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La mitingul consacrat deschiderii noului an universitar

Angajamentele 
au fost îndeplinite

Muncitorii, tehnicienii șl inginerii 
Combinatului de exploatare șl in- 
durtriallzare a lemnului din Slghe- 
lu-Marmațiel Intlmpinâ aniversarea 
republicii cu realizări de prestigiu. 
Da pe acum el și-au depășit snr-

La parametrii 
cu. 10 luni mai

proiectați 
deyreme

se obțină un spor de producție de 
peste 1200 tone hlrtie.

șl rășinoasc. mobilă 
,3 milioane lei, 2 3OT

n pagina

iești, lUAi. .----------------, — . .
rll, Inginerii ș! tehnicienii

,,Proletarul* șl „Partizanul* 
Valea 

în

Produse de calitate, 
necesare economiei

cinile anuale de plan, realizdnd o 
producție globală suplimentară In 
valoare de 20 milioane lei. Intre 
altele, colectivul combinatului a 
furnizat, peste prevederi, 30 OOT mp 
furnire estetice, 8 500 metri cubl 
bușteni de fag 
in- valoare de 1L
metri cubl cherestea de fng ți 
piese de schimb pentru autoutllaro 
in valoare de SOT 000 ici.

ficați Ia locul de muncă. Primele 
&) tone do „Marrit*, realizate la 
fabrică, au fost expediate doja be
neficiarilor, bucurindu-so de apre
cieri unanime.

PIATRA NEAMȚ (coresponden
tul „Sdnteli", Ion Manea) : Inunta 
recant In funcțiune, linia tehnolo
gică pentru producerea hlrilel fine 
și pergaminate de la fabrica „Ite- 
conslrucțla* din Piatra Neamț a 
Început, zilele acestea, să lucreze 
la parametrii proiectați, cu 10 luni 
mal devreme. S-nu creat, . astfel, 
condiții ca, mimai In acest an,, să

J.nvfițărntnț superior din Cluj pen
tru ceea ce nu realizat plnA acum. 
Sper ci șl dnsUtuteie pe corn nu 
le-arri vizitat au asemenea. înfăp
tuiri. îmi exprim speranța, convin
gerea că, merglrid pe acest drum, 
vom reuși, înțr-un 
scurt, să asigurăm

întreprinderile producătoare de 
materiale de construcții din Județele 
Prahova, Buzău și Dîmbovița au 
pus la dispoziția șantierelor, in pe
rioada care a trecut din acest an. 
eahUi&jj -sufeUfMadâ&do girnent, _de.„ 
cărămizi, blocuri ceramice, panouri 
mări prefabricate, geam tras și alte 
materiale din care se pot realiza 
1 3OT de apartamente. Acest spor 
du producție reprezintă mal bine de 
SO la suta din angajamentul asu
mat In cinstea aniversării unul 
steri de veac da la proclamarea re
publicii.

Cele mal Însemnate depășiri au 
fost obținute de colectivele fabricii 
de ciment șl Întreprinderii de pro
duse refractare „vulturul* din Co
mornic și fabricilor de geamuri — 
Scăenl și de cărămidă „1 Mal* — 
Bucov, unități care și-au onorat In
tegral angajamentul anual.

mal sErinse a învățămîntului de cer
cetare, de producție, In ridicarea 
nivelului științific al activității di
dacticei Cu toate.acestea, acum, la 
începutul noului 'an școlar, nu pot 
să nu mă refer ta faptul că mai 
sini, lnțfi multe de. făcut 
râallzaroa în întregime a Dlrorit- 
velor trasate de partid și guvern. 
Există începuturi bune, clar este’ 
încă mult de muncit pentru lichi
darea neajunsurilor din trecut. Tre
buie îndepărtate șl unele tendin
țe conservatoare — ca «A le spun 
așa — din concepția unor cadre 
ale noastre privitor la modul de 
organizare și funcționare a InvățA- 
mlntulul.

științifică. In activitatea de cerce
tare din Cluj, In multe domenii 
«-au obținut .rezultate bune din
tre care unele au fost, deja 
aplicate în producție, iar al
tele slnt în curs de a fi introduse. 
Folosesc acest prilej pentru a a- 
dreisa îeU-cițărî călduroase cadrelor 
didactice șl cereetatorilor pentru 
realizările obținute pinii acum șl 
pentru preocuparea de a dezvolta și 
mai rapid: activitatea de cercetare 
în învfițămlntul superior. (Aplauze 
prelungite).

Doresc să menționez că în gene
ral în Invățăminlul românesc hoîfi- 
rîrile partidului și guvernului, ale 
Congresului al X-lca șl Conferinței 
Naționale slnt traduse cu tot mal 
multă fermitate în viață. Se obțin, 
rezultate bune în direcția legării

în funcțiune : un nou 
obiectiv Industrial

CRAIOVA (corespondentul ,.Scîn- 
tcli", Nlstor Tulea) : Pe platforma 
Industrială situată in. partea de est 
a orațuiiil Craiova a avut loc re
cent o nouă premieră Industrială ■ 
darea In folosință a primelor capa
cități de producție In cadrul extin
derii uzinei de mașini agricole din 
localitate. Noile capacități de pro
ducție ale uzinei cralovene se. re
marcă printr-un Înalt grad de teh
nicitate, ca și prin condițiile mo
derne de, lucru, halele fiind dotate 
cu Instalații de aer condiționat, 
vestiare, li urni nație fluorescentă ș.a. 
Mașinile șl utilajele aint. In între
gime de fabricație românească șl 
poartă marca unor renumite între
prinderi constructoare de mașini râi 
„Independența* Sibiu, „Unlo* Satu- 
Mare, „IjZUC" Ploiești. Do men
ționat că o parte din utilaje ți in
stalații,; a căror valoare se ridică 
Ia peste 10 milioane lei, slht reali
zate prin autodotară.

Doresc să încep prin a vă adre
sa dumneavoastră, tuturor cadrelor - 
didactice, studenților șl elevilor din 
Cluj, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului, a 
Consiliului de Stat șl a Consiliului 
de Miniștri. (Aplauze puternice, 
prelungite). , - ■'

Vă rog să-mi permiteți să adre
sez, de ta acest miting, un salut 
călduros tuturor locuitorilor muni
cipiului și județului Cluj. (Aplau
ze puternice). Deoarece înifînJrea 
de os’ăzl este prilejuita de inau
gurarea unui nou un u ni versitar-șl, 
în general a unui an nou de în- 
vățămlnt, doresc să adresez calde 
felicitări tuturor profesorilor uni
versitari șl tuturor studenților din 
Cluj și din întreaga țară, precum 
șl corpului didactic din) «învăță- 
■mlntul -genstal șl liceal, tuturor. e- 
levîlor din patria, noastră (Aplau
ze puternice, îndelungate).

începerea noului an de învăță- 
mlnt are loc la puține luni după 
Conferința Națională a partidului, 
care a elaborat un. minunat pro-’ 
gram de dezvoltare în continuare a( 
României socialiste, de înfăptuire a 
hotarlrilor Congresului al X-tea 
privind făurirea societății socialis
te multilateral dez.voltate, ridicarea 
continuă a bunfiștaril materiale și 
spirituale a întregului popor. (VH 
aplauze). Sarcinile trasate de Con
ferința Națională au implicații 
largi asupra tuturor laturilor vie
ții noastre economlce-soclale și — 
se înțelege — Implicit asupra in- 
vățămlntulul, care este una din 
cele mal importante activități , de 
formare a omului, a cadrelor ne
cesare edificării socialismului.

Am vizitat .•istăzi Laboratoare, aîe 
Institutului politehnic șl Unlversl- 
tățlt din Cluj, pe caro le cunoșteam 
de altfel dinainte. Doresc să .men
ționez că ml-a produs o bună Im
presie preocuparea pentru dezvol
tarea șl Înzestrarea acestora pe 
baza noilor cuceriri ale științei șl 
tehnicii. Acesta •trebuie considerat 
însă doar un început, deoarece mal 
este încă mult de făcut pentru'ca 
învățămîntul superior din Cluj — ca 
de altfel întregul nostru învățămînt 
superior—să dispună de aparatura 
șl' mijloacele tehnice corespunză
toare pregătirii în cele mal bune 
condiții a viitorilor Ingineri șl spe
cialiști pentru toate domeniile de 
activitate. Doresc totuși să felicit 
conducerile celor două instituții de

CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU ÎN MUNICIPIUL CLUJ

prinderi Industriale din județul 
Bacău au raportat îndeplinirea cu 
trei luni mai devreme a angaja
mentelor asumate in întrecerea so
cialista. între cei care șl-au respec
tat cuvinful dat’ se ■ numără chi- 
mlșlll din. Borzeștl, minerii din Co- 
mâneșll, textllițtll din Buhuși, mun
citorii, inginerii ți tehnicienii fa
bricilor „
din Bacău. Chîmlștii de pe 
Trolușulul, bunăoară, nu livrat 
plus, de la începutul cinului șl pJnA 
acum, o nroductlo-marfă In valoare 
de OO milioane iei. Aceasta se con
cretizează în 1424 tone cauciuc sin
tetic. 830 tone PVC, 457 tone sub
stanță activă antldăunători, 14 e®0 
tone benzine'ți Însemnate cantități 
de polisUren, fenol, sodă caustică, 
motorine. Și celelalte 'unități Indus
triale au livrat, peste plan, benefi
ciarilor interni ți externi, circa 
4 5OT tone cărbune, 5 COT perechi de. 
ihcSițăminte, [circa (K) OOT mp țesă
turi de lină șl bumbac, confecții in 
valoare de aproape 20 milioane lei 
și alte produse.

PROLETARI DIN

BUZĂU (corespondentul „Sdntell*, 
M. Bâza) :> Orașul Hm. Sărat a 

• găzduit. In aceste zile, o premieră 
industrială- unM În țara noas
tră : Intrarea in funcțiune a 
secției pentru plăci de etanșare. din 
cadrul.Fabricii de garnituri de frine 
și etanșare. Produsul, fabricat pen
tru prima .oară In țară, a fost de
numit „Morali", ei înlocuind plăcile 
de klingherit ce se importau. Deși 
este considerată secție, noua capa
citate va produce anual mlL.de placi 
de etanșare do diferite grosimi, ce 
vor acoperi peste 50 la suta din ne
cesarul economiei naționale. Utila
jele de huilta tehnicitate ale acestei 
secții rint, In bună parte, realizate 
In țară șl chiar prin autoutllare. O 
contribuție Importantă la echiparea 
tehnică n aecțîei au ndus-o Între
prinderile „Automatica* șl „Antico- 
rozlvul* București, care nu realizat, 
Intr-un [timp record,, dulapurile e- 
Iectrice de automatizare Șl, respec
tiv, cauciucarea conductelor pentru 
centrala termică. Muncitorii fabricii 
bu fost recrutați. In evu mal mare 
parte din orașul Rm. Sărat șl call-

V

NOI TREPTE DE

Șantierelor — mari 
cantStâți de materiale

• timp relativ 
q dotare cores

punzătoare, la nivelul cerințelor 
științei ți tehnicii moderne, a tu
turor Institutelor de învățămînt su
perior. (Aplauze puternice).

A'm constatat, de asemenea, cu 
satisfacție, preocuparea sporită a 
institutelor de învfițâmlnt superior 
pentru activitatea științifică, pentru 
legarea învățămîntului de cerce
tare, pentru o:mal mare apropiere 
de producție. Desigur, ieste cunoscut 
faptul că în Cluj exista numeroase 
cadre cu 0 temeinică pregătiră

Luni, 2 octombrie a.c., tovarășul primit pe dr. Harm Vom. ambasa- 
Nicolae Ceaușescu, secretar general . dorul R. D. Germane la București, 
al Partidului Comunist Român, la cererea acestuia.
președintele Consiliului de Stat al. •Primirea s-a desfășurat 'într-o 
Republicii Socialiste: România, a atmosferă tovărășească.

aniversaria

în laboratoare și afoliere-școalâ, studenții clujeni Tmbinâ studiul cu praclica, cu producția, deprind aspectele 
concreta ala viitoarei lor profesiuni
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încadrată de drapelele statului 
partidului nostru, domină stila :

a.

: Faptul că această 
imfi zi din viața noastefl studen

țească încep# cu intilnirea cu 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
NIcolae Ceaușescu. cu ceilalți tova-

fA.iic.u ta iwyațaimiiwuui «sass^s
anul I la Conservatorul „Gheorghe necesară o Implicare mal directă « 
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L@ institut®, fxdtăți șî
Luni, 3 octombrie, tovarășul 

NIcolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialisto România, a făcut 
o vizită do lucru In municipiul Cluj.

Secretarul general al partidului a 
fost Insolit- in această vizită de to
varășii Paul Nlculeacu-Mlzll ai Mihai 
Gere.

Primit cu aceea.»! caldă dragoste si 
ospitalitate cu care este InUmplhat 
pretutindeni în* țară, conducăto
rul partidului si statului a participat. 
În cursul dimineții, la Inaugurarea 
noului an de învățăm! nt In- marele 
centru universitar clujean. Prezenta 
secretarului general al partidului — 
si In această toamnă — In deschi
derea cursurilor universitare, la 
marea sărbătoare studențească. Ilus
trează. o dată In plus. Înalta pre
țuire, grija deosebită pe care le n- 
cordă partidul ți utatul nostru. În
tregul popor, școlii superioare.

în aceeași zi. tovarășul NIcolae 
Ceausescu a fast oaspetele . colecti- 
velor unor Importante unități Indus
triale. a-a lntllnlt cu cadre de răs
pundere din Întreprinderi ți Institu
ții. cu specialiști șl oameni al mun
cii, examlnlnd cu atenție ți In mod 
nemijlocit. 1b fața locului, o sferă 
largă de probleme privind înfăp
tuirea obiectivelor siabUlte de Con
gresul al X-lca si Conferința Națio
nală ale partidului, realizarea cinci
nalului lrtalhle'de termen.

—Ora 9. Elicopterul aterizează ps 
stadionul din orașul Cluj, care. In a- 
ceastă zt .de început de toamnă, are 
o Înfățișare festivă. Portretul tova
rășului NIcolae Ceaușescu este înca
drat de drapelele partidului țl sta
tului. Pe mari pancarte sa poale citi: 
„Bun venit la Cluj celui mal drag șl 

al poporului român".
- P.C.R.".

- i
Ceausescu, ceilalți conducători da 
partid șl de stat se opresc cu Interes 
Ia laboratorul de analiză termogravi- 
melrlcă șl ta cel de analiză spectrală 
în infrarașu, la Instalația de recupe
rare a platinei din catalizatori, unde 
se aplică cu succes un procedeu1 ori
ginal, aparțlnlnd Inginerului Mihai 
Străjescu.

Un alt laborator vizitat este cel de 
preparare a aurului cololdal. Expli
cațiile fflnt date aici de unul din au
torii acestui nou produs românesc, 
cercetătorul Ghebrghe Pop. Se'subll- 
niază că o serie de fabrici de sticlă 
din țară folosesc cu rezultate bune 
aurul cololdal reaLIzat la Cluj. Oas
peți! slnt informați, de asemenea, că 
in Incinta Institutului se organizează 
o statle-pllot. in cadrul căreia 
studenții Ișl vor efectua practi
ca șl care va asigura Întregul necesar 
intern de aur cololdal pentru deco
rarea sticlei, porțelanului șl faianței.

Secretarul general al partidului 
subliniază că activitatea de cercetare 
nu trebuie sfi albă un acop In sine, 
ci să vizeze elaborarea de goluții 
solicitate de producție, obținerea 
de tehnologii eficiente pentru a se 
ajunge la o Integrare completă a 
lnvățămlntulul, cercetării șl produc
ției. Ca atare, stațlile-pUot trebuie 
să dispună de o capacitate mal mare 
de producție. Tn acest context, in le
gătură cu Informarea prezentată de 
gazde privind profilul activități! di
dactice șl științifice, secretarul ge
neral al partidului recomandă ca pa 
primul plan al preocupărilor să' fie

rțiauju v ta a I I. 
Iubit fiu . 
„Ceaușescu

Secretarul general ai partidului este 
Intlmplnat de tovarășii Aurel Duca, 
prlm-seerelar al Comitetului jude- 

’ țean Cluj ol P.C.R.. Ștefan Pcterfi. 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
președintele . Consiliului oamenilor 
muncii de națkmaJitate maghiară, de 
reprezentanți ai organelor. locale de, 
partid ?1 de .stat, de personalități ale 
vieții științifice șl culturale clujene.

O gardă formată din militari al for
țelor noastre armate, din membri al 
gărzilor patriotic» îl al detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, prezintă onorai ' co
mandantului suprem ol forțelor noas
tre armate. Este intonat Imnul da 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Tovarășul NIcotae Ceaușescu 
trec? In revista garda de onoare.

Din mulțime ee desprinde un grup 
de tineri Îmbrăcaji tn frumosul [Mirt 

.someșan, care oferS pline șl sare.
Urate ncsflrșlte, aclamați! care nu 

contenesc minute In șir, urări pline 
do căldură slnt adresate conducăto
rului partidului șl slutului nostru.

Slot momente de vibrant entu
ziasm. de emoționantă manifestare a 
dragostei față de partid șl secretarul 
său general ; cel prezcnțl, mii șl mil 
de oameni exprimă adeziunea lor 
fermă la politica partidului, hotârlrea 
da a munci cu abnegație șl pasiune 
la înfăptuirea el.

De la stadion, coloana de mașini 
străbate marile artere ale municipiu
lui. Clujul a îmbrăcat tialije de săr- 

. 0 bă ton re. Drapele roșii șl tricolore 
Sutură' pretutindeni, pe slrfizl. ne 
frontispiciul monumentalelor clădiri 
publice. In balcoanele noilor blocuri. 
Boși ploaia continuă, bulevardele 
ce juc spre central orașului sint 
Inundate de luma. Tineri șl virttnlci. 
bărbați șl femei aclamă. Irl mani
festă bucuria Îndelung.

Secretarul general al partidului 
răspunde cu gesturi prietenești ma
nifestărilor pline ds căldură ale 
clujenilor.

, Conducătorii de partid ?! de aîat 
vizitează, la început, unități ale cen
tralul universitar clujean. Clujul u- 
nlvers!tar n eunoscut, In anii socia
lismului, o impetuoasă dezvoltare, de
venind — ca mărime șl Importanță 
— al doilea centru de tav&ț&mlnt su
perior al pir li. El înmănunchează 27 
de fncultSU, cu peste 22 0OT sludenU, 
de cinci ori mai mulțl dedt In lKâ> 

Primul popas are Ioc Ia Institutul 
de chimie al fă ini sterului Educației 
Si învățămlntuluL

Oaspeții slnt ralutaț! d# prot dr. 
Gbeorghe Msrcu, prorector al Uni
versități! „Babo?-BoSyai“, directorul 
Institutului, da numeroși cercetători 
j: sludenți.

Slnt do fațfl.MIrcee Malîța, mlnta- 
trul educația! șl Invățămlntulul. Ioan 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință șl Tehnolog!#, 
Tratan Șietânescu, președintele Uni
uni! Asociației Studențești, rectori sl 
decani, cadre didactice.

în holul modernei clădiri se pot 
vedea expuse lucrări de epedslltate, 
eșantioane din produsele obținute, 
grafice el panouri căre Ilustrează do
meniile da Investigație științifica tn 
care acest colectiv s-a afirmat cu 
realizări valoroase.

Vlzlttnd Institutul, tovarășul NIcolae

cliuată obținerea da rezultate concre
te, cu aplicare imediată in producție. •

Tn finid, exte prezentat laborato
rul de hormoni steroizl. Slnt remor
cate cercetările conduse de dr. do
cent Frenclsc llodoșan, care au fost 
distinse cu Premiul Academiei. To
varășul NIcolae Ceaușescu sublinia
ză necesitatea unei concentrări mal 
mari a activității cercetătorilor bio
logi șl fizicieni.

Vizita continuă la Institutul de Izo
topi «labili. Directorul Institutului, 
p-of. dr. Victor Mercea, Informează 

secreta ral general al 
__—. __ —I.".. privind

pregătirea practică a studenților slnt
ai satisfacție pe zecretarul gc 1 1 
partidului că îndrumările privind 
pregătirea practică a studenților «Ini 
aplicate cu roade bune. S# relevă că 
studenții Facultății de fizică slnt In
tegrați In grupe de cercetare ți că lu
crează efectiv la rezolvarea unor pro
bleme tehnlco-știlnțlfice de larg In
teres pe.ntru economie.

Un olt obiectiv Înscris în progra
mul vizitei — Institutul polltebnfe 
care, deși' Înființat cu numai două 
decenii In urmă, so prezintă astăzi 
cu un bilanț bogat Politehnica clu
jeană a pregătit, in acest răstimp, 
aproape 2 5W) ingineri constructori, 
electron Iști, mecanici. Cadrele didac
tice pi cercetătorii, cu sprijinul 
nemijlocit al studenților, au rezolvat 
pină acum pește 400 do teme de cer
cetări aplicative.

Ara ioc o discuție la labora
torul de mnșinl-unelte, după care se 

' trece prin c.lteva laboratoare ale ca
tedrei de tehnologia metalelor șl Cen
trului pentru metalurgia pulberilor.

Tn cadrul dialogului cu specialiș
tii, tovarășul NIcolae CeauȘescu sub
liniază că aste necesar ca, in orga
nizarea laboratoarelor, unităților de 
cercetare șl a atelierelor din lavă- 
țămtnt, să oxlste o concepție uni
tară, pentru ca ele să fie mal 'strtns 
legate do întreprinderi ri să răs
pundă operativ șl eficient cerințelor 
acestor unități industriale, proble
melor pe caro le ridică moderniza
rea și. perfecționarea producție!.’ Se
cretarul general al parilduirt a In
dicat, In acest’sena, construirea unei 
hale moderne — in apropierea unei 
mari uzine, cu care Institutul colabo
rează — unde să fie amplasate la
boratoarele, secțiile de mlcroproduc- 
fio șl unde studenții să lucreze e- 
fectlv. Politehnica clujeană, a ară
tat .secretarul general al partidului, 
trebuie să se afirme ca un puternic 
centru de creație Industrială, capa
bil. să realizeze mașini ri utilaje 
complexe, cu performanțe tehnice ri
dicate. Tovarășul NIcotae Ceaușescu 
a sugerat cadrelor didactice, studen

ților Institutului politehnic sfi se pre
ocupe de construirea unor prese, de 
capacități variate, între G®0 ș! 10 &M ■ 
de tons, necesare economiei naționale.

Capacitatea creatoare șl spiritul 
Inventiv ale cadrelor didacilce și 
studenților de Ia Institutul politehnic 
sini regăsite, sugestiv Ilustra le. șl In 
expoziția organizată la Complexul 
studențesc nr. 2. ridicat pe dea
lul Feleacuiul. Tovarășul Nicolas 
Ceausescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat vizitează cu intere» 
sălii# expoziției.

Secretarul general al partidului a- 
preclază aceste rezultate șl Insistă a- 
supra necesității perfecționării conti
nue a muncii practico-productîve a 
studenților, astfel ca — la sHrșîtul 
anilor de studiu — el să se poată 
integra dt mal rapid șl dt mai 
bina in procesul activității Industri
ale.

Conducătorilor de partidț și de stat 
le slnt Înfățișate, do asemenea, date

semnificative privind ilistemaUzarea 
■castul cartier universitar, unde 
s-au ridicat. In „ultimii ani, 7 mar! 
cămine, cu o capacitate de 3 300 de 
locuri, o cantină cu 3 KW ds locuri 
Sl un dispensar.

Tot'pe dealul Feleaculul este vizitat 
Centrul teritorial de calcul electronic.

Directorul centrului, dr. Vâsli® Pe- 
teanu, împărtășește oaspeților din 
preocupările șl realizările colectivului 
privind optimizarea producției prin 
programare ta mașinile electronica 
de calcul. ■

Tovarășul NIcolae Ceaușescu sa In
teresează îndeaproape de modul In 
cars' cenlrul asfguffi asistență Între
prinderilor în organizarea științifică 
a producției. Tn convorbirile cu spe
cialiștii de. aici, secretarul general el 
partidului se referă,. In mod direct, 
la sarcinile ce revin centrelor terito
riale do calcul electronic fn domeniul 
organizării sistemului de conducere 
în Întreprindere. Ele trebuie »ă albă 
ca obiectiv prioritar elaborarea unor 
scheme optime de .organizare șl con
ducere a producției șl nu ceea ce se 
face In prezent — Inmagazinarea de 
date informaționale pentru prelucra
rea lor. Aș dori — a subliniat 
tovarășul Ceaușescu — ca anul vii
tor să avem Întreprinderi în care să 
se vadă, In mod concret și eficient, 
contribuția centrului clujean în stu
dierea șl aplicarea sistemelor de or
ganizare șl conducere a producției.

De la „orășelul studențesc"1, coloana 
mașinilor oficiale se Îndreaptă spre 
Universitatea „Babeș-Uolyai“. Secre
tarul genera] al partidului este in- 

. tîmplnat Ia sosire de membrii sena
tului, In frunte cu rectorul acestei 
vechi Instituții de tnvățămlnt supe
rior, prof. dr. docent Ștefan Pascu, 
membru corespondent al Academiei. 
Un grup de studente oferă buchete 
de flori. Sute de sludenți șl cadre di
dactice ovaționează pentru partid, 
scandează „Ceaușescu — P.C.fL“. Se 
intonează „Gaudeomus Igltur*, teadl- 
Vonniul imn studențesc.

Vizi In- În Uh’lvcrsltaie începe la 
muzeul catedrei da mineralogie, 

.. unde p-of. dr. docent Eugen Stoi-

Vizita tovarășului NIcolae 
Ceaușescu în centrul universitar 
Cluj se încheie la Sala sporturilor 
din localitate, unde are loc mitingul 
consacrat deschiderii nciulul an de in- 
văț&mlhti

Sosirea secretarului general al 
partidului ,e Intlmpinată cu vil șl 
entuziaste aplauze. La Intrarea In 
sala de festivități, miile de student! 
vanlțî să participe la miting — ro- 
hi&nl. maghiari Sl de alte nnțio-joli- 
tfiți — scandează minute în sir nu
mele secretarului general. Slnt pre- 
zenîl, alătur! de studenții români, șl 
tineri din alte tari, care studiază în 
Institutele clujene. O mare lozlncâ.. .. ■ gl

.Partidul — Ceaușescu— România".
Drachlzlnd mitingul, tovarășul 

Aurel Duca, P-i-n-secrewr al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R., a 
spus :

Avem fericitul prilej de a saluta 
cu profundă și fierbinte dragoste, la 
aceo.stă sărbătoare a deschiderii nou
lui an dc Invățfimlnt universitar, pe 
cel mal Iubit și mai stimat fiu al po
porului nostru, secretarul general sl 
Partidului Comunist Român, tovarftjul 
NIcotae Ceaușescu.

Prezența primului om al țări! în 
.acest străvechi centra,da cultură d#- 
pâșcște considerabil, prin semnifica
țiile sale, sfern vieții universitare, 
constituie o nouă șl elocventă dova
dă a grijii partidului și stalului nos
tru pentru viitorul națiunii române 
și, în acest context, pentru dezvolta
rea sl modernizarea fnvățfimlniuiul 

"Urea tinero-

■
de competență științifică șl pedago- Lulhd cuvtntul In continuare,
gică a membrilor corpului didactic, o liriikn LncjEn studentă In
strădanie fără oprire a ștudențlmll '
pentru a răspunde imperativelor pre- “Ijui î sa vonsi
zentuiul ți ale viitorului.- Cele doua D.țfta . a spus :
aspecte Inseparabile ale Instruirii ți primă 
educării studențlmll, anume forma- , 
rea lor ca specia Uși! de înaltă califi
care șl cetățeni devotați al cauzei SO— < , ,, ’ '",* , muuuii ue inviiiatruui suu^riur xaia
etatismului. -tawinwineceșltate e- d‘“ “-’S* de neresltfițlle concrete ale produc-
fortul tuturor, disciplinelor, ai tuturor 
membrilor* corpului didactic spre â- 
ceeașl finalitate. Școala In general, șl 
Îndeosebi cea superioară, da orice 
profil ar ti. i?l împlinește plenar che
marea numai dacă il In măsura In

slatj ne umple Inimile de bucurie, 
reprezintă un nuternic Imbold de a 
pom! cu entuziasm si hotărtre la 
realizarea sarcinilor care ne revin 
In notia noastră calitate.

Începem noul an universitar 1 cu 
eonșiiința limpede că principala

această realitate, noi, studentft, 
considerăm că pentru moderni
zarea rapidă b Invățămlntulul asta

■ 1

unităților industriale In asigurarea 
condițiilor de InvăJAmînl adecvate 
noilor cerințe șl, to'odaiă, o mai 
mare* receptivitate din partea'insti
tuțiilor, de Invățămlnt superior față
țtei. în ceea ce ne privește sintem 
ferm hotăriț.1 să ne integrăm activ în 
orice acțiune 
au tout! ’are, 
rcle-școală 
producție.

dotare materială . 31 
Iruns'ormăm atelle- 
adevărate secții de

covlci prezintă. Intre altele, eșan
tioane de minerale utile, descoperite 
recent de membrii catedrei 'șl de stu
denții practicant!. Secretarul general 
al partidului »e interesează îndea
proape șl apreciază pozitiv cercetările 
șl rezultatele aplicative ale minera
logilor și geologilor universitari. Este 
informat că există reale perspective 
tn explorarea unor noi rezerve de 
minerale urile. în acest context, se
cretarul general al partidului cere ca 
cercetătorii universității să-șl aducă 
tnlrro mal mare măsură contribuție 
la descoperirea șl valorificarea d# 
noi zăcăminte de.materii prime.

Se vizitează, In continuare, labo
ratoarele Facultății de fizică, în ho
lul acestei facultăți a fost organizata 
o mică șl' sugestivă expoziție. Se
cretarul general al partidului este 
Informat asupra preocupărilor ds a 
lega Invățănunlul de practicii In 
scopul formării unor specialiști dt 
mal bine pregătiți.

Este, vizitat apoi cabinetul da ști
ințe sociale al Facultății da științe 
e&jnomlee. Profesorul dr. Aurel 
Negucloiu. prorectorul Universității 
face o succintă expunere asupra ac
tivității desfășurate în cadrul aces
tuia. Este evidențiat faptul că în 
centrul atenției cadrelor didactice 
stă ridicarea nivelului studiului șl 
cercalârllor de iocfologle.

Tovarășul NIcolae Ceaușescu este 
condus în „Aula Magna". Numeroșii 
sludenți șl : cadrele didactico aflate 
aid fac secretarului general al par
tidului o caldă primire. Răsună urale. 
so dhtă „Gaudeumus Igltur".

în cadrul discuțiilor cu reprezen
tanții instituțiilor, clujene de învăță- 
m!nt superior a revenit Ideea Inte
grării , puternice a invățămlntulul, 
cercetării șl producției. Inslstlnd a- 
șupra importanței deosebite s acestei 
concepții, a implicațiilor sale da 
mare valoare, conducătorul partidu
lui ți statului nostru relevă că labo
ratorul uzirtol trebuie să fie însuși 
laboratorul universității, numai acolo 
studentul' puțindu-sa forma ca practi
cian. după cum atelierul trebuie să 
devină adevărate școli unde cursu
rile sâ nu devină teoretice, d etrlrrș 
legate de însăși viitoarea profesiune 
a tinflruluL; într-un feL. aceste uni
versități ale muncii — atelierele — 
trebuie 8ă constituie bozs pregătirii 
studenților — sublinia tovarășul 
NIcolae Ceaușescu.

Toiodalfi. secretarul genera! al 
partidului nostru s-a referit la nece
sitatea realizării und ecilvităi! 
rodnice de către consiliul rectorilor, 
care este chemat să analizeze șl să 
găsească soluții la vrobleme'.e funda
mentale legate de Dregătireu gl urac- 
tlca studenților.

Lulndii-șl rămas bun, tovarășul 
NIcolae Ceaușescu felicită» cadrele di
dactice. studenții sl le urează noi 
suecesc în procesul da învătămlnl.

■ în activitatea lor desfășurată ta la
boratoare. uzine șl fabrici

Descbiderea noului nn de învăță- 
mlnt are loc In condițiile angajării 
depline șl a dăruiri! totale a întregu
lui nostru popor in murtca pentru în
făptuirea programului adoptat de 
Congresul al X-iea șl a hoiărîrilor 

. recentei Conferințe Naționale a par
tidului. Alături de ceilalți oameni ttl 
muncii, corpul profesoral și studenții 
muncesc cu abnegație pentru trans
punerea in viață a sarcinilor trasate 
do partid invățămîntulul nostru, a 
prețioaselor Indicații formulate da 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe NIcolae Ceaușescu, in vederea 
perfecționării procesului Instryctiv- 
educatlv, s ridicării rolului scol!!. 
Cu aceste gloduri, permllell-ml ca. 
in numele oamenilor muncii din ju
deț. români, maghiari, gerotanl șl de 
alte națlonnllifițl. al sludenllmli sl ca
drelor didactice clujene, eă urez Iu
bitului nostru oaspete, tovarășului 
Nicolaa Ceaușescu. celorlalți tovarăși 
care-l însoțesc, un călduros „bun ve
nit" In mereu tlnăra Alma Mater 
Nnpocensîa.

Sînt cercetate cu interes realizările speaalișfilor de la Institutul de chimie

care ss află lntr-o legătură perma
nentă cu viața, cu practica, cu dezvol
tarea de acum și do viitor a econo
miei. ;științei șl culturii naționale șl 

Deschiderea în acest moment a b- universale, cu âlle cuvinte'.dacă va 
nulul universitar 1072/1073 —...asous 
ministrul educației și Invățămlntului, 
Mircea MalIJa - *re 0 deose' 
bilă semnificație. Prezența tovarășu
lui NIcolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, pre
ședinte ai Consiliului de Stat, deve
nită o caldă ți prețuita tradiție a 
vieții noastre universitare, ilustrea
ză locul de prim-pian pe care-1 o- 
cupă lnvățămlntul In politica țării 
Atunci clnd, la Conferința Naționa
lă a partidului, conducătorul parti
dului șl statului n vorbit de-spre ma
rile resurse de care dispune po
porul nostru pentru s grăbi mera'.il 
Kiu înainte spre o societate ■ Înflori
toare, dezvoltata, bogată — sflr- 
mînd că aceste resurse slnt In ulti
mă Instanță resursele inteligentei, 
ale priceperii, ale voinței, ale cali
ficării,. ale competenței — școala, cu 
profesori! și studenții săi, s-s simțit,

La Institutul politehnic sini examinate diferite aparate, dispozitive și prototipuri create do cadre didactice și 
tiudanli

firofesori! și studenții săi, s-s simțit, 
a flecare, din acești factori. Impli
cată șl responsabilă.

ideea cea mâl prețioasă care stă 
ta , baza perfecționării lnvățămlniu- 
lul noMrii superior este aceeâ a u- 
nltatJi dintre învățămlnt. Cercetare 
ți producție, oglindita In unitatea a- 
cesior funcțiuni care au ca subtert 
pe producători! bunurilor materiale, 
pe profesori, cercetător! ?! sludenți.-

Semnificația acestei deschideri 
clșligă relief prin fnolul că ea are 
Ioc în centru! universitar Cluj — unu! 
din componentele active, reprezenta
tive șl de prestigiu ale invăiămin- 
tuluî nostru superior. Insllluțllte 
de . Invățfimint superior din Cluj 
au sprijinii munca de reglemen
tare â noilor specialități, ce cu
prind profiluri largi, moderne, ți 
s-au dedica! cu o pasiune sseclală 
acelei cultivări a disciplinelor d» 
bază șl s științelor fundamentale, 
care este o noîă caracteristică d In- 
vățămlnțulul noririi d» 0s!“’,i. CTul-jl^ 
acest puternic pilon'al Invătamlntulul 
nostru superior. In care români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți muncese frățește, Impărtășln- 
du-șî voința eforturilor ți bucuria 
realizărilor. 1ș! dă contribuția și ta 
o viață universitară sănătoasă. con
struită pe valori etice modeme, eu 
uc nuternic conținut educativ.

Adunați In Institutele lor. pe care 
Ie Iubesc, pe care le doresc gospo
dărite mal bine, modernizate profe
sorii șl studenții din întreaga țară 
asigură conducerea partidului șl sta
talul, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe NIcolae Ceaușescu. de 
toată dăruirea lor șl devotamentul 
lor și de focul acelui entuziasm pe 
care ei 11 transformă In energie pro
ductivă pentru țară ®1 înflorirea el. '

Lui nd curtatul, prof. dr. docent 
Ștefan Pascu, recto’ul universi
tății „Babeș-Bolyal", a spus:

Inaugurarea rtoulul an universitar 
la Ciul, cinstită ?! onorată de pre
zența tovarășului NIcotae- Ceausescu, 
constituie lin semn al prețuirii vechil 

.! culturale, ți mai însemnată 

.e a culturii noi. socialisto, a 
țămlntulu! superior clujean, da 
1 tradiții, mereu înnoite, cu fle

care an. Mai ales că Universitatea 
din Cluj Iși sărbătorește la ac«t în
ceput de an șl Jubileul centenarului 
de la înființare. Se cuvine recunoș
tință nemărginită n tuturor studen
ților și a întregului corp profesoral 
universitar — români, maghiari, 
germani ri de alte națlonaUtatJ — 
față de iubitul țj stimata! nostru 
conducător.

Programul a ta torn leit de Con
ferința Națională a ‘ partidului Im
plică Invățămlntal superior in 
toate compartimentele vieții socia
le a țării. II obligă le o prezentă ac
tivă în realizarea societăți! rnda’.Is- 
ta . multilateral dezvoltate: Aceasta 
înseamnă că noul an universitar r# 
inaugurează sub remnul unor res- 
pon.sab!î!tăți șl exigența majora 
care solicită un ’continuu

cultiva a: '.onto răspunderaaj tn chip 
just.și judicios, relație ce constituie 
un Imperativ ' al contemporaneității : 
învățămlht —, cercetare — producție- 

Un alt, deziderat a! școli! este acela 
de a fi receptivă față de știința și 
tehnologa nouă, de a o Introduce în 
ritmul fn care ea șe realizează, mlc- 
șorlnd sau ellmlnlnd chiar distanța 
dintre cea mal nouă cucerire ș! apli
carea el în școală,, datorie ce se cu
vine împlinită fără ezitare, nu numai 
fiindcă șîllnța ajută oamenilor să 
domine ș! să supună forțele naturii și 
ale producției, ci. deoarece este In 
același timp un factor hotăritor sl

' formării perso-inlltățJl umane.'
Asigur partidul, pe dumneavoas

tră personal, mii.lt stimate tovarășe 
secretar general — a «rus In ' în
cheiere vorbitorul .că studen
țimea ?î corpul profesoral din cen
trul universitar al Clujului-vor uni 
armonios știința șl conștiința pen
tru a conferi o realitate superioârȘ 
adevărului străvechi — anume că nu 
se poate aduce mai mare folos oa- 
triel dedt educlnd Elneretul, Invftțfn- 
du-i. așa cum ne îndemnați dumnea
voastră. să stăpinească bine știința, 
să se pregătească cu competență, în- 
sușlndu-s! o bogată cultură generală,' 
numai astfel putlndu-și Îndeplini În
datoririle fotă do societate fațâ de 
pataie.

noastră Îndatorire este de a ne Îm
bogăți orizontul de cunoaștere, de a 
ne forma ca oameni capabili să con
tinue Înaltele tradiții de muncă și 
viață ale corn toiijlildr, de a contribui 
alături dc toți oamenii munci! — ro- 
rnănL maghiari, germani șl alta na
ționalități; înfrățiți prin aceleași sim
țăminte ți Idealuri In ființa tot mai 
puternică șl unită a poporului roman. 
— la realizarea amplului program de 
dezvoltare soclnl-economică șl cultu
rală a patriei. Ca student! la Conser
vator, no vom îndrepta eforturile 
aure însușirea. valorilor culturii na
ționale șl universale, spre formarea 
noastră ca activiști pe frontul cul
turii ți artei, capabili să slujească 
poporul, să contribuie la îmbogățirea 
vieții Iui spirituale.

»
Exprimind In nunîde tuturor șvj- 

dahtLIpr clujeni sentimentele de.' â- 
dinc-J bucurie ș! ■satisfacție de a s- 
vea In mijlocul lor la festivitățile 
deschiderii anului da invfițăminl uă 
tovarășul NlcoHte CcaușM-ru. pe cei
lalți conducători de partid .șî de stat, 
președintele Consiliului Uniuni! A- 
sodsțlel Studenților din centrul 
universitar Cluj. Qumî’li! CiU- 

. percescu, * 8pus : To‘11 ’w' 
dențli din centru! nostru universi
tar — rom&nl. maghiari, germani si 
de alte naționalități* — asemenea îr.-' 
tregl! s'.udențlml a patriei. Isl ma
nifestă la această sărbătoare adeziu
nea unanimă șl deplteft la. politica 
Internă si externă a „partidului si 
statalul. ho:iirir<ta lor de a-t’l con
sacra întreaga energie si pricepere 
Însușiri! unor cunoștințe multilatera
le. formări! lor ca buni epedaUsU ri 
cetățeni capabili să contribuie ia e- 

.dlflcarea socialismului șl comunis
mului 4n patria noastră. în același 
timp, exprimăm mulțumirile noastre 
și recunoștința „fierbinte pentru con
dițiile minunate de studiu șl de via
ță care ne-au fost create, dovadă e- 
loryentă ■ srlJII părintești a parti
dului. a poporului, fată de studen- . 
time, fată de tlnăra generali®.

Am reținut din documentele Con
ferințe! National# sarcinile deosebi
te ce ne revin d# a contribui. In con
lucrare cu organele de învatâmfnt la 
legarea ma! strlnsă a școlii de prac
tică. de cerințele construrfle! socia
liste. FlJnd convinși că numai 
această orientare poate asigura 
Invfițfimlnlulul nostru eficiența nece
sară, vom participa In mod activ ta 
perfecționarea continuă a m-actlcil 
productive, a,întregului proces d# tn- 
vMmînt, vom cultive In rindul tu
turor studenților conștiința necesllă- 
țlî de a munci cu pasiune pentru 
a-s! însuși temeinic# etinosHnte si 
deprinderi oractlee. vom desfășura 
încă din primele zile ale anului uni
versitar o largă activitate polIHco-e- 
dueativS. pentru dezvoltarea eonșll- 
Inței socialist# a studenților.

Normele muncii si vieții comuniș
tilor. ale etici! sl echității socialiste, 
dezbătute de Conferința Națională ® 
partidului, vor fi pentru organizațiile 
noastre criteriul fundamental de a- 
preciere a atitudini! el comportării 
tuturor studenților de azi. a specia
liștilor de mllne.

a vorbit «poi Petrc sîmo!a, 
lăcătuș mecanic la uzina ..Carâo- 
chlm“. student la Facultatea de studii 
economico :

Sintem pe deplin conștient! că sar
cinile deosebite ca le avem de Înfăp
tuit pentru modernizarea economiei, 
tiporiiea eficienței In toata sectoarele 
producției, materiale sint nemijlocit 
condiționate de perfecționarea conti
nuă a cadrelor, de pregătirea multila
terală. profesională, politică și morală 
a fiecărui cetățean. Noi, cei care s!n- 
tem efectiv încadrați în procesul de 
p-oducț!e. ne manifestăm deplina sa
tisfacție șl adeziune față de mfisurjle 
adoptate de conducerea partidului, 
sl eforturile ce se îac pentru dezvol
tarea și modernizarea Invfițămlnlu- 
lui. pentru Legarea sa tot mni sîrinsft 
cu producția. Ca muncitor șî student 
în ucî’.nșl timp, beneficiar el condi
țiilor tot mai bune de muncii șl în- ■ 
vățăiură create de partidul șl sta
tul nostru, pot să afirm că îmbinarea " 
armonioasă șl eficientă a producției 
cu instrucția teoretică -este una din 
căile sigure de formare a viitorului 
specialist de înaltă caUfteare.
. îi această direcție, consider că e 
Importanță deosebită va avea apli
carea în viață’a măsurii stabilite de 
Conferința Națională a partidului 
de a se crea secții de înv&țămtnl su
perior in uzine. Așa cum a de
monstrat experiența anului . tre
cut, prezența studențUoz In eo- 
lectivalc de mundlorl, discuta
rea împreună a tuturor problemelor 
de pregătire, muncă și viață, dezvol
tarea colaborării dintre organizațiile 
U.T.C. din Întreprinderi :/i asociațiile 
studențești reprezintă forme efici
ente de pregătire a viitorilor spe
cialiști.. In același timp, contactul 
nemijlocit cu uzina, cu colectivele de 
muncitori exercită o puternică In- 
rlurire educativă asupra studenților, 
asupra pregătiri! lor pentru muncă 
și viață.

In continuare a vorbit studentul
Galiș Viorel, de '•
politehnic.

Datoria noastră de a ae înșirai rl 
forma multilateral primește dimen
siuni morale cu atlt ma! mari, cu dt 
prin eforturile întregului popor, prin 
grija șl sprijinul permanent al con
ducerii de partid șl de' stat, a dum
neavoastră personal, tovarășe NIcolae ■ 
Ceausescu, studențimll tl slnt create 
condiții de pregătire profesională șl 
afirmare socială fără echivalent In 
Istoria României. în urma studierii 
documentelor Conferințe! Naționale a 
partidului, am înțeles și mal bir.# că 
In procesul Întrepătrunderi! toi mai 
organice a Invățămintuiul cu produc
ția. stadențl| trebuie să-ș! indepll- 
studențeși! sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, trebuie aS vprnine 
prin toate mijloacele politice șl or- 
fanlzatortee ancorarea fiecărui flu

ent in problematica concretă a pro
ducției.

Ca student la Institutul politehnic, 
doresc, ‘ tovarăș!, să 
în această direct! _ ___ ___
oaș! importanți, realizările obtln::ta 
nu sini în totalitate pe măsura sar
cinilor care ce pun in fața Invfiță- 
mlntuiu! pe Hnla formării specialis
tului de mllne. Pornind de ta

Primit cu puternice ovații 
■ luat Cuvintul tovarășul

CEÂUȘESCU.
Cuvlntarea secretarului general al 

prirtldujuj a fost subliniată în repe
tate., rlndurl .cu puternice aplauze.-

Sintem cu toți! sub Impresia ' pu
ternică a cuvintelor rostite de la 
aceasta tribună de către iubitul 
noatru conducător, tovarășul NIcolae 
Ceaușescu — a spus, în încheierea 
mitingului, tovarășul Aurel Duca. 
Cu acest sentiment, doresc [ea, 
în numele celor prezcnțl aid ?i 
a! tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani țd de 
.................... ~ll - din Județul Clui. 

c din inimă pen 
■ați făcut-o. dc a fi ți 

nostru la dese 
de învățămint ti 
:.J si cu această 

liter 
1Ș pe

alte naționalități 
să mulțunlezc 
cinstea Ca ne-: , 
zanl in mijlocul 
derea noului an 
verși tar. 1 să ' exprim .. _________
ocazie acordul nostru total la ltileT 
leapta politică internă și externă! pe 
care o promovați, față de activitatea 
neobosită pe care o deaMsurnli! în 
fruntea partidului șl a statului.. :

Această tattlnire cu dumneavoas
tră a constituit un moment deo
sebit de favorabil pentru a evo
ca . unele din rezultatele pe care 
!e-hm obținut s! ps care le-atl i re- 
r. arcat .și. totodată, pentru a subli
nia prinripalele sarcini, multiplele 
probleme pe care Ie avem încă, de 
rezolvat pe tărimul perfecționării si 
modernizării activității Instructiv- 
educatlve, ol cercetării științifice, ți 
legături! acesteia tot ma! strinse cu 
viața, cu producția.

Vă asigurăm. țtimăte tovarășe 
«aselar general, că nu' vom precu
peți nici un efort pentru e da viată 
indicațiilor majore formulate de ce! 
de-al X-lca Congres șl de către 
C mferlnta Națională a partlduluj 
nostru, sarcinilor trasate de dumnea
voastră. personal, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltat#. pentru înflorirea scumpei 
noastre patrii. România socialistă. 
Indicațiile date de dumneavoastră 
Si cu acest nrileî vor constitui pen
tru noi, comitetul județean de partid, 
pentru toate, organizațiile de nartio. 
pentru U.T.C. si asociațiile .studențești 
din Întreprinderi, școli ți facultăți, 
pentru conducerile 'unităților din In- 
vățămlnt pentru toate cadrele didac
tice. un adevărat program de activi
tate. In vederea perfecționări! conti
nue a procesului instructiv șl. In a- 
celași timp, educativ, de a munci tn 
ețs fel Incit să creștem o generație 
de tineri care ril fie In stare să poar
te cu mlndrle drapelul patriei noas
tre înainte, spre no! culmi de cultură 
șl-dvlllzațle.

Tn cadrul Întreprinderilor noastre șl 
în unitățile noastre economice se des- 
fSwară o activitate vie pe linia tra
ducerii în viață si realizării sarcinilor 
trasate de către Conferința Națională 
a partidului, pe linia aplicării indi
cațiilor date de dumneavoastră în 

. consfătuirea rare a avut toc cu primi!
• secretari s! cu activul Îs Comitetul 

Central al oarildului. Putem să ra
portăm. tovarășe secretar general, 
că avem întreprinderi care vor rea
liza planul cincinal tn 4 ani, în 4 ani 
si.S luni. In 4 ani si S luni sl sln- 

'tem convinși că ne vom număra 
p*’ntre tadctele care vor realiza 
planul 'dndnal înainte de termen 

încă o dată ținem să vă mulțumim, 
tovarăș# secretar general, pentru 

"Irinștea deosebită pe care ne-ațl fă
cut-o psrtlclntnd la deschiderea nou
lui an dc fnvățămlnt ta centrul nos-

Mitingul a luat sflrșlt In Ir-o atmos
feră de vibrant jl fierbinte entu
ziasm. tn ovațiile prelungit# ale asis
tentei.

Anlausele șl uralele care au salutat 
euvîntarea secretarului general ai 
partidului. Întreaga . atmosferă a mi
tingului an constituit o elocven
tă expresie a profundului atașa
ment si tineretului patriei noas
tre față de politica partidului, de În
țeleptul program al educației eomu- 
nisle.
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trasate de

itm perfecționarea con- 
țărnlntului. a tatregll

sau la ince-
- in funcțlu-

scInteiă- marți 3

Preîuiindeni, conducătorul partidului >i ilarului nostru'«sta Intlrnpinal cu deosobitS căldură ți dragoste de rtudenfi ți membrii corpului profesoral

dupS-omîoza oce- 
uzinele „Tehnofrig"

fabrică, în uztaă, un produs tre
buie înnoit la 3—4 ani, cursul tre
buie înnoit anual. Am avut ocazia 
să văd cursuri rămase cu 10 ani 

\în urmă. Nu mă refer numai la 
conținut, erau pur șl simplu scrise 
acum 10 ani. Ce fel de cursuri mai 
pol fi acestea 7 Șl aceasta nu e va
labil numai pentru științele tehni
ce, pentru matematică, chimie, bio
logic. medicină — este valabil In e-, 
gală măsură șl pentru științele so
ciale. Șl în acest domeniu, dacă nu &e 
ține seama de problemei® noi pe

Cu prilejul vizitei de lucru în municipiul Cluj, după inaugurarea anului universitar, în 
leiați zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat ciieVa Întreprinderi industrials. In clișeu : la

«•1. tehnologul 
ae;î<lh.,ur.lver _ _____ w
predea studenților nu lucruri învă
țate acum 20 de ani, sau chiar nu
mai acum 10 nnj, care nu mal au 
nimic comun Cu noua tehnologie 
din fabrică, ctf tehnologia anului 
respectiv. Dumneavoastră știți bine 
că dacă vrem să ținem pasul cu 
dezvoltarea științei .șl tehnicii pe 

.plan mondial. ln doi-trel ani. maxi
mum la cinci ani, trebuie să înlo- 
•culm tehnologiile întreprinderile-.
(Aplauze puternice). Tată de ce 
vrem o asemenea integrare a în- 
vățămîntului cu producția. (Aplau
ze prelungite).

Realizarea acestei integrări pre
supune schimbarea generală a con
cepției în învățfimînt, realizarea 
prezenței nemijlocite, a specialiști
lor din producție în lnvățămfnt și 
.'totodată a cadrelor din învățămint 
Iii producție. Laboratorul de cer
cetare din învățămint trebuie să 
fie și laboratorul de cercetare al 
fabricii. Acolo să se elaboreze teh
nologia ce urmează ,a fi Introdusă 
în fabrică. Nu trebuie să avem un 

.laborator al fabricii, un laborator 
al institutului de cercetare și unul 
a! facultății sau al catedrei. O a- 
semenen mentăUtato trebuie lichi
dată cu desăvlnjlre. în fond, este 
necesar să ajungem la o unificare 
a invățămintulul cu cercetarea și 
producția. Atunci vom face cu a- 
devărat treabă bună ! (Aplauze 
puternice).

bune. El participă activ la modere 
irizarea învățămintulul, fac eforturi 
pentru o pregătire profesională rit 
mai concretă. Deoarece ne-am pro
pus să inaugurăm șl învățămlntul 
general cu acest prilej, aș dori să 
menționez? la această înifinlro a- 
prerierea deosebită pe care o dăm 
elevilor din întregul învflțtarint de 
cultură generală șl liceală.jDoresc 
gfi urez studenților și elevilor 
succese tot mul mari, rezultate cit 
mal bune în studiu, spre a deveni 
bind constructori ai recia 11.imului,

cletatea comunistă. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

De asemenea, elevii din școlile 
de toate categoriile obțin rezultate

ț-Ae..-r Lrajtri J ,!ț >
tori calificați. învățăm totul tre
buie să asigure o asemenea pre
gătire Incit, după absolvirea li
ceului, tină ml să se poată în
cadra muncitor calificat în ra-

lungite).
Nu am vorbit despre problemele 

educației generale, despre proble
mele ‘forfnăril politice, cetățenești 
a tineretului studios. Consider insă 
că din ceea ce am spus pînă aeum 
se înțelege că pentru a forma un 
bun specialist, un bun cetățean, 
constructor al socialismului; este 
necesar ca, o dală cu preocuparea 
pentru însușirea cunoștințelor de 
specialitate, să acordăm o aten
ție permanentă • educării gene
rale a ținerilor, ridicării nivelului 
lor de cunoștințe culturale, poli
tice. Numai așa tineretul nostru 
va putea duce mita© pe umerii săi 
marile sarcini ale dezvoltării pa
triei. Avem datoria să pregătim 
tinăra generație atit din punct de 
vedere al cunoștințelor de specia
litate, cit șl din punct de vedere po
litic, ideologic, astfel ra tînărul 
de mllne. noua generație, să poată 
duce în mod sigur înainte cuceri
rile înaintașilor, să ridice pe noi 
culmi civilizația socialistă, să asi
gure viitorul luminos al patriei 
noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Cunoașteți preocupările generale 
ale partidului, ale guvernului ho- 
tarfrea de a face totul pentru ca, 
o dată cu dezvoltarea generală a 
societății noastre socialiste, cu creș
terea producției industriale și a- 
gricole, să ridicăm continuu bună
starea materială șl spirituală a în
tregului popor. întreaga noastră 
nctlvlmte, tot ceea ce facem, este 
menit să slujească omul cu preocu
pările șl nevoile lui materiale — 
care, după cum știți, nu stnt prin
tre cele din urmă, cu preocupările 
și necesitățile lui spirituale. Facem 
totul pentru a crea condiții eît 
mal bune de viață din toate puncte
le de vedere. Ne preocupăm de a 
asigura creșterea, nivelului de trai 
mai rapid decît am prevăzut în 
cincinal, pe măsură ce șl cincina
lul se va realiza mal devreme. 
De altfel, începînd din sep
tembrie - am șl trecut la ma
jorarea salariilor, miel, iar zilele 
trecute am luat o nouă hotărfre de 
ajutorare a familiilor cu copil 
mulți, Vom continua In anil 1973 șl 
1974 generalizarea majorării sala
riilor șl aplicarea altor măsuri so
ciale — construcția de locuințe, a- 
slstența sanitară etc. — care vor 
cre'a omului societății noastre o 
viață cit mal bună. Trebuie să ne 
preocupăm șl mal mult de îmbu
nătățirea aprovizionării. Organele 
noastre de partid, consiliile popu
lare trebuie să acorde mal multă 
atenție problemelor de zl cu zi ale 
oamenilor muncii, in așa țel Incit, 
pe măsura rezultatelor pe'cure le 
obținem în dezvoltaren societății, 
să createă .buh fistarea * șl fericirea 

programului -fiecărei familii în parte. Pină In

vom vedea această problemă nu 
în general — nu în cifre medii pa 
țară — ci concret, în viața fiecă
rui om, a fiecărei familii, ne vom 
îndeplini rolul în ridicarea bună
stării întregului popor. (Aplauze 
puternice, se scandează: „Ceaușescu 
și poporul11).

rămlne tot trebui să sufere trans- 
toxmfcf In ‘ orgmlzjțrm'/ȘL. 
ția lor. Iar ponderea — -ți’aceasta 
înseamnă peaie 70 la sută — va 
trebui să o albă liceele tehnice, eu 
conomlce șl de alte spectalitați. 
(Vii aplauze). Se va crea astfel o 
bază bună șl pentru recrutarea 
studenților la Institutele de învăță- 
rnln: superior. Elevul din liceul 
tehnic va veni cu cunoștințe apro
fundate în domeniul respectiv do 
specialitate șl nu va mal fi necesar 
să se piardă 2 .-ml, cum se face 
acum, pentru a 1 se preda cunoș
tințe generale. Atunci vota putea 
face intr-adevăr din invățămîntul 
superior o bază puternică de iur- 
mare a cadrelor cu largi cunoștințe 
în specialitatea respectivă, vom 
putea scoate buni ingineri, buni 
specialiști în toate domeniile de 
care societatea are nevota. (Aplauze 
puternice).

Desigur, însuși Invățămîntul -ge
neral de 10 ani va trebui să asigure 
Intr-o măsură mal mare pregăti
rea tineretului pentru viață, pentru 
producție. Se prevede ca în ultimii 
doi ani — clasele 9 și 10 — să r.e 
predea și anumite cunoștințe pro
fesionale. Din păcate, multe din 
ceea ce am prevăzut au rămas pe 
hîrtle, nu s-au introdus cu fermi
tate în viață. Iată de ce este ne
cesar ca acum, la începutul noului 
an de invățflmîhi, să aruncăm o pri
vire critică asupra a ceea ce am fă
cui pînă acum șl să ne gîndlm cu 
toaîă seriozitatea la ceea ce avem 
de făcut pentru a realiza în bune 
condiții sarcinile 
partid șl guvern. Avem toate con
dițiile pentru a obține o îmbună
tățire radicală n întregului învățft- 
mtot atH in ce privește ridicarea 
nivelului teoretic — șl cînd spun 
teoretic mă refer la predarea cu
noștințelor generale științifice — 

t și ta ce privește legarea mal 
strinsă. mai rapidă a Invățămin- 
Lulul cje producție, de cercetare. 
In acest fel vom răspunde cerin
țelor de astăzi șl de mîlne ale so
cietății noastre, vom pregăti cadre 
la nivelul celor mat noi șl înain
tate cuceriri ale științei universale.

Este necesar ca profesorii, ca
drele didactice să depună, în a- 
ceasta direcție, eforturi mai mari. 
Apreciem tn mod deosebit felul în 
care corpul didactic universitar îșl 
îndeplinește atribuțiile. în ace
lași timp, considerăm că celor peste 
12 000 de cadre didactice din învă- 
țămtatul superior le revin răspun
deri sporite ta înfăptuirea directi
velor trasate de partid șl guvern. 
Trebuie trecut eu mai multa iioifl- 
rire la Integrarea învfițămtotului 
superior cu cercetarea șl producția. 
Este necesar să punem un mai 
mare accent pe îmbunătățirea pro
cesului de tavățămînt, pe perfec
ționarea cursurilor și manualelor, 
nslgurind Introducerea rapidă a 
noilor cuceriri științifice din do
meniul respectiv de activitate. Dacă 
am analiza unele cursuri — șf 
cred că va trebui să facem aceasta 
— am constata efi unele nu ar mal 
trebui să se găsească în circulație. 
Ar putea să se afle poate în mu
zeele institutelor respective, dar nu 
în laboratoare, nu în sălile de curs. 
A ține pasul cu știința șl tehnica 
mondială înseamnă a înnoi'perio
dic cursurile și manualele. Dacă ta

nu poate da rezultate declt într-o 
viziune de largă perspectivă,' fnca- 
drindu-se în concepția unitară a 
dezvoltării societății noastre socia
liste.

Iată de ce problemele dezbătute 
la Conferința Națională. direcțiile 
stabilite de conferință pentru dez
voltarea viitoare a Romfiniel so
cialiste constituie în același timp 
jaloane, importante pentru dezvol
tarea înlrcguluj îhvățărnînț șl 
creează o bază minunată pentru 
realizarea Integrării, reale, organice 
* învățărnlntâlul cu cercetarea si 
producția, in așa fel incit școala 
să devină un factor tot mal pu
ternic al progresului general al 
României pe calea soda li?, mu
lul șl comunismului. (Aplauze- 
puternice). Vorbind de această 
integrare, trebuie să spun că ceea 
ee am realizat pînă acum nu 
ne poate mulțumi. Mă refer hii 
liumal la Cluj, ti hi general. Avem 
centre care au obținut rezultate 
mai bune, dar stat șl unele ou 
rezultate slabe. Nu aș dori ea acum, 
la Cluj, să arăt care centre au re
zultate mal bune și care mal, slabe. 
Nu fac aceasta poate șl din consi
derentul că n-aș putea afirma că 
Clujul se află printre primele. 
(Animație ; aplauze). în orice caz 
este necesar să ne clarificăm bine 
asupra ceea ce trebuie Înțeles prin 
integrarea tayKță^irițUlui cii cerce- 
■ir.n;:i șl producția, asupra modului 
de a realiza aceasta. Dacă nu se 
vor clarifica, bine Lucrurile, nici 
măsurile ce se, iau nu vor da re
zultatele corespunzătoare. S-u vor
bit aici de o scrie de începuturi, de 
unele inițiative în această privință.

constatat însă că in concepția

core Jș ridică. viața socială, . tn- buni ci 
stampă a7c*cupa..UmpuJ șluiepfitoî. 
cu .chestiuni care nu mal au declt 
cel mult valoare documentară sau 
istorică, lată de ce consider că pro
fesorilor, cadrelor didactice le re
vin sarcini deosebit de mari in 
perfecționarea manualelor, a între
gului proces de predare. Avem 
torțe capabile, avem oameni de 
înaltă valoare, In cadrul corpului 
profosorah universitar. Avem oa
meni de renume • național șl inter
național Este .necesar să unim a- 
ceste forțe, să le dirijăm într-o di
recție clară —.și vom obține re
zultate rapide în modernizarea, în 
perfecționarea generală -a învăță- 
mintulul nostru. Sini convins că 
vom reuși să facem acest lucru,,că 
anul 1972/1973 va fi-un an de coti
tură ! Trebuie să facem ca acest an 
să marcheze cu adevărat o cotitură 
In arest important domeniu de ac
tivitate ! (Aplauze puternice. Drale. 
Se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.“).

Avem, un corp bun de profesori 
șl in școlile generale și liceale, 
avem ■ învățători cu o temetaică 
pregătire, cu o bogată experiență. 
Slnt convins că șl in acest domeniu 
cadrele didactice vos1 acționa cu 
mal multă fermitate peniru solu
ționarea marilor probleme pe care 
le ridică modernizarea Invățămin- 
tului. Există premise pentru a pu
tea spune că sarcinile trasate de 
Conferința Națională pot fi reali
zata în bune condiții ta învățfi- 
mlntul de toate gradele, că, și in 
arest sector hotărirlle Conferin
ței se află In mllnl bune șl vor fi 
duse cu succes la îndeplinire. 
(Aplauze puternice).

Am spus că se constată o serioa
să preocupare din partea tineretu
lui pentru însușLrea de cunoștințe 
practice spre a se putea încadra 
cît mai repede în producție. Re- 
fertndu-mă la studenți, aș putea 
spuhe că slut deosebit de recep
tivi în însușirea a ceea ce este 
nou. Ei se .preocupă șl aduc o con
tribuție prețioasă la modernizarea 
eît mal rapidă a Invățămintulul 
nostru Siițx-rior. Acesta eSte , un 
lucru bun, un factor de' mare im
portanță pentru progresul învăță- 
mlntului nostru. De altfel, întotdea
una tineretul s-a aflat în primele 
rindurl ale luptei pentru nqu, îm
potriva vechiului, pentru transfor
marea revoluționară a societății, 
pentru transformarea revoluționa
ră a omului. Iată de ce partidul 
dă o înaltă apreciere tineretului 
universitar, studenților, preocupă
rii lor de a-șl însuși cele mal noi 
și Inaljitate cuceriri alo științei șl 
culturii naționale și universale. 
Sint convins; că și în viitor slu- 
dențlmea noastră va păși în pri
mele rindurl ale luptei pentru dez
voltarea rapidă a societății socialis
te. Se va pregăti astfel IncR să poa
lă participa activ. In tonte dome
niile. la înfăptuirea 
elaborat de Congresul al X-lea. de urmă, numai In măsura în care 
Conferința Națlonulă. la făurirea 
viitorului luminos al patrie! noas
tre socialiste — societatea socia
listă multilateral dezvoltată, so-

' ■ Am , ......... , ...... .
despre aceasta integrare exis ta o 
defecțiune de bază. M-aș referi la 
Institutul politehnic. Tovarășii au 
spus : „Vrem să ne ihtegrăm11. Dar 
cum ? Ta ’partea de nord-vest a 
orașului este central industria!, 
acolo se, dezvoltă puternic noi în
treprinderi induși riale., TovarășU 
s^au gindll însă să așeze politehnică 
pe Dealul FelKlculUl ■ poate 
■pentru n, avea o privire de ansam
blu asupra industriei de sus în 
jos. (Aplauze, animație). Desigur, 
este șl aceasta un fel de integrare. 
De pa Dealul • Poleacului se vede 

, bine tot Clujul, inclusiv zona indus
trială, Dar nu este..oare maț bine 
ch politehnica, facilitățile să fie 
epnstriiita lingă întreprinderi, ca 
siudentul să vadă fabricile nu de 
Pe Dealul Meatului, el afUndu-se 
zilnic In mijlocul acestor * fabrici ? 
(Aplauze puternice, prelungite), 

ș Aceasta este valabil șl pentru pro- 
fesori. Noi concepem■ ea în. viilor 
șeful de producție sa fie și pro
fesor. Șeful de producție dlh f&bri-

vățftmtotalul să fie mal exigent șl 
mai perseverent în clarificarea a- . 
cestor probleme, în trasarea uniri 
program unic al fnvățărritafulul 
care să fie realizat într-o anu
mită etapă data. Nu vont pu
ică, desigur, realiza acest pro
gram Inîr-un an sau doi. dar va 
trebui să mergem ferm în această ‘ 
direcție șl tot ceea ce facem șă 
țină seama de această orientare ge
nerală. în acest fel In Invățămin- 
tul din Romfinla se va putea rea
liza o transformare calitativă rea-

Soluționarea problemelor pe care 
le-am discutat astăzi cere o activi
tate sporită din partea organiza
țiilor, de partid din,instituțiile da 
înv&ȘÎLmfnfî. din toate școlile, din 
toate întreprinderile, cere îmbu- 
nătațlrea și intensificarea, acti
vității organizației de partid, a 
corni totului municipal șl, desigur, 
a comltetalul județean Cluj. Tre
buie să menționez șl cu acest pri
lej că noi npredem munca desfă
șurată de organizațiile de partid 
din Cluj, de organizația municipală 
sl dg Comitetul județean de partid 
Cluj. Sperăm că se vor lua măsu- 
rLle necesare în vederea lichidării 
unor neajunsuri care mal persistă, 
înte-un șir de domenii pentru a ri
dica întreaga muncă de partid la 
nivelul cerințelor trasate de Con
ferința Națională,.

îndeplinirea rolului conducă
tor al partidului nu este o lozincă 
cu caracter general. Această ce
rință trebuie concretizata prin 
munca fiecărei organizații de 
partid, a fiecărui membru de 
partid. Numai în măsura ta care 
fiecare comunist, fiecare organi
zație de partid, fiecare comitet oră
șenesc. fiecare comitet județean își 
vor face datoria, vor face totul 
pentru n uni eforturile colectivelor 
în cadrul cărora îșl desfășoară ac
tivitatea, se vor preocupa perma
nent ca fiecare colectiv să devină 
un puternic centru de activitate 
pentru dezvoltarea patriei — nu
mai în această măsură partidul 
nostru îșl va îndeplini rolul de con
ducător în societate. (Aplauze pu
ternice).

Doresc să urez organizației de 
partid Cluj — tuturor organizații
lor care o alcătuiesc, tuturor co
muniștilor, întregului activ — suc
cese tot mal mari I Să faceți în așa 
fel Incit toate sarcinile trasate de 
Conferința Națională, de partid și 
gtsvern să. fie realizate în cele mol 
bune condiții 1 Am convingerea 
că organizația din Cluj va obține 
rezultate bune în această direcție, 
dovedlndu-se. ca șl pînă acum, una 
dta organizațiile puternice ale 
partidului nostru. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Vorbind de partid, am vorbit șl 
de organizațiile obștești, inclusiv 
de organizația de tineret. Totuși 
nu aș putea să nu spun titevn cu
vinte despre activitatea U.T.C.- 
ulul șl a asociațiilor studențești. 
Desigur, ne bucură ceea ce a spus 
aid președintele asorințlllor stu
dențești Sin Cluj în legătură cu 
rezdltatele obținute, cu preocupă
rile asociațiilor pentru soluționarea 
problemelor privind învățământul, 
munca studenților, participarea lor 
la viața socială. Este însă necesar 
ca organizațiile tineretului, inclu
siv asociațiile studențești, să fie 
mol active, să se preocupe mal 
mult de problemele educative șl, 
mai cu seamă, să înțeleagă bine că 
trebuie să-și desfășoare nemijlocit 
activitatea în mijlocul tineretului 
N-a.ș putea spune că toate orga
nizațiile reușesc, tatr-ădevfir, să 
răspundă cerințelor tinerilor, să 
organizeze viața tineretului din 
școli, din institutele de învfiță- 
mtnt corespunzător acestor cerințe. 
Sint multe neajunsuri în această 
privință.

lfi. care îi va permite să Joace un 
'rol tosynal _ Important ta dezvolta
rea societății noastre socialiste.

Același lucra este valabil, In
tr-un anurnlt sens, șl pentru îu- 
vățămlntul general șl pentru invă- 
lămlntul liceaL Măsurile ps care 
le-am luat acum un an în acest 
domeniu au ' început să dea rezul
tate. S-ai: /creat mii de ateliere, 
elevii au început să lucreze. Există 
din partea elevilor dorința de a-șl 
însuși cunoștințe cit mal temei
nice într-o profesie sau alta. Desi
gur. nu nc-am așteptat ea ncâartă 
problemă, de o mare amploare.' sa 
fie soluționată intr-un an de zile. 
Șl în acest domeniu trebuie că mai 
învingem însă unele tendințe con
servatoare, unele concepții' înve
chite și aceasta nu atit Ia părinți 
șl la elevi, cit mol ales la cadrele 
didactice, poate -chiar șl la Minis
terul InvățAmtr.lului. (Animație, 
aplauze). Am fost la Bistrița, vin 
de acolo, M!-au povestit tovarășii 
că' pentru a jrecruta muncitori la 
cele trei întreprinderi noi care vor 
intra anul acesta - 
putui anului; viitor
ne, s-au aflat ta situația de & în
călca legea, In sensul că au trebuit 
să primească numai absolvenți de 
liceu pentru toate posturile de 
muncitori calificați. Există o Încli
nație certa a tineretului de a se în
cadra în producție. Dar se pune 
problema cum 11 pregătim ? Ce fa
cem pentru a: da tinerilor cunoștin
țele corespunzătoare ca. după ab
solvirea liceului, să nu mai tre
buiască să urmeze Încă un an sau 
doi ani școala profesională pentru 
a putea ocupa' posturi de inunci-

Este necesar ca acum, elnd tn- 
eepem noul an de învățămînt în 
lumina Directivelor Conferinței Na
ționale a partidului, care, după 
cum știți, s-a preocupat de îmbu
nătățirea Conducerii întregii acti
vități e®OTK>mico-sociale, să vor
bim atit de ceea ce cate bun. cit 
și de neajunsuri, de ceea ce avem 
de făcut pentru 
ducerii învăț/ 
acLivitați de Instrucție și cierce- 
tăre.

.Sarcinile trasate de Conferința 
Națională pentru acest' cincinal 
sint foarte mari. Multe colective de 
oameni ai muncii și-au luat anga
jamentul de a îndeplini planul in 
4 ani șl jumătate. Mă așteptam să-1 
aud pe tovarășul Duca spiinind că 
și Clujul se înscrie in această miș
care de masă, în arest entuziasm 
general — dor probabil o va face 
îh încheiere. (Animsjie; aplauze).

Desigur, realizarea 'cincinalului 
înainte de termen cere eforturi se
rioase din partea întreprinderilor 
industriale, agricole, comerciale, 
precum și din partea cercetării 
științifice. Așa cum am menționat 
la Conferința Națională, vrem ca 
realizarea cincinalului Intr-țin timp 
mal scurt să se obțină nu prin sporl- 

' / -rea. efortului fizic, cl, dacă se poate 
spune așa, a efortului intelectual,' 
adică pe calea introducerii rapide 
In producție a cuceririlor științei 
?1 tehnici! contemporane.' pe baza- 
mecanizării șl automatizării, a mo
dernizării întregi! producții de bu
nuri materiale, (Aplauze prelun
gite). \

F.iste de In sine înțeles că pentru 
ț asigura buna funcționare a In- 
•ulațlllbr de înalta tehnicitate cu 
care sint dotate Întreprinderile ro? 
retaiseștl, a aparatelor de automati
zare, a mașinilor de calcul electro
nice și a altor utilaje moderne fpe 
care ie vom Introduce in produc
ție, avem nevoie de cadre de înal
tă pregătire științificii șl tehnică. 
Avem nevoie de muncitori callficnțl, 
de tehnicieni, de maiștri, de ingi
neri, matematicieni, chim Iști, fizi
cieni, biologi, ea șl de nlțl specia
liști nIR din Industrie, cit șl din a- 
gricukură, din domenii cum șînt 
asistența medicală, științele socia
le țtl altele. învățăm trilul trebuie 
să se încadreze in orientarea dată 
de Conferința Națională fiicînd lo
tul pentru a asigura pregătirea ca
drelor necesare în țoale aceste sec
toare de activitate economlco-so- 
cțală. (Aplauze puternice). .Mal 
mult chtar. învfițănîlnlul trebuie șă 
dea o contribuție însemnată la ac
tivitatea de perfecționare, de re
ciclare — cum iun numit-p'hial. ge
neral — a tuturor “Cadrelor exis-, 
tente, a ssMdaliștiior cu studii'su
perioare, a cadrelor medii, a mun
citorilor calificați.

După cum știți. Conferința Nn- 
■ionalii a schițat direcțiile dezvol
tării României pînă în anil 1990-— 
2009. In aceasta perspectivă, acti
vitatea de cercetare și tavățămin.- 
tul dispun de un cadra larg, pot 
privi cu îndrăzneală înainte. Ui 
pot propune soluționarea unor 
•problems fundamentale. Este 10c 
pentru o activitate rodnică a tutu
ror' acelora care vor să rezolve 
probleme de fond, probleme fun
damentale ale științe! si tehnicii, 
slujind desigur necesitați!© societă
ții, ridicării nivelului general de 
bunăstare a oamenilor muncii din 
patria noastră. Oriclt de funda
mentală — ca să zic așa — ar fi 
cercetarea, ea ponte fi considerată 
o activitate utilă numai în măsura 
în care răspunde cerințelor socie
tății omenești. De altfel, aceasta .a 
constituit Întotdeauna criteriul su
prem de verificare a valorii orică
rei activități de cercetare. în orice 
domeniu. (Aplauze puternice). Este, 

7) de asemenea, loc pentru elabora- 
( rea unul program de perspectivă
’ în cercetarea aplicativă, pentru

cercetarea în vederea soluționării 
unor probleme vitale. Imediate ale 
dezvoltaril societății noastre, in 
cadrul acestei perspective generale, 
învățfimîntul poate beneficia de o. 
concepție clară. Aceasta nu trebuie 
schimbată de la un an In altul. Este necesar ca asupra acestei 
nici chiar de la un cincinal la al- probleme să aducem mal multă
tul, deoarece pregătirea cadrelor claritate. Aș dori ca Ministerul Tn-
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Dragi tovarăși,

La Fabrica

ol partidului, 
Ceaușescn).

Noile utilaje produse la „Metalul roșu" tint cercetate cu atenjie

SClNTEIÂ-marți 3 octombrie

consecvenții
dezvoltarea 'retațltior cu

stnt conflicie. E necesar

vizitei, tovarășul 
felul 

lesffișurat colaborarea 
il Educației și Tnvfi-

□jgitimațoljiLonțla Introducerii ;,tn 
'cxlucție a unor mașlnl’ciire să asl-

_____ ____ _ : IjnA imprimare ,Ș1 un 
grad ridicat de finisare a produselor 
textile.

special ’frigorific, 
icolae Ccaușescu in- 

măsuri menl-

i mlnlsirul 
mașini, cu 

CU specialiștii» 
de dezvoltare a

.In sectoare!» vizitate, muncitorii 
au făcut o caldă ți entuziastă primire 
conducătorului partidului și statului, 
au raportat cu satisfacție că angaja
mentele luate în Întrecerea rodaltalA 
th cinstea celei de-a X-KV-a ■ aniver
sări a proclamării republicii au fost 
Încă de pe acum Integral-Îndeplinite, 

La plecare, lulndu-șl.rămas bun.de 
la conducătorii Întreprinderii, de la 
muncitori, secretarul general al parti
dului 11 felicită pentru realizările În
făptuite. subliniind că pol fi obținute 
rezultate șl ina! bune, urindu-lb mult 
succes In strădaniile lor.

Aceeași primiră călduroasă este re
zervară oaspeților șl la fabrica de 
tricotaje ..Sotneyur. Sule de munci
tori șl muncitoare au venit in intim- 
pinarea secretarului genera! al parti
dului. Răsună îir.i'O, tse aud puternice 
aclamații. , .

Vizita de lucru a tovarășului 
Nlcolae Ccaușescu Începe direct lin 
secțiile de producție ale unității: Di
rectorul In&eprindorU* Ioan Szalrnă, 
informează pe oaspeți ca producția 
unității a. crescut In cincinalul irecut 
de 2,83 ori. iar In perioada 1971-1073 
se va dub'.n.

Tovarășul Nlcolae Ceausescu, cei
lalți conducători do partid sl de stal 
se opresc la direrito locuri de mun
că. discută cu muncitorii, cu specia
liștii asupra procesului de fabricație.

Da asemenea, doresc elevilor 
succese toȘ mai mari la Învățătură, 
în Întreaga lor activitate.

Idplul șl județul Cluj pan- 
latele de plnă acum șl le-a 

urat multă ■ sănătate șl fericire, suc
ces deplin In Îndeplinirea cincinalu
lui înainta do termdn șl formarea 
da cadre pentru economia națională.

Reporlaj realizat de
Ion MĂRGINEAM), Adrian 
IONESCU, MJrcca lONESCU, 
Nlcolae VAMVU, Gheorqlie 

BRATESCU, RaduCONSTAN- 
TINESCU, ludovic ROMAN 
Foto : Angliei Pasat, MiliM An- 
dreescu, Ion Dumitru

Discuțiile continuă pe tema randa
mentului unor; Instalații aflate' in 
dotarea întreprinderii. Se arată că 
majoritatea utilajelor de bază slnt 
concepute șl construite In întreprin
dere : in urma unei Invenții proprii 
aplicate in producție, anul acesta ri 
in 1073.vor fl semtautomallzate 200 
de mașlnkplane de tricotat, caro vor 
asigura’o productivitate dublă, redu
când lat jumătate unele pierderi de 
niâteriale Ih procesul Ichnologic.

Dună .vizita In sectoarele do fa
bricație ale lijiieprinderil. oaspeților 
1! se ‘prezintă, in cadrul ur.el expo
ziții. cele ■ mal no! confecții si tri
cotaje realizate.de-acest harnic cn-, 
lectlv. precum și o serie de utilaje 
șl rj le-re de schimb tnhrica'.e cu re
surse .Interne. Impresionează plăcut 
varietatea tricotajelor, coloritul lor 
vjn,

In legătură cu utilajele șl piesele 
de sriifmb realizate prin nutodotare, 
se recomandă spedallș‘.llor sfi perse
vereze In această acțiune, să. alungă 
să-și 'fabrice cu resurse’ Interne în
tregul necesar de mușini pentru ne
voile lor.

în încheierea vizitei In intreurin- 
dere.' tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
feiMtă colectivul de 'muncitori, teh
nicieni și specialiști pentru succesele 
obținute pînfi acum șl le urează’ noi 
rfeailzfirl -in activitatea, viitoare. Se- 
cretarut genural.fll partidului ■ cere 

■specialiștilor din .întreprindere, -ml- 
■nlSteruluL de. resort șl comitetului ,ta- 
dațean de partid sfi acorde o., mai- 
mare atenția, mecanizării șl automa
tizării proceselor tehnologice la ma
șinile? "de tricotat și să studieze re- 
amulotarea utilajelor in flux tehno
logic. in ășn fel Incit muncitorii să 
poală deservi 3-—1 mașini. De Mp- 
manea, se indică conducerii ministe
rului afi studieze posibilitatea extln-, 
derii sectoarelor de fabricație a unor 
articole mult solicitate de populație.

Salutat' cu‘căldură de muncitorii 
ciulenC la încheierea vizitei-in uzinele 
orașului, tovarășul Nlcolae Ceâușcsoi 

.sferinâreaptă ’ apoi către una din in
stituțiile care au cn menire să asi
gure schimbul de mîine pentru cei 
care, ășlfizl. lucrează nemijlocit in 
prdclucție: Liceul Industrial energetic.

Eate de față ministrul energiei e- 
ledrice. Octavian Groza. Profesorii, 
un mare număr de elevi întimplnă 
cu căldură pe tovarășul Nlcolae 
Ceausescu.
, Deși 'crețul cu numai dțlva. ani in 

urmă, liceul — unde mal funcțio
nează o școală profesională ?I alta 
postilceaift — are multe realizări de 
lmpâ:

de tricotaje „Somejui'

- muncitori, 
cadrul gru- 

Inireprinderl! w pre- 
pentru a deveni 

________ upectalișii ta Industria fri
gorifica, alți aproape 2 MO de tineri. 

La aflrșllul vizitei, secretarului ge
neral a! partidului 11 slnt prezentata, 
in cadrul unei expoziții, unele din 
noile șl cele mai .reprezentative pro
duse concepute șl executate do spe
cialiștii uzinal. Tovarășul Nicosaa 
Ccaușescu apreciază rezultatele obți
nute do cercetători! șl prbteeSanîîi 
uzinei, do Întregul colectiv in 
domeniul diversificării. tace reco
mandări do îmbogățire In continuare 
a nomenclatorului de produse, în
deosebi prin Introducerea in fabrica
ție de instalații frigorifice mari pen
tru toate sectoarele industriei alimen
tare, sporirea producției acestora in 
vederea sntl-ifacerii nevoilor econo
miei naționale și creării unor dispo
nibilități tot mal mari pentru .export. 

Secretarul general al partidului are, 
în continuare, un dialog cu 
industriei construcțiilor do 
conducerea uzinei, 
privind programul

plfi în familie, felul cum se ■eAsS- 
toresc sau cum se descăsfitoresc 
unii tineri, pe considerentul că a- 
ceasla este viața lor personalii. De
sigur este viața lor personală, dar 
societatea Întotdeauna 's-a ocupat 
și trebuie să sg ocupe șl de viața 
personală a oamenilor. Fnptul că 
ne preocupăm de a asigura locuin
țe, ajutoare pentru copil, pentru fa
milii — nu arată grijă pentru fa
milie, pentru om? Preocuparea 
pentru viața omului nu este ceva 
abstract, ci grija ntit pentru satis
facerea cerințelor materiale, cit șl 
pentru nivelul moral, spiritual al 
existenței cetățenilor șl în' mod 
deosebit a tineretului. Nici o orga
nizație de partid sau de U.T.C. nu 
ponte fl indiferentă la ceea ce se 
întlmplă in viața oamenilor. 
(Aplauze). Este necesar să înțele
gem că preocupîndu-ne de proble
mele mari trebuie să ne îngrijim șl 
de problemele ața-zis mărunte. In 
fond nu există probleme ■ mari șl 
mici, — iar condpita in viața per
sonală, In viața de familie consti
tuie o condiție de bază a bunului 
mers al întregii vieți sociale. Iată 
de ■ ce U.T.C., U. A.S.IL, organiza
țiile de partid trebuie să se pre
ocupe permanent de educarea mul
tilaterală, comunistă a tinerelului, 
de explicarea tuturor problemelor, 
astfel ca tinerelul să înțeleagă cum 
trebuie concepută viața în spiritul 
.principiilor șl normelor elaborate 
de Conferința Națională privind 
etica și echitatea socialistă. Elnbo- 
rlnd aceste norme, nu ne-am gln- 
dit să avem încă un document In 
plus, ne-am gîndit să stabilim o- 
rientări care să ajute la înțelegerea 
răspunderilor pe care le ridică so
cietatea In fața fiecărui cetățean, a 
problemelor noi ale vieții și relații
lor dintre oameni.

în acest spirit sper ca organi
zațiile de partid, de tineret, coral
ii lie populare să acorde mal mul
tă atenție problemelor privind ac
tivitatea de producție, de învăță- 
mi nt, de cercetare, da ridicare a 
bunăstării materiale șl spirituale, 
de organizare a întregi! vieți so
ciale, îndeplinlndu-și astfel în cit 
mai bune condiții rolul organizator 
șl conducător ta toate domeniile. 
Stat convins că vom obține și aid 
o îmbunătățire simțitoare n activi
tății organizațiilor noaste ' de 
partid, de stat și obștești. (Aplau
ze puternice).

r:or.. .
Referiudti-se la sistematizarea zo

nelor Industriale, tovarășul Nicolăe 
Ceaușescu a dat prețioase Indicații 
cu privire la valorificarea superioară 
a terenului, la folosirea unor pro
iecta de întreprinderi ale căror teh- 
noiogU Fă so desfășoare nu pe 
orizontală, d ■ po. verticală, In 
coneantrafea viitoarelor unități de 
speclailtâțl înrudite, indiferent de 
fonti centrai tutelar. In scopul 
utilizării comune a diferitelor do
tări și obiectiva tehnice anexe. 
Se dă. de asemenea, indicația ca — 
Ijprnlnd de ,1a construcțiile industria
lă existente — ml co’realizeze pro
iecta do noi oblecâve economice, in
tr-o concepție unitară do clădiri, 
care eă parmită integrarea organică 
a producției, cercdlăril șl tavăță- 
mtatuiui pe apatii comune, recontan- 
diud CTunltetulnl județean da partid 
sa la măsuri peniru înfăptuirea opo- 
ratlvă a acestora. Iar in viitor să se 
îngrijească da crearea unor spații. In 
aceeași zonă, necesare proceselor de 
invătămlnt și cazare a studenților. 
Secretarul general al partidului a cri
ticat tendința de dispersare a unor 
unități industriale, concepție care 
provoacă Interferențe In activitatea 
economică, scumpește transporturile 
șl Îngreunează posibilitățile de folo
sire ta comun a unor dotări teh
nice. ~ .

Seara, Comitetul județean de partid 
Cluj a oferit o ninsă 'tovărășească. ;

r’rlm::! secretar al coroiteiuiul ju- ■ 
dețean de partid. Aurel Duca, a ex
primat șl cu acest prilej bucuria tu
turor comunlșitior. a tuturor oame
nilor muncii de a-1 avea ca oaspete 
al municipiului Cluj pe secretarul ge- : 
aerai al partidului. Au toastat, de a- 
semenea, prof. dr. docent Ștefan Pas- 
cu, rectorul Universității „Babeș-Bo- 
lyula, prof. dr. docent Octavian Fo- 
dor, rectorul Institutului de Medici- i 
r.ă șl Farmacie. Bișjttral Marta, dl- .J 

de'Staîr'Ț 
Ioan Ștattaifcv. directorul general 
al Uzinelor inuirtifln Slrmii din 
Cimpla TurzJl, și prof, emerit Emil 
Negruțîu; rectorul Institutului agro- ! 
nomfe „Dr. Petru Groza“, care ' 
au asigurat pe conducătorul parti
dului șl statului că oamenii mun
cii, români șl maghiari, nu-ți vor 
precupeți eforturile pentru a În
făptui hoiărlrlle Congresului al 
X-lea șl ale Confcrintal Naționale, 
vor traduce neabătut In viață Indi
cațiile prețioase pa care tovarășul * 
Ceaușescu le-n dat în cuvintarea 
rostită In mitingul prilejuit de des
chiderea amilul de . InvățătrilnL

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu. ri
dic! nd paharul ta sănătatea celor de 
față, a adresat felicitări întregului ! 
activ de partid, organizațiilor de 
partid, activului de srtat, cadrelor di
dactice, tuturor oamenilor muncii 
din munh' 
iru rezultai

oaspeților. Directorul Ște- 
iraLă că. in acest răstimp, 
re.găt!țl peste EOO rnuncl- 

__  __ __ați șl tehnicieni care fac 
acum,, la locurile lor de muncă, in 
producție, dovada unei temeinice 
însușiri a meseriei Cursurile stat 
urmate, in momentul de față, de n- 
proape 1 IOT elevi El au la dispozi
ție o puternică bază materială : 12 
săli de* clasă, opt laboratoare șl ca
binete tehnice da specialitate, un 
cabinet de științe sociale, o biblio
tecă, cinci ateliere de Înșiruire prac
tică, un'elimin cp 333 de locuri și o 
cantină cu MO do locuri Pentru anii 
următori sin', .provfrzutc. alte _ . _
strucțU'șl dotări : o nouă clădire cu 
12 sail de .clasă, opt ateliere șl labo
ratoare da specialitate, un laborator 
psLhotehnlc. un cabinet audiovizual, 
un cămin cu 4M .de tocuri, o sală de 
sport.

îmb Inimi cunoștințele teoretice 
eu activitatea ijrnctleă, de produc
ție, elevii realizează o serie ’de pro
duse solicitate de întreprinderi, con
struiește mașini șl utilaje, atll pentru 
dotarea liceului lor, cit șl pentru 
alte școli.

Sinț vizitate mal multe laboratoare 
ale liceului -- unele veritabile sec
ții de urină Ih miniatură. Vechile 
săli, do .ciire' găzduiesc in prezent 
diveroa Instalații, mașini electrice, 
care oferă elevilor posibilitatea de a 
lucra efectiv la aparatele' despre 
care-învață. In mod special sini a- 
prcciata rpbllgonul-școală‘t, organi
zat in ner Uber, care include, la .di
mensiuni naturale «nu reduse, apa- 
rataj. electric de' cele mâi diferite 
tipuri, precum ‘ șl cabinetul de 
desen.

La ■ încheierea 
Nlcolae Ccaușescu apreciază 
iu care s-a- d< 
între Ministerul 
țăinîntului și Ministerul Energiei E- 
jesirlce In acțiunea de organirare și 
cîa dotare a liceului industrial. Este 
relevat In mod special faptul că, 
datorită cțmdlțiilor ereate, absolven
tul liceului, la lermhtarca celor 12 
ani de studii, este taarmnt niit cu 
cunaștințeld teoretleo necesare, rit

în cursul 'după-amfezll. tovarășul 
Nlcolau Ceaușescu a vizitat mal 
multe întreprinderi din municipiul 
Cluj: - t

Primul obiectiv este cunoscuta u- 
zlnă „Tehnofrlg"1 — unitate ■ care 
realizează. La, ora actuală, drea 70 la 
sută din producția țării de utllnj teh
nologic pentru indiMiria al Iman tară șl 
frlgqrWcSL,

Sosirea secretarului general al 
partidului -în uri.nă ■ este salutata eu 
îndelungi aclamații, constructorii de 
mașln: rointmJ și maghiari —
standind .,Ceausescu — P.C.BZ, 
„Uea'uțescu — P.C.TL". cu bucuria de 
a-1 avea din nou ca oaspete drag pe 
tovarășul' Nlcolae Ceaușescu. Secru- 
tarul genera! al pa-'.!țiului este ta- 
tlmplhăt de Ibon Avram, ministrul. 
Industriei construcțiilor de mașini, do 
membrii comitetului de direcție,' pre
cum și de reprezentanți a! organiza
țiilor de partid, gindteat $1 U.T.C.

Se vizitează hala -do prelucrare si 
montaj. Aici, direcitorul And,rel Hal- 
maghi prezintă tovarășului Nteolas 
Ceausescu, in fața machetei între- ; 
prinder!!. succesele obținute de mun
ci tort, Ingineri șl tehnicieni, precum 
șl dezvoltarea pe care a curso&cui-o 
uzina șl. perspectivele el de vjltor. 
Numai pentru primii trei ani a! cta-, 
dualului, acestei importante unități 
Industriale clujene l-a fost alocat un 
fond, do Investiții productive’ aproape 
ega- cu- col cheltuit in Întreaga peri- 
oadâ .1961—19ÎU. Tpvaritșul Nlcolae 
Coairfascu, nnnUrind prolectde con- 
atrucțlUor, prevăzute a..îi ridicate Iii 
viitoarea etapă de dezvoltare: a uzi
nei, recomandă ca bain Industrials' 
să Ge prevăzută cu mal multe nive
luri; astfel Incit ea sâ ■ cuprindă șl 
centrul de cercetări șl proiectări, in 
același timp, secretarul general al 
Partidului cerc conducerii uzinei să 

ilreprindă noi măsuri, care să aol- 
gure obținerea unei creșteri mai 
mari a producție! pe seama sporiri! 
productivității înnr.ci!.

Conducerea ministerului de resort 
și a uzinei Informează pe tovarășul 
Nlcolae Cenușescu că In întreprin
dere a fost Întocmit un amplu pro
gram pentru înfăptuirea masurilor 
stabilite recent ale Comitetul Execu
tiv a! C.C. a! P.C.R. In vederea' im- 
bunălățirll activității in sectoarele 
producției, depozitării ®1 desfacerii 
bunurilor alimentare. Astfel, prin 
realizarea unor capacități noi. per
fecționarea continuă a organizării 
producției șl a, muncii, punerea In 
valoare a noi rezerve interne, pro
ducția globală a uzinei urmează să 
se dubleze plnă în anul 1970. Se pre
vede introducerea în fabricație a 
une! game va.rr.ate de nroduse. Se
cretarul general al partidului reco
mandă conduceri! mlnlrtoruluL co
lectivului uzine! să întreprindă noi 
acțiuni, mai efiriente. pentru dezvol
tarea mal rapidă a producției ullla- 
jb'Idr necesare întregului lanț frigo
rific și rldrgaxea continuă a perfor
manțelor lor.

în continuare sa vizitează atelîerol 
irototipurL Gazdele arată secrc- 
_1 general al partlduiu! că, pe 

precedentei; vizite, ta -uzină-a««fost, -

Cunoașteți politica Internaționali 
a partidului șt statului nostru. Ur
măriți cu toții cum se desfășoară 
viața internațională. Putem spune 
că evenimentele confirmă pe deplin 
justețea liniei trasate de Congre
sul al X-lea în. domeniul politicii 
Internaționale, aprecierile date In 
acest domeniu de Conferința Na
țională.

Avem satisfacția să asistăm la 
un curs — ce se imprimă cu tot 
mal multă fermitate în viața in
ternațională — de destindere, de 
soluponare a problettelor e<xnpli
cate care-șl așteptau rezolvarea, li
nei e de peste 20 de ani, pe călea 
tratativelor, a înțelegerii- Dacă am 
lua numai evenimentele mari din 
ultimul an, puten spune că real
mente se ohservă.o serie de rezul
tate bune pe calea soluționării a- 
cestor probleme. Desigur, nu ne 
facem iluzii. Știm că in lume mal 
ard încă flăcările războiului, mal

Organizația de partid din oroș 
?1 din județ, comitetul municipal 
și comitetul județean trebuie să fi
nalizeze șl să la măsuri pentru 
îmbunătățirea muncii organizații
lor noastre de tineret. Acolo, in 
cadrul organizației sale, tineretul 
trebuie să găsească soluționarea 
problemelor care fl preocupi 
Trebuie dată mai multă atenție 
combaterii unor mentalități înapo
iate, retrograde, a unor concepții 
antișUlnțlfloe, a unor Idei mistice, 
în statul nostru există libertatea 
credinței — dor noi sintem comu
niști. Voi, studențU, sîhtețl viitori 
intelectuali comuniști și e greu de 
presupus că un om de știință, un 
viitor om de știință, un om cu -un 
orizont larg de cunoaștere poate 
crede că ploaia vine de la o forță 
supranaturală. Tocmai astăzi, la 
deschiderea anului universitar, a 
plouat (Animație: aplauze). Este 
necesar să ne preocupăm de a da 
răspunsuri științifice la un șir de 
probleme pe care le ridică perma
nent viața, societatea. în aceasta 
privință, organizațiile de tineret 
trebuie să facă mai mult, să-l aju
te pe tineri să înțeleagă în mod 
științific, In lumina filozofie! ma- 
teriallst-dtalectice șl Istorice, a noi
lor cuceriri ale cunoașterii umane, 
fenomenele naturii, legile obiective, 
tendințele dezvoltării societății

Tineretul vrea să șl danseze. Și 
noi am fost odată tineri, nici acum 
nu sintem bălrlnL (Animație ; a- 
plauze). Trebuie să spun că, pe a- 
tund, organizația comunistă de ti
neret hu neglija să organizeze șl 
dansuri, șl dlstrncțiL Nu se poate 
concepe o organizație de tineret 
care sâ nu se preocupe de proble
mele tineretului, de organizarea 
vieții sale. Altfel -încetează de a 
mal fl o organizație a tinerelului. 
Iată de ce, știind că aici sint în
deosebi cadre ale organizației tine
retului, doresc să spun că în ac
tivitatea U.T.C.-ului. a asociațiilor 
studențești trebuie să Intervină o 
schimbare radicală în stilul de 
muncă. Trebuie desfășurată o ast
fel de activitate îneîț fiecare tinăr 
sfi simtă că în organizație găsește 
soluții In toate problemele care II 
preocupă. Inclusiv în cadrul .orga- 
nizațld să se poată căsători., să 
poată face nunta. (Aplauze puter
nice). Care pot fl ce! mai buni 
prieteni, cel mal buni colegi care 
să participe la această mare bucu
rie a tinerilor, decît colegii de fa
cultate, de organizație, cei alături 
de care trăiesc zilnic ? Credeți că 
există vreo incompatibilitate între 
a fl tinăr comunist șl a organiza 
o asemenea căsătorie ? Este nece
sar ca organizația să se preocupe 
de felul cum este organizată viața 
personală a tinerilor. După cum 
știți, Conferința Națională a emis 
previziunea că ptnă în 1990 vom 
ajunge la o populație de 23 mi
lioane în Romănta. U.T.C.-ul, 
partidul nostru trebuie să se pre
ocupe de acenstă 'perspectivă. (Vil 
aplauze). Fiecare trebuie să înțe
leagă că are răspunderi față de so
cietate, Inclusiv răspunderea de a 
lisa urmașL Nu este o problemă 
față de care să închidem ochii. 
Tineretul trebuie crescut într-un 
spirit sănătos, de răspundere față 
de societate, față de familie. • Numai 
atunci vom crea Intr-adevăr o so
cietate socialistă dezvoltata din 
toate punctele de vedere. Nu ne poa
te lăsa indiferent! ceea ce se întlm-

mal ales, cu deprinderile practice 
care-i permit să se angajeze in pro
ducția, cn tehnician sau ca munci- . 
tor calificat.

Seara aste vizitată Expoziția din 
pavilionul’parcului municipal de sis
tematizare a torilorl'jlu!. î omenaldlă 
în vederea documentării, șl analize- ' 
lor de lucru ale npcclallș'.ilor și ca
drelor de conducere din domeniul 
cotis’.rucțlilor și sistematizării. Ingi
nerii Aurel laticeu, vicepreședinte al 
consiliului popular județeati, șl Nl
colae Beuron, directorul /Institutului 
proiectare șl sistematizare in con
strucții, prezintă exponatele.

Are loc o discuite intre secretarul 
general al partidului șl proiectând, 
factori de conducere al ministerelor 
tutelare ale noilor întreprinderi, ca
dre eu munci do răspundere din a- 
paratul do partid șl de stat local. 
Tovarășul Nlcolae Ceaușescu reco
mandă să sa acorde o nvai mare a- 
tefiție dotării zonelor șl cartierelor 
noi de loculate cu străzi comerciale. 
Secretarul general al partidului in
dică. de asesnenea. ca In domeniul 
construcțiilor turlstlco să se organi
zeze pentru începui zone de intere» 
local, capabile a ' H dezvoltata ulta-

producțicl de utilaj pentru Industria 
alimentară, sl ln‘ 
Tovarășul N’ ’ 
dlcă să fie luate 
ttf să asigure proiectarea, șl fa
bricarea la cel mal scurt timp a 
întregii game de utilaje șl Instalații 
in cadrul unei ■ concepții unitare pe 
lnireagu țară privind realizarea lan
țului frigorific !n producția, depozita
rea: transportul șl desfacerea produ
selor alimentara.

In continuarea vizitei In zona de 
vest a orașului, tovarășii! Nlcoltio 
Ceauțoșcu. eeilalp conducăsoride 
partid ți de stal se . îndreaptă sțlfe 
o altă întreprindere clujeană — ..Me
talul roșu".

Ui sosirea In infcreprlndere, secre
tarul general al partidului, căllalți 
oaspeți au fost călduros lntlmplnnțJ 
do tovarășul Ion Crăciun, rninisjrul 
industriei ușoare, de reprezentanți-ol 
conducerii Întreprinderii țl al consi
liului oamenilor muncii. Numarpșl 
muncitori 11 aclamă cu: entuziasm pe 
conducătorul partidului și' statului, 
iri exprimă bucuria de a-1 primi in 
mijlocul lor. ■'

O companie alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice șl ăi detașamen
telor .da pregătiră a tinerelului pentru 
apărarea patriei prezintă tohoruL .Ti
nere muncitoare, copii oferă flori’ to
varășului Nlcolae Ce’aușcficiL ’

în fața unor panouri 'șl grafice, dj- 
rectorul uzinei, Ing. Emil Ohchiș, In
formează despre dinamica dezvolta- 
rit tniroprindarlL, despre nlntlliu- In- 
depUniri! prevederilor celei de-a'treia: 
otaite da dezvoltare, a cărei finali
zare va asigura o producție de U ori 
m'al mare față de 19M.; !

...Se vizitează apoi liniile de- mon
taj al mașinilor de capelai pentru 
țesătorii șl grupul de mașini do piuat 
țesături grew. în atelierul de proto
tipuri sini Înfățișate noi realizări .— 
un uscăior pentru industria Încăl
țămintei șl un vaporlzator pentru fire 
da lină. Este prezentată, de asemenea, 
Instalația aerotermfi, dnvenție a spe
cialiștilor Întreprinderii, de o deo
sebita eficienta economică.

Secretarul general al partidului a- 
prcctazâ strădaniile" ce la depune 
acest harnic colectiv pentru perfec
ționarea tehnică a produselor. Io re
comandă să persevereze in conti
nuare ta aceasta dtreciie.

Elni vizitate, ta continuare. ILsflle 
pentru montarea mașinilor de trico
tat automate șl semiautomate și sec
ția in caro se produc mecanisme de 
comandă pentru- războaie de țesut 
?I piese de schimb. In alte sectoare 
slnt prezentata diferite tipuri de 
ventllăioaro si Instalații complete.de 
condiționare a aerului prin fabrica
rea In țară a acestor miișlnl rt uti
laje se obțin Importanta economii 
valutare’;

■ în timpul vizitei, «ecretarul gene
ral al partidului se. IntercMarâ de, 
randamentul mașinilor, ce bo produc, 
reoonumdă să se sporească eforturile 
pontru realizarea unor utilaje tehno
logice tot nuil perfecționate, care să 
asigura o productivitate și o; Mili
tate ridicata. în mod deosebit, tova
rășul Nlcolae Cșaușescu recomandă 
specialiștltor Întreprinderii să acorde ---■ •-
producție a-----
gure o cit mal bună

Tuturor vă doresc multă sănă
tate și multa fericire ! (Aplauze 
puternice, nralei; se scandează : 
„Ceaușescn-P.C.R.‘". întreaga asis
tență ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitelui său Cen
tral, pentru secretarul general 

tovarășul • Nlcolae

sa depu- 
n«n în continuare ’eforturi con
secventa pentru a se pune capă’ 
acestor conflicte, pentru a se obține 
abolirea politicii imperialiste de 
forjă'șl dictat, pentru lichidarea 
colonialismului, pentru a face să 
triumfe în relațiile idinlre state 
principiile noi, bazate' pe egalitatea 
în drepturi, pe respectul Indepen
denței șl suveranității naționale, 
pe avantajul reciproc,1 pe neames
tecul în treburile interne, pe renun
țare La fcșrții, la amenințarea cu 
forța, pe resj>ectarea dreptului fie
cărei națiuni de a-și hoiărî viața 
așa cumdorește. (Aplauze puter
nice). .

S'nt perspective bune în direcția 
realizării securității europene. Spe
răm că vor începe pregătirile,' că 
se yn ajunge la ținerea conferinței 
europene in cursul anului' 1973'.

Noi sintem ferm hotărlți să apli
căm în viață prevederile Congresu
lui al’X-lea șl ale Conferințe! Na
ționale privind politica Intemațlo- 
nală, să ncționăta cu 
■pentru- <’ 
toate țările socialiste?’cu țările în 
curs de dezvoltare, cu-țările caro 
au pășit pe calea dezvoltării inde
pendente, cu toata statele lumii — 
inclusiv cu statele capitaliste dez
voltate. în spiritul principiilor co
existenței pașnice.

Dorim șă participăm activ la sta
tornicirea pe arena mondială a unei 
noi politici, la creșterea rolului Or
ganizației Națiunllor Unite fn viața 
Internațională, în promovarea cola
borării șl păcii. Dorim' să se reali
zeze o asemenea lume în care fie
care popor să-ș! poată consacra’for
țele, mijloacele — materiale șl u- 
mane — dezvoltării economlco-so- 
ciale. Sintem ferm ho'.firițl să fa
cem totul în acest sens, să parti
cipăm'activ la lupta pentru o lume 
a colaborări! șl a pădL (Aplauze 
puternice).

în încheiere, doresc încă o dată 
Kă exprim convingerea mea, a con
ducerii de partid și de stat,'că noul 
an va marca un moment important 
în perfecționarea ș! îmbunătățirea 
Invățămlntului superior, a îrivăță- 
mîfitulul de toate gradele.

Doresc sfi urez cadrelor univer
sitare din Cluj, tuturor cadrelor 
universitare din* țară, noi succese 
în activitatea lor, rezultate rit mal 
bune rîno Instruirea șl 1 educarea «ti
nerel generații (Aplauze puternice, 
prelungite).

.Adresez urfiri de succes cadrelor 
didactice din. învflțămîhtul liceal, de 
cultură generală și din școlile pro
fesionale’ șl le doresc realizări tot 
mai mari în perfecționarea tavă- 
țămîntulul (Aplauze puternice).

Urez studonțllo- din Cluj. în
tregii sludențlml. din România, 
succese șl rezultate • cit mal bune 
la învățătură.' Sfi obțineți, dragi 
tovarăși, asemenea rezultate incit, 
atunci cînd veți păși în producție, 
să vă puteți îndeplini cu cinste în
datoririle pe care le veți avea, să 
puteți duce mal departe făclia ci
vilizației șl progresului socialist în 
România ! (Aplauze puternice).

do pro
tanuul
baza indicațiilor sale date cu
creat un centru de cercetări șl proiec
tări pentru utilaje alimentare șl fri
gorifice care, ta ora actuală, numără 
pesta ?®0 de specialiști. Este vizitat 
apoi afcl[crul-școală. Ce! peste 300 
de tineri care &e califică ta locul dă 
muncă in diverse meserii au la dis
poziție utilaje moderna, slnt îndru
mați ți pregătiți de cadre ăle uzinei 
cu o bogată experiență- 
Ingineri și tehnicieni. In 
pulul școlar al lritreș ' 
gătesc, de asemenea, 
muncitori

bun.de
complete.de
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CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO - LUXEMBURGHEZE 

Luni a sosit în Capitals o delegație'.
i

(Agerpres)

lo- externe,' Roman Moldovan, preșe
dintele Camere!| de Comerț, Vasljp 
Voloșenluc, pre-. ' T__"JC_J 
de administrație al Băncii române de

le persoane oficiale, 
față Jan Adrlaenssen,

"it t ț,

(Agerpres)

vremea
ic a zilei

llie Verdeț, a primit pe Sava Dălbokov, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 

al R. P.
Frlm-vlceprețedlntele Consiliului 

de Miniștri, Iile Verdeț, ■ primit 
luni după-smlază, pe vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării din R.P. Bulgaria, Sava 
Mlbokov, care a făcui o vizită in 
tara noastră la Invitația președinte
lui Comitetului de Stal ăl Plani
ficării.

La întrevedere, care 8-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, tovărășeascâ, 
au participat Maxim Berghlanu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, precum țd Borislav 
Konstantinov, însărcinat cu afaceri 
■d-lnterlm al ILP. Bulgaria la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut ioe o con
vorbire privind dezvoltarea în con
tinuare .'a colaborării șd cooperări! 
în diferite domenii între cele două

Bulgaria
Luni a plecai spre patrie Sava 

Dălbokov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri șl președinte al Co- 
mltelulul de Stat ăl. Planificări! din 
R. P. Bulgaria, caîre a făcut o vizi
tă tn țara noastră.

în timpul șederii ta România, oas
petele a avut convorbiri cu pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla-. 
nlflcării. Maxim Berghlanu. ta pro
blema adlnclril colaborării economice 
muslltaterale dintre cele două țări. 
Cu acest prilej a fost semnat un pro
tocol prin care au fost stabilite pro
gramul. etapele șl direcțiile privind 
desfășurarea activității de coordonare 
a planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale ale celor două jărl 
pe perioada 1978—19®0.

Oaspetele i vizitat, de asemenea, o 
«ferle de obiective economice și «o- 
cial-eul turale.

economică luxemburghezii condusă 
de Marcel Mort, ministrul economiei 
naționale, turismului, transporter Hor' 
®i energiei. , <.[',■ . ' f ■

La aia!re, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de Florian

' *Luni după amiază, au început con
vorbirile de lucru intre delegația 
mână, condusă de tovarășul Mi 
Mănescu, președlr.....................
Economic, șl delega

ia ro-
«, ■ - 'aEea ' Mănescu, președintele Consiliului 

Economic, șl delegația Marelui Ducat 
al Luxemburgului condusă de Marcel 
Mart, ministrul economiei 'naționale, 
turismului, transporturilor șl energi
ei, care, la Invitația Consiliului Eco
nomic, tace o vizită In țara r.fcters.

La convorbiri au luat parte : Nl- 
colae Agnchl, ministrul industriei “ 
metalurgice, Ion SI. Ion, vicepreșe
dinte a) Consiliului Economic, vaaite 
Gîlga. adjunct al ministrului afaceri
lor externe,' Roman Moldovan,' preșe
dintele Camere!, de Corner!, vatile 
Voloșeniuc, președintele Consiliului 
de administrație al Băncii române de 
comerț exterior. Ton Romănu, consi
lier, Tlle Volcu. prim adjunct al mi
nistrului turismului. Constantin Stin- 
du. adjunct al ministrului comerțu-

Dănălache, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Ion St. Ion, vi
cepreședinte ai Consiliului Economic, 
cadre de conducere din ministere eco
nomice șl alte

!A fost de Șt. . . . .
, ambasadorul Belgiei la București.

* ,
Iul exterior, Cornel MIhulecea, ad
junct al ministrului Industriei cons
trucțiilor de mașini, Mlhal BAl&nescu, 
șeful Departamentului transporturi
lor auto, navale ■’.! aeriene din cadrul 
Ministerului Transporturilor șl Teler 
comunicațiilor, șl alte persoane ofici
ale.

In cadrul convorbirilor, desfășurate' 
lntr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme de Interes comun 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale, a schimburilor economice, co
merciale șl a cooperării industriale, 
tehnico-științlfice ?! turistice.

*
La Ministerul TrnMporturilor si 

Telecomunicațiilor au avut loc, În 
după amiaza aceleiași zile, convorbiri 
Intre ministrul Florian DănMache șl 
ministrul Marcel Mart.

în curînd va apărea nr..

REVISTA TEDKETOÂ Șl SSCțfil-POLITICA
A C0K1TEHJLIH ttUTRAl AL PAfiTlOULUÎ CTMURST ®MiS

Se va găsi de vînzare la chioșcurile de difuzare 
a presei și în librarii

i SPdRT O SRORT ® SPORT • SPORT

Finala „Cupei Davis" se apropie.
1 r ■■ I ,

® în drum spre București, echipa S.U.Â. s-o antrenat la 
Paris, întîlnind selecționata Franței

, Delegațis grupului român a! tl - 
nlunil Interparlamentare, condusă' de 
tovarășul Mihai Dales, membru al 
finali Iu lui Uniunii Interparlamenta
ri care a hiat parte la lucrările ce
lei de-a OT-a conferințe anuale a 
uniunii, desfășurată la Roma, s-a 
înapoiat tn Capitală.

’ *
La Invitația ConsUiulul Național al 

Femeilor. Intre 21 septembrie șl 1 
octombrie, o delegație a Comitetu
lui Femeilor Sovietice b f&cnt o vi
zită de prietenie rt schimb de ex
periență In țara noastră. Delegația a 
fost alcătuită din, G. I. Maslenniko
va. secretar al Comitetului regional 
Cercări aj P.GU.S., din R.S.S. U- 
eralna, A. L. Efimova, profesoT de 
«tllnțe Istorice, și B. I. Arhipova, re
ferent, la Comitetul Femeilor Sovie
tice.

*■
Luni a eosit In Capital® Robert 

Louis Rogers, noul ambasador al 
Canadei in Republica Socialistă 
România.

JSub egida Comitetului de gaze al 
Comlale! Economice O.N.U. pentru 
Europa, luni dimineața s-a deschis, 
în zâl'de boldului Intercontinental 
din Capitală, simpozionul ..Soluții 
optim» tn transportul ri distribuția 
gazelor pentru preluarea virfurllor 
de consum zilnice si sezoniere”, oț- 
ganlzat de Ministerul Minelor. Pe
trolului fi Geologiei. în numele gu
vernului romăn. oarilclptnțll la sim
pozion au fost saiutat! de Bujor Al- 
măgan. ministrul minelor, petrolului. 
ți geologiei. La reuniune participă 
peste 2OT de soedallșH din 17 țâri.

precum ®l reprezentanți ed Secreta
riatului Comitetului ce gaze ți al 
unor organisme Internaționale. ,

★ ■
Un ansamblu folcloric al plonte- 

rllor din România-a plecat In TLS.F. 
Iugoslavia pentru a participa la' 
festivalul artistic Internațional in
titulat „Bucuria Europei", care se va 

la Belgrad, ta prima de
cadă a aceste! luni.

★
Luni dimineață au Început ta Ca

pitală lucrările celei de-a Hl-a Con
ferințe naționale de hematologie, or
ganizată de Uniunea Societăților de 
Silințe Medicale.

La lucrări partțrlpă anroane Sffl) de 
medld de diverge specialități — in
ternist. pediatri, medici de labora
tor, transfuzlonlștl, hematologl — din 
țară, precum și reputați specialiști, 
dta rirălnfitate.

*
La 2 octombrie s-a deschis ta Ca

pita îă LSflplămlrMi mărfurilor din 
R. D Germnr.S”', acțiune organizată 
cu ocazia schimburilor Intre magazi
nul universal „Victoria” București șl 
Centrum-Be.-lln.

La deschiderea expoziției au par
ticipat Nlcolae Bozdog, ministrul co
merțului Interior, dr. Kurt Bernheler, 
secretar de stat in Ministerul comer
țului si aprovizionării al R.D. Ger
mane, precum și membri a! Ambnwi- 
dcI lLD. Germane la București.

*
în garajele Ciclop ale hotelului In

tercontinental din București s-a. des
chis luni Expoziția de echipamente 
pentru a;)to-serv!ce șl garale. organi
zate de întreprinderea de comerț ex
terior Mokoîov dta Praga. tmpreurte 

ftaB'te ;ioJ.£b'.C'0e ,

i

. cu întreprinderea română de comerț 
exterior Autoțrac’.or-Bras-ov.

La dațchldarca expoziției, care vh 
■ fi deschisă plr.ălla 10 octombrie au 
partlblpal funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului: Exteriori con
ducători al, întreprinderilor speria li
za te In acest domeniu, membri ai 
ambasadei R. S. 
Bucureșii. ■, ,

. * ; . * ' -
Tn cadrul programului de schim

buri culturale dintre România și R.D. 
Germană, un colectiv al Filarmoni
cii d!n D-estJa. Ih frunte cu dirijoral 
Gtlnthcr Herblg. directorul general 
al acertei instliutli. a sosit. luni 
dupâ-amlttzâ. la București. Artiști!

■ oaspeți vor susține concerte la Bucu
rești ș! la Cluj.

*
La Biblioteca americwA din Bucu

rași! a avut loc, țun! după-amlază, 
vernisajul expoziției pictorilor ame
ricani . de origine indiană. Fritz 
Scholder șl T. C. Cannon, care ex
pun peste -Î0 de lucrări de plclurfi, 
gravură și litografii. ț

Cu acest prilej sau rostit alocuțiuni 
Robert K. Gels, directorul bibliote
cii, :;! piciorul C. Pllluță.

La vernisaj au participat funcțio
nari superiori d!n Consulul Culturi! 
și Educație! Socialiste, oameni de 
artă și ‘imitară, un numeros nubile. 
Au Coși de față Leonard Meeker, 
anibasadorjl S.U.A. ia București. :•! 
membri e! ambasadei, membri al ti
no» ambasade acreditați le Bucu
rești. A fost, de asemenea, orezentă 
o rteteșitig a Agenției de InformațU 
a S.U.A. ' , -

(Agerp-es)

Cehojlovuce la j 
<■ ■ i. I

Ieri In țară : cerul s-a‘ menținut 
mal mult acoperit In Banat, Crișana, 
Transilvania $1 nordul Moldovei.* 
unde temporar a plouat. Izolat, in 
vestul Transilvaniei. 8-a semnalat ti 
lapovițfi. în celelalte regiuni, vre-, 
mea s-a menținut în general fru
moasă. cu cerul variabil. Viatul a 
suflat slab, pină la potrivit Tempe- ■ 
rntura aerului la ora 14 oscila Intre 
2 grade la Huedin -el 19 grade la 
Moldova Veche, Călărași gi Dilaa. 
în zona munților Apugeni și In nor
dul Cnrpațllor Orientali, pe alocuri, 
t nins. în Bucureșii : vremea a fost 
frumoasa, cu cerul variabil Vlntu! a 
suflat în general slab. Temperatura 
maxima a fost de 19 grade.

Timp de două zile, pe terenurile 
celebrei arene pariziene „Roland 
Garros" s-a desfășurat tatllnlrea In
ternațională amicală de tenis dtaire 
echipele S.U.A. șl Franței, prilej pen
tru jucătorii american! de a-și veri
fica forma pe terenuri de zgură îna
intea finalei „Cupei Davls* >«> ra_* 
urmează Hă o t_ 1_L_ -
octombrie la București, cu reprezen
tativa României. ■ ;

Comenllnd rezultatele acestui med- 
lost, corespondentul sportiv ol agen
ției France Presse scrie. între altele : 
„Stan Smith, dștlgătorul ultimului 
lumen do la Wimbledon, a arătat O

câtor de mare clasă, angajat in pro
bele de simplu ș! in cea de dublu, 
rămlne principal sil atu al formației 
americane. La Paris el l-a învins ra 
3—0, 6—4, 0—4 pe Patrick Prolsy. Ti
tularizarea celui de-al doilea Jueător 
pentru finala de la București Încă nu

Cupd Davls", pe care s-a făcut. Potrivit opiniei comentato- 
susțlnă, Intre 13 și 15 ; rolul francez, nici unul din „s«am-

dajnțll“ hil Smith nu se apropie de 
valoarea acestuia. Van Dillen a fost 
învins de* ăJ'Godrella, Salomon a 
pldrdut la Jșuffrat. O formă mal bună 
a demon sta: Tom Gorman, Învingă
tor în fața lui Dominguez. Antrenorul 

_________  __ _______ ______ _  Deanla Ralston — notează comenta- 
bună condiție de Joc, comparabilă cu torul francez — are, desigur, proble- 
cea demonstrată In meciul de la Bar- me. dar speră să le rezolve in timpul 
celons contra echipei Spaniei, in ce- ce a mal rămas plnă la marea Hr.ala 
ml finala Interzonală. Totuși, el poate ■ de la București.
fi vulnerabil pe un teren de zgură, “Lil.__ L ......:___ ,'l_
așa caim 8-a văzut pe „courturile” de așteptați sâ sosească Ja București in 
Ia Roland Garros”. 'OricumJ"Smith, ju- zilele imedlaț următoare.

-----r

Tenlsmanli nord-americanl slnt

A

Timpul probabil pentru zilele de 4,
S si 6 octombrie. In iară : vreme in
general frumoasa sl va continua 83

Cerul va fi

o Drum In ptnnmbri : PATR5A
— 80; IÎ.S9: Î5.30: 18; M.K, FLA
MURA - 0: 11.15; 13.89: ts: ia.15: 
28..M. .LUCEAFĂRUL - ®: 11.13: 
18.25: It: 18.M: 21.
« Aveniurlle anei prințese germa
na La curtea Regelui Soare : FE
ROVIAR - 9: 81,85: 1SJS: 15,-15: 
.18.13: 3S.S5. MODERN — 8: 11.15: 
I8.®>: 18: 18.15! H.20.
• Misiunea sublocotenentului 81- 
pos ; LUMINA — 5: U.18: 
14: 18.15: M.K.
a Agentul nr. 1 ! FESTIVAL 
ți.IM 1SM: 16: IS.M: SL
< Marea hoinăreai* s SALA PA
LATULUI - 17.18 (eeria de bilete
— 4M1): B5.15 feeria de hîlew - 
429». FAVORIT — XM: 10.45; 18.18 
13.45: IRIS: O.N. SCALA —8,S3

' - ' u'.1 a nț,- u»
11; is.w: 14: t«,Sl: SI, BUCUREȘTI
— S.P5: li; 1S,K>; 16: 18.S3; zi.
• Pcro și prietenii al! — SJ 
lB,ta tn continuare, Program 
filme documentare — stJ.1» : TI 
PURI NOI.
e Opiul ți btta t CAPITOL — 
11.18: 18.43: IS: 1S.M: îl.
■ 'Sfinți Tereza șl diavolii : G 
VTTA - 0: IMS; 18,»: ia; ‘ 

VOLGA — 8; 11.13:
18.43; 1S.1B: M.SJ. ARTA —

' 15: SMț
• Un candidat la președinție :
CENTRAL — 10: 12.S.’; 15: 17.58:
W. MELODIA - 0: 11.15: UUSî: ÎS: 
Ifj^î S3.43.
a Pentru că se Iubesc : COTRO- 
CEAT - 1B.K): 18: 83.18.
• Fata care vinde fiori s AURO
RA — 8.W: 12: 15.13: 17.43: :a.is. 
« Orizont abrutrt : VICTORIA — 
>; il.lB; IS.D9: 16: 1L»t 29.43. .
o Gentlemenii norocului ; VITAN
— l’.Jf :o: S5.I8.
• Manin grandorii e EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,10: 15: ;«,15: so.w. 
gloria — 9; ujb; im®: ioî Ts.is:

18

W.3®:

,suâtix â,-’’- , /âilnț Ț-aliișflshșg®
’ ti ; ■; teTUT j ti

• Rrinioarcerea Iui Surcouf i'j; 
tî!-14: iS: li.13,;Ronuhțl pentru 
o trompetă — T5.S8 : CINEMATE
CA . rsalB Union).
• Program <Je desene animat» 
pentru copil ; DOINA — 18.
• Bambi : DOTNA — 11.S5; 13.59;
13.7-t: 17.82: î-LOflKAHCA'
13.39: 15: 59.15 ’
« Osceola : DACIA — S: 15. 
13.M: 18: 18.18: 2SJ3. .
• Mesagfernl ; MIORIȚA 8: 11.18; 
IW; 18.43: l«: M.W.
a Astă-sear* dansăm tn familie : 
MORILOR - ița»; f“,'“ 
a Tora I Tora t Tora.
— 18: Ut». TOM1S —* 
ts.r-s.
«Creierul: LIRA — 1S.SS: 
23.15. CIULEȘTI — 18: 1SJS 
25231. . j -

Cornul de capră : RAHOVA — 
>«: ».S3.

Ferma din Arizona s UNIREA 
-15^31 19. IERENTAFJ - IMS:

se încălzească ușor.
schimbător. Vor cădea ploi cu ca
racter Izolat ta zona de deal și de 
munte VJnt potrivit Temperaturile 
minime vor fî cuprinse Intre 2 șl 12 
grade, izolat mai cobortte ta depre
siunile dta estul Transilvaniei, Iar 
maximele vor oscila între 12 g| 22 de 
grade. local mnl ridicate. Seara sl 
dimineața, pa alocuri, ceață. In Bucu
rești : vreme in general frumoasă si 
ta încălzire. Cerul va fl variabil. 
Vînt slab. Ceată, seara șl dimineața.

futnihw [»’.•

PROGRAMUL I

f.M Desclniderea emlrmir.'.-.. Triex. 
. I.S3 Te!e.??ea’.a e Televiziunea 

școlsr® Ir.tesratS. Biologie 
, (anul HI liceu). Celula.
V ».as) Planul «miîlunllor de Te'evi- 
; riune șeoiară integrat* to
1 ar.ui școlar '.STS—1K3.
) ie.©Ș Cura de tlrnha engleză. Lecția 
( a !l-a.
> 19J8 Film serial : Salut Geraisln. 
I Episodul „Focui dă tnapo!“.
J U.B5 Căminul
i 11.45 Sriertluhi din eâisiuaei 

..Promenada dUEa)nicai*“
4 1S.M Telejurnal 

ir,13 Muzică populară.
: In Jurul ore! Ii,<3 posturile
I de radio șl televiziune vor
’ transmite direct; mitingul oa-
l menilor muncii din mtiniciplnl
J Satu-Ma/e.
ț 17,M Deschiderea emisiuni! de 
: după-amiaz*. Cura de limba
t rasă. Lecția a SI-a.
i 1I.M Cum vorbim 7
ț la.M Apîaaze pentru rornăn!. Nun- 
i tașll. Bihoruia! le Agrigentd.
1 U.te Publicitate.î U.4S FUDUSMte. i
I 18.45 Evocări. O șuti de ar.! de '.* . 4 
i înființarea A&nclaile! ger.e- .
i ra!e a tucrliorOor din Rom*- ț
’ nie. ■
l 18,M OmesfJ Iriterarelelor de rau- ț 
' -zitd poprilirȘ .s Aureli* Fătu i
1 RSdu'.u ți Marta Lâ'JralJ. J

tnmnțares Axactație; sene- . 
rate a lucratorilor din Rom*- ' 
ni a.

.4’
tțja toh de ieri.
1».M Teieiurnel
SS.M Comentariu ti « de rteise. i 

Județul Aibă. '
Z8.M Seară de teatru : Robespierre ■ 

da Romain Roland CI), Pre
mieră pe ; tsră.
Te'.eslob : itinerar auedez.
Fârrcecul Operetei. Selecjlu 
din ..Tara eurfsulul" de Lehs 
..s« de ore'.

PROGRAMUL II

Teierinemateca. pentru copU 
AnlciZa merge la ©coai# 

SUSP viața economic* ■ a CapHaiel. 
51,M Luminile rampe! - Tineri iri- 

terprerL SUecUunl din con
certul Orchestre! de tinerei 
din R. F. ■ Germaniei.

M.S® Tries iehnlco-știlntltic. 
M !S Dicționar murleal-dlatractSv.

Litera T.

De la . aeroportul „Domo-dedovo*, 
aflat la 40 de Itllomelr! de Moscova, 
un „Tu—104“ avea să ne ducă, in 
mal puțin de 3 ore, plnă la Tbilisi, 
capitala Gruzlel sovietica — țara 
muntoasă. «Ituată la răsplntli din
tre Europa și Aslp. Cu oameni ai 
Georgia! ara tăcut cunoștință încă 
In, avion. Vesel! șl foarte comunl- 
cr.tlvl. nici n-ani băgat de seamă 
tind a trecut.. vremea. Atilnd că 
vizitez pentru prima oară melea
gurile lor. mi-au povestit cu exu- 
beranța ee-1 caracterizează, despre 
Gruzia ®î poporul al.

Gruzin este frumoasă — dsr 
aceste cuvinte nu pot sugera în
treaga el frumusețe spune unul. 
Relieful complex. »J varietatea de 
climă — de la cea continentala șl 
pînfi la cea subtropicală .-ș au de
terminat șl ocupațiile oamenilor șî 
configurația .locuințelor, datinile 
șl chiar legendele. Amlntlțî-vă. ,bu- 
năMră. de legenda Iu! Promeleu; 
care a fost ferecat de una din cul
mile muntelui Caucăz._

— Gruzia este bogată — adaugă 
altulmitul linii d« guf. a devenit 
Intr-un feî o realitate.‘Mangan ți 
petrol, cărbune ®i metale neferoase, 
barită. calcedonte și marmură țe 
numără prlnire avuțiile el. Peste 
1 4OT de izvoare termale situează 
această republică sovietică printre 
regiunile lumii cu' stațiunile- balne
are cele mai cunoscute. Și nu Ird-' 
bufe oltat rS. 1b loaie expozițiile 

- internaționale, vinurile s; conlacu- 
rile noarire au primit numeroase

a-

OLIMPIADA DE ȘAH PE ECHIPE
în runda a 5-a a Olimpiadei mas

culine de șah de la f 
României a învins cu .. ___
*c selecționata Elvoțlel (Gheorghiu— 
Hug remiză. Vlrthensohn—Partos 
0—1 : Cioclltea—Lombard 1—0 ; 
Schnufelberger — Ungureanu 1—0). ; 
Alte rezultase înregistrate In turneul 
final : Iugoslavia — S.U.A. 3—1 ; 
U.R.S.S.—R. D. Germană 15—0.5 ; 
Bulgaria—Olanda 3—1 : Polonia— 
IL F. a Germaniei 2—2 ; Suedia— 

; Cehoslovacia—Ar- 
: Spania—Danemarca

0,<J—“U,4>.

După 5 runde, elaxamentu] se pre-

Ungaria 2,3—1.5 
gentlna 2.5—1,3 
3,3—0.3.

------------------- 11,3 puncte ; 7. R. F. a Germaniei 
Skoplje, echipa 11 puncte ; 8—9. Suedia sl Bulgaria

i 2.5—-1.3 pune- 10 puncte : 10—U. S.U.A. sl Argen
tina — 9 puncte ; IX Polonia 8.5 
puncte ; 13. Olanda 7,5 puncte :
14—15. H, D. Germană si Elveția 8.5 
puneîe : 16. Danemarca B.B puncte.

*
în ultima rundă a preliminariii ar 

Olimpiade! feminine, echipa Româ
niei a învins cu 1,5—0.5 puncte 
formația Eivețleî (Pollhronlade— 
tapper Î--0 ; Nlcolau — Fasslcr re
miză) în fruntea grupei a IH-a 
s-au clasat echipele Românie! ți 
Bulgarie! cu cite 8 puncte, urmatei>uuj « ruiiue. oaMioenuu pre- Buiannei cu cais 8 puncte. urmaie

taJJiîKHhnl ac rtatatăsiastfelrAitbsIufiMtavla îai puncHTIiC fl® R.,.p„ Mongola---- 4.3 nuncte. In
rfcyp^^îr43 ■ .puncta-:. -3—4„ . urmp acelor rezultate. .România »i

anse» e marți, « Belgl» : DUH
UL SĂRII — 13.Î3: .17.45: K.

teatre

te.

l

MOLILOR - J3„S3: 17.0: 8S. 
------ ’ ” ’ ~ 0UCEGT 

a: iî.’sj: t«:

3P.K. l - 
» Corni 
1S.SD!, 1®

18.
» Aventuri La Starea Neagr* : 
PROGRESUL - 15.54: 15.

u 
fi

alte edificii, un pregnant speti fie 
local. Alături ! de beton și sticli 
este folosii foarte mult lemnul. Se 
zăresc peste tot construcții noi, 
multe macara le-turn care ridică 
mereu alte clădiri. O admirabilă 
.vedere panoramică asupra orașului 
b oferă muntele Mtațsnlnda, pe 
care se poate ajunge cu telefericul 
?Jțf.nuinaî’3’:mînul«.. la o altitudine 
.00.725-17). unde 8® âSl'Uh Imens 
parc de cultură șl odihnă. De scoto,:

• așezsirea.. cu forma ei ovală și’ 
multitudinea' de culori co o oferă

'

a A.nj.A. prezintă tis sata Ate- 
nauiui Roman) : Concert extraor
dinar suspnni de I'llermonles din 
Dresda — 35.
a Opera Ramin* : BaJ mascat — 
ti*.».
• Teainți de comedie : Nimic — 

a Teatru! ..L'JCis Sturdra Bu- 
iar.dra* (aala dlo bd. ScbHu MS- 
Bureanu) : O scrisoare pierdut* !
— 5®. J
a Teatrul sallrle-murical „C. Ti- }
nase“ (cala Savoy) : Revista ase I
euvîntul — te,». *
a Teatrul de revistă S comedie . I 
..ton Vaslleseu* : Clnd revolverele !

1

1 i

ztatfiiinstfeliwlisIiiRCHlavla lăi puhc«Tiîs, de R, .P„Aton
-'■pnncla-:3ST,33-4i.-.., urmg-, aceitor .. ________ _ ___  ...

U,R.b.S. al Spania — 12.5 nunele,: 5. Bulgaria ,vdr participa la turneul fi- 
Cehoslovacia 12 puncte : 6. România naL

ÎN CÎTEVĂ RÎNDURI
• FOTBAL. — Aseară, 1b Ronia, 

s-a efectuat tragerea la sorți a me
ciurilor din turul doi al cupelor con
tinentale la fotbal. în Cupa campio
nilor europeni echipa F.C. Araeș. 
campioana României, va intilnl (prin 
mul joc pe teren propriu) cunoscuta 
formație spaniolă Real Madrid.

Ranld București va Juca in Cupa 
cupelor cu echipa Rapid Vlena (pri
mul med In deplaiare). Iar în Cupa 
U.E.FA. Invinaăioarea dintre Uni
versitatea ' Ciul șl Spartnk Levak!

.............. DynamoSofia va taillni formația 
Berlin (R.D.G).

Partidele (tur-re Sur) te 
pută lâ 25 octombrie șl 6 i

BOX. — Pugllistul t__  _
mal Kamacl este -noul campion eu
ropean la categoria superusoară. El

vor dls- 
nolembrie.
foire Ce-

. ?, ■■

l-a întrecut la puncte In 15 reprize 
pe deținătorul centurii, francezul 
Roger Zaml. Acest meci, disoutat la 
Istanbul, a lost urmării ds 25OT0 do 
spectatori.. 1

CICLISM. — Cea de-a 22-a ediție 
a Turului clclisi al Bulgariei (12 e- 

‘ ‘~r~. — ^LrJdoarea unor ddtșli 
fruntași din U.R.S.S.. Polonia. Olan
da.- Italia. România. Cehoslovacia. 
Bulgaria) s-a încheiat 1b Sofia, cu 
victoria bulgarului Ivsn , Nfkolov (ia 
Individual) și a formației bulgare (pe 
echipe). Echipa României s-a situat 
pe locul patrp. Primul dintre români, 
în clasamentul general, a fost Ion 
Gemea /Olimpia București) — locul 
P fin 10'20'’). O comportare merito
rie a avut și brălleanul M Hrlso- 
venl, învingător In etapa a 8-a.

tape, ci) pârtii 
■fruntași ’ din U

«• vor Iniția schimburi de dele- In ce privește perspectiva dez- 
gațli eu toate republicile unionale. - voitorii in continuare a agrlcultu- 
Se va realiza un f!im documentar rll gruzine — a arătat 
intitulat ..Republicile transcaucazl- 
ene in BD de an!“. Va f! inaugurat 

....... monumentul ,,50 de ani de la con
tele privind dezvoltarea culturii. stltulrea U.R.S.S.“. ’Se editează o-

................pere literare, lucrări de artă dra-

rS st control, derivate petroliere, 
diverse utilaje, feroaliaje, marmu
ră. medicamente, ceai și multe al
tele au căutare In numeroasa târî 
ale lumii." ■

Nu mai puțin elocvente slnt da
tele privind de__ li___  _
înainte de revoluție, 78 la gută din . _ ____ ___
populație era analfabetă; astăzi, la mațică, se organizează concursuri 
fiecare 1 OM) de locuitori se riumlrff pentru cea . ana! bună creație ta
53 cu șludll superioare șl 382 cu stu- proză sau ta versuri pe tema prl-
dll medii. în anii puterii sovletlcej otenlel popoarelor U;R.S^S“.
Institutele de Invățflmlnt superior și Nu tatlmplător "ta dialogul pur
oi edlu de specialitate au pregătit tal. Viktoria Moiseevna nu s-a re-

SEMICENTENARUL CONSTITUIRI! U.R.S.S

■

privirilor; pare, la anumite ore. o 
boltă de cer făsturnată.'

Despre trecutul si dezvolîarea a-
■ eerie! republic!: In anii puterii so-.’ 

vletlce ml-n vorbii Viktoria Moi
seevna Siradzej’vicepreședinte ,aJ

■ Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine. Ea a arăial efl poziția geo- 
Sprifică a țării și bogățiile ei su. 
atras din ' vremuri îndepărtate 
multi năvălitori, care au cuceriți

dominat popdrul gruzin. La În
ceputul secojuluî 19. Gruzia s-a unit
ei) Rusia.

— Timp de perie un secol — ne, 
spunea tovarășa Slradze ■ 
nostru a trăit cea mal triș 
rioadfi dta Istoria sa. Asuprirea ța- 
— _ -----  -----  iv.l-.l.c.ă .-.u.v U.‘J-
grea. Numai di;pă Instaurarea pu
terii sovietice, libertatea, ca ș! bo
gățiile acestor meleaguri au fost 
redate poporului, lor Gruzia s cu
noscut o adevărată renaștere In toa-
triH. Gruzia realizează în prezent . 
In numai 3 zile o prcducțle echiva
lenta cu aceea b unul an întreg 
dinainte de revoluție. In perioada 
T921 - 1970. tn repi ’ " ’ 
strulț pfste 1 COT’de

peste 600 GM de specialist!. Acade
mia de științe șl cele 170 de Insti
tute de c<.-rcf.'-.fir: științifico desfă
șoară o amplă activitate In ramuri 
dintre cele mal diverse — de la in-.

. vesllgațla meteorologică și pină la 
fizica razelor cosmica.

prem!!...
— Gruzia este ospitaliera 

rată ,un ai treilea. Poporul acasta, 
care a cunoscut In trecutul său wj- 
cular războaie ș! năvăliri f&rfl nu
măr, a izbutit să-și păstreze. loluși, ru>upiluv„
de-a lungul timpurilor jwnllmen- rfaLâ frinn orice tendință spre proteic de cĂIdurl șl reapari față de — - - i- .
ce! care au venit la el ca prletenL 
Unul din cele mal grăitoare «Imbo- 
luri a devenit nri statuia femeii 
gruzine, ridicată pe muhțll/ce stră
juiesc grsjul Tbilisi, sire ț!ne In 
mină o sabie șl un potir. Sabla era 
destinată dușmanilor, iar cupa cu 
vin - prietenilor...

..Ajungem In Tbilisi**, ne anunță 
o voce d!n cabina de comandă. Ve
che’ de p®s‘.e 1 BOT de ănl. așezarea 
se înfățișează ca un oraș modem, 
In plină dezvoltare. Hotelul ..Iverlat*. 
unde am fost gflzdult. ridica! pe 
malul riului Kura. este o con
strucție’cu 17 etaje, care păstrează 
Ins6 tn arhitectura sa. ea atîtw

NOTE DE CĂLĂTORIE

DIN

Sk! UNIUNEA SOVIETICĂ
* țt"'. ' ■ /‘i-: '■ Ij '..iL./'vț

Vorbind despre pregătirile ce’se 
fac,în republică In intlmplnarea 
marelui jubileu al acestui an — a 
SO-a aniversare de la constituirea 

.......... U.ILS.S. • ’
te.domeniile. In ce privește Indus- spus : ,,SSrbS: 
trio. Gruzia »realizează In prezani ' ' "
In numai 3 zile o prcducțle echiva
lenta cu aceea b unul an Întreg 
dinainte de revoluție. In perioada 
TS21 — 1070, in republică s-au con- 
slrulț pfs’.e l OOTide mari întreprin
deri Industriale. Gruzia ocupă pri- tuturor popoarelor Unlun 
mul loc în U.R.S.S. In privința ni- t!ce, fiind îndeplinirea cu 
velulu! de electrificare a căilor fe-, ' - ■ ■■ - ...
rate.--Produsele sale, extrem de va
riata-— nave cu zbaturl subacveU- 
ce, aparatură electronică de mă?u-

—' interlocutoarea ncasirfi a 
, Sărbătorirea n 20 de an! de 

existență a statului sovietic repre-* 
zlntă pentru no! un eveniment me
morabil. Lu! II consacrăm .noile re
alizări în toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale — deviza esen
țială' a oamenilor munciL, ca șl a 
tuiurcr popoarelor Uniunii Sovie- 

>■ ''--7.,J':îsucces a
hotăririlor Congresului al XXIV-Iea 
al P.C.U.S. în același timp s-au 
inițiat manifestări multiple pentru 
cinstirea semicentenarului. AstfeL

în_ ce privește perspectiva dez- 
rll gruzine — a arătat mi
nistrul Rivehașvlll — sta’tein' 
preocupați de sporirea recoltei'îa 
hectar. In acest scop, pină la 
sfirritul cincinalului, suprafața Iri
gată țe va măr! cu tacă 70 GOT hec
tare. De asemenea, vom ameliora 
tacă MOOT hectare teren ta jude
țul Colhlda, pâmint acoperit actual
mente de mlaștini.

Pentru s putea cunoaște mai în
deaproape viața șl munca colhozni
cilor, gazdele ml-au oferit posibi
litatea de a vizita un colhoz dta 
raionul Caspl. aflat la peste 100 
km de caplîrJS. Drumul spre col
hoz asta bogat ta nenumărate lo
curi da rezonanță Istorică șl, în 
același timp, ta priveliști Inctatfi- 
ioJire. Am circulat pe șoseaua pe 
unde a călătorii eu veacuri ta ur
mă Marco Polo, am trecut prin ve
chea capitală-a Georgleî, Mțhcta. 
Am trecut de asemenea, ne lingă 

, prima hidrocentrală construită ta 
cadrul ’ celebrului plan da electri- 

feri: ia agricultura Gruzlei — ra- tlcare. elaborat ®ub îndrumarea 
murfi deosebit ds Importanta a eca- Iul Vladimir Hid Lenta, 
nomlei' republicii'. „Vă laa plăcerea 
ca despre problemele agricote să
sort“ — spune ea.

Noul - nostru Interlocutor, tovară
șul LG. RtveliagvUI. după o tre
cere In revistă a condițiilor ta care 
se desfășoară agricultura repu
blicii, ne pune In ‘dispoziție date 
privind gama largă de culturi prac- ™ „„
Hcate pa aceste mftteațturi. nrăUnd vile. 4 COT de oi ete Ceea ce e ca- ca Georgia est® renumStă Îndeosebi -
pentru cultura viței de vie.

-Acum avem 130 COT hectare • U11J.
v, ®' K1“’e CV1U Bnual mereu ascendentă, progresul lorBOT COT tone de «ruguri. Mal con- neîntrerupt paralel cu imbunăteți-

cret. producem anual 10 mill- rea continuă a nivelului de viață,
oane. stlcte șampante 1 mUl.on de- tna;E; - ■
calltri. coniacuri, sl 2£> milioane kg acestor meleaguri.
vin anual.

După vița de vie urmează ceaiul, 
în Gruzia se decoltează anual 
peste 3® COT tone ceai. Pentru a 
se culege I kg de frunze de ceai, 
un om execută 2 5OT de mișcări. 
Savaniii, șl tehnicienii au realizat 
Insă o combină de recoltai care în
locuiește munca b 60—70 de oameni. 
Apreciabilă ■ este șl producția de 
fructe, livezile tatlnzlndu-se pe 
120 COT hectare, culturile flublropi- 

-caie — de mandarine, portocale, 
lămll practicate pe litoralul- 
Mări! Negre, axlgurtad o recoltă 
de circa IOT COT tone anual.

1

Am vizitai colhozul șl am stat 
, , ; . , de vorbă cu președintele său. Al-vă vorbească chiar ministrul de re- terl gergheevld Budagașvlîl. Am 

” sPune ea- - Ptia; că această unitate, ta vlr-
stă, de 43 de ani, dispune de-peste 
4 COT hectare cultivate cu cereale, 
sfeclă, viță de via -șl cu livezi, 
lucrate d» LOOT ’de , colhoznici. Ds 
asemenea, ea ore un puternic sec
tor zootehnic —cu peste 1 2TO de
ractarlstle acestui colhoz — ca ti

■ tuturor unităților agricole similare 
' dl a Gruzia — este "dezvoltarea lor

tmbun&îăți- 
il de viață, 

material-șl splrl'ual, al oamenilor 
~ " 1- ~~Z-

Am părăsit această republică cu 
glndul la cuvlnt.l® EcriES dndva 
de Cealkovsk! despre Gruzia. „Este 
unul din locurile cele mal to.cintâ- 
toare pe care- le-am văzut vreo
dată..." Cuvinte le ,care se cuvine 
adăugat marele adevăr că prin 
munca plină, de abnegație ti talent 
a oamenilor sovleUd aceste locuri 
lșl înnoiesc continuu fata ta pas eu 
remarcabllelo victorii repurtate de 
Întreaga Uniune Sovietica pe calea 
construcției comunismului.

Neculal ROSCA

Mia
Arenarya
O scoică de nisip, originară din 

ipele coaste! europene ale At’aii- 
tlculul de Nord, Mlo Arenarya, 
șl-a găsit o a doua casă ta Ma
rea Neagră. Biologii de la Insti
tutul romăn de cercetări ma
rine din Constanța presupun 
că apariția ei ta această zonă 
— semnalată pentru prima dată 
ta 1£®7 — s-or datora apel do 
balast din tancurile navelor. 
Cercetările recente — după cum 
na relatează Iullu Mdller, doctor 
In științe biologice — nu permis 
să ee aprecieze că arin de răs- 
plndlre a aceste! scoici‘ocupă 
tn prezent circa 3 QOT km pă- 
trați, la nord de Constanța, iar 
„stocul* actual ar depăși 2®0 OOT 
tone. Cum Mia Arenarya este 
comestibilă, biologii Institutului 
elaborează acum o tehnologie 
de recoltare șl valorificare a*el.

Din nou 
viteza!

S-a intimplat, tatr-uno din 
allele trecute, pe tirada Repu
blicii din orașul Bălan (Har
ghita). La volanul unui auto
camion aparfinind Trustului de 
contirucțli-montaj Tg. Mureș, ■ 
șoferul Nlcolae Rogos din 
Miercurea Clue. sir. Marghitei 
nr. 3, a finul neapărat să-și a- 
corde o dispensă de la indica
toarele care obligau autovehicu
lele ca, pe strada respectivă, să 
nu depășească viteza de 40 de 
kilometri pa oră. Voia să de- 
monslrtse, chipurile, că, pentru 
el, asemenea „călăuze" nu au 
nici un rost. Rezultatul avea să 
fie insă contrar celui sconta!. 
Pentru ‘că, la un moment dat, 
a pierdut controlul colanului si 
a intrat cu autocamionul pe tro
tuar. 5 persoane care stăteau în 
fafa unui magazin au fost acci
dentata au fost internate ta 
stare gravă la spital. Acum, 
ceea ce va urma sperăm că-l 
va lecui de'inltiD pe șofer 
boala vitezei.

Peste vale 
peste deal 
vine clientul 
...cu un cal

După nu mal puțin ele 8 con
damnări pentru diverse scanda
luri publice, Vaslle Lupu din 
Tutova (Vaslui) a Intrat, ta- 
țr-una din zilele trecute, ta ma
gazinul.dta. satul Goroleșil, In.-., 
soții de... un oil I Neobișnuit să, 
servească asemenea., cumpără
tori. gestionarul l-a pofti; să 
scoată calul 0fnră. Supărat foc 
de un asemenea afront, V. L., 
care ta prealabil trăsese zdra
văn la măsea, a început eă dea 
frlu liber unei morale despre 
comportarea gestionarului față 
de cllanțl. hotărî; âă nu plece 
pină tind nu vo fi servit „ta 
mod civilizat" " în fața Instan
țe! do judecată insă, a încercat 
să den vino pe... cal. „El șî-a 
pierdut frlul. că s-a ținut după 
mine. l-am spus «3 plece, clar 

■cum să le Înțelegi cu un ani
mal “ O săritura peste cal pe 
care completul de Judecată „a 
omologat-o" «> un tui și jumă
tate de închisoare.

Salt mortal
Aflat intr-un tren de per- 

•ocnB care se îndrepta i 
Baia Marc, Vaier Tibil din 
tu! Ferslg voia să ajungă mai 
repede la destinație, tn clipa 
cind garnitura a ajuns fn drep
tul peronului. V. T„ in fugă 
dupÂ.„ elleva secunde, a 
din plin mers, de pe scara 
unui vagon. Săritură fatală, 
pentru că, dlntr-o dată, s-a tre
zit în fata unei locomotive ta 
manevră pe o linie alăturată, 
plătind imprudenta eu propria-i 
Dtajd.

De la Galda 
la Cluj

Parcul Hola din Cluj ee do- 
edește Încă o dntă o bună gaz- 
S. De data aceasta, oaspetele, 

definitiv stabilit sld, este o gos
podărie țărănească din satul 
Galda (Alba). Descoperită de 
cpetiaîlștl. gospodăria, cunos
cută sub numele de Preja. a 
fost demontată bucată cu bu
cată șl reconstruită aidoma ta 
Cluj. Astfel; muzeul ta aer liber 
din amintitul parc clujean se 
îmbogățește cu un nou exponat 
ds valoare reprezenttad tipul 
ds locuințe din județul Alba.

Stilouri 
pentru epoca 
de piatră?

De curind, Cepflru! de librării 
din Ploiești a expediat pe adre
sa întreprinderii „Flaro“ din 
Sibiu circa 200 de... stilouri. 
Nu pentru cd nu scriau singfure, 
d pentru 
Unele nu 
tale lăsau 
iar allele 
nărăvașă. __ „ ____ ___
niște simple iglricfurl pe hlr- 
tte. In această situație au fost 
expediate întreprinderii produ
cătoare cu rugămintea de a fi 
supuse neapărat unei probe 
practice supllmeniare.

Desigur, cu condiția ca proba 
să fie gfectuată pentru scriere 
obișnuită, pe htrtle. Pentru zgi- 
riat lespezi, ca in epoca de pia
tră, erau suficiente simple cuie.

ila spre 
" i &s-

târit,

cd._ nu scriau deloc I 
trăgeau cerneală, al- 
prea multă cerneală, 
aveau penița atit de 
tacit nu lăsau declt

Rubrică radoctotâ de i
Dumllrii T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 
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Intilnirea ministrului

afacerilor externe al României
cu președintele Adunării Generale

BANGUI

Conferința anualăANGLIA PREȘEDINTELE BOKAȘSA

Partidului laburistReferendumul
din Danemarca DECLARAȚIA M.A.E

Întrevedere
Nixon-Groinîko

munci lorilor

W. Brandt despre
SPANIA

s-au

făcut cunoscut pri-
admtnlslra-

«sa- 
rela- 
vădit

nostru Ia Independentă, a spus Ngu
yen Thi Blnh. cerem Statelor Unite 
să-ți retragă imediat și eomplet tru
pele, armamentul ți .personalul mili
tar din Vietnamul de sud“. Ministrul 
de externe al G.RP. a reafirmat ne
cesitatea ca populației siid-vietna- 
m'eze ,,să 1 se permită să hotărască 
In mod de sine stătător asupra regi
mului său politic, pe calea alegerilor 
cu adevărat libere și democratice*.

Acordul interimar dintre 
Austria și Piața comună 3 
Intrat In vigoare Ia 1 octombrie. 
Acest acord prevede reducerea, in" 
mod Tpclproc, cu .30 la. șută, a nive
lului actual al tarifelor vamale din
tre cale două părți.

O.N.U. Din România este prezentă o 
delegație, condusă de Dumitru Bcjan, 
președintele Uniunii Centrale a Coo
perativelor deConsum.

Peste 70000 de persoane au ieșit dum'rnicâ. In: preziua referendumului, 
pe străzile Copenhagâi, pentru a-și exprima dezacordul fajâ de intrarea 

Danemarcei In Piaja comună

AGRICULTURII

KAMPALA (Agerpres). — Citind 
surse oficiale din, capitala Ugandd, 
agenția France Pj-esse arată că pre
ședintele Amin n luat hotărirea tri
miterii unei delegații, condusă de 
ministrul de .externe. La Mogadlsdo 
in urma primirii, la 1. octombrie, a 
unui mesaj din partea președintelui 
Somaliei. Mohammed Siad 'Barre. 
Prevăzută inițial pentru duminică? 
deschiderea conferinței tripartite » 
tart amlnatâ pentru ozL

£ Gierek la Paris

Poliția spaniolă atadnd cu brutalitate pe 
studenții care demonstrează împotriva mă

surilor represive ale guvernului ■

cinci orașe. 13 capitale provinciale 
și zeci de alte localități din R.D. 
Vietnam, dlstrugind 30 de școli, zed 
de spitale, precum și porțiuni de 
diguri și. alte lucrări hldrotehnLcs 
do pe teritoriul nord-vletnamcz. De
clarația, cere guvernului american 
să pună capăt fără Inlirziere aces
tor bombardamente, minării șl blo
cării porturilor nord-vletnameze, tu
turor actelor de încălcare a " suve
ranității si securității RD. Vietnam.

SAIGON 2 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
lansat, in ultimele 21 de ore. cel mal 
marc număr de acțiuni ofensive din 
ultimele două luni, relatează, agen
țiile France Preșse și U.P.L : 100 de 
atacuri. In snecial în regiunea sfil- 
goneză și In Della Mekong.

SOFIA 2 — Corespondentul 
Agerpres. C. Amarifel, transmi
te : Luni, s-a deschis In Sofia 
expoziția „România — (ară a 
turismului". care-șl propune să 
prezinte vizitatorilor baia turis
tică a României ;l cifeca dintre 
cele mat reprezentative obiecti
ve turistice — stațiuni montane, 
litoralul Mării Negre. stațiuni 
balneoclimaterice, monumente 
de artă, etnografie si folclor.

La vernisajul expoziției : au 
participat Ivan Vracev." pflm- 
vlcepresedlnte al Comitatului 
pentru Turism de pe lingă Con
siliul de Miniștri al . Republicii, 
Populare Bulgaria, lucrători in 
domeniul turismului, ■ ziariști. A 
fost prezent Nicolae Ble'.an, am- 
basddorul‘României la Sofia,

BONN 2 (Agerpres). — Lui nd cu- 
vlntul in cadrul, congresului sindlr 
coiului lucrătorilor din comerț.'bănci 
și asigurări'din R. F. a .Germaniei, 
cancelarul Willy Brandl a'subliniat 
necesitatea continuării politicii de 
întărire a înțelegerii reciproce cu ță
rile socialiste europene. Vorbitorul a

PHENIAN 2 (Agerpres). —Klm Ir 
Sen, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea și premier al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D, Coreene,.a primit 
luni delegația Consiliului Culturii șl 
Educație! Socialiste din România, 
condusă do Ion Brad, vicepreședinte 
ai consiliului, informează agenția 
A.C.T.C. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială ți prietenească.

Luni la amiază, ministrul afacerilor 
externe al României, Cornelia Mă- 
ncScu, a oferit un dejun In onoarea 
președintelui. Adunării Generale a 
O.N.U.; • Stanislaw Trepczynskl, și a 
sacretanslul general al organizației, 
Kurt Waldheim.

Au luat parte miniștrii afacerilor 
externe ai Bulgariei. Indiei. Libanu
lui. Sudanului, Tunisiei, reprezentan
ții ia O.N.U. oi Canadei, R. P. Chine
ze, ■ Franței,. Greciei, Italici, Poloniei, 
Statelor Unite. Suediei șl alte perso
nalități prezente la sesiunea1' Adună
rii- Generale.

tuși nevoită să recu
noască că „demisiile 
cadrelor universitare 
constituie o pețiune 
de protest fără! prece
dent in ultimii* uni în 
istoria Invățămfntului 
superior*.

Este mal mult ca si
gur — scrie „Neue 
ZOrcher Zeilnng* — 
câ noul an universi
tar va debuta cu pu
ternice acțiuni protes
tatare ale- studenților, 
pentru că tineretul 
studios, luptător pen
tru drepturi șl liber
tăți, nu poate și nu se 
va Împăca cu noile 
măsuri represive ale 
autorităților..

Studenții din 14 univer
sități japoneze au?boicotat,’ In 
prima zl a acestei luni, cursurile, In 
semn do (protest față de scumpirea 
ds circa trei ori a taxelor școlare.

MOGADISCIO (Agerpres). — Se-' 
ere tarul general al Organizației Uni
tăți! 'Africane, Nzo Ekhangaki, a sosit 
la Mogadiscio, unde urmează să b- 

.■ Iste la conferința tripartită. Inițiată 
de șeful statului somalez, Mohamed 
Sled Barre, .In scopul soluționării 
conflictului de frontieră tnnzanlano- 
ugandez. Ekhangaki a apreciat -favo- 
rnb!' propunerea somalezâ de medie
re. subliniind că este necesară o 
coordonare a eforturilor, in vederea 
reglementării politice a diferendului 
dintre Tanzania șl Uganda.

HANOI 2 (Agerpres). — Aviația 
Statelor Unite a atacat din nou. la 
1 octombrie, numeroase centre pro
vinciale ale R.D. Vietnam, anunță 
agenția V.N.A, De asemenea, avi
oanele gigant ,,B-32* nu bombardat 
zona întinse din provincia Quang 
Blnh. Ca urmare a acestor noi nete 
de rflzbol. au fost înregistrata nu
meroase victime In rindul popu
lație! civile, nu fost distruse locuin
țe, inslltuții economice șl cultura
le, precum șl o serie de importante 
lucrări hidrotehnice din provinciile 
Nam Ha șl Ha Tay.

Intr-o declarație de protest dată 
publicității de către Ministerul de 
Externe al R.D. Vietnam se arată că. 
In cursul luni! septembrie, aviația 
americană n efectuat raiduri de 
distrugere asupra unul număr de

STOCKHOLM 2 (AgerpresT. — Mi
nistrul afacerilor externe al Guvcmtjj- 
Iul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Nguyen 
Thl Blnh, care tace o vizită In Sue
dia la Invitația Partidului soclal-de- 
mocrat, a declarat la Stockholm, In 
ziua Inaugurală a Congresului soclal- 
democra ți lor suedezi, că intre poziția 
G.R.P. șl cea a Statelor Unite conti
nuă să exista divergențe in cadrul 
convorbirilor cvadripartile de la Pa
ris. In continuare, ea a reamintit de
clarația din 11 septembrie a G.R.P. 
in care se propune, in vederea solu
ționării conflictului din .Vietnam, fo.-- 

țmărar la Saigon a until guvern pro
vizoriu de consens național, calificat 
•ă organizeze alegeri liber» șl demo
cratice. JPe baza dreptului poporului

celor două uzine, această decizie 
ar fl însemnat pierderea locu
rilor de muncă.

Președintele organizației sin
dicale din uzina din Wuppertal 
a respins -„argumentul" condu
cerii concernului, potrivit căruia 
uzinele n-ar fi. rentabile, de- 
monstrlnd cd, din /Sfii, produc
ția de fibre din diolen s-a tri
plat, • dar că . această producție 
s-a. realizat nu-In uzinele din 
Europa occldentală.ci la filialele 
concernului, situate pe alte con
tinente, unde forța de mur.că 
este mult mai ieftină. * <

fn această rituafie, intre pa
tronat ji reprezentanții muncito
rilor au început tratative. Pă
zind că nu,ajung la nici un re
zultat și cd patronatul persista 
In hotârirca sa, muncitorii au 
recurs la o mătură extremă : 
grevă eu ocuparea celor două 
întreprinderi. Greva a durat 3 
zile. După aegea, conducerea 
concernului a cedat. Ctnd au 
primit asigurările necesare câ 
fabricile din Breda șl Wupper
tal vor continua să producă, cel 
GOOD de lucrători și-au reluat 
munca, ' .

REDACȚIA SI ADMINÎiSTRÂTIA : București.' Plat* Setnteil. Tei. li mb, rt M M. Abonamentele «• fac Is oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi sl inȘtllutil. Pentru «irăinălaio. abonamente orlo .ROMPHESFILATTUA' 
Cotea Grivitel nr. IM-OS. P'.O.B. — »»|. Tiparul: Combinatul PoilgraJIc CASA SCINTEI1 SM

• DECLARAȚIA MINISTRULUI DE EXTERNE 
NGUYEN THI BINH

relevat Importanța pe eare o va a- 
vea pentru întărirea păcii pe conti
nent convocarea Conferinței geiicral- 
europene pentru securitate șî coope
rare, Willy Brandt a subliniat, de a- 
semenea. însemnătatea normalizării 
relațiilor dintre B.F.G. șl It.Il.G.

! Rectorii celor două 
i universități din Mo- 
.' drid, profesorii , San- 
ț chez 1 Agesta șl Botei-' 
i la LluSîa. și-au irialr.- 
1 uit demisiile, iar 
L număr mal mare 

decani au urmat
) xemplul lor. Aceste 
i demisii spectaculoase 
’ constituie urmări ale 
l noii politici a guver- 

nulul față de univer-
! sliățl care, In ulHmll 
t ani, au devenit. Intr-o 
1 măsură iot mal mare 
i centre ale luptei an- 
! llfrartchlsîe, pentru Tl- 
1. berlăți democratice In 
i Spania.,

I’ încă In vara anului
acesta, guvernul a a- 
nulut, prlntr-un. de
cret. toate drepturile 
de care sebucurau u- 

inlversllățile. Potrivit 
noilor dispoziții, pro
fesorii sini obligați la 

t o disciplină aproape 
1 militară ; , eie stnbi- 
i lese, totodată ;r,ol șl 

severe măsuri represi- 
\ ve ce pot fi luate de 
1 către rectori si ..consi- 
’ llilo disciplinare'', swe- 
l clal create In acest 
1 , scop, împotriva atu- 
ț denților.

!Pe de altă parte, 
mal multe sule de do
cenți nu-și vor mai 
l putea relua .actlvita- 

> tea ln-’noul'.an univer- 
k sitar pentru că nu nu 
« obținut mu- nu vor 
/ obține un „certificat 
ț do bună conduită pp- 

llllcă“, eliberat de a-,
v
i

\V 7 ■ 7 ’
Amplâ manifesiare Io Roma, consacrcilâ Partidului Comunist Italian, 
după cum inFormoazâ ziarul „L’lJnilâ", și-a mfiril rindurile, numai rata ■ ’

nlle. La Intrare, au fost postate 
pichete. Cel aproximativ 3 Ml} 
de muncitori de la țJzinele de 
fibre sintetice din orașul olan
dez Breda, proprietate a concer
nului chimic olandezo—vest- 
garman „ENKA-Glanzstoff“ au 
declarat grevă.

Scurt timp 'după aceasta, la o 
altâ întreprindere ■— a aceluiași 
concern — fabrica de'mătase 
artificială 'din orașul vesl-gcr- 
man Wuppertal, situat la 17!) km 
de Breda — muncitorii, de ase
menea, în numâr de aproape 
3 OU), au ocupat fabrica, decla- 
rlnd grevă.

In acest fel, lucrătorii celor 
doud uzine au lp(ele« rd rdrpun- 
dă la intent la patronatului de a 
sista producția in aceste Irtirc- 

, prinderi. Deși fabricile In cauzd 
) ale concernului olandezo—vesl- 
i german se numără printre cele 
I mal moderne ,din Europă occi- 
L dentală — scrie revista „Stern* 
i — președintele rocieiățli a,âgun- 
) lat recent că ale apr fi închise. 
i Pentru cci 6 OHO de salariali «l
■

Sindicatul 
asigură aprovizionarea cu apă 
potabilă a portului Japonez Yo
kohama 
mărului localității și 
țleî portuare că a decis să re
fuze sfl, anrovlzloneze cu apă 

■itavele militare și de transport 
a'e S C.A. sosite în port, Ș dacă 
autoritățile Biivcrnanicnlale ni
pone nu confirmă est respective
le vase nu cunrind Încărcături 
destinate’ sprijinirii războiului 
duș de Statele Unite In Vietnam.

WASHINGTON î (Agerpres). — 
Luni, la Casa Albă a avut loc o în
trevedere a președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, cu Andrei Gromlko. 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. nnunță agenția T.Â.S.S. Au 
fost discutate probleme referitoare ia 
relațiile sovleto-amerlcane, precum și 
probleme Internaționale de interes 
reciproc. ‘

iia convorbire au mal participat 
William Rogers, secretarul de stat al 
S.U.A., șl Henry Kissinger, consilie
rul special- al președintelui pentru 
problemele securității naționale.

Telefoio :
A.P. — Agerpres

lai I octombrie, forțele armate 
populare ale R.D. Vietnam au dobo
ri! alte sase avioane americane, care 
au participai la raiduri de bombar
dament. j

PARIS 2 (Agerpres). — La Invitația 
președlnteiul Georges Pompidou, luni 
a sosit, intr-o vizită oficială la 
Paria, Edward Gierek, prim-seeretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

In aceeași zl. menționează agen
țiile France Prewe șl P.A.P., a avut 
loc prima lnlllnire Intre președintele 
Pompidou șl Edward Gierek. In 
cursul întrevederii, președintele Fran
ței, a Inmlnat oaspetelui polonez 
Marea Cruce a Legiunii de Onoare.

LONDRA 2. — Corespondentul
nostru, N.. Plopeanu. transmite: La.' 
Blackpool s-au deschis, lunL lucră- \ 
ril« cele! de-n' 71-a conferințe anua'e ; 
a PartCdului . laburist din Maroa Bri- 
tanle, .Discursul inaugural a fost rostit 
de președintele partlduluh Anthony 
Wedgwood Denn, cure a prezentat 
orinclpalete -preocupări ale laburiști
lor in perioada actuală, precum și 
..programul laburist pentru Anglia* 
— document«'programatic, care ex
primă poziția Partidului laburist fnțft 
de.toate aspectele vieții economice, 
politice șl sociale.

Referlhdu-sd^ lâ problema aderării 
Mari! Brltaatl la Piața comună. 
AVedgwoodBenn a "cerut dizolvarea » 
Pfiriămehtului plnă la sfirșilul acas- > 
tu! an. pentru ca poporul britanic să ’ 
se poată' pronunța. In cadrul unor . 
a'tegerl generale, asupra aderării la 
C.'E.E.' Subliniind că laburiștii nu vor 
accepta condițiile de aderare obli- f 
mite" de premierul Edward Heath, 1

CAIRO 2 (Agerpres). — Republica 
Arabă Yemen șl Republica Demo
cratică Populară a Yemenului au ce
rut Ligii Arabe să medieze pentru 
soluționarea conflictului lor armat, 
relatează din capitala egipteană 
agențiile Rautcr șl France Prewe. 
Ahmad al Sayyed Hnmad. secre
tar generai adjunct al ligii, l-a pri
mit la sediul organizației pe amba
sadorul nord-yemenlt șl pe Însărci
natul cu afaceri sud-yemenit la 
Cairo, care !-au prezentat cererea 
respectivă,șl l-au Informat despre..e- 
voluțla conflictului dintre cele două 
țări. . ...

Comisia — alcătuită din repn'V 
zentanțil permanențl pe lingă U \ 
Arabă al Kuweitului, Egiptului, ' 
ricl,.Libanului șl Algeriei.— unnea1" 
ză. potrivit agenției M.E.N., tă "ao- 
seaseft miercuri la Aden, pentru a 
examina, la fața locului, evoluția 
si Iuti ți el.

în legătură cu aceasta, agențiile 
de presă diate anunță că, guvernul 
de la Aden a propus încetarea fo
cului. Comentlnd propunerea, ofi- 
cialltațile de la Sanaa afirmă însă 
— relevă agenția M.E.N. — că ..os
tilitățile nu pot fl întrerupte ; ancă 
unitățile sud-yemenite nu se re
trag din localitatea Kataba. ocupată 
In urmă cu trei zile, precum și din 
regiunea Harlb*.

președintele Partidului laburist a a- 
firmat că „guvernul trebuie Împie
dicat să remită viitorul Marți Bri
tani! In miinlle unor autorități «trâl- 
ne. pentru eare interesele esențiale 
ale-poporului britanic slnt secundare. 
Este inioiornbll, a adăugat Wedgwood 
Benn, ca Mporul britanic șă nu fie 
consulta! asupra aderării țâri! ,1a co
munitatea vest^europsanS. in timp ce 
Irlandezi!,, norvegienii, tar acum da
nezii au fost chemați să se pro
nunțe pe calea referendumului asu
pra intrării târli îor. tn C.E.E.*.

Arnpte dezbateri au avui ioc In 
prima zi «'conferinței asuora 
numitei „Legi Carr* privind 
liile In Industrie, lege cu un 
caracter anîJsIndical. Bill Simpson, 
vicepreședintele Partfdului labdrist.a 
declarat efi „această lege va B re
vocată chiar In prima ședință a vii
torului guvern laburist*.

DE SPECIALIȘTI ROMANI

La Malmesbury, 40 
de mile de Cape
town, în-Africa de 
Sud, a.'âvut loc o 
catosirofâ fero
viari, soldată cu 
numeroase victime.

: :e-.r re,--’’ ::.7 .
i ...Acfitrnaa a început exact la 
1 ora 13^0. Echipe formate din 
i hiuncilori au ocupat centrala 
J telefonică, camera de telexuri, 
ț au, închis parlile, au oprit ‘mașl- ...

(
I
i

i

șa-aumltele „tribunale 
ale ordinii publice", 
cerut, de asemenea, 
de decretul mai sus 
amintit. De un ase- 

un menea certificat au 
de , nevoie șl profesorii 

din școlile Becundare. 
Inz mai multe orașe 
spaniole s-au șl Înre
gistrat" manifestații de 
solidaritate ale elevi
lor cu profesorii , lor, 
cflrora au 11 s-a per
mis să-și reia activi
tatea, iar zeci de par
ticipant! la aceste de; 
mdnstrațll au fost fi
rea la ți.

.Ppesa spaniolă fi a- 
mlnilt doar In treacăt 
toate aceste • eveni
mente, dar a fost to-

NEW YORK 2. - Trimisul special 
Agerpres, C. Vind, transmite : Mi
nistrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Cornelia Mânescu, șeful de
legației țării noastre la lucrările ce
lei de-a 27-a sesiuni n Adunării Ge
nerale a O.N.U., a avut, luni dimi
neața, o întrevedere cu Stanislaw 
Trepczynskl, președintele' Adunflrii 
Generale.

Cu arest prilej, președintele Adu
nării Generale a O.N.U. a transmța 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușeseu, no me
saj de călduroase salutări șl urări 
de bine.

Au fost examinate probleme ale 
activității O.N.U., Îndeosebi cele le
gate de agenda actualei sesiuni, și a 
fost efectuat un schimb de păreri In 
legătură cu punctul Înscris, la pro
punerea României, pe ordinea de z; 
a sesiunii, privind Creșterea rolului 
O.N.U. în menținerea șl consolidarea 
păcii și securității Internaționale.

, cere,
■ *n uHimul
cu posie 148 COO de membri. Pe pancarte se poate cli : „Cu P.C.I., 

pen'ru o dezvoltare democratică I"

A PRIMIT DELEGAȚIA

cLucrOe Congresului al 
25-lea al Uniunii interna
ționale a cooperației 
deschis luni ta Varșovia. Slnt pre- 
zențl peste 700 de delegați al'organi
zațiilor- cbnperatisto din Ga de țări si 

unor organisme ale

COPENHAGA (Agerpres). — 
In Danemarca a avut loc lori re
ferendumul în problema, aderă
rii la Piața comună. (Rezultate
le vor fi cunoscute in cursul zi
lei de azi).

Deși ultimele sondaje de opi
nie publică indică o preponde
rență a celor înclinați să voteze 
in favoarea aderării, rezultatul 
votului rămlne incert.

Cercuri largi ale populației — 
muncitori, alte categorii, de șa- 
lariați, meseriași, fermieri, stu- 
denți sa situează pe o poziție 
opusă, pronunțlndu-se lmpoteiva 
participării la C.E.E.

Un grup de paîrioți ted- 
ItDldezi 8 alnca‘> ,n noaptea îo 
duminică spre iunl. baza aeriană 
americană din localitatea Ubol. ri
tuală la fiSO kilometri nord de Bang
kok. Surse americane din caDltala 
tallandeză au declarat că. in cursul 
atacului, au fost truse, In direcția 
bazei 3S de obuze de morllcrc.

Cea de-a 9-a ediție a Tîr- 
qului internațional de la 
Bagdad 8 fosS Jumi-
nică. Slht reprezentate 23 de țări, 
precum șl 192 de Urme-din Japonia., 
Italie Danemarca, Suedia, Belgia’ ș! 
Irlanda. La actuala ediție. România- 
expune îndeosebi mașini șl utilaje.

Primul ministru al B. fl. 
Egipt Azlz v8 soî!‘ tetr-o

vizită la Moscova la 18, octombrie.
E. Heath Ia Borna. p5em,^îl 

britanic va avea.întrevederi cu dlâe^ 
rl politici llalieni șl cu Păpn Paid 
al Vi-lea. Cu prilejul convorbirilor 
cu premierul' Italian, ' Giulio An
dreotti, vor fi examinate o scrie de 
probleme legale' de intilnirea la nivej 
Înalt a reprezentanților Pieței comd- 
ne lărgite programată pphtru.,19—29 
octombrie, la Parii

Proiectul de lege privind 
acordul în problemele tra
ficului între R.D.G. și B.F.G. 
a fost prezentat luni, în cadrul unei 
ședințe comune a Comisiei pentru a- 
faceri externe șl Comisiei constitu
ționale și juridice o Camerei Popu
lare de Michael Kohl, sejeretar de 
stat la Consiliul de Miniștri al R. D. 
Germane. După cum transmite agen
ția A.D.N., deputății au salutat fap
tul că prin acest acord va fi regle
mentat, pentru primn oară, conform 
normelor de drept internațional, vas
tul domeniu al transporturilor dintre 
R.D.G. și R.F.G., așa cum este uzual 
șl avantajos lpțre state suveranei

Comondameulele militare 
indian și pakistanez, p°lrlvit 
unul comunicat oficial dat publicită
ții la Delhi, au căzut de acord asu
pra încetării tocului in regiunea Tor- 
kundl, din Cașmlr, unde, In ultimele 
două zile, nu fost semnalate incidente 
intre cele doufi părți.

Convorbiri sovieto-mala- 
yOZiene. 2 octombrie, la Mos
cova nu avut loc , convorbiri Intra 
Alexei Kosighin. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. și 
primul ministru al Malayczlel. Tun 
Abdul Razak. Convorbirile au prile
juit un schimb de păreri privind 
dezvoltarea In continuare si întări
rea relațiilor bilaterale, precum șl 
problema Internaționale de Interes 
reciproc.

BANGUI 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Africa Centrală, 
general Jean Bptlel Bd^aisaj a primit 
pe Gheorgh» Moldovan, adjunct al 
ministrului agriculturii, industriei "a- 
llmentare și’ apelor, carp, timp de o 
sfiptfimlnfi. s-a aflat In Republica 
Africa Centrală Impreunfl cu un grup 
de specialiști fpmfl.nl, >lp vederea stu
dierii unor posibilități de cooperare 
In domeniu! agriculturi! Intre cele 
doufl țări.

La primire au participat Ange Pa- 
ta&se. ministrul de stat Io Președin
ție, șl Gheorghe Popescu, ambasado
rul României la Bangui.

reprezentanți» al

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al K.S.F. 
Iugoslavia, Gemo1 BfedicI, va în
treprinde, inceplnd de la 3 octombrie, 
o vizita oficlalfi In R A. Egipt, ta in
vitația președintelui guvernului, eglpr 
lean, Azlz Sedkl.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Molnia-2", 
explorării sistemului de Icgflluri le- 
leî.onlce ta telegrafice la mari distan
țe. transmisiei programelor televiziu
nii centrale din U.R.S.S; spre punc
tele rețelei „Orbita*, precum șl reali
zării legăturilor Internaționale.-a fost 
lansai in U.R.S.S.' la 30 septembrie.

fpmfl.nl

