acolo unde extremiștii rămîn inflexibili Ziarele arată că această poziție a lui Heath se înscrie într-un efort de a menține un echilibru în cadrul partidului între cele două curente șl, mai ales, să mențină la o „temperatură scăzută" ieșirile prea înfierbîntate ale unora din liderii conservatori, ca Powell sau Du Cann. Heath i-a nemulțumit pe aceștia prin atitudinea sa față de problemele rasiale și ale economiei engleze, pe plan intern, iar pe plan extern prin poziția ceva mai rece pe care a adoptat-o față de Rhodesia și atitudinea favorabilă „apropierii Angliei de Europa". Totuși, presa anticipează că un guvern conservator nu numai că nu ar reduce cheltuielile militare ale Angliei ci, din contră, ar face ca participarea Angliei la N.A.T.O. să devină mai substanțială, legînd și mai mult Marea Britanie de interesele S.U.A. în diferite părți ale lumii.Firește, toate aceste probleme — cheltuielile bugetare și înarmarea, politica externă a Angliei,

Tot motive inspirate de considerente electorale l-au făcut în ultimul timp pe
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Republica Populară a 
Yemenului de Sud trebuie s& facă față în prezent tentativelor unor elemente ale asociației sultanilor din Arabia de Sud, sprijinite de reacțiu- nea imperialistă, de a răsturna actualul regim sud-yemenit — a declarat ministrul apărării al R.P.Y.S., Mohamed Aii Hassem. El a menționat că recent au avut loc rebeliuni organizate de aceste elemente în localitățile Awalek și Guilin.

La Moscova a fost dată pu- blicității o hotărîre a C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. în legătură cu reglementarea construcțiilor la sate.
0 reuniune solemna, des

fășurată în prezența preșe
dintelui Indiei, Zakir Hussain și a numeroși alți demnitari și diplomați acreditați în această țară, a marcat seria de ceremonii prin care se va celebra,timp de un an împlinirea unui -—1 la nașterea lui Mahatma Gandhi.

Reprezentanța perma
nentă a Cambodgiei pe lin
gă Organizația Națiunilor 
Unite a adresat marți o scrisoare președintelui Consiliului de Securitate în care protestează împotriva provocărilor trupelor americano-saigoneze la granița cambodgiană.

așteaptă un răspuns — vor fi discutate la apropiata conferință a partidului conservator de la Blackpool. In acest sens, consideră presa britanică, i. ta conferință anuală partidului va constitui, fără îndoială, un „test" pentru viitoarea confruntare electorală a conservatorilor.
Șerban BERINDEI

Intr-o maternitate din 
Birmingham (Anglia), shei]a Ann Thorpe a dat naștere, prematur, la șase gemeni — patru fete și doi băieți. Potrivit unui buletin medical, atît mama cît și cei șase nou-născuți sînt sănătoși.

Republica Arabă Unită 
are 31 800 000 de locuitori _ se arată într-un raport publicat do serviciul de statistică egiptean.
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