
NOUA NOASTRĂ TOAMNĂ 
UNIVERSITARĂ

într-o atmosferă sărbătorească, de unanim entu

inaugurat noul an de învățămint

Proletari din toate țările, uniti-vă!

universitare dințară

R. P. CHINEZE

(Agerpres)

PROIECȚIILE CINCINALULUI
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ziasm tineresc profesorii și studenții Capitalei 
prezența conducătorilor de partid și de stat, au

Marți, 1 octombrie. Aproxi
mativ 145 000 de studenți din 
cele 16 centre universitare ale 
țării, împreună cu profesorii 
lor. au retrăit în această zi, ca 
în fiecare an, evenimentul des
chiderii anului universitar.

însemnătatea acestui act de 
tradiție în viața studențească 
și cultural-științifică a țării a 
fost marcată prin prezența la 
festivități a conducătorilor de 
partid și de stat, în frunte, cu 
secretarul general al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a re
prezentanților Ministerului In- 
vățămîntului și organelor lo
cale de partid și de stat, a nu
meroși oameni de știință și 
cultură. întîlnirea cu conducă
torii partidului și statului a 
prilejuit tineretului studios 
o nouă și puternică afir
mare a dragostei și recunoștin
ței fierbinți față de Partidul 
Comunist Român, care le că
lăuzește pașii pe un drum lu
minos, o întărire a hotărârii de 
a se instrui fără preget pentru 
a putea servi cit mai bine so
cietății noastre noi. României 
—rialiste.

, urtătoare a unor vechi și 
fioroase tradiții, Universita
ri și-a redeschis ieri porțile 

sub noi auspicii, în condițiile 
eforturilor de dezvoltare și 
perfecționare, care vor asigu
ra progresul continuu al pro
cesului de formare a noilor 
generații de specialiști, cores
punzător cerințelor revoluției 
tehnico-științifice contempora
ne. In acest cadru se înscrie 
aplicarea, începînd din acest 
an. a noii legi a învățămîntu- 
fui menită să asigure îmbună
tățirea profilului, organizării și 
conținutului învâtămîntulu: 
superior, un corp didactic de 
înalt nivel, o bază materială 
modernă, precum si participa
rea activă a studentului la 
desfășurarea procesului de In- 
vătămînt.

Tabloul înnoirilor cu care 
noul an universitar pornește 

I la drum se completează, ca î- 
fiecare toamnă, e:i noi date - 
elemente. Amintim, printre a- 
cestea, r.oile facultăți de zoo
tehnie înființate la institutele 
agronomice din Bucureș; 
Iași, Cluj și Timișoara, con
strucțiile, în suprafață de pes
te 55 000 mp, ce vor fi date în 
folosință în cursul acestui an. 
aparatura modernă pentru la
boratoare și alte dotări. însu- 
mînd peste 66 milioane de lei. 
In diferite centre universitare 
vor fi date în folosință cămine 
noi cu peste 3 000 de locuri și 
cantine pentru 6000 de stu
denți.

Hotărîți să folosească din 
plin condițiile optime ce le 
sînt create, studenții de pe 
întreg cuprinsul patriei pă
șesc în noul an universitar a- 
nimați de dorința fierbinte de 
a răspunde prin fapte grijii cu 
Care partidul și guvernul. în
tregul nostru popor îi încon
joară, de a se instrui temeinic, 
pentru a-și aduce aportul la 
opera de desăvârșire a cons
trucției socialismului în patria 
noastră.

BUCUREȘTI. — Deschide
rea noului an universitar a 
prilejuit tineretului studios 
din Capitală momente emo
ționante. Studenții au salutat 
cu multă dragoste și entuziasm 
prezenta în mijlocul lor a 
.tovarășului Nicolae Ceaușescu.
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Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la mitingul din Piața Universității

(Continuare în pag. a U-a)

Da::-m. voie să Încep prin 
sincere trulțumu-. profesorilor șt scad 
București, perrtru primirea eă-C.-ro* 
r.e-au făcut-o. în aceasta ne. vecea 
tare a încrederi: șt aderi-—: c 
marxist-Jerinisa a part-dulu; 
uralek

Descr.ioerea cursorilor acfve 
acest an în coedrSle moi purer-: 
al'întregului nostru popor perm 
programului elaborat de Corners., al IX-lea î 
a hotărârilor CorferirtE Nat-tcale 
desăvârșirii construcției social.ste. r 
stării întregului peper rtxnâr. too 
an universitar cctnride, tctocati cu 
aolicarea in viață a măsurijor aăcțtaze de per- . 
pentru mocerr.irarea «i perfeeperarea întreg-1. 
sistem de Ir.vătămîr.n ceresp.r năuv sz~r Ger 
complexe ale dezvoltării ari-ile a patrie noa
stre. formării vuitoarei ge—erați: ne constructor 
a: comunismului în Rn~.-~ua. tapUuzzei.

Este pentru mine o deosebită plăcere să i 
adresez cu acest prilej. dv, cadrelor r.aart.te 
din învățămintul superior, vouă, studenților dm 
capitala Româruei socialiste «i Intregu g-xirr.- 
timi. un cald salut dm partea Ccm ter-lu: Cen
tral al Partidului Comunist, a Consilium; ce Stat 
și a guvernului Republicii Scrialiste România, 
(aplauze puternice). (Coatmare H peg. a H-*)

Conducătorii de partid și de stat vizitind Institutul politehnic din Capitală

GAUDEAMUS
Piața Uaivenitiții 

din București «-a 
transformat ieri, 
pentru cîteva ore, 
într-o imensă aula 
in care mii de per
soane, studenți, pro
fesori și cetățeni de 
diferite profesiuni au 
ținut să asculte o 
înaltă prelegere ți
nută de secretarul 
general al Comitetu
lui Central al Parti
dului Comunist Ro
mân, tovarășul N’ico- 
lae Ceaușescu.

Stă în obiceiul oa
menilor noștri de 
stat de a marca cu 
orice prilej eveni
mentele vieții so
ciale, pline de stră
lucite biruinți. In
tr-un neobosit sfat 
cu țara, acolo unde 
te ridică un zid nou, 
icolo unde un mare '

EUGEN BARBU

fluviu este abătut și 
tupus. cei ee au voit 
înaintea noastră, a 
tuturora, ea Fapta să 
fie săvîrșită, vin să 
arate poporului la ce 
admirabile rezultate 
se ajunge cind există 
un efort colectiv și 
un țel unanim.

Am citit uluitoa
rele cifre în care în
cape învățămintul 
nostru superior și 
mi-am spus încă o 
dată că numai o re
voluție de genul ce
lei trăite de români 
în ultimii ani poate 
duce la o astfel de 
încununare glorioasă 
a gîndirii. în metri 
pătrați, în numărul 
uriaș de studenți și

. șrofesort în enume
rarea sumelor inves
tite, în superba ar
hitectură a institute- 

j Ier și a căminelor, 
in concepția moder
nă a ceea ce este in- 

I vățămîntul la ora ac- 
' tuală în lume, res

piră un uriaș efort 
• de intelectualizare a 
' unui popor destinat 
' de vechi guvernanți 
j unei subdezvoltări 

mentale perpetue. A- 
I mintiți-vă rapoartele 

scrupulosului inspec- 
' tor școlar, Mihai E- 
i minescu, scrise acum 
' mai puțin de un 
! veac, cutremurați-vă 
! cu mine cind o să 

citiți aceste rînduri: 
i „Părinți miseri și

vițioși. copii goi și 
bolnavi, învățători 
ignoranți și rău plă
tiți, administratori 
superficiali, toate a- 
cestea îngreuiate 
prin ereșterea impo
zitelor, menite a 
hrăni aceasta stare 
de lucruri, nu sint 
xmdițiunile normale 

i pentru școli bune, 
precum lemn de brad 

I putregai, gelău de 
plumb și meșter 
prost ce nu-mi dă o 
nașă bună. Școala 
va fi bună cind popa 

' va fi bun, darea 
I nică, subprefecții 

oameni ca să știe 
administrație, finan
țe și economie poli
tică, învățătorii pe-

(Continuare 
1 în pag. a IV-a)

Deschiderea noului an de 
învățămint universitar a pri
lejuit, în toate eentrele uni
versitare din țară, festivități 
entuziaste, la care au luat 
parte cadre didactice și stu
denți, reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, oameni de știință, cul
tură și artă.

La acest important eveni
ment în viața tineretului stu
dios au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe MaureT — la 
Cluj. Gheorghe Apostol — 
la Brașov. Alexandru Birlă- 
deanu — Ia Craiova, Emil 
Bodnaraș — Ia Tg. Mureș, 
Chivu StolA — Ia Iași, Iile 
Verdeț — la Timișoara, Ma
xim Berghianu — la Galați. 
Conducătorii de partid si de 
stat au făcut vizite la insti
tutele de învățămint, s-au 
intilnit cu cadre didactice șl 
studenți.

La adunările consacrate 
deschiderii noului an de fn- 
vățămint au luat cuvintul 
rectori și alte cadre didacti
ce, studenți. In încheierea a- 
dunărilor, primiți cu puter
nice aplauze și urale, au luat 
cuvintul conducătorii de 
partid și de stat prezenți la 
adunări.

La Institutul de mine din 
Petroșenl a luat parte tova
rășul Bujor Almășan, minis
trul minelor, iar la Institutul 
de petrol din Ploiești, tova
rășii Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, și Dumitru 
Balalia. prlm-secretar al Co
mitetului județean Prahova 
al P.C.R.

Festivități asemănătoare an 
avut loe, in cursul zilei de 
marți, și in centrele de In- 
vățămînt superior pedagogic, 
In cadrul adunărilor festive 
au luat cuvintul tovarășii 
Gheorghe Blaj — la Baia 
Mare. Victor Bolojan — la 
Oradea, Emil Bobu — la Su
ceava, prim-secretari ai co
mitetelor județene ale P.C.R.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări 
a proclamării R. P. Chineze

• RECEPȚIE LA AMBASADA

Cu prilejul celei de-a XIX-a 
uversări a proclamării Republi

cii Populare Chineze. însărcina
tul cu afaceri ad interim al R. P. 
Chineze la București. Ma Siu-Sîn. 
a oferit, marți seara o recepție 
in saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C al 
P.CJț^ președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Apostol, 
membra al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.CR-. președintele Con
siliului Central al V.G.S.R., Io
sif Banc, membra supleant al 
Comitetului Executiv al C.C.

al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constanța 
Crăciun, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului-, con
ducători ai unor instituții Centrale 
și organizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

UNDE VISURILE
SE MĂSOARĂ

In tone
...Pătrundem în incinta Uzine- 

• lor textile „Moldova"-Botoșani,
descoperind — strămutată aici — 
sensibilitatea la frumos a orașu- 

• lui, cădită atît de pregnant în 
urbanistica sa acoperită de ver
deață. Linia elegantă a construc- 

A ției, dominată de albastrul plinu- 
rilor, este cea dintîi impresie pe 
care o primește cel venit să cu- 

A noască munca textiliștilor de la 
w „Moldovă".

Halele spațioase, impregnate 
de lumina ce accentuează țipătul 
culorilor pe materialul supus pre
lucrării, adăpostesc în sînul lor 

£ ritualul zilnic, sacadat și ferm, 
ce alcătuiește nota specifică a 
acestui mic templu al tehnicii. 

9 se produc aici senzaționale 
prefaceri. Călătoria pe care o să- 
vîrșește materia primă este re- 

9 luarea, pe alte dimensiuni, a cu
noscutelor metamorfoze de pe 

• solitarul război de țesut, familiar 
tuturor.

Uzina respiră un aer de tinere-: 
• țe. Cea mai mare parte dintre sa- 

lariații — cîteva mii la număr —

sint de vîrsta adolescenței. Aces
tei imagini, a tinerilor risipiți în 
întreaga uzină, i se alătură, în 
semnificativă replică, nivelul inalt 
al înzestrării tehnice. Vzinele 
din Botoșani sint construite, în 
totalitate, în anii de după Elibe
rare. Capacitățile de producție 
cu care au inaugurat fabricația 
sint acum depășite, dizolvate în 
peisajul. complex, rezultat al lu
crărilor de dezvoltare, moderni
zare și refacere din cursul timpu
lui. Ceea ce se vede acum valo
rează cîteva sute de milioane de 
lei. Rețineți, spre edificare, ntf» 
mărul de războaie existent în pri* 
zent: 1437. (O paranteză obligo 
torie prin semnificația ce o con
ține : 1200 de mașini aflate în 
dotare sint de proveniență româ
nească, adăugind, prin randament 
tul și comportarea lor, califi&A 
ve dintre cele mai bune j
nrflil de ndc al j
..Unirea";. |

(Continuare
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care însoțit de tovarășii 
Janos Fazekaș, Leonte Răutu, 
Ieșit Bane, Emil Urăgă- 
nescu, Mihai Gere, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, a vi
zitat în cursul dimineții citeva 
instituții de învățămînt supe
rior.

Primul popas * fost făcut 
la ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE, in cadrul căreia 
funcționează șase facultăți cu 

• structură omogenă, menite să 
pregătească economiști la ni
velul exigențelor economiei 
noastre socialiste. Localul A- 
cademiei este in plină dezvol
tare.

Conducătorii de partid și de 
stat se opresc în fața noului 
pavilion cu șase etaje de pe 
str. Mihail Eminescu. pregătit 
pentru a fi dat in folosință 
în noul an de învățămînt. Din 
rîndurile celor aproape 2 500 
de studenți adunați aici iz
bucnesc urale și ovații pu
ternice. Studente oferă flori 
înalților oaspeți. Răsună emo
ționant acordurile străvechiului 
și veșnic tînărului imn stu
dențesc ..Gaudeamus igitur".

Sînt de față acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămintu- 
lui, Ion Iliescu, prim-secretar 
al C. C. al U. T. C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
Ion Teoreanu, șeful secției 
învățămînt a C.C. al P.C.R., 
Ion Pățan, ministrul comerțu
lui interior, Virgil Pîrvu, mi
nistru! finanțelor, membrii 
conducerii și senatului Aca
demiei, numeroase cadre di
dactice.

Rectorul Academiei, prof, 
dr. docent Marin Lupu, Invită 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe ceilalți conducători de 
partid și de stat să viziteze 
noua clădire dotată cu labora
toare moderne de calcul eco
nomic și cibernetică econo
mică, merceologie, economia 
industriei, agriculturii și a co
merțului. Oprindu-se în labo
ratoarele catedrei și centrului 
de calcul economic și ciber
netică economică, conducătorii 
de partid și de stat primesc 
explicații în legătură cu acti
vitatea acestora. Sînt relevate, 
printre altele, studiile privind 
eficienta economică a intro
ducerii tehnicii noi, a investi
țiilor, noile metode pentru 
controlul calității producției, 
conducerea și organizarea 
producției, perfecționarea me
todologiei de planificare, me
canizarea și automatizarea 
calculului economic. In timpul 
explicațiilor, prof. dr. Nicolae 
Racoveanu, directorul centru
lui, a relevat colaborarea cu 
diferite întreprinderi și insti
tuții de cercetări, printre care 
Uzinele „23 August", Institutul 
de proiectări chimice, pentru 
introducerea primului pro
gram de ordonanțare a produc
ției efectuat cu calculatoare 
electronice.

O bună impresie fac sălile de 
cursuri și seminaxii din noua 
clădire, care se disting prin 
lărgimea spațiului, luminozi
tate și mobilierul cu deosebite 
calități funcționale și estetice.

Oaspeții sînt informați că în 
prezent se află în construcție 
alte două pavilioane similare, 
care, pînă in anul 1972, vor 
întregi ansamblul Academiei 
de studii economice. întreaga 
construcție, realizată de Insti
tutul „Proiect-București". va 
avea o suprafață utilă de 13 000 
mp care, adăugată la suprafața 
existentă, va asigura spațiul 
necesar desfășurării în con
diții îmbunătățite a procesului 
de învățămînt. Se va asigura, 
de asemenea, un înalt grad 
de utilare tehnică a laboratoa
relor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat se întrețin cu cadrele 
didactice, cu studenții, asupra 
unor probleme legate de în
ceperea anului universitar și le 
urează depline succese în acti
vitatea lor.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat au semnat în 
cartea de onoare a Academiei I 
„Ne-a făcut o deosebită plăcere 
să ne întîlnim cu profesorii și 
studenții Academiei de studii 
economice, instituție ce a dat 
patriei numeroase detașamente 
de economiști, specialiști de 
înaltă competență, care aduc o 
contribuție de seamă la rezol
varea eu succes a problemelor 
complexe ale economiei noas
tre naționale Felicităm cu 
acest prilej cadrele didactice, 
studenții, organizațiile de par
tid și de tineret și le urăm să 
obțină, în noul an de învăță
mînt. realizări cit mai mari, 
spre întărirea și înflorirea pa
triei noastre socialiste".

Aclamații și urale puternic* 
la adresa Partidului Comunist 
Român și a Comitetului ■ său 
Central îi însoțesc pe conducă: 
torii partidului și statului Ră
sună acordurile imnului -j.Sub 
Steagul partidului".

Conducătorii de partid și de 
riat continuă apoi vizita la 
■HTTUTUL BOTANIC AL 

de biologie 
■LjrsitAtii bucu- 

și moderna

clădire a ■ institutului este si
tuată în pitorescul decor na
tural al Grădinii botanice.

Pe aleea' principală și aleea 
cu castani ce Încadrează gră
dina italiană din fața institutu
lui. sute de studenți aclamă 
îndelung pe conducătorii de 
partid și de stat Răsună lo
zinci pentru patria noastră so
cialistă. pentru partid și con
ducătorii săi. Uralele, ce nu 
contenesc, ale studenților în
soțesc cuvintele de călduros 
salut adresate oaspeților de 
prof. univ. dr. docent Jean 
Livescu. rectorul Universității 
din București, de prof. dr. 
docent Ion Tarnavschi, decanul 
Facultății de biologie, direc
torul Grădinii botanice, și de 
alți membri ai corpului pro
fesoral.

în holul mare al institutului, 
decanul facultății prezintă 
consiliul profesoral al insti
tutului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat 
vizitează apoi laboratorul de 
patologie vegetală, unde prof, 
dr. docent Olga Săvules- 
cu prezintă citeva aspecte ale 
activității de pregătire a stu
denților și de cercetare știin
țifică desfășurată de cadrele 
didactice. în laboratoare și 
alte săli ale institutului sînt 
prezentate o parte din bogate
le materiale de studiu ale s’u- 
denților. Se vizitează apoi Mu
zeul didactic demonstrativ, 
care înglobează grupe de plan
te aparținînd celor ma* diver
se familii, ierbarul științific, 
laboratorul de geobotanică. bi
blioteca cu peste 24 000 de vo
lume. Vizita se încheie în la
boratorul de genetică, unde 
cont univ. dr. Petre Raicu in
formează pe oaspeți despre ac
tivitatea științifică a cadrelor 
didactice ale institutului în a- 
cest domeniu.

Sînt prezentate, de aseme
nea, unele rezultate, multe 
dintre ele concretizate în lu
crări valoroase, apreciate de 
specialiști din peste 60 de țări 
ale lumii cu care Grădina bo
tanică și institutul întrețin re
lații de schimb.

în laboratorul de lucrări 
practice au fost prezentate li
nele soluri noi de secară, orz 
și pepeni, obținute de cadrele 
didactice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat lu
crătorilor acestui laborator să 
lege mai mult activitatea de 
cercetare fundamentală de cea 
practică, de necesitățile econo
miei noastre. In acest sens, 
secretarul general al C.C. ai 
P.C.R. a subliniat necesitatea 
unei mai largi colaborări cu 
Institutele de cercetări agri
cole și a recomandat folosirea 
terenurilor unor întreprinderi 
agricole de stat și cooperative 
agricole pentru crearea unor 
soiuri mai productive de plan
te agricole. îndeosebi de gri’X

Părăsind Institutul botanic, 
conducătorii de partid și de 
stat răspund cu căldură entu
ziastei manifestații a studen
ților. care dau glas atașamen
tului profund al tinerei noas
tre generații față de politica 
înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
țării, consacrată în întregime 
slujirii intereselor vitale ale 
poporului nostru.

Conducătorii de partid și de 
stat au vizitat apoi noua clă
dire a INSTITUTULUI POLI
TEHNIC DIN BUCUREȘTI, 
amplasată în cartierul Groză
vești, aflată în fază avansată 
de construcție. Cadre didac
tice, mii de studenți ai politeh
nicii bucureștene și ai unor in
stitute de învățămînt superior 
din această parte a Capitalei, 
aflați la intrarea din Splaiul 
Independenței, salută cu ne
țărmurit entuziasm pe Inalții 
oaspeți. Și aici sîntem martorii 
unor impresionante maniîes- 
tări de dragoste și profund a- 
tașament față de conducătorii 
României socialiste. Cuvintele 
„P.C.R. — Ceaușescu" scanda
te de miile de tineri dau pu
tere de simbol unității de gra
nit a întregului nostru popor 
în jurul partidului și al Comi
tetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
țn intimpinarea oaspeților au 
venit prof. dr. ing. George Bă- 
rânescu. rectorul Institutului 
politehnic, cont dr. ing. Ale
xandru Popa, secretarul Co
mitetului de partid, prorectori, 
decani, reprezentanți ai orga
nizației U.T.C. și Asociației 
studenților, precum și membri 
ai conducerii Ministerului ln- 
vățămlntului și Ministerului 
Industriei Construcțiilor.

Prezența conducătorilor de 
partid și de stat în noul sediu 
al celei mai vechi școli tehnice 
superioare românești, în a- 
ceastă lună cînd se împlinesc 
150 de ani de la înființarea 
învățământului tehnic superior 
in limba română — vine să 
sublinieze încă o dată atenția 
și grija permanentă acordată 
de partid și guvern dezvoltării 
învățămîntului politehnic, ri-

In laboratorul Institutului botanic al FacultafU da biologia a Universității bucuraftena

dicăr.i pe • treapcâ s.per.oarl 
a bogatelor trad ții se șeolu 
noastre inginerești.

Conducing-: pe cespe* r- - 
încăperile instt jtuhri. ■hâ
trul industriei caaerrwctMer. 
Dumitru Mosc-a. prat arz 
Octav Doicesc_ șeful afiecri- 
vului de project* re * :-.serju
lui, le prez—‘A date ale vas
tului edificiu care. !□ -apa fi
nală. va oferi ooadtțfi :r re 
de pregătire pentru 12 900 te 
studenți, repar: zar ta 19—:: 
facultăți spec.*' zste 
corpului central. In fate unei 
macheta a noului loca are ' 
o discuție as rpra pro" 
destinației diferitelor spatii te 
învățămînt. amp'asări: unor 
construcții care urmează i ft 
executate în esape'e următoa
re. Conducător-.: de partid r 
de stat sînt informări că. !- tă 
In cursul acestui an trrrv- 
tar. vor fi date in Mesintă p- - 
mele laboratoare ș> să de stu
dii. Rector-:nst—utiuH: fi in
vită să vii.teze citer* d:n în
căperile care vor aiirosti a- 
be.-atoare de fizică- «’a de de
sen tefifie si OBeteatefiteafre. 
Gazdele vot lest cu mîndme 
despre fastul că wua poi.ner.- 
ttică. rihrindt-se la -roitul 
coeeepțfiSor ari-itect-.i’e ror- 
temoarase. va fi aa mana! o 
instituție de I.ățfeaj-t supe
rior modernă. Sepdv.a: M 
'ceea ce s-a realizat p'~i ac-z-z 
la toi te arest taaesru. d < 
tin for de tarStfeafiss la aii 
lu! țărilor t -nsaae. Scat ?! 
Interior al po' --hoir.i aste d-s- 
tribrit te SB? de 'aborftare. 
unele dirTOe e> edHpaae ro n- 
tîiaje «um'are retor d5n :-rfas- 
trie. 28 de »« r-«at. e 1® de 
săli de proiecte si dese- ri 1» 
de să': de ears. Ie rte tarâ-

bib’.ioteei.

■r*r *. '-creierea ș: adeziu
nea dep.mă a cadrelor didac
tice. stuoeapjor și persocal u- 
ifi - - o a’iii ~i,l i ■ .i din 
tssttut față de politica in
tend P externă a partidului 
șt guvernulus, b-otărirea de a 
mu-ci pentru roetmua fntbru- 
-ătr..r» a activr-Ku cjdactu- 
ce. știtatifWe și educative.

mesodecsdă ‘ tibs d-tm» cefe

To dtscațSDe s—a*e **te 
machetei. tovarășul N — la- 
Ceeusesc-j si eetto!ti eon>* J'â- 
tori de partid șt de șest rero
ute r. di soroa* îs—" c- d- se 
șantier și rond-re—: •msrrrTO- 
lui să acorde Iacă fie această 
fază a luerfrjet tea mar nat 
•tentie tirilmări! eh^r : *** * "e- 
renului efe-tat ronstrr-tc fo- 
losirii t :dtrișeze a soar- *er 
cartetviite. fr u.fch! îur-â- - 
lor. Discuția pe aceesfi ten*4 
a continuat ne terasa de ’a 
etafal n a rorpu'ui armă. de 
•înde privirea ruoriete a**t 
santerul dt și tafisv*aria*fie 
hii. Prof. ari*. Octav Doâresc; 
a.ra'ă că «u fost elaborate Bro
dii rare conduc ia idee* «amo
rtizării urbane a nare’ui an
samblu al pcteh.-.icr bfiw- 
reștene eu alte am«-t iri exus- 
tente — Palatul pso-te- — 
Grădina bota-: că. Această 
zonă se va prelung-: sp-e ves
tul orașului devenind o rra>l 
întindere verde, presărată eu 
lacuri. Tn rimpe! vizitei, gaz
dele evidențiază peeoc -păt- e 
acroalc ala specialiste:or dm 
învătămlntul tehnic superior, 
fn contextul pgrfecțTOhâr-- :r 
aduse de noua >ze a •—rătă-

întregi: activități instroetiv- 
edtxattve. Vuita pe șase 
tact! pcutermici eapâtâ ast
fel șt aici, ia atreri fi ăe 
debut a anulHi uxtvers.tar. ca
racterul de luau al afișe urse
lor contacte direcse pe care 
cord jcătaru de partid și de 
stpt le aa cu cele mai diferite 
categorii de cetățeti ai țării.

La plecarea oaspeților, rec
torul Institutului politehnic 
fnmir^ază tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj dm 
partea studenților și corpului 
profesoral In care se axprimă 
recunoștința pentru grija p< 
care partidul și statul o a- 
acordă ridicării nivelului cali
tativ al Invățămlntului su
perior. îmbunătățirii bazei sale 
materiale, concretizată în mod 
deosebit în edificarea noului 
local al politehnicii. Mesajul 
exprimă de asemenea, atașa-

alcătui un impunător ansam
blu. Mafie corpuri de clădiri, 
Împuțea fi construite în 1962, 
sînt dest-.nate să adăpostească 
ateliere de proiectare pentru 
Studer : cabinete de cercetare 
ș: studiu per.tru cadrele didac
tice. să : de expoziții, săli de 
curs, săli de judecată a proiec
tul.: etc Extinderea ’.nstitutu- 
.t cerută de sporirea gradului 

te :: —c et tate a învățămin
te: ci ce arr.tecrjră In țara 
r.eastră va permite creșterea 
a umărul ui studenților și îmbu- 
-ătitirea «edițiilor lor de pre- 
pâttre.

Is acest Început de an uni

««- se roorcă *irtr <aue eoe- 
ssr jețs. tase. larpre-tA var

te i-rsr.rxtnhji își primesc cu

• mr ne corpul pro- 
!s fruste eu rectorul

aexxtte „Tricoiarcjul". bobul
adt de îndrăgit de rouex-1 
nostru neper 9 ne perechi 
de taerx ite'i fc't in -rwr.roe 

Ib așlscad leifi'rite didactaca și atudeafUor Iwtfiafioi Toteahoac

lnir-unul flin laboratoarele moderne de calcul economic al Academiei de studii economica, condu- 
calorii de partid si de stat piinic.se explicații privind funcționarea nod' r aparate
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naționale ce poartă specificul 
local al celor 39 de județe ale 
țării, alcătuiesc un coridor viu. 
Oaspeții pășesc în holul domi
nat de busturile reprezentan
ților de seamă ai școlii româ
nești de arhitectură : Ion Min- 
cu, Petre Antonescu, Emil Pan- 
srati, Alexandru Orăscu, ca și 
de machetele a două remarca
bile monumente arhitectonice: 
Biserica Sf. Nicolae Domnesc 
de la Curtea de Argeș și Mî- 
năstirea Voroneț — machete 
realizate tn atelierele Institutu
lui tn vederea studiului. Cu
vintele înscrise pe frontispiciul 
intrării în amfiteatru sinteti
zează laconic gîndurile gazde
lor : „Iubiți conducători de 
partid și' de stat, corpul profe
soral și arhitecții de mîine ai 
țării vă urează bun sosit

In numele consiliului pro
fesoral și al celor 1300 de 
studenți. rectorul institutului 
asigură conducerea de partid 
și de stat că vor muici neo
bosit pentru a duca la înde
plinire nobila misiune de a 
rirfica școala românească de 
armteerjă pe noi trepte ale 
«Lrmării și exprimă, totodată. 

adeziunea fără rezerve a tutu
ror profesorilor și studenților 
la politica partidului și statului 
npstru.

însoțiți de conducerea insti
tutului, oaspeții vizitează expo
ziția proiectelor de diplomă 
— o mică parte din cele 180 
de proiecte ale absolvenților 
din acest an — și expoziția 
lucrărilor de atelier ale Stu
denților din anii I—V.

In continuare se vizitează 
aripa nouă a institutului dată 
acum în folosință și șantierul 
unde se lucrează la finisarea 
spațiului ce va fi pus la dis
poziția studenților pînă la sfîr- 
șitul acestui an. Se vizitează, 
de asemenea, unul din ate
lierele de proiectare dat recent 
în folosință.

Pretutindeni, studenții aflați 
pe terasele clădirii, la feres
trele atelierelor, salută cu 
aclamații puternice pe condu
cătorii partidului și statului, 
care le răspund cu căldură. 
Răsună plin de vioiciune tradi
ționalul imn, studențesc — 
„Gaudeamus igitur".

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi FACULTA
TEA DE CHIMIE. In Piața 
Universității se află mii de stu
denți, purtînd buchete de flori 
și eșarfe, pancarte pe care sînt 
înscrise cuvinte de fierbinte 
atașament față de Partidul 
Comunist Român și Comitetul 
său Central, urări pentru 
prosperitatea patriei noastre 
iubite, suverane și indepen
dente. Republica Socialistă 
România.

Sosirea conducătorilor de 
partid și de stat și a celorlalți 
oaspeți este primită de stu
denți cu aplauze și ovații în
delungi. Urării de „Bine ați 
venit, iubiți conducători de 
partid și de stat", înscrisă pe 
frontispiciul vechii clădiri a 
Unis-ersității, i se adaugă salu
tul fierbinte al miilor de tineri 
și tinere, adevărat ecou al sen
timentelor de dragoste și re
cunoștință pe care studențimea 
din întreaga țară le poartă 
partidului și guvernului pentru 

ie '.iață ș: învăță
tură ce-i sint asigurate. Răzbat 
pînă departe pe marile artere 
ce pornesc din centrul orașu
lui acordurile imnului „Șub 
steagul partidului". Un grup 
ce studente și studenți oferă 
cooducătanior de partid și de 
stat o'uctete de flori.

La ntrarea tn clădirea Uni
versitar... oaspeții stnt salutați 
ce praf. univ. dr. docent Jean 
Livnecu. rectorul Universității 
c.n București, acad. Miron Ni- 
caicsBo. președintele Aca
demie: Republicii Socialiste 
RxnAnia. acad. Gh. Mihoc, 
rontiiier ai ministrului în- 
. ățămintului, de membrii se- 
r-atuitxi Universității și secre
tari: organizațiilor de partid 
din facultăți, de conducătorii 
organizațiilor studențești.

In tabinetul de lucru, acad. 
Hie Murgulescu. șeful catedrei 
de chimie fizică, înfățișea
ză conducătorilor de partid 
și de staț unele aspec
te privind realizările și per
spectivele de dezvoltare ale 
acestei discipline a învăță- 
mfntului nostru superior, te
matica cursurilor la cele trei 
catedre de chimie fizică din 
București, activitatea științi
fică și pedagogică a cadrelor 
didactice de aid. Reține a- 
tenția evoluția rapidă pe care 
această disciplină a cunoscut-o 
în anii din urmă : de la un 
post de predare și două la
boratoare. — existente pînă 
la reforma învățămîntului din 
1948, — la 10 posturi de pre
dare și 15 laboratoare în pre
zent Mulți din cei aproxima
tiv 350 de absolvenți în chimie 
fizică și radiochimie, pe care 
universitatea bucureșteană i-a 
dat fn această perioadă, lu
crează cu competență în funcții 
de răspundere în cercetarea 
științifică, în învățămînt și în 
economie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de stadiul cons

trucției noilor clădiri pentru 
învățămintul superior, de ac
tivitatea de cercetare a ca
drelor didactice și colabora
rea dintre catedrele de chimi* 
fizică și noul Centru de chimie 
fizică al Academiei. Subliniind 
necesitatea unor legături mai 
strînse între unitățile de învă
țămînt superior și cele de cer
cetări cu același profil, secre
tarul general al C.C. al P.C H. 
a recomandat ca la amplasa
rea noilor clădiri să se aibă 
în vedere apropierea institu
țiilor de învățămînt de cele de 
cercetare spre a se asigura șl 
pe această cale o mai mare 
eficiență a cercetărilor, îmbi
narea mai strînsă a activităttr 
lor de cercetare și didactic^^ 
pregătirea mai temeinică 
studenților.

Se vizitează apoi laboratoa
rele catedrei de chimie fizică 
— ramură a chimiei, care, 
prin complexitatea ei, prin re
zultatele spectaculoase și im
plicațiile pe care le aduc* 
in știință și în practică, și-a 
impus tot mai mult prezența 
în activitatea de cercetare și 
didactică. Conducătorii de 
partid și de stat sînt informați 
despre potențialul de cerce
tare de care dispun cele trei 
catedre, despre dotarea cu a- 
parataj modern, despre noile 
unități de cercetare în curs de 
construire: laboratoarele de 
radiochimie și izotopi, în care 
se vor putea face experimen
tări cu surse radioactive de 
intensități mari. Paralel cu . 
cercetarea fundamentală, ca- ■ 
rlrele didactice de aici au în 
vedere și intensificarea stu
diilor cu caracter aplicativ. 
Este semnificativă în acest 
sens colaborarea cu diferite 
institute departamentale și 
mari intreprinderi, în vederea 
rezolvării unor teme de mar* 
interes, cum sînt: determina
rea structurii unor substanțe 
utilizate la depistarea timpu
rie a cancerului, realizarea 
unor catalizatori utilizați de 
petroliști la rafinarea catali
tică și altele.

La încheierea vizitei, tova
rășului Nicolae Ceaușescu ti 
sînt înmînate Medalia jubi
liară a Universității din Bucu
rești, un volum conținînd ex
trase din lucrările elaborat* 
de cadrele didactice de chimi* 
fizică și un mesaj prin care 
Senatul Universității Bucu
rești, cadrele didactice și stu
denții își exprimă recunoștința 
pentru condițiile asigurat» 
propășirii învățărtiîntului. for
mării multilaterale a tineretu
lui și dezvoltării continue a 
științei și culturii.

„Strîns uniți în jurul condu
cerii partidului și statului — 
se spune în mesaj — ne ma
nifestăm deplina noastră ade
ziune la înțeleaptă politică in
ternă și externă a României 
și vă asigurăm, iubite tovarășe 
Ceaușescu, că vom sluji cu de
votament și abnegație cauza 
înfloririi patriei noastre so
cialiste".

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. și ceilalți conducători 
de partid și de stat înscriu 
următoarele în Cartea de o- 
noare a Universității : „Vi
zita la Universitatea București, 
întîlnirea cu profesorii și stu- 
dențjii acestui important cen
tru al culturii și științei ro
mânești, căldura și entuzias
mul cu care am fost întîmpi- 
nați ne-au făcut o deosebită 
bucurie. Cu acest prilej, feli
cităm membrii corpului di
dactic, studenții, organizațiile 
de partid și de tineret pentru 
rezultatele obținute și ne ex
primăm convingerea că, prin 
munca și sîrguința lor, vor 
duce mai departe bogatele tra
diții ale școlii noastre supe
rioare, vor dobîndi noi șl în
semnate succese, pe măsura 
marilor exigențe și răspunderi 
ce revin astăzi intelectualității 
noastre socialiste".

piinic.se
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la mitingul din Piața Universității

(Urmare din pag. I)

ca și celor din ceilalți ani, noi 
și noi succese în învățătură. Să 
urcați noi trepte în formarea 
și desăvîrșirea voastră ca in
telectuali de nădejde ai patriei 
noastre socialiste (vii și înde
lungi aplauze).

Dragi tovarăși,
întregul popor român își 

consacră eforturile dezvoltării 
și perfecționării tuturor latu
rilor orînduirii noastre socia
liste, înfăptuirii neabătute a 
programului, elaborat de Con
gresul al IX-lea al Partidului, 
a hotăririlor Conferinței na
ționale care au trasat liniile 
generale de dezvoltare..multi
laterală a României, de valo
rificare deplină a avantajelor 
noii orînduiri sociale, de 
promovare consecventă în 
toate domeniile de activitate 
a principiilor socialismului 
științific și ș răspunderii pen
tru făurirea viitorului luminos 
al.României (aplauze). Avem 
rezultate bune în îndeplinirea 
programului Congresului al 
IX-lea de industrializare so
cialistă a României. Aceste re
zultate. sînt o dovadă a poli
ticii realiste, marxist-leniniste, 
a partidului nostru, care por
nește de la cunoașterea ce
rințelor societății noastre so
cialiste, de la răspunderea față 
de destinele poporului român 
(aplauze, urale). Doresc ca la 
acest miting al corpului pro
fesoral și al tineretului stu
dios, să aduc un omagiu fier
binte clasei noastre muncitoa
re — clasă conducătoare a so
cietății socialiste — care își 
îndeplinește cu cinste și devo
tament rolul de călăuză a po
porului pe calea socialismului, 
a industrializării, înfloririi pa
triei (aplauze puternice, pre
lungite).

Nu pot să nu mă refer, de 
asemenea, la activitatea mi
nunatei noastre țărănimi, forță 
de seamă a producției mate
riale, aliat de nădejde al clasei 
noastre .muncitoare. Munca 
J*ită și alianța acestor două 
. ase este izvorul tuturor ma
rilor victorii realizate în anii 
construcției socialiste, baza de 
granit a dezvoltării și înfloririi 
României (aplauze puternice). 
Agricultura noastră socialistă 
își dovedește an de an supe
rioritatea. Și în acest an, cu 
toate condițiile de secetă pre
lungită din primăvară, datorită 
măsurilor luate de partid și 
guvern, a eforturilor țărănimii 
cooperatiste, a întregii țără
nimi, ale tuturor lucrătorilor 
din agricultură, s-au obținut 
recolte satisfăcătoare care asi
gură din plin aprovizionarea 
populației cu produse agro-a- 
îimentare și a industriei cu 
materii prime. Aceasta dove
dește că drumul cooperativi
zării, al agriculturii socialiste 
este singurul care poate asi
gura, într-un timp scurt, sa

tisfacerea nevoilor oamenilor 
muncii (aplauze prelungite, 
urale).

Doresc să menționez la acest 
miting rolul însemnat pe care ii 
reprezintă în societatea noastră 
socialistă știința, arta, cultura, 
părți inseparabile ale creației 
materiale și spirituale a po
porului nostru, fără de care nu 
se poate concepe progresul, nu 
se poate concepe făurirea co
munismului (vii aplauze). A- 
vem succese remarcabile în 
dezvoltarea și în activitatea 
intelectualității noastre socia
liste. Noi considerăm că, pen
tru a asigura mersul și mai 
hotărît înainte al societății, 
trebuie să dezvoltăm și mai 
mult activitatea științifică și 
culturală din România, să în
tărim și mai mult colaborarea 
între muncitori, țărani și in
telectuali care, împreună, for
mează societatea noastră so
cialistă. Pe măsură ce înain
tăm spre desăvîrșirea socialis
mului, pe măsură ce vom trece 
spre comunism, muncitorii, 
țăranii șl intelectualii se apro
pie tot mai mult, vor deveni 
tot mai uniți, formînd o forță 
unică — societatea fără de 
olase, indisolubil unită, a Ro
mâniei comuniste (vii aplauze 
și urale).

Au fost înfăptuite o serie de 
măsuri privind ridicarea nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului. Este de în
țeles. tovarăși, că tot ceea ce 
construim în România, în in
dustrie. in agricultură, in ști
ință și cultură. în toate dome
niile activității materiale, și 
spirituale, este închinat omu
lui, poporului. Facem totul 
pentru a asigura celor ce 
muncesc din România o viață 
demnă, tot mai liberă, tot mai 
îmbelșugată. Numai așa vom 
face ca socialismul și comu
nismul să-și arate pe deplin 
superioritatea față de vechea 
orînduire socială (aplauze pu
ternice).

Tot ceea ce am înfăptuit 
este rodul eforturilor unite ale 
întregului popor, ale tuturor 
celor ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate — ro
mâni, maghiari, germani, sîrbi, 
alte naționalități. împreună, 
strîns uniți, âm cucerit multe 
victorii în lupta pentru liber
tatea. socială și națională, îm
preună am cucerit multe victorii 
pe calea construcției socialiste 
în România. Noi vedem în uni
tatea tuturor celor care lo
cuiesc pe meleagurile Româ
niei, fără deosebire de națio
nalitate, forța de neînvins care 
asigură triumful socialismului 
și comunismului în patria

noastră (aplauze și urale pre
lungite).

In această muncă, gigantică 
aș spune, s-a afirmat con
tinuu și tot mai mult, pe mă
sură ce am parcurs noi pași 
și am urcat noi trepte pe calea 
socialismului, rolul de condu
cător al Partidului Comunist 
Român. Dovedindu-se la înăl
țimea misiunii sale istorice, 
partidul nostru a știut să a- 
plice în mod creator adevăru
rile generale ale marxism-le- 
ninismului la condițiile con
crete din România, a știut să 
unească, să organizeze și să 
conducă uriașa forță a între
gului popor pe calea marilor 
victorii socialiste (aplauze pu
ternice). încrederea și autori
tatea de care se bucură parti
dul nostru, entuziasmul cu 
care este urmat, neabătut, de 
întregul popor, sînt rezultatul 
faptului că el nu a precupețit 
nimic — și nu va precupeți 

. nici în viitor — pentru a servi 
interesele celor ce muncesc, 
interesele națiunii noastre, 
(vii aplauze, urale).

Societatea noastră s-a schim
bat mult Nu mai sînt clase 
exploatatoare. Forțele de pro
ducție se dezvoltă impetuos, 
formînd o temelie de granit 
orînduirii noastre. Mijloacele 
de producție sînt în mina po
porului care le folosește pen
tru a-și făuri o viață liberă, 
fericită, independentă (aplau
ze prelungite). Dispariția cla
selor exploatatoare, dezvolta
rea clasei muncitoare, a țără
nimii, a intelectualității, uni
tatea tot mai strînsă între cla
sele și forțele sociale din Ro
mânia, succesele obținute In 
construcția noii orînduiri, pun 
în evidență ideea marxist-le- 
ninistă că, o dată stăpîn pe 
destinele sale, nimic și nimeni 
nu mai poate întoarce poporul 
din drumul său. (aplauze, 
urale). Oare ar mai putea 
cineva să gîndească că în 
România ar fi posibil sâ se 
găsească forțe sociale în stare 
să pună în pericol orinduirea 
noastră socialistă ? Eu cred că 
nu (Numeroase voci' strigă: 
Nu, nu. Răsună puternice u- 
rale și aplauze). Fără îndoială 
tovarăși, că nici un muncitor, 
nici un țăran cooperatist, nici 
un lucrător din stațiunile de 
mașini și tractoare sau din 
întreprinderile agricole de stat 
nid un intelectual din insti
tutele noastre de cercetări, din 
școli sau din institutele de 
învățămint nu ar admite 
cuiva să pună în discu
ție trăinicia și forța socialis
mului in România (aplauze 
furtunoase, urale). Sigur, ne
buni se mai pot găsi și se vor 
găsi întotdeauna. Dar pentru 
nebuni societatea noastră so
cialistă dispune de mijloacele 
necesare, inclusiv de cămașa 
de forță (animație, aplauze 
prelungite). Insă, după cum 
știți, noi dezvoltăm pe scară 
largă medicina. Sperăm că în 
viitorul apropiat vom dezbate 
problema perfecționării acti
vității de ocrotire a sănătății 
la o plenară a Comitetului 
Central al partidului. Chiar și 
pe acești nebuni ii putem tra
ta cu mijloace mai modeme, 
pentru a nu mai recurge ia 
cămașa de forță (animație, a- 
plauze). Desigur, tovarăși, noi 
nu facem abstracție de faptul 
că trăim într-o lume în care 
mai există imperialismul, pen
tru că noi știm că atâta timp 
cît se menține imperialismul, 
dăinuie și pericolul de război 
și de agresiune; evident că în 
asemenea condițiuni societa
tea noastră socialistă trebuie 
să-și ia toate, măsurile pentru 
a fi gata să respingă orice în
cercare de atentat la cuceri
rile revoluționare ale poporu
lui, pentru a apăra patria, so
cialismul in România (aplauze 
și urale puternice).

M-am referit la toate aces
tea pentru că unii pun între
barea : nu este oare prea de
vreme. sau nu e greșit să se a- 
firme cu atîta tărie necesitatea 
unității întregului popor în ju
rul partidului ? Noi răspun
dem : nu. Nu e nici prea de
vreme, nu e nici greșit. Socia
lismul unește poporul, socia
lismul creează condiții ca fie
care om eliberat de exploata
re să participe activ, alături 
de semenii săi, la făurirea o- 
rînduirii noi; aceasta întărește 
unitatea și această unitate de 
granit asigură mersul înainte 
al socialismului, victoria co
munismului (aplauze și urale 
prelungite).

Pentru combaterea anumi
tor confuzii ideologice, anu
mitor practici înapoiate, anu
mitor manifestări ale influen
ței vechii societăți sau ale in
fluenței din afară, noi posedăm 
arme moderne, eficace și, în 
primul rînd, arma atotbirui
toare a marxism-leninismului, 
arma victoriei socialismului și 
comunismului (vii aplauze).

Congresul al IX-lea, Confe
rința Națională a partidului au 
elaborat un vast program de 
perfecționare a activității de 
planificare și conducere a în
tregii noastre societăți. Cu
noașteți măsurile luate de Co
mitetul Central, de guvern, 
pentru înfăptuirea acestor mă
suri. Cunoașteți grija și preo
cuparea permanentă a parti
dului nostru pentru perfecțio
narea continuă a vieții sociale, 
pentru asigurarea condițiilor 
care să permită participarea 
activă a tuturor membrilor so
cietății la luarea hotăririlor ce 
privesc dezvoltarea internă și 
relațiile internaționale ale Ro

mâniei socialiste, la înfăptui
rea lor în practică. Tocmai în 
aceasta constă superioritatea 
democrației socialiste. Aceasta 
este una din trăsăturile ei e- 
sențiale care se manifestă tot 
mai din plin și mai activ în 
viața patriei noastre (aplauze, 
urale).

Știm bine că principiile so
cialismului nu se realizează de 
la sine. Pentru ca ele să se 
manifeste din plin în toate 
sectoarele vieții sociale tre
buie depusă o activitate in
tensă, creatoare. In acest scop 
au fost luate și măsurile pri
vind o mai bună așezare, o 
mai bună repartiție a ve
nitului național. Aceste mă
suri deschid drum spre o mai 
fermă înfăptuire a principiilor 
egalității și eticii socialiste, 
astfel ca fiecare membru al 
societății socialiste să dobîn- 
dească venituri numai ca re
zultat al muncii depuse în fo
losul societății, ca fiecare sâ ciș- 
tige în raport cu aportul său 
la progresul societății (aplauze 
puternice). Nu sin'em parti
zanii egalitarismului mic-bur- 
ghez. Dar nu sîr.tem și nu 
putem fi nici partizanii unor 
disproporții nejustificate intre 
veniturile membrilor societă
ții noastre. Trebuie să creăm 
o asemenea repartiție care, 
pornind de la aportul și răs
punderea in societate, să con
tribuie la ridicarea generală 
a nivelului de viață a întregu
lui popor (vii aplauze).

Cunoașteți, de asemenea, ho- 
tărîrile și măsurile luate de 
plenara din aprilie pentru dez
văluirea și lichidarea cauze
lor unor abuzuri și greșeli să
vârșite in trecut în societatea 
noastră, pentru întărirea le
galității socialiste și crearea 
condițiilor ca omul societăți: 
noi să se poată manifesta li
ber. în adevăratul sens al cu- 
vîntului, participând activ te 
întreaga viață a societăți: so
cialiste românești. întărirea 
legalității trebuie sâ facă im
posibilă comiterea oricărui Ie
de abuz. să asigure ca nimeni 
să nu mai poată aplica vreo 
măsură împotriva cetățenilor 
nevinovați (aplauze puter
nice). Desigur, tovarăși, aceas
ta presupune o activitate in
tensă. consecventă și fermă. 
Partidul nostru este ferm ho
tărât să in făpri: iască neabătut 
directivele Congresului, ale 
Conferinței Nafconale. hotărâ
rile Comitetului Central pri
vind perfecționarea societății 
noastre, dezvoltarea democra
ției socialiste. înfăptuirea u- 
manismului socialist in Româ
nia. In acest fei noi aplicăm în 
viață învățătura marxist-leni- 
nistă. asigurăm triumful socia
lismului. «aplauze puternice, 
urale).

Vorbind despre toate acestea, 
să nu uităm nici un moment 
că fiecare membra al socie
tății socialiste românești ooartă 
răspunderea față de tot ceea 
ce se înfăptuiește in țara noas
tră. Participind liber la viața 
politică, exprimir.du-ș: păre
rile asupra activității noastre 
sociale, fiecare cetățean tre
buie să pornească de Ia răs- 
ptmderea față de semenii săi. 
de la răspunderea față de pre
zentul șt viitorul națmr.i 
noastre socialiste, neintrepem- 
zînd nt-r-e care ar putea pre
judicia mersului nostru îna
inte. Datoria fiecăruia este de 
a contribui la perfecționazea 
societății noastre, la ridicarea 
bunăstării întregului nostru 
popor (aplauze, urale).

Aceasta ne cere să armoni
zăm cit mai deplin cerințele 
dezvoltării democrației socia
liste, ale umanismului socia
list. cu cerințele răspunderii 
sociale, pornind de la adevă
rul că libertatea este înțelege
rea necesității. înțelegerea ne
cesității in condițiile noastre 
înseamnă înțelegerea datoriei 
de a face totul pentru trium
ful socialismului, pentru ridi
carea bunăstării poporului, 
pentru întărirea independen
ței și suveranității patriei 
noastre (aplauze și urale pu
ternice).

Știm că în înfăptuirea țelu
rilor noastre, pe lingă succese 
avem încă și lipsuri; avem 
încă mult de făcut pentru a 
ajunge la nivelul de dezvol
tare materială și spirituală 
care să satisfacă din belșug 
toate cerințele membrilor so
cietății. Dar ceea ce am reali
zat pînă în prezent, ca și pro
gramul măreț pe care ni l-am 
propus sînt dovada capaci
tății creatoare a poporului 
nostru și garanția că vom par
curge într-un timp scurt de
calajul ce ne desparte de ță
rile avansate. Vom ajunge la 
dezvoltarea materială și spi
rituală care să așeze națiu
nea socialistă a României pe 
treptele înalte ale civilizației 
și progresului (vii aplauze și 
urale).

Dragi tovarăși,
In preocupările partidului și 

statului nostru, așa cum am 
mai arătat, perfecționarea con
tinuă a societății socialiste este 
strips legată de dezvoltarea și 
modernizarea învățămîntului 
chemat să asigure cadre te
meinic pregătite din punct de 
vedere profesional, cu un larg 
orizont de cunoștințe, cu o 
profundă receptivitate față de 
ceea ce este nou și înaintat. 
Fără o pregătire solidă, fără 
stăpînirea perfectă a tehnicii 
modeme, a științei, fără abor
darea realistă, rațională a pro
blemelor, în nici un domeniu 
nu mai este astăzi posibil să se 

obțină eficiența scontată, să se 
asigure .progresul. Iată de ce 
considerăm că trebuie să ne 
preocupăm stăruitor de ridi
carea nivelului general de cul
tură al poporului, punînd în 
acest sens pe unul din primele 
planuri ale politicii noastre, 
dezvoltarea și modernizarea 
învățămmtului de toate gra
dele. Statul nostru alocă, după 
cum știți, însemnate fonduri 
pentru extinderea și moderni
zarea bazei materiale a învăță
mîntului. pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață și de 
muncă ale corpului profesoral 
și ale studenților. Am vizitat 
astăzi Academia de studii e- 
conomice ; acest lăcaș de !n- 
vățămînt și-a lărgit spațiul cu 
încă 13 000 metri pâtrați. Deci 
s-a construit de trei ori cît 
spațiul vechiului institut. Asta 
nu înseamnă numai că s-a dez
voltat Academia de studii e- 
conomice. ci s-a realizat de 
fapt o construcție modernă, un 
institut nou. Am făcut aceasta 
apreciind că economiștii au 
un rol însemna: atît in activi
tatea sorietății de astăzi cit și 
in cea de miine (vii aplauze).

Am vizitat, de asemenea, 
noul Institut politehnic care șt 
el depășește de citeva ori pro
porțiile vechiului institut, 
construit cu zeci de ani în 
urmă. Avem acum un institut 
modem, unde vor învăța 
circa 12 000 de studenți, viitori 
ingineri de diferite specialități 
necesari economiei noastre. 
Deși am Scut aici o investiție 
mare, credem că este o inves
tiție bună, folositoare; merită 
să facem acest efort si sîntem 
încredințați că studenții vor 
ști să-l răsplătească, (aplauze 
și urale entuziaste». De bună 
seamă, dobânda pe care o vom 
primi pentru investițiile fă
cute se va materializa în 
utilaje, in mașini electronice ți 
în al» —-jac,-: care să con- 
— _.e la dezvdtaBM ..-.i-s- 
triei. a economiei noastre. In 
felul acesta recupera 
zorit ceea ce am învestit. Stu
denții de astăzi și de mîine 
vor face totul pentru a dovedi 
că merită grija ți atenția par
tidului ți statului, a poporului 
nostru. «aplauze și urale pre
lungite). Am vizitat și Institu
tul de arhitectură care se dez
voltă ți ei încă de două ori 
pe cit era. Se construiește 
mult, se va construi ți mai 
mult pentru că avem nevoie 
de arhitect; numeroși ți pri
cepeți. în această ordine de 
idei cred insă că mtiietatea 
trebuie să o acordăm pricepe
rii. Arhitect: noștri dovedesc 
măiestrie ți pricepere in con
strucțiile pe care le concep. 
Cheodată $î fantezie, dar o 
fantezie care ne costă prea 
multi bani. Actuali; student: 
trebuie să se străduiască să 
devină arhttecrl și mai com
petențe cu ți mai multă fan
tezie. dar cu o fantezie care 
să coate cit mai puțin (anima
ție, vii aplauze». Cuvintele 
mele critice nu se referă de 
fapt numai la tovarășii din 
arhitectură Critici s-ar putea 
adresa și altor institute. Dar 
deschiderea anului universitar 
este o zi de sărbătoare și apoi 
considerăm că dv cunoașteți 
bine lipsurile. Cete spuse des
pre arhîterți. îi vizează ți pe 
viitorii ingineri, pentru că ți 
ei trebuie să proiecteze mașini 
mai bune, mai ieftine, mai 
economicoase. In general, in 
toate institutele de învățămint 
mai avem mult de Scut pen
tru perfecționarea activități: 
corespunzător exigentelor so- 
cetăț:: noastre actuale, (vii 
aplauze».

Am vizitat Universitatea. 
Este o clădire veche, dar în 
programul acesta: cinema; se 
prevede construirea a câtorva 
noi facultăți. Ca suprafață, to
varăși: se gândesc ca acestea 
să depășească proporțiile clă
dirii actuale a universității, 
înțelegem cerințele dezvol
tării învățământului nostru 
universitar și vom face efor
turi pentru construcția unor 
noi facultăți, a unor noi insti
tute. Ața cum am spus ia în
ceput, societatea socialistă, so
cietatea comunistă, trebuie că 
fie rodul a tot ceea ce a creat 
mai bun mintea omenească; 
avem nevoie de oameni înar
mați cu tot ceea ce este mai 
nou în știință și cultură pentru 
a făuri societatea comunistă 
in România, (aplauze vii 
urale).

Așa după cum știți, ne în
grijim de condițiile de viață 
ale studenților. Căminele con
struite sînt o dovadă, faptul 
că circa 60 la sută din stu
denți primesc burse, mărite in 
primăvară cu circa 15—20 Ia 
sută, reprezintă iar o dovadă 
a grijii pe care partidul și gu
vernul o acordă condițiilor de 
învățătură pentru tineretul pa
triei noastre. Sîntem convinși 
că și tineretul va răspunde 
mîine, prin munca sa. griji și 
eforturilor pe care le face po
porul nostru pentru a-1 ajuta 
să învețe, (vii aplauze).

Cunoașteți preocupările par
tidului și guvernului pentru 
perfecționarea multilaterală a 
procesului de învățămint, pen
tru ridicarea nivelului, îmbo
gățirea conținutului și îmbu
nătățirea orientării acestuia. 

Directivele Comitetului Cen
tral al partidului, prevederile 
noii legi a învățămîntului, 
adîncesc caracterul democra
tic al învățămîntului din Ro
mânia, asigură exercitarea 
dreptului la învățătură tutu
ror cetățenilor, fără deosebire 
de sex, naționalitate sau cate
gorie socială, reflectă deplina 

egalitate de care se bucură oa
menii muncii din patria noas
tră. (aplauze). Noua lege pre
vede măsuri de o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea 
școlii noastre la nivelul exi- 
gențelor actuale, pentru lega
rea mai strînsă a pregătirii, 
universitare de nevoile activi
tății practice, de realizările 
avansate ale științei și tehnicii, 
încă din acest an universitar 
prind viață o serie de preve
deri importante ale directive
lor Comitetului Central și ale 
legii învățămîntului. Elabora
rea noilor planuri de învăță
mint ți programe de cursuri, 
încadrarea mai bună cu per
sonal didactic a catedrelor, în
ființarea Institutelor de sub- 
ingineri, îmbunătățirea condi
țiilor generale de studiu, vor 
spori fără îndoială eficiența 
învățămîntului superior, apor
tul său la formarea cadrelor 
necesare economiei, științei și 
culturii. Pornind de la faptul 
că este necesar să se acorde o 
mai mare răspundere corpului 
profesoral — corespunzător 
preocupară generale a parti
dului ți guvernului nostru de 
a atrage toate categoriile de 
cetățeni Ia conducerea acti
vității economice ți sociale — 
prin lege s-a hotărât constitui
rea senatelor și consiliilor pro
fesorale. investite cu largi a- 
tribuții în organizarea și con
ducerea activității universi
tare. Alegerea rectorilor și 
constituirea consiliilor repre
zintă un moment de seamă în 
...a noastre superioare.

Noi așteptăm «ie la aceste in
stituții de conducere colectivă a 
învățământului superior rezul
tate bune, în sezsul ca ele să 
dezbată și să stabilească mă
suri concrete privind perfec
ționarea contin uă a procesului 
instructiv și educativ. Cadrele 
didactice vor îndeplini atri
buții mdtflateraie în condu
cerea învățămîntului nostru. 
Trebuie să asigurăm în prac
tică acordarea unei indepen
dente și autonomii largi aces
tor forări, fără să ne fie teamă 
că profesorii nu vor ști să 
folosească aceste «drepturi. 
Având deplina convingere că 
in învățământul superior lu
crurile vor merge din ce in 
ce mai bine, urăm noilor or
gane de conducere colectivă 
succese tot mai mari în acti
vitatea lor. (aplauze vii, pre
lungite).

In instituirea acestor organe 
colective am pornit de la fap
tul că și studenții trebuie să 
participe, alături de profesori, 
la elaborarea și «discutarea mă
surilor privind activitatea ge
nerală, socială și culturală din 
învățământul superior, la asi
gurarea condițiilor corespun
zătoare de învățătură și de 
viață ale studenților. In sena
tele ți consiliile universitare 
vor participa și reprezentanții 
studenților, aceasta fiind o 
formă democratică de atra
gere a tineretului nostru stu
dențesc la perfecționarea con
tinuă a învățămîntuluî. A- 
ceasta va fi totodată și o 
școală pentru studenți. care-i 
va ajuta să învețe cum să 
conducă și să acționeze mîine 
cind ei înșiși vor fi puși în 
situația de a adopta hotărâri 
«de sine stătătoare (aplauze 
entuziaste).

Toate aceste măsuri pun în 
fața cadrelor didactice, a stu- 
dențimii, sarcini de mare răs
pundere. In condițiile profun
dei revoluții tehnico-știihțifi- 
ce mondiale, ale ritmului ex
traordinar de multiplicare a 
cunoștințelor științifice, este 
necesar, mai mult ca orîcînd, 
să ne preocupăm ca întregul 
proces de învățămint să încor
poreze rapid cuceririle avan
sate ale științei ți tehnicii mo
derne. Să dezvoltăm prin toa
te mijloacele interesul studen
ților pentru o largă și compe
tentă informare științifică, 
pentru o gândire creatoare, 
pentru o muncă asiduă în ve
derea însușirii tezaurului ine
stimabil al științei ți culturii 
contemporane. Trebuie să le
găm și mat strîns învățămân
tul de viață, de problemele 
actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării societății, de cerin
țele multiple, tot mai variate 
pe care le ridică construcția 
socialistă. Nu trebuie să 'uităm 
nici o clipă că studentul de 
astăzi este inginerul, omul de 
știință, profesorul, omul de 
cultură de mîine. căruia tise 
vor încredința atribuții de răs
pundere în producție, în cer
cetare, în administrația de 
stat, în cultură, în ocrotirea 
sănătății și în alte domenii de 
activitate. Aceste atribuții vor 
putea fi îndeplinite cu atît 
mai bine, cu cît pregătirea de 
azi se va face în strînsă legă
tură cu descoperirile cele, mai 
noi, cu cerințele și problemele 
practicii actuale. Cu cît învă- 
țămîntul nostru va fi mai 
strîns legat de viață, cu atît 
mai eficient și mai rapid se 
vor integra în. producție, noile 
promoții de specialiști, cu atît 
vor putea să aducă ele.o con

tribuție mai mare, mai folosi
toare la dezvoltarea României, 
la bunăstarea-întregului popor 
român (aplauze și urale).

In . condițiile de astăzi nu 
este posibil să vorbești de 
crearea unui intelectual cu 
înalte calități științifice și mo
rale fără a pune cu stringență 
problema însușirii cunoștințe
lor politice, fără dezvoltarea 
și îmbunătățirea învățămîntu
lui social-politic. înțelegerea 
justă a dezvoltării sociale, a 
evenimentelor care au loc în 
lume, a tendințelor societății, 
nu este posibilă fără a stăpîni 
știința cea mai înaintată des
pre lume și viață, concepția 
proletariatului, materialismul 
dialectic și istoric, fără cu
noașterea metodei de cerce
tare și de gîndire -a marxism- 
leninismului — călăuza și fa
rul progresului întregii ome
niri «aplauze puternice, pre
lungite).

Avem deplina convingere că 
întregul corp profesoral uni
versitar. întregul nostru tine
ret studențesc nu vor precu
peți nici un efort pentru a asi
gura înfăptuirea programului 
de dezvoltare a învățămîntu
lui în patria noastră. Sîntem 
convinși că anul universitar 
care începe astăzi va marca 
noi succese in dezvoltarea mul
tilaterală a învățămintului din 
România.

In activitatea de perfecțio
nare a învățămintului, doresc 
să remarc rolul important pe 
care îl au comuniștii, organi
zațiile de partid din facultăți 
și institute. Rezultatele pe care 
le avem în Capitală, ca și în 
întreaga țară, sînt o dovadă 
că organizațiile de partid de 
Ia Universitate, din institute, 
joacă un rol important în ri
dicarea calității învățămîntu
lui, aceasta fiind menirea lor 
principală. Sîntem convinși 
că ele își vor îndeplini în bune 
condițiuni și în viitor această 
sarcină, că vor fi urmate in 
această activitate de tot 
corpul nostru profesoral, de 
întreaga noastră studențime 
(aplauze puternice, prelungite)

In viața facultăților noastre, 
un rol important au organiza
țiile de tineret, atît Uniunea 
Tineretului Comunist, cît și 
asociațiile studențești, care mi 
se pare că unesc aproape în
treaga studențime. Doresc să 
exprim convingerea că, sub 
conducerea partidului, atît 
U.T.C.-ul cît și asociațiile stu
dențești, vor acorda tot spriji
nul cadrelor didactice, își' vor 
aduce contribuția activă la dez
voltarea învățămintului, la for
marea unor cadre cît mai bine 
pregătite, a unor buni specia
liști, și a unor buni cetățeni ai 
patriei, gata în orice împre
jurări, atît la bine, cît și la 
rău, să servească cu devota
ment și abnegație cauza po
porului, cauza socialismului, 
(aplauze, urale).

Dragi tovarăși,

Aș dori să subliniez aici, în 
fața profesorilor și studenți
lor din București, că întreaga 
politică a partidului și statu
lui. nostru este pătrunsă de o 
profundă responsabilitate pen
tru mersul construcției socia
liste în România și pentru ca
uza generală a socialismului 
ți păcii. Noi considerăm că asi- 
gurînd înaintarea tot mai fer
mă a României pe calea so
cialismului, dezvoltând indus
tria, agricultura, știința, învă- 
țămîntul, ridicând nivelul de 
viață al poporului, ne îndepli
nim o înaltă îndatorire față de 
poporul nostru, o sacră înda
torire națională. In același 
timp procedînd astfel ne înde
plinim și o importantă îndato
rire internațională, pentru că 
noi știm că numai în măsura 
în care fiecare țară socialistă 
este mai puternică, obține 
succese tot mai mari în fău
rirea vieții noi, se întărește 
forța lagărului socialist, se ci
mentează unitatea, se asigură 
triumful socialismului și păcii 
în liime (aplauze, urale).

Sîntem preocupați în mod 
deosebit de găsirea căilor pen
tru înlăturarea încordării și 
neînțelegerilor existente astăzi 
între statele socialiste. Consi
derăm că trebuie făcut totul 
pentru a ajunge la restabilirea 
încrederii între țările frățești, 
la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și a colaborării din
tre ele. Pornim de la faptul 
câ fiecare partid, fiecare gu
vern, fiecare popor, poartă ele 
însele răspunderea pentru asi
gurarea construcției socialiste 
în țara respectivă și că trebuie 
manifestată cea mai deplină 

încredere în oapaeitatea lor 
de a asigura > triumful socia
lismului. Totodată, conside
răm că întărirea colaborării 
internaționaliste' dintre parti
dele și țările socialiste are o 
importanță deosebită pentru 
accelerarea construcției socia
lismului în fiecare țară în 
parte, pentru victoria cauzei 
socialismului și păcii în în
treaga lume, (aplauze puter
nice).

Concepția marxist-leninistă, 
orinduirea noastră socială, țe
lurile comune, ne obligă să 
facem totul pentru a găsi 
căile care să ducă la întă
rirea unității. Noi considerăm 
că manifestarea internaționa
lismului socialist, în condițiile 
existenței mai multor țări so
cialiste, presupune să se por
nească în primul rînd de la 
respectul independenței și su
veranității fiecărui partid și 
stat, de la egalitatea în drep
turi, de la întrajutorarea to
vărășească. Manifestarea in
ternaționalismului socialist 
presupune ca țările socialiste 
să-și acorde ajutor reciproc, 
in aceste condiții, în dezvol
tarea economică și socială, fă- 
cînd schimb de experiență, și 
asigurînd ca fiecare popor, fie
care partid să-și poată mani
festa din plin forța și capa
citatea sa creatoare. In aceas
ta își găsește cu adevărat ex
presia internaționalismul so
cialist (aplauze puternice, pre
lungite).

Sîntem preocupați pentru a 
găsi căile de întărire a uni
tății dintre partidele comunis
te și muncitorești. In condi
țiile de astăzi este o necesi
tate pentru toți comuniștii care 
gindesc cu răspundere pentru 
soarta popoarelor lor, pentru 
cauza progresului și păcii, să 
facă totul pentru a găsi căile 
întăririi colaborării și unității 
în mișcarea comunistă și mun
citorească. Numai în acest fel 
mișcarea comunistă se va pu
tea afirma din plin ca princi
pala forță socială politică a 
contemporaneității. Numai în 
acest fel ea va putea exercita 
o influență tot mai puternică 
asupra dezvoltării sociale, va 
putea asigura unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste^, pen
tru a împiedica planurile agre
sive ale imperialismului, pen
tru a asigura pacea în lume, 
(aplauze, urale). Pentru reali
zarea unității comuniștilor de 
pretutindeni trebuie să por
nim de la principiile marxist- 
leniniste, de la egalitatea în 
drepturi între partide, de la 
respectul independenței lor, al 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
linia politică, călăuzindu-se 
după adevărurile generale 
marxist-leniniste și ținînd sea
ma de condițiile concrete, is
torice, sociale, economice din 
țara respectivă, de răspunderea 
pe care o are față de pro
pria clasă muncitoare, față de 
propriul popor. Tocmai por
nind de la răspunderea față 
de clasa muncitoare proprie, 
față de propriul popor, poți 
dovedi și răspunderea față de 
clasa muncitoare internaționa
lă, față de popoarele din în
treaga lume. Numai ținînd 
seama de aceste laturi indiso
lubile se poate vorbi de ma
nifestarea plenară a interna
ționalismului proletar în lupta 
pentru socialism, pentru pace, 
pentru progres în lume, (vii 
aplauze).

In acest spirit, după cum 
știți, a acționat și acționează 
partidul nostru. Principiile 
elaborate de Congresul al 
IX-lea, de Conferința Națio
nală, reafirmate de Marea A- 
dunare Națională în sesiunea 
de acum un an și în sesiunea 
«lin august anul curent, consti- 
.tuie direcțiile de neclintit ale 
politicii noastre internaționale. 
Ca și pînă acum, vom face 
totul pentru a ne aduce con
tribuția la întărirea unității 
țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste, a tuturor forțelor 
antiimperialiste. Ne vom în
deplini îndatorirea noastră de 
detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești, al 
mișcării antiimperialiste mon
diale. (aplauze, urale prelun
gite).

în același timp, noi pornim 
în politica externă de Ia faptul 
că în lume există un număr 
mare de state cu altă orîhr 
duire socială. Considerăm că 
este necesar să acționăm con
tinuu pentru dezvoltarea co
laborării și prieteniei cu aceste 
state, pentru a he încadra ac
tiv în diviziunea internațională 
a muncii, cît și în întreaga 
activitate politică mondială. 
Numai asigurînd relații largi 
de colaborare cu toate statele 

lumii, putem crea condiții pen
tru triumful păcii și progre
sului pe planeta noastră (*- 
planșe puternice). Desigur, pu
nem la baza acestor relații 
principiile care se afirmă tot 
mai puternic pe arena mon
dială — ale egalității în drep
turi, neamestecului în tre
burile interne, respectul in
dependenței și suveranității 
naționale. Noi considerăm că 
fiecare popor, mare sau mic, 
poartă răspunderea pentru 
soarta păcii și trebuie să 
acționeze intens pentru a 
contribui ca atît în Europa, 
cît și pe întregul glob pămîn- 
tesc, să se organizeze o lume 
în care să fie exclusă folo
sirea forței, în care fiecare 
națiune să-și poată valorifica 
din plin potențialul material 
și spiritual, în care nimănui 
să nu-i fie frică că va deveni 
victima unei agresiuni impe
rialiste (aplauze, urale).

Militînd în acest spirit, noi 
am cîștigat, după cum știți, 
mulți . prieteni în Europa și pe 
toate continentele. Considerăm 
că în acest fel ne-am adus o 
contribuție prețioasă la cauza 
destinderii în lume. Mai mult 
decît pînă acum, astăzi es»e 
necesar să intensificăm aceste 
eforturi, să dezvoltăm legătu
rile cu statele europene, să gă
sim căile pentru continuarea 
cursului destinderii, pentru în
făptuirea securității în Europa. 
Noi considerăm că continentul 
nostru, care a dat atîtea 
valori remarcabile civiliza
ției omenești, dar care a 
generat și războaie nimici
toare, trebuie să-și unească 
eforturile pentru a asigura 
condiții de dezvoltare liberă, 
independentă, de bunăstare și 
fericire pentru fiecare popor. 
In acest fel Europa va con
tribui la pacea întregi lumi 
(vii aplauze).

știm că sînt probleme greu 
de rezolvat, dar trebuie să se 
pornească de la realități, de 
Ia schimbările petrecute în 
Europa după război, de la exis
tența celor două state germa
ne. Se impune, deci, necesi
tatea recunoașterii Republicii 
Democrate Germane, necesi
tatea stabilirii relațiilor diplo
matice cu. ambele state ger
mane, crearea condițiilor pen
tru participarea. lor la rezol
varea . pozitivă a problemelor 
europene. Este necesar, de a- 
semenea, să se pornească în 
crearea securității europene 
de la recunoașterea granițe
lor existente, de la angaja
mentul . tuturor statelor de a 
nu încerca schimbarea aces
tor granițe. Iată imperative ce 
se impun în momentul de față 
pentru a deschide calea secu
rității și păcii îti Europa. (*- 
plauze).

Noi Bîntem conștienți că'în 
lume sînt forțe care vor să 
împingă omenirea spre perioa
da trecută a războiului rece, 
că cercurile imperialiste, re
vanșarde, ar dori să înveni
neze atmosfera internaționa
lă, să-și pună în aplicare pla
nurile agresive. In lume există 
însă forțe uriașe care dacă 
vor acționa unit .pot împiedica 
planurile imperialismului, pot 
asigura pacea popoarelor. Ro
mânia, poporul român, parte 
integrantă a forțelor păcii, vor 
acționa cu toată forța pentrii 
apărarea și consolidarea păcii 
și securității internaționale, 
(aplauze).

Am considerat necesar ca la 
deschiderea anului universi
tar în Capitală și în întreaga 
tară să reamintesc citeva din 
problemele politicii interne și 
externe a partidului și guver
nului țării noastre pentru z a 
face o legătură și mai strînsă 
între activitatea învățămîntu
lui și preocupările generale ale 
țării noastre. Nu există nici 
în construcția internă, nici în 
viața internațională probleme 
ce pot fi judecate izolat; ele 
constituie un tot unitar. înțe
legerea constanței politicii 
partidului și guvernului nostru 
vă va ajuta și în învățătură și 
vă va ajuta-să înțelegeți mai 
bine de ce trebuie să folosiți 
intens posibilitățile pe care le 
aveți pentru a vă pregăti ca 
mîine să serviți cu, toate for
țele voastre făurirea destinu
lui luminos al poporului nos
tru, înflorirea națiunii noastre 
socialiste (aplauze, urale).

Dați-mi voie ca, în încheiere, 
să adresez încă o dată între
gului corp didactic din Bucu
rești. din întreaga țară, între
gii noastre studențimi urări 
de noi și, noi succese, să vă 
doresc tuturor, dragi tovarăși 
profesori, multă sănătate 
vouă, drar' mei prietea^H | 
neri, mul fericir^^H’
fur r . . - , , . |
proiuncis-c “ . ■ is
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s-au adunat zeci de mii de ti
neri pentru a participa la mi
tingul consacrat deschiderii 
nâului an de iavățămint uni
versitar, este o adevărată re
vărsare de entuziasm. Aici, in 
piața străjuită de statuile lui 
fțihai Viteazul, primul făuri
tor al unității noastre națio
nale, și a trei dintre marii das
căli ai școlii românești : Ion 
Heliade Răclulescu. Gheorghe 
Lazăr $i Spiru Haret, studen
ții bueureșteni își exprimă 
astăzi din nou hotărirea ne
strămutată de a învăța cu sir- 
guință și pasiune, pentru a 
adăuga, prin munca lor, noi 
străluciri glorioaselor pagini 
âle istoriei, științei și culturii 
românești, 
constructori de nădejde ai so
cialismului și comunismului 
în patria noastră.

Cuvintele scrise pe nume
roasele panouri, lozincile scan
date de mii și mii de glasuri,

re- 
tine- 
fată

pentru a deveni

exprimă dragostea și 
cunoștința fierbinte a 
retului nostru studios _
de partid și conducătorii săi. 
pentru grija părintească ce 
le-o poartă, pentru înțelepciu
nea cu care le călăuzește pașii, 
edueîndu-i în spiritul iubirii 
de țară, al răspunderii pentru 
destinele ei de'mîine.

La ieșirea din clădirea Uni
versității, studeiiy.i fac tovară
șului Nicolae Ceaușescu și ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat o puternică și vibran
tă manifestație de dragoste ș: 
atașament. Fluturînd buchete 
de flori, steaguri și eșarfe, stu
denții formează un adevărat 
Culoar prin care trec conducă
torii partidului și statului. 
Spre ei se întind sute de bra
țe, zeci de studente ie presa
ră drumul cu petale de flori.

Tovarășul Nicoiae Ceaușesc . 
și ceilalți conducători de part:a 
și de stat răspund cu căldură 
entuziastei manifestații pe ca
re o fac studenții.

Noi urale și aclamații r.es- 
fîrșite izbucnesc la apariția 
conducătorilor par: / iui < 
statului în balconul clădir 
Ministerului Comerțului Ex
terior. Minute în șir. tinerii 
scandează numele scumpe a.e 
patriei și partidului.

Deschizi nd mitingul, acad. 
Ștefan Bălan, ministrul ir.- 
vățămîntului, a exprima., 
în numele corpului didac
tic universitar și al studen
ților, în numele tuturor parti- 
cipanților la această sârbă, oa
re. marea bucurie de a avea 
în mijlocul lor pe conducător 
de partid și de stat in frunte 
cu tovarășul Nicolae Cea^s* 
daplina recunoștință per 
prețuirea pe care partid ui 
statul o acordă școlii s: si 
tohilor ei, pentru dragostea « 
grija ce o poartă tineretul . 
patriei noastre.

Anul universitar pe care 
deschidem astăzi — a spus 
vorbitorul — înscrie în evolu
ția învățămintului superior 
din țara noastră îneeputui unei 
etape de mari înnoiri. Directi
vele plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român din aprilie privind dez 
voltarea învățămintului și Le
gea învățămintului, adoptată 
de marea Adunare Națională, 
documente programatice de 
mare însemnătate, așează în- 
vățămîntul de toate gradele pe 
baze moderne, creează premi
sele necesare pentru ridicarea 
școlii la nivelul exigențelor 
impuse de progresul științei si 
culturii, de construcția socialis
tă în țara noastră. Sub îndru
marea permanentă a partidu
lui, se desfășoară în întregul 
învățămînt o muncă intensă 
pentru înfăptuirea directivelor 
aprobate de plenară. Progra
mul de perfecționare a școlii 
de toate gradele se integrează 
în politica consecventă mar- 
xist-leninistă promovată și în
făptuită neabătut de partidul 
nostru în toate domeniile. La 
această politică înțeleaptă, ex
presie a intereselor și aspira
țiilor tuturor cetățenilor patri
ei, își dau adeziunea unanimă, 
împreună cu întregul nostru 
popor, toți slujitorii școlii, tot 
tineretul studios.

Sîntem conștienți cu toții — 
profesori și studenți — că în 
noul an universitar îndatoriri
le noastre devin mai ample, 
de mai mare răspundere. La 
început de an universitar — a 
spus în încheiere vorbitorul — 

numele corpului didactic și 
studenților, vă asigur, iubi- 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
vom realiza cu entuziasm 
fermitate sarcinile ce ne re-

marea atenție ce se acordă in
struirii tineretului, perfecționă
rii învățămintului ia Români* 
socialistă.

Prin grija partidului începem 
anul universitar tot mai bine 
înzestrați, a subliniat în conti
nuare vorbitorul. In laboratoa
re se află instalații și aparate 
noi. Avem, noi-cămine ți can
tine. la cane studenții din 
generația mea nici nu puteau 
visa. Ni se umple inima de 
bucurie privind lăcașul mir.dru 
care se înalță pentru noi. Stă- 
piniți de adine* emoție ce ne-a 
produs-o vizita dumneavoas
tră. iubite tovarășe Oaușescu. 
studenții, cadrele didactice, toți 
cei care muncesc in Instictru: 
pelitehnio din București vă 
încredințează că vor să poarte 
tot mai sus făclie aprinsă de 
înaintași, să o facă sâ strălu
cească pînă departe, și ia lu
mina ei să plămădească fău
rari de tehnică și știință, zidi
tori a: socialismului ți comu
nismului.

în continuare a luat c-avfn- 
tul prof. dr. docent Marin 
Lupa, rectorul Academie :• 
s ud:: economice:

Vizi*a conducă’orilor ce 
partid și de stat in cursul a- 
cestei dimineți în unele insti
tuții de invățâmînt super cr 
(fia Bu rarest', tetre care «: 
Academia ce studie eeor.eem- 
ce — a spus vorbitorJ — ca si 
înalta participare cu care este 
onorat acest ins-.fleț.t miting 
este încă o expresie depLm 
roncl'Hier.tă a preocupări: sta- 
■ornice pe care partidul 
o poartă propă«;rii iavă'ă-

g ararea pnme.or jar 
muncă patriot: ță : „î 
Im nu trebeie 
mrtodată. tovarășa i 
fiu unm poper .are 
Lber ți stăpir. pe

Sîr.ter

unate condicii de

ior, ca și

vorbitorul — roiul orear.izații- a 
lor de tineret din facultăți și " 
institute a căpătat semnificații 
și dimensiuni noi. Recenta con- 
sacrare a dreptului organiza
țiilor noastre de a fi reprezen- A 
tate ir. consiliile profesorale ți 
Senatele universitare se în- _ 
scrie în preocuparea ampU V 
de sporire a atribuțiilor Uni"- 
r.ii Tineretului Comunist și a — 
Asociațiilor Studențești în re- W 
zoivarea problemelor privind 
perfecționarea învățămintului 
superior, ir. aplicarea măsuri-W 
lor de îmbunătățire a condiții
lor de studiu și de viață ale

Făcindu-mă exponentul stu- 
de-■urnii din Capitală, vă asi- a 
gr.-, iubite tovarășe Nicolae ™ 
Ceaușescu. de adeziunea noa
stră deplină față de politica 
partidului și statului. Vă mul- " 
țumim din inimă pentru grija 
pe care o manifestați pentru A 
formarea ți dezvoltarea tinere- ”

(Urmare din pag. l-a) 
dagogi, pe cînd adică 
va fi și școala școa
lă, statul stat și o- 
mul om, precum e 
în toată lumea, iar 
nu cum e la noi — 
adică ca la nimeni, 
unde găsești în cer
curile eele mai înal
te oameni ce trăiesc 
în veșnică dușmănie 
cu gramatica, necum 
cu alte cunoștințe 
sau cu dreapta jude
cată..."

Nu vreau să profit 
de girul celui mai 
mare scriitor al țării 
noastre pentru a mai 
condamna 
istoria 
o dată pentru tot
deauna, 
spus că, mai presus 
de toate, acestor oa
meni care ne conduc 
astăzi le-a fost dă
ruită, în primul rînd, 
dragostea față de

ceea ce 
a sancționat
dar trebuie

Patria noastră, pe 
care ei o exprimă 
prin cea mai înaltă 
responsabilitate, în 
numele întregului 
popor. Ei ne conduc 
spre ziua noastră de 
mîine. Către acea zi 
de mîine se îndreap
tă toate gîndurile 
celor de astăzi, cu 
grija pe care o pune 
pe umerii noștri toc
mai acest 
ști, a 
Umăr 
toate 
bului, 
pul 
ce 
deauna cel mai bun. 
poporul român luptă 
pentru un loc mai 
în față pe scena lu
mii. Orice biruință, 
aici, este o biruință 
a Omului de pretu
tindeni, așa cum l-au 
conceput bătrîniî pa
triarhi ai socialis-

viitor. A 
face, a realiza, 

la umăr cu 
națiunile glo- 
cu handica- 

unni trecut 
n-a fost tot-

muluî. Gestul de & 
da învățăturii locul 
cuvenit într-o socie
tate care, prin forța 
lucrurilor, devine de
pozitara unor cunoș
tințe vaste, trebuie 
salutat ca atare și 
prețuit mai întîi de 
cei cărora li se a- 
dresează.

O făclie neobosită 
arde în toate sălile 
de curs. Minți agere 
de tineri români se 
pregătesc pentru o 
izbîndă ce se între
vede încă de pe a- 
cum, pentru că mun
ca n-a lăsat pe ni
meni nerăsplătit. A- 
cest partid, care 
prețuiește știința și 
îi înlesnește drumul 
către fiii săi, prin 
burse, palate și la
boratoare, profesori 
și legi avantajoase, 
știe din vechile pa
gini că nimic nu ucide

un popor decît indi
ferența pentru insti
tuțiile sale, cum acria 
același Eminescu.

In ceasul cînd pri
mele voci de maeștri 
ai literelor și-ai al
chimiei materiei ră
sună sub tavanele 
proaspete ale noilor 
săli de ctirsurî, gîn
dul meu se îndreap
tă spre marii învă
țători ai națiunii 
noastre, spre cei 
ce-au purtat pe dru
muri de țară, în saci 
peticiți, hîrțoaga 
strămoșească de în
vățătură, spre binele 
și luminarea minți
lor românești. Lulnd 
un loc de neuitat în 
memoria noastră, a- 
fectivă, ei sînt pre- 
eenți la deschiderea 
solemnă a noului an 
universitar.

Acest îndemn tt 
continuăm.

INFORMAȚII
Marți s-a încheiat în Ca

pitală colocviul internațional 
U.N.E.S.C.O., consacrat proble
melor actuale ale predării mate
maticii în învățămîntul mediu și 
superior din țările europene. In 
cadrul lucrărilor, care s-au des
fășurat timp de o săptămînă, 
specialiști din 23 de țari europe
ne au prezentat peste 40 de ra- 

£ poarte și comunicări. Participanții 
au adoptat, în unanimitate, con
cluziile și recomandările coloc- 

£ viului, privind aspectele cele mai 
importante ale modernizării învă- 

________ _____ țămîntului matematic în școlile 
nostru popor, la înflo- A de toate gradele.

In cadrul „Săptămînii teh
nicii franceze1' ce se desfă
șoară în Capitală între 1 și 8 
octombrie, marți la amiază, 
în pavilionul E din Complexul 
de expoziții din Piața Scînteii, 
s-a deschis o expoziție fran
ceză de specialitate. în cadrul 
căreia aproape 60 de firme și 
întreprinderi din Franța pre
zintă — pe o suprafață de 
circa 1 000 mp — produse ale 
industriei metalurgice, elec
trice și electronice, siderur
gice, diverse mașîni-unelte, 
produse chimice etc.

La inaugurarea expoziției a 
participat Andr£ Bettencourt, 
ministrul industriei al Franței. 
Au participat, de asemenea, 
Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de ma- 
șini, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere și instituții 
economice, oameni de știință 
și cultură, ziariști. Erau de 

ț față Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București, 
precum și șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bu
curești și alți membri ai cor
pului diplomatic.

S-A ÎNAPOIAT DE IA ROMA
roembr 
Execu- 
P.C.R,

Mănescu și Mihai Gere, 
supleanți al Comitetului 
tiv, secretari ai C.C. al 
Ghizela Vass, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Vasile Potop, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
La plecarea din Roma, pe ae

roportul „Leonardo da Vinci** 
delegația a fost salutată de Gian 
Carlo Pajetta, membru al Birou
lui Politic și al Direcțiunii P.C.I-, 
Alfredo Reichlin, membru al Di
recțiunii P.C.I., Guido Cappello
ni, membru al C.C. al P.C.I., se
natorii Franco Moranino și 
I. Piva, membri ai C.C. al P.C.I-, 
Mario Stendardi, șeful sectoru
lui țări socialiste din secția ex
ternă a P.C.I.

Au fost prezenți Cornel Bur
tică, ambasadorul 
Roma, și membri

tului universitar. Pătrunși 
ce sensul profund al răspunde
rilor ce r.e revin, ne exprimăm 
hotărîrta nestrămutată de a 
învăța cu sirguință și pasiune, 
sub îndrumarea eminenților 
r.oștrf dascăii. doved!ndu-ne 
astfel recunoțtința și devota
mentul cu care înțelegem să 
contribuim, împreună cu în
tregul a _ ' _
rirea și înălțarea patriei.

Primi: cu puternice și înde- A 
lungi aplauze, cu entuziaste 
-■ale st ovarii, a luat cuvîntul » 
:ova-i= j; Nicolae Ceaușescu. 9 

' ivir.ta-ea secretarului ge
neral al Comitetului Central al 
Part xiuliri Comunist Român a 
fost sub'.:- ită în repetate rîn-^

secretar 
a făcut 
invitația 
Partidu-

ca

r.oas^re
care o

preiâ-r.i
tinerilor W 
politica 

a parti- A

rewere*er. ® i

Marți seara a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, An- 
dr£ Bettencourt, 
dustriei Franței, care
tat țara cu prilejul 
..Săptămînii tehnicii 
la București.

Marți după-amiază i-a înapo
iat de la Roma delegația Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, 
al C.C. al P.C.R., care 
o vizită în Italia la 
Comitetului Central al 
lui Comunist • Italian.

Din delegație au mai făcut par
te Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R., Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R., Dan 
Marțian, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Nicu Bujor, șef de sector la C.C. 
al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Manea

COMUNICAT

României la 
ai ambasadei. 

(Agerpres)

<u privire la vizita delegației 
Partidului Comunist Român

în 
al 
te 
că 
și 
vin pentru a contribui la pro
pășirea școlii românești, la în-‘ 
florirea României socialiste.

fn- cuvîntul său, prof. cir. ing. 
George Bărănescu, rectorul in? 
stitutului politehnic din Bucu
rești. a spus : în această zi de 
sărbătoare a vieții universita
re, gîndul nostru dinții se în
dreaptă eu stimă și căldură 
către partid., către conducerea 
lui, cărora le aducem din adîn- 
cui inimii prinos de recunoș
tință pentru preocuparea per
manentă consacrată dezvoltării 

văță-mîntului nostru superior.
. permanenta grijă cu 
i’tem înconjurați.
u~le Comitetului Cen- 

“ Ridului Ctympflfst 
hfcge a învăță- 
■âză încă o dată

r.ifesțarea entuziastă a t.aere- 
uiiiti studios pantcipant la mi
ting confirmă d in nou unitatea 
— durată din aliajul fin • 
trainic al dragostei și devota
mentului — care există intre 
conducerea de partid și po
por, intre partid ți tinăra ge
nerație.

Cer îngăduința să menționez 
că pentru noi, economiștii, 
deschiderea acestui an univer
sitar coincide cu aniversarea, 
pe căre o vom sâ-băteri In no
iembrie. a unei jumătăți de 
secol de la absolvirea primei 
promoții de economiști.

Amintind că începutul nou
lui an universitar găsește A- 
cademia de studii' economice 
in al doiiea an de înnoire a 
structurii sale organizatorke 
și a perfecționării conținutuiu: 
orocesului de invâțărr.înt, ș: el 
atei se află te curs de des
fășurare construcția a âooâ 
noi localuri de ir.vâțămtr.t. 
vorbitorul a menționat că toa
te aceste realizări sir.t datorai* 
grijii și sprijinului Comitetu
lui Central, personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Exprimind profunda noastră 
recunoștință pentru tK mea ce 
partidul și statul nostru au fă
cut și fac pentru promovarea 
învățămintului ți pentru spri
jinirea instituției noastre, 
corpul profesoral și ștuden’.-: 
Academiei de studii economi
ce reafirmă adeziunea lor de
plină la principiile de bază ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
principii care reflectă intere- 
se’.e vitale ale poporului ro
mân. ale cauzei socialismului 
și păcii în lume — a spus in 
încheiere vorbitorul.

A luat apoi cuvîntul prof 
dr. docent Dumitru Berci», 
decaiiul Facultății de istorie. 
Sentimentul pe care îl încer
căm în această zi — a sp is 
vorbitorul —r cîr.d se deschid 
porțile universități: spre care 
se îndreaptă un tineret entu
ziast. crescut sub soarele eaM 
a! patriei socialiste, este senti
mentul curat a! tuturor sluji
torilor acestei Alma Mater, ca 
sâ poată împărați unor noi 
generații tradițiile de muncă, 
de progres și de adevăr ale ști
inței și culturii românești 
Grija permanentă a partidului 
nostru pentru perfecționarea 
învățămintului de toate gra
dele a dus la ridicarea neîn
cetată a nivelului pregătirii

gerea că 
□erea pe tare ■■e-am e- 

s mrt-a de a deveni buni .ce
tățeni. bani specialiști, demni 
de o patrie frumoasă ți liberi 
imp lets tă cu datoria de a tn- 
mrr-a omului munca -castră. o 
• om duce la bun sfirțit.

Ne angajăm in fapt Comi
tetului Central, a drmr.eavoas- 
tri. iubite tevarășe Nicolae 
Ceanșejea, să răsțrrr.detn grijii 
zâmntețt: a paraduiie pnn e- 
forturi sporte ia învățătură. 
^~~tr-o participare deplină Ia 
meta de L~Sorir» a națiuni: 
■ lastre socialiste.

Eveniiwei tul sărbătoresc care 
xaă an de an. In pr.ma ri 

a lunh 1< octombrie, lumea 
imfitaat-elor — a sprs stu- 
cșrrid Train Aurite de la In
stitute! pei.teăiaâe. președinte
le CearTiui-a Uniar.ii Asocia- 
—cr SPoder.țucr din Bucu
rești — reprezifă pentru noi 
țm prilej de setsfacți: ți Ita- 
jimiri, sdabotic încununat as
tăzi de prezența conducerii de 
partid țî de stat, de bucuria 
fe a a-.ea Ir. mijlocul nostru 
pe tovarășe: ’T-miae CeaușOscm.

Notd an ’rrjversftar își des- 
eMde porriie ftitr-tm moment 
de adine, semr.iScatîi. and 
«coala noastră superioară se 
eflâ te pEn proces de moder
nizare n perfecționare pe baza 
Directirefar Cmui teiului Cen
tral al Partidului ți a Legii 
țr.-.-ătămîntuIui.

Astăzi, cind avem create toa
te condițiile pentru a ne pune 
In valoare posibilitățile de 
care dispunem, cîr.d îndatori
rile sociale corespund intru 
totul năzuințelor ți aspirați dor 
intime ale fiecăruia dintre
stntem hotărfțî să muncim cu 
nasiur.ea și strădaniile specifi
ce studenției. contribuind 
ia realizarea obiectivelor mă- 
-ețe stabilite de partid pentru 
înflorirea patriei noastre so- 
naliste.

Martori ți beneficiari direcți 
ai îmbunătățirii permanente a 
condițiilor de studii ți viață 
ale studenților, aducem prino
sul nostru de recunoștință con
ducerii de partid și de stat.

In contextul prefacerilor po 
care Ie cunoaște școala supe
rioară — a spus In continuare

1OL

slujba intereselor vitale ale 
porului italian.

La rîndul său, delegația 
mână a informat ne larg < 
pre construirea și 
societății socialiste în România, 
activitatea P.C.R. si politica in
ternă și externă a Republicii Socialiste România.

Convorbirile și schimbul de 
păreri s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, sinceră 
și de solidaritate internationa- 
îistă; ele au scos în evidență o 
largă concordanță a punctelor 
de vedere, unitatea de interese 
în lupta comună pentru reali
zarea marilor obiective ale salv- - 
gardării păcii, independenței și 
libertății tuturor popoarelor, ale 
progresului, democrației și vic
toriei socialismului în lume.

Delegațiile celor două parti
de au constatat cu satisfacție că 
vizita delegației române în Ita
lia — care a urmat vizitelor e- 
fectuate de delegații și condu
cători ai P.C.I. în România — 
a dat rezultate pozitive, confir- 
mînd utilitatea întîlmrilor bi
laterale între partidele comu
niste pentru promovarea unei 
mai bune cunoașteri reciproce 
a condițiilor concrete de lupta

• și activitate a partidelor.
Aceste întîlniri au servit în

tăririi. legăturilor de prietenie 
și solidaritate internaționalisră 
între. P.C.R. și P.C.I. si repre
zintă, în același timp, o con
tribuție pe care o educ cele 
două partide pentru depășirea 
dificultăților și divergențelor 
din mișcarea comunistă și mun
citorească internațională, pen
tru întărirea unității și coeziu
nii sale.

în lupta împotriva Imperia
lismului, care încalcă dreptul 
popoarelor și amenință pacea 
lumii, este necesar să se refa
că și. să se întărească unitatea 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale și a tu
turor forțelor antiimperialis te 
consecvent democratice și pro
gresiste.

Acest lucru va fi posibil pe 
baza principiilor de neclintit 
ale respectului deplin și efectiv 
al independenței și suverani
tății fiecărui partid, ale drep
tului său de a-și elabora de 
sine stătător linia politică, de a 
organiza și conduce lupta pen
tru transformarea revoluționară 
a societății, ale egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor ’ par
tide, ale respectului deplin al 
independenței și suveranității 
naționale a fiecărui popc-r și 
stat ; pe baza internaționalis
mului proletar, a marxism-le- 
ninismului.

Cele două 
mă deplina 
lupta eroică 
mez, cerînd _  ____ ____„
a bombardamentelor asupra 
ritoriului R. D. Vietnam,

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist I- 
talian, o delegație oficială a 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al ~ 
Central al P.C.R., a 
zită în Italia, între 
brie și 1 octombrie.

Din delegație au 
tovarășii Valter Roman, 
bru al C.C. al P.C.R., Mihai Te
lescu, prim-secretar al Comite
tului județean de partid Timiș, 
Dan Marțian, secretar al Co
mitetului municipal de partid 
București, și Nicu Bujor. șef 
de sector la C.C. al P.C.R.

La Roma, delegația P.C.R. a 
avut întîlniri cu o delegație o- 
fîcîală a P.C.I. condusă de to
varășul Gian Carlo Pajetta, 
membru al Biroului Politic al 
P.C.I. Din delegația P.C.I. au 
făcut parte tovarășii Paolo Bu- 
falini și Alfredo Reichlin, mem
bri ai Direcțiunii P.C.I., Guido 
Cappelloni, membru al C.C. 
al P.C.I., și Mario Stendardi, 
șeful sectorului țări socialiste 
din secția externă a P.C.I,

Tovarășul Luigi Longo, se
cretar general al P.C.I., l-a pri
mit pe tovarășul Virgil Trofin, 
cu care a avut o amplă convor
bire în probleme interesînd cele 
două partMe.

Delegația Comitetului Central 
al P.C.R., în timpul vizitei sale 
în Italia, s-a întîlnit, de aseme
nea, cu șefi de secții și activiști 
ai C.C. al P.C.I. ; a vizitat ora
șele Napoli. Ferrara, Ravenna și 
Genova, discutînd cu conducă
tori ai federațiilor comuniste 
respective ; a vizitat organizații 
ale P.C.I., case de cultură, co
operative ; s-a întîlnit cu pri
marii din Bologna și Ferrara.

Delegația română a fost în- 
tîmpinată pretutindeni în mod 
călduros și frățesc. Membrii 
delegației au avut, astfel, posi
bilitatea să se informeze 'și 
ia cunoștință în mod direct 
situația politică din Italia, 
sarcinile, lupta și viata P.C.I. ț 
și-au manifestat aprecierea 
față de influența si 
obținute de Partidul 
Italian în lupta sa
• • • • •

Comitetului 
făcut o vi- 
20 septem-

făcut parte 
mem-

po-
ro-

„ des- 
dezvoltarea

1
ministrul in- 

ne-a vizi- 
deschiderii 

franceze'*
și urale ne- 
a atașamer.- 
al 
de

:istă

aplauze 
expresie 

bin.te 
fațâ 

raarxist - ler.ii 
<Uai nostru, a hotârîrii lor ~ 
:• a invt:a ți sluji cu toate 
forțele tnfâptuiree acestei po- ™ 
litia izvorîte din interesele vi- 

ale poporului, ale construe- 
socialiste in patria noas- 

zri-
Irsoțiți la plecare de mii ți 

mii de tineri, conducătorii de 
partid și de stat Iți iau rămas 
bur. de Ia participanții la mi
ting. urindu-le depline succese 
la învățătură in noul an un:-^ 
••ersitar.

întregul miting dir. P ața U- 
niversității > constituit o vi-W 
zuroasă manifestare a atașa
mentului puternic al tineretu-a 

’.ui nostru studios față de" 
Partidul Comunist Român, a 
hotăririi sale, de neclintit de A 
a înfăptui politica partidului. “ 
consacrată înfloririi României 
socialiste, cauzei socialismului A 
ți păcii. w

a sosit laMarți la amiază
București o delegație a Federa
ției combatanților antifasciști 
din Republica Socialistă Ceho
slovacă, condusă de Iosef Hu- 
sek, președintele Comitetului 
Central al federației, care la in- 
vitația Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul 
antifascist, va face o vizită de 
răspuns în țara noastră.

Reportaj realizat de ADINA 
CONSTANTINESCV. MIRCEA 
IONESCU. ȘTEFAN BRATU. 
MIHAI COREȚ. MIRCEA S. 
IONESCU. SANDA IONESCl 
EMIL MARINESCU.

*
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala Gheorghe Cioară, minis
trul Comerțului exterior, care 
va face o vizită în Belgia și O- 
landa.

Ministrul român va avea în 
aeeate țări întrevederi cu perso
nalități de stat și ale vieții e- 
conomice privind dezvoltarea 
relațiilor economice între Româ
nia ți țările Benelux și va sem
na acordul comercial pe termen 
lung între țara noastră șl aces
te țări.

să 
de 
de
lor

succesele 
Comunist 
pusă în(Arerprei)

delegații își expri- 
lor solidaritate ci 
a poporului vietna- 
încetarea definitivă 

:â-
, __„__ , a

războiului dus de imperialismul 
american împotriva poporului 
vietnamez, respectarea dreptu
lui poporului vietnamez de a și 
hotărî singur soarta în confor
mitate cu aspirațiile si voință 
sa.

în condițiile actuale este ne
cesar să se unească toată efor
turile pentru a împiedica în
toarcerea la războiul rece, pen
tru continuarea procesului de 
destindere în lume, pentru în
făptuirea securi tații europene.

Delegațiile P.C.R. și P.C.I. au 
exprimat hotărîrea lor comună 
de a intensifica relațiile bilate
rale pentru o mai bună cunoaș
tere, precum și schimbul de 
experiență în diferite sectoare 
de activitate.
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SPORT Drum studen CRONICA DRAMATICĂ

• în cadrul competiției 
europene de fotbal „Cupa 
orașelor tirguri", la Gree
nock s-au intilnit in meci 
retur formațiile Chelsea și 
Morton Greenock. Fotbaliș
tii englezi au obținut victo
ria cu scopul de 4—3 (3—3). 
învingătoare și în primul 
joc (scor 5—0), echipa Chel
sea s-a calificat pentru turul 
următor al competiției.

TENTATIVA pentru <
RECORDUL... OREI '

• Pe un timp ploios și tn 
prezenta a peste 4 000 de 
spectatori, pe stadionul 
Popular din Budapesta s-a 
disputat meciul internatio
nal de fotbal dintre echi
pele de „old-boys“ ale Un
gariei și Iugoslaviei. Fos
tele glorii ale fotbalului din 
cele două țări au desfășu
rat un foc spectaculos, în
cheiat cu scorul de 2—0 
(2—0) în favoarea gazdelor. 
Cele două puncte au fost 
marcate de Szusza.

Ciclistul profesionist O- 
lle Ritter (Danemarca), 
care se pregătește să do
boare recordul lumii al orei 
deținut de belgianul Bracke, 
a stabilit un nou record 
mondial în proba de 5 km. 
în cadrul unei tentative pe 
care a efectuat-o pe pista 
velodromului descoperit din 
Ciudad de Mexico, el a re
alizat timpul de 5’ 57” 4J10.

ORIENTARE TURISTICA

Echipa masculină a Su
ediei a dștigat campiona
tul mondial de orientare 
turistici desfășurat la 14»- 
koeping. Sportivii suedezi 
au totalizat timpul de 4h 
25’ 19”. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele 
Finlandei, Norvegiei și El
veției. La feminin, primul 
loc a fost ocupat de echipa 
Norvegiei.

• Intr-un meci profesio
nist de box desfășurat la 
Brescia, greul italian Piero 
Tomasoni l-a învins prin 
descalificare In repriza a 
doua pe vest-germanul 
Jurgen Blin. Tomasoni ur
mează să-l Intilnească ofi
cial pe campionul european, 
englezul Cooper.

UN SENZAȚIONAL 
TUR CICLIST

BREVIAR OLIMPIC
R.A.U. va prezenta la J.O. 

o delegație de 52 de spor- 
tivi. Din delegație Jac parte __
boxeri, scrimeuri, ’ 
fiii, luptători, săritori 
trambulină, țintași fi 
tori de polo pe apă.

★
Intr-o declarație făcu- 

M reprezentanților presei “ 
sportive mexicane, 
norul sovietic de atletism A 
Korobkov a spus că atletul ~ 
kenian Kipchoge Keino are 
șanse să cucerească trei 
medalii de aur : la 5 000 m, 
10 OM m și 1 500 m.

4s
In cadrul unui concurs 

de verificare disputat Ia 
Victoria, «ehipa masculină 
de ștafetă a S.U-A. m pro
ba de 4X100 m plat a rea
lizat timpul de 39" 1110
Echipa a fost alcătuită din 
Greene, Pender, Smith ți 
Hines, 
proba 
a fost 
tui de

haltera- V 
de la 
juca- A

antre-

Echipa olimpică m 
de ștafetă 4X400 m 
creditată cu rtzulta- 
T 02" 5110.

5-/1 REÎNNOIT
Din inițiativa lăudabilă a 

Comitetelor județene pentru 
educație fizică și sport Bihor 
ș.i Cluj, duminică a fost reîn
noit firul tradiționalelor întîl- 
niri de fotbal între selecționa
tele școlilor generale și ale li
ceelor dintre aceste două o- 
rașe. în fața unui numeros pu
blic — în majoritate școlari și 
elevi — cele patru echipe și-au 
disputat cu multă ardoare șan
sele. La echipele școlilor gene
rale orădenii au cucerit victo
ria cu 2—1 (1—0) prin golurile 
înscrise de Bedea (min. 7) și 

.Fadik (min. 56). De la clujeni 
fi marcat Furnea (min. 40).

țese spre roadele
toamnei

Incepînd de ieri, 6 500 de studențl din anii 
I—IV ai institutelor agronomice participă 

recoltarea porumbului și legumelor
la

„LUCEAFĂRUL

Doi tineri sportivi elve
țieni au sosit la Ciudad de 
Mexico după o „excursie" 
cu bicicleta. Această „ex
cursie1 a măsurat 12 600 km. 
Autorii acestui senzațional 
tur ciclist sint 
Max Buhler și 
Nus Steiger, in 
25 de ani, care 
acum 6 luni din

timplarul 
mecanicul 
virstă de 
au plecat 
Zilrich.

O TRADIȚIE
Partida a fost plăcută, vioaie, 

cu foarte multe faze interesan
te de fotbal.

în confruntarea reprezenta
tivelor liceelor rezultatul a fost 
subordonat spectacolului fot
balistic. Deși jucătorul Mihai 
Munteanu (Cluj) a fost elimi
nat pentru lovirea intențio
nată a adversarului (min. 52), 
oaspeții au cîștigat totuși cu 
2—1 (1—0). Au înscris Kalo 
(min. 10) și I. Munteanu (min. 
76) pentru 
Miskolczi 
gazde.

clujeni și respectiv 
(min. 50) pentru

VASI1.E SERE

Harta arheologică a județu
lui Hunedoara, bogată în spe
cial în vestigii dacice și roma
ne, s-a îmbogățit în ultimul 
timp cu un nou obiectiv 
istoric deosebit de important. 
Pe raza orașului Deva a fost 
scoasă la iveală, prin săpături 
arheologice, urmele unei așe
zări rurale datind din peri
oada stăpînirii romane în 
Dacia. în stadiul actual al 
cercetărilor, (săpăturile sînt 
în curs de efectuare) s-a dez
velit un complex gospodăresc 
deosebit de amplu, compus 
dintr-o clădire centrală și un 
grup de încăperi anexe situ
ate în jurul edificiului cen
tral. Pe întreaga suprafață 
cercetată s-au recuperat, pe 
lîngă detaliile de tehnică a 
construcțiilor, un mare număr 
de piese și materiale oare a- 
jută la reconstituirea cadru
lui economic-social al gru
pului respectiv. Monedele din 
bronz, găsite în preajma fun
dației clădirii principale, da- 
tînd din vremea împăraților 
Traian (98-117 e.n.) și Ha
drian (117-138 e.n.), pledea
ză pentru ideia formării 
acestui complex de locuire la 
scurt timp după instaurarea 
puterii romane pe aceste me
leaguri.

Numeroase și variate sînt 
și vestigiile ceramice constînd

(Urmare din pag. 1)

Din alăturarea celor doi ter
meni — zestrea tehnică modernă 
și dinamismul tineresc al forței 
capabile s-o pună în valoare, 
ambii ilustrind aceeași pagină a 
industrializării socialiste — rezul
tă o relafie care exprimă preg
nant, participarea activă la pro
gresul economic al tării.

— Formarea cadrelor la toate 
nivelele ne-a solicitat un volum 
de muncă considerabil — ne 
spune tov. ing. Augustin Cordoș, 
director al Uzinelor textile. Ingi
nerii tineri au fost trimiși la spe
cializare in fără, maiștrii fiind 
recrutați Și pregătifi din rindul 
ajutorilor de maiștri cei mai buni. 
Au fost pregătifi, prin școala 
profesională, peste 1 000 de mun
citori.

Cum s-a soldat intilnirea noi
lor cadre cu tehnica nouă ?

— In momentul de fată — 
continuă interlocutorul nostru — 
nu avem nici un sortiment neren- 
tahil. Se poate considera ci faza 
„onorării obligațiilor" e încheiată. 
Odată stabilit echilibrul între po
sibilități și realizări, se întrevede 
mersul caracteristic de mișcare 
uniformă, care va face ca succe
sele să fie tot mai temeinice, 
șnai stabile.

A . .Este ora șase. Dimineața 
w n-a deschis bine ochii, soarele 

are „dinți" de octombrie.
£ Ei bine, 1» această oră mati- 

nală. curtea Institutului agrono
mic ^Nicolae Bălcescu- din 

• București zumzăia de voci ti
nerești. Grup Ungă grup, reci, 
sute de studențl — ai numărul 

• lor crește continuu, odată cu 
trecerea minutelor — Ui dea
pănă Hngi autoca-e amintirii» 

. de vacanță, ginduri. msrtU» ■ 
M Reîntâlnire mult așteptată ; în 

prima zi de an universitar dis
cuțiile au o prospețime aparte. 

A întrebările si răspunsurile pline 
de farmec nu ma* prididesc.

Autocare, gata de drum, aș- 
A teaptă la «cară. Unul, două, 

trei... a. Pe măsuri e» flecara

la un 
ioa:.a

ii i!I

1E-

I
II

Nu era chiar de tot neîn
temeiată uitarea care a aco
perit „Luceafărul- după pre
mier» din 1910. Piesa n-are 
nici grandoarea romantică a 
„Apusului de soare", nici 
violenta tragică, de sorginte 
naturalistă, 
est» mai 
ilustrativă, al ___ ,____
n-are deci* ici-colo acoperi
re în idei. Este „istoria unei 
domnii-, compusă din epi
soade juxtapusa, din conflic
te înfăuțuite dintre care 
nici unul nu se detașează 
drept conflict principal. 
Ceea ce dă plasei o oa
recare unitate de ton 
este patriotism’ll nobil, exal
tarea virtuților eroica al» 
neamului; dar aproape to
tul se exprimă la nivelul de
clarației retorice. Din acest 
motiv, chipul eroului princi
pal este, pe o bună parte 
dtn întinderea textului, mai 
palid decit al personajelor 
care poartă cu adevărat o 
temă dramatică: Genunea, 
Snail, Mogîrdici. Corbea - și 
e fatal ca acest tratament 
hiegal *ă ge resimtă tn orice 
spectacol

Nu • mai puțin Important, 
prin aceasta meritul — în 
primul rînd de ordin cul
tural — al teatrului din Bo- 
toșanl care încheie cu „Lu
ceafărul* prezentarea inte
grală, pentru prima oară 
după mai bine de 50 de ani, 
a trilogiei Iul Delavrancea. 
Jucatg. pe rtnd. și pe scena 
teatrului, dar si în decorul 
—t~ar»; șt «mantie al Cetății 
de scaun de la Suceava, cele 
tre-. drame ale Mușatinilor 
au reîntregit, prin osîrdia 
unui colectiv care-și depă
șesc a ieșea condiția modes
tă. epopeea unui veac de 
glorie a Moldovei. Omagiile 
se cuvin a fi împărțite, de 
către trupa botoșeneană. cu 
•cest admirabil om de tea
tru, regizor fecund și anima
tor entuziast care este 
Sorana Coroamă. Monta
rea ei. în decorurile de 

bogăție austeră. semn 
al pătrunderii în spiritul 
istoriei, semnate de Hris- 
tofenia Cazaci, a dat u- 
nitate unui text eteroclit,

LA TEATRUL 
DIN BOTOȘANI

a „Viforului", 
curind o dramă 

cărei patos

SORANA COROAMĂ

a

- V
STELIAN PREDA

ELHABETA PREDA

Desene de N. ANESTIN

a împărțit cu precizie accen
tele, a eliminat retorismul, 
căutlnd grandoarea în sim
plitate și înflăcărarea în to
nul firesc. Mîna experimen
tată a directoarei de scenă 
(asistată de tinărul regizor 
Eugen Traian Bordusanu) a 
jtiut, tn aceeași măsură, să 
ascundă asperitățile inerente 
ale colectivului, așa incit 
spectacolul este lipsit de hia- 
tusurile de valoare cu care 
nă-au obișnuit alte teatre 
din localități mal îndepărta
te, unde actorii nu se prea 
Înghesuie să se angajeze.

Handicapat de dificultățile 
unui rol (Petru Rareș) cu 
text mult, dar cu mai puțină 
substanță, Stelian Preda, re
marcabilul protagonist din 
„Viforul", n-a Izbutit de a- 
caăstă dată să ocolească cu 
suficientă decizie patetismul 
exterior. Unele din tiradele 
sale, mai cu seamă tn prima 
parte a piesei, au sunat 
grandilocvent; momentele 
de intimitate, de interiori
zare, de durere reținută ale 
personajului au compensat 
Insă, prin adevărul lor artis
tic, aceste neajunsuri. In Oana 
— rol pe care-1 împarte cu 
Eltsabeta Preda — Geta Ili
escu ne-a convins prin dis
creție și sobrietate. Ioana 
Ene, tînăra actriță dotată, 
evident, pentru roluri de co
chetă dramatică, a compus 
uneori excesiv ingenuitatea 
nsivă a Genune!. Farmecul 
el a fost însă indiscutabil. 
Ușor Îngroșat în șarjele ve
sele ale lui Mogîrdici, 
Gheorghe Gheorghiu a de
venit șters în ipostaza 
cumsecade a personajului. 
Foarte bun Mircea Gheor
ghiu în Șmil; filozofia 
trist-sugjbeață a bătrînu- 
lui doftor a căpătat, grație 
interpretului, un plus de 
profunzime. Frumusețea dis
tinsă a Mirelei Ionescu 
(Eiena Doamna), duritatea 
fragilă a lui Dumitru Pe
trescu (Corbea), masca imo
bilă și vizionară a Silviei 
Brădescu (Doică), umorul 
lui Ion Apostoliu (Sandomir) 
au punctat o distribuție în 
care boierii s-au desenat 
expresiv ca grup, dar ne
convingător ca personaje 
distincte.

Am aplaudat, împreună 
cu o sală de admirabili ado
lescenți entuziaști, un spec
tacol meritoriu al unui tea
tru căruia i se cuvine mai 
multă atenție.

A

Breviarulreporterului
ABC

a treia 
publicat

"AUREL BALKBAX

1OAN ANDRIȚOU.

UNDE VISURILE SE

pre-
•adu ces rea 

pentru

cotidian

SEBASTIAN COSTIN

MĂSOARĂ IN TONE
In 1965 a început să lucreze 

din plin țesătoria. Extinderea sa 
reprezintă de șase ori capacitatea 
din 1963. Totuși, numărul oame
nilor a crescut doar la dublu : o 
expresie elocventă a fructificării 
posibilităților interne ale produc
ției a intensificării procesului 
complex al organizării științifice 
a muncii, elaborîndu-se trasee tot 
mai raționale pentru elementele 
ce compun organismul viu al pro
ducției. Eficiența economică a 
studiilor aplicate în terenul 
fertilizării beneficiilor este de a- 
proape un milion și jumătate. 
Decontul pe această temă: 54
tone de fire peste plan, 58 000 
metri pătrați de țesături (Visurile, 
aspirațiile spre perfecționare, se 
măsoară aici în tone). Titlul lu
crărilor — pe care ni le prezintă 
ing. Mircea Mihai de la serviciul

de resort — identifică traseul 
urmat de frămîntările, de sonda
jul posibilităților latente în sfe
ra măririi rezultatelor producției. 
Alături, însoțindu-le drept motto, 
eficiența economică a fiecăreia. 
Montarea a patru mașini-flayere 
fine în preparația filaturii a con
tribuit la creșterea producției de 
semitort cu 1 000 kg pe 24 de ore 
și la îmbunătățirea calității pre
par ației destinată pentru firele 
Nm 50. Introducerea în fabrica
ție a celofibrei de 34 mm lungi
me — modul a permis folosirea 
firelor Nm 2040 conducînd la 
indici de producție superiori 
comparativ cu celofibra de 30 
mm. Prin revizuirea rețelelor de 
vopsit s-au creat condiții de re
ducere a consumului de chimica
le și coloranți. Lista este lungă, 
dar chiar și derularea ei frag-

mentară este de natură să Mă
rească un adevăr : explorarea tu
turor posibilităților, studiile aten
te ale potecilor nebătute încă, 
făcute cu răbdare și seriozitate, 
adaugă virtuți în plus potenția
lului industrial al întreprinderii, 
mărinduri forța de exprimare la 
ora bilanțului.

Salariații Uzinelor textile „Mol
dova* sînt organizați pe trei 
schimburi. Ca să-i surprinzi pe 
toți la lucru, ar fi nevoie să poți 
avea, dintr-odată, imaginea unei 
zile întregi de muncă. Ai avea 
astfel posibilitatea să-i observi, 
pierduți printre mașinile în mers 
nestăpînit, pe Ștefania Vieru, 
șefă de echipă la flayere, pe Or- 
tansa Dumitraș și Rodica Orhei, 
dominînd autoritar cele 12 răz
boaie aflate în subordine, pe An
tonica Turcanu, de la bobinaj, Ro-

dic*Ch*i*ed* kffawr.GAfiorgJM 
Ctod’x#, operator da fanut, loan 
GcIor, a-vtor de noMn... AcrteȘ- 
tatea. succesele lor ne fee si ne 
grndsm la ceea ca ne spunea to
varășul director : _Gr#9 aoastrd 
principală este arena ei ne pre
zentăm pe șrieți as articole noi, 
mederne, sarisfăcmd gustnrje 
exigente ele cumpărătorilor". Cei 
citați, desprinși dsntr-o bogată 
listă de nume, sint ia fruntea co
legilor lor de generați». Dar am 
se ea ajunge ca spiritul imprimat 
muncii de acești fruntași ai pro
ducției tă fie general atotcuprin
zător ? Este una dm problemele 
înscrise pe prim plan in progra
mul de activitate al factorilor 
coordonatori din întreprindere.

In fata intrării, la conducerea 
uzinei, un panou refine atenția : 
pe el sint 'murise angajamentele 
pe anul 196S. O cifră : depășirea 
producției globale cu două mili
oane lei. Uzinele textile „Moldo- 
ca“-Botoșani, care se numără 
printre cele mai mari din tară și 
care dispun de utilaje aflate la 
cote apreciabile de modernitate 
(„finisajul nostru constituie ulti
mul tip cunoscut pe plan mon
dial") nu încetează să lupte pen
tru un echilibru cit mai perfect 
între posibil și real, în sensul 
creșterii în greutate a celui din 
urmi.

ZGÎRIE-NORII CU LAC
Cel mal înalt imooțl din 

lume din beton armat va fi 
terminat la sfîrșitul acestui 
an la Chicago. Luna Point 
Tower va avea 70 etaje, S00 
apartamente, restaurante, 
magazine, un parc pentru 
700 vehicule, două piscine, 
terenuri de sport, un parc 
de 80 arii și ...un lac,

EMOȚII... FARMACEUTICE
O clinică rezervată ipo

hondrilor a fost deschisă la 
Cleveland, statul Ohio.

în fiecare zi. medicii or
ganizează aici un „eveniment 
de șoc" : crime, incendii, fur
turi, spargeri, apariții de 
fantome, draci etc. Totul 
este simulat, dar, datorită 
acestor emoții în serie, bol
navii nu mai au timp să se 
gîndească la „bolile" lor și 
se vindecă, se pare, în cîte- 
va săptămîni.

ÎNCĂ UN ARGUMENT
Femeile care fumează 

nasc copii mult mai mici de- 
cît celelalte, afirmă profeso
rul Charles Scott Russell, 
ginecolog la Universitatea 
din Sheffield (Anglia). Stu
diul făcut asrpra a două 
mii de femei va fi publicat 
în „British Journal of Pre
ventive and Social Medicine".

El mai arată, printre altele, 
că indicele femeilor care nu 
duc sarcina pînă la termen 
este de 7,9% pentru mamele 
care fjmează față de 4.1% 
la celelalte.

OPERĂ UNICĂ
„Dicționarul scriitorilor 

din Africa și Asia", în două 
volume. apărut la Praga, 
este o operă unică în toiul 
ei. C aprinde datele privitor . 
la peste o sută de literaturi 
naționale ale continentelor • 
asiatic și african, operele co
lective și anonime și creații
le scriitorilor individuali din 
timpurile cele ma; vechi și 
pînă azi; chineză, japoneză, 
birmană. vietnameză, arabă, 
scrierile sumeriene, armene 
etc., Toate grupate în 1500 
de rubrici completate de un 
indicator privind pronunța
rea numelor autorilor si de 
un index al opere tor tradu
se în limba cehă. Se 
vede de asemenea l-î 
sa în engleză 
UNESCO.

Dicționarul este 
operă de acest gen . 
de editura Odeon. După dic
ționarul scriitorilor de lim
ba franceză (1966) și diețio- 
naral scriitorilor nordici 
(1987), editura pregătește pen
tru anul acesta dicționarul 
scriitorilor italieni și unul 
al scriitorilor spanioli.

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Patria (orele 
11,30 î 14 ; 16,30 ; 19 ; 2115).

samuraiul
rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,13).

FRUMOASELE VACANȚE 
rulează la Victoria (orele 9;

....... ................  20,45).

TELEVIZIUNE
MIERCURI 2 OCTOMBRIE 1969

îe.M — Consultații la mate- majore în atenția
matică (clasa a comitetelor de di-
XII-a). recție.
Tema : Aspecte intui- 18,30 — Curs de limba ger-
tive ale probabilității mană.
Prezintă conf. univ. 19,00 — Emisiune pentru ti-
Eugen Rusu. neret.

lf.3© — Consultații la limba „O experiență de
română (clasa a viată".
vm-a). 19,30 — Telejurnalul de sea-
Tema : Miorița — a- ră.
naliaa literară. 19,50 — Buletinul meteoro-
Prezintă prof. Vladi- logic. ;
mir Dogaru. — Publicitate.

11.96 — Curs de limba fran»- 20,00 — Soliști de muiică
ceză (reluarea lecției populară.: Maria Pie-
de luni). traru și Ion Lulcan.

11,39 — Curs de limba engle- acompaniați de for-
ză (reluarea lecției matla condusă de
de marți). Radu Voinescu.

11A» — TV. pentru speciali?- 20,10 — La început de an u-
tii din industrie. niversitar.
Cibernetica economi- 20,55 — Estrada tinereții
că (reluare). Muzică ușoară în in-

12.39 — închiderea emisiunii terpretarea amatori-
de dimineață. lor.

17,39 — Pentru copii. 21.10 — Jocurile Olimpice
Micii meșteri mari: ’68 la Televiziune.
Cum să facem un 21,25 — Telecinemateca : Via-
robot (I). ța lui Emil Zola“ cu

18,H — Telecronica economi- Paul Muni.
că. 23,20 — Telejurnalul de noap-
Tema: Probleme te.

11,1»; 13,45; 18,15; 18,30;
ROATA VIEȚII

rulează la Cinemateca
9.45 ; (2 ; 14,15 ; 18,30 ;
21); Miorița (orele 9 ;
13.45 : 16 ; 18,30 ; 21).

TESTAMENTUL UNUI
rulează la Luceafărul
9 ; 11.15 ; 13,30 : 16.15 ;
20,4») ;

CĂDEREA IMPERIULUI 
MAN

rulează la Festival (orele 9 ;
12,30 ; 16,15 ; 19,30) ; Modern țo- 
rele 10; 14; 17.15; 20.30).

JURNALUL UNEI FEMEI ÎN 
ALB

rulează la Union (orele 15,30 ;
18 : 20,30) ; joi și sîmbătă, (ore
le 18 filme de animație).

PRINȚESA
rulează la Central (orele 8,30;
11; 13,30 ; 16 : 16,30 ; 21), 

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA

rulează la Lumina (orele 8.30 ; 
16,15; în continuare). COLI
NA (orele 18,45 ; 20,45).

RĂPIREA fecioarelor - 
RĂZBUNAREA HAIDUCILOR

rulează la Doina (orele 11,30;
19 ; 19.30).

MARV8IA ȘI NAPOLEON
ruloază la Feroviar (orele 8.30; 
11; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

GRAIUL ANIMALELOR. LUMI
NA NEAGRA, IZVOARE, NUN
TA ZAMFIREI

rulează la Timpuri Noi (orele
9—21 în continuare).

NEÎNȚELESUL
rulează la Capitol (orele 8,45;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18 30 ; 21) ; Flo- 
reasca (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30) ; Arta (orele
9.15 — 15,45 în continuare • 18 ; 

20,15).
OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Excelsior (orele
9,15; 11,30; 13,45; 16; 13.30; 
20.45) ; Melodia (orele 8 45 ;
U : 13,30 ; 16 ; 18.30 ■ 20.45).

SURPRIZELE DRAGOSTEI
rulează la Grivița (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30);
“------- --  —’ * 11.15;

(orele
18,45 ;
11.15 ;
PAȘA 
(orele 
18.30 ;

RO-

9;

Flamura ( orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20 30).

INIMA DE MAMA
rulează la înfrățirea
15.30 ; 17,45 ; 20).

PRIETENELE
rulează la Buzești (orele 15.30; 
18 ; 20.30);

MINUNILE DOAMNEI VENUS 
rulează la Dacia (orele 8—
16.15 tn continuare : 18,45 ; 
21).

WTNNETOU
rulează la Bucegl (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). 
Gloria (orele 11,15; 13.30; 16;
18.15 ; 20,30); Tomis (orele 9— 
15,45 în continuare; 18.15;
20.30) .

CEI ȘAPTE SAMURAI
rulează la Unirea (orele 16:
19.30) .

VIVA MARIA
rulează la Lira (orele t5.30 : 
18 ; 20,30), —

VIN CICLIȘTII
rulează la Drumul Sări^BK 
15 : 17.30, 20); Gh-jBlțl
15.30 . 13 20 30) . »|
■■»>» 15 30 JR S

(orele



Vizita delegației COMUNICAT BUDAPESTA

M.A.N. in Finlanda
I

Paul Mculescu-Mizil
HELSINKI 1. — Trimisul 

special Agerpres, N. Vamvu, 
transmite : Președintele Con
siliului de Miniștri al Finlan
dei, Mauno Koivisto, a oferit 
marți la amiază un dejun în 
onoarea delegației Marii Adu
nări Naționale, condusă de 
Gheorghe Necula, care face o 
vizită în Finlanda la invitația 
Parlamentului finlandez. La 
dejun, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă 
pr ’ticipat V. J. 
președintele 
finlandez, 
membri ai Parlamentului, Sulo 
Suorttanen, ministrul apărării, 
Anna Liisa Tiekso. ministru 
cu problemele sociale, precum 
și Mircea Bălănescu, ambasa
dorul României la Helsinki.

Cu acest prilej, premierul 
Mauno Koivisto a rostit un 
toast în care a salutat, în nu
mele guvernului și al său per
sonal, delegația Marii Adunări 
Naționale, exprimînd -și con
vingerea că această vizită va 
contribui la dezvoltarea legă
turilor prietenești dintre Ro
mânia și Finlanda, precum și 
la o mai bună cunoaștere reci
procă și la apropierea dintre 
cele două țări. El a subliniat 
cu satisfacție evoluția favora
bilă a relațiilor româno-fislan
deze, relevînd 
recenta vizită ... _______
președintelui Consiliului de 
Miniștri al ~ 
Gheorghe Maurer, și a minis
trului afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu.

în răspunsul său, Gheorghe 
Necula a arătat că vizita dele
gației Marii Adunări Națio
nale, ca și schimburile prece-

cordială, au 
Sukselainen, 

Parlamentului 
vicepreședinți și

dente de vizite guvernamen
tale și parlamentare dintre 
România și Finlanda reprezin
tă o ilustrare elocventă a bu
nelor relații statornicite între 
cele două țări. Aceasta cores
punde pe deplin intereselor 
ambelor popoare și contribuie, 
în același timp, la realizarea 
unui climat de colaborare, 
pace și securitate în Europa și 
în lume.

★
în seara aceleiași zile, 

ședințele Parlamentului 
landez, V. J. Sukselainen, 
ferit un dineu în onoarea 
lamentărilor români Ia 
au participat președii

pre- 
fîn- 
a o- 
par- 
care

- a: 
grupurilor parlamentare și ai 
comisiilor Parlamentului, de- 
putați. membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne și ai Asohației de prietenie 
România—Finlanda, directori 
de întreprinderi, oameni de 
știința și culturi.

A participa:, de asemenea, 
ambasadorul României Ia Hel
sinki. Mircea Bâiăr.escu.

Președintele V. J. Sukselai
nen a rostit un toast în care 
a evidential dezvoltarea pozi
tivă a * relațiilor parlamentare 
româno-finlaEde^. precum și 
rolul unor asemenea vizite !n 
adîncirea și întărirea priete
niei dintre popoarele român 
și finlandez. In menținerea 

abonării

I
-

I
I

și Mihai Dalea

Serile Ia Conakry sînt cu adevărat tulburătoare. Se învăpă
iază Atlanticul sub ferestrele lui „Hotel de France”, palmierii 
își dansează, precum niște struți vegetali ai Africii, penajul 
corolelor ușor agitate de boarea născută de valuri; o stare de 
mister te cheamă afară, te trimite Ia drum. Ciudățenia stă în 
faptul că pornind spre continent — ai senzația aruncării de 
bunăvoie într-un ocean, cel puțin la fel de greu de învins 
ca și acela deasupra căruia îngenunchează ziua și astrul ei. 
La stînga ? la dreapta ? în primele zile calea apelor ți se 
pare mai ușor de perceput logic, cu mai puține hățișuri, mai 
ușor de convins de sentimentele-ți bune decît „oceanul afri
can”. Reminiscență a lecturilor, fără îndoială, această stare de 
spirit e întărită de noapte, de ideia că te afli într-o țară a 
lianelor, a peisajelor cu surprize, populată cu păsări ciudate, 
cu ' maimuțe și șerpi care europeanului îi produc o spaimă 
teribilă. Nu lipsește mult ca să-ți imaginezi săgeți care-ți trec 
șuierînd pe la ureche, fără a afla vreodată direcția din care 
au zburat, tăcerea pămîntului fiind tăcerea nemișcării. Africa 
a concentrat parca anume în Guineea și cea mai mare rețea 
hidro a sa (i se mai spune „castelul de apă al continentului") 
și toate acestea, imaginate prin perdeaua înșelătoare a întu
nericului, îți sporesc interesul, dar îți amînă și clipa îndrăznelii 
de-a ataca necunoscutul. (Stînd în fața scărilor de la „Hotel 
de France” mă gîndeam la soarta ingrată pe care o au, peste 
tot în această lume, reprezentanții colonialismului : Africa este 
un pămînt care, vorba lui Eminescu, îi este numai dușman, 
oricărui ins venit cu gînduri rele : „dușmănit vei fi de moarte, 
făr-a prinde chiar de veste". O dovedește Guineea însăși, li
beră azi, și alte țari africane stăpîne pe soarta lor, sau aflate 
în procesul luptei de eliberare).

Pentru omul pașnic, pentru cel venit cu inimă de prieten 
la Conakry, temerile în fața acestei lumi necunoscute își 
găsesc însă o ușoară rezolvare în ghizii amatori, oferiți cu 
amabilitate după un schimb de două-trei vorbe, din rîndul

au plecat spre patrie WebbGrupul de lucru și Comisia 
pregătitoare a Consfătuirii in
ternaționale a partidelor co
muniste și muncitorești s-au 
întrunit la Budapesta de la 27 
septembrie pînă la 1 octombrie 
1968.

La ședințe au participat re
prezentanții următoarelor par
tide comuniste ș: muncitorești: 
P.C. din Africa de sud. Parti
dul Avar.garde. Sociahrie din 
Algeria, P.C- din Argentina. 
P.C. din Australi. P-C. dir. 
Austria. P.C din Belgia. PXL 
dir. Bolivia. P. C Brazibar.. 
P.C din Marea Britani, P.C 
Bulgar. P.C dia Cehesiovaria, 
P.C din Chile. Par 
gresist al Oarterri 
din Cipru, P£- din 
Partidul Avangarde: Popr 
din Cora Rria. PjC d_n 
remarca, PjC cri Een 
Partidul Muncii dri 
P.C dri Finlanda, PXL Fran
cez, Partidul Soriah 
Germania. P-SlUjG- 
nul ocodeniah P-C 
marua. P.C dri < 
din Guadelupa- Pa 

lay-ah

BUDAPESTA 1 — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea 
transmite : Marți seara au pără
sit Budapesta tovarășii Paul Ni- 
cul eseu-Mirii, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C L. și Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., care au par
ticipat Ia lucrările Comisiei pre
gătitoare a Consfătuirii interna
ționale a partidelor comuniste și 
muncitorești-

La plecare, In gara Kelleti, e- 
reu de fați Aczel Gyorgy, secre
tar al CC. al P.ALS.U, activiști 
ai CC al PMS.U. NOTE €»

■rasfaaraBEStiKszzssEszsaxacEstEsraE&tisaiaKHBnntiaBHBi

La 7 octombrie, dr. James 
Webb împlinește 62 de ani. 
In aceeași zi el încetează de 
a mai fi director al Admini
strației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.).

Ceea ce a atras atenția ob
servatorilor n-a fost atit co
incidența acestor două eve
nimente. cit mai ales faptul 
că Webb și-a anunțat demi
sia în toiul pregătirilor febri
le pentru lansarea navei cos
mice americane „Apollo-"" 
și, mai mult chiar, n-a aștep
tat data prevăzută pentru lan
sare — îl octombrie. Gestul 
o considerat semnificativ, in- 
tenționînil parcă să sublinieze 
fățiș starea de nemulțumire 
a celui ce a condus timp de 
aproape opt ani activitatea 
N.A.S.A.

Dr. Webb era conducătorul 
unei companii petroliere in 
momentul in care a fost ales 
de președintele Kennedy pen
tru a ciștiga „pariul ameri
can" al spațiului — a fi pri
mii pe lună, înainte de 1970. 
Dar dacă o bucată de vreme 
— mai cu seamă în timpul 
vieții lui John Kennedv — 
programele N.A.S.A. s-au 
aflat in atenția oficialităților 
de la Washington, nu tot 
astfel au stat lucrurile în anii 
din urmă. Casa Albă și Con
gresul au fost preocupate în
deosebi a face față cererilor, 
crescînde de fonduri ale De/ 
parlamentului apărării, ca ur-'* 
mare a războiului din Viet
nam, ca și altor probleme 
interne deosebit de acute ale 
S.U.A. Și astfel, de la un bu
get de 5,1 miliarde dolari în 
1966, s-a ajuns în 1968 la 
alocări de numai 4,5 miliar
de. S-a procedat din această 
cauză la reduceri de personal 
care la N.A.S.A., au atins 
proporția de 20’/.. Tragicul 
accident din februarie 1967, 
cind și-au pierdut viața trei 
cosmonauți, a avut drept con
secință mai multe schimbări 
în rîndurile echipei dirigu
itoare. In sfirșit, programul 
N.A.S.A, s-a văzut concurat 
foarte puternic de programul 
spațial al armatei S.U.A, — 
și de mai multă , vreme circu
lă zvonuri cu privire la luarea 
in considerare a contopirii 
celor două programe într- 
unul singur. Și, cu toate a- 
cestea, cind în urmă cu apro
ximativ o lună devenea cu
noscută o nouă importantă 
reducere a alocațiilor destina
te programelor de cercetări 
spațiale pe exercițiul 1968- 
1969 (Ia 4 miliarde de la 4,37 
miliarde cit fusese prevăzut 
inițial — și se presupune că 
Congresul va amputa incă 
circa 700 milioane), precum 
și o reducere a numărului de 
colaboratori ai N.A.S.A. și ni 
firmelor industriale ce lucrea
ză pentru agenție — nimeni 
nu s-a gindit la demisia lui 
Webb.

Dr. Webb a ajuns la conclu
zia că „sintem foarte întîrziați" 
pe calea ciștigării „pariului" 
— ceea ce a dus la o contro
versă foarte aprinsă pe aceas
tă temă între el și dr. Ed
ward C. Welsh, secretar gene
ral al N.A.S.A. și consilier al 
președintelui Johnson. Și, 
atunci, Webb. nevrind să aș
tepte nici schimbarea titula
rului Casei Albe, nici măcar 
experiența „ApoiIo-7“, a pre
dat conducerea N.A.S.A. fos
tului său adjunct, Thomas 
Paine.
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Convorbirile
chilieneromano

intrev-f

estivitatea de ia Pekin Campania electorală

SANTIAGO DE CHILE I. — 
imisul special Agerpres, V. 
oș, transmite: Delegația gu- 
•namentală română, condusă de 
eorghe Rădulescu, ticepreșe- 
ite al Consiliului de Miniștri, 
itinuă convorbirile cu repre- 
itanții guvernului chilian. La 
septembrie, Gheorghe Ridu- 

:U, însoțit de membri ai de- 
ației, a avut o tntilnire de 
ru cu ministrul minelor, Ale- 
dro Hales, in cursul căreia cu 

discutate probleme privind 
voltarea relațiilor economice 
e România și Chile. Totodată, 
l delegației române a avut o

EKIN 1 — Corespondentul 
rpres, I. Gălățeanu, trans- 
1 : La 1 octombrie, poporul 
ez a sărbătorit a 19-a ani- 
ire a Republicii Populare 
leze.
1 prilejul sărbătorii naționale 
ekin a avut loc o demon- 
ie. La tribuna oficială din 
i Tienanmîn au luat loc pre- 
itele Mao Țe-dun, vicepre- 
itele Lin Biao, premierul 
En-lai, alți conducători de 

d și stat, șefi ai delegațiilor 
ie prezenți la Pekin cu pri- 
sărbătorii.
stivitatea a fost deschisă de 
reședințele Lin Biao care 
stit o cuvîntare, subliniind 
)ltarea industriei, agricultu- 
țiinței, tehnicii și artei în 
Chineză.
vasta piață din fața tribu- 
'ficiale erau jStrînși sute de 
c oameni, iar pe bulevardul 
Ik spre piață au fost pre- 

sute de mii de
| W^talei și reprezeu-

tanți din toate provinciile și re- 
giuniie autonome ale țâm

Demonstrația a fost deschisă 
de detașamente de mditari care 
încadrau stema și cele doua 
date : 1949-1968. Numeroase care 
alegorice reflectau realizările 
oamenilor muncii din Pekin. 
Cifrele 
monstrau 
muri ale 
an de an 
ție.

în fața 
pe rind detașamente de militari, 
ale miliției populare, grupuri de 
sportivi. Demonstrația a fost în
chisă de un mare grup de repre
zentant! ai naționalităților și mi
norităților -1- *
în pitorești costume naționale.

Seara. în I 
avut loc în prezența conducăto
rilor de partid și de stat un fru
mos joc de artificii.

Sărbătoarea națională a popo
rului chinez a fost marcată de 
manifestări festive în toate ora
șele și capitalele de provincie.

muncii din Pekin, 
înscrise fa țrurice de- 
avîntu! diferitelor n- 
economiei, creșterea 
a indicilor de produc-

tribunei au trecut rind

naț>nale îmbrăcați

Piața Tienanmîn a

Beri.-

-1- P£

Comerțul

sio axjrjcizzrzl de-
legar.e: Camere Federale a 
Austriei. V. Stfseller. a declarat 
ck in prezent Austria ocupă 
locul trei în schimburile de 
mărfuri ai Brigar-.eî cu țările 
occidentale. Vom face toc po
sibilul nu numai penmu a păs
tra această poziție, a chiar 
pentru a avansa, a spus eL In 
viitor vom depune eforturi în 
primul rind, pentru livrarea 
de semifabricate și de mașini 
și instalații pentru investiții. 
Recent, între întreprinderea 
Bulgară „Rudmetal?4 și firma 
austriacă „Alpine Montane" a 
fost încheiat un contract de 
cooperare pentru producția 
de macaze pentru calea ferată. 
Totodată Bulgaria ar putea 
lărgi exportul de produse agri
cole și al construcțiilor de 
mașini, a relevat V. Scheller.

□P K2X3

POPORUL Nigeriei a Urbă- 
torif Ic 1 octombrie cea de-a 

ex-.rerscre a proclamării 
.--de; redes țărti. Cit această 
sctne, geseralal Yakzibu Go- 
xoa, șefnl guvernului militar 
•edera; a rostxî o etnrintare ta 
care c meațiosat. intre altele, 
că restabilirea picii fn Nigeria 
ra crea o deosebiră însemnătate 
pextnc întregul continent afri
can. £T a relevat rolul Organi
zației Unității Africane in men
ținerea unității nigeriene.

Vorbind despre sarcinile care 
stau in fața guvernului federal, 
Gowon a subliniat necesitatea 
instaurării unei păci stabile in 
Nigeria și a refacerii vieții în 
domeniul politic și economic. 
Șeful guvernului a chemat popu
lația să-și aducă aportul la cau
za consolidării unei vieți poli
tice interne stabile și a dezvol
tării economice a țării.

• ION Drînceanu, ambasado
rul extraordinar și plenipoten-

gorior— a ara^*. 
L -HorrXn a. zare

țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia In Republica Unită Tan
zania. a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Julius 
K. Nyerere.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, intre 
președintele Republicii Unite 
Tanzania și ambasadorul Repu
blicii Socialiste România a avut 
loc o convorbire cordială.

LA 30 septembrie a fost con
stituită Ia Milhchen Federația 
bavareză a noului Partid Co
munist German. Intr-un mani
fest dat publicității cu acest 
.prilej, se arată că existența 
unei astfel de mișcări, care are 
Ia .bază socialismul științific, 
constituie o premiză pentru re
organizarea socialistă a statului 
si societății, pentru o democra
tizare atotcuprinzătoare a vieții 
politice și sociale.

GUVERNUL francez a coman
dat companiei Marcel Dasault 
două modele ale noului avion

tinerilor sau copiilor. Pe malul oceanului, printre stînci care 
întorc pe pagina cărților ultima rază de lumină, sau pe sub 
copacii care aci nu mai sint exotici, zeci de negrii școlari în
vață. La Conakry funcționează cîteva Colegii, un fel de licee, 
populate de băieți și fete cu vîrste incerte, părînd foarte 
fragede, iar prietenia lor se cîștigă pe loc, cu prețul unui 
ximbet, al unei strîngeri de mînă. Al doilea îndemn spre a- 
bordarea curajoasă a călătoriei nocturne ți-1 dă șoseaua de 
bitum din jurul palatului în care lucrează șeful statului, Seku 
Ture, palat aflat la doi pași de hotel. Dacă mai ai și o mașină 
U dispariție. cum rai s-a intîmplat încă din prima seară a 
mirii in Guineea, >at pămintul acestui colț de lume este al tău.

Era iatr-a jai, și tovarășii de la ambasadă mi-au spus că 
noaptea aceea este o șansă nemaipomenită pentru mine : o 
dată pe săptâmină (joia), la Conakry, la barul G’Bessia, se 
prezintă timp de cîteva ore un program de folclor african. 
Am pleca: degrabă. Mașina ne-a purtat pe cărări de smoală 
• Jamătate de oră, timp in care farurile reliefau pe mar- 
Cinea șoselelor populațiile familiilor de negri, reunite sub 
cerul liber, contopite cu noaptea ; apăreau și dispăreau în- 
tr-« secundă, lăsîndu-ne pe retine imagini de stupi desfășu- 
rați. Oameni veseli, dar de o exuberantă intimă. La bar, ati- 
Mton oficioasă, chiar protocolară, printre clienti. Veselia a- 
jarține aci echipelor de dansatori, bărbați și femei, aduși din 
natura cea fără de prihană a Africii; le străluceau în ochi oa- 
recari temeri de lumea de dinafară de ei. dar și săgețile cu
rajului de a se afirma. De unde erau ? Ce dansau ? Cine ar pa tea ști ?

instrumental muzical principal pe care îl mînuiau era toba 
tio* ■** multe tobe), din care cu palmele negrii scot îndră- 
ertele Jar ritmuri de tam-tam și de la care se pare că au 
piecat mai toate inovațiile moderne în materie. Se dansează 
tete-o eootinuâ improvizație, dar ceea ce impresionează cu 
adevărat este energia jocului. Uimirea este pe moment mare : 
fpniițis ealoBă in Muriri de pe atrâzi nici nu te lasă să 
Manfeuti • awnuemea transformare. Bărbații strălucesc prin a- 
rr aba fir, iar fetele sini superbe printr-o grație a vijeliei rit- 
—te !■—țindn-ft gHțnitie de eintece formate, cred, doar din 
treJ-potru pete, repetate cantina la un soprano necunoscut 
eștropeannlni : vrajă și legendă de pădure sălbatecă, și destin 
din eternitate, firă dnmnesen, transmit aceste melodii ale fe
telor, secundate, din timp in timp, de accente grave, bărbă
tești. Soprana aspirație in grație a femeilor Africii occiden
tale este imprumctaU de la o viețuitoare a junglei — gazela 
— pe enre ineearcă să o imite in dans, reușind să-și pună ast
fel in evidență nsnerti goi. brațele prelungi, pîntecele de elastic, 
genueMj Tîbraz:: și tălpile care, acum ajută la sărituri, acum 
bat un step multiplicat in ritmuri de tam-tam. Asiști la un 
infern de mișeări. in care echipa de femei se contopește în- 
țr-una. femeia neagră, aproape agresiv senzuală dacă n-ar fi 
-;3 ega.'i măsuri sfioasă și delicată, precum felinele speriate, 
gata să dispară in brnsa fără sfîrșri

A fost, intx-adevâr. o mare șansă să văd acest spectacol. Mai 
mult deeit oricare alte fapte, acea seară cu dansuri folclorice 
m-a introdus de la începu: in specificul poporului Guineei, 
fiind pentru mine și o primă fereastra de înțelegere a po
poarelor talentate, purtătoare de valori inestimabile ale con
tinentului african.

—Ciudate, tulburătoare seri la Conakry, cu copii care în
vață printre palmieri sub apus de soare, cu pacea familiilor 
negre odihnind in praguri, eu tam-tam și salturi de gazel! 
liberă ! De aiei, de departe vă simt ritmul și vă aud muzica 
inimitabilă.

de vinâtoare cu geome:rie va
riabilă ,Mirage-.

Primul, denumit,,Mirage-G-4-, 
va fi o variantă îmbunătățită 
a tipului experimental ,.Mi- 
rage-G-, care a dat rezultate 
bune în timpul probelor din 
decembrie 1967.

Celălalt prototip — „Mi- 
rage-F-4'4, $i el un avion super
sonic de luptă, dotat cu două 
reactoare și cîntărind 26 tone, 
va fi capabil să depășească dc 
2,5 ori viteza sunetului (aproxi
mativ 3 000 km / oră). Se speră 
ca prototipul lui să fie gata 
pentru zborurile de probă la 
sfîrșitul anului 
ceputul lui 1971.

1970 sau la în-

Salaam a avut 
de presă la ca-

• LA Dar Es 
loc o conferință __ _ 
re Uria Simango, vicepreședin
te al Frontului de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo), a vorbit 
despre rezultatele celor 4 ani 
de luptă armată a populației 
din această colonie portugheză, 
situată în sud-estul continentu
lui negru.

din S.U.A.
Cu cinci săptămîni înainte 

de alegerile prezidențiale din 
S.U.A., candidatul partidului 
democrat, Hubert Humphrey, a 
declarat la o întîlnire din Salt 
Lake Citiy (statul Utah) că 
dacă va fi ales președinte va 
opri bombardamentele ameri
cane asupra Vietnamului de 
nord. „Ca președinte, a spus 
el. aș fi dispus să sistez bom
bardamentele asupra Vietna
mului de nord, ca un risc ac
ceptabil pentru pace, deoarece 
cred că o asemenea măsură ar 
duce la reușita negocierilor și 
la scurtarea războiului. A- 
ceasta ar fi cea mai bună pro
tecție pentru trupele noastre".

Pe de altă parte, potrivit 
agenției U.P.I., vicepreședin
tele Humphrey s-a referit la 
ceea ce a denumit „dovezi di
recte sau indirecte de bună

credință" din partea Hanoiului, 
în schimbul „riscului accepta
bil" pe care și l-ar asuma. 
Aceeași agenție menționează 
că el nu a specificat ce fel de 
dovezi dorește să primească 
înainte de a ordona oprirea 
bombardamentelor dar că pare 
să se „distanțeze" de politica 
Administrației în Vietnam.

Declarația lui Humphrey 
pare să fie in legătură directă 
cu sondajele de opinie care a- 
cordă șanse sporite candidatu
lui republican, Richard Nixon, 
în cursa pentru obținerea fo
toliului prezidențial.

Agenția REUTER relevă că 
observatorii politici din capi
tala americană sînt de părere 
că in fond poziția lui Hum
phrey nu pare să difere prea 
mult de condițiile puse de pre
ședintele Johnson.
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