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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMlNT SUPERIOR 

DIN CAPITALĂ
Puternică manifestare a dragostei și atașamentului studențimii noastre 
față de patria socialistă și Partidul Comunist Român

Adunarea festivă de la Sala Palatului

Intr-o atmosferă de solemnitate academică

și entuziasm tineresc, ieri a avut loc

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a ziaristului american

INAUGURAREA NOULUI AN UNIVERSITAR
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu alți conducători 

de partid și de stat, în mijlocul studenților 
ADLNAREA FESTIVĂ DE LA SALA PALATULUI

John Wallach
Secretarul general al Partidului Co

munist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a primit 
joi după-amiază pe John Wallach, 
corespondent .diplomatic-șef al com
paniei de presă Hearst din S.U.A.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat ziaristului a- 
merican un interviu.

La primire a fost de față Constan
tin Mitea, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. ai P.C.R.

DELEGAȚIA DE PARTID SI DE STAT 
A REPUBLICII SOCIAEISTE ROMÂNIA 

S-A ÎNTORS DE LA CAIRO

Cuuntarea tovarășului
Ncolae Ceaușescu

Stimați tovarăși jfesorl,Dragi prieteni stenți.Astăzi, peste o si cincizeci de .ii de tineri de meleagurile itriei se îndreaptspre sălile și .ooratoarele institilor superioare de învățămînt. î-adevăr, nu- rai gîndind la aistă cifră ne lăm seăma ce arm minunată șl uriașă de oameni științei și culturii vom avea mi în opera de edificare a comujnului în patria noastră. De aa, este deosebit de plăcut pen mine — ca i- pentru ceilalți prăși din con-■ cerea partidului statului — să rticip la deschrea festivă a nului de învățăit superior și vă transmit, acest prilej, -nneavoastră, celor didactice studenților diiinstitutele de vățămînt supe! ale Capitalei, ecum și din te centrele uni- .sitare ale ță' un cald salut \ partea Cornului Central al tidului Conist Român, a îslliului de f și a guvernu- Republicii Saliste România, zc puterr, prelungite).jgurarea (urilor universi- în acest are loc în condi- cînd în înga țară oamenii iii desfășo o intensă active pentru Unirea cu succes prevederiloricinalului 1966— ’0 și pentru gătirea în condi- cît mai bua trecerii la urătorul plan inal, întocmit pe ,aza Directivecelui de-al X-lea Congres al paulul nostru.Putem spurpvarăși, că, de pe acum, multe ețe șl ramuri ale economiei no? și-au îndeplinit planul cincinAvem, ca atare, toate condiții!, pînă la sfîrșitul anului, nu n» să realizăm pla

nul cincinal, dar să și-l depășim. (Aplauze puternice).în ce privește viitorul plan cincinal, el este de pe acum definitivat ; trebuie să mențioi. z faptul îmbucurător că prevederile sale sînt superioare celor stabilite de Directivele Congresului al X-lea al partidului, ceea ce va asigura dezvoltarea într-un ritm mai înalt a economiei, a nivelului de viață al întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).După cum se cunoaște, anul a- cesta țara noastră a fost încercată de mari greutăți pricinuite de i- nundațiile catastrofale din primăvară, care au afectat o bună parte din județe, aducînd mari daune e- conomiei naționale și populației. Avem însă satisfacția să constatăm că astăzi aceste greutăți au fost în cea mai mare parte înlăturate. Prin munca eroică a clasei noastre muncitoare — care s-a aflat în primele rînduri —, a țărănimii, intelectualității, prin contribuția întregului nostru popor, condus de partid, activitatea economică și socială din patria noastră a reintrat într-un timp scurt în ritmul său de mai înainte.Folosesc acest prilej pentru a adresa, din nou, mulțumiri călduroase oamenilor muncii — tomâni, maghiari, germani și de alte naționalități —, întregului nostru popor, care n-a precupețit nimic, pentru a apăra avuția națională în acele împrejurări, dovedindu-și încă o dată patriotismul fierbinte, atașamentul față de cauza construcției socialismului din patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite). Doresc, de asemenea, să exprim în mod deosebit mulțumiri călduroase tineretului patriei noastre, studențimii, care a muncit, a- lături de întregul popor, pentru 

a opri furia apelor și și-a adus contribuția la înfrîngerea greutăților, la reintrarea în normal a întregii activități. (Aplauze puternice).Putem spune că în aceste împrejurări grele s-au afirmat încă o dată forța de granit a societății noastre socialiste, unitatea întregului popor în jurul partidului, hotărîrea sa de a înfăptui neabătut politica Internă și externă a partidului — politică ce corespunde intereselor și năzuințelor întregii noastre națiuni socialiste. (A- plauze puternice, prelungite).întregul nostru popor este angajat cu energie și entuziasm in eforturile de dezvoltare și perfecționare continuă a bazei tehnico- materiale a societății noastre socialiste, de înfăptuire a programului stabilit de partid ; se desfășoară o largă activitate pentru perfecționarea și Îmbunătățirea continuă a conducerii, organizării și planificării vieții economice și sociale, pentru sporirea eficienței economiei naționale și a întregii activități sociale.Ca rezultat al succeselor obținute în construcția economică și în îndeplinirea planului de stat, s-au creat noi condiții pentru creșterea standardului de viață al populației, pentru satisfacerea într-o măsură sporită a cerințelor ei materiale și spirituale.O expresie elocventă a preocupării pentru creșterea nivelului de trai al poporului o constituie încheierea în acest an a acțiunii de generalizare a măsurilor de majorare a salariilor. Populația salariată a primit astfel în plus, anul acesta, circa 12 miliarde lei.Ridicarea nivelului de viață al poporului este preocuparea centrală a partidului și statului nostru, țelul suprem al întregii acti

vități de construcție a socialismului și comunismului în patria noastră. Vom face totul ca, an de an, lună de lună, bunăstarea materială și spirituală a poporului nostru să crească necontenit. (A- plauze prelungite).în cadrul preocupărilor partidului și statului pentru asigurarea progresului multilateral al țării, pentru ridicarea României la nivelul țărilor avansate, un loc im

portant ocupă dezvoltarea învă- țămîntului, asigurarea condițiilor pentru pregătirea cadrelor necesare economiei, științei și culturii, educarea și formarea pentru muncă și viață a tinerei generații. (Vii aplauze).Fundamentat pe concepția mate- rialist-dialectică despre natură și societate, dezvoltînd luminoasele (Continuare în pag. a III-a)

Joi seara s-a înapoiat în Capitală delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România care a participat la funeraliile lui Gamal Abdel Nasser, președintele Republicii Arabe Unite, președinte al Uniunii Socialiste Arabe.Delegația a fost condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Repqblicii Socialiste România. Din delegație au făcut parte tovarășii Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., George
★

De la bordul avionului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a transmis președintelui interimar al Republicii Arabe Unite, Anwar El Sadat, 9 telegramă tn care se spune:„Părăsind teritoriul Republicii Arabe Unite, adresez Excelenței Voastre un salut cordial și cele mal sincere urări de succes pentru depășirea momentului greu prin 
Excelentei Sale AHMED SEKU TURE

Președintele Republicii GuineeaCu ocazia celei de-a XlI-a aniversări a proclamării independenței Republicii Guineea, vă adresez, în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres social și prosperitate pentru poporul guineez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare româno-gulneeze vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor noastre, al înțelegerii și păcii în lume. Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii ZambiaProfund mi?cat de vestea cu privire la catastrofa de la mina de cupru din Mufulira, care a pricinuit pierderea de vieți omenești, transmit Excelenței Voastre și familiilor îndoliate, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, sentimentele noastre de sinceră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și Titus Sinu, ambasadorul Republicii Socialiste România în R.A.U.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Rădulescu, Ilie Ver- deț, Emil Drăgănescu, Janos Fa- zekas, Manea Mănescu, Mihai Marinescu, Ion Pățan, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.A fost de față Ibrahim Yossri, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Unite în țara noastră.
★care trece poporul egiptean prieten.Vă exprim încă o dată, în numele delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste Rctnânia, adînca noastră compasiune în legătură cu greaua pierdere pe care ați suferit-o prin dispariția marelui fiu al poporului egiptean, eminentul om politic, Gamal Abdel Nasser". (Agerpres)

in timpul adunării festive de la Sala Palatului
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INAUGURAREA NOULUI AN UNIVERSITAR

Uzita tovarășului Nicolae Ceaușescu in instituții
de invățămmt superior din Capitală

PUTERNICĂ MANIFESTARE A DRAGOSTEI Șl ATAȘAMENTULUI STUDENȚIMII
FATĂ DE PATRIA SOCIALISTĂ Șl PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

Un nou a.’i universitar a Început 
Ieri. Profesorii și studenții — animați 
de idealul unanim de a sluji politica 
partidului, de a contribui cu elan și 
competență la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare a țării, așa cum este 
fundamentat cu claritate de Congre
sul al X-lea al partidului — au par
ticipat la entuziaste manifestări pri
lejuite de deschiderea unui nou an 
de muncă în învățămîntul superior. 
De la studentul anului I, care și-a în
ceput ieri călătoria pasionantă prin 
generoasa cetate a științei, pînă la 
studentul ultimului an, obișnuit cu 
lumea amfiteatrelor și laboratoarelor, 
pregătindu-se pentru un nou și ho- 
tărîtor examen — examenul produc
ției, al practicii — toți cei peste 
150 000 de studenți 
maghiari, germani 
hotărîrea de a fi 
și solicitudinii cu 
partidul și statul
ție, de a folosi cu spirit de răspun
dere condițiile de instrucție și educa
ție ce le 
vederea 
specialiști 
demni și 
celei mai
a cunoscut omenirea în evoluția sa 
— societatea socialistă. Cadrele uni
versitare — de' la tinărul asistent 
pînă la venerabilul profesor, care a 
pregătit zeci de generații de specia
liști — și-au exprimat, de asemenea, 
angajamentul solemn, ca, în acest 
an de învățămînt. să aducă noi și im
portante contribuții la perfecționarea 
învățămîntului superior potrivit Di
rectivelor Congresului al X-lea. in
dicațiilor prețioase date de secreta
rul general al partidului cu diverse 
prilejuri ca și în cuvîntarea rostită 
la adunarea festivă de la Sala Pala
tului, să formeze noi promoții 
specialiști capabili să

ai țării — români, 
— și-au exprimat 
la înălțimea grijii 
care se preocupă 

de tînăra genera-

sînt puse la dispoziție 
pregătirii și formării 
de înaltă calificare, 

pricepuți constructori 
avansate" societăți din <

■ în 
ca 
ca 
ai 

cîte

de
răspundă exi-

gențelor superioare pe care le impune 
dezvoltarea societății noastre.

Prezenta în mijlocul studenților și 
profesorilor la sărbătoarea deschide
rii cursurilor universitare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a prilejuit și 
in acest an momente emoționante, 
o atmosferă de vibrant patriotism, ■ de 
înaltă responsabilitate civică, de ne
țărmurit ^devotament față de partid, 
de conducerea sa.

Studenții celui mai mare centru 
universitar al țării — București — 
au trăit ieri un moment deosebit, 
avînd în această zi bucuria de a-1 
primi în mijlocul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului. împreună cu tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Ja
nos Fazekas, Manea Mănescu. Du
mitru Popa. Leonte Răutu, Stefan 
Voitec, Miron Constantinescu, Ion 
Iliescu.

Tineretul studios, corpul profesoral 
văd în prezenta conducătorilor parti
dului și statului nu numai o cinstire 
ce se aduce școlii superioare, dar și 
o dovadă elocventă a prețuirii pe 
care o acordă partidul. întregul popor, 
rolului ei în opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Răspunsul studențimii, al 
profesorilor la această încredere s-a 
materializat, ieri, în călduroasa pri
mire pe care au făcut-o pretutindeni 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. celor
lalți conducători de partid si de stat, 
expresie a devotamentului și atașa
mentului profund fată de politica 
marxist-leninistă S partidului nostru, 
a încrederii în viitorul patriei. în an
gajamentele însuflețite pe care și 
le-au luat de a asigura tării noi ge
nerații de cadre cu înaltă calificare, 
capabile să aducă o contribuție spo
rită la edificarea socialismului 
pămîntul României.

La Facultatea
de construcții

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a celorlalți conducători de partid 
și de stat începe la Facultatea de 
construcții civile și industriale.

Oaspeților dragi li se face o emoțio
nantă primire. Studenții și corpul 
didactic al institutului scandează cu 
căldură „Ceaușescu — P.C.R.", măr
turie vibrantă a dragostei nețărmu
rite față de partidul nostru comunist, 
față de conducătorul său, care, în frun
tea partidului și a țării, militează cu 
exemplară pasiune revoluționară 
pentru făurirea unui destin luminos 
patriei noastre, pentru înfăptuirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, a unei societăți de înaltă ci
vilizație și bunăstare, de afirmare 
liberă și plenară a personalității u-

mane. Se aud urale și aplauze pre
lungi.

Conducătorii de partid și' de stat 
sînt întimpinați de ministrul învă
țămîntului, Mircea Malița, de rectorul 
Institutului de construcții și membrii 
senatului, de numeroase cadre didac
tice. în timp ce corul intonează tra
diționalul „Gaudea.mus“, un grup de 
studente oferă buchete de flori.

Pe frontispiciul clădirii este în
scrisă pe un panou urarea „Bine ați 
venit, in mijlocul nostru, iubite tova
rășe Nicolae 
rare izvorită 
sentimentele 
profesoral și 
denți, este rostită de prof. univ. dr.

studenții fac o caldâ și entuziastă primire tovarășului Nicolae Ceaușescuperior vizitate, profesorii șiPretutindeni, în instnufiile

Ceaușescu". Aceeași u- 
din inimă, exprimînd 
unanime ale corpului 
ale celor 5 000 de stu-

ing. Radu Prișcu, rectorul Institutu
lui.

Oaspeții sînt invitați să viziteze o 
expoziție de fotografii, grafice și alte 
materiale documentare, amenajată 
în holul de onoare al facultății, care 
ilustrează dezvoltarea învățămîntului 
superior de construcții. Rectorul pre
zintă aspecte esențiale ale activității 
institutului creat în anul 1948, 
care continuă tradiția remar
cabilă a școlii de poduri și șo
sele, de la a cărei înființare s-a îm
plinit nu de mult un secol. în cadrul 
celor cinci facultăți se ‘pregătesc vi
itori ingineri și subingineri construc
tori de clădiri civile și industriale,

Intr-unui din laboratoarele Institutului de construcții

ferate, drumuri și poduri, de 
sisteme hidrotehnioe, instalații, ma
șini și utilaje de construcție etc., 
specialiști care iși vor materializa ca
pacitatea și cunoștințele dobîndite în 
anii de studii și în perioadele de 
practică pe vastele șantiere care vor 
îmbogăți harjta economică a patriei 
în viitorul cincinal. Se luminează to
varășului Nicolae Ceaușescu un per
gament al cărui text marchează vi
zita secretarului general al partidu
lui în această veche și prestigioasă 
citadelă a învățămîntului superior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să semneze in cartea de o- 
ncare a institutului.

în continuare, se vizitează o expo
ziție de proiecte de diplomă. Sînt pre
zentate cele mai valoroase lucrări ale 
absolvenților. Realizarea de baraje 
și sisteme hidrotehnice, rețele de iri
gații, hale industriale, sistematizările 
de orașe, clădiri și ansambluri, săli 
de sport și expoziții, cinematografe, 
spitale, drumuri, poduri, căi ferate, 
aeroporturi, 'porturi, instalații, 
șini și utilaje 
teva atestări 
pării cadrelor 
de a apropia 
ducție. Conducătorii de partid și de 
stat sînt informați că autorii proiec
telor lucrează efectiv pe șantiere la 
concretizarea planurilor făcute de ei. 
în fața unui proiect de diplomă des
tinat aplicării de soluții noi privind 
folosirea unor materiale economice
in construcția portuară, secretarul
general al partidului recomandă să 
se studieze posibilitatea folosirii me
todei preconizate de savantul român 
Henri Coandă, valorificată în diverse 
țări. în expoziție sînt, de asemenea, 
prezentate manuale, lucrări de 
cetare ale cadrelor didactice și 
denților, bibliografia necesară 
cutării proiectelor de diplomă, 
fața unuia din standurile cu 
nuale, fiind informat că acestea 
asigurate in proporție de 75 la sută de

invățămîntului românesc de pedia
trie. Cifrele și graficele expuse sub
liniază sugestiv faptul că numărul 
medicilor pentru copii a crescut 
considerabil. Astfel, Facultatea de 
pediatrie din centrul universitar

București și șefiile din Iași, Cluj, 
Timișoara, infihțate in 1948, pregă
tesc ar.ual aproiimativ 350 medici de 
specialitate Sinpla comparație cu 
faptul că Ii Inteaga țară existauHn 
urmă cu na; line de două decenii 
doar 180 0 medici pediatri de
monstrează ci pregnanță grija sta
tornică a stațilii nostru pentru sănă
tatea populaid.

Vizita cotinuă la bibliotecă, la 
laboratoarelele explorări funcționa
le dotate cu paratură de înaltă teh
nicitate, in infortabilele secții de 
izolare a miilor pacienți, precum si 
în diferitele abinete ale policlinic 
unde studențdin ultimul an își • 
finitivează pgătirea. Pretutinc 
oaspeții prinse ample explicaț’ 
legătură cu Ddalitățile de preg 
practică a tilrilor noștri medici c 
copii. Este siliniată în explicații 
activitatea < cercetare științific- 
desfășurată \ I corpul didactic c 
aici — profesi cu renume și medi 
competenți, a căror lucrări dgspi 
genetică, patogia pancreasului 
terapia de urpță au fost prezenta 
la diferite retiuni științifice în țai 
și străinătatejaspeții se opresc ap- 
în sălile de tjament și saloanele < 
bolnavi, undsiicii internați sînt h. 
grijiți de ceiare peste cîteva lui 
vor deveni pedici, sub direc 
supraveghere specialiștilor cuîn
delungată exriență clinică. Tov 
rășul Niooladeaușescu cere amj 
nunte cu prie la modul de orgi 
nizare a pracii studenților, r 
ciază măsurauată ca studenț 
participe nu imai la consult-., 
din cadrul citii, dar și la cel 
la policlinicilCapitalei, la ci: 
scripțiile sanre rurale, precu 
la domiciliulpacienților — mă 
menită să apie, să-l familiar 
pe viitorul nic cu cerințele pw 
siei sale. Deemenea, indică s 
urgentate stile privind construe, 
noii clinici, jlosindu-se în a 
scop proiecte de la o constru 
similară există.

La încheier^izitei In clinică, tc 
varășului Niae • Ceaușescu 1 .• 
înmînează migrafii reflectînd act 
vitatea desfăștă de Institutul < 
medicină și fifecie din Bucures’ 
in cei 100 dei de existență, p 
cum și un pement omagial . 
care studențili cadrele did 
ale institutultși exprimă r 
noștința pentririja deosebită 
care secretarul neral al partid 
o poartă invățintului.

La Institutul poliahni

se Îndreaptă apoi spre 
de mecanica construcții- 
cu instalații și aparataje

ma- 
de construcții sînt cî- 
concrete ale preocu- 
didactice și studenților 
învățămîntul de pro-

Bălan, prezintă modul 
a activității laborato- 
de dotare, lucrările 

cercetare ce se reali-

cer- 
stu- 
exe-

In 
ma
șini

către cadrele didactice ale Institu
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de ponderea 
care revine predării șl practicii stu
denților în programa de învățămînt. 
Recomandă, totodată, să se ia noi 
măsuri pentru ca profesorul să vină 
în fața studenților cu ceea ce a in
tervenit nou în domeniul de care se 
ocupă, să clarifice problemele de 
fond, cele mai importante, care nece
sită explicitări și adîncire — așa cum 
cere o predare modernă ; să se 
rezerve mai mult timp studentului 
pentru activitatea practică, ajutin- 
du-1 astfel să se deprindă cu stu
diul individual, cu aplicarea celor 
însușite teoretic în activitatea efec
tivă pe șantiere și in întreprinderile 
economice.

Oaspeții 
laboratorul 
lor, dotat
moderne. Șeful catedrei, acad. prof, 
dr. ing. Ștefan 
de organizare 
rului, gradul 
principale de
zează aici. Un grafic pe care sînt 
marcate construcții din diverse ju
dețe ale țării — exploatări miniere, 
uzine și combinate industriale, electri
ficări de căi ferate, stații de pom
pare a apei etc. — înfățișează obiec
tive la a căror înfăptuire catedra 
și-a adus contribuția, rezolvînd o 
seamă de probleme tehnice.

în continuare se vizitează labora
torul de geotehnică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
ee interesează de contribuția pe care 
aceste laboratoare o aduc la pregă
tirea studenților, de eficiența prac
tică a cercetărilor efectuate de corpul 
profesoral și studenți.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează apoi cantina și căminul 
facultății — o bună carte de vizită 
a spiritului gospodăresc, a grijii pen
tru asigurarea unor condiții optime 
de viață și studii tineretului universi
tar.

com- 
inau- 
acest 
știin- 
cadre

La Spitalul clinic de
pediatrie „Emilia lrza“

studenți. 
tricolore, 
spitalul 
Irza" —

tn aclamațiile sutelor de 
care flutură eșarfe roșii și 
oaspeții se îndreaptă spre 
clinic de pediatrie „Emilia 
aflat in imediata vecinătate — impu
nător edificiu realizat după moderne 
norme arhitectonice, In cadrul căruia 
iși desăvîrșesc cunoștințele viitorii 
medici. Ovațiile studenților prezenți 
Însoțesc caldul mesaj de salut cu 
care sînt întimpinați tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă

tori de partid și de stat. Oaspeții slnt 
salutați de dr. Dan Enăchescu, mi
nistrul sănătății, acad. Th. Burghele, 
rectorul Institutului de medicină și 
farmacie din București, prof, 
docent
Facultății de pediatrie, directorul spi
talului, și alți membri ai corpului 
profesoral.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt invitați să viziteze o expoziție 
documentară ce ilustrează evoluția

dr.
Răzvan Prișcu, decanul

Veche citadelă de tnvățămînt su
perior, aflată într-o continuă dez
voltare și modernizare, un adevărat 
avanpost al învățămîntului tehnic din 
țara noastră, Institutul politehnic 
bucureștean — ultimul obiectiv vi
zitat — a pregătit pentru economia 
națională numai în anii socialismu
lui circa 40 000 de specialiști. Peste 
16 000 de studenți își însușesc în pre
zent in laboratoarele și sălile de curs 
— atît din vechea clădire a institu
tului, cît și din noul și vastul 
plex studențesc al politehnicii, 
gurat anul trecut și extins în 
an — cele mai noi cuceriri ale 
ței și tehnicii pentru a deveni
bine pregătite, corespunzătoare ce
rințelor actuale, tot mai ridicate, ale 
dezvoltării economice.

Mii de studenți, prezenți de-a lun
gul străzii Polizu și în curtea insti- 

‘ tutului, întîmpină cu urale și înde
lungi aplauze, sosirea oaspeților 
dragi. Se scandează numele parti
dului, al conducătorului său.

La intrarea în clădire, oaspeții sînt 
întimpinați de prof. dr. docent 
George Bărănescu, membru cores
pondent al Academiei, rectorul insti
tutului, de reprezentanți ai senatului 
institutului și de alți membri ai cor
pului profesoral.

Un grup de studente oferă buchete 
de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
ceilalți conducători de partid și de 
stat sînt invitați să viziteze expozi
ția organizată cu prilejul deschiderii 
noului an de tnvățămînt, care, prin 
exponatele ce le Înmănunchează, în
fățișează preocupările și realizările 
institutului. Sînt prezentate date care 
Ilustrează creșterea bazei materiale 
a procesului instructiv-educativ, în
zestrarea tot mai bogată a laboratoa
relor cu aparatură modernă, Ia ni
velul cerințelor științei și tehnicii 
contemporane.

Numeroase panouri și grafice în
fățișează rezultatele muncii de cer
cetare a celor 1 450 cadre didactice, 
ale studenților institutului. Se re
marcă orientarea cu precădere a a- 
cestei activități către cerințele pro
ducției, studenții fiind îndrumați încă 
de pe băncile facultății să-și orien
teze atenția spre rezolvarea celor 
mal stringente probleme ale practicii.

Atrag atenția interesantele apara
te realizate de către studenți in ca
drul cercurilor științifice. în institut 
funcționează 51 de cercuri științifice

cu peste 1 200 nbri. Activi 
cercetare a cadr didactic 
ilustrată de role muncii 
în ansamblul cărărilor c 
tuale pe care itlitul le îi 
cu peste 140 denbinate, m, 
treprinderi induce, institut 
proiectare și ddrcetare. în 
mii doi ani au «încheiate și 
rate 230 de cojcte.

Vizitînd exția, tovr 
Nicolae Ceaușesț» interesea 
pregătirea pract a 
subliniind neceiea __ .
strînse legături tre fnvățăir 
tul teoretic și ivitatea în > 
zine. în acest ns evidențiii 
experiența unojțări avansa, 
atît din punct cfedere industri 
cît și al învățămlui tehnic, e 
cretarul general urtidului a ț 
comandat ca stu<i să facă o 
devărată ucenicie producție pr 
alternarea permafi a orelor 
curs cu cele de tă In uzină, 
așa fel încît la țierea studii! 
să stăpinească » procesele o 
producție, să se J Integra tn . 
de la început în vitatea lntr 
prinderilor, înlătu așa-zisa „p 
rioadă de aclimatk care dw»“ 
ză uneori doi și cifrei ar’ - •

în încheierea vi, t^tor^T 
stitutului, cadrele Dre, 
au asigurat că vor. 
țiile primite, și-au (, 
mesaj înmînat tova 
Ceaușescu, hotărîrea 
continuare fără prej 
stitutul să pregătea® 
înaltă calificare — c 
lă a reușitei tn actil

studer. 
unei

ză uneori doi și cifrei a”j de*zî

r, J 15- ■!ce prezen 
'Plini indic . 
imat, fntr-i 
lui Nicol 
ă a mu 
fentru ca 
‘ leeialiști U» 

ie esenți - 
;a viitoare 

pusă în slujba făurițcietății s 
cialiste multilateral qtate.

Din nou, trecînd mijloc ’ 
studenților, al profefr, CaYe .- 
ținut să fie prezenți ți’ta condu
cătorilor partidului și lui în pres
tigioasa unitate de iițnînt su
perior, asistăm la acel entuzias
te, vibrante manifețde atașa
ment față de partid, ffe secreta
rul său general, care karcat în
treaga vizită în institi de învă- 
țămînt din Capitală.

Studențimea țării, cș didac
tice au adus astfel în< mărturie 
a hotărîrii lor de a q neabătut 
îndemnurile partiduluija aduce 
cu și mai multă vigoaintribuția 
specialiștilor la înfăptui progra
mului de dezvoltare mferală a 
societății noastre, 
României socialiste.

de orire «
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(Urmare din pag. I) tradiții progresiste ale școlii românești, învățămîntul de toate gradele din țara noastră cunoaște astăzi o dezvoltare și înflorire fără precedent, înregistrînd an de an noi succese.în sistemul nostru de învăță- mînt, școala superioară ocupă un lac deosebit de important. Institutele de învățămînt superior au pregătit și au dat țării cadre de specialiști pentru toate domeniile de activitate. Este locul să subliniem și cu ocazia acestui început de an universitar că partidul, guvernul țării dau o înaltă apreciere muncii pline de răspundere și de noblețe a cadrelor didactice universitare, aportului lor deosebit de valoros la instruirea și educarea studenților, la formarea omului nou al societății noastre socialiste. (Aplauze 
puternice).Partidul, întregul popor apreciază că studențimea din România se pregătește cu seriozitate și hărnicie, dovedind că este conștientă de înaltele răspunderi ce-i revin în societate. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Congresul al X-lea al partidului a stabilit programul unei puternice dezvoltări a țării în perioada următoare, al ridicării pe trepte superioare a întregii activități de construcție socialistă din-România. Sîntem în ajunul începerii activității pentru înfăptuirea acestui vast program, al trecerii la noul plan cincinal 1971—1975.Realizarea cu succes a sarcinilor prevăzute pentru această importantă etapă de dezvoltare multila- rirală a societății socialiste din umânia cere ridicarea nivelului Aitativ al întregii noastre acti- •îăți. în această direcție, un ral , deosebit de important capătă omul, cadrele, chemate să asigure traducerea în viață a acestui vast program. Iată de ce, problema pregătirii și formării de noi contingente de specialiști, înarmați cu temeinice cunoștințe, capabili să răspundă în bune condiții exigențelor tot mai înalte ale organizării și conducerii producției, ale întregii activități sociale, devine o problemă centrală a însuși progresului societății noastre socialis
te. (Aplauze puternice).Fără îndoială, formarea cadrelor este o problemă complexă, multilaterală ; ea începe astăzi de n.a vîrsta de 6 ani, a copilului, și t '■'’'termină, ca să zic așa, la 60 de ’ vîrsta de pensie, dar, în fond, >nu se termină în tot timpul rii. Noi concepem problema Tătirii și perfecționării cadrelor :a constructorilor socialismului nu ca ceva limitat la o anumi- rr oerioadă, ci ca un proces con- p, f~.u. Numai în măsura în care 'V m ști să asigurăm în bune con- nti desfășurarea acestui pro- » s, împrospătarea continuă a cu- : jștințelor acumulate, cunoaște- a de către cetățenii patriei noastre a noilor cuceriri ale științei si •tehnicii, vom putea să ne îndeplinim în condiții bune sarcinile V e ne revin în opera de edificare socialismului și comunismului.

du-plauze puternice).pa n legătură cu formarea și pre- . nea cadrelor, învățămîntuluisă stru superior îi revin răspunderi du sebit de mari. După cum sesi ‘*< statul face sacrificii însem- tn ie pentru a asigura dezvoltarea ver diiPaiCo:
. .......  .................(A plat : precum și numeroase

. ,au primit burse, peste 64 Ja «dintre ei au locuit în cămine, este 57 la sută au luat masa mtinele studențești.lată cu dezvoltarea bazei ma- __ „____________ • con- ;tot mai bune de viață și de

modernizarea bazei materiale a ■ămîntului, pentru a îmbună- «ndițiile de viață și de mun- corpului profesoral și stu- Sor. în cursul actualului cinau fost date în folosință noi de învățămînt, laboratoare,Tna- 1 cantine studențești. în uitare an universitar, circa 63 la țiiic țin studenții de Ia cursurile mur vita’.
a ’■ 

. W’V’ >, cu asigurarea unor• ftK ___ K ’_____ T.__b , ?că pentru studenți și pentru ;pul profesoral, partidul și gu- vcinul au acordat și acordă o importanță deosebită perfecționării multilaterale a întregului proces de învățămînt. Se cunoaște că, în ac -st scop, în cursul actualului cincinal a fost adoptată noua Lege a învățămîntului. Pe baza Directivelor Comitetului Central și 

a prevederilor Legii învățămîntului s-au aplicat o serie de măsuri importante pe linia dezvoltării și modernizării învățămîntului, a creșterii eficienței sale în viața socială a întregii țări.Am vizitat astăzi Institutul de construcții, clinica de copii a Institutului de medicină, precum și Institutul politehnic. Pot spune că impresiile noastre despre aceste trei instituții vizitate sînt deosebit de bune. îndeosebi, am putut să remarc preocuparea care există * pentru realizarea în practică a prevederilor Directivelor Comitetului Central al partidului privind dotarea și dezvoltarea laboratoarelor, legarea mai strînsă a activității de învățămînt cu practica, cu producția. S-au obținut, fără nici o îndoială, o serie de rezultate bune în această direcție. Au fost adoptate o serie de măsuri — la care s-au referit și unii din tovarășii care au vorbit astăzi aici — privind îmbunătățirea conducerii activității universităților și institutelor de învățămînt superior, între care menționez crearea senatelor și consiliilor profesorale, introducerea principiului muncii colective, atragerea studențimii la conducerea acestor unități de învățămînt superior.Fără îndoială că pașii făcuți sînt importanți, dar consider că, în a- ceastă privință, sîntem încă la început. Este necesar ca aceste organisme să capete mai multă independență, mai multă autonomie în organizarea procesului de învățămînt, a predării cursurilor. Să nu ne fie teamă de o mai mare diversitate în sistemul de organizare și de predare a diferitelor cursuri în unele sau altele din institutele noastre de învățămînt! Cred că trebuie să lichidăm șablo- nismul, rigiditatea care mai stăruie astăzi în învățămîntul nostru și care constituie, în fond, o frînă în dezvoltarea lui mai rapidă. (A- 
plauze puternice).Cred că Ministerul învățămîntului va putea lucra și el mai bine dacă, în loc să îndrume din București cum să se desfășoare activitatea la Iași, la Cluj, Tg. Mureș, Timișoara, Crafova și în celelalte centre universitare, le va lăsa pe ele, conducerile institutelor respective, să rezolve ele problemele pe baza directivelor generale, iar ministerul să asigure o orientare de perspectivă, să se ocupe într-adevăr de problemele mari ce trebuie rezolvate pe plan central în activitatea de învățămînt. Vor avea astfel de cîștigat atît societatea, cit și studenții — cadrele de mîine ale patriei noastre socialiste. Să nu avem nici o teamă că, acordînd mai multă autonomie universitară, am putea cumva să scăpăm din mînă conducerea învățămîntului-1 Dimpotrivă, creînd această autonomie, dînd centrelor și institutelor atribuții mai largi în organizarea procesului de învățămînt și activității studenților, vom asigura o conducere mai eficientă, la nivel mai ridicat a întregului nostru învățămînt. (Aplauze puternice.)O problemă căreia partidul și statuț îi acordă o atenție deosebită este aceea a legării mai strînse a învățămîntului cu practica, cu viața. Așa cum am spus, avem în această privință o serie de rezultate, dar ele nu ne pot satisface ; ceea ce am făcut constituie, de fapt, numai începutul. Mai a- vem încă un drum lung de parcurs pentru ca, realmente, învățămîntul nostru superior să se lege strîns de practică, de producție, pentru ca absolventul universității sau al oricărui institut de învățămînt superior să poată, intrînd în fabrică sau în munca de cercetare, să participe din prima zi la activitatea de producție, să se încadreze în mod corespunzător în colectivul de muncă. Cu toții știm că absolventului învățămîntului nostru superior îi trebuie încă doi și, cîte o dată, chiar trei ani pentru a se adapta condițiilor de muncă din întreprindere, pentru a fi cu adevărat în stare să se încadreze în procesul de muncă. Aceasta este o mare carență a învățămîntului și trebuie s-o lichidăm rapid pentru că ea ne împiedică să obținem rezultate mai bune în activitatea noastră.Noi ne bazăm în întreaga noastră gîndire pe concepția materialist- dialectică despre lume. Știm că, pînă la urmă, munca a fost ele

mentul esențial în însăși formarea omului, în dezvoltarea gîndi- rii lui. Cu toate acestea, cite o dată, mai întîlnim concepții în unele institute și la unii tineri potrivit cărora munca este privită drept ceva care nu ar fi de nivelul lor, care /ar fi de natură să-i înjosească.Este adevărat, sînt puțini asemenea tineri ; dar trebuie să facem să nu mai existe în țara noastră, în universitățile din România, nici un tînăr care să gîndească astfel. Pentru a crea asemenea condiții trebuie să începem chiar cu îmbunătățirea procesului nostru de învățămînt, să mergem mai departe cu aplicarea în viață a Directivelor Comitetului Central al partidului.Este necesar să se dea dovadă de mai multă receptivitate, să se reacționeze mai prompt la tot ceea ce este nou în practica activității economice și tehnico-științifice, să se adapteze mai rapid învățămîntul nostru la schimbările care au loc în domeniul producției de bunuri materiale, în gîndire, în întreaga activitate socială.Astăzi am discutat — în timpul vizitei făcute — despre ponderea pe care o ocupă practica și activitatea de predare a cursurilor în învățămîntul nostru. Am putut constata cu plăcere că s-au făcut pași înainte în direcția măririi ponderii practicii — dar numai pași. Știți cu toții că la noi predarea cursurilor ocupă o parte însemnată din activitatea atît a profesorului, cît și a studentului. Deși avem cursuri tipărite — la institutul de construcții mi s-a spus că există un exemplar la doi studenți pentru primii ani, iar pentru anii IV și V cîte un exemplar pentru fiecare student — profesorul, în ora sa de predare, nu face de- cît să repete cursul pe care, de altfel, studentul îl poate citi foarte bine singur, fără să mai trebuiască să stea ore întregi să asculte lucruri pe care le găsește în manual.Este necesar să ne adaptăm mai rapid cerințelor moderne, practicii din țările avansate, unde predarea cursului de către profesor este limitată la ceea ce a intervenit nou sau la explicarea unor fenomene care trebuie mai bine înțelese, lăsând pe student să citească singur manualul, să se deprindă să selecționeze din curs ceea ce îi este folositor. Numai în felul a- cesta îl învățăm pe student să muncească și să studieze cu bune rezultate. Or, trebuie spus că astăzi îl învățăm pe student cum să . ia notițe rapid. Știți foarte bine că mulți studenți răspund la examene nu atît pe baza a ceea ce au citit, ci mai mult pe baza notițelor luate în orele de curs ; de altfel, unii profesori îi întreabă pe, studenți riu ceea ce este esențial din curs —•nu vreau să spun că toți fac așa — ci dacă au reținut o anumită formulare pe care ei au făcut-o atunci cînd au predat materia respectivă. Atunci studentul primește nota zece. (Aplauze vii, 
prelungite; animație în sală). Nu știu cum să interpretez aceste a- plauze ; ca un acord cu profesorii care procedează așa, sau ca o aprobare a criticii adresate unor astfel de profesori. (Aplauze pu
ternice, aprobative).Cred că este necesar ca învățămîntul nostru superior să treacă cu mai multă îndrăzneală la îmbunătățirea, la restructurarea procesului instructiv-didactic. Desigur, vom avea, poate, unele greutăți la început, dar va trebui să ne preocupăm mai mult ca stadentul să aibă timp să citească, să-i creăm condiții ca el să poată studia în cadrul facultății, să poată lucra mai mult în laborator, să fie mai bine asistat și îndrumat de profesor. Am mai vorbit și cu alte prilejuri despre necesitatea ca fiecare profesor să răspundă de un grup de studenți, să-i cunoască cum se comportă în procesul de învățămînt și cum acționează în întreaga viață personală. Studiind și în acest domeniu experiența mondială, aplicînd-o în practică, vom crea premise ca, înțr-adevăr, studentul să poată învăța în bune condiții. Profesorul să nu considere că și-a încheiat activitatea o dată cu predarea cursului, ci să asiste și să ’îndrume întreaga muncă de studiu, de laborator și de producție a studentului, participînd activ împreună cu el la toată această 

activitate. In acest sens trebuie să restructurăm și să organizăm procesul nostru de învățămînt. (A- 
plauze puternice).Noi considerăm că activitatea de laborator, activitatea practică și de producție a studenților trebuie să ocupe locul principal în timpul de învățămînt. Desigur, aceasta este mai ușor de realizat pentru agronomie, pentru construcții, pentru politehnică și institutele tehnice. Firește, în primul rînd către aceste ramuri de învățămînt trebuie să ne îndreptăm. Considerăm că va trebui ca, încă din anul acesta, să trecem la unele restructurări radicale, Studentul trebuie să-și propună ca, în cei cinci ani de învățămînt în politehnică, să-și însușească și cunoștințe profesionale la nivel de muncitor calificat. Dacă vrea să îndrume mîine, cînd va fi inginer, pe muncitor, el trebflie să aibă cel puțin nivelul de cunoștințe practice al acestuia, plus cunoștințele teoretice de inginer. De aceea, este necesar ca practica să fie în așa fel organizată îneît studentul să lucreze cîteva luni cum lucrează ucenicul în fabrică, apoi ca muncitor, ca maistru și să facă și practică de inginer în acești cinci ani. Numai așa, cînd va termina studiile, el va cunoaște bine problemele practice ale producției, se va putea încadra imediat în procesul de muncă.Probabil că va trebui să găsim forme noi și în ce privește practica ; să organizăm această practică fie pe o perioadă mai lungă, de 6—8 luni consecutiv — cum se face într-un șir de țări — fie să o organizăm pe ani de studiu, dar tot concentrat, cu participare efectivă în tot acest timp în procesul de producție.Va trebui, totodată, să organizăm mai bine laboratoarele și chiar unele ateliere de producție de pe lingă institutele de învățămînt. De altfel, problema aceasta se pune pentru întregul nostru învățămînt, inclusiv cel liceal, care va trebui, în cîțiva ani, să dispună de ateliere proprii, astfel ca toți tinerii, nu numai din școlile tehnice, dar și din liceele de cultură generală, să învețe o meserie. Tinerii trebuie să înțeleagă că este necesar să se deprindă cu lucrul, cu munca practică, astfel îneît a- tunci cînd vor termina școala să nu devină pur și simplu niște oameni care au învățat de toate, dar nu • știu să pună mîna pe un ac. 
(Aplauze aprobative).Aceasta este valabil șl pentru facultățile sau institutele așa-zis umanistice. Dacă ne-am referi la facultățile de filozofie, este oare suficient că aici se învață istoria filozofiei și se studiază diferite concepții filozofice... actuale,?. Se știe că filozofia și concepția noastră filozofică sînt rezultatul a tot ceea ce omenirea a creat mai bun în toate domeniile. Materialismul dialectic constituie tocmai o sinteză a tuturor științelor ; fără fizică, fără chimie, fără biologie, fără matematică nu se poate concepe materialismul dialectic. Luați însă programele facultăților noastre de filozofie. Veți vedea că ele nu prevăd studierea fizicii, chimiei, biologiei, matematicii. De aceea, la a- ceste facultăți se prezintă la admitere cîte 15 tineri pe un loc, coneiderînd, desigur, că este suficient să studiezi niște teorii generale, rupte de viață, desprinse exclusiv din cărți, ca să devii filozof ! (Aplauze). Filozoful trebuie să fie în stare să înțeleagă lumea de astăzi, știința contemporană, și să se bazeze pe cele mai noi date ale științei, pentru a dezvolta concepția noastră despre lume. Fără a cunoaște fizica, chimia, biologia, matematica nu se poate forma un filozof bun, așa cum, fără asemenea cunoștințe, nu putem avea nici literați buni. Literatura trebuie să fie expresia a tot ceea ce a creat mai bun omul, gîndirea și munca sa, nu expresia unor lucruri abstracte, a teoriei că „eu am eul meu în conștiința mea“. De unde izvorăște conștiința mea ? 
(Aplauze prelungite). în fond, abstracționismul în artă, literatură, filozofie — că și acolo există mulți abstracționiști — este tocmai rezultatul ruperii de practică, de viață, al încetățenirii unor concepții idealiste, pe care noi le combatem și care, în fond, strecoară sub această formă ideea e- xistenței în lume, în societate, a 

unor anumite forțe supranaturale sau a unor supraoameni în stare să facă minuni. Noi trebuie să a- șezăm în mod real învățămîntul filozofic, și tot învățămîntul nostru umanistic, pe baza materialismului dialectic. Pentru aceasta, trebuie să-1 legăm de practică, de viață, iar studenții acestor facultăți să treacă efectiv prin procesul practicii de producție. Numai așa vor putea să fie buni studehți și buni filozofi. (Vii aplauze).Va trebui deci, ca, în spiritul Directivelor Comitetului Central, să trecem la măsuri mai radicale spre a face ca, realmente, tot învățămîntul din țara noastră — și, desigur, și învățămîntul superior — să fie strîns legat de practică. Fiecare tînăr al patriei noastre să știe ce e o fabrică, ce e o cooperativă agricolă sau o fermă de stat, să fie în stare să lucreze în orice domeniu de activitate. Numai așa va deveni un bun constructor al socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).Aceasta impune, desigur, și obligația pentru profesori de a-și revizui metodele de predare și întreaga lor activitate didactică. Ei trebuie să înțeleagă că au datoria să participe efectiv la viața universității, că ei înșiși trebuie să fie strîns legați de prq^iucție. în asemenea condiții și cursurile lor, tot ceea ce ei predau, va fi legat permanent de cerințele practicii, ale vieții.învățămîntul este, cum se știe, șl un factor important de cercetare științifică- Mi-a făcut mare plăcere să văd, la Institutul de construcții, cîteva laboratoare. A- colo profesorii mi-au putut prezenta grafice din care reiese că lucrează cu zeci de întreprinderi, că au rezolvat un șir de probleme ale acestora. Dar ca să faci cercetare, în bune condiții, nu mai poți face in același timp și meditații în afara obligațiilor universitare, nu te poți ocupa și de alte lucruri. Cine lucrează în învățămîntul superior s-a angajat, prin însăși profesia aleasă, pe drumul științei; nu se poate concepe învățămînt superior fără ca toți aceia care lucrează în cadrul lui să nu se preocupe permanent de dezvoltarea cunoștințelor în domeniul lor de activitate. Preocuparea conferențiarului, a asistentului trebuie să fie de a cerceta, de a-și aduce contribuția la progresul general al științei și culturii.Iată, tovarăși, cîteva probleme pe care am dorit să le pun în fața dumneavoastră cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt. Gîndindu-ne la aceste probleme, la perfecționarea multilaterală a în- vățămîntului nostru, să avem permanent în vedere că societatea pe care o edificăm, omenirea în general, nu se va putea dezvolta, nu va putea obține rezultate bune pe calea progresului său, material și spiritual, fără a se baza pe tot ceea ce știința a creat mai bun, pe noile cuceriri ale tehnicii. Să facem ca toți cetățenii patriei să fie înarmați cu temeinice cunoștințe, cu tot ceea ce creează mai valoros, mai înaintat, omenirea.Noi am organizat învățămîntul de 10 ani- Tineretul nostru de mîine — deci muncitorul de mîine, generația de mîine — va avea cunoștințe foarte avansate. Pentru aceasta, însă, avem obligația ca a- ceste cunoștințe să le predăm în așa fel îneît ele să fie temeinic însușite de tineretul patriei noastre ; să putem spune că, într-adevăr, poporul român — construe-' tor al socialismului — însușind tot ceea ce este mai înaintat, își aduce în același timp propria contribuție la dezvoltarea științei și culturii universale (Aplauze prelungite).Considerăm că este necesar să facem eforturi mai mari pentru a asigura organizarea în acest spirit a învățămîntului nostru, deoarece numai astfel ne vom putea îndeplini obligațiile pe care le avem i Guvernul, Comitetul Central al partidului sînt hotărîte să facă totul pentru a îmbunătăți întregul proces de învățămînt în sensul .în care am vorbit aici. 
(Aplauze puternice, prelungite).Știm, tovarăși, că avem în întregul nostru învățămînt, inclusiv cel superior, cadre didactice capabile, cu vaste cunoștințe, care se bucură de renume pe plan mondial. Dispunem deci de o puternică armată de cadre didactice — ca să spun așa, de la sublocotenenți 

pînă la generali și mareșali — în stare să realizeze în practică aceste măsuri. Avem convingerea că întregul corp universitar va munci cu întreaga sa capacitate pentru a ridica nivelul general al învățămîntului din patria noastră, pentru a-și aduce contribuția la dezvoltarea multilaterală a societății 
socialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).Avem, de asemenea, un tineret minunat, dornic să-și însușească tot ceea ce este mai nou în știință și tehnică, în gîndirea umană. De altfel, se cunoaște că, în lume, poporul român are renumele unui popor inteligent, în stare să-și însușească tot ceea ce este nou. Știm că tinerii noștri care merg la studii în străinătate sînt apreciați pentru felul în care învață. De aceea, avem convingerea că tineretul, studențimea patriei noastre vor contribui, alături de profesori, Ia înfăptuirea Directivelor partidului privind ridicarea nivelului învățămîntului, vor munci temeinic pentru a se pregăti spre a fi în stare să ducă mai departe cauza construcției socialismului și comunismului, cauza bunăstării națiunii noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Preocupîndu-ne de problemele dezvoltării societății noastre socialiste, de ridicarea bunăstării maselor, noi știm că ne îndeplinim în primul rind o înaltă îndatorire față de poporul din care facem parte. Datoria comuniștilor este aceea de a se identifica cu interesele oamenilor muncii, de a acționa pentru a ridica continuu nivelul bunăstării generale a propriului lor popor. Numai așa partidul comunist își îndeplinește obligația sa de reprezentant a tot ceea ce este mai avansat în societate. Partidul nostru este hotărît să-și îndeplinească cu toată fermitatea a- ceastă obligație esențială față de popor, față de poporul pe care îl unim în partidul nostru — deoarece, în fond, partidul nu este ceva abstract, ci rezultatul unirii celor mai bune forțe ale poporului care doresc să militeze pentru a asigura dezvoltarea întregii societăți pe o bază nouă, superioară. Pe această bază, partidul nostru, ca reprezentant și ca element de unire a tot ceea ce este mai progresist în țara noastră, înțelege să-și îndeplinească obligațiile, să acționeze în strînsă unitate cu întregul nostru popor. (Aplauze puternice, prelun
gite).Desigur, noi nu uităm nici un moment că trăim într-o comunitate de națiuni și popoare, că edificarea socialistă a patriei noastre nu are loc izolat, ci îți colaborare cu celelalte țări socialiste, în strînsă unitate cu toate forțele revoluționare și progresiste din lume. Desfășurarea cu succes a construcției socialiste și comuniste în România este legată nemijlocit de întărirea colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, de întărirea solidarității și unității cu forțele revoluționare și progresiste, antiimperialiste din întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).Dezvoltăm relații multilaterale, de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste și milităm pentru întărirea continuă a unității țărilor socialiste. Doresc să menționez și cu acest prilej că Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică pe care l-am ratificat ieri are o importanță deosebită pentru dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre, pentru cauza socialismului și păcii. De altfel, putem' spune cu satisfacție că relațiile României cu toate țările socialiste sînt bune, că ele se dezvoltă continuu în interesul poporului nostru, al țărilor socialiste, al socialismului în general. (Aplau
ze puternice).Ne preocupăm de întărirea legăturilor noastre cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele antiimperialiste, convinși că aceas-' ta constituie o cerință a dezvoltării sociale, a succesului luptei împotriva imperialismului, pentru progres și pace în lume. (Aplauze 
prelungite).Tocmai pornind de la asemenea preocupări, ne îngrijorează situația 

din Vietnam și în general din Indochina, evenimentele din Orientul Apropiat. Milităm în mod activ pentru încetarea războiului din Indochina, pentru retragerea trupelor Statelor Unite și aliaților lor din această zonă, pentru ca poporul vietnamez și celelalte popoare din peninsula indochineză să fie lăsate să-și rezolve problemele fără nici un amestec din afară. De asemenea, considerăm că este în interesul popoarelor din Orientul Apropiat să se rezolve pe cale pașnică conflictul existent, să se asigure dezvoltarea independentă a fiecărei națiuni, a fiecărui stat din această zonă și, prin aceasta, să se creeze condiții pentru progresul lor economic și social' Tocmai ca prieteni buni ai poporului arab, noi sîntem de părere că trebuie făcut totul pentru a se asigura condiții de pace, deoarece numai în asemenea condiții popoarele arabe vor putea să se dezvolte, să-și ridice nivelul lor de viață, material și spiritual.Acționăm pentru ca în Europa să se încetățenească tot mai trainic raporturi noi între state, pentru înfăptuirea securității europene, care presupune egalitate deplină între națiunile europene, respectul reciproc al independenței și suveranității, colaborarea în toate domeniile de activitate, presupune să se pună capăt politicii de forță și dictat promovată de imperialism, ca Europa să devină un continent al păcii și cooperării. Considerăm că există condiții să se realizeze a- semenea deziderate — și vom acționa cu toate forțele în această direcție. (Aplauze puternice).Pornind de la interdependența dintre politica de construcție socialistă și politica desfășurată pe plan extern, acționăm ca în viața internațională să triumfe relațiile noi, să se afirme și să se respecte normele dreptului internațional. Ne preocupăm ca Organizația Națiunilor Unite să joace un rol mai important în rezolvarea problemelor internaționale, ca în ea să-și ocupe locul toate popoarele. în acest context aș dori să subliniez, în mod deosebit, necesitatea restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.; aceasta va fi în interesul rezolvării problemelor internaționale, al cauzei păcii șl progresului în lume. (Aplauze puternice).Avem convingerea că, acționînd 
în acest sens, militînd neabătut pentru unirea tuturor forțelor antiimperialiste, contribuind la înfăptuirea unei politici de cooperare internațională și de pace, ne îndeplinim atît îndatorirea națională, cît și cea internațională. Șl în viitor vom acționa cu fermitate și consecvență în acest spirit I 
(Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Doresc, în încheiere, să-ml exprim, încă o dată, convingerea mea, a conducerii de partid și de stat, că anul universitar pe care îl începeți astăzi va constitui pentru dumneavoastră toți — cadre didactice și studenți — un an de noi progrese în dezvoltarea și înflorirea învățămîntului și științei, în creșterea aportului dumneavoastră la progresul general al patriei socialiste. (Aplauze prelun
gite).Cu această convingere, urez tuturor cadrelor didactice din învățămîntul superior realizări tot mai mari în activitatea închinată educării tinerei generații. Adresez, de asemenea, studențimii noastre urarea caldă de a obține noi izbînzi în însușirea științei și culturii, în pregătirea sa temeinică pentru muncă și viață, pentru a putea ca mîine, în întreprinderi, în institutele de cercetări, de învățămînt, în organizațiile cooperatiste, în toate organismele societății noastre socialiste să-și aducă contribuția la progresul general și să ducă mai departe făclia progresului și civilizației, să ridice pe noi culmi România, națiunea noastră socialistă.Vă urez spor la muncă șl la învățătură, sănătate și multă fericire la toți, tovarăși. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale îndelung 
repetate; întreaga asistență, în 
picioare, ovaționează puternic pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Cu o vie atenție și un profund interes, profesorii și studenții ascultă cuvîntarea secretarului general al partidului
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INAUGURAREA NOULUI AN UNIVERSITAR

în această frumoasă zl de început 
de octombrie, mii de studenți bucu- 
,reșteni au venit să sărbătorească, 
împreună cu cadrele didactice din 
institutele de învățămînt superior ale 
Capitalei, începutul anului universi
tar 1970—1971. Pe fundalul scenei 
Palatului Republicii, drapat cu dra
pelele patriei și partidului, se află 
macheta unei cărți pe care este în
scrisă urarea adresată din inimă de 
întregul nostru popor tineretului 
studios : „Spor Ia muncă in noul an 
universitar".

In sală domnește o atmosferă săr
bătorească. Un uriaș cor, în care 
și-au reunit vocile studenți și das
călii lor iubiți, intonează imnul tra
dițional „Gaudeamus igitur"..

Sosirea conducătorilor de partid și 
de stat este salutată de întreaga a- 
sistență prin puternice ovații și 
urale adresate partidului, conducăto
rul încercat al poporului român pe 
drumul luminos al făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

în prezidiul adunării iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Dumitru 
Popa, Leonte Răutu, Ion Iliescu, Mir
cea Malița, ministrul învățămintului, 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, Traian Ștefănescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studențești din 
România, rectori ai institutelor de 
învățămînt superior din Capitală, 
profesori universitari, studenți frun
tași.

La adunare sînt prezenți Janos 
Fazekas, Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, personali
tăți ale vieții științifice și culturale, 
activiști de partid și de stat, ai U- 
niunii Tineretului Comunist și Uniu
nii Asociațiilor Studențești din Ro
mânia, reprezentanți ai unor organi
zații obștești, conducători ai unor in
stituții centrale și mari întreprin
deri.

Adunarea festivă a cadrelor didac
tice și studenților din Capitală este 
deschisă de ministrul învățămintului, 
tovarășul MIRCEA MALIȚA.

Festivitatea deschiderii noului an 
universitar — a spus vorbitorul — 
este onorată de participarea conducă
torilor partidului și statului, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Aduclnd, în numele cadrelor didac
tice universitare și al studenților, în 
numele tuturor celor prezenți la a- 
ceastă adunare, un călduros , salut 
conducerii de partid și de stat, ex- 
primînd deplina gratitudine pentru 
locul de frunte acordat învățămînJ 
tului in preocupările partidului, mi
nistrul învățămintului a arătat în 
continuare : Anul universitar în care 
intrăm este chemat să întregească 
programul de perfecționare a învă- 
țămîntului. Concepția acestui vast 
program este elaborată de partidul 
nostru în documentele sale impor
tante și Îmbogățită continuu prin 
prețioasele indicații pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu le dă în pro
blemele fundamentale ale sistemului 
nostru de învățămînt, asupra modu
lui de punere în practică a moderni
zării școlii. Pentru prima dată, din 
această toamnă funcționează toate 
cursurile școlii generale obligatorii de 
10 ani. Noi orașe devin centre univer
sitare. învățămîntul de arhitectură a 
început în patru centre. Lăcașurile de 
învățămînt superior recent construite 
urmează să fie date în folosință. 
Sîntem o țară în care o însemnată 
parte din avuția poporului este în
dreptată spre susținerea învățămîn- 
tului, spre înflorirea lui. întreaga co
lectivitate este interesată .îndeaproape 
de aceasta, societatea noastră socia
listă fiind, prin structura ei, o socie
tate educațională. Trăsătura distinc
tivă a anului nou universitar stă în 
aplicarea fermă și clară a principiu
lui legăturii școlii de viață, de pu
nere a muncii la loc de cinste. In
troducerea muncii ca obiect de studiu 
va ajuta tineretul să-și formeze o 
atitudine activă și practică în viață, 
îmbunătățirea orientării profesionale 
a elevilor și studenților va contribui 
la stabilirea unei legături organice 
între învățămînt și producție. Mo
dernizarea metodelor de predare, 
împrospătarea planurilor și progra
melor vor mări eficacitatea pregă
tirii universitare, vor ușura înțelege
rea scopului instruirii, vor micșora 
perioada de adaptare a absolvenți
lor la sarcinile multiple ce le vor re
veni în întreprinderi. Nu este 
misiune mai nobilă pentru școa
lă decît de a se ști folositoare la 
mărirea capacității productive a so
cietății. Nu este chemare mai stimu
latoare decît aceea de a pregăti din 

Popas la spitalul clinic de pediatrie „Emilia Irza'

timp cadre apte să facă față exigen
țelor acelei industrii de mare finețe, 
agriculturii supraintensive și acelor 
proiecte îndrăznețe pe care le prevăd 
programele de perspectivă ale parti
dului și statului nostru. Aceasta este 
în fond o expresie concretă a eticii 
sociale noi, înaintate, care se cere să 
caracterizeze activitatea tuturor ca
drelor noastre didactice. în aceste 
condiții, în care viitorul este deschis 
afirmării personalității fiecăruia, fo
losirii depline a tuturor capacităților 
sale creatoare, tineretul nostru înțe
lege că trebuie să lucreze fără pre
get.

Animați de aceleași idealuri, profe
sorii și studenții din întreaga țară — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — se simt uniți in efor
tul nobil de afirmare a științei și cul
turii românești, de slujire fără preget 
a patriei noastre socialiste.

Astăzi, la sărbătoarea deschiderii 
noului an universitar, a spus in cu- 
vintul său prof. dr. ing. RADU PRIȘ- 
CU, rectorul Institutului de construc
ții, sîntem însuflețiți de indicațiile 
partidului privind dezvoltarea învâțâ- 
mintului, potrivit cărora școala trebuie 
să fie ea însăși o școală a secolului 
nostru, un organism viu, dinamic și 
modern, capabil să se adapteze ra
pid și creator la exigențele societății 
noastre.

Studenții de astăzi ai Institutului 
de construcții din București, alături 
de alți colegi ai lor de diferite spe
cialități, vor avea înalta cinste și sa
tisfacție ca miine să participe direct, 
în calitate de ingineri sau suoingineri, 
la construirea importantelor obiective 
industriale și social-culturale prevă
zute de Congresul al X-lea al partidu
lui. Pentru a ne îndeplini cit mai bine 
aceste sarcini, va trebui să depunem 
o muncă intensă și susținută de pre
gătire temeinică a profesiunii noas
tre, la nivelul înaltelor exigente pe 
care le comportă dezvoltarea rapidă 
a tuturor ramurilor economiei națio
nale. Vom depune eforturi în ve
derea realizării nemijlocite a co
relației atît de necesare dintre învăță- 
mîntul tehnic superior și practica 
cercetării, proiectării, execuției și 
exploatării obiectivelor.

Angajamentul nostru, pe cît de en
tuziast pe atît de tenace — a spus 
în încheiere vorbitorul — constă în 
mobilizarea tuturor forțelor în scopul 
realizării integrale a obiectivelor 
prevăzute de partid, în preocuparea 
statornică de a forma noi generații 
de specialiști care, prin munca și de
votamentul lor față de cauza socialis
mului, de programul măreț elaborat 
de Congresul al X-lea, să poată fi în
vestiți de popor cu înalta distincție 
de adevărați constructori al socia
lismului.

Rectorul Institutului agronomic 
„Nicolae Bălcescu", prof. dr. docent 
GHEORGHE BlLTEANU, aducînd 
salutul cadrelor didactice și al celor 
5 000 de studenți ăi institutului, a 
spus în continuare : Sîntem fericiți 
că avem posibilitatea să ne expri
măm direct, tovarășe secretar gene
ral, recunoștința pentru tot ceea ce a 
întreprins și a realizat partidul nos
tru pentru învățămîntul superior și 
să ne exprimăm adeziunea noastră 
totală față de întreaga politică in
ternă și internațională a Partidului 
Comunist Român.

înfăptuirea programului național de 
Irigații, de conservare și valorificare 
rațională a pămîntului, de creștere 
continuă a producției agricole, sar
cini de vitală însemnătate pentru 
dezvoltarea agriculturii noastre, nu 
se poate îndeplini fără specialiști cu 
o înaltă pregătire teoretică și practică. 
Cadrelor didactice din învățămîntul 
superior agronomic le revine o mare 
răspundere pentru pregătirea temei
nică, multilaterală a acestor specia
liști. Ele vor depune întreaga capa
citate și putere de muncă pentru 
aceasta, pentru a-și dovedi și astfel 
atașamentul față de partid, adînca 
satisfacție pentru măsurile destinate 
modernizării agriculturii noastre so
cialiste.

Există o permanentă preocupare 
— a spus apoi vorbitorul — a cadre
lor noastre didactice de a lega cit 
mai mult pregătirea studenților de 
viață, de realitățile din țara noastră. 
El -a reafirmat hotărîrea fer
mă a profesorilor și studenților de 
a face totul pentru pregătirea unor 
buni specialiști, pentru valorificarea 
cuceririlor științifice și tehnice, în 
vederea asigurării progresului a- 
griculturii noastre socialiste.

Noi, studenții, sîntem cuprinși as
tăzi de un sentiment de adîncă 
bucurie și legitimă mîndrie — a spus 
în cuvîntul său GHEORGHE ȘER- 
BANESCU, student în anul V la 
Facultatea de transporturi a Institu
tului politehnic din București — de
oarece sărbătoarea este onorată de 
prezența in mijlocul nostru a condu
cătorilor partidului și statului, în 

frunte cu secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Permiteți-mi să exprim, cu această 
ocazie, sentimentele noastre de 
profundă recunoștință față de Partidul 
Comunist Român, de Comitetul său 
Central, față de dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, pentru grija 
deosebită pe care o acordați tinere
tului studențesc din patria noastră. 
Studențimea va răspunde căldurii 
și atenției cu care conducerea parti
dului și statului nostru, întregul 
nostru popor o înconjoară printr-o 
pregătire profesională și cetățe
nească de înaltă ținută.

Aducînd salutul celor 17 000 de stu
denți ai Institutului politehnic, evo- 
cind cei patru ani ai săi de 
studenție, vorbitorul a spus în 
continuare : Prima zi de studen
ție îmi va rămine întipărită 
pentru totdeauna în minte ca 
ziua primului legămînt pe care l-am 
făcut cu mine însumi de a justifica 
speranțele celor de care mă simt le
gat prin țel și gindire : muncitorul 
de la strung sau de la forjă — de la 
care am învățat ce Înseamnă tenaci
tatea — țăranul timpului nou — de 
la care am deprins modestia — pro
fesorul meu — cel care mi-a lărgit 
orizontul judecății exacte — tribunul 
cauzei noi — partidul — și exemplul 
celui mai bun fiu al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care 
mi-a deschis ochii și inima către sen
timentul iubirii nețărmurite față de 
patrie și popor, către simțul echității 
sociale și spiritul de sacrificiu în 
momente grele.

Șiragul zilelor de studenție a în
semnat un permanent efort pentru 
îndeplinirea legămîntului făcut. Bucu
ria succesului nu poate veni decît 
după cucerirea prin muncă a luminii 
cunoașterii.

în această zi — a spus în încheiere 
vorbitorul — vă chem, pe voi, colegii 
mei de amfiteatru, să ne angajăm cu 
toate forțele noastre tinerești pentru 
a urca, țu pasiune și dăruire, trep
tele pregătirii inginerești, pentru a 
ne realiza ca specialiști cu pregă
tire modernă, ca buni cunoscători ai 
științei și tehnicii contemporane, a 
deveni specialiști de nădejde și buni 
cetățeni de care patria are nevoie. 
O astfel de pregătire capătă valen
țele unei datorii de onoare față de 
partid și popor.

A luat apoi cuvintul conf. univ. 
CONSTANTIN ENACHE, secretarul 
comitetului de partid de la Academia 
de studii economice. Corpul profe
soral și studenții academiei — a spus 
vorbitorul — conștîenți de necesita
tea de a-și spori aportul la edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pun în centrul preocupă
rilor lor sarcinile trasate la recenta 
consfătuire de la Comitetul Central 
al partidului în care s-au dezbătut 
problemele perfecționării învățămîn- 
tului superior economic. Indicațiile 
pe care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat, ce
rințele pe care le-ați formulat cu a- 
cest prilej, expresie a spiritului no
vator promovat cu consecvență de 
partid, direcționează cu claritate e- 
forturile noastre. înțelegem întru to
tul necesitatea de a încorpora in pro
cesul de învățămînt tot ceea ce este 
înaintat în știință și tehnică, de a 
pune de acord școala superioară eco
nomică cu exigențele actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării economiei 
naționale. Sîntem hotărîți să depunem 
toate eforturile pentru ca aceste 
prețioase indicații să se concretizeze 
în acțiuni practice și imediate de 
perfecționare a învățămintului nos
tru economic superior.

Comuniștii, toți factorii de răspun
dere din Academia de studii econo
mice se preocupă în prezent cu toată 
atenția de îmbunătățirea substanțială 
a planurilor de învățămînt, mai ales 
prin introducerea unor discipline noi, 
prin matematizarea disciplinelor eco
nomice, prin extinderea cunoștințelor 
de calcul economic și cibernetică eco
nomică, de conducere științifică a 
producției. Eforturi stăruitoare depu
nem și pentru perfecționarea pre
gătirii cadrelor didactice, prin a- 
sigurarea unei strînse legături 
cu practica economică, prin dez
voltarea activității lor de cer
cetare științifică. Avem convingerea 
că astfel școala superioară economică 
va putea să dea patriei economiști 
tot mai competențl, de înaltă califi
care teoretică și practică. Vom urmări 
cu perseverență realizarea dezidera
tului ca instituția noastră’să pregă
tească specialiști de concepție, de sin
teză economică, cadre capabile să so
luționeze cu competență problemele 
multiple ale practicii economice.

Exprimînd adeziunea noastră una
nimă la politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român — a spus 
vorbitorul în încheierea cuvîntului 
său — vă încredințăm, tovarășe se
cretar general, de strădania și fermi-

O discuție cu membrii corpului profesoral

tatea detașamentului de comuniști, a 
tuturor cadrelor didactice și studen
ților din Academia de studii econo
mice de a transpune în practică sar
cinile ce le revin, contribuind astfel 
la înfăptuirea programului multila
teral de înflorire a României socia
liste elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

în numele tinerilor care astăzi pă
țesc pentru prima oară cu entuziasm 
pragul învățămintului universitar, a 
spus FELICIA MINULESCU, studen
tă în anul I la Facultatea de filo
zofie a Universității București, vă a- 
dresez, stimați conducători de partid 
și de stat, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. adînca noastră recunoș
tință pentru condițiile minunate ce 
ne-au fost și ne sînt asigurate spre 
a învăța și a deveni folositori po
porului, pentru a deveni constructori 
de nădejde ai socialismului în scum
pa noastră patrie.

Grija părintească cu care sîntem 
înconjurați, posibilitățile ce ne sint t 
create ne oferă cadrul cel mai priel
nic de a ne. instrui și forma multilate
ral, de a pe însuși tot ce știința și 
gindirea contemporană au creat mai 
valoros de-a lungul veacurilor.

Conștienți de marile eforturi care 
se fac pentru ca accesul la știință și 
cultură să ne fie pe deplin asigurat, 
noi, studenții anului I, alături de co
legii noștri mai mari, de întregul ti
neret, vom tace totul pentru a ne 
pregăti temeinic, astfel incit să pu
tem duce cu cinste mai departe fă
clia științei și culturii spre orizon
turile celei mai înaintate societăți — 
comunismul !

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, și prin dumneavoastră în
tregul partid și popor, că vom ști să 
prețuim atît fericirea de a trăi a- 
ceste vremuri, cit și grija și solicitu
dinea cu care sîntem înconjurați, 
făcîndu-ne pe deplin datoria ca ti
neri studioși, ca cetățeni, pentru a fi 
întotdeauna folositori partidului, 
țârii, poporului.

Anul de învățămînt pe care îl Inau
gurăm astăzi — a spus în cuvîntul 
său IRIMIE NICOLAE, președintele 
consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din centrul universitar 
București — se integrează în efortu
rile creatoare ale întregului nostru 
popor, care întîmpină cu însuflețire 
jubileul partidului, jumătate de secol 
de muncă și luptă pentru libertate, 
independentă și progres social. Be
neficiind de minunate condiții de 
muncă și viață, studenții înțeleg să 
răspundă grijii și atenției permanen
te cu care sînt înconjurați de condu
cerea de partid și de stat printr-o 
pregătire profesională corespunză
toare necesităților mereu sporite ale 
activității practice din sectoarele 
unde vor fi chemați să lucreze în 
viitor.

Alături de școală, de valorosul 
nostru corp didactic, asociațiile stu
dențești contribuie azi într-o măsură 
sporită la formarea viitorilor spe
cialiști capabili să mînuiască și să 
conducă tehnica modernă, intelectuali- 
cetățeni, puternic angajați în frontul 
comun al luptei pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Din recenta consfătuire de lucru 
pe care ați avut-o, stimate tovarășe 
secretar general, cu cadrele din învă
țămîntul economic, am reținut indi
cații prețioase cu valabilitate pentru 
întreg ansamblul învățămintului nos
tru, cerința ca școala superioară să 
răspundă pe deplin necesităților vie
ții, ale practicii social-economice. în 
acest sens, asociațiile studențești vor 
dezvolta o largă colaborare cu orga
nizațiile U.T.C. din întreprinderi, in
stituții, unități agricole, institute de 
cercetări, pentru a sprijini prin mij
loace specifice, încă din anii studen
ției, procesul de integrare a viitori
lor specialiști în producție. Pentru a- 
sociațiile studențești constituie o înal
tă datorie stimularea în mediul stu
dențesc a unei puternice efervescențe 
creatoare, a dorinței fierbinți a fie
cărui student de a învăța, pentru a 
deveni un specialist de nădejde al 
patriei, acordînd în același timp o 
atenție deosebită înarmării lor cu te
meinice convingeri marxiste, cunoaș

terii politicii partidului și statului. în 
acest sens, Congresul al IX-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist va con
stitui un prilej de puternică mobili
zare a masei de studenți pentru în
făptuirea obiectivelor generale sta
bilite de partid. Exprimînd aici gîn- 
durile celor 45 000 de studenți ai ce
tății universitare bucureștene — a 
spus în încheiere vorbitorul — doresc 
să reafirm deplina noastră adeziune 
la întreaga politică a partidului și 
statului nostru, la cauza socialismu
lui, întruchipare vie a voinței și in
tereselor poporului român.

Intîmpinat cu ovații și urale, a 
luat cuvîntul tovarășul
Ceaușescu. (Cuvîntarea se pu
blică în paginile I și a IlI-a).

în repetate rînduri, profesorii și 
studenții prezenți la adunare au sub

ÎN ALTE CENTRE UNIVERSITARE
Prezenți la manifestările prilejuite 

de deschiderea noului an de studiu 
in învățămîntul superior din diferite 
centre universitare ale țării, cores
pondenții „Scînteii" transmit :

Deschiderea anului universitar a 
fost marcată, în toate instituțiile de 
învățămînt superior din Cluj, de a- 
dunări ale studenților și membrilor 
corpului profesoral. Vorbitorii au re
levat condițiile din ce în ce mai bune 
da învățătură și de viață create stu
denților — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — care 
trăiesc și învață laolaltă. Numai pen
tru lărgirea și dotarea laboratoarelor, 
a sălilor de curs s-au cheltuit, în 
acest an, peste 6,5 milioane lei. în 
noul complex studențesc vor fi date 
în folosință încă două cămine cu o 
capacitate de 920 de locuri, astfel că 
numărul studenților ce locuiesc în 
cămine se ridică la aproape 11 000. Se 
va asigura și cazarea a 60 de fa
milii de studenți și se va deschide o 
creșă pentru copiii acestora.

La adunarea care a avut loc la 
Casa universitarilor, unde au partici
pat sute de studenți și cadre didac
tice de la .Universitatea „Babeș- 
Bolyai", a luat cuvîntul tovarășul 
Aurel Duca, prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al P.C.R., pre
ședintele comitetului executiv al con
siliului popular al județului Prof, 
univ. Ștefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei, rectorul uni
versității. prof. univ. Ladislau Ke- 
kedi, studenții Andrei Marca, din a- 
nul V filozofie, Laurenția Grosu, din 
anul II al Institutului pedagogic, și 
Eniko Bănhegyesi, din anul I filolo
gie, și-au exprimat deplina adeziune 
la politica partidului de ridicare a 
României socialiste pe culmile pro
gresului și civilizației, hotărîrea de 
a contribui la traducerea în viață a 
acestui măreț obiectiv.

Noul an universitar prilejuiește și 
la Iași consemnarea unor importante 
realizări în lărgirea condițiilor de 
studiu. La Institutul politehnic, de 
pildă, s-a inaugurat o secție de ar
hitectură, la universitate funcțio
nează acum o catedră de analize 
funcționale și altele noi de limbi 
străine, iar la Institutul medico-far- 
maceutic — catedre de biologie medi
cală și de stomatologie infantilă. Celor 
26 de cămine construite în ultimii 
ani atît în Coooul universitar, cît 
și în cel de-al doilea „centru" stu
dențesc din cartierul Tudor Vladimi- 
rescu. 1; s-au adăugat în acest an încă 
2 cămine noi. cu o capacitate totală 
de aproape 1 000 de locuri, ceea ce a 
creat posibilitatea ca studenții ieșeni 
să poată locui în cămine în proporție 
de peste 78 Ia sută ; peste 80 la sută 
dintre studenți pot lua masa la can
tină

La festivitățile deschiderii noului 
an universitar au luat parte secretari 
și membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid, care au adus stu
denților și cadrelor didactice un căl
duros salut; cuvîntările de deschi

liniat prin puternice aplauze cuvin
tele secretarului general al partidului, 
indicațiile de excepțională însemnăta
te pentru dezvoltarea și perfec
ționarea învățămintului superior, 
pentru pregătirea noilor detașa
mente de specialiști la nivelul e- 
xigențelor științei, tehnicii și cul
turii mondiale, pentru ca fiecare 
absolvent al învățămintului superior 
să se afirme la locul de muncă, în 
întreprinderi, pe ogoare, în institute 
de cercetări ca un constructor com
petent, entuziast al societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Adunarea a constituit o nouă și pu
ternică manifestare a încrederii de 
nezdruncinat a studențimii bucurește
ne, a cadrelor didactice în politica 
marxist-leninistă a partidului nostru, 
politică înfăptuită neabătut de între
gul nostru popor.

dere au fost rostite de rectorii insti
tutelor — prof. dr. docent Ion Crean
gă, la universitate, acad. Cristofor 
Simionescu, la Institutul politehnic, 
prof. dr. docent Mihai Răvăruț, la 
Institutul agronomic, prof. dr. do
cent Mihai Duca, la Institutul me- 
dico-farmaceutic, și compozitorul 
Achim Stoia, la Conservator — rele- 
vînd angajamentul studenților și pro
fesorilor lor de a fructifica rodnic 
— în nivelul de pregătire profesio
nală și profilul moral politic al noilor 
promoții de absolvenți — condițiile 
create de partidul și statul nostru. La 
universitate și la Institutul medico- 
farmaceutic s-au ținut lecții inaugu
rale. Totodată, au avut loc întîlniri 
de lucru ale decanilor cu studenții 
din anul I.

La Institutul politehnic din Timi
șoara și-au deschis ieri pentru pri
ma dată porțile secțiile de electro
nică aplicată și de arhitectură și ur
banism. Tot aici au fost inaugurate 
noi pavilioane ale Facultății de me
canică, iar în „orășelul studențesc" 
și-a primit oaspeții — studenți la 
Politehnică și la Agronomie — cel 
de-al 16-lea cămin, cu 400 locuri, 
construit la Timișoara în ultimul 
deceniu.

La deschiderea cursurilor Institu
tului politehnic, care în această 
toamnă va sărbători cinci decenii de 
existență, a participat tovarășul Mi
hai Telescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean.

în semn de prețuire pentru activi
tatea îndelungată de formare- a nu
meroși specialiști în cele mai diver
se domenii ale științei și tehnicii, 
institutului i s-a atribuit printr-un 
decret al Consiliului de Stat numele 
marelui savant român Traian Vuia.

La Craiova, deschiderea noului an 
de învățămînt superior a coincis cu 
inaugurarea Facultății de medicină. 
Centrul universitar craiovean nu
mără în prezent 10 facultăți, ale că
ror cursuri — de zi, serale și fără frec
vență — cuprind 5 200 de studenți. 
Numai în acest an s-au amenajat șl 
dotat modern 16 laboratoare noi. 
Despre toate aceste realizări, des
pre preocupările concrete de studiu, 
de pregătire profesională și politică, 
de activitate științifică ale studenți
lor și universitarilor craioveni au 
vorbit pe larg, la adunarea ce a avut 
loc în sala Teatrului Național, prof, 
dr. docent Mircea Oprean, rectorul 
universității, prof. Neculce Popescu, 
conf. univ. dr. Valeriu Nestianu, 
prodecanul Facultății de medicină, 
studenții Virgil Toma, din anul V fi
lologie, și Atena Zamfir, din anul I 
medicină. In cadrul adunării, tovară
șul Constantin Băbălău, prim-secre
tar al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a urat studenților și ca
drelor didactice spor la muncă în 
noul an universitar.

La Tg. Mureș, peste 2 000 de stu

Tineretul studios, profesorii din cele 
18 centre de învățămînt superior din 
țară, care au urmărit cu viu interes 
cuvîntarea tovarășului Nicolas 
Ceaușescu, transmisă de posturile de 
radio și televiziune, și-au exprimat 
hotărîrea de a se ridica la înălțimea 
sarcinilor de mare răspundere pe care 
partidul și statul le pun învățămîn- 
tului superior, de a munci și învăța 
într-un spirit de deosebită responsa
bilitate socială, de a-și pune toate 
forțele în slujba operei de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre socia
liste.

Reportajul vizitei și al adună
rii festive a fost realizat de : 
Ion MARGINEANU, Nicolae 
DRAGOȘ, Mircea IONESCU, 
Gheorghe BRATESCU

denți și cadre didactice — români, 
maghiari și de alte naționalități — au 
fost prezenți la adunările care au 
marcat inaugurarea unui nou an de 
studiu în cele trei instituții de învă- 
țămînt superior din localitate.

Participanții la adunarea organizată 
la I.M F. au fost salutați de tovară
șul Nicolae Vereș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean.

Ia Tg. Mureș, ca și In întreaga 
țară, studenții dispun de toate 
condițiile necesare unei pregătiri 
exemplare. Numai în acest an, 
la Institutul de medicină și farmacie 
au fost amenajate două noi săli de 
cursuri, laboratoarele și-au îmbogă
țit zestrea cu o gamă largă de 
aparate (microscoape moderne, foto- 
metre, spectrofotometre, electroence- 
falografe etc.). La Institutul peda
gogic s-au elaborat cursuri noi ; la 
Institutul de teatru s-au adus îmbu
nătățiri sălilor de repetiție, scenei 
studioului. S-a inaugurat și un nou 
cămin studențesc, cu circa 400 locuri, 
săli de lectură la fiecare nivel, ofi
cii pentru gătit etc.

La Bacău, noul an universitar co
incide cu împlinirea unui deceniu de 
la înființarea primului institut de în
vățămînt superior din acest.pras.Cu 
acest prilej, în fața celor 1170 de stu
denți care frecventează cursurile de 
zi ale celor cinci facultăți ale Institu
tului pedagogic, întruniți în sala 
mare a casei de cultură, a luat cuvîn
tul prof., univ. dr. Gheorghe Hasan, 
rectorul Institutului pedagogic.

La Suceava, deschiderea cursurilor 
Institutului pedagogic a avut loc în 
•noul local modern construit în acest 
an. încă din primul semestru de 
studiu, studenții vor beneficia, pen
tru prima dată, de un laborator fo
nic pentru însușirea limbilor moder
ne, un laborator de fizică și un mic 
observator astronomic.

Adunări consacrate deschiderii 
noului an de învățămînt au avut loc 
ieri în toate centrele universitare ale 
tării. Pretutindeni, în instituțiile de 
învățămînt superior, cadrele didac 
tice și studenții particinanți Ia adu 
nări au adresat însuflețite telegram 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLA 
CEAUȘESCU. Ele exprimă recunc 
tința studențimii pentru conditi 
tot mai bune de studiu si de pref 
tire profesională și ideologică ere 
de parțidul și statul nostru, hot 
rea întregului corp profesoral ș' 
tineretului studios de a-și mob 
toate forțele pentru înfăptuirea 
plină, responsabilă a directivele 
laborate de partid pentru dezvo’ 
și perfecționarea școlii supe 
românești, de a contribui ple 
edificarea societății socialiste 
lateral dezvoltate, la progresu' 
țific și cultural al Români 
ciallste.
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Sosirea in Capitală 
a ministrului afacerilor externe 
al R. D. Germane, Otto Winzer
La Invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, joi a 
6osit in Capitală, tntr-o vizită ofi
cială, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germane, Otto 
Winzer, împreună cu soția.

Oaspetele este însoțit de Oskar 
Fischer, adjunct al ministrului aface
rilor externe, de funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Democrate Germane.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal București-Otopeni, oaspeții au 
fost întimpinați de Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
cu soția, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Nioo- 
lae Ghenea, ambasadorul țării noas
tre în Republica Democrată Germa
nă, de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Hans Voss, amba
sadorul Republicii Democrate Ger
mane la București, șl membri ai am
basadei.

★
Joi la amiază, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer, a făcut 6 vi
zită protocolară ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu.

La întrevedere au participat Oskar 
Fischer, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.D. Germane, 
Hans Voss, ambasadorul Republicii 
Democrate Germane la București.

Au fost prezenți Petru Burlacu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Ghenea, ambasadorul 
țării noastre în R.D.G.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

*
în cursul zilei de joi, oaspetele a 

depus o coroană det flori la Monu

mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

★
în cursul după-amiezii de joi, la 

Ministerul Afacerilor Externe au în
ceput convorbirile oficiale între 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, și Otto Winzer, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Demo
crate Germane.

Din partea română, la convorbiri 
participă Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Nico
lae Ghenea ambasadorul țării noas
tre în Republica Democrată Germa
nă, George Marin și Gheorghe Să- 
vulescu, directori în Ministerul Afa
cerilor Externe, funcționari superiori 
din M.A.E.

Din partea R. D. Germane iau par
te Oskar Fischer, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, Helmut Ziebart. și Siegfried 
Bock, directori in Ministerul Aface
rilor Externe al R. D. Germane, func
ționari superiori din M.A.E. al R.D. 
Germane.

Convorbirile au în vedere efectua
rea unui schimb de păreri cu privire 
la stadiul actual și perspectivele dez
voltării relațiilor bilaterale, precum 
și în legătură cu unele probleme in
ternaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească de caldă prie
tenie.

★
în aceeași zi, cei doi miniștri au 

procedat la parafarea textului Trata
tului de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală intre Republica Socia
listă România și Republica Democrată 
Germană.

Primirea de către tovarășul 
llie Verdeț

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, llie Verdeț. a primit, joi 
seara, pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Germane, 
Otto Winzer.

La întîlnire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească de caldă 
prietenie, au participat Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Petru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Nicolae Ghenea, 
ambasadorul țării noastre în R. D. 
Germană.

Ministrul Otto Winzer a fost însoțit 
de Oskar Fischer, adjunct al ministru-

lui afacerilor externe. Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea relații
lor prietenești dintre cele două țări 
și au fost abordate unele probleme 
ale situației internaționale actuale.

După întrevedere, prim-vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri a 
reținut la dineu pe ministrul aface
rilor externe al Republicii Democrate 
Germane, cu soția, și pe celelalte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIMulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica.
JOSE FIGUERES

Președintele Republicii Costa Rica

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada R. A. U.

Joi, la Ambasada R.A.U. din Bucu
rești, au prezentat condoleanțe în
sărcinatului cu afaceri ad-interim, 
Ibrahim Yossri, în legătură cu înce
tarea din viață a președintelui Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, membri ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, delegații de oa
meni ai muncii din mari întreprin
deri și instituții bucureștene, studenți 
și elevi.

Au exprimat, de asemenea, condo

leanțe șefi de misiuni diplomatice a- 
creditati in România și alți membri 
ai corpului diplomatic.

La sediul ambasadei s-au prezen
tat pentru a exprima condoleanțe 
studenții arabi și africani, care în
vață în România.

După prezentarea condoleanțelor 
s-a păstrat un moment de reculegere 
în fața portretului îndoliat al lui 
Gamal Abdel Nasser și s-a semnat 
în cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA IIJCRĂRIIOR SESIUNII ANUAEE
A FEDERAȚIEI DENTARE INTERNA

Joi s-au încheiat în Capitală lucră
rile celei de-a 58-a sesiuni anuale a 
Federației Dentare Internaționale, 
manifestare științifică de prestigiu, 
desfășurată sub înaltul patronaj al 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. Ion 
Gheorghe Maurer.

Timp de șase zile, peste 1 500 de 
participants savanti și specialiști de 
reputație mondială din 48 de țări de 
pe toate continentele au dezbătut 
probleme de o deosebită actualitate 
pentru cercetarea și practica stoma
tologică.

Școala românească de stomatologie 
a fost prezentă la această mani
festare cu peste 60 de rapoarte și co

TIONAIE»
municări care au atras atenția spe
cialiștilor de peste hotare.

In Încheierea lucrărilor sesiunii, 
dr. Jack Stork, președintele Federa
ției Dentare Internaționale, a subli
niat înalta ținută științifică a comu
nicărilor și demonstrațiilor practice, 
spiritul de colaborare prietenească 
care a caracterizat lucrările reuniu
nii de la București, ceea ce a permis 
efectuarea unui rodnic și util schimb 
de experiență pentru specialiștii din 
domeniul stomatologiei. El a expri
mat, de asemenea, convingerea că cea 
de-a 58-a sesiune a F.D.I. a adus 
o contribuție substanțială la progre
sul științei și practicii stomatologice.

(Agerpres)

Concurs și expoziție de afișe

0 DELEGAȚIE A PARTIDULUI COMUNIST 
DIN CANADA A SOSIT ÎN CAPITALĂ
La invitația Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, joi 
după-amiazâ a sosit in Capitală o de
legație a Partidului Comunist din 
Canada, formată din tovarășii Alfred 
Dewhurst și Normand Freed, membri 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Canada.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
Partidului Comunist din Norvegia

Delegația Partidului Comunist din 
Norvegia, condusă de tovarășul Rolf 
Nettum. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.N., aflată în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.. a vizitat județul Constanța.

Oaspeții norvegieni au avut discu
ții la Comitetul municipal Constanța 
al P.C.R . au vizitat stațiunile de pe 
litoral, Muzeu] arheologic, spitalul din 
Constanța și întreprinderea agricolă 
de stat Murfatlar.

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Rădulescu, a primit 
joi după-amiază pe Huang Van Diem, 
vicepreședinte al Comitetului de co
laborare și cooperare economică al 
Republicii Democrate Vietnam.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă cordială, tovărășească, au

participat Alexandru Albescu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Grigore Bârgăoanu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economi
că și tehnică, precum si Nguyen 
Dang Hanh, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

tatr

cinema

• Opera Română i Don Juan — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Studio) : Cui 1-e frică 
de Virginia Woolf 7 — premieră 
— 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce șl Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) ; Puri- 
cele în ureche — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 10; 17.
• Teatrul de păpuși „Hohnstel- 
ner" din Essen (R.F. a Germa
niei) i Regele Slănină, Regele Co
zonac și Prințul Pislcilă — 9; 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.

Dejun oferit 
Corneliu

Ministrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, cu soția, au oferit joi un 
dejun în onoarea ministrului aface
rilor externe al R. D. Germane, Otto 
Winzer, și a soției sale.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Nicolae Nicolae, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. Nicolae 
Ghenea, ambasadortil țării noastre în 
F D. Germană, funcționari superiori 
iun Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte Oskar Fischer, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Hans Voss. ambasadorul R. D. 
Germane la București, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane, care îl înso
țesc pe oaspete în vizita oficială în 
țara noastră, membri ai ambasadei 
R.D.G. la București.

în timpul dejunului, desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
Corneliu Mănescu și Otto Winzer au 
rostit toasturi.

După ce a subliniat că vizita ofi
cială pe care o face oaspetele in 
țara noastră constituie o expresie a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală care se dezvoltă cu 
succes intre România și R.D. Ger
mană, Corneliu Mănescu a spus : 
Sîntem încredințați că întărirea și 
adîncirea acestor relații, pe baza 
principiilor marxism-leninlsmului și 
internaționalismului socialist, avan
tajului reciproc și întrajutorării to;

irășești, respectării suveranității și 
.ndependenței, egalității în drepturi 
și neamestecului in treburile interne, 
corespund pe deplin intereselor țări
lor noastre, servesc unității țărilor 
socialiste, cauzei generale a socialis
mului și păcii.

Partidul și guvernul român, a ară
tat în continuare vorbitorul, acordă 
întregul lor sprijin recunoașterii, 
conform dreptului internațional, a 
Republicii Democrate Germane — 
stat independent și suveran — pri
mirii R.D.G. în organizațiile și or
ganismele internaționale, creării tu
turor condițiilor pentru participarea 
ei activă la viața politică mondială, 
la eforturile pentru pace, securitate 
și progres.

De o stringentă actualitate pentpu 
țările -șl. popoarele continentului 
nostru — a arătat vorbitorul — este 
realizarea securității și întărirea 
păcii în Europa în concepția noastră, 
securitatea presupune crearea unui 
sistem de angajamente ferme din 
partea tuturor statelor, precum și de 
măsuri concrete de natură să ofere 
tuturor țărilor garanții depline că se 
află la adăpost de orice act de agre
siune.

Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană — a 
spus în încheiere Corneliu Mănescu 
— promovind o politică corespunză
toare intereselor lor, cauzei generale 
a păcii și socialismului, pot să adu
că, alături de alte popoare iubitoare 
de pace, o contribuție activă la so
luționarea problemelor internaționale

de tovarășul 
Mănescu
majore, la crearea și consolidarea 
climatului de securitate și înțelegere 
in Europa și în lume.

Ministrul român a toastat pentru 
Comitetul Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, în frunte 
cu tovarășul Walter Ulbricht, și gu
vernul Republicii Democrate Germa
ne, în frunte cu tovarășul Willi Stoph, 
în sănătatea ministrului afacerilor 
externe, Otto Winzer.

Răspunzînd, ministrul Otto Winzer 
a subliniat că vizita pe care o face 
în România oferă posibilitatea unui 
schimb larg de păreri asupra dezvol
tării situației internaționale, a pro
blemelor securității europene, ca și 
asupra situației și perspectivelor re
lațiilor bilaterale dintre cele două 
țări.

Situația din Europa — a spus oas
petele — necesită activitatea noastră 
în vederea lărgirii rezultatelor încu
rajatoare ale mișcării pentru securita
tea europeană. Este nevoie în conti
nuare de eforturi comune pentru ca 
dispoziția din ce în ce mal accentua
tă a multor guverne europene să se 
transforme în acțiuni și măsuri prac
tice directe și nemijlocite. Putem, de 
asemenea, constata că în rîndurile o- 
piniei publice internaționale se im
pune din ce în ce mai mult recunoaș
terea faptului că relațiile cu R. D. 
Germană, pe baza dreptului interna
țional, sînt esențiale pentru securita
te. în special pentru securitatea eu
ropeană. Primirea R. D. Germane în
O. N.U. și în organismele sale specia
lizate ar corespunde caracterului de 
universalitate al acestui înalt forum 
internațional. în eforturile noastre 
de a realiza acest deziderat — a spus 
vorbitorul — am avut întotdeauna 
sprijinul multilateral și activ al Re
publicii Socialiste România, am sim
țit solidaritatea socialistă a Româ
niei, fapt pentru care dorim să ex
primăm și cu acest prilej mulțumi
rile noastre sincere.

Ministrul afacerilor externe al 
R.D. Germane a subliniat faptul că 
eforturile în vederea întăririi uni
tății statelor socialiste reprezintă o 
componentă esențială a politicii ex
terne a țărilor noastre socialiste.

în încheiere a menționat că dez
voltarea relațiilor între Republica 
Democrată Germană și Republica 
Socialistă România și perspectivele 
colaborării dintre cele două țări, 
pentru care s-a ajuns la înțelegeri 
importante, arată în mod clar că a- 
ceastă linie principală, bazată pe con
cepția fundamentală marxist-Ieni- 
nistâ, va da cele mai bune roade.

Ministrul Otto Winzer a toastat in 
sănătatea secretarului general al
P. C.R., președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în sănătatea președinte
lui Consiliului de Miniștri. Ion. 
Gheorghe Maurer, în sănătatea mi
nistrului afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu.

(Agerpres)

Uniunea. Artiștilor Plastici și 
Casa de Economii și Consemna
țiuni a Republicii Socialiste 
România organizează cel de-a] 
cincilea concurs de afișe cu 
tema : avantajele economisirii la 
C.E.C.

Celor mai bune lucrări Casa 
de Economii și Consemnațiunl 
le va acorda următoarele pre
mii :

— Premiul I : un libret de 
economii cu o depunere inițială 
de 6 000 lei.

— Premiul II : un libret de 
economii cu o depunere inițială 
de 4 000 lei.

— Premiul III : un libret de 
economii cu o depunere inițială 
de 3 000 lei.

— 3 mențiuni constînd fie
care în librete de economii cu 
o depunere inițială de 1 500 iei 
fiecare.

Lucrările premiate devin pro
prietatea Casei de Economii și 
Consemnațiuni, care le va folosi 
după cum va crede de cuviință 
fără plata altor sume.

Afișele pentru concurs se vor 
prezenta in formatul 50 x 70 
cm., numai cașerate (lipite pe 
carton ramă, placaj) și vor fi 
astfel executate incit să poată

fi tipărite în maximum 6 culori. 
Afișele care nu îndeplinesc 
aceste condiții nu se iau în evi
dență și nu vor participa la 
concurs.

Se pot prezenta un număr 
nelimitat de afișe.

Selecționarea afișelor se va 
face de către un juriu compus 
din reprezentanți ai Uniunii 
Artiștilor Plastici și ai Casei de 
Economii și Consemnațiuni.

Afișele pentru concurs se vor 
expedia pînă la data de 21 oc
tombrie 1970 pe adresa : Casa 
de Economii și Consemnațiuni a 
Republicii Socialiste Româ
nia — Serviciul popularizare 
București, Calea Victoriei nr. 
13. Ele vor fi expediate împreu
nă cu un plic închis, care va 
conține un motto (același de pe 
spatele afișului) numele, prenu
mele și adresa autorului. Pe 
plic se scrie numai motto-ul.

Afișele care vor sosi la Cen
trala C.E.C. după data de 
21 octombrie 1970 nu vor parti
cipa la concurs.

CU prilejul „Săptămînii eco
nomiei" din acest an, Casa de 
Economii și Consemnațiuni va 
organiza o expoziție cu afișe 
selecționate din cele trimise 
pentru concurs.

Joi dimineața, tovarășul Mihal 
Levente, președintele grupului ro
mân eâ Uniunii interparlamentare a 
părăsit Capitala plecînd în Olanda 
pentru a participa la cea de-a 58-a 
conferință a Uniunii interparlamen
tare care va avea loc la Haga în 
perioada 1—9 octombrie a.c.

Din delegația grupului român al 
Uniunii interparlamentare la această 
conferință mai fac parte deputății : 
Tudor Drăganu, vicepreședintele 
grupului; și llie Rădulescu, secretar 
al grupului.

★
Delegația Tineretului Democrat din 

Irak, care ne vizitează țara, la in
vitația- Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, a fost pri
mită joi, de Ion Iliescu, prim-secretar

al C C. al U.T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului. Convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

★
Delegația Tineretului Muncitor 

Socialist German — S.D.A.J. — din 
Republica Federală a Germaniei, con
dusă de Wolfgang Gehrke, vicepre
ședinte al S.D.A.J., care ne-a vizi
tat tara la invitația Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
a părăsit joi Capitala.

La plecare, pe aeroportul interna
țional București—Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Floarea Ispas, se
cretar al C.C. al U.T.C., de activiști 
ai C.C. al U.T.C.

(Agerpres)

• Sunetul muzicii : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Păsările : GLORIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, FAVORIT — 10; 
12,30; 15.30; 18; 20,30, EXCELSIOR
— »; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
• Hibernatus : LUCEAFĂRUL —
9; 11, 13; 15; 17; 19,13; 21,15, FES
TIVAL — 8.45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 19.30, GRA
DINA DOINA — 18,15.
• In arșița nopții : CAPITOL — 
8,30; 10,45: 13,15. STADIONUL DI
NAMO — 19,30.
• Gala filmului : Hei tu ! (R.D.G.)
- CAPITOL — 20,30.
• Mari succese de odinioară: 
GRADINA CAPITOL — 18,45; 21.
• Patricia și muzica: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21, FEROVIAR — 10,30; 12,30; 15; 
17,30; 19,30, MELODIA — 8; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, ARENELE 
ROMANE
•
9;

19.
Dragoste și viteză : VICTORIA 
11,15; 13,30; 10; 18,30; 20,45.
Corabia nebunilor : CENTRAL 

9,15; 12,15; 15,15.
Canarul și viscolul : CENTRAL

vremea
Ieri In țară : Vremea a continuat să 

se încălzească. Cerul a fost variabil 
mal mult acoperit în Banat, Crlșana, 
Maramureș, Transilvania și jumătatea 
de nord a Moldovei unde cu totul izo- 
’-t a plouat slab. Vîntul a suflat slab 

. nă la potrivit. Temperatura aerului 
la Orele 14 oscila între 7 grade la Do- 
rohol șl 22 grade la Turnu Măgurele. 
In București i Vremea a continuat să

se încălzească ușor. Cerul a fost varia
bil. Vîntul a suflat slab pînă la potri 
vit. Temperatura maximă a fost de 
21 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
șl 5 octombrie a.c. In țară : Vremea va 
fi relativ călduroasă cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale mal frec
vente în Crlșana, Transilvania și nor
dul Moldovei. VInt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
3—13 grade, iar maximele între 15—26 
grade. In București : Vremea va fl re
lativ călduroasă cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii în a doua parte 
• intervalului. Vînt potrivit.

Premiile Uniunii Arhitecților 
pe anul 1969

Conducerea Uniunii Arhitecților a 
acordat recent premiile Uniunii 
Arhitecților pentru cele mai bune 
lucrări de arhitectură și sistema
tizare realizate, in cursul anului 1969.

Premiul anual Ex-Aequo a fost 
acordat lucrărilor : — Aeroportul
Otopeni : autor : dr. arh. Cezar 
Lăzărescu, coautori : arh. Gabriel 
Cristea și arh. Dinu Gheorghiu,
— Centrul de televiziune — Bucu
rești : autor : arh. Tiberiu Ricci, 
coautori : arh. Teodor Iacoban, 
arh. Maria Căciulă.

De asemenea au mai fost acordate 
premii pentru următoarele lucrări :

— Clădiri de locuit din panouri 
mari, categoria de confort II — III
— IV : autori : arh. Tiberiu Niga.

Ing. Moses Drlmer, arh. Paul Mihăl- 
lescu ; — Studiul de etapizare a lo
cuințelor și dotărilor social-culturale 
pe 1971—1975 — București : autori : 
arh. Tiberiu Ricci, arh. Traian Stă- 
nescu, arh. Mircea Dima, ing. Ion 
Ciubotaru, arh. Dumitru Iancu, arh. 
Sarmiza Popa, arh. Ruth Roth, 
arh. Mariana Celac, arh. Gruia 
Popescu, arh. Ioana Joja, arh. Ana 
Radu;.— Hala de turboagregate ; 
standul de echilibrare și suprasatii- 
rare U.M.G.B. : autor : arh. Alexan
dru Farcașiu, coautor: arh. Crișan 
Atanasiu ; — Locuințe cartier „Cra- 
iovița nouă" — etapa A — Craiova : 
autori : Georgeta Voia și arh. Viorel 
Voia.

Au fost acordate și diferite men
țiuni.
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PUPA MECIUL U.T.A. — FEIJENOORD

Calificarea - rod 
al inteligenței tactice

Calificarea echipei U.T.A. în opti
mile „C.C.E." in dauna formației o- 
landeze Feijenoord, campioană mon
dială intercluburi, suscită în conti
nuare cele mai diverse comentarii, 
atît in rîndul iubitorilor fotbalului 
din țara noastră, cit și de peste hota
re. Este aproape unanimă părerea co
mentatorilor de peste hotare că 
U.T.A. a produs una dintre cele mai 
mari surprize din întreaga istorie a 
competiției, faptul fiind cu atît mai 
demn de remarcat, cu cit U.T.A. și-a 
decis practic calificarea pe stadionul 
din Rotterdam, in meciul din prima 
manșă.

Eliminînd pe Feijenoord, U.T.A. — 
așa cum s-a mai spus — a realizat 
nu numai calificarea intr-o etapă su
perioară a „C.C.E.", ci și cel mai bun 
rezultat obținut vreodată de o echipă 
de ciub românească intr-o competiție 
internațională oficială. Discutind cau
zele care au adus acest strălucit suc
ces al jucătorilor arădani, se vorbeș
te foarte mult despre perfecta lor 
coeziune morală, despre spiritul de 
disciplină, despre capacitatea de e- 
fort extraordinară a unora dintre ju
cători, despre felul cum au știut să 
lupte pentru realizarea calificării. 
Toate acestea sînt perfect adevărate 
și au avut fără îndoială o greutate 
deosebită in deciderea rezultatului 
cunoscut. Dar, tot atît de adevărat 
este — și nu vedem de ce n-am spu
ne-o — că numai cu aceste mijloa
ce, oarecum în afara condiției fot
balului, nu poate fi obținută o per
formanță de atare mărime. In fond, 
U.T.A. a depășit pe Feijenoord in 
două meciuri de fotbal, nu într-o în
cercare a resurselor morale, și deci, 
în egală măsură, ca importanță, a 
contat și felul in care cei doi antre
nori ai echipelor aflate in dispută, 
jucătorii lor, au știut să-și pună în 
valoare mijloacele tehnico-tactice a- 
vute la dispoziție. Din acest punct de 
vedere. U.T A. a fost superioară ad
versarei sale, adoptînd și aplicînd cu 
o inteligență deosebită cea mai po- 
trivitâ idee tactică. In funcție de ad
versar și de miza partidei. De-a lun
gul întregului meci, U.T.A. a acțio
nat ca un mecanism perfect pus la 
punct, fiecare jucător cunosetndu-și 
deplin nu numai propriile-i sarcini, 
ci și calitățile si defectele adversaru
lui direct. Puține sînt echipele noas
tre care să fi aplicat pînă acum o 
idee tactică defensivă, dar atît de 
complexă. îmbinată cu rapide și in
cisive atacuri la poarta adversă. Este 
meritul incontestabil al antrenorilor 
Nicolae Dumitrescu și Ion Reinhardt

de a fi reușit să adopte o idee tacti
că potrivită ca o mănușă posibilită
ților tehnice ale echipei, mizei jocu
lui, astfel incit pe teren, în timpul a- 
celei încleștări dramatice, U.T.A. să 
lase impresia unui joc calculat pînă 
la centimă. Tot atît de merituoase 
sînt și eforturile fotbaliștilor ară
dani, care au înțeles să aplice exem
plar indicațiile date de an
trenori, neîngăduindu-și nici o 
rezervă, nici o abatere de la progra
mul de joc stabilit. Mai mult, jucă
torii Broșovschi și Dembrovschi au 
intrat pe teren nerefăcuți complet, 
primul avînd nevoie de tratament 
medical chiar și pe parcursul dis
putei.

De altfel, discutind acest aspect, 
trebuie să spunem că, din păcate, an
trenorii arădani nici nu aveau alte 
soluții, pentru că dincolo de Sima — 
prima rezervă — nu se mai aflau pe 
foaia de arbitraj decît juniorul 
Scheep și foarte tînărul și anonimul 
Dumbreanu. Deci, dacă U.T.A. ar fi 
fost nevoită să mai facă o schimbare, 
în timpul intîlnirii... Iată pentru ce, 
apreciind încă o dată performanța e- 
chipei campioane, nu putem să nu re
venim asupra unei observații mai 
vechi privind lotul extrem de restrins 
al arădanilor. Am readus în prim 
plan această problemă deoarece foar
te curînd U.T.A. va trebui să se .pre
zinte Ia startul celui de-al doilea tur 
al „C.C.E." unde are toate șansele să 
întîlnească adversari la fel de puter
nici ca și Feijenoord.

Dar ce s-ar intimpla dacă dintr-un 
motiv sau altul, doi sau trei dintre 
actualii jucători de valoare ar deveni 
indisponibili ? încă înainte de dispu
tarea primului tur al „C.C.E.", criti- 
cînd apariția unor fenomene negative 
In secția de fotbal arădană, subliniam 
necesitatea unu] sprijin mai substan
țial din partea F.R. Fotbal și a altor 
organe competente pentru întărirea 
rindurilor clubului arădan, sprijin dat 
bineînțeles in limitele normelor. In 
vigoare. Prin ceea ce au realizat a- 
cum arădanii au demonstrat că me
rită acest sprijin, impunind totodată 
Urgentarea acordării iul.

Nedorind sub nici o formă să di
minuăm îndreptățită bucurie a antre
norilor. jucătorilor și suporterilor e- 
chipel campioane, reamintim aici că 
meciurile cu Feijenoord au trecut, că 
vom prețui cum se cuvine eforturile 
lor. dar că turul doi al „C.C.E." se a- 
propie și trebuie întîmpinat cum se 
cuvine.

Valentin PAUNESCU

„MONDIALELE" DE VOLEI

ASTĂZI, ULTIMA ZI A CAMPIONATELOR
Astăzi este ultima zi 

a campionatelor mon
diale de volei ediția 
1970. Ultima zi a uneia 
dintre cele mai dispu
tate întreceri de volei 
ce au avut loc vreodată 
în istoria de 75 de ani 
a acestui frumos sport. 
Dacă încercăm să carac
terizăm astfel suprema 
competiție la care am 
asistat timp de peste o 
săptămînă o facem pen
tru că în toate aceste 
zile, specialiștii cu care 
am stat de vorbă, ro
mâni sau străini, au ți
nut de fiecare dată să 
remarce acest aspect, 
in fond esențial pentru 
o competiție sportivă

Penultima zi a mon
dialelor a început la So
fia, unde se întrec e- 
chipele masculine, cu 
un rezultat normal, în
tre două echipe — Ce
hoslovacia și Belgia — 
aflate aci, prima in ca
litate de campioană 
mondială in 1967, cea de 
a doua in postură de 
debutantă la un turneu 
final al C.M. Nimeni 
desigur n-a pus nici 
un moment la îndoială 
victoria echipei ceho
slovace. Belgienii Înșiși 
au părut resemnați, mai 
ales că ultima lor șansă 
de a nu încheia totuși 
plutonul celor 8, partida 
din ziua precedentă cu 
Polonia, fusese ratată. 
Cele trei seturi ale par
tidei, terminate in timp 
record (45 minute), au 
revenit Cehoslovaciei cu 
următoarele scoruri : 
15—6, 15—2, 15—7. Fără 
a mal fi nevoie deci să 
cunoaștem cum vor În
cheia meciul lor de as
tăzi, cu Japonia, echi
pa antrenată de Hora- 
țiu Nicolau termină pe 
locul 8 — cel mal bun 
loc obținut vreodată de 
voleiul belgian — ac
tualul campionat mon
dial. Similitudinea si
tuației ne face să ne re
ferim și la turneul fe
minin de la Varna. Tot 
ieri echipa R.P.D. Core
eană a întrecut Cuba cu 
3—0 (15—3. 15—2. 15—6). 
Rezultatul acesta pecet
luiește definitiv soarta 
voleibalistelor cubane
ze : fără nici o victorie 
(deși ar trebui să nu

mim la fel de bine vic
torie, faptul că a ajuns 
în turneul final), echipa 
Cubei se clasează, de 
asemenea, pe locul al 
optulea. în privința ce
lorlalte șapte poziții ale 
clasamentelor, iată-ne 
in ultima zi a Întrece
rii și la Sofia ca și la 
Varna încă nu există 
certitudinea necesară.

Echipa noastră mas
culină a revenit ieri in 
arenă pentru un nou

CORESPONDENTA 
DIN SOFIA 

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU 

ION DUM1TRIU

meci de mare importan
ță : cu Bulgaria. Este 
drept că rezultatul inte
resa mai ales pe volei
baliștii bulgari, at'lați 
foarte aproape de titlu, 
într-o cursă pasionantă, 
dusă pină acum, cot la 
cot cu reprezentativa 
R.D.G. și care se va în
cheia astăzi, printr-o 
confruntare directă, fa
ță in față, de o parte și 
de alta a fileului.

Ceea ce își propunea 
formația noastră era o 
eventuală victorie pen
tru a evita locul 7. Re
cunoaștem că echipa 
noastră se află intr-o 
situație destul de nedo
rită : este chiar mal 
mult — o situație care 
nu onorează deloc. Vi- 
cecamploni la preceden
tele mondiale, niciodată 
pină acum mai jos de 
iocul 4, voleibaliștii ro
mâni sînt de data aceas
ta la coada clasamen
tului. Oboseala mani
festată in ajun. In me
ciul cu formația R.D.G., 
indica și pentru acest 
meci o înfrîngere a e- 
chipei noastre. Tocmai 
pentru a evita acest lu
cru și pentru a mai îm
prospăta tortele echipei, 
pentru a-i mări capa
citatea de șoc în fața 
unei selecționate robus
te, viguroase — cum 
este echipa Bulgariei, 
antrenorul Cherebețiu a 
aruncat in luptă o serie

dintre jucătorii mai ti
neri și mai puțin folo
siți pînă acum. Unii 
dintre ei dăduseră sa
tisfacție (chiar dacă nu
mai în parte) în meciul 
cu R.D.G.

înaintea meciului nos
tru cu bulgarii s-a dis
putat partida dintre e- 
chipele Poloniei și 
U.R.S.S. Au cîștigat vo
leibaliștii polonezi cu 
scorul de 3—1 (15—12, 
15—12, 4—15, 15—10).

N-am putea spune că 
băieții noștri n-au în
cercat să se ridice la 
valoarea unui adversar 
in plină cursă pentru 
titlu. Antrenorul N. 
Cherebețiu a introdus 
pe teren mai intii ur
mătorul șase : Udiștea- 
nu, Iorga, Tirlici, Codoi, 
Oros, Duduciuc. Cei 
•mai activi, manifestînd 
o mai mare poftă de joc 
au fost tinerii. Din ria
dul acestora, o bună im
presie au lăsat Dudu
ciuc și Codoi. Am con
dus cu 4—1, apoi cu 
9—4. Profitînd de cîteva 
greșeli foarte simple 
ale echipei noastre 
(servicii direct în fileu, 
preluări defectuoase pe 
serviciile adversarului). 
Bulgarii au egalat. Se
tul I-au cîștjgat bulga
rii cu 15—10. In conti
nuare sintem, de ase
menea, în avantaj, în 
final insă se comit ace
leași greșeli copilărești. 
Scor 15—13 pentru Bul
garia. Setul al treilea a 
fost și ultimul. Echipa 
noastră, în rîndul căreia 
au mai fost folosiți, pe 
durate diferite de timp, 
Barta (în general cores
punzător), Rauch (ine
gal) Stamate — a lup
tat ceva mai serios. în 
aceste ultime momente 
a intervenit și galeria, 
purtînd parcă pe sus 
echipa favorită, care 
ciștigă setul cu 15—8. 
Prin această victorie, 
voleibaliștii bulgari sînt 
In continuare neînvinși, 
privind cu firească în
credere partida de astă 
seară cu selecționata 
R.D.G.

Alte rezultate : La 
Vama : U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—0 (15—12,
15-3. 15-5).

•
18,15; 20,30.
• Flacăra olimpică : LUMINA
9—15,30 în continuare ; 18,15; 22 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : 
NA — 10.
• Alfa-Romeo și Julieta:
NA — 11.30; 13,45; 16; 18,15:
• Hatarl : TIMPURI NOI — 
9,30—15,30 în continuare.
• Program de filme documenta
re românești : TIMPURI NOI — 
18,30; 20,45.
• Misterele Parisului : CINEMA
TECA : (sala Union) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19: 21.
• Degetul de fler : GRIVIȚA — 
10,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18.15. la gră
dină — 19.15.
• Pe urmele șoimului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Dacii : BUZEȘT1 — 15,30; 18, 
la grăcjinS — 20,30.
• Numai mortul va răspunde ; 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Mayerling (ambele serii) ; FLO-
REASCA .............. ------
RIȚA 
CEGI
20.
• Cu
— 18; 20.
• Marile vacanțe : UNIREA —
15.30, la grădină — 20.
• Tiffany memorandum : LIRA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15, 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Întoarcerea doctorului Mabuse : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20.
• Argoman superdiabolicul s FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
COTROCENI — 15.30; 17.45; 20.
• Jandarmul se însoară : VIITO
RUL — 18; 20.30, FLACĂRA — 16; 
18; 20.
• Tăcerea bărbaților : VIITORUL
— 15,30.
• tntîlnlrea s AURORA — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
19, FLAMURA — 16; 13,15; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : MO
ȘILOR — 15.30; 18. la grădină —
19.30.
• Lupii albi S POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Această femele : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• întîlnire la vechea moschee : 
RAHOVA — 15,30; 18, la grădină
— 20.
• Ultimul drum : PROGRESUL
- 15,30; 18, GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 19,45.
• Ambuscada i PACEA — 15,45; 
18; 20.
• Dansînd Sirtakl i CRINGAȘI
— 15.30: 18: 20.15.

20.45,

DOI-

DOI-
20,30.

9.30; ÎS; 19,30, MIO-
— 10; 13,15: 15,30; 19,45, BU-
— 10: 10; 19. Ia grădină —

mine nu. madam : UNIREA

t

■f

10,00 Deschiderea emisiunii • 
Sumarul serii La volan — e- 
mislune pentru conducătorii auto. 
16,20 Căminul • Pe teme de fa
milie • 1000 de soluții pentru ca
sa dv. • Sfatul medicului • „Doi 
străini" — scenetă de George Pie- 
traru • Cum ne facem un acva
riu ? • Mozaic. 19,15 Anunțuri- 
publicitate. 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. 19,30 Te
lejurnalul de seară. 20,00 Reflec
tor. 20,10 Telerecital de comedie 
cu Octavian Cotescu. In alte ro
luri : Carmen Stănescu, Coca An- 
dronescu, Valy Voiculescu-Pepi- 
no. Gina Patrlchl, Mariana Mihuț, 
Mihai Fotino. Adăugăm un mo
ment inedit, un fragment drama
tizat din romanul „12 scaune" de 
Ilf șl Petrov. Interpretează : Ma
nela Petrescu, Dem Rădulescu 
și, desigur, Octavian Cotescu. 
Scenografia arh. VlrgiJ Lascăr, 
Cornel lonescu. Redactor reali
zator Dan Gr. Mlhălescu. Regia 
Cornel Popa. 21,io Tinerețe șl 
muzică. • Cintă Dagmar Frede
ric. Renata Pacclni, Mala Rozo- 
va, Aarno Raninen, Salvatore 
Vinclguena, Hanja Pazeltova • 
Cinci melodii interpretate de Ju
lio Iglesias. Imaginea Emerlc Ir- 
șai. Regla Marcela Popescu. 21,45 
Mal aveți o întrebare 7 Calcula
toarele pot rezolva enigmele ar
heologiei 1 22,50 Telejurnalul de 
noapte. 23.00 închiderea emisiunii.

i



viața internațională
FUNERALIILE PREȘEDINTELUI

GAMAL ABDEL NASSER
Președintele Consiliului de Miniștri,> -> 1

Ion Gheorghe Maurer, a prezentat 
condoleanțe președintelui interimar

’ al lî. A. II.
CAIRO 1 — Corespondentul Ager- 

pres, Constantin Oprică, transmite : 
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, conducătorul delegației țării 
noastre cafe a sosit la Cairo pentru 
a participa la funeraliile președinte
lui Nasser, a prezentat miercuri sea-

★
CAIRO 1. — Corespondentul

Agerpres, Constantin Oprică, trans
mite : Sute și sute de mii de per
soane, locuitori ai orașului Cairo, 
țărani, muncitori, funcționari, sosiți 
în capitala R.A.U. din cele mai di
verse regiuni ale țării, au venit joi 
să aducă ultimul omagiu președin
telui Gamal Abdel Nasser, condu- 
cindu-1, într-o atmosferă de adincă 
și impresionantă tristețe, pe ultimul 
său drum.

La ceremonia funebră au partici
pat numeroși oaspeți de peste hotare, 
între care 18 șefi de state, patru 
vicepreședinți, nouă prim-miniștri, 
precum și alți înalț! demnitari din 
diferite țări ale lumii.

Din țara noastră a participat o 
delegație de partid și de stat con
dusă de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri. Din delegație au mai 
făcut parte Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., George Ma- 
covescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, și Titus Sinu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R.A.U.

Ceremonia funebră a început la 
orele 10,00 (ora locală), cînd sicriul 
cu corpul neînsuflețit al șefului sta
tului egiptean a fost transportat, la 
bordul unui elicopter, de la Palatul 
republican Kubbeh pînă la sediul 
Consiliului Revoluției — prima, insti
tuție republicană a R.A.U. — de unde, 
la 23 iulie 1952 Nasser dădea citire 
declarației de independență a Egip
tului. Aparatul, însoțit de alte două 
elicoptere, a aterizat pe o platfor
mă special amenajată în fața clă
dirii consiliului.

La sediul Consiliului Revoluției 
s-a format cortegiul funerar. Aici, la 
ceremonia funebră iau parte membri 
ai familiei defunctului, Anwar El Sa
dat, președintele interimar al R.A.U., 
membrii Comitetului Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe, miniștri 
și alte oficialități. Sicriul, depus pe

RADIO AMMAN: „Hotărîrea 
de încetare a focului 

este respectată pe deplin"
AMMAN 1 (Agerpres). — Postul 

de radio Amman a difuzat un 
comunicat în care se arată că hotă- 
rîrile luate marți seara de către Co
mitetul superior arab privind retra
gerea forțelor armate din capitala 
tării au fost traduse în viață. For
țele armate s-au instalat în cîteva 
centre provizorii situate la aproxi
mativ cinci kilometri de Amman. Pe 
de altă parte, comunicatul mențio
nează că membri ai unităților pales- 
tinene s-au prezentat la comanda
mentele lor și au depus armele.

în ce privește ciocnirile semna
late miercuri în localitatea Irbid, co
municatul le califică drept „inci
dente". Comitetul superior arab a tri
mis de urgență o comisie de anchetă 
la Irbid, care va ancheta îm
prejurările în care au avut loc 
incidentele anunțate și va lua 
măsurile necesare. Se precizează, 
totodată,, că hotărîrea de înce
tare a focului este respectată pe de
plin. A fost reluat traficul pe aero
portul de la Amman.

★
GENEVA 1 (Agerpres). — Avioane 

ale Comitetului internațional al Crucii 
Roșii continuă să transporte zilnic la 
Amman aproximativ 30 de tone ali
mente și medicamente, ajutoare tri
mise populației iordaniene care a 
avut de suferit de pe urma ultimelor 
evenimente. De asemenea, au fost 
trimise în Iordania sute de tone de 
alimente și alte ajutoare din partea 
maj multor organizații internațio
nale.

COOPERAREA
TOKIO — Aproximativ 60 de oa

meni de afaceri din Japonia s-au în
trunit recent pentru a discuta căile 
de îmbunătățire a relațiilor comer
ciale dintre această țară și R.P. Chi
neză. anunță agenția niponă de presă 
.,Kyodo".

în cuvîntarea de deschidere. K. 
Okazaki, conducătorul Biroului co
mercial japono-chinez din Tokio, a 
cerut participanților la întrunire să 
facă tot posibilul pentru reînnoirea 
în anul 1971 a acordului comercial 
cu China. Yoshimi Furui. care a con
dus delegația japoneză la Pekin pen
tru încheierea acordului pe anul 1970. 
a relevat că „numeroase țări 
dau dovadă de o atitudine realistă 
față de această țară". avertizînd_ că 
Japonia ar putea rămîne în urmă în 
ce privește relațiile cu China dacă 
se cramponează de actuala ei po
litică. 

ra condoleanțe președintelui interi
mar al Republicii Arabe Unite, An
war El Sadat.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a 
avut apoi o întrevedere cu Aii Sa
bri, membru al Comitetului Execu
tiv Suprem al Uniunii Socialiste A- 
rabe.

Delegația română a semnat în car
tea de condoleanțe.

★
un afet de tun tras de cai și acope
rit cu drapelul de stat al R.A.U., 
este transportat spre sediul Uniunii 
Socialiste Arabe, situat la circa un 
kilometru de clădirea Consiliului Re
voluției. Plecarea cortegiului este 
marcată de 21 salve de tun.

în fruntea cortegiului se aflau 
5 000 de elevi ai școlii militare. Afe
tul de tun este încadrat de 40 de 
generali ai armatei egiptene. Coloana 
își face cu greu loc printre sutele 
de mii de cetățeni care formau o 
mare de oameni de-a lungul bătrî- 
nului Nil. După ce străbate o por
țiune din cornișa Nilului, cortegiul 
funerar traversează podul Kasr el Nil 
spre sediul Uniunii Socialiste Arabe, 
unde se termină prima parte a fu
neraliilor oficiale. Cortegiul este în- 
timpinat aici de membrii Adunării 
Naționale, precum și de reprezen
tanții populației.

In momentul, în care cortegiul fu
nerar a părăsit sediul Uniunii So
cialiste Arabe, navele militare egip
tene au tras 101 salve de artilerie în 
semn de ultim omagiu. Cortegiul și-a 
urmat apoi drumul spre moscheea 
El Hassen, construită cu șase 
ani în urmă, la inițiativa de
functului președinte, și care va pur
ta de acum înainte numele său. Dru
mul spre moschee este străbătut în- 
tr-un ritm foarte lent, deoarece o ve
ritabilă mare umană flanchează cor
tegiul. Zeci de mii de drapele îndo
liate flutură la ferestre, pe balcoane 
au fost așezate panglici negre sau 
portrete îndoliate ale președintelui 
Nasser;

Purtat de ofițeri și de soldați, sicri
ul este introdus în moscheea „Gamal 
Abdel Nasser".

Ceremonia înmormtntărll are loc 
potrivit ritualului musulman.

Simultan cu ceremonia funebră de 
la Cairo, care a fost transmisă în di
rect de posturile de radio și televi
ziune egiptene, au fost organizate 
procesiuni de doliu în toate orașele 
Republicii Arabe Unite.

*
CAIRO 1 (Agerpres). — Generalul 

Gaafar El Numeiry, șeful statului su
danez, a lansat, miercuri seara, la 
Cairo, un apel către toți șefii dele
gațiilor țărilor arabe, care au sosit 
în capitala R.A.U. pentru a fi pre- 
zenți la funeraliile lui Gamal Abdel 
Nasser, să participe la o întrunire. 
Farouk Abou Issa, ministrul afaceri
lor externe al Sudanului, a precizat 
că la această reuniune, se vor dis
cuta o serie de probleme care pre
ocupă în prezent lumea arabă.

SESIUNEA ADUNĂRII DE STAT 
A R. P. UNGARE

RAPORTUL ASUPRA PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND CEL 
DE-AL PATRULEA PLAN CINCINAL

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — în 
raportul asupra proiectului de lege 
privind cel de-al patrulea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale a R. P. Ungare, prezentat la 
sesiunea Adunării de Stat de către 
Imre Pardi, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, se arată că viito
rul plan cincinal pornește în primul 
rind de la rezultatele obținute în în
deplinirea celui de-al treilea cinci
nal. La sfîrșitul perioadei 1966—1970, 
venitul național al R. P. Ungare va 
spori cu 40 la sută. în prevederile 
planului se acordă o mare atenție 
perfecționării treptate a capacităților 
de producție existente. în perioada 
care urmează, se prevede alocarea 
unor fonduri importante pentru per
fecționarea structurii energetice. Pro
ducția de mase plastice se va dubla 
pînă la sfîrșitul celui de-al patrulea 
cincinal, iar cea de îngrășăminte mi-

ECONOMICĂ INTERNAȚIONALĂ
LONDRA 1 — La Camera de Co

merț din Londra a fost constituit un 
comitet pentru comerțul cu R.D. 
Germană, anunță ziarul Financial 
Times. Comitetul este format din 
reprezentanții unor mari firme en
gleze. Componența comitetului, scrie 
ziarul, reflectă creșterea interesului 
firmelor britanice pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale cu R. D. Ger
mană. Ziarul amintește că o delega
ție economică din R.D.G. va vizita 
Anglia luna aceasta.

*
BONN — Ministrul economiei al 

R.F. a Germaniei. Karl Schiller, l-a 
primit la Bonn pe ministrul indus
triei de automobile al Uniunii Sovie
tice. A. M. Tarasov, care se află în
tr-o vizită în R.F.G. Cu acest prilej 
au fost abordate unele probleme de 
interes comun.

ACORD ROMÂNO-SOVIETIC 
DE COOPERARE 

ECONOMICĂ
MOSCOVA 1. — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La 30 septembrie a. c. a fost semnat 
la Moscova acordul între guvernul 
Republicii Socialiste România și gu
vernul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste privind colaborarea și coo
perarea celor două țări în dezvolta
rea producției de materii prime fe
roase în U.R.S.S. în scopul creșterii 
livrărilor de minereuri de fier către 
Republica Socialistă România.

Potrivit acestui acord, în perioada 
1972—1990, se vor livra din Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste in 
Republica Socialistă România canti
tăți crescînde de minereu de fier, in
clusiv sub formă de concentrate și 
pelete. România va participa la creș
terea producției de materii prime fe
roase in U.R.S.S. în contul acestei 
participări, precum și pentru plata 
minereului de fier ce se va livra din 
U.R.S.S., România va livra Uniunii 
Sovietice o serie de mărfuri, printre 
care vagoane basculante pentru 
transportat minereu de fier, laminate 
și țevi de Oțel, produse chimice, pre
cum și alte produse ale industriei 
constructoare de mașini, diverse bu
nuri de consum și alte mărfuri. Vo
lumul livrărilor reciproce de mărfuri 
care se vor efectua în conformitate 
cu acest acord este de circa 11 mili
arde lei valută.

Acordul semnat constituie un nou 
pas spre lărgirea în continuare a 
cooperării economice și a schimburi
lor de mărfuri dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste pe o peri
oadă îndelungată și va contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a econo
miilor naționale ale celor două țări.

Din partea română, acordul a fost 
semnat de ing. Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, iar din partea sovietică de 
Mihail Kuzmin, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

CHILE

Răspunsul lui Allende 
la condițiile puse de Partidul 

democrat-crestin
SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager

pres). — Salvador Allende, candida
tul forțelor de stînga în alegerile 
prezidențiale din Chile, a declarat 
că, dacă deputății Partidului de- 
mocrat-creștin vor vota la 24 octom
brie în Congres pentru desemnarea 
sa ca președinte al țării, frontul „U- 
nității Populare" va coopera activ cu 
acest partid, respectînd principalele 
puncte ale programului său.

Un viitor guvern al unității popu
lare, a precizat el, va garanta exer
citarea drepturilor democratice. 
Membrii tuturor organismelor de re
prezentare populară vor fi aleși con
form legilor, prin vot universal, se
cret și direct. Programul de guver
nare al frontului garantează, de ase
menea, menținerea pluralismului po
litic, a libertății religioase și de in
formare. Viitorul guvern — a spus 
Allende — va avea de îndeplinit o 
dublă sarcină — de a menține și în
tări drepturile democratice și cuceri
rile oamenilor muncii și, în același 
timp, „de a transforma instituțiile 
actuale în vederea creării unei noi 
structuri de stat, cu un nou sistem 
economic, în care poporul își va pu
tea exercita în mod real puterea".

nerale va crește cu 80 Ia sută. Spre 
sfîrșitul viitorului cincinal produc
ția de aluminiu a țării va fi cu 30 la 
sută mai mare decît cea actuală.

Potrivit prevederilor proiectului de 
lege, in 1975 producția de autobuze 
va depăși 10 000 bucăți, iar cea de 
semifabricate va crește cu 70 ia sută. 
Importante investiții se vor face in 
domeniul economiei apelor, constru- 
lndu-se instalații pentru apărarea de 
inundații, stații de pompare regiona
le, instalații pentru purificarea apei 
etc.

Schimburile comerciale ale R.P Un
gare cu țările socialiste vor crește In 
viitorul cincinal cu 50 la sută. în pro
iectul de lege se arată că R. P. Un
gară dorește să-și dezvolte relațiile 
economice cu țările în curs de dez
voltare și cu statele capitaliste dez
voltate.

MOSCOVA — La Moscova a avut 
loc miercuri deschiderea oficială a 
reprezentantei permanente a firmei 
franceze „Cifal" — unul dintre 1 cei 
mai Importanți parteneri comerciali 
occidentali ai organizațiilor de co
merț exterior sovietice. Alte patru 
firme franceze și-au deschis de mai 
mult timp reprezentante permanente 
în capitala sovietică.

*
BELGRAD — La Belgrad și-a în

cheiat lucrările cea de-a 3-a sesiune 
a Comitetului mixt de cooperare e- 
conomică Iugoslavia-India-R.A.U. în 
cursul lucrărilor comitetului, dele
gațiile au stabilit măsuri pentru rea
lizarea în comun a unor obiective e- 
conomice și pentru extinderea co
laborării in domeniul financiar, al 
traficului maritim și al telecomu
nicațiilor.

BUDAPESTA

întilnirea reprezentanților 
unor partide

comuniste și muncitorești
BUDAPESTA 1 (Agerpres). — între 

28 și 30 septembrie, la Budapesta a 
avut loc un schimb de păreri între 
reprezentanții a 45 de partide comu
niste și muncitorești în unele pro
bleme actuale ale luptei antiimperia- 
liste.

Delegațiile au reafirmat hotărîrea 
partidelor lor de a depune eforturi 
pentru lărgirea colaborării și întărirea

paris CONFERINȚA CVADRIPARTITÂ
ÎN PROBLEMA VIETNAMEZĂ

PARIS 1 (Agerpres). — Joi s-a 
desfășurat la Paris cea de-a 86-a. 
ședință a Conferinței cvadripartite 
în problema vietnameză. După cum 
relevă agențiile de presă, ședința a 
fost consacrată dezbaterilor în conti
nuare a noilor propuneri de pace 
prezentate conferinței cu două săp- 

' tămîni în urmă de delegația Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud.

Luînd cuvîntul, David Bruce, șeful 
delegației americane, a afirmat că a 
examinat propunerile în opt puncte, 
dar că nu și-a schimbat opinia for
mată anterior. El a cerut noi preci
zări asupra unor puncte ale propu
nerilor.

cerul capitalei * ' 
brăzdat de zeci «

o n u DEZBATERILE
La 2 octombrie poporul guineez 

sărbătorește împlinirea a 12 ani de 
la proclamarea Republicii Guineea, 
eveniment care a constituit încunu
narea cu succes a luptei îndelunga
te a poporului acestei țări împotri
va colonialismului. în acești, ani 
poporul guineez a depus eforturi 
pentru lichidarea grelei moșteniri 
coloniale, pentru consolidarea eco
nomiei și culturii, realizînd pași ina-

agențiile de presă transmit
Republica Federală Nige

ria a sărbătorit joi a 10-a aniver
sare a proclamării independenței sale. 
La Lagos și în alte localități din țară 
au avut loc festivități consacrate 
acestui eveniment. Cu ocazia aniver
sării, generalul Gowon a adresat un 
mesaj poporului în care sînt evo
cate etapele principale ale creării sta
tului nigerian și restabilirii unității 
sale.

Apropiat, 
reședința 

Charles 
președin-

Reprezentanții perma- 
nenți Ia O.N.U. ai Marii Bri
tanii, Franței, S.U.A. și 
U.R.S.S. au avut miercuri o nouă 
ședință de lucru consacrată exami
nării situației din Orientul 
Reuniunea a avut loc la 
ambasadorului american, 
Yost, și s-a desfășurat sub 
ția acestuia. Au fost studiate, po
trivit agenției France Presse, moda
litățile de depășire a impasului ac- 

. tual al misiunii Jarring. Viitoarea 
reuniune a fost fixată pentru data 
de 12 octombrie.

La sediul Ambasadei ro
mâne din Roma a avut loc 
festivitatea inmînării ordinului „Me
ritul cultural" clasa I, conferit de 
către Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România deputatului Cle- 
lio Darida, primarul general al Ro
mei. Luînd cuvîntul. primarul gene
ral al Romei a adresat mulțumiri 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România pentru 
înalta distincție acordată, exprimînd 
sentimentele sale de deosebită stimă. 
Evocînd relațiile bune dintre cele 
două țări și popoare, vorbitorul a 
arătat că există condiții prielnice 
pentru ca legăturile dintre Italia și 
România, dintre capitalele celor două 
țări, să cunoască o și mai amplă dez
voltare.

Comunicatul privind vi
zita în U.R.S.S. a președin
telui Indiei, Varahagirl Venkata 
Glri. arată că, în cursul convorbirilor 
purtate cu Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a fost relevată cu 
satisfacție dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare rodnică dintre 

coeziunii comuniștilor și altor orga
nizații și forțe antiimperialiste, pe 
baza egalității în drepturi, pentru in
tensificarea acțiunilor lor solidare în 
lupta comună împotriva imperialis
mului.

întilnirea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă de lucru, în spiritul tovără
șiei și solidarității.

noi- 
Sta- 
con- 
răz- 
con-

Șeful delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu, Nguyen Thi 
Binh, a acuzat în cuvîntul său gu
vernul american că urmărește prin 
diverse subterfugii să eludeze noile 
inițiative de pace pentru a prelungi 
impasul conferinței. La rîndul său, 
ambasadorul Xuan Thuy, șeful dele
gației Republicii Democrate Vietnam, 
a subliniat caracterul pozitiv al 
lor propuneri, invitînd guvernul 
telor Unite să adopte o poziție 
structivă pentru a pune capăt 
boiului. „Constatăm cu regret, a 
chis Xuan Thuy, că guvernul ame
rican refuză să acționeze în acest 
sens".

inte pe această cale. între Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Guineea au fost stabilite relații 
de prietenie și colaborare ; schimbu
rile comerciale, cooperarea economi
că și tehnică dintre cele două țări 
cunosc o evoluție continuu ascen
dentă, in interesul ambelor popoare, 
în fotografie : Imagine din Conakry, 
capitala Guineei.

cele două țări, exprimîndu-se con
vingerea că există perspective favo
rabile pentru evoluția ulterioară a 
aoestor relații. Părțile și-au exprimat 
îngrijorarea în legătură cu continua
rea războiului din Vietnam și extin
derea acțiunilor militare în Cambod- 
gia și Laos, cerînd încetarea ames
tecului străin în treburile statelor din 
Indochina. în cursul zilei de joi pre
ședintele Indiei a sosit la Sofia, în- 
tr-o vizită oficială.

„Cosmos-366". ln Un!unea 
Sovietică a fost lansat joi satelitul 
artificial al Pămintului „Cosmos— 
366“,. anunță agenția TASS. Apara
tura științifică pentru studierea spa
țiului cosmic in conformitate cu pro
gramul dinainte stabilit funcționează 
normal, precizează agenția citată.

Un comunicat oficial pu
blicat Ia Lima lnformează că 
generalul Jorge Chamot Biggs a de
misionat din funcția de ministru al 
muncii al Perului, în locul lui fiind 
numit generalul Pedro Sala. Știrea 
demisiei ministrului Peruvian al mun
cii a devenit cunoscută intr-un mo
ment în care peste 30 000 de mineri 
de la societățile nord-americane 
Cerro de Pasco Corporation, Ameri
can Smelting. Marcona Mining Com
pany și Southern Peru Copper Cor
poration au declarat grevă pe ter
men nelimitat In sprijinul revendi
cărilor lor economice.

DESCHIDEREA CELEI -A 58 A
CONFERINȚE A UNIUNII INTERPARLAMENTARE

HAGA 1 (Agerpres). — Joi, la Haga 
s-a deschis cea de-a 58-a Conferin
ță a Uniunii interparlamentare la ca
re participă aproximativ 500 delegați 
din 60 de țâri. Din Republica Socia
listă România este prezentă o dele
gație condusă de Mihai Levente, pre
ședintele grupului român al Uniunii 
interparlamentare. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de către regina 
Iuliana a Olandei.

Ă 21-a aniversare a proclamării R. P. Chineze

CORESPONDENȚA DIN PEKIN DE LA PETRE POPA

I Joi, 1 octombrie, tn piața Tienan- 
! min din Pekin a avut loc marea 
, demonstrație a oamenilor muncii cu 
. prilejul celei de-a 21-a aniversări 

a proclamării R. P. Chineze. Prin 
' fața tribunelor oficiale, in care erau 
1 prezenți președintele Mao Tzedun, 
i vicepreședintele Lin Biao, premierul 
i Ciu En-lai și ceilalți conducători ai 
i partidului și statului chinez, dele- 
i gați din întreaga Chină și nume- 
i roși invitați de peste hotare, au tre- 
, cut, în coloane nesfirșite, sute de 

mii de muncitori, membri ai comu- 
i nelor populare din împrejurimile 
i Pekinului, elevi, studenți și inte- 
, lectuali, ostași ai Armatei Populare 
. Chineze de Eliberare, membri ai 

miliției populare.
In cuvîntarea rostită la mitingul 

care a precedat demonstrația, vice- 
1 președintele Lin Biao a adresat, în 
1 numele președintelui Mao Tzedun, 
’ al Comitetului Central al Partidului 
' Comunist Chinez și al guvernului 
1 Republicii Populare Chineze, un
• salut clasei muncitoare, țăranilor, 
I intelectualilor, militarilor și mem- 
l brilor miliției populare, precum și 
I oaspeților de peste hotare sosiți la 
( Pekin pentru a participa la festivi- 
( tați. El a arătat că, in ultimul an,

poporul chinez, urmind linia politi
că trasată de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Chinez,

• a făcut importanți pași înainte, a
• obținut noi victorii în toate dome- 
1 niile. O atmosferă de avint dom-
> nește in agricultură, industrie, co- 
i merț, cultură, in domeniul educa- 
, ției și sănătății publice, în știință 
( și tehnologie. In continuare, vorbi- 
. torul a evidențiat faptul că în R.P.

Chineză orînduirea socialistă este 
mai puternică ca orieînd.

1 Lin Biao s-a referit apoi la re-
• lațiile externe ale R. P. Chineze, 
i subliniind că ele se dezvoltă pe zi
> ce trece. China, a spus el, are prie- 
i teni pretutindeni in lume. Trebuie, 
, a spus vorbitorul, să continuăm re- 
, voluția socialistă și construcția so

cialistă, să muncim cu abnegație 
pentru îndeplinirea și depășirea 
planului economic național pe anul

• 1970 și a celui de-al treilea plan 
» cincinal, punind bazele celui de-al 
» patrulea cincinal. Trebuie să înde

DE POLITICĂ GENERALĂ
NEW YORK 1. — Trimișii speciali 

Agerpres, C. Alexandroaie și A. lo- 
nescu, transmit : în ședințele de 
miercuri după-amiază și joi dimi
neață din plenara Adunării Generale 
a O.N.U. — ale cărei dezbateri ur
mează să ia sfîrșit vineri, 2 octom
brie — au luat cuvintul reprezentan
ții Filiplnelor, Ecuadorului, Republi
cii Populare Congo, Austriei. Guate- 
malei, Paraguayului, Siriei, Libiei, 
Liberiei, Olandei și Belgiei.

Leopold Benites, reprezentantul 
permanent al Ecuadorului la O.N.U., 
a declarat că respectarea principiu
lui „cooperării echitabile în dome
niul economic este un factor sine 
qua non pentru reducerea decalaju
lui dintre țările avansate și cele sub
dezvoltate".

în cuvîntul său, ministrul aface
rilor externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger, s-a ocupat In ipod 
deosebit de problema întăririi secu
rității internaționale, imperativ care 
„reclamă consolidarea Organizației 
Națiunilor Unite ca instituția cea mai 
importantă pentru menținerea păcii 
mondiale". „Pacea nu va putea fi 
realizată decît dacă fiecare stat va 
contribui la aceasta, rezolvînd, în spi
ritul Cartei, toate problemele care 
se pun în relațiile cu țările vecine 
și in regiunea sa". în această ordine 
de idei, ministrul de externe aus
triac a relevat însemnătatea deose- 

. bită a propunerilor privind ține
rea unei conferințe care va trata 
problemele securității și cooperării 
în Europa

Evidențiind tendințele spre destin
dere din Europa, ministrul afacerilor 
externe al Olandei, J. Luns, a sub
liniat în cuvîntul său .că „noul curs 
manifestat în relațiile Est-Vest este 
de o mare valoare pentru netezirea 
drumului spre o continuă destin
dere a atmosferei din Europa, spre 
o conferință de securitate euro
peană".

Ministrul afacerilor externe al Bel
giei, Pierre Harmel, subliniind în
semnătatea eforturilor actuale ale 
statelor membre ale Națiunilor Uni-

Pe ordinea de zi a conferinței in
terparlamentare, care va dura 9 zile, 
se află înscrise numeroase puncte în
tre care : contribuția parlamentelor 
la întărirea securității pe plan regio
nal și mondial, folosirea in scopuri 
pașnice a teritoriilor submarine, mij
loacele de a se pune capăt colonia
lismului și neocolonialismului, reali
zarea păcii în Orientul Apropiat, spri
jinirea progresului țărilor în curs de 
dezvoltare. 

plinim cu conștiinciozitate sarcina; 
consolidării și edificării partidului,, 
să întărim partidul din punct de ( 
vedere ideologic și organizatoric și 
să asigurăm intensificarea rolului 
conducător al avangardei proleta- 1 
riatului, a spus el.

Arătînd că poporul chinez este 1 
hotărît să elibereze Taivanul, vor- i 
bitorul a evidențiat necesitatea in- i 
tăririi pe mai departe a Armatei , 
de Eliberare și a miliției populare', ( 
ascuțirii vigilenței față de impe
rialism.

Vicepreședintele Lin Biao a rea
firmat sprijinul pentru lupta po- ' 
poarelor din Vietnam, Cambodgia și 1 
Laos împotriva agresiunii america- < 
ne și pentru salvarea națională. El ( 
a reafirmat, de asemenea, sprijinul i 
pentru lupta popoarelor din Asia, i 
Africa și America Latină împotriva , 
imperialismului, colonialismului și , 
rasismului.

în încheiere, vicepreședintele Lin 
Biao a chemat poporul chinez la 
obținerea unor noi victorii pe toate ' 
fronturile, pentru a saluta astfel < 
convocarea Adunării reprezentan
ților populari a celei de-a patra 
legislaturi. •

A urmat apoi demonstrația oa- 1 
menilor muncii. Spre deosebire de < 
alți ani, cînd predominau elemen- i 
tele tradiționale cu întruchipări ale- i 
gorice ale unor personaje mitolo- ( 
gice, în acest an demonstrația oa- ( 
menilor muncii din Pekin a avut 
deopotrivă un caracter politic, eco
nomic și artistic. Numeroase care 
alegorice reprezentau toate națio- 1 
nalitățile conlocuitoare — simbol al ' 
unității poporului in jurul conduce- < 
rii partidului și statului chinez. Alte -i 
care alegorice înfățișau realizări ale , 
poporului chinez in industrie, agri- ( 
cultură, știință și tehnică. Multe . 
altele reprezentau scene din crea- , 
ții artistice contemporane, 
care operele „Felinarul roșu' 
„Detașamentul roșu 
evocau episoade din 
rare.

Pină tirziu seara, 
R.P. Chineze a fost 
de reflectoare și jocuri de artificii, 
închipuind, cu fantezie și măiestrie, 
flori și constelații impresionante.

intre
Și 

de femei", care 
lupta de elibe-

te In direcția întăririi rolului și efi
cacității O.N.U. în asigurarea păcii 
și securității internaționale, a rele
vat in acest context însemnătatea 
inițiativelor regionale pe plan poli
tic și al cooperării economice. Mi
nistrul de externe belgian s-a pro
nunțat în sprijinul eforturilor celor 
peste 30 de țări europene pentru crea
rea unei atmosfere de destindere și 
înțelegere pe continentul nostru.

BELGRAD

Convorbirile 
oficiale dintre 

președinții 
I. B. Tito 

și R. Nixon
BELGRAD 1 — Corespondentul 

Agerpres, G. Ionescu, transmite : La 
sediul Vecei Executive Federale din 
Belgrad, au început joi convorbirile 
oficiale dintre președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și pre
ședintele Statelor Unite ale Americli, 
Richard Nixon,

Președintele S.U.A. a făcut apoi o 
vizită la Skupștina Republicii Serbia, 
unde a avut o convorbire cu pre
ședintele, Dragoslav Markovici, și cu 
președintele Vecei Executive a R. S, 
Serbia, Milenko Boianici.

în aceeași zi, Richard Nixon a ple
cat la Zagreb, unde a fost întîmpl- 
nat și salutat la sosire de Iosip BrOz 
Tito.

După cum s-a comunicat oficial, 
în timpul întrevederilor, cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea de a 
se dezvolta în continuare colaborarea 
bilaterală în toate domeniile.

Referindu-se la unele probleme ale 
situației internaționale, cel doi pre
ședinți au acordat cea mai mare a- 
tenție actualei situații din Orientul 
Apropiat. Cu acest prilej, a fost ex
primată îngrijorarea comună cu pri
vire la actuala situație, evidențiindu-se 
necesitatea de a se crea, printr-o 
muncă plină de răbdare și noi efor
turi, condițiile necesare reglementă
rii pașnice a situației din această re
giune a lumii. în cursul întrevede
rilor au fost evocate și unele proble
me ale Africii și Asiei de Sud-Est.

De asemenea. secretând de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, M. Tepavaț, și secretarul 
de stat al afacerilor externe al Sta
telor Unite, W. Rogers, au avut coi • 
vorbiri.
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