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Invățămîntul superior—vast laborator al muncii și al educației socialiste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
PREZENT ÎN MIJLOCUL STUDENȚILOR

Șl CADRELOR DIDACTICE LA ÎNCEPUT 
DE NOU AN UNIVERSITAR ÎN CAPITALĂ

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceausescu3Stimați tovarăși profesori, Dragi tovarăși și prieteni, Studenți și elevi,începerea noului an de invăță- mînt superior — la două săptă- mîni după ce și-au deschis porțile școlile din invățămîntul general, profesional și liceal — reprezintă un eveniment de mare însemnătate pentru milioanele de copii și tineri ai patriei noastre, pentru întreaga noastră, societate socialistă.Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa profesorilor și tuturor cadrelor didactice din în- vățămîntul superior și din în- ti-eaga rețea școlară, studenților și elevilor din București și din toată țara un călduros salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. (Aplauze puter
nice, îndelungate).Inaugurarea acestui nou an de învățămînt universitar și școlar cpincide cu anul trecerii la înfăptuirea de către întregul nostru popor a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului privind dezvoltarea bazei teh- nico-materiale, ridicarea învățămîntului, științei, culturii și' a bunăstării tuturor celor ce muncesc, în vederea făuririi șocietății socialiste multilateral dezvoltate îr> România. (Aplauze prelungite).După cum se știe, actualul cin
cinal 1971—1975 pune în continuare pe prim plan dezvoltarea industriei socialiste, și în primul rînd a industriei constructoare de mașini, menită să . asigure înzestrarea într-o măsură mai însemnată a întregii economii naționale cu'mașini și utilaje de înaltă tehnicitate. Totodată, se prevede dezvoltarea mai puternică a agriculturii, extinderea irigațiilor, chimizarea și mecanizarea tuturor proceselor de producție, asigurîn- du-se, pe această bază, sporirea substanțială a producției agroali- mentare.

O dată cu preocuparea pentru dezvoltarea bazei tehnico-materia- le a societății, partidul se preocupă de mai buna amplasare a obiectivelor economice pe întreg teritoriul țării, astfel încît creșterea rapidă a forțelor de producție să asigure ridicarea nivelului general al tuturor județelor și zonelor pa

triei noastre. In același timp, ca urmare a dezvoltării rapide a forțelor de producție, se impune, ca o necesitate legică, luarea măsurilor necesare în vederea perfecționării continue a relațiilor de producție, a conducerii întregii activități eco- nomico-sociale.Un loc de seamă în programul elaborat de Congresul al N-lea îl ocupă dezvoltarea invățămîntului, științei și culturii, factori de mare importanță 4n făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice).Sînt de acum 9 luni de cînd clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea au trecut cu toate forțele Ia înfăptuirea noului plan cincinal. Rezultatele obținute în industrie, prin realizarea și depășirea sarcinilor de plan, cît și succesele obținute în producția agricolă demonstrează atît realismul noului cincinal, cît și forța și capacitatea creatoare a oamenilor muncii din România socialistă. (Vii a- 
plauzc).Pentru rezultatele bune obținute, atît în industrie cît și în agricultură, în realizarea sarcinilor de plan pe primele 9 luni ale noului cincinal, doresc ca, în numele conducerii de partid și de stat, să adresez, la această adunare a studenților din Capitală, cele mai calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, și să le urez noi și mari succese în activitatea lor închinată prosperității patriei noastre. (Aplauze puternice, înde
lungate).După cum se știe, Congresul al. X-lea al partidului a acordat o atenție deosebită măsurilor privind ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului nostru popor. Vă sînt cunoscute prevederile în această privință, și nu doresc să mă refer la ele acum ; voi menționa numai că, încă din acest an,""începînd din luna septembrie, s-a trecut la majorarea cu circa 45 la sută a alocației pentru copii, realizîndu-se mai devreme decît se prevedea una din acțiunile importante legate de creșterea nivelului de viață al oameniloi muncii — și care privește direct viața a milioane de copii din patria noastră și a milioane de familii. (Vii aplauze).S-au elaborat un șir de măsuri privind îmbunătățirea mai rapidă a producției alimentare, a servici

ilor. Partidul și guvernul se preocupă permanent ca, pe măsura realizării planului, a creșterii avuției și a venitului național, să se realizeze, în cele mai bune condiții, ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii. Partidul a pus și pune acest o- biectiv în centrul activității sale, considerînd că el constituie, de altfel, țelul suprem al întregii sale politici, însăși esența socialismului, care trebuie să asigure bunăstarea și fericirea omului. (Aplau
ze puternice, îndelungate).Progresele obținute în anii construcției socialiste în toate domeniile de activitate, îndeplinirea cu succes a cincinalului 1965—1970 și realizările obținute în primele 9 luni ale actualului cincinal, demonstrează justețea politicii mar- xist-leniniste a partidului nostru, care, călăuzindu-se după adevărurile generale, universal valabile, se străduiește de a găsi căile cele mai corespunzătoare condițiilor concrete din țara noastră, în vederea edificării cu succes a societății socialiste. (Aplauze îndelungate).Viața demonstrează — aș putea spune, zi de zi — că partidul nostru știe să aplice legitățile generale la condițiile concrete ale României, aducîndu-și și pe această cale contribuția nu numai la făurirea orînduirii noi în patria noastră, dar și la dezvoltarea și afirmarea ideilor marxism-leninismului în întreaga lume. (Aplauze puternice).Oricine vede ce se realizează în întreaga țară, în toate județele și zonele patriei — care, se poate spune, reprezintă un vast șantier de construcții industriale, agricole, so- cial-culturale — nu poate să nu recunoască atît justețea politicii partidului nostru comunist, cît și forța creatoare a clasei muncitoare aliată cu țărănimea, cu intelectualitatea, hotărîrea cu care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc politica partidului, deoarece ea corespunde pe deplin năzuințelor vitale ale întregii națiuni. (Aplauze puter
nice).în această activitate constructivă uriașă se afirmă cu putere rolul politic conducător al partidului în toate domeniile. Se poate spune că toți oamenii muncii din România înțeleg că numai întărind continuu rolul conducător al partidului — care trebuie să realizeze îndrumarea și orientarea tuturor sectoarelor de activitate

— se asigură făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, crearea condițiilor pentru trecerea la înfăptuirea societății comuniste în România. 
(Aplauze puternice, prelungite).Știm, tovarăși, că în activitatea noastră au existat și mai există încă lipsuri, că mai avem mult de făcut pentru a ridica România la nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic. Programul stabilit de Congresul al X-lea, noile orientări în vederea elaborării perspectivei dezvoltării României pină în anii 1990—2000 creează condițiile pentru a putea să. ne concentrăm eforturile și șă ne unim forțele — materiale și spirituale — sub conducerea partidului, în vederea asigurării progresului mai rapid al patriei noastre. (Vii aplauze). Realizările de pînă acum, justețea politicii partidului nostru, dovedită în viață, ne dau garanția că vom realiza aceste obiective, că România se va număra, în curînd, printre națiunile avansate din toate punctele de vedere. (Aplauze puterni
ce ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").Avînd în vedere acest program și perspectivele viitorului, vom înțelege mai bine și preocupările partidului și statului nostru privind îmbunătățirea activității politico-educative, locul important pe care activitatea de educare și de formare a omului nou, constructor al socialismului și comunismului, îl are în întreaga noastră societate. Nici nu se poate concepe progresul general, făurirea socialismului și comunismului fără ridicarea nivelului de cunoștințe generale, politico-ideo- Iogice al întregului popor 1 (A-
plauze prelungite).Dacă tot ceea ce am realizat în țara noastră pe drumul socialismului datorăm oamenilor muncii, atunci și întreaga noastră preocupare trebuie să fie îndreptată spre satisfacerea tot mai deplină a necesităților, atît materiale cît și spirituale, ale tuturor celor ce muncesc din patria noastră. Să punem permanent în ' centrul tuturor preocupărilor omul, educarea lui, ridicarea conștiinței sale, pentru că numai astfel el va putea participa în mod conștient, cu toate forțele, la . făurirea propriului său destin, a propriei sale istorii ! 
(Aplauze puternice, prelungite).In acest proces multilateral de

formare a omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, un loc primordial îl ocupă invățămîntul, ca factor principal de educație și cultură. Prin făurirea omului, nou, cu o conștiință revoluționară ridicată, înțelegem formarea unui om stă- pîn pe tot ceea ce posedă mai bun cunoașterea umană in toate domeniile de activitate. Cînd vorbim de educația socialistă nu înțelegem nici pe departe numai. însușirea unor citate sau unor lozinci generale, ci a totalității cunoștințelor, tehnice, profesionale, științifice și politice. Numai acest tot unitar poate crea omul societății de mîi- ne, constructor al comunismului. 
(Vii aplauze).Pornind de la rolul pe care îl are învățămîntul în societatea noastră,. în anii construcției socialiste au fost luate măsuri și s-au depus eforturi susținute pentru realizarea unui învățămînt dezvoltat din toate punctele de vedere.Sînt cunoscute marile succese obținute de România în dezvol- ■ tarea învățămîntului de toate gradele. Am trecut la învățămîntul general de 10 ani, a cărui generalizare se va încheia în anii 1973—1974. Peste 50 la sută din tineri urmează învățămîntul liceal, iar alții — invățămîntul profesional. Numărul studenților în învățămîntul superior așează România în rîndul țărilor cu un învățămînt universitar dezvoltat.în ultimii ani, statul a făcut eforturi serioase pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului. S-au construit noi școli și instituții de învățămînt superior, cămine, cantine, internate. De altfel, chiar și acest nou centru al învățămîntului tehnic din România — unde ne aflăm acum — este creația ultimului nostru cincinal. Aproape 60 la sută din studenți primesc burse, iar mai mult de jumătate din ei locuiesc în cămine.Grija și preocuparea partidului pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele izvorăsc din înțelegerea clară a faptului că edificarea socialismului, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate nu se poate realiza decît pe baza celor mai noi cuceriri ale gîndirii și ale tehnicii universale, că construcția socialismului trebuie să meargă în strînsă concordanță cu progresul rapid al științei și culturii. (Aplauze puternice).
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LA 3 OCTOMBRIE

ZIUADintre frumoasele tradiții ale țărănimii noastre, ale întregului popor, la loc de cinste se situează „Ziua re- coltei", manifestare amplă care are loc în prima duminică a lunii octombrie. Această zi se sărbătorește sub semnul transformărilor înnoitoare care au loc la sate, prin aplicarea indicațiilor conducerii partidului și statului privind îmbunătățirea conducerii, organizării și planificării agriculturii, a altor numeroase măsuri luate pentru creșterea producției agricole și ridicarea nivelului de trai al țărănimii. Sern- nele care atestă importanța acestor măsuri sinț de fapt recoltele obținute la griu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume și la alte culturi și produse agricole de care este legată nemijlocit îmbunătățirea ' aprovizionării populației.Ziua recoltei este un prilej de bucurie, așa cum este de fapt bilanțul rodnic al eforturilor agricultorilor — mecanizatori, cooperatori, specialiști, dar și un imbold pentru în- zecirea eforturilor în scopul strîngerii la timp și fără pierderi a culturilor tirzii, asigurării tuturor condițiilor pentru realizarea unei producții mari de

(Continuare în pag. a III-a)

RECOLTEIgrîu și alte cereale de toamnă in anul viitor. In acest sens se relevă hotărirea și entuziasmul cu care lucrătorii ogoarelor în spiritul tovarășului Ceaușescu, general al nostru, adresată comitetelor județene de partid, organelor și organizațiilor'de partid din agricultură, consiliilor populare comunale, organelor agricole, tuturor oamenilor muncii de la sate. Desigur, întrucît campania agricolă se află in plină desfășurare, trebuie să continue cu intensitate sporită acțiunile pentru strîngerea, transportul și depozitarea întregii recolte, astfel ca nimic din producția acestui an să nu se piardă, să se acționeze cit mai energic pentru terminarea în- sămînțării griului în condiții superioare calitativ oricăruia dintre anii precedenți. Munca avîntală prezintă, s-ar putea spune, specificul sărbătoririi Zilei recoltei în acest an. Totodată, in comune și sate vor fi organizate adunări populare, manifestări cul- tural-artistice, serbări cîmpenești, întreceri sportive. Cu acest prilej vor fi evidențiați membrii cooperatori, mecanizatorii, lucrătorii și specialiștii care

acționează scrisorii Nicolae secretarul partidului

au adus un aport deosebit la obținerea de recolte sporite și de producții mari în creșterea animalelor.Ziua recoltei reprezintă un prilej de sărbătoare și a oamenilor muncii de la orașe, pentru care continuă eforturile de îmbunătățire a aprovizionării cu legume, fructe, struguri, . cartofi și alte produse agroalimenta- re, se organizează expoziții agricole cu vîn- zare, programe cultu- ral-artistice și sportive dedicate parade ale ________ ,parcuri de distracții etc. In Capitala patriei noastre se vor amenaja expoziții de prezentare și desfacere a produselor agricole în toate piețele, iar în halele Obor se organizează tradiționalul Tîrg de toamnă.Sărbătorirea Zilei recoltei constituie o amplă manifestare a încrederii și hotărîrii nestrămutate a țărănimii de a înfăptui politica înțeleaptă a partidului și statului nostru de a consolida cooperativele agricole, de a dezvolta baza tehni- co-materială și de a a- sigura utilizarea mai eficientă a acesteia în toate unitățile agricole, de a face totul pentru înflorirea agriculturii socialiste românești.

sărbătorii, recoltei,
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar, general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republica Socialiste RomâniaBUCUREȘTIDragi tovarăși,

in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și guvernului Republicii Populare Bulgaria, în numele întregului popor bulgar și al .xioșțru personal exprimăm cele mai cordiale mulțumiri pentru urările pe carev-ni le-ați adresat cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub fascism și capitalism.Sîntem convinși că relațiile de prietenie. tradițională și colaborare dintre țările noastre vecine, membre ale Tratatului de la Varșovia și ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, se vor întări și dezvolta tot mai mult pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor bulgar și român, al întăririi ■ unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei păcii în întreaga lume.Folosim acest prilej pentru a vă ura dv. și poporului frate român noi succese în construirea socialismului, spre binele și fericirea patriei dumneavoastră.
TODOR JIVKOV STANCO TODOROV

Prim-secretar al Comitetului Central Președintele
al. Partidului Comunist Bulgar Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale AHMED SEKOU TOURE ’
Președintele Republicii GuineeaLa cea de-a XIII-a aniversare a proclamării independenței Republicii Guineea, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre calde felicitări, precum și sincere urări de sănătate și fericire personală, iar poporului guineez prieten mult succes în lupta pentru dezvoltarea economică și socială a patriei sale, pentru apărarea independenței și suveranității naționale.Cu înaltă considerație,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Mitingul de pe marele platou din faja noului Institut politehnic
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu prezent în mijlocul
' ■ ■ ■ 1

studenților și cadrelor didactice
Inaugurarea noului an de Invăță- mînt universitar a prilejuit, ieri, o nouă și fructuoasă întîlnire a secretarului general al partidului cu studenții și cadrele didactice din instituțiile de învățămint superior din București.în vizita la Universitate, la Conservatorul „Ciprian Porumbescu11, la Institutul politehnic, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășii /Dumitru Popa, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Miron Con- stantinescu, Miu Dobrescu, Ion Pă- țan. De asemenea, au participat Mircea Malița, ministrul învățămin- tului, Dan Marțian, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele 'tineretului. Traian Ște- fănescu, președintele Uniunii Asociațiilor Studențești din România.Vizita secretarului general al partidului, a celorlalți conducători de partid și de stat, in facultăți, in prima zi de activitate în Sălile de cursuri și amfiteatre, constituie o majoră expresie a prețuirii pe care partidul

- Realizări și perspective 
ale învățămintului superior chimicFacultatea de chimie a Universității București. Trecerea conducătorilor de partid și de stat spre a- ceastă unitate de învățămint superior este întîmpinată de mulțimea de studenți reunită în prima zi a anului universitar, ca și de trecătorii aflați la această oră pe străzile învecinate Splaiului Independenței, cu calde ovații, cu aclamații puternice. Secretarul general al partidului, ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de prof. dr. docent Jean Liveșcu, rectorul Universității București, de prof. dr. Dumitru Negoiu, decanul Facultății de chimie, de reprezentanți ai comitetului de partid al facultății, de membri ai corpului profesoral și de conducători ai asociațiilor studențești.Studenții intonează „Gaudeamus igitur11, cîntece patriotice. Grupuri de tineri și tinere oferă buchete de flori.Decanul facultății înfățișează succint preocupările corpului didactic și studenților în direcția legării învă- țămîntului chimic superior de practica industrială, de cerințele tot mai mari și mai diverse ale economiei naționale. Astfel, in colaborare cu Ministerul Industriei Chimice și Institutul central de cercetări chimice, au fost elaborate o serie de procedee tehnologice noi în domeniul catalizei și catalizatorilor, rezultate ce-și găsesc aplicarea în procesele de producție în combinatele de la Cra- io.va, Brazi, Onești. în laboratorul de chimie tehnologică. și catalize este prezentată o microstație pilot, de concepție și realizare proprie, joen- tru producerea, după un procedeu nou, a butadienei. Catedra de chimie organică a obținut frumoase rezultate în cercetările avînd ca scop valorificarea subproduselor provenind de la fabricarea fenolului și acetonei. Este demn de remarcat faptul că prin investigațiile întreprinse în această direcție s-au obținut substanțe deosebit de valoroase care înlocuiesc produse scumpe de import. Mai mult, s-a ajuns la sintetizarea unor substanțe cu totul noi. în colaborare cu Institutul de Fizică Atomică, se realizează cercetări în domeniul a- tomilor marcați. Importante succese s-au obținut și în alte com

Predarea științelor sociale 
la nivelul înaltelor exigențe

ale prezentuluiStudenții umaniști de Ia facultățile de filozofie și drept îi primesc pe secretarul general al partidului, pe ceilalți conducători de partid și de stat, tot așa de călduros, entuziast, ca și colegii lor chimiști. Se scandează lozinci, se intonează imnuri ale tineretului, se aclamă „Ceaușescu- P.C.R. !“, „Ceaușescu și studenții !“. Monumentala scară ce conduce spre intrarea principală a edificiului este flancată de băieți și fete în costuma 

și statul nostru, întregul popor o acordă școlii superioare, rolului ei important in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Dialogul purtat ieri de secretarul general al partidului cu profesorii, cu studenții, ca și intîlnirea din ziua precedentă cu cadrele didactice și elevii din școli de toate gradele din Capitală, s-a desfășurat sub semnul cerințelor perfecționării activității in- structiv-educative, modernizării metodelor de predare, ancorării tot mai temeinice a întregului proces de în- vățămint în realitatea vie și dinamică a producției, a- vieții. într-o unanimă adeziune la îndemnurile și recomandările secretarului general, cadrele didactice și studenții și-au exprimat hotărirea nestrămutată de a ridica pe noi trepte predarea și însușirea cunoștințelor, de a incorpora în cursuri și lecții, în cunoștințele asimilate tot ceea ce este înaintat și nou în gîndirea, știința și cultura contemporană.

partimente de cercetare, precum extragerea bariului din minereuri indigene, obținerea de materiale refractare, realizarea unui porțelan cu proprietăți superioare pentru instalații sanitare, noi procedee de fabricare a aldehidei formice, de desulfurare a metanului. Unele din realizările cercetătorilor chimiști au fost brevetate ca invenții.La laboratorul de chimie organică în care-și desfășoară activitatea studenții, secretarul general se interesează de ponderea lucrărilor practice în ansamblul planului și programelor de învățămint și recomandă sporirea volumului de timp afectat activităților de laborator, experiențelor, însușirea, pe calea practicii, a cunoștințelor științifice fiind modalitatea cea mai adecvată de studiu în domeniile multiple ale chimiei.Preocuparea față de această problemă, la un plan mult mai cuprinzător, a constituit obiectul dialogului final cu cadrele de conducere ale facultății. Subliniind din nou marea Însemnătate pe care o prezintă legătura -organică dintre învățămint, cercetare și producție in pregătirea de cadre superior instruite, secretarul general a recomandat ca noua construcție a facultății să-și găsească amplasarea în zona platformei chimice Dudești. Acolo, de fapt, în ambianța fabricilor și încorporat lor, va trebui să se creeze cel mai mare centru de invățămint al chimiei din țară, un ansamblu integrat : învăță- mint-cercetare-producție. Intr-un a- ■semenea cadru, studenții vor avea create toate condițiile să' învețe și să experimenteze in laboratoarele și cu instrumentarul modern al sectorului cercetare, inclusiv cu cel creat în cadrul facultății, să deprindă aplicarea în fabrică a rezultatelor studiului și cercetării, să conducă procesele de producție. Asemenea condiții vor determina o cotitură hotăritoare in instruirea studenților, care vor fi apți, la sfîrșitul studiilor, să se integreze fără dificultăți, fără perioade de acomodare, în procesul de producție. în cadrul discuțiilor s-a subliniat, de asemenea, necesitatea ca- viitorul mare centru de învățămint al chimiei să treacă și la o microproducție, de 200—300 tone, det sortimente din cele mai felurite.

naționale. Sint ansamblurile folclorice studențești.în intîmpinare se află prof. dr. Vasile Nichita, decanul Facultății de filozofie, cadre didactice ale facultății, reprezentanți ai organizațiilor de partid și tineret.în vastul hol al Universității așteaptă corpul profesoral. Alături de cadre tinere, sînt prezente eminente personalități ale vieții universitare, profesori care, decenii de-a rîndul, 

Primire entuziastă la Conservatorul „Ciprian Porumbescu*

au transmis multor generații de studenți pasiunea pentru știință, sentimentul responsabilității față de cultura noastră națională, față de destinele poporului.Punctul prim al vizitei îl constituie Expoziția de instalații și aparate didactice ce intră în dotarea catedrelor de psihologie, pedagogie și sociologie. Sint, de asemenea, expuse tratate și cursuri universitare. în rindul acestora se remarcă lucrări tratând istoria filozofiei universale și istoria gîndi- rii filozofice și social-politice din România, metode și tehnici de cercetare și sociologie, probleme teoretice și practice ale construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, probleme economice, social-politice ale lumii contemporane etc. Totodată, experiența celor cinci ani care au trecut de la înființarea catedrei și secției de sociologie — perioadă de absolvire a primelor două- promoții -- este concretizată în studii de sociologie economică, urban-rurală, a educației și a culturii.Cabinetul de economie politică al Facultății de filozofie este apreciat ca o încercare insuficient gîndită, ca o nerealizare. Secretarul general al partidului dă, cu acest prilej, o serie de indicații prețioase privind conceperea și modalitățile de realizare a cabinetelor de științe sociale, care sint chemate să ofere prin intermediul unui bogat material vizual — planșe, machete, proiecții, expoziții — posibilitatea îmbogățirii cunoștințelor teoretice ale studenților. în- tr-un fel, asemenea cabinete trebuie să fie adevărate muzee ale trecutului, prezentului și viitorului Civilizației u- mane, gindirii filozofice, să oglindească lupta poporului nostru, tradițiile glorioase ale mișcării muncitorești din România, realizările din a- nii socialismului, să reflecte politica Partidului Comunist Român pe plan intern și extern, succesele în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. De asemenea, în scurtul dialog purtat la finele vizitei în Universitate cu corpul profesoral, tovarășul Nicolae Ceaușescu evidențiază unele idei călăuzitoare pentru activitatea catedrelor de științe socia- 'le, în general, a catedrelor de biologie, de chimie care, și acestea, conceptual, se cer așezate pe baze noi, științifice, moderne.
Opere valoroase, care să cînte 

realitățile României socialisteConservatorul „Ciprian Porum- bescu“ a cunoscut, în anii noștri, o remarcabilă dezvoltare,Corpul profesoral, în frunte . .cu rectorul Conservatorului, prof. Victor Giuleanu, precum și președintele Uniunii Compozitorilor, Ion Dumitrescu, vin în intîmpinarea secretarului general, a celorlalți conducători de partid și de stat.Și aici, ca pretutindeni, studenții fac o primire entuziastă tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimindu-și prin aplauze și urale bucuria de a-1 avea in mijlocul lor, sentimentele de dragoste și recunoștință pentru condițiile minunate care le-au fost create pentru a învăța, pentru a-și desă- virși măiestria artistică. Un cor interpretează cîntece ce slăvesc partidul, patria socialistă.Conducătorii de partid și de stat se opresc, la început, în spațiosul hol, unde se află organizată o interesantă expoziție, ce ilustrează sugestiv realizările obținute de Conservator, atit pe plan, didactic, cit și pe plan științific și artistic. Rectorul asigură pe oaspeți că studenții și profesorii vor munci neobosit pentru a duce la îndeplinire înalta misiune ce le revine de a ridica școala muzicală românească pe noi trepte ale afirmării.Urmează citeva clipe de desfătare artistică, in studioul de operă al Conservatorului, studiou modern, bine dotat. Cu interes, se urmărește un fragment din spectacolul „Fata cu garoafe" de Gheorghe Dumitrescu, operă care redă cu patos lupta eroică a comuniștilor în anii negri ai ilegalității. Interpreții — un mănunchi de studenți. care fac de pe .acum dovada aptitudinilor muzicale — au realizat o montare originală, plină de prospețime. Tovarășul Nicolae Ceaușescu le apreciază talentul, strădania artistică și le urează succese depline în viitoarea lor carieră muzicală.

Sint prezentate, în continuare, cî- teva sectoare de activitate care atestă gradul înalt de modernizare a ..procesului de predare : studioul. de înregistrări și audiții, laboratorul de muzică electronică, laboratorul de cineficare și cel de foniatrie.După vizitarea secțiilor de canto, de violoncel și vioară, unde tinerii se află la cursuri, oaspeții se îndreaptă spre Sala Conservatorului ce poartă, ca un simbol, numele celui mai mare muzician român, George Enescu. Două cunoscute formații simfonice ale Conservatorului, Orchestra Academica și Orchestra Studio, interpretează Rapsodia a Il-a de Enescu, creație în care folclorul, sensibilitatea și bogăția sufletească a poporului nostru și-au găsit o su-
Institutul politehnic să devină 
o uzină a măiestriei tehnice 

și a activității productiveVizita la institutele de învățămint superior din Capitală se încheie la Politehnică — cea mai mare universitate tehnică din țara noastră, in care se pregătesc mai bine de 13 000 tineri. Grupuri de tineri și tinere, studenți, precum și muncitori care lucrează pe șantierul Institutului politehnic, îi însoțesc cu entuziaste aplauze și urale pe oaspeți pină sus, pe dealul pe care se conturează silueta elegantă a noului Centru de calcul al studenților, pe frontispiciul căruia este înscrisă urarea „Bine ați venit, iubite tovarășe Ceaușescu11. Secretarul ge- 

premă și nemuritoare formă de expresie artistică.Apreciind buna organizare a Conservatorului, rezultatele obținute in pregătirea pe baze moderne a studenților, secretarul general recomandă ca în creația muzicală să se facă noi eforturi pentru a împleti valorificarea tradiției bogate din trecut cu crearea unor opere cu un înalt mesaj, care să reflecte viața și aspirațiile poporului nostru, constructor. al socialismului. Totodată, ' în; cadrul discuțiilor s-a desprins necesitatea ca muzicienii să creeze un nou Imn al Republicii, care să slăvească patria socialistă, măreția adîncilor prefaceri înnoitoare de pe pămintul României.La plecare — ca și pe întreg parcursul vizitei — studenții și cadrele didactice salută cu aclamații puternice pe conducătorii de partid și de stat, care le răspund cu căldură. Răsună plin de vioiciune tradiționalul imn studențesc „Gaudeamus igitur11, interpretat de binecunoscuta formație „Madrigal11.

neral este intîmpinat de prof. dr. docent George Bărănescu, rectorul Institutului politehnic din București, și de alți membri ai corpului profesoral. Un grup de studente oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți oaspeți buchete de flori.Sînt de față loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, Octavian Groza, ministrul energiei electrice.însoțindu-i prin încăperile Centrului de calcul, recent terminat, rectorul institutului prezintă performan-

In laboratoarele Facultății de chimie

analiza calculul ' subansamblelor ce intră componența calculatoarelor, a

țele modernelor calculatoare cu care este dotat acest foț. de învățămint științific și de cercetare. Condițiile de lucru deosebite, dublate de priceperea și pasiunea specialiștilor — ingineri, matematicieni, economiști — vor crea posibilități pentru pregătirea cadrelor necesare construcției, utilizării și exploatării calculatoarelor, vor contribui în mod nemijlocit la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid in privința extinderii mijloacelor de calcul în economia națională și prelucrării datelor. Secretarul general este informat că, pe baza contractelor cu întreprinderile, centralele și grupurile industriale, Centrul de calcul va elabora metode, modele și sisteme originale pentru și în _ .unor mașini-unelte, pentru studierea și proiectarea diferitelor tipuri de motoare fabricate de industria noastră, pentru soluționarea • unor probleme practice imediate ale producției, ca și pentru soluționarea unor probleme de gestiune economică a întreprinderilor. Gazdele informează că în curind aici va mai fi instalat un calculator electronic de producție autohtonă.După vizitarea Centrului de calcul, oaspeții se îndreaptă spre laboratoarele de cazane și turbine, care asigură instruirea practică a viitorilor ingineri in domeniul termoenergeti- cii și al mașinilor termice și, în același timp, furnizează energia necesară funcționării celorlalte laboratoare ale institutului. Secretarul general recomandă conducerii institutului ca aceste laboratoare, inclusiv instalațiile care sînt în funcțiune, să fie deservite numai de studenți. Conducătorii de partid și de stat se opresc în fața standurilor pentru încercarea diverselor organe și subansamble de turbine, pentru modelarea focarelor și arzătoarelor, și a altor utilaje de înaltă tehnicitate. Cu ajutorul unei astfel de aparaturi, corpul profesoral de specialitate lucrează acum, împreună cu studenții, la confecționarea unui cazan de mare debit, destinat primei termocentrale românești care va funcționa pe bază de șisturi bituminoase.După ce parcurg laboratoarele Fa

cultății de tehnologia construcțiilor de mașini, intre care cele de scule și mașini-unelte, de tehnologia materialelor, oaspeții se opresc la primele ateliere-școală ale Politehnicii, amenajate în cursul acestei veri. Și aici, ca și in alte instituții de învățămint superior, ele au fost organizate in baza indicațiilor personale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, in vederea asigurării unei strînse legături între invățămint și practică., Dotate cu mașini și utilaje de fabricație românească, ele oferă studenților posibilitatea să-și formeze deprinderile practice de bază nece- ■ sare desfășurării unei activități productive, astfel ca la sfîrșitul studiilor toți absolvenții să cunoască temeinic profesia pentru care s-au pregătit. Apreciind rezultatele de pină acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea ca in aceste ateliere, care pot și trebuie,să devină adevărate fabrici și care vor trebui dotata. cu mașini moderne, să fie realizata prototipuri pentru a fi puse la dispoziția fabricilor și uzinelor, în vederea producerii lor în serie. Pentru aceas- tak este necesar ca activitatea să sa desfășoare pe baza unui plan de producție, iar studenții și cadrele didactice să lucreze organizați pe schimburi. Totodată, se face recomandarea ca, prin aotivitatea comună a unor școli profesionale, licee de specialitate și a. Politehnicii, să se creeze studenților posibilitatea de a deveni instructori la aceste școli, îndeplinind funcții de ajutori de maiștri, maiștri și subingineri, în felul acesta nemaifiind nevoie ca, în orele de practică, să execute operațiuni simple, la nivelul elevilor școlilor profesionale.Ultimul obiectiv al vizitei este Expoziția centrului universitar București, amenajată într-unul din corpurile de clădire ale noului edificiu al Politehnicii, care cuprinde cele mai izbutite lucrări realizate de diferitele facultăți tehnice și din cadrul Universității, precum și interesante panouri și grafice, demonstrînd dezvoltarea celui mai important din orașele noastre universitare.Se află de față președintele Academiei Republicii Socialiste România. Miron Nicolescu, rectorii institutelor de învățămint superior din Capitală. Sint prezentate astfel cele mai de seamă construcții din ultimii ani pentru tineretul universitar : Politehnica, Institutul botanic, Centrul de calcul economie și cibernetică economică, noile pavilioane ale Aeademiei de studii economice, ale Conservatorului „Ciprian Porumbescu11, Institutului de arhitectură „Ion Mincu11, Institutului agronomic „Nicolae Băl- cescu11 și altele, pentru care statul a alocat, în perioada 1966—1971, aproape 711 milioane lei. Mai multe diagrame relevă creșterea permanentă a bazei materiale, Din 1950 și pînă în prezent, bunăoară, numărul" locurilor în cămine și cantine, ca și cel al bursierilor, a devenit de aproximativ trei ori mai mare.Exponatele, competența lor tehnică atestă gradul înalt de pregătire al studenților. Atrag atenția multitudinea lucrărilor prezentate : agregate de prelucrare, aparataje de control de înaltă precizie, bunuri de larg consum, proiecte și machete ale u- nor construcții industriale și de locuințe, produse ale agriculturii, precum și materiale didactice în rîndul cărora distingem calculatoarele electronice elaborate de viitorii politehnicieni, cu concursul profesorilor lor. Lingă exponatele cu caracter tehnic se etalează privirilor tapiserii inspirate din motive folclorice, obiecte de uz casnic confecționate din ceramică, realizate de studenții Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu11.Indicația dată de secretarul general — „perfecționarea și legarea invăță- mîntului de practică este o problemă esențială pentru realizarea unui invățămint eficient de înaltă ținută științifică11. — este ilustrată prin prezentarea grafică a contractelor de' colaborare încheiate între institutele de învățămint superior și întreprinderi industriale. în 1970, de pildă, Institutul politehnic a realizat 265 astfel de contracte ce au adus beneficii în valoare de 24 500 000 lei.Conducătorii de partid și de stat felicită pe studenți și pe dascălii lor, pe organizatorii expoziției.
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(Urmare din pag. I)Este evident că creșterea impetuoasă a forfelor de producție, crearea, în cursul actualului cincinal, a circa 1 700 noi unități industriale, dezvoltarea agriculturii, a științei, a construcțiilor de locuințe și de așezăminte social-cultu- rale, cer un număr sporit de cadre cu studii superioăt'e, liceale și profesionale pentru toate seqtoa- rele de activitate.în cincinalul în care ne găsim va trebui să intre în procesul producției industriale peste un milion de noi oameni. Aceasta presupune, de asemenea, eforturi serioase pentru. asigurarea și formarea cadrelor de muncitori cu o înaltă cal’- ficare, atit din punct de vedere al culturii generale cît și tehnice.Reamintesc toate acestea pentru a înțelege mai bine locul /și răspunderea pe care le are învățămîn- tul — Ministerul învățămîntului. ministerele economice, universitățile, politehnicile. toate școlile din țara noastră — în formarea cadrelor pentru diferitele sectoare de activitate.• Rezultatele pe care le-am obținut pînă acum le putem aprecia ca bune, cu toate neajunsurile care mai sînt încă în acest domeniu. Fără îndoială că învățămîn- tul nostru de toate gradele a a- dus și aduce o contribuție de mare însemnătate la formarea cadrelor, la asigurarea economiei și a celorlalte sectoare de activitate cu oameni cu o bună pregătire și o înaltă conștiință.Iată de ce doresc să adresez, cu acest prilej, felicitări tuturor cadrelor din învățămîntul românesc pentru activitatea- pe care au depus-o și o depun in vederea realizării marilor sarcini dc răspundere, nobile, pe care le au în societatea noastră socialistă. (A- plauze puternice).De asemenea, aș dori să menționez, la această adunare populară, faptul deosebit de îmbucurător că în ultimii ani tineretul șcjolar, studenții patriei noastre obțin rezultate tot mai bune la învățătură, că absolvenții institutelor de învățămînt superior se prezintă an de an cu o tot mai bunii pregătire, aducînd o contribuție de preț la întreaga activitate ce se desfășoară în patria noastră.Iată de ce doresc să felicit, de asemenea, tinerelul nostru școlar și .universitar pentru activitatea și eforturile pe care le depune spre a-și însuși noile cunoștințe in 1oate domeniile de activitate. (A- plauze puternice, prelungite).Desigur, dacă af l i Vă.'ne orientăm numai după rezultatele bune de care am Vorbit, am putea să ne declarăm mulțumiți. Dar știți bine că noi sîntem comuniști, sîn- tem revoluționari și dorim întotdeauna să asigurăm un progres mai rapid al societății noastre socialiste. Considerăm că tot. ceea ce am realizat, tot ceea ce este bun în activitatea noastră trebuie să servească ca bază de plecare pentru a realiza un avînt și mai puternic al societății, deci și al învățămîntului. lată ,de ce, apreciind rezultatele bune pe care le ave'm, nu putem trece peste faptul că în învățămînt mai există o serie de lipsuri și neajunsuri, că se impun măsuri hotărîte, ferme, pentru înlăturarea lor și ridicarea nivelului general al școlii, deoarece numai astfel ea va putea răspunde în bune condiții exigențelor crescînde ale societății noastre în plină dezvoltare, se va putea asigura ca învățămîntul nostru să meargă în pas cu cuceririle revoluției tehnico-științifice mondiale.Considerăm că avem creată o bună bază materială, că dispunem de cadrele și forțele necesare pentru a ne propune să obținem în- tr-un timp scurt lichidarea neajunsurilor care se mai manifestă în învățămîntul nostru, pentru ridicarea lui la nivelul dezvoltării științei și culturii, al cerințelor societății noastre socialiste.In acest context, aș dori să menționez că trebuie să avem permanent în vedere că, pe măsura ridicării gradului general de cultură al oamenilor muncii, a dezvoltării forțelor de producție și introducerii cuceririlor științei și tehnicii in toate ramurile de activitate, se intensifică și procesul de dispariții' treptată a deosebirilor esențiale dintre munca intelectuală și cea. manuală, de apropiere între muncitori .și intelectualitate. Acest proces are loc pe baza ridicării generale a nivelului de Cunoștințe și de cultură al întregului nostru popor. Avînd in vedere că după 1980—1985 se vor crea condiții ca întregul tineret să urmeze un învățămînt e- chivalent liceului, ne putem da seama cît de mult se va accentua acest proces în «iilor. Această perspectivă impune măsuri toarte serioase pentru mai buna organizare și desfășurare a procesului de învățămînt, pentru legarea lui strînsă de viață, de practica activității din toate sectoarele. în această perspectivă trebuie să vedem cum trebuie să arate omul de mîine 1 Intensificarea procesului de apropiere între munca manuală și cea intelectuală va duce la omogenizarea și mai puternică • a societății noastre socialiste, la apropierea între diferitele categorii sociale, la formarea unui om al muncii de tip nou, înarmat cu cele mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, cu 
o înaltă conștiință socialistă, participant activ, conștient, la făurirea propriului său destin — destinul comunismului. (Aplauze puter- hice).In acest context, va crește și mai mult rolul clasei muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre — înțelegînd prin clasa muncitoare ceea ce am spus mai 

înainte, oameni ai muncii de tip nou, clasă care se deosebește acum fundamental de clasa muncitoare din regimul burghezo-moșieresc, pentru că este o clasă stăpînă, proprietară a mijloacelor de producție, este conducătoarea societății, ea fiind aceea .care, în fond, întruchipează națiunea noastră socialistă. (Aplauze puternice, prelungite). In această nouă clasă muncitoare se vor uni — și aș putea spune — se vor contopi treptat toate celelalte categorii sociale.Intelectualul de mîine, ieșit din rîndurile oamenilor muncii trebuie să fie legat prin toate firele sale de popor, să participe activ la opera de edificare a societății noi, corespunzător cunoștințelor care se pun într-un domeniu sau altul de activitate.In fond, va fi vorba nu atît de mari deosebiri în ce privește nivelul de cunoștințe, ci de diviziunea rațională a muncii în procesul producției sociale, pentru că muncitorul de mîine se va apropia mult de intelectualul de mîine, din toate punctele de vedere. De altfel, chiar în prezent, dacă privim activitatea din unele domenii — și o să mă refer la cercetarea științifică — se poate observa că rezultatele cele mai bune se obțin acolo unde omul de știință, cercetătorul lucrează împreună cu tehnicianul, cu muncitorul de înaltă calificare ; acest fel de cercetare constituie astăzi motorul principal al dezvoltării României socialiste. (Aplauze puternice), lată de ce munca — factorul de bază al progresului societății omenești — va deveni indispensabilă pentru fiecare membru al societății. Rolul învățămîntului este tocmai de a pregăti tineretul patriei noastre pentru a putea ocupa un loc de cinste și de onoare în procesul producției materiale și spirituale.Tineretul trebuie să fie un participant activ ia realizarea procesului de apropiere și omogenizare a societății noastre socialiste : el este chemat să-și însușească tot. ce se realizează mai avansat în știință și tehnică, în toate domeniile de activitate. Numai așa el va putea să se încadreze, într-un timp scurt, în procesul producției, să aducă o contribuție tot niai' activă Ia făurirea societății socialiste multilateral. dezvoltate, la edificarea comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite)Toate aceste perspective ale societății .noastre, cit și revoluția te hnico-șt 1 in ți fi că con temporană, impun realizarea unui învățămînt receptiv la tot. ceea ce este nou -în cunoașterea umană, capabil să e.dAice pe ele.vj „și studenții,, sări înarmeze cu toate aceste cunoștințe. să-i pregătească pentru muncă, pentru viață. Iată de ce este necesar. să realizăm cu mai multă fermitate măsurile privind legarea strînsă a învățămîntului cu practica. eu producția.Despre aceste probleme s-a vorbit nu o dată. Plenara Comitetului Central, elaborînd Directivele cu privire la dezvoltarea învățămîntului. s-a preocupat, de asemenea. pe larg, de aceste aspecte ale școlii românești. S-au obținut, fără nici o îndoială, unele realizări, dar ele sînt departe de a ne putea mulțumi. Iată de ce a apărut necesitatea de a analiza ceea ce s-a realizat, de a stabili măsuri suplimentare, avînd în vedere înfăptuirea acestui deziderat de importanță esențială pentru învățămîntul nostru.în această direcție, trebuie să pornim, în primul rînd, de la necesitatea de a considera învățămîntul, cercetarea și producția ca un proces unitar, inseparabil, în formarea specialistului de mîine. De aceea, s-a trecut la realizarea dublei subordonări a învățămîntului tehnic și de specialitate, s-au prevăzut, măsuri pentru o conlucrare mai strînsă între învățămînt, institutele de cercetare și unitățile industriale de producție. Trebuje să acordăm o atenție deosebită rezolvării într-un timp scurt a problemei dotării corespunzătoare a laboratoarelor cu aparatură modernă, cu microinstalații care să reprezinte imaginea utilajelor moderne din producție. Să dotăm și să organizăm noi ateliere in cadrul facultăților și institutelor. să perfecționăm practica in producție, în sensul de a face ca. realmente, studentul să poată efectua orice operații concrete în procesul de producție, să nu fie doar un simplu asistent.Ținînd seama de numărul mare de instalații moderne, de tehnicitatea și complexitatea lor. apare necesar ca unele cursuri să fie organizate direct la fala locului, spre a se putea astfel explica cît mai bine studenților modul de funcționare a noilor instalații și complexe industriale. Trebuie să ne propunem —■ așa cum am mai' subliniat și in trecut — ca la terminarea cursurilor învățămîntului superior absolvenții să posede și cunoștințe practice la nivelul unui t.înăr muncitor calificat. Numai îmbinînd cunoștințele teoretice cu cele practice, tînărul specialist va putea să se încadreze 'rapid în procesul de producție, să aducă o contribuție mai mare la realizarea sarcinilor unităților unde urmează să lucreze. Dar chiar și pentru tinerii care urmează să lucreze în învățămînt sau în munca de cercetare, însușirea cunoștințelor practice reprezintă o necesitate, o condiție ca ei să-și poată îndeplini în bune condiții obligațiile ce le revin.Am vizitat astăzi unele facultăți la Universitate și la Institutul politehnic. Aș dori să menționez că mi-a produs o deosebită plăcere să constat că — la unele facultăți, bineînțeles — au început să se a- plice cu mai multă fermitate măsurile privind' legarea învățămîntului de practică. Am constatat- asemenea preocupări atît la 

Facultatea . de chimie a Universității, cît și la cele două facultăți pe care le-am vizitat aici, și în mod deosebit la Facultatea de .tehnologia construcțiilor de mașini. Este adevărat că dotarea cu mașini a atelierelor acestor facultăți s-a făcut de cîteva săptă- mîni —' deci abia a început — dar faptul că sînt dotate de acum cu zeci de mașini moderne, că în ele vor putea să lucreze efectiv studenții reprezintă un pas important. Trebuie să considerăm însă toate aceste măsuri numai un început și să facem ca în practică aceste ateliere să devină mici uzine în stare să realizeze orice produs. Vorbind de Politehnică, și ținînd seama că aici lucrează circa 1 400 de cadre didactice, deci 10 la sulă din totalul cadrelor didactice din învățămîntul universitar din România — ceea ce reprezintă o forță uriașă — aș putea spune că atelierele- ei trebuie să devină nu numai ateliere-școală, ci ateliere de cercetare care să realizeze prototipuri de mașini moderne și să le pună la dispoziția uzinelor constructoare de mașini spr-e a fi produse în serie. Iată ce. dorim noi de la politehnica românească 1 (Aplauze puternice)Am vizitat, de asemenea. Conservatorul și am constatat cu plăcere buna organizare a activității de învățămînt, cît și preocuparea pentru promovarea muzicii românești.După cum știți, problema organizării atelierelor, a laboratoarelor este .cel puțin în aceeași măsură valabilă și pentru liceele și școlile de cultură generală. Tn această privință, au fost luate încă din acest an un șir de măsuri ca.re să asigure ca, pînă în 1972—1973. toate școlile noastre să dispună de laboratoarele și atelierele necesare.Am vizitat ieri cîteva din a- ceste școli — atît școli profesionale. cît și licee tehnice și licee de cultură generală. Trebuie să menționez cu satisfacție la această adunare. — unde știu că participă și elevi — că este un începui bun. există un entuziasm general și, de pe .acum, s-au obținut o serie de rezultate pozitive. Desigur. în cîteva luni nu se puteau rezolva toate problemele, dar felul în care cadrele didactice s-au preocupat în această perioadă de organizarea atelierelor, cu concursul întreprinderilor, felul în care elevii înșiși au jjjutat la organizarea atelierelor, în care i-am găsit muncind, ne dă le- Yneiul să afirmăm că. intr-adevăr, învățămîntul nostru general se află pe un drum ,bun-., Nu mai vorbesc de școlile profesionale și liceele tehnice : am menționat chiar și ieri, dar vreau să menționez și la această adunare, că din ițele trei licee vizitate, pe primul plan se plasează centrul școlar aparținînd Ministerului Industriei Ușoare — care poate li luat drept, un model de legare a învățănriîntului de practică. Să nu se supere tovarășii universitari, dar și ei l-ar putea vizita și, desigur. ar. putea trage multe învățăminte. firește, la nivelul care trebuie asigurat in facultăți. Centrul școlar aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini s-a plasat pe locul II, deși eu aș fi dorit să fie pe locul întîi. Dar întrecerea este întrecere 1 Industria energetică — care, așa cum se prevede în programul nostru, trebuie să stea pe locul 1. asigurînd energia necesară țării —, din punct de vedere al organizării școlii se află pe locul III ; totuși, și liceul energetic, pe care l-am vizitat, este bine organizat, dar consider că are încă, mult de făcut.Subliniez aceasta pentru că ne propunem, după cum cunoașteți, ca în următorii ani liceele tehnice să înregistreze o puternică dezvoltare. Vrem să. asigurăm ca toți cei care vor intra în facultăți să fie de fapt absolvenți ai liceelor tehnice ; în felul acesta ei vor intra în învățămîntul superior cu cunoștințele necesare din domeniul respectiv de activitate, iar-în atelierele universității sau institutelor nu vor mai efectua o muncă primară —' cum am văzut chiar astăzi — ci vor putea lucra în anul I ca ajutor de maistru, în anul II ca maistru, în anul III > ea inginer, conducted un atelier. în acest fel, atunci cînd termină universitatea sau politehnica, absolventul va ști să conducă nemijlocit un sector de activitate. Atunci vom avea ingineri și specialiști buni — și noi asemenea cadre vreni să avem, în felul acesta vrem să organizăm învățămîntul nostru in actualul cincinal. Cred că este un deziderat pe care îl aprobați și dumneavoastră — cadrele didactice și studenții — și pe care îl aprobă întreaga noastră națiune socialistă. (A- plauze puternice, prelungite).Consider că în domeniul învă- țămîntului tehnic de specialitate avem condiții, bune ca, într-adevăr, începînd din acest an universitar, și în următorii 2—3 ani să realizăm o transformare radicală, ca să spun așa — r^vo’luțâonară, în sensul ridicării. învățămîntului 'la nivelul cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane.Așa cum am arătat la consfătuirea cu cadrele din ' domeniul activității ideologice, este necesar să luăm măsuri hotărîte te vederea îmbunătățirii învățămîntului din domeniul științelor sociale — istorie, filozofie și altele. Trebuie să asigurăm predarea disciplinelor de la științele sociale pe baza concepției materialist-dialeetice despre lume.' să creăm posibilitatea ca studenții să poată înțelege dezvoltarea și schimbările care au avut și au loc te lume. Este nece

sară organizarea unor cabinete și centre de documentare, care să ajute pe studenți la înțelegerea diferitelor evenimente din istorie, din filozofie Și din alte domenii de activitate.Am vizitat și facultatea de filozofie, dar sînt nevoit, și de data aceasta, să mă declar nesatisfăcut pe deplin de ! ceea ce am văzul. Dacă la facultățile tehnice așa cum am mai arătat, am constatat lucruri bune, aici aproape că nu se văd măsurile menite să pună acest învățămînt pe alte baze. Am spus, de altfel, acolo că ceea ce s-a făcut în această privință, ținînd seama că acum se socotește te microni, reprezintă un micron sau a zecea parte dintr-un micron. Mai este, încă mult de făcut pentru a ridica învățămîntul social din universitățile noastre la nivelul cerințelor actuale, și — ca să spun așa — să ajungă cel puțin la nivelul învățămîntului tehnic.De asemenea, este necesar să acordăm o atenție mai mare disciplinelor sociale și politice care se predau în întregul nostru învăță- minl. Am mai vorbit despre aceasta. au fost luate unele, măsuri și sper ca ele să se reflecte in practică. Este de înțeles că specialistul de mîine, în orice domeniu de activitate ar lucra, trebuie să posede și cunoștințele sociale și politice necesare pentru a putea fi un participant activ ,1a conducerea întregii vigți socia.l-economice.După cuin se știe, ne preocupăm de perfecționarea .continuă a conducerii activității economicorsocia- le, de crearea cadrului organizatoric pentru participarea tot mai activă a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății. In țara noastră are loc un proces continuu de dezvoltare și adîncire a democrației socialiste care presupune participarea conștientă a maselor populare, a întregului popor, la e- laborarea politicii interne și externe, la înfăptuirea în viață a acestei politici. Este de înțeles că a- ceastă participare, tot' mai activă, și exercitarea' în fapt a acestor / drepturi cer un om cu un ridicat nivel de cunoștințe filozofice și politice. în stare să înțeleagă evoluția societății, să contribuie la elaborarea căilor ei de dezvoltare.In același timp, nu trebuie să uitam că. se mai fac încă simțite anumite rămășițe ale vechilor concepții burgheze, că este necesar ca în procesul dezvoltării societății socialiste să ducem o luptă hoță- filă împotriva concepțiilor retrograde, reacționare, pentru afirmarea principiilor eticii și echității socialiste, a relațiilor noi dintre oameni?' bazate pe (igâlitifte:'"pfe prietenie și colaborare — 'principiile comuniste. (Aplauze puternice). Nu trebuie să uităm nici un moment că sîntem comuniști, că am pornii la transformarea revoluționară a lumii și că aceasta ne cere să veghem permanent la afirmarea în toate domeniile de activitate a concepției și principiilor comuniste. Trebuie să avem permanent în vedere că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. construirea comunismului au loc în condițiile luptei împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat. pentru promovarea și afirmarea noului, că întărirea rolului conducător al partidului în societate presupune tocmai a ține permanent seama și a înțelege I ce este nou și corespunde dezvoltării sociale, a mobiliza masele largi de oameni ai muncii, să acționeze în mod conștient pentru înlăturarea" vechiului, pentru a deschide calea afirmării noului în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice, prelungite).Numai așa partidul își va putea -îndeplini în bune condiții rolul său de forță politică conducătoare, numai așa se va putea face ca unele " contradicții care se manifestă în societate să nu devină Ia un moment. dat contradicții antagoniste, să ducă la conflicte și la zdruncinări în viața socială.După- cum am mai spus, tineretul reprezintă schimbul de mîine : lui îi revine sarcina de a asigura mersul înainte al patriei noastre spre comunism. Tată de ce el trebuie să fie înarmat atît cu cunoștințe științifice, tehnice cit 

și cu cunoștințele cele mai a- vansate din domeniul științelor sociale, deoarece numai așa el va putea fi permanent un participant activ la afirmarea și dezvoltarea noului, la lupta împotriva vechiului, la transformarea revoluționară a societății. (Aplauze puternice).Numai înarmat cu concepția cea mai înaintată despre lume și viață, cu materialismul dialectic și istoric, omul societății socialiste va putea înțelege bine atît problemele dezvoltării interne, cît și cele ale vieții internaționale, va putea să asigure, in toate împrejurările, găsirea și elaborarea celor mai bune soluții care să corespundă necesităților sociale, progresului societății socialiste și comuniste.Desigur, la activitatea poli ti co- îdeologică de înarmare a oamenilor muncii, a tineretului patriei’noastre cu cele mai noi cunoștințe, de for-- mare a conștiinței socialiste trebuie să contribuie toate forțele societății noastre, dar învățămîntului îi revine, după cum am mai spus, un rol de mare însemnătate — și el trebuie să-și îndeplinească te cele mai bune condiții această înaltă misiune a sa.Pornind de la aceasta, trebuie să înțelegem și răspunderea cadrelor didactice din întregul nostru învățămînt. Atît învățătorul, cît și profesorul inclusiv profesorul universitar. trebuie să fie un educator in sensul cel mai larg al cuvîntului. £1 trebuie să asigure atît predarea cunoștințelor de specialitate pe .baza celor mai noi cuceriri, cît și înarmarea tînărului cu cunoștințe sociale, educarea lui, pentru a deveni un bun cetățean al patriei, un bun constructor al socialismului și comunismului. Iată de ce este necesar să fie luate măsuri pentru ca toate cadrele didactice să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile pe care le au. Vreau să-mi exprim convingerea că profesorii. cadrele noastre didactice din toate ramurile învățămîntului vor răspunde cu cinste acestei nobile misiuni. (Aplauze puternice).Dacă m-am referit la diferite aspecte pozitive și la ,unele lipsuri din învățămîntul nostru, cred că este de înțeles că ele privesc și munca organizațiilor noastre de partid, atît județene cît și orășenești, precum și munca organizațiilor de partid din unitățile respective. De aceea, nu doresc să mă mai refer concret la unele neajunsuri ale muncii organizațiilor de partid din învățămîntul nostru universitar. Dacă unele măsuri in domeniul învățămîntului s-au aplicat și se aplică cu i'ntfrztere 'nu •'puteni să n'u!'î':ațra- gem atenția că pentru aceasta răspunde și comitetul universitar de partid, răspund și organizațiile de partid respective, pentru că n^au acționat și nu acționează cu toată fermitatea. Iată de ce se impune .și în această direcție îmbunătățirea muncii organizațiilor noastre de partid, care trebuie .să pună in centrul activității lor unirea eforturilor tuturor membrilor de partid din cadrul învă- țămîntului superior, realizarea misiunii ce revine învățămîntului. .' Nu vreau să critic și U.T.C.-ul. îi spun numai să se ducă să vadă cum a organizat o organizație de pionieri activitatea de educație la o școală generală. Nu se poate admite ca organizațiile noastre studențești, universitare să se găsească in coada muncii educative. Ele au datoria să fie în primele, rînduri, să devină cu adevărat organizații de tineret revoluționare, militante pentru educarea comunistă a tineretului. (Vii a- plauze).Este necesar să acordăm o mai mare atenție activității organizațiilor de tineret, muncii politice desfășurate de aceste organizații pentru unirea forțelor întregului nostru tineret și educarea lui politică spre a înțelege marea răspundere pe. care o are în fața societății, spre a fi conștient de necesitatea de a nu precupeți nici un efort pentru a-și însuși cunoștințele necesare, atît profesionale cît și politice.Așa cum am arătat și la consfătuirea cu cadrele din domeniul 

muncii ideologice, se impune îmbunătățirea activității tuturor celorlalte sectoare ; prăsa, cinematograful, teatrul, radio-ul, televiziunea, . literatura trebuie să-și u- nească eforturile pentru a contribui la realizarea acestui deziderat.Comitetele orășenești și județene de partid trebuie să acorde' o mai mare atenție bunei desfășurări a procesului de învățămînt sub toate aspectele, să exercite un control și o îndrumare permanente, conside- rînd aceasta drept una din sarci-’ nile lor de mare răspundere. Comitetelor județene și orășenești de partid, organizațiilor de partid le revine misiunea de a uni și folosi toate aceste mijloace în scopul realizării țelului nobil de mare răspundere al formării omului nou cu o înaltă conștiință socialistă și comunistă. (Aplauze puternice).Toate măsurile luate de guvern și partid în domeniul învățămîntului și al educației politico-ideo- logice urmăresc realizarea în cele mai bune condiții a acestui scop unic, inseparabil de obiectivul dezvoltării orînduirii no.astre socialiste și\ fără de care nu se poate concepe' făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cons- ’ truirea societății comuniste.Trebuie să se înțeleagă de toată lumea că este necesar să asigurăm mersul înainte. în mod armonios, în toate sectoarele de activitate, că rămînerea în urmă, fie a bazei materiale, a dezvoltării forțelor de producție, fie a științei, culturii, a conștiinței socialiste, poate produce greutăți în dezvoltarea întregii noastre societăți. Trebuie să pornim cu toții de Ia răspunderea care o avem față de societate, față de viitorul națiunii noastre socialiste și să acționăm în așa fel îneît să ne îndeplinim în condiții cît mai bune obligațiile ce ne revin acolo unde lucrăm. (Aplauze puternice), îmi exprim deplina convingere că organizațiile noastre de partid și de tineret dispun de tot ceea ce este necesar și vor acționa în așa fel îneît să realizeze cu su’cces tot ceea ce âu de înfăptuit ân vederea îmbunătățirii activității politico- educative și ridicării nivelului genera}, al învățămîntului din patria noastră.Doresc să mă adresez și cu acest prilej tineretului, îndeosebi tinerilor elevi și studenți : Voi. care vă găsiți ’ astăzi pe băncile școlii, constituiți schimbul de mîine chemat să continue cele mai înalte tradiții revoluționare de luptă socială și națională ale partidului" nostru, de luptă pentru socialism ; voi va. trebui să asigurați dezvol- ta-re’â- mai departe a forțelor de 'producție, perfecționarea relațiilor ne producție și a întregii activități economico-sociale, ridicarea patriei noastre pe noi culmi 1 Vouă vă va reveni sarcina de a ridica România pe culmile civilizației moderne, pe culmile luminoase ale socialismului IPentru a putea să vă îndepliniți mîine această misiune de înaltă,' răspundere trebuie să vă pregătiți astăzi, să învăța.ți, să învățați, să împletiți învățămîntul cu munca, cu practica, cu viața 1 Numai așa veți putea fi în stare să continuați, pe o treaptă superioară, ceea ce au înfăptuit și înfăptuiesc înaintașii voștri 1 (Aplauze puternice).Am ferma convingere că tineretul patriei noastre, elevii și studenții, înțeleg sarcinile ce le revin și nu vor precupeți nici un efort pentru a-și însuși tot ceea ce. a creat mai bun cunoașterea umană te toate domeniile de activitate. Sîntem siguri că viitorul patriei noastre se va găsi în mîini bune. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși și prieteni,Partidul nostru consideră că între sarcinile naționale și cele internaționale există o strînsă unitate dialectică, că îndeplinin- du-și obligația națională, asigurînd edificarea cu succes a noii orînduiri sociale, el răspunde a- tît îndatoririi față de propriul popor, cît și față de clasa muncitoare din țările socialiste, de for

țele revoluționare, progresiste de pretutindeni. /Politica externă a României este bazată pe principiile marxist- leniniste. în abordarea problemelor dezvoltării vieții contemporane internaționale ne conducem după concepția materialist-dialec- tică și istorică ; pornim întotdeauna de la realitățile în care trăim, dar, în același timp, privim înainte spre ceea ce este nou, spre ceea ce se dezvoltă și se afirmă în evoluția lumii contemporane. O analiză cît de succintă a evenimentelor internaționale demonstrează cu putere că vechea politică imperialistă de dominație și dictat și-a trăit traiul, că ea este respinsă tot mai mult de popoare, care se ridică cu hotărîre la luptă împotriva acestei politici, pentru a-și apăra libertatea și independența națională, dreptul de a-și hotărî ele însele calea dezvoltării viitoare (Vii aplauze). Această ne dă .certitudinea să afirmăm că, dacă forțele înaintate ■ ale societății se vor uni, vor acționa împreună, ele vor putea pune capăt politicii imperialiste, colonialiste, vor putea preîntîmpina declanșarea unui nou război mondial, a- sigura pacea și colaborarea între popoare. (Vii aplauze).Tocmai pornind de la ceea ce este nou și se afirmă în dezvoltarea lumii contemporane, România, ea țară socialistă, acordă o a- țenție deosebită extinderii relațiilor sale cu toate țările socialiste, considerînd că divergențele existente între unele din aceste țări sînt vremelnice, și că trebuie acționat cu fermitate pentru depășirea ior, că viitorul este spre unitate și colaborare între țările, socialiste, că aceasta reprezintă noul și constituie o legitate a dezvoltării socialismului. (Aplauze puternice, prelungite).în acest spirit, România acționează pentru dezvoltarea colaborării cu țările din cadrul C.A.E.R., a participat la adoptarea Programului complex al integrării economice a țărilor socialiste membre ale a- cestei organizații, program care se bazează pe respectarea independenței și suveranității naționale a fiecărui stat, pe întrajutorare tovărășească care să permită dezvoltarea mai rapidă a fiecărei țări și care nu afectează planificarea și activitatea financiară națională, asigurînd deci progresul mai accelerat al fiecărei economii naționale, dezvoltarea independentă a fiecărei țări, și, în același timp, întărirea colaborării multilaterale dintre ele, „ja unității și.a. fprței socialismului. (Aplauze puternice, îndelungate). România este hotărîtă să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea în viață a acestui program.Totodată, țara noastră va continua să dezvolte colaborarea cu toate statele, socialiste, considerând că aceasta corespunde cauzei generale a socialismului.De asemenea, România dezvoltă și promovează cu" consecvență relații economice, tehnico-științifice și de altă natură cu țările te curs de dezvoltare, văzînd în aceasta atît o necesitate pentru progresul economic al fiecărei țări cît și un factor politic în lupta împotriva imperialismului, pentru pace și colaborare între popoare.In conformitate cu realitățile sociale, țara noastră dezvoltă, în același timp, relații cu țările capitaliste, considerînd că participarea activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbpl de valori materiale, științifice și culturale constituie o necesitate a mersului înainte, a realizării unei politici de colaborare și pace.La baza relațiilor cu toate statele lumii așezăm principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța în raporturile dintre state. Apreciem că aceste principii(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a)— în opoziție cu practicile politicii imperialiste și colonialiste — se afirmă tot mai puternic în lume, zcă ele reprezintă viitorul în relațiile dintre toate națiunile globului nostru pămîntesc. (Aplauze puternice, prelungite). Desigur, așa cum am spus nu o dată, în ce privește relațiile dintre țările socialiste, la aceste principii trebuie să adăugăm ideologia comună marxist- leninistă, internaționalismul proletar, întrajutorarea tovărășească.In activitatea noastră internațională pornim de la faptul că lupta împotriva imperialismului și afirmarea în relațiile dintre state a principiilor la care m-am referit mai înainte cer acțiuni concrete, nu numai declarații generale.România se pronunță activ pentru înfăptuirea securității europene. Considerăm că este necesar să . transformăm continentul nostru — de pe care au pornit în trecut două războaie mondiale — într-o 'zonă 
a păcii și colaborării pașnice.Apreciem că în ultimul timp în Europa s-au făcut o serie de pași spre calea destinderii și soluționării unor probleme. Mă refer la încheierea Tratatului dintre Uniunea Sovietică și Republica Federală a Germaniei, dintre Polonia și Republica Federală a Germaniei, la tratativele care au loc între Cehoslovacia și Republica Federală a Germaniei, la tratativele dintre Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, la acordul la care s-a ajuns în privința Berlinului occidental. Tot în acest sens pot fi apreciate și intensificarea contactelor și a schimburilor dintre oamenii politici'din Europa, inclusiv recenta întîlnire dintre Leonid Brejnev și Willy Brandt, precum și vizita în Iugoslavia a secretarului general al C.C. al P.C.U.S., Leonid Brejnev, și convorbirile avute cu Iosip Broz Tito și alți conducători iugoslavi. Toate acestea atestă cu tărie că sînt premise favorabile pentru a se trece la realizarea unei conferințe europene.România, după cum știți, a avut largi schimburi de păreri cu guvernele și conducătorii multor state europene ; de altfel, ea a militat și militează continuu pen- l tru dezvoltarea colaborării și schimburi de păreri între state. Avem deplina convingere că sînt create condițiile pentru a se a- junge la o reuniune cu participa
rea tuturor statelor interesate, care să deschidă calea înfăptuirii securității europene, să asigure dezvoltarea independentă, liberă, 
a fiecărei națiuni de pe continentul nostru. (Aplauze puternice).Trăind în Balcani ne preocupăm permanent ca în această zonă să se realizeze astfel de relații care să o transforme într-o regiune a colaborării pașnice. Considerăm că sînt necesari și I posibili pași concreți în această direcție ; în ce ne privește, vom 1 face totul pentru a ne aduce contribuția Ia realizarea acestui de- 1 ziderat al tuturor națiunilor din . Balcani. (Vii aplauze).I. Viața, evenimentele demon- j, «trează că pacea este indivizibilă, I că orice conflict într-o zonă sau alta a lumii are, pînă la urmă, repercusiuni și asupra altor continente și zone. De aceea, România 
s-a pronunțat și se pronunță cu hotărîre pentru încetarea oricăror războaie și conflicte armate între state, a sprijinit și sprijină lupta poporului vietnamez și a celorlalte popoare din Indochina împotriva intervenției imperialiste. Țara noastră susține propunerile în șapte puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, apreciind că ele reprezintă o bază reală pentru soluționarea politică a războiului, care să poată duce la retragerea totală a trupelor Statelor Unite ale Americii și aliaților lor, astfel ca poporul vietnamez, toate' popoarele din Indochina să fie lăsate să-și rezolve ele însele problemele, fără 

Inalții oaspeți sini întîmpinați cu căldură de cadrele didactice ;i studenții Universității bucureștene

nici un amestec din afară. (Aplauze 
puternice).în mod constant, România s-a pronunțat și se pronunță pentru rezolvarea politică, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, a conflictului din Orientul Apropiat, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru asigurarea integrității și independenței tuturor statelor din această zonă, pentru rezolvarea problemei populației palestiniene în conformitate cu interesele sale.Mai mult ca oricînd, trebuie acționat cu toată fermitatea pentru a împiedica agravarea conflictelor existente și izbucnirea de noi conflicte, împotriva politicii imperialiste de amestec în treburile altor state, pentru a se respecta dreptul fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea așa cum o dorește, de a fi stăpîn pe bogățiile țării sale și a le folosi în vederea progresului’ său economic și social.Considerăm că în soluționarea tuturor problemelor internaționale trebuie să fie asigurată participarea cu drepturi egale a tuturor statelor, fie ele mari sau mici. Noi pornim de la învățătura marxist- leninistă după care numai participarea cu drepturi egale a tuturor națiunilor la soluționarea problemelor va asigura pacea și colaborarea în lume. (Vii aplauze).Apreciem câ în soluționarea multor probleme litigioase internaționale, în accentuarea cursului destinderii și colaborării, un rol important revine Organizației Națiunilor Unite și altor organisme internaționale. Acționăm și vom acționa și în viitor pentru creșterea rolului acestei organizații în soluționarea problemelor vieții internaționale. Considerăm că este necesar să se realizeze universalitatea Organizației Națiunilor Unite, ca Republica Populară Chineză să-și ocupe locul ce i se cuvine de drept, ca ambele state germane, precum și alte state să-și poată, de asemenea, ocupa locul în O.N.U.Una din problemele de mare însemnătate care preocupă toate popoarele lumii este dezarmarea generală și în primul rînd dezarmarea nucleară. Noi considerăm că este timpul să se acționeze cu mai mliltă. fermitate și perseverență în vederea realizării de pași concreți pe calea dezarmării. Apreciem că interesele păcii și progresului social cer să se pună capăt cursei înarmărilor, să se treacă în practică la încetarea înarmării nucleare, la distrugerea armamentului nuclear ; considerăm, de asemenea, că trebuie mers pe calea retragerii trupelor străine de pe teritoriile altor state, a lichidării bazelor militare și a blocurilor militare opuse, a creării unei atmosfere de încredere- care să permită realizarea în continuare de noi progrese pe calea înfăptuirii dezar- ffiării. Aceasta constituie o cerință imperioasă a progresului, o cauză a tuturor popoarelor. (Vii aplauze).Este de înțeles că și realizarea acestui deziderat nu este posibilă decît cu participarea tuturor popoarelor, a tuturor națiunilor. De aceea, România s-a pronunțat cu fermitate pentru convocarea unei conferințe generale de dezarmare, cu participarea tuturor statelor lumii. Considerăm însă că popoarele nu trebuie să aștepte, ci trebuie să acționeze și să impună convocarea acestei conferințe. (A- 
plauze puternice).Pornind de la locul important pe care partidele comuniste și muncitorești îl ocupă în viața contemporană, de la faptul că ele sînt chemate să joace un rol .tot mai însemnat în rezolvarea marilor probleme internaționale, în asigurarea progresului social al tuturor națiunilor, partidul nostru dezvoltă largi relații de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, pe baza principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, autonomiei și a dreptului fiecărui partid de a-și hotărî de sine stătător linia politică, fără nici un amestec din afară.

în dezvoltarea acestor relații pornim de la concluziile la care s-a ajuns atît în întîlnirile dintre Partidul Comunist Român și alte partide comuniste și muncitorești, cît și în nenumărate întîlniri internaționale, inclusiv la consfătuirea partidelor comuniste și muncitorești din 1969 de la Moscova.Și în ce privește relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești noi considerăm că trebuie să se facă totul pentru a se depăși divergențele existente — și avem convingerea că aceasta se va realiza pentru că ceea ce este nou și se afirmă sînt tocmai priheipiile la care m-am referit, tocmai realizarea unei unități noi care va fi incomparabil superioară, fiindcă ea se bazează pe adeziunea conștientă și benevolă a fiecărui partid comunist, pe faptul că toate partidele comuniste, călăuzin- du-se de marxism-leninism, acționează corespunzător condițiilor concrete, conducînd popoarele la luptă pentru eliberarea națională și socială, pentru făurirea noii orînduiri. (Aplauze puternice).Partidul Comunist Român va acționa și în viitor cu toată perseverența pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele democratice, antiim- perialiste, adueîndu-și astfel contribuția la cauza întăririi unității acestor forțe, a păcii și colaborării între popoare. (Aplauze puternice).Referindu-mă la toate aceste probleme, doresc să subliniez încă o dată că nu trebuie să uităm nici un moment că, preocupîndu-ne permanent de edificarea socialismului în patria noastră, avem în același timp datoria să acționăm cît mai activ și pe plan internațional. Partidul- nostru va acționa în acest spirit, îndeplinindu-și astfel obligațiile sale atît față de popor cît și față de cauza progresului și socialismului în lume. (A- 
plauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși și prieteni,In încheiere, pornind de la faptul că astăzi începe noul an în în- vățămîntul superior din țara noastră, doresc să subliniez încă o dată că sarcinile puse de partid și guvern în domeniul perfecționării și ridicării nivelului general al școlii noastre sînt imense. Realizarea lor cere o bună organizare, cere unirea tuturor eforturilor, atît ale cadrelor didactice cît și ale elevilor și studenților, ale organizațiilor, de partid și de tineret, pentru a face ca învățămîntul din patria noastră să lichideze cu hotărîre neajunsurile din trecut, ca întreaga școală românească să se ridice la nivelul cerințelor puse de evoluția științei și culturii contemporane, de cerințele dezvoltării societății noastre socialiste.Am deplina convingere că toate cadrele didactice, toți studenții și elevii din România vor munci în așa fel îneît își vor realiza în cele mai bune condiții sarcinile mari ce le revin, aducînd, prin activitatea lor, o contribuție tot mai mare la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului, la dezvoltarea patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).Urez tuturor cadrelor didactice succese cît mai mari și satisfacții cît mai depline în activitatea lor nobilă și de mare răspundere de instruire și educare a tinerei generații ! (Aplauze puternice, prelun
gite).Urez, de asemenea, tuturor studenților și elevilor patriei noastre să obțină succese cît mai mari la învățătură și în muncă în noul an școlar care a început. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale).Vă doresc tuturor, dragi tovarăși și prieteni, multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; urale și ovații ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul". Se aclamă 
îndelung pentru partid, pentru Co
mitetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Pe marele platou din fața noului Institut politehnic s-au adunat zeci de mii de studenți, elevi, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei, care învață la învățămîntul seral și fără frecvență, numeroși cetățeni, pentru a participa la mitingul consacrat deschiderii a- nului de învățămînt universitar. Este o adevărată revărsare de entuziasm, atît de caracteristică întîlnirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cetățenii. Studențimea bucureșteană își reafirmă astăzi atașamentul profund la politica internă și externă,, marxist-leninistă a partidului și statului, hotărîrea nestrămutată de a învăța cu sîrguință și pasiune, de a se instrui temeinic, în spiritul înaltelor exigențe Impuse de actuala etapă de dezvoltare a României, pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului în patria noastră.Cuvintele scrise pe numeroasele panouri, lozincile scandate de mii și mii de glasuri exprimă dragostea și recunoștința fierbinte a tineretului nostru studios față de partid, de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, .tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija părintească ce le-o poartă, pentru înțelepciunea cu care le călăuzește pașii, edueîn- du-i în spiritul patriotismului socialist. al iubirii de țară, al răspunderii pentru destinele ei de azi și de mîine, al internaționalismului proletar. Deasupra mulțimii, pe mari pancarte se pot citi : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre socialiste", „Trăiască Și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România", „Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor democratice și antiimperialiste", „Trăiască marxism-leninismul", „Studențimea bucureșteană îmbrățișează cu entuziasm amplul program elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind ridicarea pe o treaptă superioară a conștiinței socialiste", „Vom munci neobosit pentru însușirea comorilor științei și culturii, pentru dobindirea unei înalte calificări profesionale și a unei temeinice pregătiri politico-ideologice".La ieșirea din clădirea Institutului politehnic, mulțimea face secretarului general al partidului o puternică manifestație de dragoste și atașament. Sînt fluturate buchete de flori, steaguri și eșarfe.Fațada impunătoarei construcții a Politehnicii este dominată de portretul conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapele roșii și tricolore, de lozincile „Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului, inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre !“, „Trăiască Republica Socialistă România".In uralele și aclamațiile mulțimii, Iau. loc în tribuna oficială conducătorii de partid și de stat, rectorii institutelor de învățămînt superior din Capitală, reprezentanți ai U.T.C. și U.A.S.R.Deschizînd mitingul, tovarășul Qy. 
miîru Popa 8 spus:Permiteți-mi ca, în numele dumneavoastră, al tuturor cadrelor didactice și tineretului studios din Capitală, să salut cu deosebită căldură prezența, la această însuflețită adunare, a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Salutăm, de asemenea, pe ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat pre- zenți în mijlocul nostru cu acest prilej sărbătoresc.Prezența dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, la mitingul de început de an al studenților și slujitorilor școlii din Capitală, cel mai mare centru universitar al țării, în care învață peste 65 000 de studenți, capătă o adevărată și majoră semnificație so- cial-politică. Aceasta onorează deopotrivă întregul învățămînt superior românesc și relevă în modul cel mai convingător că problemele învăță- mîntului, științei și culturii, ale formării multilaterale a viitorilor specialiști, animați de devotament și spirit de răspundere față de popor, sînt pentru dumneavoastră preocupări de maximă importanță.Deschiderea anului universitar are loc în. condițiile în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, muncind cu elan și dăruire patriotică, obțin succese istorice în transpunerea în viață a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, stabilit de Congresul al X-lea al partidului. Oamenii muncii din Capitală își aduc din plin contribuția lor de muncă la înfăptuirea acestui program, îndeplinindu-și cu abnegație, în toate domeniile, sarcinile prevăzute.O componentă esențială a progresului societății românești o constituie dezvoltarea științei și culturii, perfecționarea continuă și sporirea eficienței sociale a învățămîntului, îmbunătățirea și intensificarea activității de educare în spiritul comunismului a tinerei generații și a tuturor celor ce muncesc din patria noastră.Comitetul municipal de partid, organele și organizațiile de partid din institute și facultăți, senatele și consiliile profesorale din Capitală au primit în permanență sprijinul și îndemnurile neprecupețite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în vederea perfecționării învățămîntului superior, pentru întărirea legăturii învățămîntului cu producția și cu cercetarea științifică, pentru perfecționarea programelor de învățămînt. O atenție specială se acordă intensificării muncii de educație și pregătire po- litico-ideologică a studenților și cadrelor didactice, pe baza programului de măsuri și a expunerii dumneavoastră la ședința cu activul ideologic. Dezbaterile care au avut loc în organizațiile de partid — desfășurate într-un spirit de deosebită exigență și responsabilitate partinică — măsurile stabilite cu acest prilej, efervescența politică și socială ce caracterizează viața colectivelor de muncă din București sînt tot atitea 

dovezi ale deplinei aprobări și a hotărîrii de a transpune *în fapt a- ceste documente programatice.Vă încredințăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru noi toți, pentru organizațiile de partid, conducerile institutelor și facultăților, pentru dăscăli și studenți, amplul program de perfecționare a muncii ideologice și activității cultural-educative, cuvintarea rostită la ședința din iulie a Consiliului învățămîntului superior constituie documente fundamentale în orientarea și desfășurarea vieții și activității universitare. Avem convingerea că numai pe această cale vom asigura ridicarea instituțiilor de învățămînt din Capitală Ia nivelul marilor cerințe pe care le pune în fața lor făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Luînd cuvîntui Mircea Maiița, ministrul învățămîntului, a exprimat, In numele cadrelor didactice, deplina încredere într-o mare și nouă înflorire a școlii românești de toate gradele, pusă în slujba idealurilor clasei muncitoare și a poporului român. Datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — a spus vorbitorul — definirea clară a poziției de onoare a școlii în rosturile societății noastre socialiste și ideea de deosebită valoare teoretică că școala este principalul factor de civilizație și cultură a unui popor. Sînt cunoscute resursele mari pe care poporul nostru, din agonisirile producției, le-a pus la dispoziția generațiilor tinere pentru a se putea dezvolta mai repede și mai complet. Aceasta face ca școala noastră să aibă un indice de cuprindere foarte ridicat în lume și să posede un sistem de învățămînt superior diversificat și armonios. Deschiderea acestui an școlar s-a făcut în ambianța uzinelor și a celorlalte unităti socialiste, care au întreprins o acțiune de largi proporții, menită ca școala să fie dotată cu ateliere indispensabile unei educații moderne îndreptate spre tehnică și aplicație. Noul an universitar începe sub egida unității dintre învățămînt, cercetare și producție, formulă în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a sintetizat unul din principiile fundamentale ale educației socialiste înaintate și ale școlii moderne. Este de datoria școlii de a răspunde acestei griji și acestei lucide abordări a obiectivelor și metodelor ei, de a aplica eu fermitate și cutezanță măsurile aprobate recent de Comitetul Executiv al partidului.Cele 13 mii de cadre didactice dm învățămîntul superior, ca și cei 200 mii de profesori și învățători din alte forme de învățămînt se angajează să pună în aplicare integral în acest cincinal noul model de învățămînt bazat pe o legătură indisolubilă între școală, știință și producție. Ministerul învățămîntului, care a procedat cu întîț-ziere, cu încetineală ia aplicarea unei linii clare, împreună cu conducerile instituțiilor de învățămînt, este hotărît să nu admită nici un decalaj între funcționarea școlii și dezvoltarea economiei și culturii țării noastre. între preocupările actuale ale ministerului se situează o mai bună proporție între liceele teoretice, și cele specializate, o finalizare precisp a învățămîntului de cultură generală, o integrare a mai multor trepte de învățămînt tehnic pe marile platforme industriale, atragerea în procesul de învățămînt a unor cadre din cercetare și producție, sprijinirea procesului de perfecționare a cadrelor, asigurarea unei formații mai largi și mal suple a viitorilor specialiști, înzestrarea lor cu un spirit aplicativ și creator, cultivat în orele de atelier și laborator, o nouă metodică în care teoria să fie o achiziție bazată pe experiență, pe activitatea productivă. Consiliul învățămîntului superior a întocmit un plan cuprinzător în cadrul căruia o mare atenție se acordă educației comuniste a tineretului pentru a deveni cetățeni cu o înaltă conștiință, cu profunde convingeri și cu o nesfirșită hotprîre de a continua lupta pe care o duce poporul român în frunte eu clasa muncitoare, pentru continua dezvoltare a patriei socialiste.Vă asigurăm, tovarășe secretar general —- a spus în încheiere vorbitorul — că școala vă urmează neabătut în realizarea programului de formare a tinerei generații, în aplicarea hotărîrilor și liniei Partidului Comunist Român de a ridica învățămîntul la nivelul marilor chemări ale societății noastre socialiste.în continuare, rectorul Politehnicii din București, prof. dr. docent QgQ}1. 
ge Bdrănescu,a spus> între al* tele :în actualul an de studii avem în față calea trasată prin programul adoptat de conducerea partidului, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru intensificarea activității ideologice și de educație comunistă, program care atribuie învățămîntului sarcini de cea mai mare însemnătate.înfăptuirea lor reclamă structuri organizatorice mai suple, care să permită o mai bună folosire a potențialului uman și material, adaptarea grabnică a procesului de învățămînt la progresul necontenit al societății noastre, stabilirea unor relații strînse cu producția. în anii de învățătură, viitorii specialiști trebuie să-și însușească în ateliere, în stații experimentale, la bancuri de probă, în sălile de proiecte, cunoștințe concrete, practice, care să favorizeze integrarea lor în producție, alături de mun- • citori, încă din timpul practicii studențești.O puternică orientare, spre producție vizează și cercetarea științifică universitară. Școala superioară a fost dintotdeauna leagănul cercetării. Ea are in prezent un mare potențial științific. A valorifica acest potențial înseamnă a-1 face să acționeze in vederea soluționării problemelor pe care le ridică mersul înainte al societății noastre, a problemelor atît de ample și variate puse de o economie aflată în rapidă dezvoltare. La Institutul politehnic din Ca- p,itală au fost date astăzi în folosință noi și puternice mijloace materiale, concepute ca unități în care activitatea de învățămînt se împle

tește cu cea de cercetare și producție.In numele tuturor celor ce muncesc și învață în acest minunat lăcaș al școlii superioare tehnice românești, realizat cu sprijinul nemijlocit al dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în încheiere rectorul — folosesc acest prilej pentru a vă mulțumi din a- djncul inimii și de a vă exprima admirația noastră pentru neobosita dumneavoastră activitate, în cadrul căreia un loc însemnat ocupă perfecționarea continuă și înzestrarea tot mai amplă a învățămîntului universitar, pentru transformarea,lui intr-un instrument de înaltă eficiență în progresul material și spiritual al României socialiste. Vă încredințăm, iubite tovarășe Ceaușescu, că avem în cuget și simțiri neclintită hotărîrea de a înfăptui politica partidului, politică înțeleaptă, clarvăzătoare, demnă.Secretarul Comitetului de partid al Universității București, Gh. Ca
zan 8 ara*;a‘ ‘n cuvîntui său :Pășim In noul an universitar sub semnul înaltelor exigențe politico- ideologice pe care amplul program de dezvoltare a conștiinței socialiste, formulat de secretarul general al partidului, le pune în îața întregii societăți. Toți comuniștii din Universitate, întregul corp didactic și masa studenților au primit acest program de măsuri cu vie satisfacție și deplină aprobare.Privind activitatea noastră în spiritul recentelor documente ale partidului, al exigențelor revoluționare care decurg din ele, sîntem, desigur, conștienți de lipsurile care există încă în munca noastră, de marea răspundere pe care o avem noi, comuniștii, organizația de partid a Universității București. în noul an care se deschide astăzi.Pentru întreaga noastră muncă de partid și didactică are o valoare programatică teza, subliniată cu deosebită pregnantă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia în procesul atît de complex al educației nu se poate separa predarea cunoștințelor profesionale de procesul educativ, toate acestea constituind un tot unitar. De aceea, vom acționa cu mai multă fermitate pentru a ridica spiritul de răspundere și rolul cadrelor didactice în formarea profesională și politico-ideologică a viitorilor specialiști, pentru îmbunătățirea predării științelor sociale și creșterea rolului lor în pregătirea politico-ideologică a studenților, pentru perfecționarea întregii activități instructiv-educative. Vom milita neobosit, punînd mai ■bine în valoare marile posibilități ale școlii, ale organizației de partid și de tineret, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a studenților, pentru temeinica lor pregătire profesională, și politico-ideo,logică.. După ce a exprimat bucuria studenților Capitalei de a avea din nou în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători ai- partidului și statului, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din București, AleXOIldnj
Soare,a spus:Satisfacția zecilor de mii de studenți ai Capitalei este cu atît ■ ■ mevi mare cu cît putem exprima, în fața secretarului general ăl partidului, gîndurile și simțămintele noastre de dragoste și recunoștință nețărmurită față de politica științifică, consecvent marxist-leninistă a partidului, > față de lupta și sacrificiile comuniștilor, ale clasei muncitoare pentru realizarea idealurilor de civilizație și progres ale națiunii noastre, de grija părintească pe care o manifestă pentru asigurarea celor mai bune condiții de muncă și de viață tineretului universitar,, pentru formarea și educarea sa multilaterală.Atașamentul și adeziunea unanimă a studenților față de politica Partidului Comunist Român sînt viu ilustrate de faptele și dăruirea lor în muncă, de răspunsul la chemarea partidului, concretizat atît în activitatea permanentă depusă de cei mai buni studenți în cadrul atelierelor de producție și proiectare, în brigăzile complexe de cercetare, în întreaga activitate de pregătire pentru muncă și viață, cît și în cele peste 1 400 000 ore de muncă patriotică e- fectuate în perioada vacanței de vară în unități agricole și pe șantiere de construcții.Pe deplin conștiente de marile responsabilități care le revin — a spus în continuare vorbitorul — a- sociațiile studențești își vor înzeci eforturile în vederea sporirii contri-. buției lor la formarea studenților ca viitori specialiști și cetățeni înaintați ai patriei, astfel ca după absolvirea facultății, în producție, la fiecare loc de muncă să-și poată îndeplini cu cinste sarcina profund patriotică, de promotori fermi ai ideologiei revoluționare a clasei muncitoare, ai politicii interne și internaționale a partidului nostru comunist, de militanți activi pentru înfăptuirea acesteia. Vom acționa cu hotărîre pentru îmbunătățirea substanțială a muncii noastre, pentru a face din fiecare asociație un adevărat colectiv de luptă în vederea educării comuniste, revoluționare a tuturor studenților.Luînd cuvîntui în continuare, studenta |0(îna văduva,din anul v al Academiei de studii economice, a spus :Cu ocazia festivității consacrate deschiderii noului an universitar, avînd convingerea că exprim sentimentele întregii studențimi a patriei noastre, vă rog să-mi permiteți să vă aduc, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu adîncă emoție, salutul nostru cald, tineresc, și să vă asigur de dragostea și stima nețărmurită pe care vi le purtăm,Avînd C4 îndreptar indicațiile dumneavoastră privind perfecționarea continuă a învățămîntului și a legăturii sale cu viața, amplul program de educare marxist-leninistă, comunistă a maselor pe care l-ați elaborat, sîntem hotărîți să depunem e- forturi deosebite pentru însușirea 

cunoștințelor de specialitate șl a trăsăturilor moral-politice înaintate, pentru a deveni utili patriei, noastre dragi. Vom munci neobosit pentru îmbinarea organică a pregătirii profesionale și politico-ideologice, pentru cunoașterea temeinică a politicii partidului, politică izvorîtă din interesele vitale ale poporului nostru, ale cauzei socialismului și comunismului.Ținem ca și cu acest prilej — a spus vorbitoarea — să mulțumim din suflet conducerii partidului și statului nostru, personal dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru condițiile minunate de viață, de învățătură, de muncă, ce ni s-au creat, pentru îndrumarea înțeleaptă, părintească, de care ne bucurăm, pentru asigurarea viitorului nostru luminos.Vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom pune toată energia tinerească, priceperea și entuziasmul de care sîntem capabili în slujba idealurilor nobile ale partidului.Muncitorul Dumitru Niței,care a luat apoi cuvîntui, a adus studenților și cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt superior din Capitală salutul celor 7 000 de constructori de mașini ai Uzinei „Vulcan", o dată cu urarea de succes în noul an universitar.Datorită condițiilor create de partidul și statul nostru, care poartă o grijă părintească studențimii, aveți astăzi posibilități nelimitate de a vă însuși știința și tehnica modernă, arta și cultura înaintată, spre a deveni cadre de o valoare deosebită ale societății noastre socialiste. Noi, muncitorii, dăm o înaltă apreciere preocupării conducerii partidului,a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a asigura, o dată cu progresul rapid și multilateral al economiei, dezvoltarea sust nută a științei, învățămîntului și culturii. formarea specialiștilor necesari construcției socialiste.Deși tineretul din generația mea avea aptitudini și talent — știut fiind că poporul nostru este un popor înzestrat — datorită opreliștilor pe care le punea regimul burghezo-moșieresc, fiii de muncitori și țărani cu greu puteau să urce treptele unui institut de învățămînt superior.în anii socialismului, învățămîntul superior a devenit un bun al întregului nostru popor. Dacă dumneavoastră vă bucurați astăzi de condiții deosebite de învățătură și de trai, trebuie să aveți permanent în conștiință faptul că ele sînt rezultatul eforturilor eroice ale clasei muncitoare, ale poporului nostru condus de partid.Poporul nostru, milioane de muncitori, țărani și intelectuali, ai căror fii sinteți, așteaptă de la dumneavoastră să vă pregătiți cît mai temeinic spre a vă putea aduce din plin contribuția la înflorirea economică și social-culturală a 'patriei. Vă cere să studiați cu perseverență, cu dîrzenie, să vă însușiți cele mai înalte cunoștințe, pe care să le valorificați mjine in slujba dezvoltării multilaterale a României socialiste. Aveți datoria patriotică de a transpune cu devotament și hotărîre în viață, în procesul de învățămînt și în întreaga dumneavoastră activitate, programul de pre'gătire politico-ideologică elaborat de secretarul general al '•jpartidului nostru, pentru că numai în acest fel veți putea deveni specialiștii de care are nevoie societatea noastră socialistă.Arătînd ca mii de studenți ai institutelor de îpvățămînt superior din toate colțurile țării fac. practică în Uzțnele „Vulcan", el a relevat dragostea și căldura cu care ei sînt primiți de muncitori. Viitorii specialiști au posibilitatea să cunoască și să folosească tehnica modernă cu care este dotată această mare întreprindere constructoare de mașini. Lu- crînd, 1 alături de muncitori, se formează trăsăturile morale înaintate, disciplina și responsabilitatea în muncă, spiritul de abnegație, combativitatea revoluționară și solidaritatea tovărășească, trăsături pe care clasa noastră muncitoare Ie imprimă întregii societăți.Noi, muncitorii din uzină, sîntem încredințați că nu veți precupeți nici un efort pentru formarea dumneavoastră ca intelectuali și cetățeni Înaintați, pentru a vă pregăti în așa fel îneît să aduceți, alături de întregul popor, o contribuție cît mai mare la transpunerea în viată a mărețului program elaborat de partid pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltată In patria noastră.Primit cu vii și îndelungi aplauze, cu urale și ovații, care nu contenesc minute în sir, a luat cuvîntui tovarășul NICOLAE ceaușescu.In repetate rînduri, zecile de mii de particîpanți la miting au subliniat cu aplauze puternice cuvintele secretarului general al partidului, ex- primindu-și totala adeziune, hotărîrea de a înfăptui indicațiile de o excepțională însemnătate pentru dezvoltarea școlii românești, pentru modernizarea și perfecționarea ei, pentru pregătirea noilor genergții de specialiști, cu înaltă calificare, capabili să aducă o contribuție mereu sporită la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mintul românesc.Mitingul ia sfîrșit într-o atmosferă de mare însuflețire. Este o vibrantă expresie a atașamentului fierbinte al studențimii față de politica marxist-leninistă a partidului nostru, a hotărîrii lor de a sluji cu toate forțele înfăptuirea acestei politici iz- vorîte din interesele vitale ale poporului, ale construcției socialiste în patria noastră, de a se ridica la înălțimea sarcinilor de mare răspundere ce le revin în grandioasa operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.
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DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR Cronica zilei

Noul an de invățămînt s-a deschis intr-un cadru festiv în toate centrele universitare din țară.La manifestările prilejuite de a- cest eveniment au luat parte conducători de partid și de stat : la Craiova — tovarășul Manea Mănescu, la Timișoara — tovarășul Paul Nicu- lescu-Mizil, Ia Brașov — tovarășul Gheorghe Pană, la Galați — tovarășul Gheorghe Rădulescu, Ia Tîrgu-Mu- reș — tovarășul Virgil Trofin, la Iași — tovarășul Ilie Verdeț, ,1a Cluj — tovarășul Dumitru Popescu.în centrele universitare, conducătorii de partid și de stat au vizitat institute, noi construcții destinate în- vățămintului superior; laboratoare, a- teliere-școală, cămine, s-au .întreținut îndelung cu cadrele didactice, cu reprezentanții organizațiilor de partid și U.T.C., ai asociațiilor studențești, cu «tudenți.Au fost analizate cu acest' prilej pregătirile făcute pentru deschiderea noului an de invățămînt, măsurile luate pentru intensificarea activității ideologice și de educare comunistă, de legare tot mai strinsă a procesului de invățămînt de cerințele producției și vieții sociale.La adunările festive care au avut loc au luat cuvîntul primii secretari ai comitetelor județene de partid, rectori ai institutelor de invățămînt superior, conducători ai organizațiilor de partid și ai asociațiilor studențești, studenți, reprezentanți ai oamenilor muncii.în cuvîntul lor, vorbitorii au mulțumit călduros conducerii, partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru preocuparea conți-

ÎN TARĂ
■>nuă de a ridica învățămîntul din țara noastră pe noi trepte calitative, menite să asigure formarea unor specialiști temeinic pregătiți pentru muncă și viață. Vorbitorii și-au exprimat ho- tărîrea de a milita cu fermitate pentru a da invățămîntului o înaltă ținută didactică și educativă, la nivelul exigențelor actuale, de a contribui cu toată puterea lor de muncă la înfăptuirea mărețului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.La adunări au luat cuvîntul conducătorii de partid și de stat, care au transmis studenților, întregului corp didactic, un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu.în cuvîntările rostite a fost subliniat faptul că noul an de învăță- mint ce se deschide marchează o etapă nouă în aplicarea programului de continuă perfecționare a procesului de instruire și educare a tinerei generații. Bogăția de idei conținută în programul de măsuri elaborat de secretarul general al partidului menit să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, joacă un rol activ, dinamizator, și în munca de formare a viitoarelor generații de ingineri, economiști, medici, profesori, cercetători, în înarmarea lor cu o temeinică pregătire științifică și un înalt profil politic și etic.Conducătorii de partid și de stat au vorbit pe larg despre sarcinile care stau în fața institutelor de în- vățămînt superior, subliniind că legarea învățămintului, a cercetării

științifice de practică constituie un imperativ al epocii în care trăim, în cuvîntări, un accent deosebit a fost pus pe necesitatea aprofundării studierii filozofiei materîalist-dialec- tice, a marxism-leninismului, în vederea formării unor specialiști cu o înaltă conștiință revoluționară comunistă, devotați cauzei partidului, poporului și patriei socialiste.Conducătorii de partid și de stat au urat corpului profesoral, tuturor studenților succes deplin in noul an de invățămînt.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunări au adresat telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care, in cuvinte calde, cadrele didactice, studenții din toate centrele universitare din țară, români, maghiari, germani și de alte naționalități, iși exprimă atașamentul ferm și dragostea fierbinte față de conducerea partidului și statului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, recunoștința față de prețuirea de care se bucură școala și slujitorii ei, întregul tineret studios.în telegrame este subliniată hotă- rîrea fermă a profesorilor și studenților de a-și mobiliza toate forțele pentru a da neîntîrziat viață directivelor partidului, de a ridica învățămîntul superior la un nivel tot mai înalt, de a răspunde prin fapte încrederii clasei muncitoare. întregului popor, de a-și aduce o contribuție tot mai însemnată la progresul multilateral, material și spiritual al scumpei noastre patrii.
Festivalul literar-artistic

„Georgeîn orașul lui Bacovia au continuat ieri manifestările prilejuite de împlinirea a 90 de ani de la nașterea poetului.Ele s-au bucurat, în continuare, de prezența tovarășului Gheorghe Roșu, prim-secretar al comitetului județean de partid, precum și a prozatorului Laurențiu Fulga, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, care participă la festival încă de la deschidere și care a vorbit și în prima zi, în calitatea sa de reprezentant al Uniunii. Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat,

Bacovia"
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LA TRAGEREA DIN 1 OCTOMBRIEFOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 1 242 017 lei din care 161 078 lei report.EXTRAGEREA I : 51 71 4 87 5 11 82 17 85.Fond de cîștiguri : 682 069 lei din care 161 078 lei report cat. 1.EXTRAGEREA a Il-a : 61 52 72 31 18 37 55.Fond de cîștiguri : 559 948 lei.

scriitori, poeți, artiști plastici, un mare număr de cetățeni ai urbei ba- coviene.Seria manifestărilor din cea de-a doua zi a festivalului literar-artistic a debutat prin dezvelirea statuii lui George Bacovia. operă a cunoscutului sculptor Constantin Popovici. Cu acest prilej au luat cuvîntul criticul de artă Radu Negru și lectorul universitar Iulian Antonescu. Spre seară. participanții au revenit la statuia din centrul orașului pentru a asculta versuri prezentate de poeți în cadrul recitalului închinat lui George Bacovia.O altă manifestare prestigioasă a constituit-o deschiderea Casei memoriale „George Bacovia". Tot aici a avut loc vernisajul sculpturilor realizate în cadrul simpozionului de creație plastică „La poezia lui Bacovia".Ieri, la galeriile de artă ale mu-, zeului județean a fost deschisa expoziția de artă plastică cu lucrări inspirate din viața și opera marelui poet băcăoan. iar la casa dc cultură și-a început lucrările sesiunea științifică cu tema „Viața și opera lui George Bacovia".Manifestările de ieri s-au încheiat printr-un concert simfonic dedicat lui George Bacovia și susținut de Filarmonica de stat din localitate.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

Conferință de presă 
la ambasada 

Republicii PeruCu prilejul celei de-a treia aniversări a revoluției peruane, ambasadorul Republicii -Peru la București. Mariano Pagador, a organizat vineri după-amiază, la sediul ambasadei, o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale și ai Ministerului Afacerilor Externe.Cu acest prilej, ambasadorul peruan a., făcut o expunere, în „cadrul căreia a relevat semnificația acestei aniversări. El a vorbit despre politica internă și externă a țării sale, care își propune cpnstruirea unei societăți fără exploatare economică, fără asuprire politică, fără dominație străină, o politică de colaborare cu toate statele, indiferent de orânduirea- lor socială, pe baza respectării principiului neintervenției, egalității și îndeplinirii fidele a angajamentelor internaționale.Ambasadorul Mariano Pagador a evocat, de asemenea» sentimentele de prietenie reciprocă dintre popoarele peruan și român și a subliniat că guvernul său va dezvolta în continuare relațiile pe care le întreține cu România, țară ce trezește admirația prin realizările și poziția sa internațională. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a primit din partea ministrului afacerilor externe al R.P. Bulgaria, Ivan Bașev, o telegramă de mulțumire pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a eliberării Bulgariei.
*Ministrul relațiilor externe al Republicii Chile, Clodomiro- Almeyda Medina, a transmis o telegramă ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, prin care7 mulțumește pentru felicitările adresate de acesta cu prilejul zilei naționale a Republicii Chile.
★Vineri, 1 octombrie a.c., a părăsit definitiv țara noastră Rogelio R. Tristany, ambasador extraordinar și plenipotențiar ai Republicii Argentina in Republica Socialistă România.
★Vineri dimineața a părăsit Capitala sir John Hennikeer, director general ai Consiliului britanic, care a făcut o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Culturii și Educației Socialiste.La plecare, pe aeroportul Otopeni, se aflau Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Consiliul Culturii și Educației Socialiste.Au fost prezenți, membri ai Ambasadei Marii Britanii la București. '
★Filarmonica cehă, care se află în țara noastră pentru a participa la Festivalul „Toamna muzicală clujeană", a prezentat vineri seara un concert extraordinar în Capitală.
★Cu prilejul prezenței în țara noastră a Filarmonicii din Praga, ambasadorul R. S. Cehoslovace Ia București, Miroslav Sulek, a oferit un cocteil.
★

O delegație a Consiliului popular al municipiului București, condusă de Dumitru Joița, prim-vicepreședin- te al comitetului executiv, a plecat vineri dimineața in Grecia, pentru a participa la festivitățile organizate cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la proclamarea orașului Atena capitală a Greciei.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți membri ai comitetu

lui executiv al consiliului popular municipal, precum și reprezentanți ai Ambasadei Greciei la București.
★Conferința internațională consacrată poluării -accidentale a apelor interioare, organizată de Biroul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, care s-a desfășurat timp de cinci zile în Capitală, și-a încheiat lucrările vineri la amiază.
★Desfășurate timp de trei zile la Iași, lucrările celui de-al IV-lea Simpozion internațional de chimia și tehnologia celulozei, au continuat vineri la Suceava. La lucrări au participat Mihai Suder, ministrul industriei lemnului, acăd. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic din Iași,, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cadre didactice universitare, cercetători, precum și numeroși specialiști de peste hotare.
★La Institutul de arhitectură „Ion Mincu" din Capitală a avut loc, vineri după-amiază, vernisajul expoziției „Arhitectura în S.U.A.".Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, cadre didactice universitare, oameni de artă și cultură.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic.La festivitatea deschiderii expoziției, Andrei Păcuraru, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, și ambasadorul Statelor Unite la București, Leonard C. Meeker, au rostit alocuțiuni.Cu prilejul vernisajului, ambasadorul Statelor Unite la București a oferit un cocteil.
★Vineri seara a sosit în Capitală dr. Mauritz Bonow — Suedia, președintele Alianței Cooperatiste Internaționale, pentru a participa la lucrările reuniunii Comitetului Central al A.C.I., care se vor desfășura la București între 3—10 octombrie.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Dumitru Bejan, președintele Centrocoop, Ilie Alexe, președintele UCECOM, și alte persoane oficiale.A fost de față R. Davies — Anglia, secretarul A.C.I. (Agerp resT
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Campionatele europene de volei
• Aseară, ROMĂNIA-R.D.G. 3-0 • Pe podiumul de onoa

re, în turneul masculin : U.R.S.S., Cehoslovacia, 
RomâniaMILANO (prin telefon de la trimisul „Agerpres", Ilie Goga).Aseară la „Palalido" din Milano, în fața a peste 4 000 de spectatori, echipa masculină de volei a României a terminat eu o .splendidă .viețorje pâfticipa'reâ sa la cea de-a 8-â 'erli- ție a campionatelor europene. tn ultimul meci al turneului final voleibaliștii români au învins pe campioana mondială, echipa R.D.G., cu 3—0 (16—14, 15-13, 15—12). în acest meci, extrem de important, jucătorii noștri s-au întrecut pe ei înșiși, cu- legînd ropote de aplauze și apie- cierile unanime ale specialiștilor. Blocajul foarte bun, jocul suplu și mobil in apărare, intervențiile prompte ale tinerilor jucători — care, trebuie spus, au corespuns Integral

— au înfrînt rezistența campionilor lumii în numai o oră și douăzeci și șapte de minute. Alături de căpitanul echipei, Udișteanu, și neobositul Bartha, s-a remarcat, din nou, tînă- z till Romeo Enescu.Titlul de Campioană a Europei a revenit selecționatei U.R.S.S. După ce, în derbiul din penultima zi, învinseseră cu 3—0 (15—10, 15—6,15—11) echipa R.D.G., aseară, voleibaliștii sovietici au cedat cu 3—0 în partida cu echipa Cehoslovaciei. Tn acest fel, locurile doi și trei au fost ocupate, în ordine, de echipele Cehoslovaciei și României.

• Un loc pentru îndrăgostiți : 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Cîntărețul buclucaș : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
• Greșeala fatală : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Riscul : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.
• O floare și doi grădinari : FE
RENTARI — 10; 15,30; 19.

IN TURUL DOI AL CUPELOR 
EUROPENE

încheierea lucrărilor 
conferinței internaționale 
asupra pneumoconiozelorVineri după-amiază au luat sfîrșit, la București, lucrările celei de-a IV-a Conferințe internaționale asupra pneumoconiozelor.în ședința de închidere, prof. dr. Witold Zaharoski din Polonia, prof. George Iacobson din S.U.A. au prezentat concluzii ale unora din grupele de lucru.Luînd cuvîntul, în numele partici- panților, Bedaya-Ngaro Simon din Republica Africa Centrală a relevat- ambianța extrem de pozitivă a celei de-a IV-a Conferințe asupra pneumoconiozelor. în continuare a luat cuvîntul ing. Marian Angelescu, șeful Inspecției de stat pentru protecția muncii, președintele comitetului de organizare a conferinței, care a mulțumit participanților pentru contribuția adusă la studierea și combaterea cauzelor care generează pneumoconiozele.A luat apoi cuvîntul prof. dr. Luigi Parmeggiani, reprezentantul directorului general al Biroului Internațional al Muncii, președintele științific al conferinței, care a subliniat că actuala conferință a constituit .un bun prilej pentru a generaliza succesele obținute pe plan mondial în vederea apărării sănătății oamenilor muncii care lucrează în medii cu pulberi industriale.Vorbitorul a exprimat mulțumiri Ministerului Muncii pentru sprijinul acordat in organizarea conferinței, subliniind că prezența celor mai înalte personalități de stat la deschiderea lucrărilor indică voința fermă a guvernului român de a urma

drumul progresului social și al cooperării . internaționale și a transmis președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, mulțumirile cele mai sincere ale directorului general al Biroului Internațional al Muncii, ale tuturor participanților la această conferință.în încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul Petre Lupu, ministrul muncii, care a arătat că această conferință se va dovedi cu atît mai. utilă pentru viitor dacă va constitui o treaptă spre intensificarea căutării și găsirii soluțiilor în lupta împotriva cauzelor și efectelor deosebit de dăunătoare ale pneumoconiozelor. Creșterea substanțială a numărului inginerilor și tehnicienilor, alături de Cadrele medicâle care studiază acest fenomen este un important semn al înțelegerii tot mai largi de către factorii responsabili a faptului că flagelul pneu- moconiozelor trebuie în primul rînd prevenit, ceea ce presupune o prioritate tehnică corespunzătoare.Conferința a evidențiat că lupta cu succes împotriva pneumoconiozelor nu este astăzi de imaginat fără o cooperare internațională activă, care va contribui nu numai la multiplicarea roadelor, prin unirea forțelor științifice, tehnice și de securitate socială, ci și la apropierea între popoare prin cooperare.In încheiere, ministrul muncii a mulțumit participanților pentru contribuția adusă la reușita conferinței.(Agerpres)
viața internațională

Vizita in Polonia a conducătorilor 
de partid și de stat din CehoslovaciaVARȘOVIA 1 (Agerpres). — După cum. informează, agenția P.A.P., la inyitația lui Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., și a lui Piotr Jaroszewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, la 1 octombrie a sosit în Polonia într-o vizită de prietenie Gustav Husak, secretar general al

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Lubo- mir Strougal, membru al Prezidiului C.U. al*T.C.C., președintele guvernului federal al R.S.C., Vasil Bilak. membru al Prezidiului, secretai- al C.C. al P.C.C., Vaclav Hula, membrii supleant al Prezidiului C.C. al P.C.C., vicepreședinte al guvernului federal al R.S.C., președintele Comisiei de Stat a Planificării.
Comunicat la încheierea vizitei 

delegației P. C. Italian în R. P. PolonăVARȘOVIA 1 (Agerpres). — Agenția P.A.P. S.nunță . ..că. la încheierea vizitei în R. P. Polonă a delegației Partidului Comunist Italian, condusă de ^Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii £i al Biroului Politic al P.C.I., a fost dat publicității un comunicat în care, printre altele, se arată că există cele mai bune condiții pentru întărirea și dezvoltarea colaborării dintre P.M.U.P. și P.C.I.

Reprezentanții celor două partide au subliniat importanța fundamentală a consolidării unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și, în primul rind, a acțiunilor in lupta pentru socialism, libertate și pace. După părerea celor două părți, în prezent există condiții obiective pentru pregătirea și convocarea rapidă a conferinței în problema securității și colaborării în Europa.
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cinema
• Cermen : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30;- 16; 18,30; 20,45.
• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19,30 în 
continuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Aricii se nasc fără țepi : 11,30;
13,45, Tabla viselor — 16; 18,15;
20,30 : DOINA.
• Frații : BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.15, MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20.
• Aeroportul : SCALA — 10; 13.30; 
17; 20,30, CAPITOL — 9; 11,30; 
14,15; 17; 20, LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 20.
• Așteptarea : GIULEȘTI — 15,30; 
17,45; 20, MUNCA — 16; 18; 20.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare.
• Marele premiu : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.
• Start la moștenire : FAVORIT
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FEROVIAR — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
o După vulpe : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cromwell : CENTRAL — 10; 
13.30; 16,45; 20, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
a Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,30; 11,15; 13; 14.45; 16,30. MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
a Chopln în Polonia ; Eu, omul ; 
Vara printre ghețuri ; Meșterii din 
Iran : TIMPURI NOI — 18.30: 20,15. 
a Asediul : ARTA — 15,30; 18; 
20,30.
a Tick, Tick, Tick : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30,
a Baltagul : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
a Boxerul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.
a Articolul 42» : BUCEGI — 9,30; 
16; 19,15, VOLGA — 9; 12,15; 15,45;
19.15, AURORA — 9; 12,30; 16;
19.30, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 
19,30,
a Brigada Diverse în alertă : VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15, POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
a Hello, Dolly t : TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
a Eu sînt Jerom : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
a Omul orchestră : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
a Floarea soarelui : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 15,30; 18;
20.15.
a încrederea : VITAN - 15,30; 18;
20.15.
a Simon Bolivar : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
a Direcția Berlin : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ia Ateneul Român) : Con
cert extraordinar dat de Filarmo
nica cehă. Dirijor : Vaclav Neu
mann. Solist : Josef Chruchro — 
20.
a Teatrul de operetă : Ana Lugo- 
jana — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Surorile 
Boga — premieră — 20.
a Teatrul de comedie : Opinia pu
blică — 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Oa
meni care tac — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 17.

a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — premieră — 19,30.

a Teatrul satiric-muzieal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică —, 
19,30.

16.15 Deschiderea emisiunii. "Emi
siune în limba germană.

18,00 Bună seara, fete, bună seara, 
băieți !

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămîna internațională.
20.15 Teleenciclopedia. x
21.10 Film serial : „Atomlștii" — 

episodul II — producție a 
studiourilor franceze.

22.10 Teledlvertisment. Dicționar
muzical litera „B“. Prezintă : 
Bulcă Ioana. In distribuție : 
Bellgan Radu, Baranga Aurel, 
Brăescu Gheorghe, Birlic Gr. 
Vasiliu, Badea Doina, Bănică 
Ștefan, Baker Josephine, Bă- 
doiu Mariana, Barriere Alaln, 
Butaciu Maria, Becaud Gil
bert, Budlșteanu Ionel, Bra- 
șoveanu Cosma, Brigitte Bar
dot, Buciueeanu Tamara,
Belafonte Harry, Bogardo
Florin.

22,50 Telejurnalul de noapte • 
Sport.

23.10 Seară de romanțe cu Irina 
Loghin. Angela Buciu și Pușa 
Poenaru.
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LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTEta depunerile pe libretele de economii cu dobindă și cîștiguri 
TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL III 19'1 l

Numărul ciștigurilor Nr. libretului cîști- gător Valoarea ciștigurilorparțiala I totalal 2.078.734 50.0001 229.265 50.0001 1.521.092 50.000 150.0001 897 40.0001 941 40.0001 1.060.321 40.000 120.000I 1.006.647 30.0001 1.005.514 30.0001. 1.805.588 30.000 90.0001 1.820.243 20.0001 1.522 427 . 20.0001 802.670 20.0001 1.906.446 20.0001 1.102.977 20.000 100.0001 1.731.516 10.0001 844.534 10.0001 1.223.970 10.0001 1.029.880 10.0001 2.050.065 10.000■1 1.458.J38 10.0001 197.657 10.000 \1 1.452.524 10.000 80.000Terminațialibretului :23 52.443 5.00023 46.294 5.00023 96.812 5.00023 33.347 5.00023 51.796 5.00023 21.772 5.000 690.000CÎȘTIGURI 230 cu 4 ochiuri 8.294 1.955ÎN 230 cu 4 ochiuri 1.376 1.955 899.300ARAGAZECU 230 cu 3 ochiuri 0 124 1.709BUTELIE 230 cu 3 ochiuri 5.178 1.709 786.140230 0.273 1.000230 2.407 1.000230 2.814 1.000 690.000230 7.055 500230 2.235 500230 0 972 5001 230 9.039 500230 • 5.454 500230 8.425 500230 8.764 500 805.000■ TOTAL : 3.380 cîștiguri în obiecte în valoare de lei : 4.410.440

Dinamo-Feyenoord ; 
Steaua-F.C. Barcelona ; 
Rapid-Legia Varșovia ; 

U.T.A.-ZaglehieBELGRAD (Corespondență specială Agerpres). — Ieri la Belgrad a a- vut loc tragerea/la sorți pentru stabilirea jocurilor din turul doi al cupelor europene la fotbal. în „Cupa campionilor europeni" Dinamo București va întîlni reputata formație olandeză Fcyenoord din Rotterdam. în „Cupa cupelor", Steaua va juca în compania echipei F.Q. Barcelona. în „16“- imile, „Cupei U.E.F.A.", Rapid va avea ca adversară pe Legia Varșovia, în timp ce U.T. Arad va juca împotriva unei alte echipe poloneze : Za- glebie IValbrzich. Meciurile tur se vor disputa la 20 octombrie, iar cele retur la 3 noiembrie. Dinamo, Steaua și Rapid susțin primul joc acasă ; U.T.A. — în deplasare.Iată celelalte întîlniri ale acestor competiții :„Cupa campionilor europeni" : O- limpique Marsilia — Ajax Amsterdam ; Grasshopers Ziirich — Arsenal Londra ; Celtic Glasgow — Sliema (Malta) ; Ț.S.K.A. Moscova — Standard Liege ; Valencia — Ujpest Dos- za ; Borussia Moechengladbach — Internazionale Milano ; Benfica Lisabona — C.S.K.A. Sofia.„Cupa cupelor" : Steaua Roșie Belgrad — Sparta Rotterdam ; Beerschot Anvers — Dynamo Berlin ; Glasgow Rangers — Sporting Lisabona ; F.C. Torino — F.C. Austria Viena ; Eski- sehir Spor Istanbul — Dinamo Moscova ; Atvidaberg (Suedia). — Chelsea ; Liverpool — Bayern Miinchen.„Cupa U.E.F.A." : Rosenborg (Norvegia)—S.K. Lierse, F.C. Koln—Dundee, Ado Haga — Wolverhampton, Zelezniciar Sarajevo — F.C. Bologna, F.C. Nantes — Tottenham, Eintracht Braunschweig — Atletico Bilbao. St. Johnstone (Scoția) — Vasas Budapesta. Spartak Moscova — Vittoria Setubal, Hertha—A.C. Milano, O.F.K. Belgrad — Karl Zeiss Jena. Atletico Madrid sau Panionos Atena — Fe- rencVaros, Dinamo Zagreb — Rapid Viena, Real Madrid — Eindhoven sau Chemie Halle, F. C. Juventus — A- berdeen (Scoția).

Simpozionul internațional pentru comemorarea lui G. A. Nasser a luat sfîrșitCAIRO 1 (Agerpres). — La Cairo s-au încheiat vineri lucrările simpozionului internațional pentru comemorarea lui Gamal Abdel Nasser, fost președinte al Republicii Arabe a Egiptului. La această manifestare au participat reprezentanți ai organizațiilor naționale de solidaritate cu popoarele din Asia și Africa, ai mișcărilor de eliberare națională de pe cele două continente, precum și din partea Consiliului Mondial al Păcii, ai altor organizații internaționale

obștești și de tineret. Din țara noastră, la lucrările simpozionului a luat parte o delegație a Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și A- frica.Participanții la sifripozion au a- doptat o declarație în care „relevă în unanimitate rolul de seamă pe care l-a avut Gamal Abdel Nasser la cauza dezvoltării mișcării de solidaritate afro-asiatice, la cauza păcii și a mișcărilor de eliberare națională din Asia și Africa".
Atentat eșuat împotriva președintelui 

Partidului Democratic Kurd din IrakBAGDAD 1 (Agerpres). — „Generalul Mustafa Barzani, președintele Partidului Democratic Kurd din Irak, a fost miercuri noaptea ținta unui atentat eșuat", anunță un comunicat al P.D.K., difuzat joi seara de postul de radio Bagdad. Un grup de persoane neidentificate s-au prezentat la cartierul general al lui Barzani, cerind să fie primite de acesta. A- tentatorii aveau asupra lor aproximativ 50 de grenade și bombe cu explozie întîrziată. Comunicatul

P.D.K. precizează că Mustafa Barzani a scăpat nevătămat din acest atentat în care și-au pierdut viața trei membri ai gărzii personale a liderului kurd. Toți atentatorii au fost uciși de explozii sau în timpul schimbului de focuri care a urmat.Informată asupra acestui incident. Direcția regională a Partidului Baas (partid de guvernămînt in Irak) a adresat un mesaj de simpatie generalului Barzani.
Aniversarea independenței 

Republicii Guineea

Cîștigurile ieșite la sorți se acordă integral libretelor de economii care au un sold mediu trimestrial egal cu cel puțin 10 la sută din valoarea ciștigului. Dacă soldul 'mediu trimestrial este mai mic de 10 la sută din valoarea ciștigului, se acordă un eiștig de 10 ori mai mare decît soldul mediu trimestrial al libretului.Titularii, libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri ieșite Ia sorți pot alege, in limita valorii ciștigurilor ce li se cuvin, obiectele preferate.Obiectele se vot ridica de la filialele C.E.C. de care depind unitățile care au emis libretele cu dobindă și cîștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau în minus între valoarea obiectelor alese și valoarea ciștigurilor se lichidează în numerar, la luminarea obiectelor.De cîștigurile in aragaze cu butelie beneficiază titularii libretelor de economii cu dobindă și cîștiguri ale căror numere curente au terminațiile ieșite la sorți pentru aragaze, cu condiția să aibă un sold mediu trimestrial de cel puțin 10 Ia sută din prețul de vînzare al aragazului cu butelie.
Pentru a beneficia de aragazele cu butelii, titularii libretelor câștigătoare trebuie să se prezinte in termen de 30 de zile de Ia data tragerii, 

la filialele C.E.C. care țin fișele de cont ale libretelor respective.

În cîteva rînduri• Turneul internațional de polo pe apă dotat cu „Trofeul Jadran" s-a încheiat la Hvar cu victoria selecționatei Ungariei, care a totalizat 11 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat reprezentativele Iugoslaviei — 10 puncte, U.R.S.S. — 9 puncte, României — 8 puncte, Olandei — 7 puncte, Italiei — 6 puncte, S.U.A. — 5 puncte și R.F. a Germaniei — 0 puncte. în ultima zi a competiției, echipa României a întîlnit formația Olandei în fața căreia a pierdut cu scorul de 2—4, (0—1, 1—1, 1—1, 0—1). Un rezultat surprinzător : Italia — U.R.S.S: 6—5 (1—1, 2—0, 1—3, 2—1). în partida decisivă pentru primul loc. selecționatele Iugoslaviei și Ungariei au terminat la egalitate : 3—3.

Cu 13 ani in urmă 
poporul Guineei iși 
cucerea independența, 
moment de o deose
bită importanță in is
toria acestei țări a- 
fricane, Avind de în
fruntat înapoierea e- 
conomică de secole, 
consecința domina
ției coloniale, tinărul 
stat s-a angajat ferm 
pe calea dezvoltării 
multilaterale. Națio
nalizarea industriei, a 
bogățiilor solului și 
subsolului, crearea 
companiei de stat pen
tru prospectarea me
talelor prețioase, mo
nopolul transportului 
și comercializării a- 
cestora, constituie ci- 
teva din jaloanele im
portante . pe drumul 
consolidării indepen
denței. Un loc deose
bit în planurile de in
dustrializare il ocupă 
exploatarea și prelu
crarea marilor rezerve 
de bauxită. Totodată 
se depun eforturi sus

ținute pentru lichida
rea analfabetismului, 
formarea de cadre na
ționale.

Succesele obținute 
de tinărul stat afri
can nu sint privite cu 
ochi buni de către 
cercurile imperialiste 
și colonialiste. Com
ploturile de inspirație 
străină urmărind răs
turnarea actualei con
duceri de stat a Gui
neei se împletesc cu 
acte agresive pornite 
de pe teritoriul colo
niei portugheze înve
cinate, care au culmi
nat în toamna trecu
tă cu debarcarea unor 
mercenari. Alăturin- 
du-se protestului for
țelor progresiste din 
întreaga lume, Româ
nia a condamnat cu 
hotărire aceste ac
țiuni, care pun in pri
mejdie pacea și secu
ritatea continentului 
african.

Pe plan extern, Re
publica Guineea par

ticipă activ la lupta 
pentru deplina eli
berare a Africii de 
colonialism și de ra
sism, se pronunță 
pentru dezvoltarea de 
relații cu toate țări
le. Legăturile stator
nice de prietenie din
tre România și Gui
neea cunosc o dez
voltare continuă spre 
binele celor două po
poare, al cauzei înțe
legerii internaționale.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a Gui
neei, poporul român, 
prieten devotat al tu
turor popoarelor care 
luptă pentru lichida
rea colonialismului, 
pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare, pen
tru afirmarea drep
tului sacru de a fi 
stăpine pe destinele 
proprii, urează po
porului guineez prie
ten’ noi succese pe ca
lea dezvoltării, pentru 
progres și pace.



viața internațională
LUCRĂRILE 

GENERALENEW YORK 1. — Corespondentul nostru C. Alexandroaie transmite : Ședința de joi dupâ-amiază a plenarei Adunării Generale a O.N.U. a fost deschisă prin discursul de politică generală rostit de ministrul afacerilor externe al Perului, Edgardo Mercado Jarrin, care a evidențiat curajoasa luptă pe care o duc popoarele pentru dezrobirea lor și ciști- garea independenței politice și economice, „Popoarele lumii a treia, care pînă ieri se aflau sub dominația străină, a spus vorbitorul, luptă în prezent împotriva imperialismului cu o hotărîre tot mai militantă. A- cestea au dreptul să-și aleagă singure calea spre viitor și să-și hotărască singure destinele". Vorbitorul a cerut statelor latino-americane să restabilească relațiile normale cu Cuba.Referindu-se la realitățile din țara sa, ministrul de externe peruan a subliniat că actualele transformări economice și sociale din Peru poartă in ele sîmburii unei independențe reale și ai unei societăți complet diferite de trecut.„Menținerea unei păci și unei securități durabile în Europa constituie o preocupare de prim ordin a guvernului și poporului Cehoslovaciei", a declarat Jan Marko, ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei. Noi, a spus vorbitorul, pornim de la faptul că îmbunătățirea situației din Europa, în special ajungerea la un

al României1, NEW YORK 1. — Corespondentul nostru transmite : In cursul dimineții de vineri, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, șeful delegației țării noastre la cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, conducătorul delegației iugoslave la actuala sesiune a Adunării Generale, Mirko Tepavaț.Cu această ocazie, miniștrii de externe român și iugoslav au trecut în < revistă și efectuat un rodnic schimb de vederi cu privire la principalele probleme care se află în atenția sesiunii Adunării Generale a O.N.U., securitatea și cooperarea europeană, precum și la alte probleme internaționale de interes comun.întrevederea, care a avut loc Ia sediul misiunii permanente a României pe lingă Națiunile Unite din New York, s-a_desfășurat într-o atmosferă cordială, de lucru.
★în aceeași zi, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a avut. o întrevedere, la sediul misiunii permanente a României pe lingă Națiunile Unite din New York, cu ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Janos Peter, conducătorul delegației ungare la actuala sesiune a Adunării Generale. •în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de lucru, cei doi miniștri de externe au avut un fructuos schimb de păreri asupra unor probleme importante ale situației internaționale, aflate pe ordinea de zi a prezentei sesiuni și care concentrează atenția majorității delegațiilor statelor membre, precum și asupra unor aspecte ale relațiilor româno-ungare. (
★Tot vineri, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a avut 

o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Olandei, W. K. N. Schmelzer, șeful delegației olandeze la sesiunea Adunării Generale. Cei doi miniștri de externe au avut un schimb de vederi asupra unor probleme care figurează pe ordinea de zi a sesiunii, precum și probleme privind acțiunile referitoare la pregătirea conferinței asupra securității și cooperării în Europa. De asemenea, au fost discutate chestiuni bilaterale, referitoare, în principal, la conjugarea eforturilor celor două țări, spre extinderea și dezvoltarea relațiilor dintre ele.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de lucru.
APELUL COMITETULUI

HELSINKI 1 (Ăgerpres). — După cum informează agenția A.D.N., Comitetul internațional permanent pentru recunoașterea R. D. Germane, cu sediul la Helsinki, a dat publicității o declarație, in care se adresează un apel tuturor guvernelor ce nu întrețin încă relații normale cu R.D.G. să-și reconsidere poziția în problema recunoașterii. Comitetul iși exprimă satisfacția față de dorința manifestată de către guvernul finlandez de a stabili relații diplomatice cu R.D.G. și R.F.G. și salută punctul de vedere că R.D.G. și R.F.G. trebuie să fie primite în Organizația Națiunilor Unite. Asemenea măsuri, relevă declarația, ar stimula colaborarea internațională.

ADUNĂRII

A 0. N. U.acord asupra creării unui sistem general european de securitate colectivă, va contribui in mare măsură la menținerea și întărirea păcii in întreaga lume. Vorbitorul a subliniat, în continuare, că guvernul cehoslovac a luat parte activă la strădaniile pentru convocarea unei conferințe privind securitatea și cooperarea europeană. Jan Marko s-a referit apoi pe larg la rezultatele negocierilor din ultimul an privitoare la dezarmare, arătînd, în context, că există unele semne pozitive, însă nu total satisfăcătoare. In continuare, el a condamnat politica S.U.A. de „viet- namizare" a războiului și a arătat că propunerile in șapte puncte supuse7 tratativelor de pace de la Paris de către Guvernul Revoluționar Provizoriu- al Republicii Vietnamului de Sud constituie o bază rezonabilă de soluționare a conflictului. Referindu-se la conflictul arabo-israelian, vorbitorul a declarat că „este necesar să se asigure crearea in Orientul Apropiat - condițiilor pentru pace trainica prin respectarea drepturilor legitime ale tuturor națiunilor care trăiesc in această zonă".Abba Eban, ministrul afacerilor externe ai Israelului, a rezervat cea mai mare parte a discursului său situației din Orientul Apropiat, arătînd că reluarea ostilităților nu va servi nimănui și nu va ajuta eforturilor îndreptate spre o soluționare a conflictului. Ministrul israelian a opinat că în prezent există mai multe căi pe care se poate ajunge la pacificare. El a citat, printre acestea, un acord privind Canalul de Suez, reluarea negocierilor prin intermediul misiunii Jarring, soluționarea problemei refugiaților in cadrul unei conferințe a tuturor statelor din această zonă. Eban nu S-a referit, în schimb, -la retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, conform rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Ministrul afacerilor externe al E- euadorului, Rafael Garcia Velasco, a afirmat că edificarea păcii impune necesitatea ca popoarele să se bucure de bunăstare economică, Ele independență economică și politică, de bogățiile și resursele lor naturale.Ministrul afacerilor externe al statului Trinidad-Tobago, Kamaluddin Mohammed, referindu-se la problemele țărilor în curs de dezvoltare, a insistat asupra întăririi și lărgirii ariei controlului statului asupra bogățiilor și resurselor lor naturale, în scopul garantării exploatării și folosirii acestora sprfe binele popoarelor lor și nu al intereselor străine.
Întîlnire

A. Gr omîko-W. RogersWASHINGTON 1 (Ăgerpres). — La Washington a avut loc a doua întâlnire între Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, și William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., transmite agenția T.A.S.S. . Cu acest prilej a continuat schimbul de păreri în probleme de interes comun, început la precedenta întîlnire de la New York.
Dinamism, principialitate, 

orientare statornicăPromotor consecvent al întîlnirilor, convorbirilor, schimburilor de delegații cu partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste, din celelalte țări ale lumii, Partidul Comunist Român iși aduce o contribuție activă la viața mișcării comuniste internaționale, dezvoltîndu-și neîntrerupt legăturile de prietenie frățească, colaborare și solidaritate cu toate detașamentele sale, potrivit cerințelor cauzei unității acesteia. Este o preocupare ce și-a găsit în mod concludent expresia și in cursul săptămî- nii trecute prin vizitele efectuate în țara noastră de către delegația Partidului Comunist din Belgia și cea a Partidului Comunist din Guadelupa. Contactele cu realitățile construcției socialiste din România, convorbirile cu reprezentanții partidului nostru, primirea la tovarășul Nicolae Ceaușescu, concluziile care s-au desprins din schimburile de vederi avute constituie o nouă confirmare a însemnătății pe care o prezintă dialogul de la partid la partid, pentru o bună informare reciprocă, pentru schimburi valoroase de experiență, pentru analizarea principalelor probleme de interes feciproc și ale vieții internaționale, pentru afirmarea pozițiilor comune. Deși condițiile în care acționează cele două partide, ai căror exponenți ne-au vizitat, sînt foarte diferite de cele în care activează partidul nostru, in cursul ambelor intîlniri au fost puse în evidență, cu deosebită pregnanță și claritate — o dată cu bunele relații reciproce, cu dorința de a se asigura în continuare adîncirea acestor relații tovărășești — poziții comune într-o. serie de importante probleme ale vieții internaționale, ale mișcării comuniste. în această privință, se cuvine a fi relevată importanța acordată principiilor de bază ale raporturilor dintre partidele comuniste pentru întărirea unității și coeziunii — principiile marxism-leni- nismului și internaționalismului proletar, autonomia, egalitatea in drepturi, solidaritatea, respectul și a- jutorul reciproc, — definite și de Consfătuirea internațională din 1969. Activitatea internaționalistă bogată a Partidului Comunist Român slujește afirmării neabătute a acestor principii, ca fiind liantul indestructibil al solidarității, cheia unității, calea sigură a stabilirii unor raporturi frățești, pe baze noi, intre toate partidele.■în cadrul acestei activități s-au înscris săptămina trecută plecarea u- nei delegații a partidului nostru în India, vizita unei delegații de activiști ai P.C.R. în Italia și cea a u- nei delegații de activiști ai P.Ș.U.G.
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SITUAȚIA DIN INDOCHINA
• SCRISOAREA PREȘEDINTELUI PREZIDIULUI C.C. AL F.N.E. DIN VIET
NAMUL DE SUD • O DECLARAȚIE A AGENȚIEI T.A.S.S. • „COMITETUL 
ÎMPOTRIVA DICTATURII" CERE POPULAȚIEI BOICOTAREA ALEGERILOR 

PREZIDENȚIALE • PUTERNICE ATACURI LANSATE DE FORȚELE PATRIOTICE 
CAMBODGIENE • SENATUL AMERICAN A APROBAT AMENDAMENTUL 

MANSFIELD PRIVIND RETRAGEREA TOTALA A TRUPELOR S.U.A. DIN 

VIETNAMUL DE SUD IN TERMEN DE ȘASE LUNIVIETNAMUL DE SUD 1 (Ager- pres). — Nguyen- Huu Tho, președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare și al Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a adresat o scrisoare cetățenilor din Saigon și din alte orașe sud-vietnameze, apreciind spiritul de solidaritate manifestat de populația urbană în acțiunile de luptă împotriva regimului saigonez și a agresiunii S.U.A. — informează agenția V.N.A.Referindu-se la așa-zisele „alegeri prezidențiale" de la 3 octombrie, a- nunțate Ia Saigon, scrisoarea arată că această înscenare electorală este menită să mențină administrația Thieu ca un instrument pentru continuarea politicii de agresiune in Indochina, în pofida valului de represalii dezlănțuit de regimul saigonez în rîn- durile muncitorilor,- studenților, veteranilor de război, cercurilor religioase, care condamnă această farsă electorală — se subliniază în scrisoare — mișcarea de protest împotriva administrației marionetă se intensifică pe tot cuprinsul Vietnamului de sud.în încheiere, președintele C.C. al Frontului Național de Eliberare cheamă populația din orașele sud-vietna- meze să-și consolideze unitatea și să extindă frontul de luptă împotriva regimului de Ia Saigon și a forțelor agresoare americane.
+MOSCOVA 1 (Ăgerpres). — In legătură cu noile raiduri de la sfîrșitul lunii septembrie ale forțelor armate aeriene ale Statelor Unite asupra teritoriului Republicii Democrate Viet- name. agenția T.A.S.S. a fost împuternicită să declare că în Uniunea Sovietică sint condamnate cu hotărîre noile provocări armate împotriva statului socialist Republica Democrată Vietnam. Uniunea Sovietică va acorda și pe viitor ajutor și sprijin eroicului popor vietnamez pentru a respinge cu succes agresiunea imperialistă. *SAIGON 1 (Ăgerpres). — „Comitetul împotriva dictaturii" — o organizație recent creată la Saigon, din care fac parte personalități politice și religioase — a publijaț un comunicat în care cere populației sud-vlet- nameze să boicoteze așa-zisele alegeri „prezidențiale" de la 3 octombrie și să nu recunoască rezultatele acestei farse electorale cu un singur candidat. Comitetul, care este condus de politicianul Trinh Quoc Khanh, cere tuturor păturilor populației să se unească „in lupta împotriva diețato- rului Nguyen Van Thieu". Comunicatul menționează intenția acestei organizații de a organiza un „congres al poporului", în scopul unificării mișcării de opoziție împotriva fraudei electorale organizate de regimul generalului Thieu.

în țara noastră. Toate acestea, ca și mesajul adresat de C.C. al P.C.R. Partidului Comunist din Uruguay, care a împlinit 51 ani de existență, constituie manifestări vii ale spiritului de solidaritate internaționalistă.Prietenia și colaborarea strînsă, de nezdruncinat, cu toate țările socialiste reprezintă, după cum se știe, o constantă a politicii partidului și statului nostru. România acordă atenție deosebită, în acest cadru, dezvoltării continue a colaborării și cooperării economice. în acest sens, se cuvine a consemna întilnirea de lucru de la Varșovia a președinților celor două părți ale comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare e- conomică. Participant activ la diviziunea internațională a muncii, România dezvoltă, în același timp, cooperarea cu celelalte state ale lu
CRONICA INTERNAȚIONALĂ

mii, din recentele evoluții în această direcție impunîndu-se atenției lucrările sesiunii de la Teheran a Comisiei mixte româno-iraniene și acordul semnat la Viena pentru livrarea de curent electric către Austria.' O preocupare importantă a activității internaționale a României socialiste o constituie dezvoltarea raporturilor cu toate popoarele care se ridică împotriva colonialismului, neocolo- nialismului și imperialismului, sprijinirea luptei lor pentru, emancipare națională și socială. Participarea u- nei delegații române la manifestările organizate la Cairo pentru cotpemn- rarea unui an de la moartea fostului-președinte al Republicii Arabe a Egiptului, Gamal Abdel Nasser, personalitate proeminentă a acestei lupte, mesajul adresat cu acest prilej de președintele Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, constituie o mărturie elocventă a acestei atitudini neabătute de solidaritate și sprijin.
Universalitatea, temă 
majoră la 0. N. U.După ce primele zile ale sesiunii au fost consacrate problemelor organizatorice și de procedură, Adunarea Generală a O.N.U. a trecut, cu începere din această săptămînă. la dezbaterile generale, care oferă șefilor de delegații prilejul de a expune poziția țărilor lor față de principalele probleme ale vieții inter-

PNOM PENH 1 (Ăgerpres). — De citeva zile, plantațiile de cauciuc din localitatea cambodgiana Krek sînt teatrul unor puternice atacuri lansate de forțele de rezistență populară cambodgiene împotriva pozițiilor trupelor saigoneze intervenționiste. Joi, patrioții cambodgieni au bombardat timp de mai multe ore, cu mortiere și rachete, pozițiile inamice, după ce, cu o zi înainte, au aruncat în aer un pod de pe șoseaua națională nr. 22, izolind în plantațiile de cauciuc din localitatea amintită circa 5 000 de soldați saigonezi. Valuri de elicoptere americane, transmite agenția U.P.I., au transportat joi sute! de infanteriști și parașutiști saigonezi spre localitatea cambodgiana Krek, în scopul sprijinirii trupelor intervenționiste angajate în ceea ce agenția numește „una din cele mai mari bătălii ale războiului din Indochina".
★WASHINGTON 1 (Ăgerpres). — Senatul american a adoptat joi, cu 57 de voturi pentru și 38 împotrivă, un amendament al liderului majorității democrate, Mike Mansfield, care cere retragerea totală a trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud in termen de șase luni. Este pentru a doua oară, în decurs de patru luni, cînd Senatul american aprobă o' inițiativă de acest gen. După cum se știe, un amendament al senatorului Mike Mansfield, care cerea retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud in termen de nouă luni,, fusese adoptat anterior, dar el a fost respins de Camera Reprezentanților.

Vizita ministrului 
comerțului exterior 
al României in irakBAGDAD 1 (Ăgerpres). — La in- ‘ vitația ministrului economiei Republicii Irak, Mourtada al-Hadissi, la 30 septembrie,. a sosit la Bagdad ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Cornel Burtică.Oaspetele român a fost salutat la aeroport de ministrul irakian al economiei. de subsecretarul de stat al Ministerului Economiei și directorul general al Departamentului comerțului exterior, directorul general al Tîrgului internațional de la Bagdad, președintele Federației Camerelor de Comerț din Irak, președintele organismului .general de comerț, funcționari superiori din Ministerul Economiei, membri ai ambasadei române.
naționale. 'O primă și importantă concluzie ce se poate desprinde din această săptămînă de dezbateri este aceea că practic nu a existat cuvîn- tare care să nu fi acordat un loc important, adeseori chiar central, problemei universalității acestei organizații. Pe bună dreptate se poate spune că nicicînd nu s-au auzit de la tribuna Națiunilor Unite luări de poziție atit' de numeroase și răspicate în favoarea repunerii R. P. Chineze în drepturile care i se cuvin la O.N.U.,, la Consiliul de Securitate și în toate organismele internaționale. Este o cerință majoră a cărei rezolvare s-ar răsfringe în modul cel mai pozitiv asupra activității O.N.U., ca și a ansamblului vieții internaționale. Ministrul de externe finlandez, după ce a exprimat speranța că Adunarea Generală va hotărî. în sfirșit, 

restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., sublinia : „Ne vom opune oricărei încercări, de natură să împiedice sau să amine realizarea acestui fapt". Accente tot atit de categorice au răzbătut din cuvîntarea șefului delegației Republicii Mali, care s-a pronunțat pentru „recunoașterea deschisă și fără echivoc a drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Națiunile Unite și pentru expulzarea imediată a delegaților guvernanților din provincia Taiwan", și a șefului delegației Indiei („în lume există o singură Chină, in O.N.U. există un singur loc pentru China și numai guvernul R.P. Chineze este in drept să-1 ocupe").Intr-un sens similar s-au exprimat delegații Irlandei, Canadei, Franței. Austriei ș.a. To'todată, Ceylonul și Guineea ecuatorială au hotărit să devină coautori la proiectul de rezoluție intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.”, ^înscris pe ordțnea de zi a sesiunii din inițiativa a 18 state, printre care și România.
Securitatea europeană 
in plină actualitateO alta din temele de interes deose- . bit abordate în,tr-un șir de cuvîntări este cea a securității și cooperării în Europa. Au reținut atenția, în acest sens, sublinierile din cuvîntarea mi-

VARȘOVIA

Tovarâsul Janos Fazekas 
a fost primit de tovarășul 

Piotr JaroszewiczVARȘOVIA 1 — Corespondentul Ăgerpres, I. Dumitrașcu, transmite : La 30 septembrie, tovarășul Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele părții române în Comisia mixtă româno-polonă de colaborare economică, a fost primit de Piotr Jaroszewicz, președinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. Au fost prezenți Grigore Bârgâ- oanu, vicepreședinte al «Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică, tehnică și științifică, și Mihai Marin, ambasadorul României la Varșovia. Din partea polonă au participat Jan Mitrega, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții polone în Comisia mixtă de colaborare economică, și Tadeusz Skwirzynski, vicepreședinte al Comisiei planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind întărirea și adin- cirea colaborării dintre cele , două țări.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
★Vineri au continuat lucrările întîl- nirii de lucru dintre președinții celor două părți în Comisia mixtă româno-polonă de colaborare economică, la care au participat reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale interesate din ambele țări. Pe ordinea de zi au figurat probleme legate de întărirea și adîncirea colaborării economice dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă.în seara aceleiași zile, Mihai Marin, ambasadorul Republicii Socialiste România la Varșovia, a oferit un cocteil la care au participat Jan Mitrega. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, W. Trampczynski, prim- adjunct al președintelui Comisiei planificării de pe lingă Consiliul de Miniștri. K. Olszewski, ministrul comerțului exterior, și alte persoane oficiale polone.Au fost prezenți membrii delegației române, în frunte cu tovarășul Janos Fazekas.

Protocol româno - iugoslav
PRIVIND SCHIMBUL

DE MĂRFURI PE ANUL 1972BELGRAD 1. — Corespondentulnostru G. Ionescu transmite : La Belgrad s-a semnat protocolul privind schimbul de mărfuri pe anul 1972 intre Republica Socialistă Romania și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Din partea română, protocolul a fost semnat de Ion Sto- ian, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea iugoslavă de Teodosie Glisici, adjunct al secretarului federal pentru comerțul exterior. La semnare au participat reprezentanți ai Secretariatului Federal pentru Afacerile Externe și ambasadorul român la Belgrad, Vasile Șan- dru.Protocolul prevede o importantă creștere a volumului schimburilor reciproce 'de mărfuri, în raport cu protocolul pe anul în curs.
nistrului afacerilor externe alU.R.S.Ș., A. Gromîko, privind maturizarea condițiilor pentru convocarea conferinței general-europene, ceea ce impune intensificarea activității pregătitoare. De asemenea, el s-a referit la raportul direct ce trebuie să existe intre întrunirea acestei conferințe, progresele pe calea destinderii în Europa și rezolvarea problemei lichidării blocurilor militare pe continent — țel pe care l-a apreciat ca fiind in prezent principial posibil Acest aspect a fost reluat și % de ministrul francez al afacerilor externe, M. . Șchumann, care a relevat că scopul urmărit trebuie să fie nu instituționalizarea existenței unor blocuri care se înfruntă între ele, ci reducerea acestei posibilități pină la zero. în acest context, a fost pus in evidență imperativul organizării re-

lațiilor dintre statele europene în așa fel îneît fiecare țară să se bucure de dreptul la integritate teritorială, la suveranitate și prerogativele care decurg din ac'easta, de dreptul de a nu fi supusă la nici un fel de presiuni, la nici un fel de a- mestec in treburile interne sau încercări de amestec din afară. Faptul că principiile de legalitate pe care trebuie clădite raporturile dintre state sînt tot mai des subliniate pe arena internațională constituie un elocvent indiciu al largii adeziuni pe care o întrunesc, ele fiind singurele norme în măsură să asigure dezvoltarea liberă și independentă, la adăpost de folosirea forței sau amenințării cu forța a fiecărui stat, a fiecărui popor.Problema securității și cooperării in Europa înregistrează, de altfel, o serie de evoluții concrete, din care se pot enumera noua rundă a convorbirilor preliminare între R. S. Cehoslovacă și R. F. a Germaniei pentru normalizarea relațiilor reciproce, reluarea convorbirilor dintre reprezentanții celor două state germane, răspunsul pozitiv al R. D. Germane la propunerea Finlandei de stabilire a relațiilor diplomatice atit cu R.D.G., cit și cu R.F.G.Firește, progresele obținute în afirmarea ideii destinderii, securității și cooperării pe continent nu trebuie să ducă la slăbirea eforturilor, la stări euforice, în sensul că totul s-a rezolvat, că nu mai există nici un fel de bariere în această direcție. Un șir de fapte arată că adversarii

PEKIN

SĂRBĂTORIIÎE,l CELEI DE A IU HfflKĂH 
A REPDBUCIl Wlliffl CHINEZEPEKIN 1. — Corespondentul Ager- pres, I. Gălățeanu, transmite : Poporul chinez a sărbătorit, intr-un cadru festiv, cea de-a 22-a aniversare a Republicii Populare Chineze. în capitală au fost arborate drapele roșii, iar panouri mari au înfățișat succesele obținute de poporul chinez în diferite domenii de activitate. Parcurile capitalei, locurile obișnuite

Dejun oferit de președintele Franței 
in cinstea delegației guvernamentale 

a R. P. ChinezePARIS 1 (Ăgerpres). — Președin- . tele Franței, Georges Pompidou, a oferit vineri la Palatul Ely see un dejun in cinstea delegației guvernamentale a R. P. Chineze, condusă de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, care se află în vizită în Franța.
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMITETULUI

PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVAGENEVA 1 (Ăgerpres). — La Geneva au luat sfirșit, la 30 septembrie, lucrările din anul 1971 ale Conferinței Comitetului pentru dezarmare. Desfășurate timp de aproape șase luni, lucrările au fost împărțite în două sesiuni ; prima s-a desfășurat în perioada 23 februarie—13 mai, iar cea de-a doua între 29 iunie și 30 septembrie.In cadrul celor două sesiuni amintite, principalele măsuri examinate în mod concret au fost interzicerea armelor chimice și biologice și încetarea experiențelor nucleare subterane.In ceea ce privește prima problemă, la capătul unor negocieri îndelungate, începute în anul 1968, în comitet a fost elaborat un „Proiect de convenție privind interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și a toxinelor și distrugerea acestora". Proiectul a fost înaintat spre examinare și aprobare celei de-a 26-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.La încheierea lucrărilor, comitetul a adoptat in unanimitate raportul anual către Adunarea Generală și Comisia dezarmării a O.N.U., document in care sint sintetizate dezbaterile din anul 1971.La sfîrșitul ultimei ședințe a fost dat publicității un comunicat in care se anunță că data următoarei sesiuni, din 1972, a Conferinței Comitetului pentru dezarmare va fi stabilită ulterior între toți membrii acestui organism.Republica Socialistă România a participat la lucrările din acest an ale comitetului cu o delegație condusă de ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent ai țării noas- 
cursului spre destindere nu stau cu brațele încrucișate, că recurg Ia diverse manevre pentru a pune, bețe în roate acestui curs, a crea complicații care să afecteze climatul general. Cu atit mai mult se impune, în aceste condiții, intensificarea e- forturilor pentru depășirea tuturor obstacolelor in calea transformării încercatului nostru continent într-un factor de stabilitate internațională — contribuție esențială la cauza păcii in lumea intreagă.

Reuniunea F. M. I.:

criza persistăConflictul economic financiar dintre Statele Unite și partenerii lor a intrat intr-o nouă fază, o dată cu. reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.). Reacția neașteptat de puternică a acestor parteneri (ministrul vest-german al finanțelor nu s-a sfiit să vorbească despre posibilitatea concretă și a- propiată a unor „măsuri dureroas’e de represalii") a determinat oficialitățile americane, din considerente de ordin, tactic, să accepte, pentru prima oară de la anunțarea programului lor restrictiv, discutarea — în cadrul „clubului celor 10“ care reunește principalele puteri e- conomice ale lumii capitaliste — a unora din măsurile adoptate. Această încercare de reglementare în cadru restrîns a unor probleme care privesc toate țările membre ale F.M.I. a provocat nemulțumirea justificată a țărilor in curs de dezvoltare, înlăturate practic de la dezbatere și care se pronunță pentru abolirea măsurilor discriminatorii și promovarea unor relații economico-fi- nanciare bazate pe echitate.Pe de altă parte, o statistică oficială arată că balanța comercială a S.U.A. continuă să acuze un deficit accentuat — de ordinul sutelor de milioane de dolari — ceea ce dovedește că suprataxa de 10 la sută a avut, cel puțin pînă în prezent, un efect redus.Faptele confirmă astfel că sursele, crizei sînt legate nu de defecțiuni ale dispozitivelor economico-finan- ciare ale lumii occidentale, ci de insăși esența politicii militariste, de absorbirea unor fonduri umane uriașe in scopul i construirii de arme cu capacitate tot mai ridicată, instrumentele promovare a dominației și dictatului în viața internațională. Este o realitate care subliniază, o dată mai mult, necesitatea unei abordări noi a rela
și resursedistructivăde

țiilor internaționale, care să excludă cursa înarmărilor, ca și întregul cortegiu al fenomenelor anacronice care țin de domeniul politicii discreditate de forță- sau amenințarea cu forța.
Romulus CAPLESCU 

de recreere au cunoscut o animația deosebită. Sute de mii de spectatori, împreună cu oaspeții străini prezenți în aceste zile la Pekin, au urmărit spectacolele formațiilor artistice profesioniste sau de amatori, care au prezentat suite de dahsuri și cînteca inspirate din munca și lupta poporului chinez pentru construirea socialismului.

In aceeași zi, delegația guvernamentală chineză a avut convorbiri cu ministrul francez al economiei și finanțelor, Valery Gisaard d’Estaing. Convorbirile s-au referit la dezvoltarea relațiilor economice dintre R. P. Chineză și Franța.

tre pe lingă oficiul Națiunilor Unito din Geneva.Delegația română a expus poziția fermă, consecventă și principială a guvernului român în problemele dezarmării și a subliniat necesitatea angajării acestui organism, a tuturor statelor pe calea adoptării unor măsuri concrete radicale, de încetare a cursei înarmărilor și de dezarmare, în primul rînd în domeniul nuclear, în conformitate cu interesele de pace, securitate și progres ale tuturor națiunilor.în același timp, delegația română a prezentat propuneri concrete ale guvernului României vizînd adoptarea unor măsuri care să contribuie efectiv la oprirea cursei înarmărilor și la realizarea dezarmării. Propunerile s-au bucurat de un larg ecou internațional, fiind apreciate ca o parte integrantă a politicii militante a țării noastre pentru triumful legalității internaționale, pentru consolidarea păcii și securității in lume.
AGENȚIILE
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TRANSMIT:
M. Podgoraîi a sosit 

la Delhi. Delegația de partid și guvernamentală sovietică, condusă de Nikolai Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a sosit la Delhi intr-o scurtă vizită, în drum spre R. D. Vietnam, informează a- genția T.A.S.S. Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice a avut întrevederi cu președintele Venkata Giri și premierul Indira Gandhi.
La Ministerul de Externe 

britanic au contiuuat convorbirile între George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe al României, și sir Thomas Brimelow, adjunct al subsecretarului de stat permanent. Cu acest prilej s-au discutat probleme privind relațiile bilaterale româno-britanice șl s-a făcut o trecere în revistă a principalelor probleme internaționale și, în mod deosebit, problema securității europene. în aceeași zi, Ambasadorul român la Londra, Vasile Pungan, a oferit un prînz cu prilejul vizitei tovarășului George Macovescu. Au participat sir Denis Greenhill, subsecretar de stat permanent, și alte persoane oficiale britanice.
Din inițiativa Partidului 

Comunist în Ecuador, 3 fost creat Frontul Patriotic, al cărui scop este „formarea unui guvern democratic popUlar și patriotic", anunță agenția Prensa Latina. în programul Frontului Patriotic sînt înscrise, între altele, naționalizarea petrolului și a tuturor resurselor naturale ale țării, eliberarea de sub dominația monopolurilor autohtone și străine și deschiderea căilor pentru eliberarea și suveranitatea Ecuadorului.
întrevedere M. Kohl-E. 

Bahr. După cum anunță agenția A.D.N., secretarul de stat al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, Michael Kohl, și secretarul de stat în Cancelaria federală a R. F. a Germaniei, Egon Bahr, au purtat vineri la Bonn convorbiri privind încheierea unor acorduri de trafic și tranzit între cele două state germane. Ei au convenit să continue tratativele la 6 octombrie la Berlin.La Berlin au avut loc joi tratative între delegații ale Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor din R. D. Germană și Ministerul Federal al Poștelor și Telecomunicațiilor din R. F a Germaniei. Obiectul acestora, relevă agenția A.D.N., l-au constituit măsurile privind traficul poștal și telecomunicațiile dintre cele două țări, care vor intra parțial în vigoare încă in acest an.Pentru reglementarea problemelor dezbătute, menționează agenția, au fost realizate înțelegeri corespunzătoare.


