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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tovarăși profesori, 
irieteni studenți,zia inaugurării noului an .mint universitar — eve- > seamă în viața slujitori- și a tineretului studios — mi să vă adresez dum- ■îs-.-i — profesorilor, confe- •, lectorilor și asistenților, studențimii din Bucu- i celelalte centre univer- României — un salut căl- partea Comitetului Cen- ■tidului Comunist Român, a Consiliului de Stat si a Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România. (Aplauze puter

nice).începeți noul an universitar în climatul de intensă activitate'creatoare generat de hotățîrile Congresului al X-lea al partidului, care au trasat programul ridicării României pe noi trepte de civilizație și prosperitate, al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Vă este cunoscută amploarea deosebită a sarcinilor cuprinse în acest program care își propune să determine creșterea puternică a forțelor de producție, satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale și spirituale ale poporului, perfecționarea neîncetată a relațiilor socialiste de producție, dezvoltarea democrației socialiste, crearea tuturor condițiilor care să permită omului să se simtă cu adevărat stăpîn pe destinele sale, pe munca s'a, în patria sa. (A- 
plauze prelungite).Congresul al X-lea a trasat un vast program de dezvoltare a bazei materiale a societății noastre socialiste. Avem de înfăptuit un uriaș volum de investiții. în cincinalul următor, trebuie să realizăm un volum de construcții de peste 200 miliarde lei, să dezvoltăm intens ramurile industriale moderne, să promovăm larg progresul tehnic, să asigurăm totodată perfecționarea conducerii și planificării activității economice, organizarea superioară a producției și a muncii, să creăm condiții pentru ca agricultura noastră socialistă să obțină producții tot mai înalte și, prin aceasta, să contribuie Ta satisfacerea tot mai deplină a necesităților de bunuri de consum ale poporului. Toate acestea impun perfectionarea acțivității statului, simplificarea aparatului administrativ și asigurarea unei legături mai strînse a acestuia cu masele, îmbunătățirea continuă a muncii instituțiilor centrale și locale — condiții esențiale pentru înfăptuirea marilor sarcini puse de Congresul șl X-lea în fața întregului nostru popor.Problema repartizării judicioase 
a forței de muncă este una din cele mai importante preocupări ale partidului și statului, o condiție de bază a dezvoltării societății noastre socialiste. Preocupă în mod deosebit conducerea noastră de partid și de stat faptul că în timp ce în unele întreprinderi, pe unele șantiere de construcții se resimte lipsa brațelor de muncă, a specialiștilor — din care cauză multe utilaje moderne lucrează la o capacitate redusă — în birouri, în ministere, într-o serie de instituții centrale și locale se află un mare număr de specialiști și de funcționari, a căror muncă este prea puțin productivă pentru societatea noastră. Este timpul să punem capăt acestei stări de lucruri. (Vii aplauze). Spiritul de dreptate socială, de echitate, răspunderea pe care comuniștii o au față de construcția orînduirii socialiste și comuniste în România impun adoptarea unor măsuri hotărîte pentru mai. buna folosire a forței de muncă, pentru o repartizare cît mai judicioasă a oameni

lor în sectoarele hotărîtoare ale producției materiale, ale dezvoltării științei, învățămîntului și culturii. Ne preocupăm de aceste probleme și dorim ca pînă la sfîrșitul anului să realizăm o îmbunătățire substanțială în acest domeniu. (Aplau
ze puternice).Vreau să mă adresez de aci — de la această adunare a cadrelor didactice din învățămîntul superior și a studenților din București — a- celor ingineri și specialiști, acelor cetățeni ai patriei noastre care lucrează în diferite funcții administrative, cu îndemnul de a merge acolo unde cer interesele poporului nostru, în întreprinderile de producție, în institutele de cercetare științifică, pentru a contribui cti mintea, -priceperea^ și forțele lor, la făurirea cît mai grabnică a societății , socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice).Desigur, a trece dintr-o muncă în alta sau dintr-un oraș în altul, nu este ușor ; dar trebuie ca toți să înțelegem că îndeplinirea programului de dezvoltare a socialismului, de înflorire a patriei noastre, cere fiecăruia dintre noi eforturi — dacă este nevoie și sacrificii; vreau să subliniez în același timp că fiecare cetățean al patriei noastre își are asigurat locul de muncă și vom face totul ca acolo unde va fi trimis pentru a munci să aibă și condiții de viață cît mai bune (Vii aplauze).Și pentru a nu mai reveni asupra acestei probleme vreau să mă adresez și dumneavoastră, studenților din București și din întreaga țară. Este adevărat, sîntem abia la începutul anului universitar și, cu cei care vor absolvi în acest an, mai este timp să discutăm despre aceasta. Profit totuși de această întîlnire pentru a cere și viitorilor absolvenți. întregii noastre studențimi, să fie gata să meargă acolo unde necesitățile dezvoltării multilaterale a patriei, ale înfloririi societății noastre socialiste o impun — în întreprinderi industriale și agricole, în spitale, în facultăți și institute de cercetare, în școli.Astăzi învață în țara noastră 150 000 de studenți — o armată puternică. Pînă la sfîrșitul cincinalului următor, toți veți termina studiile și va trebui să mergeți pe marile șantiere sau în marile uzine ale societății noastre socialiste. Trebuie să înțelegeți cu toții, tovarăși studenți, că vă pregătiți pentru munca practică, pentru activitatea creatoare — și locul acesteia este producția bunurilor materiale și spirituale pentru întregul popor. Este de datoria fiecăruia să-și pună toată priceperea, toate cunoștințele în slujba poporului, a fericirii sale, a făuririi socialismului și comunismului în patria noastră. (Aplauze puter
nice).Avem, tovarăși, în fața noastră un cîmp imens de muncă și realizări, un grandios program de dezvoltare a României socialiste, înfăptuirea lui în bune condiții depinde în primul rînd de valoarea materialului nostru uman, de numărul și competența cadrelor de care dispunem. Aceasta cere pregătirea a mii și mii de ingineri, economiști, agronomi, constructori, oameni de știință și cultură, medici, profesori — de specialiști și muncitori cu înaltă calificare, capabili să dea viață obiectivelor în- suflețitoare stabilite de Congres, să asigure ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii noastre activități.Ies în evidență astfel marea răspundere ce revine învățămîntului nostru superior, corpului profesoral din facultăți și institute, sarcinile deosebit de importante pe care le are de îndeplinit școala

— principalul instrument de formare a cadrelor. în societatea noastră învățămîntul este parte integrantă a grandioasei opere de construire a socialismului, o necesitate primordială a mersului înainte, un sector de importanță hotărîtoare pentru întreaga viață a națiunii noastre socialiste.în condițiile progresului rapid al întregului nostru sistem de în- vățămînt, școala superioară a cunoscut o deosebită dezvoltare, în- scriindu-se printre cele mai de seamă realizări ale orînduirii socialiste. Învățămîntul nostru superior și-a adus contribuția la pregătirea a zeci și zeci de mii de gper cialiștțcare lucrează.în toate sectoarele economiei, științei și culturii, participă activ la viața publică din țara noastră, muncesc cu devotament și abnegație pentru înflorirea României socialiste, îndeplinind cu cinste marile sarcini trasate de partid.Acordăm o deosebită prețuire activității neobosite, pline de entuziasm și dăruire, desfășurate de cadrele didactice din institutele de învățămînt superior pentru formarea noilor generații de constructori ai socialismului și le adresăm, la acest început de an universitar, în numele conducerii de partid și de stat, calde felicitări pentru rezultatele obținute, urări de noi succese în activitatea lor viitoare. 
(Aplauze puternice).De asemenea, cu acest prilej festiv adresăm cele mai calde felicitări studențimii noastre, care, prin munca sa, prin pasiunea cu care' învață, dovedește o înaltă responsabilitate față de viitorul său, față de cauza socialismului, a înfloririi României socialiste și vă urez dumneavoastră, întregii studențimi, la început de an școlar, multe satisfacții, mult succes

la învățătură (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,Evidențiind realizările importante obținute în dezvoltarea învăță- mîntului superior, este necesar, desigur, să le raportăm neîntrerupt la cerințele înaintării patriei noastre pe drumul progresului material și spiritual, al civilizației moderne, la impresionantul salt pe care îl înregistrează astăzi cunoașterea u- niversală, știința și tehnica. Directivele Comitetului Central și Legea învățămîntului, adoptate anul trecut — care au întrunit adeziunea deplină a slujitorilor școlii, a întregului .pppor — ,^u. ștajțilit, într-o concepție unitară și de largă perspectivă, direcțiile și cadrul organizatoric al modernizării învă- țămîntului superior, căile pentru continua sporire a eficienței sale sociale.Programul prevăzut de partid a început să prindă viață, exercitînd o influență pozitivă tot mai însemnată asupra activității în acest domeniu. S-au luat măsuri pentru stabilirea duratei studiilor în funcție de nevoile reale ale pregătirii cadrelor în diferite specialități, pentru perfecționarea planurilor de învățămînt și asigurarea unui raport mai judicios între activitățile aplicative și cele teoretice, s-au înființat secții de subingineri. Au fost constituite senatele și consiliile profesorale ale universităților, institutelor și facultăților, dezvoltîndu-se democrația universitară, creîndu-se condiții mai bune pentru participarea nemijlocită a cadrelor didactice și a studenților la organizarea și desfășurarea activității din învățămîntul superior.
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu tăind panglica inaugurală a primului corp 
de clădiri al noului edificiu al Institutului politehnic

economi-
Comu- luni în Comunist

ț-.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România a- 
nunță cu profundă durere încetarea din viață, 
după o lungă și grea suferință, în ziua de 1 
octombrie 1969, ia ora 8,15, a tovarășului 
Alexandru Moghioroș, activist de frunte al 
partidului și statului nostru — vreme înde
lungată fiind membru ai Biroului Politic, iar

apoi al Comitetului Executiv și secretar 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, 
nevoit să-și întrerupă activitatea în urma 
îmbolnăvirii — vechi militant al mișcării 
muncitorești revoluționare din România, 
luptător devotat pentru cauza socialismului, 
pentru întărirea și înflorirea patriei.

La 1 Octombrie a încetat din viață, în urma unei boli îndelungate, tovarășul Ale-» xandru Moghioroș, vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră, activist de frunte al partidului și statului nostru socialist. Tovarășul Alexandru Moghioroș a fost vreme îndelungată membru al Biroului Politic, al Comitetului Executiv și secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. El și-a închinat întreaga viață slujirii înaltelor idealuri de libertate și progres ale celor ce muncesc, luptei. revoluționare pentru triumful cauzei socialismului, pentru înflorirea României socialiste.Născut la 23 octombrie 1911, în orașul Salonta, județul Bihor, într-o familie de țărani săraci maghiari, Alexandru, Moghioroș a început .să lucreze deTa vîrstâ de 14 ani ca ucenic, devenind apoi muncitor lăcătuș. Din fragedă tinerețe cunoaște viața grea și suferințele pe care Ie îndurau în acele vremuri oamenii muncii, supuși cruntei exploatări capitaliste. Atitudinea sa de revoltă și protest împotriva nedreptăților sociale l-a îndreptat pe calea luptei revoluționare, înrolîn- du-se încă din anii uceniciei în mișcarea muncitorească. In anul 1929 este primit în Uniunea Tineretului nist și după cîteva rîndurile Partidului Român.In perioada crizeice din 1929—1933, de ascuțite lupte de clasă și frămîntări revoluționare, care au zguduit profund regimul bur- ghezo-moșieresc, Alexandru Moghioroș îndeplinește cu înalț devotameht importante sarcini încredințate de partid, desfășoară o intensă muncă organizatorică, îndeosebi în rîndurile tineretului muncitoresc și țărănesc din județele Brașov și Bihor, participă activ la pregătirea acțiunilor de luptă ale tinerilor ceferiști din Cluj. Militant neînfricat, strîns legat de mase, manifes- tînd deosebite calități organizatorice, el și-a cîștigat stima și prețuirea partidului și organizației revoluționare de tineret, fiind ales în conducerea organelor locale de U.T.C., iar în 1933 membru și apoi secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.Pentru activitatea sa revoluționară, Alexandru Moghioroș a fost arestat în mai multe rînduri, iar în 1935 condamnat la 10 ani de închisoare. Atît la proces cît și în tot cursul detențiunii la Văcărești, Jilava, Doftana, Caransebeș, Tîrgu Ocna, el a dat dovadă de o atitudine curajoasă și. dîrză, demnă «de un neînfricat luptător comunist, contribuind, alături de alți militanți ai partidului, la demascarea regimului burghezo-moșieresc, a politicii sale antipopulare, la că-, lirea politică a numeroase cadre ale partidului.După victoria insurecției armate și eliberarea țării de sub jugul fascist, Alexandru Moghioroș a îndeplinit funcții de înaltă răspundere pe linie de

partid și de stat. Din 1945, de Ia Conferința Națională a Partidului Comunist Român, pînă în 1968 a fost fără întrerupere membru al Comitetului Central al partidului. El a activat ca secretar al comitetelor regionale de partid Banat, Hunedoara și Mureș, șef de secție la C.C. al P.C.R., iar în anii 1949 și 1951—1952 ca secretar al Comitetului Central al partidului. în perioada 1948—1965 a fost membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.R. și prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Congresul al IX-lea al partidului l-a ales membru al Comitetului Executiv și secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român ; plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1968 l-a eliberat din aceste funcții, Ia cererea sa, din cauza bolii grave de care a suferit.. Din 1946 a fost deputat al Marii Adunări Naționale în toate legislaturile, iar între anii 1948—1954, membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale.în funcțiile de conducere încredințate de partid, Alexandru Moghioroș a adus o valoroasă contribuție la victoria revoluției populare, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de edificare a socialismului, la întărirea statului nostru socialist; el și-a cîștigat merite deosebite prin munca depusă pentru realizarea programului partidului de transformare socialistă și modernizare a agriculturii, însuflețit de dragoste înflăcărată față de patrie și de sentimentele internaționalismului proletar, a militat cu consecvență pentru înfăptuirea neabătută a politicii naționale marxist-leniniste a

partidului nostru, pentru unitatea frățească a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Alexandru Moghioroș a contribuit prin munca sa la întărirea continuă a unității și coeziunii rîn- durilor partidului, la adîncirea legăturilor sale cu masele, la afirmarea și creșterea rolului său conducător în societatea noastră socialistă. El a militat pentru înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare și întărire a relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești pe baza principiilor marxism-le- ninismului.Partidul și guvernul, oamenii muncii din patria noastră dau o înaltă prețuire activității revoluționare îndelungate a tovarășului Alexandru Moghioroș, meritelor sale deosebite în mișcarea muncitorească, în lupta împotriva exploatării capitaliste, pentru libertate socială și națională, pentru construirea socialismului și propășirea țării. Pentru devotamentul său nemărginit față de popor și patrie, pentru prețiosul său aport la victoria cauzei partidului nostru, el a fost distins cu titlul de Erou al Muncii Socialiste, cu numeroase ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin încetarea din viață a tovarășului Alexandru Moghioroș Partidul Comunist Român și statul socialist, întregul nostru popor suferă o grea și dureroasă pierdere. A- mintirea acestui fiu credincios al poporului, luptător devotat pentru înflorirea României socialiste, va rămîne nestinsă în inimile comuniștilor, ale tuturor- oamenilor muncii din patria noastră.
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S-au redeschis ieri cursurile universitare. Evenimentul a prilejuit, în toate centrele de învățămînt superior din țară, entuziaste manifestări ale corpului profesoral și ale celor peste 150 000 de studenți, care au sărbătorit debutul unui nou an de muncă. A intrat în tradiția vieții noastre universitare ca ziua reînceperii cursurilor să prile- juiască întîlniri emoționante între conducătorii partidului și statului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tineretul studios și corpul profesoral. Este încă o dovadă a prețuirii pe care partidul și statul, întregul nostru popor o acordă școlii superioare, rolului ei însemnat în grandioasa operă de edificare a societății socialiste ; este încă o dovadă a dragostei, a atașamentului și încrederii nestrămutate cu care tineretul studențesc urmează politica profund științifică a Partidului Comunist Român — chezășia progresului neîntrerupt al societății noastre, a viitorului înfloritor al României.

Anul universitar 1969—1970 începe sub auspiciile istoricelor ho- tărîri ale Congresului al X-lea al partidului, care a deschis perspectiva ridicării patriei pe noi trepte ale civilizației socialiste, a trasat căile perfecționării vieții economice, sociale și spirituale a poporului, a creat cadrul optim al activității universitare, al perfecționării și modernizării învățămîntului superior, în strînsă legătură cu dezvoltarea întregii țări.Un moment deosebit au trăit ieri studenții celui mai mare centru universitar al țării — București, în această zi festivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu,Popescu, Gheorghe Stoica, le Vîlcu, Iosif Banc, Petre viei, Ion Iliescu, precum și trul învățămîntului, prof. Miron Constantinescu, au instituții de învățămînt
Dumitru Vasi- Blajo- minis- univ. vizitat superior.

Vizita a început la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu", unde se pregătesc peste 3 300 de studenți, viitorii ingineri agronomi, horticultori, zootehniști și medici veterinari, cadre de mîine ale a- griculturii noastre socialiste.Urale nesfîrșite, ovații prelungi întîmpină sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat. Se scandează „Ceaușescu", „P.C.R.", „Ceaușescu și poporul" ; pe chipurile luminoase ale tuturor se citește bucuria de a-i primi pe oaspeți. Conducătorii de partid și de stat sînt salutați de rectorul institutului, acad. Eugen Rădules- • cu, de membrii corpului profesoral. Un grup de studente oferă buchete de flori.Oaspeții se îndreaptă spre catedra de agrochimie, unde vizitează laboratoarele studenților și laboratorul de spectrografie. Sînt prezentate principalele probleme ale tematicii de cercetare a cadrelor didactice.Tovarășul Ceaușescu se interesează îndeaproape de activitatea concretă a acestor laboratoare, de condițiile în care se desfășoară cercetările, de rezultatele practice obținute, de eficiența lor economică. Secretarul general al partidului subliniază importanța excepțională pe care o prezintă pentru activitatea didactică și de cercetare legarea ei permanentă de activitatea

productivă, de cerințele economiei naționale. Tovarășul Ceaușescu recomandă conexarea lucrărilor colectivelor de catedră . cu cele ale institutelor de cercetare care activează în același sector științific.în continuare sînt prezentate grădina botanică, cîmpurile experimentale de pomicultură, legumicultura, floricultură și viticultură, unde studenții își completează pregătirea teoretică prin lucrări practice. Tovarășul Ceaușescu se interesează de rezultatele obținute în ameliorarea soiurilor, în asigurarea unor cantități mai mari de semințe de calitate superioară și recomandă intensificarea colaborării cu instituțiile similare din țările vecine care au o bogată tradiție în legumicultură.La catedra de viticultură, tovarășul Nicol ae Ceaușescu vizitează laboratoarele de ampelografie și viticultură ; îi sînt înfățișate unele metode moderne de cultivare a viței de vie, rezultatele obținute și aspecte ale activității practice a studenților. Atrage atenția bogata expoziție de fructe, soiurile create de cadre didactice ale institutului.în încheierea vizitei, rectorul institutului înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu trei volume cu lucrări științifice ale cadrelor didactice, lucrări efectuate în ultimul an, precum și un mesaj al studenților și cadrelor didactice.

Primire entuziastă la Academia de Studii economice

unirea eforturilor lor în vederea găsirii unor noi soluții pentru problemele pe care le ridică exploatarea zăcămintelor.Prorecto’rul institutului înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea profesorilor și studenților.în mesajele transmise secretarului general al partidului se exprimă profunda recunoștință a corpului didactic și a studenților pentru grija permanentă pe care partidul și statul o acordă dezvoltării învățămîntului superior, pregătirii și formării multilaterale a tineretului studios în vederea activității viitoare puse în slujba patriei socialiste. Ei se angajează în fața conducerii de partid și de stat să-și consacre întreaga -lor capacitate și putere de muncă înfăptuirii politicii partidului, dau glas hotărîrii lor de a-și dărui toate puterile realizării importantelor obiective stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R.

rectorul institutului. Mii de studenți, prezenți de-a lungul aleii principale și în fața holului de la intrare, salută prin urale și îndelungi ovații sosirea oaspeților dragi.Ora 9,55. Secretarul general al Partidului Comunist Român taie panglica inaugurală a corpului de învățămînt general, unde chiar din prima zi de cursuri încep să funcționeze noile laboratoare de lucrări practice pentru studenții a- nilor I și II, sălile de desen, cabinetele de lucru pentru corpul profesoral. Sînt vizitate apoi amfiteatrele de fizică, laboratoarele de mecanică, de organizarea și planificarea întreprinderilor și sălile de seminar.Pe terasa care oferă o privire de ansamblu asupra întregii construcții, tovarășul Ceaușescu primește explicații amănunțite cu privire la desfășurarea în continuare a lucrărilor de construcții, cărora recomandă cioasă a terenului viitoarelor corpuri aici se coboară înmentară amenajată la primul e- taj, unde sînt expuse aparate și instalații de cercetare științifică realizate de studenți, sub îndrumarea profesorilor, tratate și manuale universitare purtînd semnătura membrilor colectivelor de catedră.La încheierea vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se înmînează un mesaj din partea dascălilor și studenților celui mai mare institut de învățămînt tehnic superior ăl țării-

în urma folosirea judi- în amplasarea de clădiri. De expoziția docu-

a 
m i

Următorul popas are loc la noua construcție a Institutului politehnic din București. — cel mai important edificiu universitar ce se înalță în anii cincinalului, un adevărat avanpost al învățămîntului tehnic superior, dotat pe măsura
cerințelor actuale ale pregătirii cadrelor necesare economiei naționale.Conducătorii de partid și de stat sînt salutați călduros de prof. dr. docent George Bărănescu, membru corespondent al Academiei,

Conducătorii de partid și de stat sosesc apoi la UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. Urărilor de bun venit, înscrise pe frontispiciul clădirii ce adăpostește rectoratul universității și . facultățile de drept și filozofie, li se adaugă salutul fierbinte al celor peste 1 000 de tineri și tinere veniți să-i întîmpi- ne pe conducătorii de partid și de stat.La intrarea în clădire, înalții oaspeți sînt salutați de prof. univ. dr. docent Jean Livescu, membru corespondent al Academiei,.rectorul Universității din București, și alți membri ai corpului profesoral.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt invitați să viziteze muzeul universității — prilej de trecere în revistă a bogatelor tradiții pe care de trei veacuri generațiile de studenți le preiau și le amplifică. înființat în urmă cu 5 ani, muzeul înglobează o colecție de materiale documentare cu privire la istoriculcultură. Reînvie chipurile unor ctitori ai școlii nați oameni de care au ilustrattoare a poporului prin prestigioase contribuții înscrise în patrimoniul marilor valori ale națiunii noastre, ale științei mondiale. Sînt expuse documente originale privind cele mai importante momente ale istoriei învățămîntului universitar din București; impresionează deviza „Per i scientiam — pro patria"

Intr-unui din laboratoarele Institutului de petrol, gaze și geologie

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl ceilalți conducători de partid și de stat sînt invitați apoi să viziteze CENTRUL DE CALCUL ECONOMIC ȘI CIBERNETICĂ ECONOMICĂ — importantă unitate de cercetare științifică, în care își desăvîrșesc pregătirea teoretică viitorii analiști de sisteme și economiștii ciberneticieni, care, după absolvirea Academiei de studii economice, vor lucra în unități productive. Aici funcționează moderne laboratoare de calcul e- conomic, mașini specializate în contabilizarea și rezolvarea unor . probleme cu caracter tehnico-ad- ministrativ, precum și laboratoare de calcul mecanografic.In laboratorul de calcul economic, directorul centrului, prof. dr. Nicolae Racoveanu, prezintă oaspeților o scurtă informare asupra activității de cercetare teoretică și de rezolvare științifică a problemelor de economie concretă, solicitate de marile uzine și întreprinderi industriale.
drește acum cu cei peste 4 000 de ingineri și doctori .ingineri pe care i-a pregătit în această perioadă.Manifestîndu-și călduros recunoștința și bucuria de a primi în mijlocul lor pe conducătorii de partid și de stat, profesorii și studenții institutului le fac o primire călduroasă.însoțiți de prorectorul institutului, Liviu Constantinescu, de membri ai consiliului profesoral, oaspeții vizitează amfiteatrul, laboratoarele de petrochimie, tehnologia petrolului, chimie organică și geofizică. Cadre didactice, șefi de catedre dau explicații, prezintă cele mai importante instalații. Printre acestea se află instalații de tehnologie a petrolului, unele — proiectate și realizate în cadrul institutului — solicitate, datoriță însușirilor lor, pentru dotarea unor laboratoare străine. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă împletirea mai strînsă a activității didactice și științifice din aceste laboratoare cu activitatea unor institute cercetare similare,

★Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în instituțiile de învățămînt superior din Capitală a constituit o nouă expresie a preocupării constante a conducerii de partid și de stat pentru bunul mers al școlii superioare românești, a grijii permanente de a a- sigura perfecționarea activității ei în concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale pregătirii noilor promoții de specialiști necesari economiei, științei și culturii noastre socialiste.

(„prin știință — pentru patrie") înscrisă pe drapelul tricolor, vechi de mai bine de un secol, al universității. Sînt privite cu emoție manifeste și publicații studențești, mărturii ale luptei revoluționare a tineretului, a corpului profesoral în anii regimului burghezo-moșie- resc. Tot aici pot fi văzute cursuri datorate unor valoroși oameni de știință români, foști profesori ai universității.După vizitarea muzeului, tovarășul Nicolae Ceaușescu consemnează următoarele în cartea de onoare a muzeului:„Am vizitat cu deosebit interes muzeul Universității din București, imagine grăitoare a istoriei acestui important lăcaș al științei și culturii românești. Urăm valorosului corp profesoral al universității și studenților ei să poarte cu cinste mai departe și să dea noi străluciri făcliei transmise de iluștrii loi înaintași, să dobîndească succese tot mai mari în activitatea lor, la înălțimea exigențelor de astăzi și de mîine ale societății noastre socialiste, ale științei și cunoașterii contemporane".Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt înmînate un album cu fotografii ce înfățișează aspecte ale vizitei conducătorilor de partid și de stat la Universitatea din București cu prilejul deschiderii cursurilor universitare în cei doi ani anteriori, precum și un mesaj din partea senatului universității, a corpului didactic și a studenților.
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Popas la muzeul Universjtăjii din București

ții de învațămint superior, a orm- duirii noastre socialiste, Institutul de petrol, gaze și geologie a sărbătorit de curînd împlinirea a două decenii de existență. El se mîn-

acestui înalt for de în fața oaspeților cărturari patrioți, românești, lumi- știință și cultură capacitatea crea-

D

Institutul de petrol, gaze și geologie este cel care primește apoi vizita conducătorilor de partid și de stat în acest început de an universitar. Creație, ca și alte institu-



(Urmare din pag. I)Am vizitat astăzi cîteva institute de învățămînt superior din Capitală — Institutul agronomic, Universitatea București, Institutul de petrol și gaze — și am putut constata cu satisfacție că pregătirile pentru începerea cursurilor sînt mai bune decît în trecut, ceea ce ne dă garanția că în anul ce urmează vom obține succese și mai mari în învă- țămîntul superior din țara noastră. Am vizitat, de asemenea, Politehnica, noul edificiu al acestui institut, care, deși nu este complet terminat, constituie de pe acum o adevărată cetate a învățămîntului superior.Cred că este necesar să se acorde mai multă atenție dotării laboratoarelor din învățămîntul superior ; este de acum timpul ca — o dată cu folosirea mai judicioasă, mai rațională a bazei materiale de care dispunem, precum și a mijloacelor bănești afectate de stat pentru nevoile învățămîntului — să asigurăm înzestrarea facultăților cu a- paratură de laborator și cu alte utilaje moderne spre a crea condiții ca studențimea noastră să învețe în condiții tot mai bune. Considerăm că este necesar ca în cursul acestui an să trecem la măsuri hotărîte pentru a rezolva a- ceste probleme deosebit de importante pentru învățămîntul superior. (V ol -ze)..ci- le minunate pe care le \ studenții de la Politeh-î, ii la Academia de științe• și de la celelalte insti- . 'uie să constituie pentru ei :.n ■ •••■gM de a nu precupeți nimicînvăța cît mai bine, spre specialiști de înaltă cali- domeniul pe care și l-au 
.A 'lăuze puternice).De.-' u a trecut decît puțin :: la inițierea de către partidi de modernizare a școlii, afirma că viața confirmă programului stabilit. Cu ■stea, ceea ce s-a realizat ■ prezent nu epuizează' po- ! e de perfecționare a în-I '• ului superior, gama de )reconizate de partid. De ■ebuie spus, tovarăși, că nu vom putea afirma itins perfecțiunea ; întot- .. . vom mai avea ceva de îmbunătățit. Cadrele didactice și Ministerul învățămîntului trebuie să se preocupe, an de an, de ridicarea pe trepte tot mai înalte a învățămîntului nostru superior, pentru că numai astfel vom putea ține pasul cu revoluția tehnico- științifică la care asistăm astăzi. 

(Vii aplauze). Ministerul învățămîntului, conducerile institutelor și facultăților trebuie să acționeze cu mai multă operativitate și cu mai multă perseverență, să depună o activitate organizatorică concretă mai intensă pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții 
a Directivelor Comitetului Central 
și a Legii învățămîntului.Se impune înainte de toate o mai mare. preocupare pentru perfecționarea continuă a învățămîntului în pas cu noile cuceriri ale științei, cu exigențele progresului economic, tehnico-științific și cultural al patriei. Sînt necesare din partea cadrelor didactice eforturi sporite pentru a fi ele însele la curent cu ceea ce este nou în disciplinele respective, pentru a putea preda studenților cunoștințe Ia nivelul' științei mondiale. Se 

impune, în același timp, o muncă asiduă de documentare și informare ; universitățile și institutele noastre trebuie să creeze condiții cadrelor didactice și studențimii pentru a-și îmbogăți neîncetat cunoștințele.O condiție de bază pentru ridicarea nivelului științific al predării în învățămîntul superior este împletirea organică între munca didactică și cercetare — aceasta reprezentînd o cerință obiectivă a introducerii unui spirit creator ia toate catedrele, a modernizării școlii noastre superioare. Cadrele didactice au, totodată, datoria să încurajeze multilateral participarea studenților la activitatea de cercetare, să le dezvolte deprinderile, să le stimuleze pasiunea pentru munca științifică.Trebuie, de asemenea, să fie întărită continuu disciplina procesului d<e învățămint, să se asigure respectarea fermă a normelor vieții universitare, fără de care nu se poate desfășura în bune condiții activitatea didactică, pregătirea temeinică a tineretului studențesc, a viitorilor specialiști. Ministerul învățămîntului a dat dovadă de lipsă de exigență, admițînd anul trecut celor care au rămas repe- tenți, după trei zile, reexaminarea. Oare e posibil, tovarăși, ca peste noapte să se obțină pregătirea necesară promovării unui examen ? Există o lege a învățămîntului, a- doptată de cel mai înalt for al țării — Marea Adunare Națională— și ea este obligatorie pentru toată lumea. Trebuie să se pună capăt oricărei încălcări a legii. Noi ne preocupăm cu toată atenția să creăm condiții bune de învățătură tineretului, astfel încît să-și poată face pe deplin datoria față de patrie. Unii tineri se cred, însă, „ingenioși" dacă, trăgînd chiulul la cursuri — cum se spune în popor— reușesc, totuși, să promoveze examenele. Se înșală 1 Ei își trag chiulul lor înșile 1 Chiar dacă vor promova, vor rămîne pînă la urmă niște mediocrități. Societatea noastră nu are nevoie de asemenea „specialiști". în universități nu au ce căuta asemenea tineri ; trebuie să promoveze cursurile învățămîntului superior numai cei care doresc cu adevărat să învețe. Nu trebuie să admitem ca locul tinerilor care vor să învețe să fie ocupat de chiulangii și de leneși 1 Voi înșivă, studenții, trebuie să aveți o atitudine exigentă față de colegii voștri cu asemenea mentalitate, pentru că ei — deși puțini la număr — compromit numele de student, vă compromit pe voi toți și, de aceea, nu au ce căuta în facultăți.Trebuie să facem în așa fel ca institutele noastre să devină cu a- devărat cetăți de știință și cultură, în stare să dea societății numai cadre temeinic pregătite. Omul de mîine, constructor al socialismului și comunismului, nu poate fi decît un om cu un larg orizont cultural și științific, cu o solidă pregătire de specialitate ; numai astfel, el va putea participa în mod conștient, cu întreaga sa energie și putere de muncă, la transformarea societății, la făurirea noii orînduiri.Este necesar, tovarăși, să se a- sigure o mai strînsă legătură a învățămîntului cu viața, cu practica ; cadrele didactice sînt chemate să organizeze în așa fel activitatea din facultăți și institute încît, concomitent cu însușirea cunoștințelor teoretice necesare, vii

torii specialiști să poată dobîndi și o temeinică pregătire practică spre a se integra cît mai rapid și cu rezultate cît mai bune în construcția socialistă, în munca concretă. în orientarea învățămîntului superior este necesar să se țină în mai mare măsură seama de cerințele stringente ale diferitelor domenii și sectoare, de nevoile generate de evoluția în perspectivă a economiei, științei și culturii în țara noastră.O sarcină de prim ordin a învățămîntului nostru universitar este să asigure studenților o temeinică pregătire ideologică, ma- terialist-dialectică.în acest sens, o importanță deosebită are predarea disciplinelor sociale, care au sarcina de a asigura înarmarea studențimii noastre cu înțelegerea justă a proceselor dezvoltării societății. Catedrele de științe sociale mai au mult de făcut pentru a putea contribui, pe măsura cerințelor partidului, la ridicarea nivelului ideologic al studențimii, pentru a ancora aceste discipline în realitățile noastre so- cial-politice, în preocupările actuale ale partidului și statului nostru, în problematica vieții internaționale, a evoluției societății contemporane. Nu este suficient a repeta citate din operele clasicilor. Studierea operelor acestora are o importanță deosebită pentru formarea culturii ideologice marxist-leninis- te ; dar predarea lor scolastică, memorarea mecanică a unor citate și a unor teze generale, care au răspuns unor condiții obiective date, nu ajută la îndrumarea ideologică temeinică a specialiștilor noștri, a studențimii, în spiritul creator al concepției materialist-dialectice despre lume. Specialiștii de mîine, indiferent în ce domenii vor lucra, trebuie să fie în stare să se orienteze just în problemele complexe ale vieții sociale, să știe să acționeze în mod conștient, să contribuie la orientarea justă a dezvoltării societății noastre socialiste. Numai dacă se realizează acest deziderat ne putem declara satisfă- cuți de felul cum se‘‘pre'dau' știin- ■* țele sociale în universități; pînă atunci mai avem mult de făcut. Trebuie acționat cu mai multă ho- tărîre pentru a face ca și în acest domeniu nivelul învățămîntului să fie corespunzător cerințelor puse de partid în etapa de astăzi. (Vii 
aplauze).Predarea disciplinelor sociale trebuie să răspundă în mai mare măsură dorinței studenților de a cunoaște, de a-i înarma cu criterii științifice care să le dea posibilitatea să discearnă ceea ce este înaintat de ceea ce este perimat și retrograd în curentele de idei contemporane, să-i ajute să-și însușească temeinic ideologia marxist- leninistă, metoda materialist-dia- lectică de gîndire și cercetare, filozofia revoluționară a partidului nostru, a clasei muncitoare.în învățămîntul nostru superior, atît în ce privește pregătirea de specialitate cît și ideologică a studenților un rol de o deosebită importanță au organele de partid și de tineret. Ele trebuie să pună în centrul activității lor preocuparea de a ajuta tineretul să-și însușească cunoștințele moderne în toate domeniile, să-și aducă contribuția la transformarea fiecărui student, a fiecărui viitor specialist într-un luptător activ pentru cauza socialismului și comunis

mului, pentru fericirea poporului român. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nostru popor muncesc cu abnegație și profund devotâment pentru realizarea sarcinilor dezvoltării economice și sociale a patriei, pentru îndeplinirea prevederilor planului de stat în toate sectoarele de activitate, în primele 9 luni ale anului în curs sarcinile de plan la producția globală industrială au fost îndeplinite și depășite. Obiectivele actualului cincinal se realizează cu succes, a- sigurînd o temelie trainică pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai al poporului, pentru progresul general al țării.în lunile care au mai rămas pînă la sfîrșitul anului va trebui ca în toate sectoarele de activitate să fie intensificate eforturile pentru îndeplinirea integrală a tuturor sarcinilor planului anual și crearea condițiilor optime în vederea trecerii la înfăptuirea obiectivelor ultimului an al actualului cincinal. O atenție sporită trebuie acordată creșterii productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție și îmbunătățirii calității mărfurilor — care au o importanță hotărîtoa- re în ridicarea continuă a eficienței activității economice, în valorificarea resurselor de care dispune economia noastră socialistă. Este necesar, de asemenea, ca organele de partid și de stat să se ocupe în mod deosebit de îndeplinirea planului de investiții, de darea în funcțiune la termenele stabilite a tuturor obiectivelor și capacităților de producție — de care depinde sporirea potențialului economic al țării, creșterea volumului producției, realizarea prevederilor întregului plan cincinal.Sarcini importante revin de a- semenea țărănimii noastre, tuturor oamenilor muncii din agricultură în strîngerea recoltei și realizarea la timp și în condiții bune a lucrărilor agricole, pentru asigurarea unor producții ridicate. îh.anul viitor.Doresc, de la acest miting al tineretului universitar, să adresez un salut călduros clasei noastre muncitoare — forța principală a societății noastre' socialiste — căreia tineretul, întregul nostru popor, îi datore CiZti condițiile pe care le are pentru învățătură, pentru o viață bună, liberă și fericită. 
(Vii aplauze).Doresc, de asemenea, să adresez țărănimii noastre, muncitorilor din agricultură, un călduros salut și să le urez succes în activitatea pe care o desfășoară. (Vii 
aplauze).îndeplinirea marilor sarcini care ne stau în față în domeniul dezvoltării economiei, științei, culturii, al perfecționării continue a întregii vieți sociale impune întărirea continuă a răspunderii în muncă în toate sectoarele și la toate nivelele de activitate. Mersul nostru înainte, progresul societății nu pot fi obținute printr-o activitate în general, ci prin muncă concretă, practică, desfășurată cu competență și răspundere de fiecare cetățean într-un sector sau altul al construcției socialiste. Fiecare om al muncii — indiferent de locul unde lucrează, de funcția pe care o ocupă în ierarhia socială — trebuie să înțeleagă că unicul criteriu de apreciere a contribuției pe care o aduce la dezvoltarea socie

tății noastre este munca și numai munca — cantitatea, calitatea și eficiența activității sale sociale.Noi apreciem și stimăm pe toți acei care în trecut și-au adus contribuția, în diferite domenii de activitate, la dezvoltarea societății ; dar nimeni nu poate trăi din meritele din trecut, fiecare trebuie să muncească cu toate forțele în prezent, pentru crearea viitorului. Este un bun luptător pentru socialism și comunism acela care nu pregetă nimic în lupta pentru progresul general al României socialiste. (Aplauze puternice).Este dreptul societății noastre să promoveze pe cei care lucrează cu pasiune,_ cu energie, cu entuziasm pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, și să-i treacă în alte munci pe cei care nu corespund. Aceasta este adevărata grijă față de om, grija pentru fericirea întregii noastre societăți, a întregului nostru popor ! Numai așa ne vom face datoria de comuniști 1 
(Vii aplauze).Iată, tovarăși, ce sarcini mărețe stau în fața poporului nostru. La, îndeplinirea tuturor acestor obiective ale dezvoltării economice și social-culturale a țării, corpul profesoral, tineretul universitar, trebuie să-și aducă o importantă contribuție. Studenții, ca de altfel întreaga generație tînără a patriei noastre, sînt chemați să joace un rol activ în toate domeniile vieții social-politice, să participe nemijlocit — alături de întregul popor — la dezbaterea marilor probleme ale construcției socialiste, la elaborarea și transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru. Tocmai de aceea am considerat necesar ca la întîl- nirea cu studențimea din București să dezbatem nu numai problemele legate de începerea anului universitar, ci și probleme legate de dezvoltarea generală a societății noastre. Nici un cetățean, cu atît mai mult un tînăr student, un profesor, nu poate să nu se preocupe, să nu-și spună părerea și să nu participe la găsirea căilor ipentrui-.progresul, rapid .ați patriei .noastre.- Tocmai în aceasta constă dezvoltarea democrației socialiste — în atragerea și participarea activă a tuturor cetățenilor țării la progresul multilateral al societății, la rezolvarea tuturor problemelor politicii interne și externe a statului nostru. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,• ‘Muncind pentru asigurarea bunului mers al construcției socialiste în țara noastră, pentru ridicarea patriei pe noi trepte de dezvoltare social-economică, de civilizație, ne aducem, totodată, contribuția la cauza generală a socialismului, a progresului și păcii. Este un adevăr incontestabil că, cu cît fiecare țară socialistă este mai puternică și înfloritoare, cu atît cresc forța și prestigiul sistemului mondial socialist, sporește influența ideilor comunismului asupra conștiinței oamenilor muncii de pretutindeni.Tocmai de aceea partidul nostru este preocupat de faptul că între țările socialiste există o serie de divergențe și acționează cu perseverență în direcția găsirii căilor pentru depășirea acestora. Numai în măsura în care țările socialiste vor reuși să realizeze între ele o strînsă colaborare în toate domeniile de activitate, să asigure o întrajutorare multilaterală în spiri

tul internaționalismului socialist și al marxism-leninismului — pornind de la asigurarea dezvoltării independente, suverane a fiecărui stat socialist și în același timp de la interesele întăririi forței și unității întregului sistem socialist — putem asigura progresul tot mai rapid al fiecărei țări socialiste, triumful socialismului și păcii în lume. (A- 
plauze puternice).Tineretul universitar are datoria de a-și aduce și el contribuția la această nobilă cauză a partidului și poporului nostru. Acționînd în spiritul politicii internaționaliste a partidului nostru, el trebuie să-și dezvolte legăturile de prietenie, colaborare și de solidaritate cu tineretul universitar din toate țările socialiste, cu mișcarea studențească democratică și progresistă internațională, să contribuie activ la înfăptuirea idealurilor înaintate ale tineretului studios de pretutindeni.Anul acesta s-au împlinit 30 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Aceasta ne reamintește cîte jertfe a trebuit să dea omenirea, cîte jertfe a dat poporul nostru din cauza lipsei de unitate a forțelor progresiste, a faptului că s-au făcut concesii fascismului, forțelor agresive. De aceea, considerăm că astăzi este mai important ca oricînd să acționăm în vederea unirii tuturor forțelor antiimperialiste într-un larg front de luptă împotriva imperialismului, fiind convinși că, acționînd unite, aceste forțe pot împiedica imperialismul să arunce omenirea într-un nou război mondial, pot asigura pacea în lume. (Aplauze 
puternice).Pornind de la răspunderea pe care o are în fața poporului, în fața mișcării revoluționare internaționale, România militează activ pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele, fără deosebire de o- rînduire socială. Ea acționează neobosit pentru înfăptuirea securității europene, lichidarea focarelor de încordare, a pericolului de război pe continentul nostru și în întreaga lume, realizarea destinderii internaționale. Fundamental în asigurarea acestor deziderate majore ale umanității este respectarea neabătută a independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, corespunzător intereselor și aspirațiilor sale supreme — fără nici un amestec din afară.Noi apreciem că în condițiile de astăzi fiecare popor, mare sau mic, poartă răspunderea pentru salvgardarea securității mondiale și trebuie să-și aducă contribuția la soluționarea problemelor internaționale, la dezvoltarea colaborării și asigurarea păcii.în lumea de astăzi devine tot mai necesar să se pună capăt pentru totdeauna folosirii forței în relațiile dintre state, să se asigure soluționarea tuturor litigiilor și diferendelor pe calea tratativelor, a discuțiilor pașnice, constructive. în această privință s-a dovedit a fi deosebit de eficace metoda, verificată de viață, a dezvoltării unor largi relații de colaborare între state și națiuni, a promovării principiilor coexistenței pașnice între țări cu orînduiri sociale diferite.Doresc ca .la această adunare să exprim, încă o dată, solidaritatea noastră cu lupta poporului vietnamez pentru dezvoltarea liberă și independentă a patriei sale, să exprim dorința întregului nostru po

por de a se pune cît mai iute capăt războiului din Vietnam, de a fi retrase trupele Statelor Unite și ale aliaților lor, de a fi lăsat poporul vietnamez să-și rezolve problemele singur, corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice).De asemenea, ne exprimăm îngrijorarea față de continuarea și a- gravarea conflictului din Orientul Mijlociu și dorința noastră de a se ajunge la soluționarea grabnică a acestui conflict pe baza Rezoluției Consiliplui de Securitate din 1967, realizîndu-se retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile arabe ocupate și asigurarea independenței și integrității tuturor statelor din această zonă a lumii. Exprimăm această opinie pornind de la faptul că pacea și securitatea internațională sînt o cauză supremă a tuturor popoarelor, a întregii o- meniri și cu toții trebuie să milităm, cu toate forțele, pentru a se instaura pacea, pe toate continentele globului.Tineretul nostru studențesc, tî- năra generație a țării trebuie să consacre acestui măreț țel elanul său viguros, energia sa clocotitoare, militînd împreună cu întregul nostru popor, sub conducerea partidului comunist, pentru asigurarea triumfului țelurilor socialismului, ale păcii și progresului în întreaga lume.

Dragi tovarăși sîudenji.Partidul comunist, guvernul țării, întregul popor dau o înaltă a- preciere tineretului studențesc din patria noastră, crescut și format în condițiile orînduirii noi, devotat partidului, legat trup și suflet de interesele și aspirațiile poporului, ale societății noastre socialiste. La acest început de an universitar vă adresez vouă, întregii studențimi, îndemnul de a munci cu rîvnă și pasiune pentru a cuceri grandioasa citadelă a științei moderne, pentru a vă îmbogăți continuu mintea cu uriașele descoperiri ale , geniului uman, cu mărețele cuceriri ale cunoașterii contemporane. Sînt încredințat că veți depune toate, șarturile pentru a vă îndeplini înaltele îndatoriri ce vă revin — și vă urăm din toată inima să încheiați anul pe care îl inaugurăm astăzi cu rezultate strălucite la învățătură, cu noi realizări în pregătirea pentru muncă și viață. (Aplauze 
puternice).Urez, de asemenea, cadrelor didactice din învățămîntul superior, senatelor universitare și consiliilor profesorale noi și tot mai importante succese în ridicarea nivelului științific al predării, în formarea tinerei generații, în întreaga lor muncă nobilă și de mare răspundere. (Aplauze puternice).Avem deplina convingere că învățămîntul superior va înscrie noi realizări de seamă în efortul general al poporului nostru pentru progresul economiei, științei și culturii, pentru realizarea amplului program trasat de Congresul al X-lea al partidului în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Vii a- 
plauze). Vă doresc tuturor — profesori, conferențiari, lectori, asistenți și studenți — din București și din întreaga țară — multă putere de muncă, sănătate și fericire în viață. (Aplauze puternice; urale. 
Se scandează minute în șir: 
„Ceaușescu", „P.C.R." Cei prezenți 
Ia adunare ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central).
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In alte centre universitare
După vizitarea instituțiilor de învățămînt superior, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ceilalți conducători de partid și de stat au luat parte la mitingul consacrat deschiderii noului an de învățămînt superior.Piața Romană. Zeci de mii de studenți au venit aici și pe arterele din împrejurimi. Este o atmosferă însuflețitoare, de puternic entuziasm, caracteristică marilor întruniri ale tineretului. Pe pancarte și panouri sînt scrise urări închinate partidului și statului. Se scandează puternic „Ceaușescu", „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul". Studenții bucureșteni își exprimă și cu acest prilej dragostea și recunoștința fierbinte față de Partidul Comunist Român și conducerea sa pentru condițiile minunate de viață și învățătură create, hotărîrea lor fermă de a învăța cu sîrguință și pasiune pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului în patria noastră.Ovații și urale puternice vestesc sosirea Ia miting a conducătorilor de partid și de stat. Studenții flutură buchete de flori. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat urcă Ia balconul clădirii Academiei de studii economice. Minute în șir nu contenesc uralele și aclamațiile în întreaga piață.Cuvîntul de deschidere a mitingului a fost rostit de prof. univ. 

MIRON CONSTANTINESCU, ministrul învățămîntului. Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, înalți oaspeți, a spus vorbitorul, vă rog să-mi îngăduiți ca în numele corpului didactic universitar și al studenților, în numele tuturor celor care participă la această sărbătoare, să vă prezint un cald și respectuos salut, să vă exprim sentimentele noastre de mare bucurie. și profundă gratitudine pentru o- noarea de a vă avea în mijlocul nostru.Solemnitatea deschiderii cursu- rilor universitare are anul acesta o semnificație și o strălucire deosebită, înscriindu-se în atmosfera de însuflețire și de avînt constructiv atotcuprinzător, imprimată întregii activități sociale de istoricele documente ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român și de bogatul bilanț al construcției socialiste în patria noastră.Pe baza hotărîrilor Congresului al X-lea privind dezvoltarea învățămîntului superior tehnic și economic și perfecționarea învățămîntului universitar, se aduc în acest an importante îmbunătățiri în ceea ce privește organizarea și conținutul învățămîntului superior. Se aplică planuri noi de învățămînt, care reflectă progresele actuale ale științei și culturii și care asigură un raport mai judicios între cursurile generale și cele de specialitate, între prelegeri și activitățile practice. Ținînd seama de faptul că formarea cetățenilor de mîine ai patriei noastre implică atît stăpînirea deplină a profesiunii cit și însușirea temeinică a concepției filozofice marxist-leniniste, urmărim îmbunătățirea predării filozofiei și științelor sociale, ridicarea, în strînsă colaborare cu Uniunea Tineretului Comunist, a nivelului muncii educative în rîndul studenților. întreg corpul didactic și toată studențimea din țara noastră au salutat cu entuziasm Congresul al X-lea al P.C.R. și urmează cu încredere politica internă și externă a partidului.Vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere vorbitorul — că în noul an universitar întregul corp didactic universitar și studenții români, maghiari, germani și de alte naționalități din țara noastră vor munci cu și mai mult entuziasm, fermitate și răspundere, pentru a îndeplini sarcinile trasate învățămîntului de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, sporind astfel contribuția școlii superioare la realizarea mărețului program de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste.Lui nd cuvîntul, prof. dr. docent 
JEAN LIVESCU, rectorul Universității București, a subliniat că prezența, intrată în tradiție, a conducerii de partid și de stat la momentul festiv al deschiderii anului universitar este pentru membrii corpului didactic și studenți o deosebită cinste. Exprimăm din nou — a spus vorbitorul — iubi- ților noștri conducători sentimentele de devoțiune și gratitudine pentru îndrumarea permanentă și pentru sprijinul material generos care asigură școlii noastre superioare un mers ascendent și o strînsă legătură cu necesitățile sociale și cu cele mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii. Spiritul de echitate socială care animă întreaga politică școlară a partidului nostru, a continuat rectorul universității, a deschis în fața tineretului patriei porțile tuturor instituțiilor școlare.în continuare, vorbitorul a subliniat angajamentul cadrelor didactice și studenților de la universitate de a depune eforturi sporite pentru creșterea calitativă a muncii, pentru înflorirea școlii noastre superioare, astfel ca noile generații de specialiști să contri

buie cu toată ființa lor la progresul economiei, științei și culturii.La această însuflețită sărbătoare a învățămîntului superior — a arătat în încheiere vorbitorul — corpul profesoral și studenții exprimă totala lor adeziune și sprijinul deplin fața de politica internă și externă a partidului și statului nostru, prețuiesc în mod deosebit activitatea neobosită desfășurată de conducerea țării noastre, de dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și a- lianță cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste și muncitorești, pentru colaborare și cooperare cu toate țările în interesul păcii și înțelegerii între popoare. Vă asigurăm, iubiți conducători de partid și de stat, că personalul didactic și studenții, animați de spiritul responsabilității lor sociale, se vor strădui în noul an universitar să-și facă datoria la nivelul cerut de perioada istorică pe care o trăim.Deschiderea noului an universitar are loc la scurt timp după Congresul al X-lea al partidului, care a adoptat programul dezvoltării multilaterale a României socialiste în deceniul următor — a spus — în cuvîntul său — conf. 
ILIE GHEORGHE, secretar al Comitetului de partid de la Institutul de construcții. în calitate de constructor, să ne fie îngăduit a privi acest program ca o deosebită operă de concepție, ca un vast .și complex proiect prin care se elaborează si dimensionează cu precizie viitorul luminos al patriei noastre socialiste. Studenții de azi ai Institutului de construcții București vor avea înalta cinste ca mîine să participe direct, în calitate de ingineri sau subingineri, la cons'truirea obiectivelor industriale si social-culturale prevăzute în Directivele Congresului. Pentru a- ceasta va trebui să depunem o muncă susținută de însușire temeinică a profesiunii de constructor- la - nivelul celor mai înalte exigențe și să acordăm toată a- tent.ia formării studenților în spiritul concepției marxist-leniniste despre lume și viață.Ne angajăm — a arătat în continuare vorbitorul — și vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, să nu precupețim nici un efort pentru a răspunde cu cinste grijii ce ne-o poartă partidul, condițiilor tot mai bune de viață și studiu pe care ni le-a creat, să facem totul pentru ca studenții institutului să devină specialiști, oameni competenți și patrioti înflăcărați, constructori de nădejde ai societății noastre socialiste.Studenta DOINA MATEESCU, din anul V al Institutului medico- farmaceutic, a arătat în cuvîntul său : „Noi, studenții, sîntem mîndri de a fi conduși de partidul Comunist Român, partid care poartă grija permanentă viitorului națiunii noastre socialiste, asigurării traiului fericit al poporului nostru muncitor. Am înțeles din sarcinile trasate de partid că nouă ne revine datoria de a studia cu rîvnă, de a avea o comportare moral-ce- 

La Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu*

tăț.enească ireproșabilă, pentru a putea deveni cadre cu o înaltă calificare, capabile să facă față exigențelor viitorului loc de muncă. Alăturîndu-ne colegilor noștri din celelalte centre u- niversitare . din țară, aducem și cu acest prilej mulțumirile noastre fierbinți, pline de recunoștință, conducerii partidului și statului nostru, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general al partidului, pentru grija pe care o purtați tineretului studios, viitorului patriei, pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați pentru triumful cauzei socialismului și a păcii în lume. Ne angajăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere vorbitoarea — să nu precupețim eforturile noastre pentru a ne pregăti cît mai complex pentru a deveni destoinici constructori ai socialismului și comunismului în patria noastră.Prof. dr. docent GEORGE 
BĂRĂNESCU, rectorul Institutului politehnic București, a subliniat că noul an universitar începe sub puternica înrîurire a hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului, ho- tărîri care însuflețesc întregul popor, ele constituind un vast program menit să făurească pe pă- mîntul țării o viață tot mai fericită și mai îmbelșugată, o cultură tot mai înfloritoare și mai prestigioasă. înfăptuirea acestui program cere muncă încordată și devotată, cere cadre cu o înaltă pregătire pentru cele mai diverse compartimente ale vieții sociale. în îndeplinirea acestei grele, dar nobile misiuni, școlii superioare îi revine un rol de frunte, căci ea este cea care pregătește la nivelul cel mai înalt și, totodată, desăvîrșește educația multilaterală a noilor generații de specialiști. îmbinarea armonioasă a acestor cerințe asigură formarea unor oameni multilaterali, capabili să desfășoare o activitate creatoare, dar în același timp înzestrați cu ferme convingeri etice, politice și civice, cinstiți, activi și demni, în măsură să continue eforturile înaintașilor pentru .'/ridicarea i| României, spre noi culmi ale pro-, greșului. Sărbătoarea de azi este, pentru slujitorii școlii un minunat prilej de a-și exprima întreaga lor gratitudine față de partid, față de conducerea sa pentru părinteasca grijă cu care sînt înconjurați, de a-și reafirma atașamentul lor profund față de politica internă și politica internațională a partidului și statului. Dorim din toată inima să ne îndeplinim datoria cu cinste, să contribuim la făurirea unei vieți tot mai înfloritoare, tot mai rodnice în scumpa noastră patrie.Luînd cuvîntul în continuare, studentul CONSTANTIN UNGU- 
REANU, din anul I al Academiei de studii economice, a spus : Pășind pentru prima dată pragul învățămîntului universitar, alături de mii de studenți, sînt profund im- presioAat de grija cu care sîntem înconjurați încă din prima zi a vieții de student. Condițiile deosebite de învățătură pe care le a- vem, alături de preocuparea permanentă ce se manifestă pentru instruirea noastră, ne îndreptățesc să privim cu optimism viitorul. Acum, la deschiderea anului universitar, noi, cei mai tineri stu

denți ai Academiei de studii economice, asigurăm pe cei ce și-au pus încrederea în noi că vom privi cu toată seriozitatea munca pe care o avem în față, angajîndu-ne să fim la înălțimea încrederii ce ni șe acordă, să contribuim la eforturile întregului popor pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de programul partidului.Luînd apoi cuvîntul, IRIMIE 
NICOLAE, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din centrul universitar București, a subliniat că studenții bucureșteni folosesc acest prilej al deschiderii noului an universitar pentru a exprima încă o dată aprobarea deplină și unanimă a politicii interne și externe a partidului nostru, a hotărîrilor adoptate de istoricul Congres al comuniștilor. Asociațiile studențești — a arătat în continuare vorbitorul — pășesc în noul an universitar cu sentimentul sporitelor responsabilități ce le revin pentru aplicarea în viață a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. Prezența dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la această sărbătoare ne onorează și ne obligă, iar bucuria și entuziasmul nostru sînt o dovadă a stimei și respectului ce-1 purtăm conducătorului iubit al partidului și al statului.Ca președinte al Uniunii Asociațiilor Studențești din cel mai mare centru upiversitar al țării, am'primit mandatul de a da glas gîndurilor tuturor studenților, ex- primîndu-vă dumneavoastră nețărmurita dragoste ce o purtăm partidului, hotărîrea de a munci și învăța fără preget, contribuind cu toată ființa noastră la propășirea scumpei noastre patrii, România socialistă, a încheiat vorbitorul.în uralele și ovațiile entuziaste ale miilor de participanți la miting . a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLfîE CEOTȘE».Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost subliniată în numeroase rînduri de aplauze puternice, de urale, marcînd atașamentul profund al întregului tineret studios al țării față de partidul comunist, față de conducerea sa. Prețioasele indicații date ,de tovarășul Nicolae Ceaușescu corpului profesoral, studențimii, îndemnul adresat noilor promoții de intelectuali de a se încadra efortului general al națiunii noastre, a- colo unde economia țării are nevoie de ei și unde se făuresc toate bunurile materiale și spirituale, au fost primite cu deplină satisfacție de către masele de studenți, cu dorința vie de a fi cît mai folositori țării și poporului român, măreței opere de construire a socialismului.Mitingul studenților bucureșteni s-a transformat într-o manifestare plină de însuflețire a adeziunii neclintite a tineretului, a întregului popor la politica marxist-leninistă promovată consecvent de partid, pentru înflorirea României, pentru făurirea obiectivului stabilit de Congresul al X-lea — societatea socialistă multilateral dezvoltată.(Agerpres)

In centrele universitare din țară au avut loc miercuri festivități prile
juite de deschiderea noului an de învățămînt superior, la care au participat 
mii de studenți, cadre didactice, oameni de știință și cultură.

La manifestări au luat parte conducători de partid și de stat : la Iași — 
ION GHEORGHE MAURER, la Cluj — PAUL NICULESCU-MIZIL, la Galați 
— GHEORGHE PANA, la Brașov — GHEORGHE RADULESCU, la Tg. Mu
reș — VIRGIL TROFIN, la Timișoara — ILIE VERDEȚ, la Craiova — 
LEONTE RĂUTU.

lașul, orașul cu cea mai veche uni
versitate din România, a trăit 
miercuri momentele emoționante ale 
deschiderii noului an universitar.

La solemnitatea care a avut loc cu 
acest prilej un mare număr de stu
denți, cadre didactice, activiști de 
partid și de stat, prezenți în sala Tea
trului Național „Vasile Alecsandri”, 
au salutat cu însuflețite aplauze pe 
tovarășul ION GHEORGHE MAU
RER, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C al P.C.R.., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R. în continuare au luat cuvîn
tul acad. Cristofor Simionescu, rec
torul Institutului politehnic, prof. dr. 
docent Ion Creangă, rectorul uni
versității, prof. dr. docent Nicolae 
Bumbăcescu, de la Institutul medico- 
farm-aceutic, studenții Itodica Chiri- 
țescu și Petru Pintilie.

în aplauzele puternice ale asisten
ței, a luat cuvîntul tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER. Aducînd sa
lutul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și al gu
vernului, personal din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, studenți
lor și corpului didactic din Iași, vor
bitorul a subliniat importanța deose
bită ce se acordă în țara noastră 
învățămîntului de toate gradele și 
îndeosebi celui universitar, care are 
menirea de a pregăti cadre de spe
cialiști necesari desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noastră. Re- 
ferindu-se la centrul universitar din 
Iași, vorbitorul a subliniat trecutul 
său glorios pe tărîmul științei 'și 
culturii, arătînd că în anii noștri 
s-au creat condiții ca acestea să se 
dezvolte și mai puternic.. S-au spus 
aici, în cuvinte frumoase, idei în
țelepte în legătură cu ceea ce s-a 
făcut, cu ceea ce mai trebuie făcut 
în acest an și în viitor. Să reținem 
însă faptul că trăim într-o epocă ca
racterizată printr-o revoluție tehnico- 
științifică fără precedent, lucru ce 
implică conplpzii, logice, pe care tre
buie’ să le tragem. Una din acestea 
este că învățămîntul trebuie să-și 
caute în permanență drum pentru a 
găsi metoda cea mai bună să se rea
lizeze. Acest lucru înseamnă efort 
deosebit din partea tuturor cadrelor 
didactice și a întregii noastre studen- 
țirai. Investiția pe care o facem în 
învățătură — a spus apoi vorbitorul 
— nu este numai o acțiune sau o 
operă de generozitate omenească, ci, 
înainte de toate, cea mai frumoasă 
investiție care se poate face astăzi 
in societatea noastră și care va de
veni din ce în ce mai fructuoasă 
în viitor. Ca răspuns la această in
vestiție este nevoie imperioasă ca 

I specialistul să devină un cetățean 
din ce în ce mai bun, mai avizat, 
un om care să înțeleagă că
tre ce obiective își îndreaptă
pașii societatea și in ce mă
sură îi revine lui sarcina de a 
ajuta, de a participa activ la acest 
mers înainte. Către aceste țeluri este 
necesar să-și îndrepte atenția profe
sorii, organizațiile obștești care se 
ocupă de activitatea tineretului și în 
special de cea a studenților, întreaga 
noastră studențime.

In timpul șederii la Iași, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a vizitat com
plexul studențesc din cartierul Tu
dor Vladimirescu, Universitatea 
„Al. I. Cuza" și Institutul agrono
mic „Ion Ionescu de la Brad". Oas
petele a avut, de asemenea, întîlniri 
cu cadrele didactice universitare.

★
Cadrele didactice și studenții pre

zenți la festivitatea deschiderii nou
lui an universitar, an care coincide 
la Cluj cu aniversarea semicentena
rului învățămîntului universitar în 
limba română și centenarului învăță
mîntului agronomic în Transilvania, 
au salutat cu vii aplauze prezența 
în mijlocul lor a tovarășului PAUL 
NICULESCU-MIZIL, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de tov. Aurel Duca, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al co
mitetului județean de partid, au 
luat cuvîntul prof. dr. docent 
Ștefan Pascu, membru corespondent 
al Academiei, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai", prof. univ. Andrassy 
Zoltan, prorector al Institutului de 
arte plastice „Ion Andreescu", stu
denții Ion Breazu, Dane Marta și 
Țipi Lucel.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
PAUL NICULESCU-MIZIL. După 
ce a transmis corpului didactic, stu
dențimii clujene un salut călduros 
din partea conducerii de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu

- personal, vorbitorul s-a referit la 
programul de dezvoltare și moder
nizare a învățămîntului, care este 
menit să asigure cadrele necesare 
dezvoltării economiei, științei, cul
turii în perioada următoare, să ri
dice nivelul de cultură generală al 
întregului popor. România — a sub
liniat vorbitorul — s-a înscris și în 
acest domeniu, al învățămîntului, 
printre țările cu cea mai puternică 
dinamică din lume. S-au amintit aici 
tradițiile istorice, ca și dezvoltarea 
în anii orînduirii socialiste a învă
țămîntului universitar din Cluj. Sînt 
bine cunoscute succesele în formarea 
de cadre pentru diferite comparti
mente ale economiei naționale, re
zultatele în cercetarea științifică obți
nute în institutele de învățămînt su
perior din Cluj. Doresc să exprim 
aici — a arătat vorbitorul în înche
iere — înalta apreciere pe care Co
mitetul Central al partidului o acor
dă muncii entuziaste, pline de abne
gație a cadrelor didactice din acest 
important centru universitar, înalta 
prețuire dată muncii studențimii 
clujene.

In aceeași zi, tovarășul Paul Ni- 

culescu-Mizil s-a întîlnit cu mem
brii senatului universitar și a vizi
tat laboratoarele catedrei de fiziolo
gia plantelor, muzeul de mineralogie 
și laboratorul catedrei de mineralo
gie, clinica a 3-a medicală, Institu
tul politehnic, Expoziția lucrărilor 
studențești și ale cadrelor didactice, 
noul complex studențesc de pe Dea
lul B’eleacului, precum și Muzeul 
memorial „Octavian Goga".

★
Festivitatea deschiderii noului an 

universitar în orașul Galați a avut 
loc în sala cinematografului „Cen
tral". Un mare număr de studenți 
și cadre didactice, precum și con
ducători de întreprinderi și institu
ții, activiști de partid și de stat par
ticipanți la festivitate, au primit cu 
vii aplauze, în mijlocul lor pe tova
rășul GHEORGHE l’ANĂ, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al/P.C.R., 

Au luat cuvîntul tovarășii Constan
tin Dăscălescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al comitetului 
județean de partid, conf. dr. Ion 
Teodorescu, rectorul Institutului pe
dagogic, Ion Brezeanu, decanul Fa
cultății de științele naturii a Institu
tului pedagogic, studenții Janeta 
Condruț și Viorel Andrei.

In încheiere a luat cuvintul tova
rășul GHEORGHE PANĂ. După ce 
a subliniat sarcinile trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. învățămîn- 
tului nostru de toate gradele, vorbi
torul a arătat că dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii repre
zintă factori de bază ai progresului 
și civilizației. învățămîntul superior 
are datoria să formeze specialiști cu 
o temeinică pregătire profesională 
și clară orientare ideologică, mili- 
tanți activi pentru cauza poporului 
și a partidului. Este sarcina primor
dială a cadrelor didactice, a 
tuturor celor ce răspund de in
struirea și educarea studenților să 
depună toate eforturile peritru ridi
carea calitativă a întregului proces 
de învățămînt, pentru modernizarea 
conținutului științific al acestuia.

In încheiere, vorbitorul a urat stu
denților și cadrelor didactice succes 
în noul an universitar.

în cursul dimineții, tovarășul 
Gheorghe Pană a vizitat Institutul 
pedagogic de 3 ani, un cămin din ca
drul complexului studențesc, Institu
tul politehnic, o serie de laboratoare 
puse recent în funcțiune, bazinul de 
încercări hidrodinamiCe ale modele
lor de nave.

★
La adunarea cadrelor didactice și 

studenților din Brașov, asistența a 
întîmpinat cu vii aplauze pe tovară
șul GHEORGHE RADULESCU, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., la sosirea în sala Teatrului 
dramatic, unde a avut loc festivi
tatea.

La adunare au luat cuvîntul tova
rășii Constantin Cîrțină, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al P.C.R., 
prof. dr. ing. Alexandru Romano- 
vici, de la Institutul pedagogic, prof, 
dr. ing. Ioan Deutsch, de Ia Institu
tul politehnic, studenții Sofia Giur
giu, Ivan Cismaru, Nicolae Bujdoiu, 
președintele U.A.S. din centrul uni
versitar Brașov.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
GHEORGHE RADULESCU. Refe- 
rindu-se la modernizarea învăță
mîntului superior, vorbitorul a ară
tat. că accentul trebuie pus pe dez
voltarea cu precădere a facultăților 
de științe exacte, tehnice aplicative 
și economice. Aceasta este determi
nată de transformările intervenite în 
structura economiei românești, ca 
urmare a înfăptuirii politicii parti
dului de industrializare a țării. îm
binarea studiului teoretic cu pregă
tirea practică, formarea tineretului 
în spiritul concepției marxist-leninis
te, a spus vorbitorul, au făcut din ge
nerațiile noastre tinere factori activi 
ai construcției socialiste, atașați idei
lor profund umaniste pe care parti
dul nostru le propagă cu consec
vență în întreaga viață.

In încheiere, tovarășul Gheorghe 
Radulescu a arătat câ trebuie creată 
în rîndurile universitarilor de azi, ale 
specialiștilor noștri de mîine, o a- 
titudine nu numai de receptivitate, 
ci și de căutare febrilă și promovare 
în producție a noului din știință.

Cu prilejul deschiderii noului an 
universitar, tovarășul Gheorghe Ra
dulescu a vizitat Institutul politehnic 
și Institutul pedagogic, precum și 
noul complex de cămine și cantine 
studențești.

★
Sala mare a Palatului culturii din 

Tg. Mureș a găzduit tradiționala 
festivitate a deschiderii noului an 
universitar. Sutele de studenți — ro
mâni, maghiari și germani — și ca
drele didactice au întîmpinat 
cu vii aplauze pe tovarășul 
VIRGIL TROFIN, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Vasile Rus, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal Tg. Mureș al P.C.R. 
Au luat apoi cuvîntul prof. dr. 
docent Gheorghe Puskas, rectorul 
Institutului de medicină și farmacie, 
lector universitar Gheorghe Farcaș, 
secretarul Comitetului de partid de 
la Institutul pedagogic, lector uni
versitar Mihai Rogoșca, președintele 
Consiliului Asociației studenților din 
centrul universitar Tg. Mureș, prof. 
Szabo Lajos, rectorul Institutului de 
teatru, studenții Ecaterina Mehes, 
Maria Voica și Mircea Stoica.

în încheiere a luat apoi cuvîntul 
tovarășul VIRGIL TROFIN. Clădi
tă în spiritul principiilor dreptății și 
egalității sociale, ale prieteniei fră
țești și unității indestructibile a în
tregului popor, școala noastră supe

rioară — a spus vorbitorul — este 
o ilustrare elocventă a soluționării 
marxist-leniniste a problemei națio
nale în România. Ea asigură posi
bilități egale pentru toți tinerii pa
triei indiferent de naționalitate. 
Elocvent din acest punct de vedere 
este centrul universitar Tg ’ Mureș., 
unde învață studenți români, alături 
de studenți maghiari, germani și de 
alte naționalități. Vorbitorul a ară
tat că studenților le revine meni
rea să ducă mai departe ceea ce au 
făurit in comun părinții lor, să con
tribuie la progresul neîntrerupt al 
întregii țări, la ridicarea pe culmile 
cele mai înalte ale civilizației a pa
triei comune — Republica Socialistă 
România.

Tovarășul Virgil Trofin a vizitat 
Institutul de teatru, Institutul peda
gogic, Institutul de medicină și far
macie, complexul studențesc.

★
în cursul dimineții de miercuri, 

sute de studenți și cadre didactice, 
reprezentanți ai facultăților și insti
tutelor de învățămînt superior din 
Timișoara, prezenți în sala „Modern", 
la adunarea festivă prilejuită de 
deschiderea anului de învățămînt 
universitar, au întîmpinat cu vii 
aplauze pe tovarășul ILIE VERDEȚ, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Adunarea a fost deschisă de conf. 
Eugen Pop, secretarul Comitetului 
de partid al centrului universitar 
Timișoara. Au vorbit apoi, prof. dr. 
docent Ion Curea, rectorul universi
tății, studenții Agneta Thery și Dan 
Buniș, asistentul universitar Robert 
Henning. In continuare, tovarășul Va
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., a înminat drapelul și diploma 
C.C. al U.T.C., de organizație fruntașă 
pe țară Uniunii Asociației StudenWor 
din centrul universitar Timișo. ga, 
pentru merite deosebite în activita
tea profesională, obștească și cuitu- 
ral-sportivă.

Luînd cuvîntul în încheierea festi
vității, tovarășul ILIE VERDEȚ 
s-a referit pe larg. la rolul care 
revine învățămîntului superior în 
crearea de cadre de înaltă califi
care, cu o temeinică pregătire 
profesională și o concepție știin
țifică despre societate. Vorbitorul a 
arătat că pentru a forma și a da 
țării specialiști înarmați cu tot ceea 
ce are mai nou știința și tehnica 
mondială trebuie să perfecționăm 
necontenit conținutul cursurilor, să' 
ridicăm calitatea lor, să îmbunătățim 
metodele de predare, să asigurăm un 
climat de exigență și disciplină iii 
toate institutele de învățămînt su
perior. Subliniind importanța pe 
care o are procesul de modernizate 
a învățămîntului superior în raport 
cu cerințele actuale și de perspec
tivă ale societății noastre, vorbito
rul și-a exprimat, în încheiere, con
vingerea că centrul universitar Ti
mișoara va răspunde cu cinste sar
cinilor care-i revin în viața uni
versitară a României socialiste.

După adunare, tovarășul Ilie 
Verdeț a vizitat laboratoarele de fi
ziologie și de izotopi radioactivi și 
clubul studenților de la Institutul de 
medicină, Facultatea de medicină 
veterinară a Institutului agronomic, 
complexul social studențesc, alte in
stituții de invățămint superior.

★
Adunarea festivă din sala Teatru

lui Național craiovean, desfășurată 
într-o atmosferă sărbătorească, a 
fost deschisă de rectorul universi
tății, prof. dr. docent Mircea Oprean. 
Au luat, apoi cuvîntul prof. dr. 
Constantin Belea, conf. dr. Con
stantin Boțea, decanul Facultății 
de studii economice, studenții B, Ca
lotă, Daniela Duțescu și Ion Toma, 
precum și tovarășul Constantin 
Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid.

Primit cu vii aplauze, to
varășul LEONTE RĂUTU, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care în dimineața 
aceleiași zile a vizitat săli de cursuri, 
laboratoare, biblioteci ale universi
tății craiovene, a adresat studenți
lor, cadrelor didactice un călduros 
salut din partea Comitetului Cen
tral al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. Ocupîndu-se pe 
larg de aspectele complexe ale dez
voltării învățămîntului, de sarcinile 
trasate tuturor celor care lucrează 
în acest domeniu, de documentele 
Congresului al X-lea al P.C.R. și de 
Legea învățămîntului, vorbitorul a 
relevat efortul susținut întreprins de 
partid pentru asigurarea unui pro
ces instructiv-educativ modern în 
spiritul învățăturii marxist-leniniste, 
al. celor mai noi cuceriri ale spiritu
lui uman. Partidul acordă o atenție 
deosebită legării tot mai strînse a 
învățămîntului de activitatea pro
ductivă, valorificării raționale a vas
tului potențial de cercetare existent 
în învățămîntul superior. In înche
iere. vorbitorul și-a. exprimat con
vingerea că studenții universității 
craiovene. călăuziți cu grijă de das
căli, de organizațiile de partid, vor 
răspunde cu maturitate și entuziasm 
încrederii acordate de partid, for- 
mîndu-se ca specialiști cu înaltă 
pregătire; oameni chemați să ducă 
mai departe flacăra vie a progre
sului.

*
Intr-o atmosferă însuflețită, de 

puternic entuziasm, participanții Ia 
festivitățile prilejuite de deschiderea 
noului an universitar au adoptat te
legrame adresate COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘU1U? 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care stu-/ 
denții, cadrele didactice, întregul 
personal științific și tehnic din cen
trele universitare își exprimă atașa
mentul față de politica partidului, 
hotărîrea de a ridica pe noi. trepte 
nivelul învățămîntului, creația știin
țifică, de a munci cu abnegație și de
votament pentru edificarea socialis
mului în scumpa noastră patrie.

★
Adunări consacrate deschiderii 

noului an de învățămînt universitar 
au avut loc și la Bacău, Baia Mare, 
Constanța, Oradea, Petroșani, Pitești, 
Ploiești, Suceava.

(Agerpres)



Telegrame
Tovarășului N1COLAE CEAUSESCU

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

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIIn numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale și guvernului Republicii Democrate Vietnam și în numele nostru personal, mulțumim sincer poporului, Partidului Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste România — soră pentru felicitările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Democrate Vietnam.Să se întărească în fiecare zi tot mai mult și dă rămînă pentru totdeauna trainice prietenia și solidaritatea de luptă dintre cele două țări ale noastre ! Cu cele mai bune urări de sănătate.

| v*ata inter națională
O.N.U CONVORBIRI PEKIN

POLONE

TON DUC TIIANG 
Președintele Republicii 

Democrate Vietnam

TRUONG CUINII
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate 
Vietnam

■Ar

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, a adresat o telegramă mi
nistrului afacerilor externe al Repu-

LE DUAN 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam

FAM VAN DONG 
Prim-ministru al Republicii 

Democrate Vietnam

NEW YORK 1 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite ; 
în Adunarea Generală a O.N.U. au continuat marți după-amiază dezbaterile 
de politică generală cu discursurile rostite de șefii delegațiilor Ecuadorului, 
Bulgariei, Gabonului, Keuyei, Turciei și Guineei Ecuatoriale.

în ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U de miercuri dimineața 
au luat cuvîntul șefii delegațiilor Yemenului de sud, Olandei, Tailandei și 
Nigeriei. Pînă în prezent, în cadrul acestor dezbateri au luat cuvîntul (12 de 
șefi de delegații, marca lor majoritate fiind miniștri ai afacerilor externe.

Excelenței Sale

INTERVENȚIA
ÎN

REPREZENTANTULUI ROMÂN

COMITETUL JURIDIC
problemele

•Ar

blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, în care exprimă mulțumiri 
pentru felicitările ce i-au fost adre
sate cu ocazia zilei naționale a Re
publicii Democrate Vietnam.

In Comitetul pentru , 
juridice se dezbate in prezent rapor
tul Comisiei de drept internațional, 
organism principal al O.N.U in ma
terie de studiere a dezvoltării nor
melor de drept internațional care 
guvernează relațiile dintre statele 
comunității mondiale a națiunilor.

Pînă în prezent au luat cuvîntul 
peste 40 de delegați, printre care și 
reprezentantul României, Gheorghe 
Secarin. Subliniind contribuția adusă 
de lucrările Comisiei de drept inter
național la cauza destinderii și păcii 
în lume, delegatul român a relevat 
misiunea nobilă a dreptului inter
național, ale cărui principii și norme 
recunoscute pe scara universală sînt

destinate să călăuzească conduita in
ternațională a statelor pe calea or
dinii, a înțelegerii și stimei reci- 
urine și să contribuie la înfăptuirea 
păcii și securității în lume, la dez
voltarea unor relații de prietenie și 
cooperare între națiuni.

în încheiere, delegatul român a 
subliniat rolul Organizației Națiuni
lor Unite în dezvoltarea progresivă 
a dreptului internațional și a expus 
poziția țării noastre față de temele 
juridice aHate în studio privind re
lațiile dintre state și organismele in
ternaționale, succesiunea statelor, 
responsabilitatea internațională 
statelor și clauza națiunii celei 
favorizate.

MOSCOVA I (Agerpres). — T.a 
Kremlin au început miercuri con
vorbirile sovieto-polone. la care par
ticipă Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U S., Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri, și alți conducători sovietici, 
și Wlarlyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., Jozet 
Cyrankiewi.cz, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și ceilalți membri ai 
delegației de partid și guvernamen
tale a 11. P. Polone, transmjte agen
ția TASS. Delegația a sosit miercuri 
la Moscova într-o vizită de prietenie 
la invitația C.C. al PC.U.S și a gu
vernului sovietic.

Olof Palme ales președinte 
al P. S. D. din Suedia

a 
mai

Domnului AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

Dineu oferit

STOCKHOLM 1 (Agerpres). - Cel 
de-al 24-lea Congres al Partidului 
Social-Democrat din Suedia a ales 
azi în funcția de președinte al par
tidului pe Olof Palme, ministrul e- 
ducației Olof Palme înlocuiește pe 
Tage Erlander, care a atins limita de 
vîrstă, după ce a exercitat această 
funcțiune timp de 23 de ani In mori 
automat, 
ministru, 
prelua la 14 octombrie.

Olof Palme devine prim- 
funcțiune pe care o va

Festivitățile consacrate 
aniversării proclamării

R. P. Chineze

CONAKRYCu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței Republicii Guineea, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului și poporului român, să vă transmit călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea și prosperitatea poporului guineez, pentru progresul continuu al țării dv. fSînt convins că relațiile de prietenie și cooperare româno-guineeze se vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

de externe al României

PEKIN 1. — Corespondentul A-
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
Întreaga Chină a sărbătorit la 1 oc
tombrie cea tic-a 23-a aniversare a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze.

In imensa Piață Tien An Mîn din 
Pekin au venit pentru,a cinsti aceas
tă aniversare circa o jumătate de 
milion de locuitori ai capitalei chi
nezei

Ora zece. La tribuna principală au 
luat loc președintele Mao Tze-dun, 
vicepreședintele C.C. al P.C. Chinez, 
Lin Biao.' premierul Consiliului de 
Stat, Ciu En-lai, și alți conducători 
de partid și de stat chinezi. Tot la a- 
ceastă tribună au urcat șefii dele
gațiilor străine. A fost prezent, de 
asemenea, Aurel Duma, reprezentan
tul guvernului român, ambasadorul 
țării noastre la Pekin.

După cuvintarea rostită de vice
președintele Lin Biao, a început de
monstrația oamenilor muncii, care a 
fost deschisă de un grup compact 
de stegari. Au urmat detașamente de 
militari, reprezentînd toate genurile 
ele arme și un mare grup de oa
meni, imbrăcați în costume pitorești 
reprezentînd toate naționalitățile din 
China.

Prin piață au trecut neîntrerupt 
numeroase care alegorice simbolizind 

a eco-

Excelenței Sale
Domnului HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene TUNISAm aflat cu adîncă durere despre pierderile de vieți omenești și pagubele materiale provocate de inundațiile care au avut loc în Tunisia.In aceste clipe grele pe care le înfruntă țara dv., în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, poporului tunisian și familiilor îndoliate profunda noastră compasiune și sincere condoleanțe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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VIZITELE PREȘEDINTELUI COMISIEI 
PENTRU ENERGIA ATOMICĂ A S.U.A.

Miercuri dimineața, dr. Glenn T. 
Seaborg și specialiștii care-1 înso
țesc, împreună cu acad. Horia Hulu
bei, președintele Comitetului pentru 
energia nucleară, au făcut o vizită 
la Institutul de fizică atomică.

Prof. Ioan Ursu, directorul institu
tului, i-a informat pe oaspeți despre 
activitatea ce se desfășoară în acest 
important centru științific. Savantul 
american a vizitat reactorul, ciclo- 
tronul, betatronul, laboratoarele de 
preparare a izotopilor și cele de la
sere.

In timpul vizitei, oaspetele a apre
ciat cercetările ce se desfășoară în 
institut în domeniile fizicii reactori- 
lor, reacțiilor nucleare, corpului solid, 
precum și modul de organizare a cer
cetărilor cu caracter aplicativ.

In timpul vizitei a avut loc un

schimb de păreri privind dezvoltarea 
în continuare a legăturilor de ^cola
borare și cooperare între Institutul 
român de fizică atomică și centrele 
de cercetare nucleară din S.U.A.

După-amiază, savantul american a 
expus, în aula Universității Bucu
rești, conferința „Elementele trans- 
uraniene". Expunerea a fost urmă
rită cu viu interes de numeroși aca
demicieni, alți oameni de știință, 
cercetători, cadre didactice din învă- 
țămîntul superior și studenți.

★
Cu ocazia vizitei în țara noastră a 

președintelui Comisiei pentru energia 
atomică a Statelor Unite ale Ameri- 
cii, dr. Glenn T. Seaborg, ambasado
rul S.U.A. la București, Leonard Car
penter Meeker, a oferit un dineu.

(Agerpres)

IERI S-A DESCHIS IN CAPITALĂ

Expoziția „Atomii în acțiune"
Miercuri la amiază s-a deschis în 

Capitală expoziția „Atomii în acțiu
ne", organizată în baza memoran
dumului de cooperare privind uti
lizările pașnice ale energiei nuclea
re, încheiat între Comisia de ener
gie atomică a Statelor Unite ale 
Americii și Comitetul pentru ener
gia nucleară din țara noastră.

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej au participat Gheor
ghe Buzdugan, președintele Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice, Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere economi
ce, academicieni și alți oameni de 
știință, . cercetători, cadre didactice, 
un numeros public.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți membri ai cor
pului diplomatic.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de Leonard Carpenter Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, au 
luat cuvîntul acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru e- 
nergia nucleară, și dr. Glenn T. Sea
borg, președintele Comisiei pentru 
energia atomică a Statelor Unite 
ale Americii.

Vorbitorii au subliniat contribu
ția pe care o poate aduce expozi
ția „Atomii în acțiune" la dezvolta
rea în continuare a relațiilor de co
laborare și cooperare dintre atomiș- 
lii români și americani, în, domeniul 
utilizării pașnice a energiei nucle
are.

Expoziția, deschisă pe terenul din 
Calea Plevnei, colț cu str. Știrbei 
Vodă, este amenajată în cadrul unui 
pavilion de construcție specială din 
țesătură de nylon cu susținere pneu
matică — aerodorr.ă. Ea prezintă rea
lizări de seamă ale cercetărilor și 
industriei nucleare din S.U.A., înfa-

țișînd rolul important pe care-1 joa
că astăzi energia atomică în viața 
omului. Sînt prezentate numeroase 
aparate și instalații de cercetare, 
printre care și Un reactor de 10 kW 
în funcțiune, precum și diverse apli
cații pașnice ale energiei ■ nucleare 
In S.U.A. și România.

în timpul cît va rărnîne deschisă 
expoziția, oameni de știință și spe
cialiști' americani și români vor sus
ține simpozioane și seminarii co
mune pe teme actuale privind cer
cetările și utilizările pașnice ale fi
zicii nucleare în economie, știință 
și în alte domenii. în același timp, 
într-o sală amenajată în incinta pa
vilionului, cadre specializate vor sus
ține prelegeri și vor face demon
strații pentru elevii de liceu din ul
timele clase și profesorii lor și pen
tru studenții care se pregătesc in 
acest domeniu privind numeroasele 
utilizări ale energiei atomice in sco
puri pașnice.

Expoziția „Atomii in acțiune" pu
ne, de asemenea, la dispoziția oa
menilor de știință, inginerilor, ca
drelor didactice și studenților o bo
gată colecție de publicații și filme 
de specialitate.

Cu prilejul deschiderii expoziției 
„Atomii în acțiune", Comisia pentru 
energia atomică a Statelor Unite ale 
Americii a oferit un dejun.

Au participat acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru ener
gia nucleară, membri ai comitetului, 
academicieni și alți oameni de știință.

Erau prezenți Glenn T. Seaborg, 
președintele Comisiei americane pen
tru energia atomică, ambasadorul 
S.U.A. la București, membri ai am
basadei, experți și specialiști ameri
cani.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialise România, Corne
liu Mănescu, șeful delegației române 
la cea de-a XXIV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a oferit 
marți seara în saloanele misiunii 
permanente a țării noastre la O.N.U. 
un dineu în cinstea șefilor delega
țiilor unor țări latino-americane la 
actuala sesiune.

Au participat Juan Martin, mi
nistru al afacerilor externe al Ar
gentinei, dr. Tiburo Carias Castillo, 
ministrul afacerilor externe al Hon
durasului, dr. Francisco Josâ Guer
rero, ministru al afacerilor externe 
al Salvadorului, Hector Valenzuela, 
președintele Camerei reprezentanți
lor a Parlamentului chilian, dr. Al
fonso Garcia Robles, adjunct al.-mi
nistrului afacerilor externe al Mexi
cului, dr. Walter Guevara Arze, re
prezentant permanent al Boliviei la 
O N U., Joao Augusto de Araujo 
Castro, reprezentant permanent al

Braziliei la O N U . Horacio Julio 
Ornes-Coiscou, reprezentant perma
nent al Republicii Dominicane la 
O.N U„ Leopoldo Benites, reprezen
tant permanent al Ecuadorului la 
O.N.U., Augusto Legnani, reprezen
tant. peimanent al Uruguayului la 
O.N.U., dr. Pedro Zuloaga, ambasa
dor a] Venezuelei.

Din partea delegației române au 
fost prezenți Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Diaconescu, reprezentant 
permanent al României la O.N.U., și 
Corneliu Bogdan, ambasador al țării 
noastre la Washington.

In curbul dineului, ministrul ala- 
cerilor externe al României Corne
liu Mănescu, și ministrul afacerilor 
externe al Argentinei Juan Martin, 
au rostit toasturi în care au subli
niat bunele relații existente între 
România și țările latino-americane.

Dineu] s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

de activiști 
ai P. C. R.

SOFIA 1 — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite : Delegația 
de activiști ai P.C.R. condusă de to
varășul Gheorghe Năstase, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R.. 
care face o vizită de schimb de ex
periență în Bulgaria, a fost primită 
miercuri după-amiază de către Ve- 
nelin Koțev, secretar al C.C. al P.C 
Bulgar. La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, a "luat parte Krum Vasilev, 
șeful secției propagandă și agitație 
a C.C. al P.C. Bulgar.

Comunicat comun

BUDAPESTA 1. Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
în comunicatul comun ungaro-fin- 
landez, dat publicității la încheierea 
vizitei președintelui Finlandei, Urho 
Kekkonen, în Ungaria, se arată că 
în cursul convorbirilor purtate cu 
Pal Losonczi, președintele Consiliu
lui Prezidențial, Jeno Fock, pre
ședintele guvernului, Gyula Kallai, 
președintele Adunării de Stat, și cu 
alți reprezentanți ungari s-a făcut 
un amplu schimb de păreri cu pri
vire la situația relațiilor ungaro- 
finlandeze și la -cele mai importante 
probleme 
nicat se 
statat cu 
succes a 
țări și au reafirmat hotărîrea celor 
două guverne de a continua să dez
volte legăturile bilaterale.

Cele două părți au subliniat im
portanța respectării pînă la capăt 
și înfăptuirii principiilor Cartei 
O.N.U. pentru consolidarea securită
ții internaționale și pentru dezvol
tarea colaborării în Europa și în 
lumea întreagă. Reprezentanții R. P. 
Ungare și Republicii Finlanda au 
relevat că doresc să contribuie activ 
la crearea unui sistem de securitate 
european, exprimîndu-și totodată 
speranța că, în conformitate cu ini
țiativa guvernului finlandez, după 
o pregătire temeinică, la Helsinki 
va 
în

internaționale. în comu- 
relevă că părțile au con- 
satisfacție dezvoltarea cu 

relațiilor dintre cele două

avea loc conferința europeană 
problemele securității.

SOSIREA LA PRAGA

PRAGA 1 (Agerpres). — La Praga 
a sosit miercuri Urho Kekkonen, pre
ședintele Republicii Finlanda, în
tr-o vizită oficială de patru zile, 
transmite agenția C.T.K. La sosire pe 
aeroport, ei a fost întîmpinat de pre
ședintele R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda, și de alte persoane oficiale.

CABINETULUI FRANCEZ
PARIS 1 (Agerpres) — Ședința Ca

binetului francez, care s-a desfășurat 
miercuri sub președinția lui Georges 
Pompidou, a fost consacrată proble
melor economice și sociale interne. 
Au fost adoptate unele măsuri de îm
bunătățire a salariilor, care satisfac 
în mică parte revendicările susținute 
de sindicate. După cum a declarat 
purtătorul de cuvint al guvernului, 
Leo Hamon, Franța dezaprobă recen
ta măsură a guvernului vest-german 
de a suspenda temporar susținerea 
cursului mărcii, care în prezent are 
un caracter „flotant". Cercurile finan
ciare franceze amintesc că Franța 
este interesată intr-o revalorizare di
rectă a mărcii, care ar contribui la 
eficiența devalorizării francului.

CU PRILEJUL CENTENARULUI NAȘTERII LUI V. I. LENIN

LENINGRAD 1. — Corespondență 
de la Silviu Podină : La 1 octombrie 
și-a început lucrările la Leningrad 
întîlnirea internațională a ziariștilor, 
prilejuită de centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin. întîlnirea este organi
zată de Uniunea ziariștilor sovietici 
și de Organizația Internațională a 
Ziariștilor. Participă ziariști din 90 
de țări.

în prezidiul ședinței de deschi
dere au luat loc conducători ai 
O. IZ., ai Uniunii ziariștilor sovie
tici, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat din Lenin
grad, șefi ai unor delegații. Tn pre
zidiu au luat loc. de asemenea. Ale
xandru Ionescu, redactor-șef al zia
rului „Scînteia", și Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor din 
România, care participă la întîlnire.

Lucrările au fost deschise de 
M. Zimianin, redactor-șef al ziarului 
„Pravda", președintele Uniunii zia
riștilor sovietici. A luat apoi cuvîn
tul Jean Maurice Herman, președin
tele O.I.Z, care a evocat personali
tatea multilaterală a lui V. I. Lenin

A. Rumeanțev, vicepreședinte al
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Academiei de Științe a U.R.S.S., a 
prezentat expunerea „V I. Lenin — 
revoluționar, savant, om de stat".

Lucrările întîlnirii continuă.

Dezbaterile
de fa Brighton
BRIGHTON 1 (Agerpres) — Mier

curi, Conferința anuală a Partidului 
laburist a luat în dezbatere principa
lul document politic intitulat „Agen
dă pentru o generație", care cupri-nde 
într-o formă condensată liniile ge
nerale ale politicii laburiste în pro
blemele interne și externe. A fost a- 
doptată o rezoluție care cere să se ia 
în considerare propunerile T U.C. 
pentru o politică economică incluzînd, 
printre altele, limitarea scurgerii ca
pitalului particular peste hotare și 
reduceri importante în cheltuielile 
militare.

O O

portante

O Ei B

agențiile de presă
e

Lucrările simpozionului consacrat dezvoltării in
dustriei constructoare de mașini din România, organizat în 
cadrul grupului de lucru româno-ungar de colaborare economică în domeniul 
industriei siderurgice și construcțiilor de mașini, s-a încheiat la Budapesta,

Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit miercuri 
la Belgrad pe Alee Douglas Home, 
fost prim-ministru al Marii Britanii, 
membru al Parlamentului și unul din 
liderii Partidului Conservator, trans
mite agenția Taniug. Douglas Home a 
fost primit și de Milentie Popovici, 
președintele Skupștinei Federale.

0 delegație a Uniunii 
Scriitorilor din România, 
condusă de Marin Preda, a sosit la 
Zurich la invitația Societății scriitori
lor elvețieni.

Partidul Comuhist din 
Chile și-a desemnat candidatul pen
tru alegerile prezidențiale, care vor 
avea loc în septembrie 1970, în per
soana cunoscutului poet de limbă spa
niolă Pablo Neruda.

La 1 octombrie a.c. 
expirat tormenuifixat de rez°- 
luția din luna decembrie 1968 a Adu
nării Generale a O.N.U. privind 
retrocedarea de către Marea Britanie 
a teritoriului Gibraltarului autorități
lor spaniole.

stadiul actual de dezvoltare 
norniei naționale.

Seara, în aceeași piață, 
conducătorilor de partid și 
și a oaspeților străini a avut_loc un 
impresionant joc de artificii, 
strații, jocuri de artificii și 
me artistice au avut loc și 
lalte orașe și localități ale 
populare.

în 
de

fața 
stat

Demon- 
progra- 

în cele- 
Chinei

socialistă în domeniul politic, ideo
logic și cultural.

Patria noastră socialistă înflorește 
și devine tot mai prosperă, a subli
niat Lin Biao. Oamenii de toate 
naționalitățile din țara noastră sînt 
mai uniți ca orieînd. Dictatura pro
letariatului s-a consolidat și mai 
mult. Marea Chină socialistă a deve
nit o puternică forță politică.

Referindu-se in continuare la ne
cesitatea înfăptuirii sarcinilor trasa
te de cel de-al IX-Iea Congres al 
P.C. Chinez, vorbitorul a spus : Să 
tăcem totul pentru popor, să ne în
sușim revoluția, să promovăm pro
ducția, să mergem cu toții înainte, 
înfăptuind rezultate mai mari, mai 
rapide și mai bune in construirea 
socialismului. Lin Biao a relevat ne
cesitatea strîrigerii și mai mult a 
rândurilor in jurul C.C. al P.C. Chi
nez și a întăririi conducerii centra
lizate și unificate a partidului. El a 
scos în evidență, totodată, importan
ța valorificării inițiativei și spiritu
lui creator al maselor largi și a trans
formării patriei socialiste într-o țară 
cit mai prosperă și mai puternică.

în relațiile dintre state — a ară
tat în continuare vicepreședintele 
C.C. al P.C. Chinez — China a sus
ținut întotdeauna cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice. In încheiere, 
vorbitorul a exprimat sprijinul R. P. 
Chineze pentru lupta poporului viet
namez împotriva agresiunii .și pentru 
salvarea națională, sprijinul poporu
lui chinez pentru lupta c 
eliberare a tuturor națiun: 
poarelor asuprite de pe < 
continente.

Ar
rostită la

la Pekin cu prilejul 
de-a 20-a aniversări 

" ' , Lin
Biao, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, a arătat că. în ultimii 20 de 
ani, întregul popor chinez, sub con
ducerea partidului, bizuindu-se pe 
propriile sale eforturi, a transfor
mat vechea Chină înapoiată, semi
feudală și semicolonială, intr-o Chi
nă nouă, socialistă, avansată. în a- 
ceastă perioadă, a spus vorbitorul, 
țara a trecut prin schimbări profun
de. A fost consolidată puterea poli
tică a proletariatului, au fost zdro
bite planurile subversive și activită
țile de subminare duse de dușmanii 
din țară și din străinătate, fiind ob
ținute mari succese în revoluția și 
construcția socialistă. Paralel cu în
făptuirea revoluției socialiste pe plan 
economic a fost înfăptuită revoluția

în cuvîntarea 
care a avut loc 
sărbătoririi celei 
a proclamării R. P. Chineze,

mitingul ÎNTREVEDE!
CID EN-LAI 

NGUYEN HUU
PEKIN 1 (Agerpres). — 

au avut loc convorbiri într 1. 
lai, membru al Comitetu. 
nent al Biroului Politic 
P.C. Chinez, premierul Coi 
Stat al R. P. Chineze, și Nj 
Tho, președintele Prezidiulu 
Frontului Național de Elib- 
ședințele Consiliului Con 
Republicii Vietnamului de 
se află la Pekin pentru a p 
sărbătorile prilejuite de cea 
aniversare a proclamării R. I
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CENTENARUL ACADEMIEI
BULGARE DE ȘTIINȚE

SOFIA 1. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Miercuri dimineața in sala 
„Universiada" din Sofia a avut 
loc adunarea festivă prilejuită 
de aniversarea centenarului A- 
cademiei bulgare de științe. în 
prezidiu au luat loc conducăto
ri de partid și de stat bulgari 
in frunte cu Todor Jivkov, prim 
secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, academicieni 
și oaspeți de peste hotare.

Acad. Angliei Balevski, pre
ședintele Academiei bulgare de 
științe, a prezentat un raport 
in care a trecut in revistă prin
cipalele momente din dezvolta
rea academiei.

Din partea C.C. al P.C.B., To-

transmit
regimului civil

avut loc ieri la Accra.
știe, Ghana 
militară din

s-a aflat 
februarie

Ceremonia oficială a re- 
instaurării 
în Ghana a 
După cum se 
sub guvernare
1966 cînd a fost înlăturat Nkrumah, 
iar puterea a fost preluată de Consi
liul Național de Eliberare.

Președintele Tunisiei
Habib Bourguiba, și-a prezentat can
didatura la alegerile prezidențiale ce 
vor avea loc la 2 noiembrie.

■ ■
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Liga societăților de Crace 
ROKÎS a lansat un aPel internațional 
pentru ajutorarea victimelor recentelor 
inundații din Algeria și Tunisia.

Republica Guineea sărbătorește 
astăzi 11 ani de la proclamarea in
dependenței. în acești ani, poporul 
guineez a depus eforturi pentru li
chidarea grelei moșteniri coloniale, 
pentru consolidarea independenței, 
dezvoltarea economiei și culturii, 
realizînd pași înainte pe această

cale. între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Guineea s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare în interesul ambelor țări 
și popoare, al păcii.

în fotografie : imagine din Cona
kry, capitala Guineei.

dor Jivlcov a rostit un ci 
de salut prin care a dat o 
tă apreciere activității desj 
rate de Academia bulgară 
științe și de intelectuali, 
bulgară. în încheiere, el a a: 
țat că Prezidiul Adunării P 
tare Bulgare a emis un di 
pentru decernarea ordii 
„Gh. Dimitrov" Academiei 
pare de științe.

In cadrul festivității, a 
Miron Nicolescu a adus s 
iul prezidiului Academiei 
publicii Socialiste România, 
■mai adus saluturi acad. F 
Jitaru, din partea Univers 
ții București, și Lungii An 
vrim-vicepreședinte al Co 
liului municipiului Brăila.

F

AMPLE MIȘCĂRI
REVENDICATIVE

ÎN ITALIA
ROMA 1 (Agerpres). — în cea de-a 

patra săptămînă de mișcări revendi
cative din Italia au fost declarate noi 
greve într-o serie de orașe. La Mi
lano, miercuri a fost paralizat întreg 
traficul, iar birourile au fost închise, 
deoarece 18 000 de funcționari pu
blici, inclusiv agenții de circulație, 
au declarat grevă, revendicînd spo
rirea salariilor.

In același timp, se desfășoară 
greva celor 900 000 de muncitori 
constructori și a celor 70 000 de lu
crători din industria cimentului și 
din fabricile de cărămizi. Continuă, 
de asemenea, grevele muncitorilor din 
industria mecanică și metalurgică și 
a celor din industria chimică și far
maceutică. Cei 60 000 de greviști din 
sectorul de poștă și telecomunicații 
au obținut satisfacerea revendicări
lor în urma tratativelor cu repre
zentanții guvernului. Un alt succes 
a fost acela al lucrătorilor din între
prinderile municipale de gaz, care au 
obținut mărirea salariilor.

Premierul Mariano Rumor a 
rostit o cuvîntare radiotelevizată în 
care s-a referit la problemele econo
mice și sociale acute ale țării. El și-a 
exprimat părerea că „este necesară 
garantarea valorii reale a sa
lariilor, fără de care orice spor .este 
iluzoriu". Primul ministru italian a 
apreciat, în continuare, că mișcarea 
grevistă și frămintările soc'ale ac
tuale se datoresc problemelor ră
mase nerezolvate.

BERLIN I (Agerpres). — în 
cadrul turneului pe care îl în
treprinde in Republica Demo
crată Germană, Teatrul de_ pă
puși „Țăndărică" 
rești a prezentat in 
două spectacole cu 
Iul curios", după 
„Cele trei neveste 
Cristobal", după Garda Lorca.

din Bucu- 
orașul Halle 

„Elefănțe- 
Kipling, și 
ale lui Don ■
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