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I S-au redeschis ieri cursurile 
I universitare. Evenimentul a 
I prilejuit, în toate centrele de 
I învățămînt superior din țară 

entuziaste manifestări ale 
> corpului profesoral și ale ce

lor peste 150 000 de studenți, 
care au sărbătorit debutul u- 
nui nou an de muncă. A intrat 
în tradiția vieții noastre uni
versitare ca ziua reînceperii 
cursurilor să prilejuiască în- 
tîlniri emoționante între con
ducătorii partidului și statului 
nostru, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu tineretul studios 
și corpul profesoral. Este încă 
o dovadă a prețuirii pe care 
partidul și statul, întregul nos
tru popor o acordă școlii su
perioare, rolului ei însemnat în 
grandioasa operă de edificare 
a societății socialiste; este 
încă o dovadă a dragostei, a 
atașamentului și încrederii 
nestrămutate cu care tineretul 
studențesc urmează politica 
profund științifică a Partidului 
Comunist Român — chezășia 
progresului neîntrerupt al so
cietății noastre, a viitorului 
înfloritor al României.

Un moment deosebit au 
trăit ieri studenții celui mai 
mare centru universitar al 
țării — București. In această 
zi festivă, tovarășul Nioolae 

•Ceaușescu, împreună cu tova
rășii Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Ion 
Iliescu, precum și ministrul 
învățămîntului, prof. univ. 
Miron Constantinescu, au vizi
tat instituții de învățămînt su
perior.

(Continuare in pag. a Il-a)
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• Relatarea 
festivităților 

din țară

Stimați tovarăși profesori, 
Dragi prieteni studenți,

Cu ocazia inaugurării noului 
an de învățămînt universitar
— eveniment de seamă în viața 
slujitorilor școlii și a tineretu
lui studios — permiteți-mi să 
vă adresez dumneavoastră
— profesorilor, conferențiari
lor, lectorilor și asistenților, 
precum și studențimii din 
București și din celelalte cen
tre universitare ale României
— un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice).

începeți noul an universitar 
în climatul de intensă activi
tate creatoare generat de 
hotărîrile Congresului al X-lea 
al partidului, care au trasat 
programul ridicării României 
pe noi trepte de civilizație și 
prosperitate, al făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. 
Vă este cunoscută amploarea 
deosebită a sarcinilor cuprin
se în acest program care își 
propune să determine creș
terea puternică a forțelor de 
producție, satisfacerea tot mai 
deplină a nevoilor materiale 
și spirituale ale poporului, 
perfecționarea neîncetată a re
lațiilor socialiste de produc
ție, dezvoltarea democrației so
cialiste, crearea tuturor condi
țiilor care să permită omului să 
se simtă, cu adevărat stăpîn pe

destinele sale, pe munca sa, în 
patria sa. (Aplauze prelungite).

Congresul al X-lea a trasat 
un vast program de dezvoltare 
a bazei materiale a societății 
noastre socialiste. Avem de în
făptuit un uriaș volum de in
vestiții. In cincinalul următor, 
trebuie să realizăm un volum 
de construcții de peste 200 mi
liarde lei, să dezvoltăm intens 
ramurile industriale moderne, 
să promovăm larg progresul 
tehnic, să asigurăm totodată 
perfecționarea conducerii și 
planificării activității economi
ce, organizarea superioară a 
producției și a muncii, să 
creăm condiții pentru ca agri
cultura noastră socialistă să 
obțină producții tot mai înal
te și, prin aceasta, să contri
buie la satisfacerea tot mai de
plină a necesităților de bu
nuri de consum ale poporului. 
Toate acestea impun perfecțio
narea activității statului, sim
plificarea aparatului adminis
trativ și asigurarea unei legă
turi mai strînse a acestuia cu 
masele, îmbunătățirea continuă 
a muncii, instituțiilor centrale și 
locale — condiții esențiale pen
tru înfăptuirea marilor sarcini 
puse de Congresul al X-lea în 
fața întregului nostru popor.

Problema repartizării judi
cioase a forței de muncă este 
una din cele mai importante 
preocupări ale partidului și 
statului, o condiție de bază a 
dezvoltării societății noastre 
socialiste. Preocupă în mod 
deosebit conducerea noastră 
de partid și de stat faptul că

în timp ce în unele întreprin
deri, pe unele șantiere de 
construcții se resimte lipsa 
brațelor de muncă, a specialiș
tilor — din care cauză multe 
utilaje moderne lucrează la o 
capacitate redusă — în birouri, 
în ministere, într-o serie de 
instituții centrale și locale se 
află un mare număr de spe
cialiști și de funcționari, a că
ror muncă este prea puțin pro
ductivă pentru societatea noas
tră. Este timpul să punem ca
păt acestei stări de lucruri. 
(Vii aplauze). Spiritul de drep
tate socială, de echitate, răs
punderea pe care comuniștii 
o au față de construcția o- 
rînduirii socialiste și comuniste 
în România impun adoptarea 
unor măsuri hotărîte pentru 
mai buna folosire a forței de 
muncă, pentru o repartizare 
cit mai judicioasă a oameni
lor în sectoarele hotărîtoare 
ale producției materiale, ale 
dezvoltării științei, învățămîn
tului și culturii. Ne preocu
păm de aceste probleme și 
dorim ca pînă la sfîrșitul anu
lui să realizăm o îmbunătăți
re substanțială în acest dome
niu. (Aplauze puternice).

Vreau să mă adresez de aci 
— de la această adunare a ca
drelor didactice din învățămîn- 
tul superior și a studenților 
din București — acelor ingineri 
și specialiști, acelor cetățeni ai 
patriei noastre care lucrează 
în diferite funcții- administra
tive, cu îndemnul de a merge 
acolo unde cer interesele po
porului nostru, în întreprinde

rile de producție, în institutele 
de cercetare științifică, pentru 
a contribui cu mintea, pricepe
rea și forțele lor, la făurirea 
cît mai grabnică a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate în România. (Aplauze pu
ternice).

Desigur, a trece dintr-o mun
că în alta sau dintr-un oraș în 
altul, nu este ușor ; dar tre
buie ca toți să înțelegem că 
îndeplinirea programului de 
dezvoltare a socialismului, de 
înflorire a patriei noastre, cere 
fiecăruia dintre noi eforturi — 
dacă este nevoie și sacrificii; 
vreau să subliniez în. același 
timp că fiecare cetățean al pa
triei noastre își are asigurat 
locul de muncă și vom face 
totul ca acolo unde va fi tri
mis pentru a munci să aibă și 
condiții de viață cît mai bune. 
(Vii aplauze).

Și pentru a nu mai reveni 
asupra acestei probleme 
vreau să mă adresez și dum
neavoastră, studenților din Bu
curești și din întreaga țară. 
Este adevărat, sîntem abia la 
începutul anului universitar și, 
cu cei care vor absolvi în a- 
cest an, mai este timp să dis
cutăm despre aceasta. Profit 
totuși de această întîlnire pen
tru a cere și viitorilor absol
venți, întregii noastre studen- 
țimi, să fie gata să meargă a- 
colo unde necesitățile dezvol
tării multilaterale a patriei, 
ale înfloririi societății noastre 
socialiste o impun — în înitre-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PRIMA
Învăță
tură

<
Frumoasa zi de Intil 

octombrie a devenit în 
lumea studențească, o 
sărbătoare. Am înnodat și 
de această dată, într-o 
vreme cînd stă să se 
nască aurul frunzelor, 
cînd începe să fiarbă sîn- 
gele viilor, cînd peste di
mineți și seri plutește o 
boare de răcoare șl se
ninătatea unei munci îm
plinite —• o tradiție : con
ducătorii partidului și 
statului s-au întilnit cu 
cei peste 150 000 de stu
denți, cîți numără in băn
cile sale academice, Ro
mania.

Imaginile pe care ochiul 
le-a înregistrat — la A- 
gronomie, la Politehnică, 
la Petrol și gaze, la Uni
versitate sau Academia de 
studii economice — punc
tele de popas ale înalți- 
lor oaspeți 
universitar

pe itinerariul 
bucureștean,

EUGEN FLORESCU

(Continuare 
In pag. a TV-a)

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA' 

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

linie de 
Din 1945, 
Naționa- 
Comunist

ale Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Român, Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România anunță cu profundă durere înce
tarea din viață, după o lungă și grea sufe
rință, în ziua de 1 octombrie 1969, la ora 
8,15, a tovarășului Alexandru Moghioroș, 
activist de frunte al partidului și statului 
nostru — vreme îndelungată fiind mem
bru al Biroului Politic, iar apoi al Comi-

tetului Executiv și secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România, 
nevoit să-și întrerupă activitatea în urma 
îmbolnăvirii — vechi militant al mișcării 
muncitorești revoluționare din România, 
luptător devotat pentru cauza socialistnu- 
lui, pentru întărirea și înflorirea patriei.

ALEXANDRU MOfiDIOROȘ
La 1 octombrie a încetat 

din viață, în urma unei boli 
îndelungate, tovarășul Ale
xandru Moghioroș, vechi 
militant al mișcării comu
niste și muncitorești din 
țara noastră, activist 
frunte al partidului și 
tului nostru socialist, 
varășul Alexandru Moghio
roș a fost vreme îndelun
gată membru al Biroului 
Politic, al Comitetului Exe
cutiv și secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republi
cii Socialiste România. El 
și-a închinat întreaga viață 
slujirii înaltelor idealuri de 
libertate și progres ale ce
lor ce muncesc, luptei re
voluționare pentru triumful 
cauzei socialismului, pentru 
înflorirea României socia
liste.

Născut la 23 octombrie 
1911, în orașul Salonta, ju
dețul Bihor, într-o familie 
de țărani săraci maghiari, 
Alexandru Moghioroș a în
ceput să lucreze de la vîrs- 
ta de 14 ani ca ucenic, de
venind apoi muncitor lăcă
tuș. Din fragedă tinerețe 
cunoaște viața grea și su
ferințele pe care le îndurau 
în acele vremuri oamenii 
muncii, supuși cruntei ex
ploatări capitaliste. Atitu
dinea sa de revoltă și pro
test împotriva nedreptăți
lor sociale l-a îndreptat pe 
calea luptei revoluționare, 
înrolîndu-se încă din anii 
uceniciei în mișcarea mun
citorească. în anul 1929 
este primit în Uniunea Ti
neretului Comunist și după 
cîteva luni în rîndurile 
Partidului, Comunist Ro
mân.

In perioada crizei econo
mice din 1929—1933, de as
cuțite lupte de clasă și fră- 
mîntări revoluționare, care 
au zguduit profund regi
mul burghezo-moșieresc, 
Alexandru Moghioroș înde
plinește cu înalt devota
ment importante sarcini în
credințate de partid, desfă
șoară o intensă muncă or
ganizatorică, îndeosebi în 
rîndurile tineretului mun-, 
citoresc și țărănesc din ju
dețele Brașov și Bihor, par
ticipă activ la pregătirea 
acțiunilor de luptă ale ti
nerilor ceferiști din Cluj. 
Militant neînfricat, strîns 
legat de mase, manifes- 
tînd deosebite calități or
ganizatorice, el și-a cîști- 
gat stima șl prețuirea 
partidului și organizației 
revoluționare de tineret, 
fiind ales în conducerea or
ganelor locale de U.T.C.. 
iar în 1933 membru și apoi 
secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Pentru activitatea sa re
voluționară, Alexandru 
Moghioroș a fost arestat în 
mai multe rînduri, iar în 
1935 condamnat la 10 ani 
de închisoare. Atît la proces, 
cît și în tot cursul deten
țiunii la Văcărești, Jilava. 
Doftana, Caransebeș, Tîrgu 
Ocna, el a dat dovadă de o 
atitudine curajoasă și dîr- 
ză, demnă de un neînfri
cat luptător comunist, con
tribuind, alături de alți 
militanți ai partidului, la 
demascarea regimului bur- 
ghezo-moșieresc, a politi
cii sale antipopulare, la 
călirea politică a numeroa
se cadre ale partidului.

După victoria Insurecției 
armate și eliberarea țării 
de sub jugul fascist, A- 
lexandru Moghioroș a în
deplinit funcții de înaltă 
răspundere pe 
partid și de stat, 
de la Conferința 
lă a Partidului 
Român, pînă în 1968 a fost 
fără întrerupere membru 
al Comitetului Central al 
partidului. El a activat ca 
secretar al comitetelor re
gionale de partid Banat, 
Hunedoara și Mureș, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., 
iar în anii 1949 și 1951— 
1952 ca secretar al Comite
tului Central al partidului, 
în perioada 1948—1965 a 
fost membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.R. și 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Româ
nia. Congresul al IX-lea al 
partidului l-a ales mem
bru al Comitetului Execu
tiv și secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român ; plenara 
C.C. al P.C.R. din decem
brie 1968 l-a eliberat din 
aceste funcții, la cererea 
sa, din cauza bolii grave 
de care a suferit. Din 1946 
a fost deputat al Marii A- 
dunări Naționale în toate 
legislaturile, iar între anii 
1948—1954, membru al 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

în funcțiile de conducere 
încredințate de partid, A- 
lexandru Moghioroș a adus 
o valoroasă contribuție la 
victoria revoluției populate, 
la elaborarea șj înfăptuirea 
politicii partidului de edi
ficare a socialismului, la 
întărirea statului nostru 
socialist; el și-a cîștigat 
merite deosebite prin mun
ca depusă pentru realizarea 
programului partidului de 
transformare socialistă și 
modernizare a agriculturii, 
însuflețit de dragoste înflă
cărată față de patrie și de 
sentimentele internaționa
lismului proletar, a militat

cu consecvență pentru în
făptuirea neabătută a po-< 
liticii naționale marxist-le- 
niniste a partidului nostru, 
pentru unitatea frățească a 
tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționa
litate. Alexandru Moghioroș 
a contribuit prin munca sa 
la întărirea continuă a uni
tății și coeziunii rîndurilor 
partidului, la adîncirea le
găturilor sale cu masele, 
la afirmarea și creșterea 
rolului său conducător în 
societatea noastră socialis
tă. El a militat pentru în
făptuirea politicii partidu
lui de dezvoltare și întă
rire a relațiilor dintre ță
rile socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncito
rești pe baza principiilor 
marxism-Ieninismului.

Partidul și guvernul, 
oamenii muncii din patria 
noastră dau o înaltă pre
țuire activității revoluțio
nare îndelungate a tovară
șului Alexandru Moghio
roș, meritelor sale deose
bite în mișcareh muncito
rească, în lupta împotriva 
exploatării capitaliste, pen
tru libertate socială și na
țională, pentru construirea 
socialismului și propășirea 
țării. Pentru devotamentul 
,său nemărginit față de po
por și patrie, pentru pre
țiosul său aport la victo
ria cauzei partidului nos
tru, el a fost distins cu tit
lul de Erou al Muncii So
cialiste, cu numeroase or
dine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România.

Prin încetarea din viață 
a tovarășului Alexandru 
Moghioroș, Partidul Comu
nist Român și statul socia
list, întregul nostru popor 
suferă o grea și dureroasă 
pierdere. Amintirea acestui 
fiu credincios al poporului, 
luptător devotat pentru în
florirea României socialis
te, va rămîne nestinsă în 
inimile comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră.



IA
întreaga noastră studențime să fie gata să meargă 
acolo unde necesitățile dezvoltării multilaterale
a patriei, ale înfloririi societății 
noastre socialiste o impun

A SPUS, ADRESÎNDU-SE STUDENȚILOR, 
MITINGUL DE IERI, TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
LA

(Urmare din pag. I)

Viata a început la Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcesou" 
unde se pregătesc peste 3 300 de 
Studenți, viitorii ingineri agro
nomi, horticultori,’ zbbtehniștf și 
medici veterinari, oadre de mîine 
ale agriculttirii bbastrc. Socialistei

UraJe nesfîrșlțe, TțyațM prelungi 
Intimpină sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de stat. 
Se scandează „Ceaușescu**. 
„P.C.R.", „ Ceaușescu și po
porul"* ; pe chipurile luminoase - 
ale tuturor se citește bucuria de 
•*1 primi pe oaspeți. Conducăto
rii da partid »i de țtgt sîrit , salu
tați de rectoriif iiritib'itiilul.”’‘ac'ld. 
Eugen Radulescu, *de membri 
corpului pWfesotăJ. Un. grup de., 
•tudente oferii, bueliete .de flori.

Oaspeții se îndreaptă spre ca
tedra de agrochimie, unde vizi
tează laboratoarele studenților și ' 
laboratorul de spectogrâîie. Sînt 
prezentate principalele probleme 
«le tematicii de cercetare a ca
drelor didactice.

Tovarășul Ceaușescu se intere- 
sează îndeaproape de activitatea 
concret a acestor laboratoare, 
de condițiile în ?âre se desfășoa
ră cercetările, de rezultatele prac

La Institutul de petrol și gaze

în cadrul mitingului din Piața Romanâ, reprezentanți ai stu- 
denfimii bucureștene au exprimat hotărîrea acesteia de a sluți 
cu devotament nemărginit dezvoltarea socialistă a patriei, an- 
gajîndu-se să răspundă cu toată capacitatea și energia încre
derii acordate de partid, de întregul popor.

Studenta DOINA MA- 
TEESCU, din anul V 
la Institutul medico- 

farmaceutic, a arătat în cu- 
vîntul său : Noi studenții 
sîntem mindri de a îi con
duși de Partidul Comunist 
Român, partid care poartă 
grija permanentă viitoru
lui națiunii noastre socia
liste, asigurării traiului fe
ricit al poporului nostru 
muncitor. Am înțeles din 
sarcinile trasate de partid 
că nouă ne revine datoria 
de a studia cu rîvnă, de a 
avea o comportare moral- 
cetățenească ireproșabilă, 
pentru a putea deveni cadre 
cu o înaltă calificare, ca
pabilă să facă față exigen
țelor viitorului Ioc de mun
că. Alăturîndu-ne colegilor 
noștri din celelalte centre 
universitare din țară, adu
cem și cu acest prilej mul
țumirile noastre fierbinți, 
pline de recunoștință, con
ducerii partidului și statului

tice obținute, de eficiența lor e- 
conomică. Secretarul general al 
partidului subliniază importanța 
excepțională pe care o prezintă 
pentru activitatea didactică și de 
cercetare Ibgarea ei permanentă 
de activitatea productivă, de ce
rințele economiei haționale. To
varășul Ceaușescu recomandă 
conexarea lucrărilor colectivelor 
de catedra cu cele ale institute
lor de cercetare care activează 
în același sector științific.

în continuare, sînt prezentate 
grădina .botanică, câmpurile ex
perimentale de pomicultură, le
gumicultura, florjcultură și viti
cultură, unde studenții își com
pletează- pregătirea teoretică prin 
Iticrărî' ' pfă<!ticff. Tovarășul 
Ceaușescu se interesează de re- 

jțjiltatelg obținute in ameliorarea 
solurilor; în asigurarea unor can
tități mai mari de semințe de ca
litate superioară și recomandă 
intensificarea colaborării cu insti
tuțiile similare din țările vecine 
care au o bogată tradiție în legu- 
micultură.

La catedra de viticultură, to
varășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează laboratoarele de ampelo- 
grafie și viticultură; îi sînt în
fățișate unele metode moderne 
de cultivare a viței de vie, re

nostru, dumneavoastră per
sonal, tovarășe secretar ge
neral al partidului, pentru 
grija pe care o purtați ti
neretului studios, viitorului 
patriei, pentru activitatea 
neobosită pe care'o desfă- 
șurați, pentru triumful cau
zei socialismului și a păcii 
în lume. Ne angajăm tova
rășe Nicolae Ceaușescu — 
a spus în încheiere vorbi
toarea — să nu precupețim 

' eforturjle noastre pentru a 
ne pregăti cît mai complex, 
pentru a deveni destoinici 
constructori ai socialismu
lui și comunismului în pa
tria noastră.

Studentul CONSTAN
TIN UNGUREANU 
din anul I al Aca- 

iemiei de Studii Economice, 
, a spus : Pășind pentru pri

ma dată pragul învățămîn- 
tului universitar, alături de 
mii de studenți, sînt 
profund impresionat de 
grija cu care sîntem în

zultatele obținute și aspecte ale 
activității practice a studenților. 
Atrage atenția bogata expoziție 
de fructe, soiuri create de cadre 
didactice ale institutului.

în încheierea vizitei, rectorul 
institutului înmînează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu trei volu
me cu lucrări științifice ale ca
drelor didactice, lucrări efectua
te în ultimul an, precum și un 
mesaj al studenților și cadrelor 
didactice.

Următorul popas are loc la 
noua construcție * a Institutului 
politehnic din București, cel 
mai important edificiu universi
tar ce se înalță în anii cincina
lului, un adevărat avantpost al 
învățămîntului tehnic superior, 
dotat pe măsura cerințelor ac
tuale ale pregătirii cadrelor ne
cesare economiei naționale.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați călduros de 
prof. dr. docent George Bărănes- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, rectorul institutului. Mii 
de studenți prezenți de-a lungul 
aleii principale și în fața holului 
de la intrare salută prin urale și 
îndelungi ovații sosirea oaspeți
lor dragi.

Ora 9,55. Secretarul general 
al Partidului Comunist Român

conjurați încă din prima zi 
a vieții de student. Condi
țiile deosebite de învățătu
ră pe care le avem, alături 
de preocuparea permanen
tă ce se manifestă pentru 
instruirea noastră, ne în
dreptățește să privim cu 
optimism viitorul. Acum, ia 
deschiderea anului univer
sitar, noi, cei mai tineri stu
denți ai Academiei de Stu
dii Economice asigurăm pe 
cei ce și-au pus încrederea 
în noi, că vom privi cu toa
tă seriozitatea munca pe 
care o avem în față, anga- 
jîndu-ne să fim Ia înălțimea 
încrederii ce ni se acordă, 
să contribuim la eforturile 
întregului popor pentru rea
lizarea mărețelor obiective 
stabilite de programul 
partidului.

IRIMIE NICOLAE, 
președintele Consi
liului Uniunii asocia

țiilor studențești din Cen
trul universitar București 
a subliniat că studenții 
bucureșteni folosesc acest 
prilej al deschiderii noului 
an universitar pentru a ex
prima încă o dată apro
barea deplină și unanimă a 
politicii interne și externe a 

taie panglica inaugurală a corpu
lui de învățămînt general, unde 
chiar din prima zi de cursuri în
cep să funcționeze noile labora
toare de lucrări practice pentru 
studenții anilor I și II, sălile de 
desen, cabinetele de lucru pen
tru corpul profesoral. Sînt vizi
tate apoi amfiteatrele de fizică, 
laboratoarele de mecanică, de 
organizarea și planificarea între
prinderilor și sălile de seminar.

Pe terasa care oferă o privire 
de ansamblu asupra întregii 
construcții, tovarășul Ceaușescu 
.primește explicații amănunțite 
cu privire la desfășurarea în con
tinuare a lucrărilor de construc
ții în urma cărora recomandă 
folosirea judicioasă a terenului 
în amplasarea viitoarelor corpuri 
de clădiri. De aici se coboară în 
expoziția documentară amena
jată la primul etaj, unde sînt ex
puse aparate și instalații de cer
cetare științifică realizate de stu
denți, sub îndrumarea profesori
lor, tratate și manuale universi
tare purtînd semnătura membri
lor colectivelor de catedră.
* La încheierea vizitei, tovară
șului Nicolae Ceaușescu i se în- 
mînează un mesaj din partea 
dascălilor și studenților celui 
mai mare institut de învățămînt 
tehnic superior al țării.

Conducătorii de partid și de 
stat sosesc apoi la Universitatea 
din București. Urărilor de bun 
venit, înscrise pe frontispiciul 
clădirii ce adăpostește rectoratul 
universității și facultățile de 
drept și filozofie, li se adaugă 
salutul fierbinte al celor peste 
1000 de tineri și tinere veniți 
să-i întîmpine pe conducătorii 
de partid și de stat.

La intrarea în clădire, înalții 
oaspeți sînt salutați de prof, 
univ. dr. docent Jean Livescu, 
membru corespondent al Acade
miei, rectorul Universității din 
București, și alți membri ai 
corpului profesoral.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt invitați să viziteze 
muzeul universității — prilej 
de trecere în revistă a bogatelor 
tradiții pe care de trei veacuri 
generațiile de studenți le preiau 
și le amplifică. înființat în urmă 
cu 5 ani, muzeul îrjglobează o 
colecție de materiale documen
tare cu privire la istoricul aces
tui înalt for de cultură. Reînvie 
în fața oaspeților chipurile unor 
cărturari patrioți, ctitori ai școlii 
românești, luminați oameni de 
știință și cultură care au ilustrat 
capacitatea creatoare a poporu
lui prin prestigioase contribuții 
înscrise în patrimoniul marilor 
valori ale națiunii noastre, ale 
științei mondiale. Sînt expuse 
documente originale privind cele 
mai importante momente ale is
toriei învățămîntului universitar

din București; impresionează 
deviza „Per scientiam — pro 
patria" (Prin știință — pentru 
patrie) înscrisă pe drapelul tri
color, vechi de mai bine de un 
secol, al universității. Sînt 
privite cu emoție manifeste 
și publicații studențești, măr
turii ale luptei revoluționare 
a tineretului, a corpului profe
soral în anii regimului burghe- 
zo-moșieresc. Tot aici pot fi vă
zute cursuri datorate unor va
loroși oameni de știință români, 
foști profesori ai universității.

După vizitarea muzeului, to
varășul Nicolae Ceaușescu con

partidului nostru, a hotărî- 
rilor adoptate de istoricul 
Congres al comuniștilor. A- 
sociațiile studențești — a 
arătat în continuare vorbi
torul — pășesc în noul an 
universitar cu sentimentul 
sporitelor responsabilități 
ce le revin pentru apli
carea în viață a sarcinilor 
stabilite de Congresul al 
X-Iea al Partidului Comu
nist Român. Prezența dum
neavoastră, stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, la a- 
ceastă sărbătoare ne ono
rează și v ne obligă, iar 
bucuria și entuziasmul nos
tru sînt o dovadă a stimei 
și respectului ce-1 purtăm 
conducătorului iubit al i 
partidului și al statului.

Ca președinte ai Uniunii 
asociațiilor studențești din 
cel mai mare centru uni
versitar al țării, am primit 
mandatul de a da glas aîn- 
durilor tuturor studenților 
exprimîndu - vă, dumnea
voastră nețărmurita dragos
te ce o purtăm partidului, 
hotărîrea de a munci și în
văța fără preget contribu
ind cu toată ființa noastră 
la propășirea scumpei noas
tre patrii. România socia
listă, a încheiat vorbitorul.

semnează următoarele în cartea 
de onoare a muzeului :

„Am vizitat cu deosebit inte
res muzeul Universității din 
București, imagine grăitoare a 
istoriei acestui important lăcaș 
al științei și culturii românești. 
Urăm valorosului corp profesoral 
al universității și studenților ei să 
poarte cu cinste mai departe și 
să dea noi străluciri făcliei 
transmise de iluștrii lor înain
tași, să dobîndească succese tot 
mai mari în activitatea lor, la 
înălțimea exigențelor de astăzi și 
de mîine ale societății noastre 

socialiste, ale științei și cunoaște
rii contemporane*'.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt înmînate un album cu fo
tografii ce înfățișează aspecte ale 
vizitei conducătorilor de partid 
și de stat la Universitatea din 
București cu prilejul deschiderii 
cursurilor universitare în cei doi 
ani anteriori, precum și un me
saj din partea senatului univer
sității, a corpului didactic și a 
studenților.

Institutul de petrol, gaze și 
geologie este cel care primește 
apoi vizita conducătorilor de par
tid și de - stat în acest început. 
de an universitar. Creație, ca și 
alte instituții de învățămînt su
perior, a orîndurii noastre so
cialiste, Institutul de petrol, 
gaze și geologie a sărbătorit de 
curînd împlinirea a două dece
nii de existență. El se mîndrește 
acum cu cei peste 4 000 de in
gineri și doctori ingineri pe care 
i-a pregătit în această perioadă.

Manifestîndu-și călduros recu
noștința și bucuria de a primi 
în mijlocul lor pe conducătorii 
de partid și de stat, profesorii 
și studenții institutului le fac o 
primire călduroasă.

însoțiți de prorectorul institu
tului, Liviu Constantinescu, de 
membri ai consiliului profeso
ral, oaspeții vizitează amfiteatrul, 
laboratoarele de petrochimie, teh
nologia petrolului, chimie orga
nică și geofizică. Cadre didacti
ce, șefi de catedre dau expli
cații, prezintă cele mai impor
tante instalații. Se află, printre 
aceste instalații de tehnologia pe
trolului, unele proiectate și rea
lizate în cadrul institutului, so
licitate, datorită însușirilor lor, 
pentru dotarea unor labora
toare străine. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă împletirea 
mai strînsă a activității didactice 
și științifice în aceste laboratoa
re cu activitatea unor institute 
de cercetare similare, unirea e- 
forturilor lor în vederea găsirii 
unor noi soluții pentru proble
mele pe care le ridică exploa
tarea zăcămintelor.

Prorectorul institutului înmînea- 
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj din partea profesorilor 
și studenților.

In mesajele transmise secre
tarului general al Partidului se

Foto: O. PLECAN 
exprimă profunda recunoștință 
a corpului didactic și a studen
ților pentru grija permanentă pe 
care partidul și statul o acor
dă dezvoltării învățămîntului su 
perior, pregătirii și formării mul
tilaterale a tineretului studios 
în Vederea activității viitoare 
puse în slujba patriei socialis
te. Ei se angajează în fața con
ducerii de partid și de stat să-și 
consacre întreaga lor capacita
te și putere de muncă înfăptui
rii politicii partidului, dau glas 
hotărîrii lor de a-și dărui toate 
puterile realizării importantelor 

' Obiective ’ Stabilite “ de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt invitați apoi să 
viziteze Centrul de calcul eco
nomic și cibernetică economică 
—importantă unitate de cerce- • 
tare științifică, în care își desă- 
vîrșesc pregătirea teoretică vii
torii analiști de sisteme și eco
nomiștii ciberneticieni, care, 
după absolvirea Academiei de 
studii economice, vor lucra în u- 
nități productive. Aici funcționea
ză modeme laboratoare de cal
cul economic, mașini specializate 
în contabilizarea și rezolvarea u- 
nor probleme cu caracter tehni- 
co-administrativ, precum și la
boratoare de calcul mecanografic.

In laboratorul de calcul econo
mic, directorul Centrului, prof, 
dr. Nicolae Racoveanu, prezintă 
oaspeților o scurtă informare a- 
supra activității de cercetare teo
retică și de rezolvare științific 
a problemelor de economie con
cretă, solicitate de marile uzine 
și întreprinderi industriale.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în instituțiile de învă
țămînt superior din Capitală a 
constituit o nouă expresie a înal
tei preocupări a conducerii de 
partid și de stat pentru bunul 
mers al școlii superioare româ
nești, a grijii permanente de a 
asigura perfecționarea activității 
ei în concordanță cu cerințele 
actuale și de perspectivă ale pre
gătirii noilor promoții de specia
liști necesari economiei, științei și 
culturii noastre socialiste.



CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOL AE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

>rinderi industriale și agricole, 
n spitale, în facultăți și in- 
titute de cercetare, în școli.
Astăzi învață în țara noastră 

50 000 de studenți — o armată 
>uternică. Pînă la sfîrșitul cin
cinalului următor, toți veți 
ermina studiile și va trebui 
ă mergeți pe marile șantiere 
au în marile uzine ale socie- 
ății noastre socialiste. Trebuie 
ă înțelegeți cu toții, tovarăși 
tudenți, că vă pregătiți pentru 
îunca practică, pentru activi- 
atea creatoare — și locul a- 
esteia este producția bunuri- 
ir materiale și spirituale pen- 
ra întregul popor. Este de da- 
>ria fiecăruia să-și pună toa- 
î priceperea, toate cunoștin
țe în slujba poporului, a fe 
icirii sale, a socialismului și 
□munismului în patria noas- 
■ă. (Aplauze puternice).
Avem, tovarăși, în fața noas- 

•ă un cîmp imens de muncă și 
îalizări, un grandios program 
e dezvoltare a României so- 
Aliste. înfăptuirea iui în bune 
indiții depinde în primul rînd 
e valoarea materialului nos- 
'u uman, de numărul și com- 
etența cadrelor de care dis- 
unem. Aceasta cere pregă- 
rea a mii și mii de ingineri, 
:onopaiști, agronomi, con- 
,ruct li, oameni de știință și 
iltură, medici, profesori — de 
lecialiști și muncitori cu înal- 
i calificare, capabili să dea 
Ață obiectivelor însuflețitoa- 
’ stabilite de Congres să asi- 
ure ridicarea pe o treaptă ca- 
tativ superioară a întregii 
oastre activități.
Ies în evidență astfel marea 

îspundere ce revine învăță- 
untului nostru superior, 
irpului profesoral din facul- 
iți^fi institute, sarcinile deo- 
?bit de importante pe care le 
:e de îndeplinit școala — 
rincipalul instrument de for
țare a cadrelor. în societatea 
>astră învățămîntul este parte 
itegrantă a grandioasei opere 
a construire a socialismului, 

necesitate primordială a 
iersului înainte, un sector de 
nportanță hotărîtoare pentru 
itreaga viață a națiunii noas 
■e socialiste.
în condițiile progresului ra

id al întregului nostru sistem 
* învățămînt, școala superioa- 
i a cunoscut o deosebită dez- 
oltare, înscriindu-se printre 
de mai de seamă realizări ale 
rînduirii socialiste. Invăță- 
lîntul nostru superior și-a a- 
us contribuția la pregătirea a 
api și zeci de mii de specia- 
ș.i care lucrează în toate sec- 
>arele economiei, științei și 
jlturii, participă activ la via- 
i publică din țara noastră, 
îuncesc cu devotament și ab- 
egație pentru înflorirea Ro- 
îâniei socialiste, îndeplinind 
J cir te marile sarcini trasate 
e pe rtid.
Acordăm o deosebită prețui- 

3 activității neobosite, pline 
e entuziasm și dăruire, des- 
îșurate de cadrele didactice 
in institutele de învățămînt 
jperior pentru formarea noi- 
>r generații de constructori 
i socialismului și le adresăm, 
i acest început de an univer- 
itar, în numele conducerii de 
artid și de stat;’ calde felici- 
irl pentru rezultatele obținu- 
î, urări de noi succese în ac- 
vitatea lor viitoare. (Aplau- 
e puternice).
De asemenea, cu acest pri- 

;j festiv adresăm cele mai 
alde felicitări studențimii 
oastre, care, prin munca sa, 
rin pasiunea cu care învață, 
ovedește o înaltă responsabi- 
tate față de viitorul său, față 
e cauza socialismului, a înflo- 
irii României socialiste și vă 
rez dumneavoastră, întregii 
tudențimi, la început de an 
:olar, multe satisfacții, mult 
acces la învățătură. (Aplau- 
5 puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

Evidențiind realizările im- 
ortante obținute în dezvolta- 
aa învățămîntului superior, 
ste necesar, desigur, să le 
aportăm neîntrerupt la ce- 
ințele înaintării patriei noas- 
re pe drumul progresului ma- 
arial și spiritual, al civiliza
tei moderne, la impresionan- 
ul salt pe care îl înregistrea- 
ă astăzi cunoașterea univer- 
ală, știința și tehnica. Direc- 
ivele Comitetului Central și 
.egea învățămîntului, adoptate 
mul trecut — care au întru- 
iit adeziunea deplină a sluji- 
orilor școlii, a întregului po- 
>or — au stabilit, într-o con
cepție unitară și de largă 
ierspectivă, direcțiile și cadrul 
irganizatoric al modernizării 
nvățămîntului superior, căile 
jentru continua sporire a efi
cienței sale sociale.
Programul prevăzut de partid 

i început să prindă viață 
cxercitînd o influență poziti- 
ză |tot mai însemnată asupra 
ictivității în acest domeniu. 
5-aa .luat măsuri pentru sta
bilirea duratei studiilor în. 
ÎHPCție de nevoile reale ale 

pregătirii cadrelor în diferite 
specialități, pentru perfecțio
narea planurilor de învăță
mînt și asigurarea unui ra
port mai judicios între acti
vitățile aplicative și cele teo
retice, s-au înființat secții de 
subingineri. Au fost constitui
te senatele și consiliile profe
sorale ale universităților, 
institutelor și facultăților, 
dezvoltîndu-se democrația u- 
niversitară, creîndu-se condi
ții mai bune pentru partici
parea nemijlocită a cadrelor 
didactice și a studenților la 
organizarea și desfășurarea 
activității din învățămîntul su
perior.

Am vizitat astăzi cîteva in
stitute de învățămînt supe
rior din Capitală — Institutul 
agronomic, Universitatea
București, Institutul de petrol 
și gaze — și am putut constata 
cu satisfacție că pregătirile 
pentru începerea cursurilor 
sînt mai bune decît în trecut, 
ceea ce ne dă garanția că în 
anul ce urmează vom obține 
succese și mai mari în învă
țămîntul superior din țara 
noastră. Am vizitat, de ase
menea, Politehnica, noul edi
ficiu al acestui institut, care, 
deși nu este complet termi
nat, constituie de pe acum o 
adevărată cetate a învățămîn 
tului superior.

Cred că este necesar să se 
acorde mai multă atenție do
tării laboratoarelor din învă
țămîntul superior ; este de a- 
cum timpul ca — o dată cu 
folosirea mai judicioasă, mai 
rațională a bazei materiale de 
care dispunem, precum și a 
mijloacelor bănești afectate de 
stat pentru nevoile învățămîn
tului — să asigurăm înzestra
rea facultăților cu aparatură 
de laborator și cu alte utilaje 
moderne spre a crea condiții 
ca studențimea noastră să în
vețe în condiții tot mai bune. 
Considerăm că este necesar ca 
în cursul acestui an să tre
cem la măsuri hotărîte pen
tru a rezolva aceste probleme 
deosebit de importante pen
tru' învățămîntul superior. 
(Vii aplauze).

Condițiile minunate pe care 
le vor avea studenții de la Po
litehnică, de la Academia de 
științe economice și de la ce- . 
lelalte institute, trebuie să 
constituie pentru ei un imbold 
de a nu precupeți nimic pen
tru a învăța cît mai bine, spre 
a deveni specialiști de înaltă 
calificare în domeniul pe care 
și l-au ales. (Aplauze puter
nice).

Deși nu a-trecut decît puțin 
timp de la inițierea de către 
partid a acțiunii de moderni
zare a școlii, se poate afirma 
că viața confirmă justețea pro
gramului stabilit. Cu toate a- 
cestea, ceea ce s-a realizat pînă 
în prezent nu epuizează po
sibilitățile de perfecționare a 
învățămîntului superior, gama 
de măsuri preconizate de par
tid. De altfel, trebuie spus, to
varăși, că niciodată nu vom 
putea afirma, că am atins per
fecțiunea ; întotdeauna vom 
mai avea ceva de îmbunătățit. 
Cadrele didactice și Ministerul 
învățămîntului trebuie să se 
preocupe, an de an, de ridi
carea pe trepte tot mai înalte 
a învățămîntului nostru supe
rior, pentru că numai astfel 
vom putea ține pasul cu re
voluția tehnico-științifică la 
care asistăm astăzi. (Vii aplau
ze). Ministerul învățămîntului, 
conducerile institutelor și fa
cultăților trebuie să acționeze 
cu mai multă operativitate și 
cu mai multă perseverență, să 
depună o activitate organiza
torică concretă mai intensă, 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a Directivelor 
Comitetului Central și a Legii 
învățămîntului.

Se impune înainte de toate 
o mai mare preocupare pen
tru perfecționarea continuă a 
învățămîntului în pas cu noile 
cuceriri ale științei, cu exigen
țele progresului economic, teh- 
nico-științific și < cultural al 
patriei. Sînt necesare din par
tea cadrelor didactice eforturi 
sporite pentru a fi ele însele 
la curent cu ceea ce este nou 
în disciplinele respective, pen
tru a putea preda studenților 
cunoștințe la nivelul științei 
mondiale. Se impune, în ace
lași timp, o muncă asiduă de 
documentare și informare ; u- 
niversitățile și institutele noa
stre trebuie să creeze condiții 
cadrelor didactice și studenți
mii pentru a-și îmbogăți neîn
cetat cunoștințele.

O condiție de bază pentru 
ridicarea nivelului științific 
al predării în învățămîntul 
superior este împletirea orga
nică intre munca didactică și 
cercetare — aceasta reprezen- 
tînd o cerință obiectivă a in
troducerii unui spirit creator 
la toate catedrele, a moderni
zării școlii noastre superioare. 
Cadrele didactice au, totoda
tă, datoria să încurajeze mul
tilateral participarea studen
ților la activitatea de cerce
tare, să le dezvolte deprinde
rile, să le stimuleze pasiunea 
pentru munca științifică.

Trebuie, de asemenea, să 
fie întărită continuu discipli
na procesului de învățămînt, 
să se asigure respectarea fer
mă a normelor vieții univer
sitare, fără de care nu se poa
te desfășura în bune condiții 
activitatea . didactică, pregă
tirea temeinică a tineretului 
studențesc, a viitorilor specia
liști. Ministerul învățămîntu
lui a dat dovadă de lipsă de 
exigență, admițînd anul tre
cut celor care au rămas repe- 
tenți, după trei zile, reexami
narea. Oare, e posibil tova
răși, ca peste noapte să se ob
țină pregătirea necesară pro
movării unui examen ? Exis
tă o lege a învățămîntului, a- 
doptată de cel mai înalt for 
al țării — Marea Adunare 
Națională — și ea este obli
gatorie pentru toată lumea. 
Trebuie să se pună capăt ori
cărei încălcări a legii. Noi ne 
preocupăm cu toată atenția să 
creăm condiții bune de învă
țătură tineretului, astfel încît 
să-și poată face pe deplin da
toria față de patrie. Unii ti
neri se cred, însă, „ingenioși11 
dacă, trăgînd chiulul la 
cursuri — cum se spune în 
popor — reușesc, totuși, să 
promoveze examenele. Se în
șeală ! Ei își trag chiulul lor 
înșile ! Chiar dacă vor pro
mova, vor rămîne pînă la 
urmă niște mediocrități. So
cietatea noastră nu are nevoie 
de asemenea specialiști. In 
universități nu au ce căuta 
asemenea tineri ; trebuie să 
promoveze cursurile învăță- 
mîntulul superior numai cei 
care doresc cu adevărat să 
învețe. Nu trebuie să admi
tem ca locul tinerilor care vor 
să învețe să fie ocupat de 
chiulangii și de leneși ! Voi 
înșivă, studenții, trebuie să 
aveți o atitudine exigentă 
față de colegii voștri cu ase
menea mentalitate, pentru că 
ei — deși puțini la număr — 
compromit numele de student, 
vă compromit pe voi toți și, 
de aceea, nu au ce, căuta în 
facultăți.

Trebuie să facem în așa fel 
ca institutele noastre să devi
nă cu adevărat cetăți de știin
ță și cultură, în stare să dea 
societății numai cadre temei
nic pregătite. Omul de mîine, 
constructor al socialismului și 
comunismului, nu poate fi 
decît un om cu un larg ori
zont cultural și științific, cu o 
solidă pregătire de specialita
te ; numai astfel, el va putea 
participa în mod conștient, cu 
întreaga sa energie și putere 
de muncă, la transformarea 
societății, la făurirea noii 
orînduiri.

Este necesar, tovarăși, să se 
asigure o mai strînsă legătură 
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a învățămîntului cu viața, 
cu practica ; cadrele didactice 
sînt chemate să organizeze în 
așa fel activitatea din facul
tăți și institute incit, conco
mitent cu însușirea cunoștin
țelor teoretice necesare, viito
rii specialiști să poată dobîndi 
și o temeinică pregătire prac
tică spre a se integra cît mai 
rapid și cu rezultate cît mai 
bune în construcția socialistă, 
în munca concretă. In orien
tarea învățămîntului superi
or este necesar să se țină în 
mai mare măsură seama de 
cerințele stringente ale dife
ritelor domenii și sectoare, de 
nevoile generale, de evoluția 
în perspectivă a economiei, 
științei și culturii în țara 
noastră.

O sarcină de prim ordin a 
învățămîntului nostru univer
sitar este să asigure studenți
lor o temeinică pregătire ideo
logică, materialist-dialectică.

In acest sens, o importanță 
deosebită are predarea disci
plinelor sociale, care au sar
cina de a asigura înarmarea 
studențimii noastre cu înțe
legerea justă a proceselor dez
voltării societății. Catedrele de 
științe sociale mai au mult de 
făcut pentru a putea contri
bui, pe măsura cerințelor par
tidului, la ridicarea nivelului 
ideologic al studențimii, pen
tru a ancora aceste discipline 
în realitățile noastre social- 
politice, în preocupările ac
tuale ale partidului și statului 
nostru, în problematica vieții 
internaționale, a evoluției so
cietății contemporane. Nu este 
suficient a repeta citate din 
operele clasicilor. Studierea o- 
perelor acestora are o impor
tanță deosebită pentru forma
rea culturii ideologice mar- 
xist-leniniste; dar predarea 
lor scolastică, memorarea me
canică a unor citate și a unor 
teze generale care au răspuns 
unor condiții obiective date, nu 
ajută la îndrumarea ideologi
că temeinică a specialiștilor 
noștri, a studențimii, în spiri
tul creator al concepției mate- 
rialist-dialectice despre lume. 
Specialiștii de mîine, indife
rent în ce domenii vor lucra, 
trebuie să fie în stare să se 
orienteze just în problemele 
complexe ale vieții sociale, să 
știe să acționeze în mod con
știent, să contribuie la orien
tarea justă a dezvoltării socie
tății nqastre socialiste. Numai 
dacă se realizează acest de
ziderat ne putem declara sa- 
tisfăcuți de felul cum se pre
dau științele sociale în uni
versități ; pînă atunci mai a- 
vem mult de făcut. Trebuie 
acționat cu mai multă hotă- 
rîre pentru a face ca și în 
acest domeniu, nivelul învă
țămîntului să fie corespunză
tor cerințelor puse de partid 
în etapa de astăzi. (Vii a- 
plauze).

Predarea disciplinelor so
ciale trebuie să răspundă în 
mai mare măsură dorinței stu
denților de a cunoaște, de a-i 
înarma cu criterii științifice 
care să le dea posibilitatea să 
discearnă ceea ce este înain
tat de ceea ce este perimat și 
retrograd în curentele de idei 
contemporane, să-i ajute să-și 
însușească temeinic ideologia 
marxist-leninistă, metoda ma
terialist-dialectică de gîndire 
și cercetare, filozofia revolu

ționară a partidului nostru, a 
clasei muncitoare.

în învățămîntul nostru su
perior, at.ît în ce privește pre
gătirea de specialitate cît și 
ideologică a studenților un 
rol de o deosebită importanță 
au organele de partid și de ti
neret. Ele trebuie să pună Jn 
centrul activității lor preocu
parea de a ajuta tineretul 
să-și însușească cunoștințele 
moderne în toate domeniile, 
să-și aducă contribuția la 
transformarea fiecărui student, 
a fiecărui viitor specialist în- 
tr-un luptător activ pentru 
cauza socialismului și comu
nismului, pentru fericirea po
porului român. (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,

Clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, între
gul nostru popor muncește cu 
abnegație și profund devota
ment pentru realizarea sarci
nilor dezvoltării economice și 
sociale a patriei, pentru înde
plinirea prevederilor planului 
de stat în toate sectoarele de 
activitate. în primele 9 luni 
ale anului în curs sarcinile de 
plan la producția globală in
dustrială au fost îndeplinite 
și depășite. Obiectivele actua
lului cincinal se realizează cu 
succes, asigurînd o temelie 
trainică pentru ridicarea sis
tematică a nivelului de trai 
al poporului, pentru progresul 
general al țării.

în lunile care au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului va tre
bui ca în toate sectoarele de 
activitate să fie intensificate 
eforturile pentru îndeplinirea 
integrală a tuturor sarcinilor 
planului anual și crearea con
dițiilor optime în vederea tre
cerii la înfăptuirea obiective
lor ultimului an al actualului 
cincinal. O atenție sporită tre
buie acordată creșterii produc
tivității muncii, reducerii chel
tuielilor de producție și îm
bunătățirii calității mărfurilor 
— care au o importanță hotă
rîtoare în ridicarea continuă 
a eficienței activității econo
mice, în valorificarea resur
selor de care dispune economia 
noastră socialistă. Este nece
sar, de asemenea, ca organele 
de partid și de stat să se ocupe 
în mod deosebit de îndeplini
rea planului de investiții, de 
darea în funcțiune la terme
nele stabilite a tuturor obiec
tivelor și capacităților de pro
ducție — de care depinde spo
rirea potențialului economic al 
țării, creșterea volumului pro
ducției, realizarea prevederi
lor întregului plan cincinal.

Sarcini importante revin de 
asemenea țărănimii noastre, 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură în strîngerea re
coltei și realizarea la timp și 
în condiții bune a lucrărilor a- 
gricole, pentru asigurarea unor 
producții ridicate în anul vii
tor.

Doresc, de la acest miting 
al tineretului universitar, să 
adresez un salut călduros cla
sei noastre muncitoare — forța 
principală a societății noastre 
socialiste — căreia tineretul, 
întregul nostru popor, îi da
torează condițiile pe care le 
are pentru învățătură, pentru 

o viață bună, liberă și feri
cită. (Vii aplauze).

Doresc, de asemenea să a- 
dresez țărănimii noastre, mun
citorilor din agricultură, un 
călduros salut și să le urez 
succes în activitatea pe care 
o desfășoară. (Vii aplauze).

îndeplinirea marilor sarcini 
care ne stau în față în dome
niul dezvoltării economiei, ști
inței, culturii, al perfecționă
rii continue a întregii vieți 
sociale impune întărirea con
tinuă a răspunderii în muncă 
în toate sectoarele și la toate 
nivelele de activitate. Mersul 
nostru înainte, progresul so
cietății nu pot fi obținute 
printr-o activitate în general, 
ci prin muncă concretă, prac
tică, desfășurată cu compe
tență și răspundere de fiecare 
cetățean într-un sector sau 
altul al construcției socialiste. 
Fiecare om al muncii — in
diferent de locul unde lu
crează, de funcția pe care o o- 
cupă în ierarhia socială — 
trebuie să înțeleagă că unicul 
criteriu de apreciere a con
tribuției pe care o aduce la 
dezvoltarea societății noastre 
este munca și numai munca 
— cantitatea, calitatea și efi
ciența activității sale sociale.

Noi apreciem și stimăm pe 
toți acei care în trecut și-au 
adus contribuția, în diferite 
domenii de activitate, la dez
voltarea societății; dar nimeni 
nu poate trăi din meritele din* 
trecut, fiecare trebuie să mun
cească cu toate forțele în pre
zent, pentru crearea viitorului. 
Este un bun luptător pentru 
socialism și comunism, acela 
care nu pregetă nimic în lupta 
pentru progresul general al 
României socialiste. (Aplauze 
puternice).

Este dreptul societății noas
tre să promoveze pe cei care 
lucrează cu pasiune, cu ener
gie, cu entuziasm pentru în
deplinirea îndatoririlor ce le 
revin, și să-i treacă în alte 
munci pe cei care nu cores
pund. Aceasta este adevărata 
grijă față de om, grija pentru 
fericirea întregii noastre socie
tăți, a întregului nostru popor ! 
Numai așa ne vom face da
toria de comuniști! (Vii apla
uze).

Iată, tovarăși, ce sarcini mă
rețe stau în fața poporului 
nostru. La îndeplinirea tuturor 
acestor obiective ale dezvoltă- . 
rii economice și social-cultura- 
le a țării, corpul profesoral, 
tineretul universitar, trebuie 
să-și aducă o importantă con
tribuție. Studenții, ca de altfel 
întreaga generație tînără a pa
triei noastre, sînt chemați să 
joace un rol activ în toate do
meniile vieții social-politice, 
să participe nemijlocit — ală
turi de întregul popor — la 
dezbaterea marilor probleme 
ale construcției socialiste, la 
elaborarea și transpunerea în 
viață a politicii partidului și 
statului nostru. Tocmai de a- 
ceea am considerat necesar ca 
la întâlnirea cu studențimea 
din București să dezbatem nu 
numai problemele legate da 
începerea anului universitar, 
ci și probleme legate de dez
voltarea generală a societății 
noastre. Nici un cetățean, cu 
atît mai mult un tînăr student.

un profesor, nu poate să nu 
se preocupe, să nu-și spună 
părerea și să nu participe ia 
găsirea căilor pentru progresul 
rapid al patriei noastre. Toc
mai în aceasta constă dezvol
tarea democrației socialiste — 
în atragerea și participarea ac
tivă a tuturor cetățenilor țării 
la progresul multilateral al 
societății, la rezolvarea tuturor 
problemelor politicii interne și 
externe a statului nostru. (Vii 
aplauze).

Dragi tovarăși,

Muncind pentru asigurarea 
bunului mers al construcției 
socialiste în țara noastră, pen
tru ridicarea patriei pe noi 
trepte de dezvoltare social-eco- 
nomică, de civilizație, ne adu
cem, totodată, contribuția la 
cauza generală a socialismului, 
a progresului și păcii. Este up 
adevăr incontestabil că, cu cîț 
fiecare țară socialistă este mai 
puternică și înfloritoare, cu 
atît cresc forța și prestigiul 
sistemului mondial socialist, 
sporește influența ideilor co
munismului asupra conștiinței 
oamenilor muncii de pretutin
deni.

Tocmai de aceea partidul 
nostru este preocupat de faptul 
că între țările socialiste există 
o serie de divergențe și acțio
nează cu perseverență în di
recția găsirii căilor pentru de
pășirea acestora. Numai în mă
sura în care țările socialiste 
vor reuși să realizeze între ele 
o strînsă colaborare în toate 
domeniile de activitate, să asi
gure o întrajutorare multilate
rală în spiritul internaționalis
mului socialist și al marxism- 
leninismului — pornind de la 
asigurarea dezvoltării indepen
dente, suverane a fiecărui stat 
socialist și în același timp de 
la interesele întăririi forței și 
unității întregului sistem socia
list — putem asigura progresul 
tot mai rapid al fiecărei țări 
socialiste, triumful socialismu
lui și păcii în lume. (Aplauze 
puternice).

Tineretul universitar are da
toria de a-și aduce și el con
tribuția la această nobilă cauză 
a partidului și poporului nos
tru. Acționînd în spiritul poli
ticii internaționaliste a parti
dului nostru, el trebuie să-și 
dezvolte legăturile de priete
nie, colaborare și de solidari
tate cu tineretul universitar 
din toate țările socialiste, cu 
mișcarea studențească demo
cratică și progresistă interna
țională, să contribuie activ la 
înfăptuirea idealurilor înainta
te ale tineretului studios de 
pretutindeni.

Anul acesta s-au împlinit 30 
de ani de la izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial. 
Aceasta ne reamintește cîte 
jerfte a trebuit să dea omeni
rea, cîte jertfe a dat po
porul nostru din cauza lip
sei de unitate a forțelor 
progresiste, a faptului că 
s-au făcut concesii fascismului, 
forțelor agresive. De aceea, 
considerăm că astăzi este mai 
important ca oricînd să acțio
năm în vederea unirii tuturor 
forțelor antiimperialiste în
tr-un larg front de luptă îm
potriva imperialismului, fiind 
oonvinși că, acționînd unite, a- 
ceste forțe pot împiedica im
perialismul să arunce omeni
rea într-un nou război mon
dial, pot asigura pacea în 
lume. (Aplauze puternice).

Pornind de la răspunderea 
pe care o are în fața po
porului, în fața mișcării re
voluționare internaționale. 
România militează activ pen
tru dezvoltarea colaborării 
cu toate statele, fără deosebi
re de orînduire socială. Ea 
acționează neobosit pentru 
înfăptuirea securității euro
pene, lichidarea focarelor de 
încordare, a pericolului de 
război pe continentul nostru 
și în întreaga lume, realiza
rea destinderii internaționale. 
Fundamental în asigurarea 
acestor deziderate majore ale 
umanității este respectarea 
neabătută a independenței și 
suveranității naționale, a ega
lității în drepturi, a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, corespunzător 
intereselor ș? aspirațiilor sale 
supreme — fără nici un a- 
mestec din afară.

Noi apreciem că în condi
țiile de astăzi fiecare popor, 
mare sau mic, poartă răspun
derea pentru salvgardarea 
securității mondiale și trebuie 
să-și aducă contribuția la so
luționarea problemelor in
ternaționale, la dezvoltarea 
colaborării și asigurarea păcii.

în lumea de astăzi devine 

tot mai necesar să se pună 
capăt pentru totdeauna folo
sirii forței în relațiile dintre 
state, să se asigure soluționa
rea tuturor litigiilor și dife
rendelor pe calea tratativelor, 
a discuțiilor pașnice, con
structive. In această privință 
s-a dovedit a fi deosebit de 
eficace metoda, verificată de 
viață, a dezvoltării unor largi 
relații de colaborare între sta
te și națiuni, a promovării 
principiilor coexistenței pașni
ce între țări cu orânduiri so
ciale diferite.

Doresc ca la această aduna
re să exprim, încă o dată, so
lidaritatea noastră cu lupta 
poporului vietnamez pentru 
dezvoltarea liberă și indepen
dentă a patriei sale, să ex
prim dorința întregului nos
tru popor de a se pune cît 
mai iute capăt războiului din 
Vietnam, de a fi retrase tru
pele Statelor Unite și ale a- 
liaților lor, de a fi lăsat po
porul vietnamez să-și rezolve 
problemele singur, corespun
zător voinței sale, fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze 
puternice).

De asemenea, ne exprimăm 
îngrijorarea față de continua
rea și agravarea conflictului 
din Orientul Mijlociu și do
rința noastră de a se ajunge 
la soluționarea grabnică a 
acestui conflict pe baza Re
zoluției Consiliului de-Secu
ritate din 1967, realizîndu-se 
retragerea trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocu
pate și asigurarea indepen
denței și integrității tuturor 
statelor din această zonă a 
lumii. Exprimăm această opi
nie pornind de la faptul că 
pacea și securitatea internațio
nală sînt o cauză supremă a 
tuturor popoarelor, a întregii 
omeniri și cu toții trebuie să 
milităm, cu toate forțele, pen
tru a se instaura pacea pe 
toate continentale globului.

Tineretul nostru studen
țesc, tînăra generație a țării 
trebuie să consacre acestui 
măreț țel elanul său viguros, 
energia sa clocotitoare, mili- 
tînd împreună cU întregul 
nostru popor, sub conducerea 
partidului comunist, pentru 
asigurarea triumfului țeluri
lor socialismului, ale păcii și 
progresului în întreaga lume.

Dragi tovarăși; studenți,

Partidul comunist, guver
nul țării, întregul popor dau 
o înaltă apreciere tineretului 
studențesc din patria noastră, 
crescut și format în condițiile 
orînduirii noi, devotat, parti
dului, legat trup și suflet de 
interesele ' și aspirațiile po
porului, ale societății noastre 
socialiste. La acest început de 
an universitar vă adresez 
vouă, întregii studențimî; în
demnul de a munci cu rîvnă 
și pasiune pentru a cuceri 
grandioasa citadelă a științei 
moderne, pentru a vă Rhbo- 
găți continuu mintea ciQjria- 
șele descoperiri ale geniului 
uman, cu mărețele, cuceriri 
ale cunoașterii contemporane. 
Sînt încredmTâFGSTwțwlepu- 
ne toate eforturile pentru a 
vă îndeplini înaltele îndato
riri ce vă revin — și vă urăm 
din toată inima -să încheiați 
anul pe care îl inaugurăm 
astăzi cu rezultate strălucite 
la învățătură, cu noi realizări 
în pregătirea pentru muncă 
și viață. (Aplauze puternice).

Urez, de asemenea,. cadre
lor didactice din învățămîn
tul superior, senatelor univer
sitare și consiliilor profesora
le noi și tot mai importante 
succese în ridicarea nivelului 
științific al predării, în for
marea tinerei generații, în în
treaga lor muncă nobilă și 
de mare răspundere. (Aplauze 
puternice).

Avem deplina convingere 
că învățămîntul superior va 
înscrie noi realizări de seamă 
în efortul general al poporu
lui nostru pentru progresul 
economiei, științei și culturii, 
pentru realizarea amplului 
program trasat de Congresul 
al X-Iea al partidului în ve
derea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. (Vii aplauze). Vă 
doresc tuturor — profesori, 
conferențiari, lectori, asis
tenți și studenți — din Bucu
rești și din întreaga țară — 
multă putere de muncă, să
nătate și fericire în viață. 
(Aplauze puternice; urale. 
Se scandează minute în șir: 
„Ceaușescu" „P.C.R." Cei pre- 
zenți la adunare ovaționează 
îndelung pentru partid, pen« 
tru Comitetul Central).
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După vizitarea instituțiilor de 
învățămînt superior, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună cu 
ceilalți conducători de partid și 
de stat au luat parte la mitingul 
consacrat deschiderii noului an 
de învățămînt superior.

Piața Romană. Zeci de mii de 
studenți au venit aici și pe arte
rele din împrejurimi. Este o at
mosferă însuflețitoare, de puter
nic entuziasm, caracteristică ma
rilor întruniri ale tineretului. Pe 
pancarte și panouri sînt scrise 
urări închinate partidului și sta
tului. Se scandează puternic 
„Ceaușescu", „Ceaușescu- -- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". 
Studenții bucureșteni își exprimă 
și eu acest prilej dragostea și itts 
cunoștință fierturi te. față de Par
tidul Comunist Român și condu
cerea sa pentru condițiile minu
nate de viață și învățătură create, 
hotărîrea Ier- fermă de a învăța 
cu sîrguință și pasiune pentru a 
deveni constructori de nădejde ai 
socialismului și comunismului „în 
patria noastră.

Ovații și urale puternice ves
tesc sosirea la miting a condu
cătorilor de partid și de stat. Stu
denții flutuză^hucKâie de.' -flori. ’ 
Tovarășul Nicolae'"Ceaușesctr șl 
ceilalți conducători de partid și 
de stat urcă Ia balconur'clădirii 
Academiei de studii economice. 
Minute în șir »u contenesc ora
lele și aclamațiile în întreaga 
piață.

Cuvîntul de deschidere, a mi
tingului a fost rostit de prof. univ. 
Miron Constantinescu.

Iubite tovarășe Nicdlae 
Ceaușescu, înalți oaspeți, a spus 
vorbitorul, vă rog să-mi îngă
duiți ca în numele corpului di
dactic universitar și al studenți
lor, în numele tuturor celor care 
participă la această sărbătoare, să 
vă prezint un cald și respectuos 
salut, să vă exprim sentimentele 
noastre de mare bucurie și pro
fundă gratitudine pentru onoarea 
de a vă avea în mijlocul nostru.

Solemnitatea deschiderii cursu
rilor universitare are anul acesta 
o semnificație și o strălucire deo
sebită, înscriindu-se în atmosfera 
de însuflețire și de avînt con
structiv atotcuprinzător, impri
mată întregii activități sociale de 
istoricele documente ale Congre
sului al X-lea al Partidului Co
munist Român și de bogatul bi
lanț al construcției socialiste în 
patria noastră. ‘

Pe baza hotărîrilor Congresului 
al X-lea privind dezvoltarea în
vățămîntului' superior tehnic și 
economic și perfecționarea învă
țămîntului universitar, se aduc în 
acest an importante îmbunătățiri 
în ceea ce privește organizarea și 
conținutul învățămîntului su
perior. Se aplică planuri țțoi de 
învățămînt, care reflectă progre
sele actuale ale științei și cul
turii șț ,care asigură un raport mai 
judicios între cursurile generale 
și cele de specialitate». între. pre
legeri și activitățile practice. Ți- 
nînd seama de faptul că forma
rea cetățenilor de mîine ai pa
triei noastre implică atît stăpâni
rea deplină a profesiunii cît și în
sușirea temeinică a concepției fi
lozofice marxist-leniniste, urmă
rim îmbunătățirea predării filo
zofiei și 
carea, îrț 
Uniunea 
nist, a 
ducative 
lor. _
și toată studențimea 
noastră au salutat cu 
Congresul al X-lea al P.C.R. și 
urmează cu încredere politica in
ternă și externă a partidului.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ■— a spus în 
încheiere vorbitorul — că în noul 
an universitar întregul corp di
dactic universitar și studenții ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități din țara noas
tră vor munci cu și mai mult 
entuziasm, fermitate și răspun

științelor sociale, ridi- 
strînsă colaborare cu 
Tineretului Comu- 

nivelului muncii 
în rîndtll 

întreg corpul

e- 
sțudenți- 
didactic 

din țara 
entuziasm

dere pentru a îndeplini sarcinile 
trasate învățămîntului de Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român, sporind astfel 
contribuția școlii superioare la 
realizarea mărețului program de 
dezvoltare multilaterală a socie
tății noastre socialiste.

Luînd cuvîntul prof. dr. do
cent Jean Livescu, rectorul Uni- 
versității-București a subliniat că 
prezența, intrată în tradiție, a 
conducerii de partid și de stat la 
momentul festiv al deschiderii a- 
nului universitar este pentru 
membrii corpului didaetic și stu
denți o deosebită cinste. Expri
măm din nou — a spus vorbi
torul •— iubiților noștri conducă
tori sentimentele de devoțiune 
și gratitudine pentru îndrumarea 
permanentă și pentru sprijinul 
material generos care asiguiă șco
lii noastre superioare un mers as
cendent și o strînsă legătură cu 
necesitățile sociale și cu cele mai 
avansate achiziții ale științei și 
tehnicii. Spiritul de echitate so
cială care animă întreaga politică 
școlară a partidului nostru, a 
continuat rectorul universității, a 

— deschis în fața tineretului patriei 
porțile tuturor instituțiilor șco
lare.

în continuare vorbitorul a 
subliniat angajamentul cadrelor 
didactice și Studenților de la uni
versitate de a depune eforturi 
sporite pentru creșterea calitativă 
a muncii, pentru înflorirea școlii 
noastre superioare, astfel ca noile 
generații de specialiști să contri
buie cu toată ființa lor h progre
sul economiei, științei și culturii.

La această însuflețită sărbă
toare a învățămîntului superior
— a arătat în încheiere vorbi
torul — corpul profesoral și stu
denții exprimă totala lor adeziune 
și «prijinul deplin față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, prețuiesc în mod 
deosebit activitatea neobosită 
desfășurată de conducerea țării 
noastre, de dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și alianță cu toate ță
rile socialiste, pentru întărirea 
unității sistemului socialist mon
dial, a mișcării comuniste și mun
citorești, pentru colaborare și 
cooperare cu toate țările în in
teresul păcii și înțelegerii între 
popbare. Vă asigurăm iubiți con
ducători de partid și de stat că 
personalul didactic și studenții, 
animați de spiritul responsabili
tății lor sociale se vor strădui în 
noul an universitar să-și facă da
toria la nivelul cerut de perioada 
istorică pe care o trăim.

Deschiderea noului an univer
sitar are loc la scurt timp , după 
Congresul al X-lea al partidului 
care a adoptat programul dezvol
tării multilaterale a României so
cialiste în deceniul următor a 
spus —- în cuvîntul său — conf. 
Ilie Gheorghe secretar al Comi
tetului de partid de la Institutul 
de construcții. în calitate de con
structor să ne fie îngăduit a privi 
acest program ca o deosebită 
operă de concepție, ca un vast 
și complex proiect prin care se 
elaborează și dimensionează cu 
precizie în coordonate — spațiu
— timp, viitorul luminos al pa
triei noastre socialiste. Studenții 
de azi ai Institutului de construc
ții București vor avea înalta cin
ste ca mîine să participe direct 
în calitate de ingineri sau subin- 
gineri la construirea obiectivelor 
industriale și social-culturale pre
văzute în Directivele Congresu
lui. Pentru aceasta va trebui să 
depunem o muncă susținută de 
însușire temeinică a profesiunii 
de constructori la nivelul celor 
mai înalte exigențe, și să acor
dăm toată atenția formării stu
denților în spiritul concepției 
marxist-leniniste despre lume și 
viață.

Ne angajăm — a arătat în con
tinuare vorbitorul — și vă asi
gurăm iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici 
un efort pentru a răspunde cu 
cinste grijii ce ne-o poartă parti
dul, condițiilor tot mai bune de 
viață șj studiu pe care 
ni le-a creat, să facem totul pen
tru ca studenții institutului să 
devină specialiști, oameni com- 
petenți și 
constructori 
tații noastre

Prof. dr.
Bărănescu,
lui politehnic — București, a su
bliniat că noul an universitar 
începe sub puternica înrîurire a 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
al partidului, hotărîri care însu
flețesc întregul popor, ele con
stituind un vast program menit 
să făurească pe pămîntul țării 
o viață tot mai fericită și mai 
îmbelșugată, o cultură tot mai 
înfloritoare, și mai prestigioasă, 
înfăptuirea acestui program 
cere muncă încordată și devo
tată, cere cadre cu o înaltă pre
gătire pentru cele mai diverse 
compartimente ale vieții sociale, 
în îndeplinirea acestei grele, dar 
nobile misiuni, școlii superioare 
îi revine un ral de frunte, căci 
ea este cea care pregătește la 
nivelul cel mai înalt și totodată, 
desăvîrșește educația multila
terală a noilor generații de spe
cialiști. îmbinarea armonioasă 
a acestor cerințe asigură forma
rea unor oameni multilaterali, 
capabili să desfășoare o activi
tate creatoare, dar în același 
timp înzestrați cu ferme con
vingeri etice, politice și civice, 
cinstiți, activi și demni, în mă
sură să continue eforturile înain
tașilor pentru ridicarea Români
ei spre noi culmi ale ’ progresu
lui. Sărbătoarea de azi este pen
tru slujitorii școlii un minuna! 
prilej de a-si exprima întreaga 
lor gratitudine față de partid, 
față de conducerea sa pentru 
părinteasca grijă cu care sînt 
înconjurați, de a-și reafirma ata
șamentul lor profund față de 
politica internă și politica in
ternațională a partidului și sta
tului. Dorim din toată inima să 
ne îndeplinim datoria cu cinste, 
să contribuim la făurirea unei 
vieți tot mai înfloritoare, tot mai 
rodnice în scumpa noastră pa
trie-

în uralele și ovațiile entuzias
te ale miilor de participant la 
miting, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, a fost sublinia
tă în numeroase rînduri de a- 
plauze puternice, de urale mar- 
cînd atașamentul profund al în
tregului tineret studios al tării 
față de partidul comunist, fată 
de conducerea sa. Prețioasele 
indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu corpului pro
fesoral, studențimii, îndemnul 
adresat noilor promoții de inte
lectuali de a se încadra efortu
lui general al națiunii noastre, 
acolo unde economia țării are 
nevoie de ei. și unde se făuresc 
toate bunurile materiale si spi
rituale, a fost primit cu deplină 
satisfacție de către masele de 
studenți, cu dorința vie de a fi 
cit mai folositori țării și poporu
lui român, măreței opere a so
cialismului.

Mitingul studenților bucu- 
reșteni s-a transformat într-o 
manifestare plină de însuflețire 
a adeziunii neclintite a tinere
tului, a întregului popor la po
litica marxist-leninistă nromo- 
vată consecvent de partid, pen
tru înflorirea României, pentru 
făurirea obiectivului stabilit de 
Congresul al X-lea — societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată.

patrioți înflăcărați, 
de nădejde ai socie- 
socialiste.
docent ing. George 
rectorul Institutu-

Tn centrele universitare din țară au avut loc miercuri festivități prilejuite de deschiderea noului 
an de învățămînt superior, la care au participat mii de studenți, cadre didactice, oameni de știința 
și cultură. ,, ,__. —j. *■ -i„ i„ incj —— Ion Gheotcjhe Maurer,

______  f — Gheorghe Radulescu, la 
Timișoara —Ilie Verdeț, la Craiova — Leonte Răutu.

clalistul să devină un cetățean 
din ce în ce mai bun, mai avi; 
zat, un om care să înțeleagă 
către ce obiective își îndreaptă 
pașii societatea și în ce mă
sură îi revine Iul sarcina de a 
ajuta, de a participa activ la 
acest mers înainte. Către aces
te țeluri — a spus vorbitorul 
— este necesar să-și îndrepte 
atenția în acest an universitar 
și în viitor profesorii, organi
zațiile obștești care se ocupă 
de activitatea tineretului și< în 
special de cea a studenților ; 
întreaga noastră studențime11. 

în timpul șederii la Iași, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a vizitat complexul studențesc 
din cartierul Tudor Vladimi- 
rescu, Universitatea „Al. I. 
Cuza“ și Institutul agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad11, 
Oaspetele a avut, de aseme
nea, Intîlniri cu cadrele di
dactice universitare.

(Agerpres).

La manifestări au luat parte conducători de partid și de stat la lași 
la Cluj — Paul Niculescu-Mizil, la Galati — Gheorghe Panâ^la Brașov 
Tg. Mureș — Virgil Trofin, la

;• iași
lașul, orașul cu cea mai 

veche universitate din Româ
nia, a trăit miercuri momen
tele emoționante ale deschide
rii noului an universitar.

La solemnitatea care a avut 
loc cu acest prilej un mare 
număr de studenți, cadre di
dactice, activiști de partid și 
de stat prezenți în sala Tea
trului Național „Vasile Alec- 
sandri11, au salutat cu însufle
țite aplauze pe tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R.

în continuare au luat cuvîn
tul acad. Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului politehnic, 
prof. dr. docent Ion Creangă, 
rectorul Universității, prof. dr. 
docent Nicolae Bumbăcescu, 
de la Institutul medico-farma- 
ceutic, studenții Rodica Chi- 
rițescu, din anul I al Conser
vatorului „George Eneseu11 și 
Petru Pintilie, din anul V al 
Institutului agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad11.

în aplauzele puternice ale 
asistenței a luat cuvîntul to
varășul Ion Gheorghe Mațirer. 
Aducînd salutul 
luj Central al 
Comiinist Român 
vernului, personal 
tea tovarășului 
Ceaușescu, studenților 
corpului didactic din Iași, vor
bitorul a subliniat importanța 
deosebită ce se acordă în țara 
noastră învățămîntului de toa
te gradele și îndeosebi celui 
universitar, care are menirea 
de a pregăti cadre de specia
liști necesari desăvîrșirii con
strucției socialiste în patria 
noastră. Referindu-se la Cen
trul universitar din Iași, vor
bitorul a subliniat trecutul său 
glorios pe tărîmul științei și 
culturii, arătînd că în 
noștri s-au creat condiții 
acestea să se dezvolte și 
puternic. „S-au spus aici 
cuvinte frumoase, idei înțelep
te în legătură cu ceea ce s-a 
făcut, cu ceea ce mai trebuie 
făcut în acest an și în viitor 
— a arătat tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Să reți
nem însă faptul că trăim în
tr-o epocă caracterizată prin- 
tr-o revoluție tehnico-științi- 
fică fără precedent, lucru ce 
implică concluzii logice, pe 
care trebuie să le tragem. Una 
din acestea este că învățămîn- 
tul trebuie să-și caute în per
manență drum pentru a găsi 
metoda cea mai bună să se 
realizeze. Acest lucru înseam
nă efort deosebit din partea 
tuturor cadrelor didactice și a 
întregii noastre studențimi. 
Investiția pe care o facem în 
învățătură — a spus apoi vor
bitorul — nu este numai o ac
țiune sau o operă de genero
zitate omenească ci, înainte de 
toate, cea mai frumoasă in
vestiție care se poate face as
tăzi în societatea noastră și 
care va deveni din ce în ce 
mai fructuoasă în viitor. Ca 
răspuns la această investiție 
este nevoie imperioasă ca spe-
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Cadrele didactice și studenții 
prezenți la festivitatea deschi
derii noului an universitar an 
care coincide la Cluj cu ani
versarea semicentenarului in- 
vățămîntului universitar în 
limba română și centenarului 
învățămîntului agronomic în 
Transilvania, au salutat cu vii 
aplauze prezența în mijlocul 
lor a tovarășului Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv al Prezidiului Per
manent, secretar al C. C. ăl 
P.C.R.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de tovarășul Aurel Duca, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secret-ar al Comitetului 
județean de partid, au mai 
luat 
cent 
bru 
miei, 
„Babeș-Bolyai", 
Andrassy Zoltan, 
al Institutului de arte plastice 
„Ion Andreescu", Ion Breazu, 
student la Institutul agrono
mic, Dane Marta, studentă la 
Universitate și Țipi Lueel, stu
dent la Institutul j 'tehnic.

A luat apoi cuvînt tovară
șul Paul Niculescu-Mi-.il. După 
ce a transmis corpului didactic, 
studențimii clujene un salut 
călduros din partea conduce
rii de partid și de stat, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, per
sonal, vorbitorul s-a referit la 
programul de dezvoltare și 
modernizare a învățămînțului, 
care este menit să asigure ca
drele necesare dezvoltării eco- • 
nomiei, științei, culturii în pe
rioada următoare, să ridice 
nivelul de cultură generală al 
întregului popor. România — 
a subliniat vorbitorul — s-a 
înscris și în acest domeniu, al 
învățămîntului, printre țările 
cu cea mai puternică dinami
că din lume. S-au amintit aici 
tradițiile istorice, ca și dezvol
tarea în anii orînduirii socia
liste a învățămîntului univer
sitar din Cluj. Sînt binecunos
cute succesele în formarea de 
cadre pentru diferite compar
timente ale economiei națio
nale, rezultatele în cercetarea 
științifică obținute în institu
tele de învățămînt superior 
din Cluj. Doresc să exprim 
aici, a arătat vorbitorul — în 
încheiere, înalta apreciere pe 
care Comitetul Central al 
partidului o acordă muncii 
entuziaste, pline de abnegație 
a cadrelor didactice din acest

cuvîntul prof. dr. do- 
Ștefan Pascu, mem- 

corespondent al Acade- 
rectorul ................   "Universității 

prof. univ. 
prorector

(Urmare din pag. I)

PRIMA ÎNVĂȚĂTURĂ
sînt intr-adevăr ale unei 
sărbători. Am asistat la 
toate intîlnirile onorate 
prin prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și im
presia cea mai tulburătoa
re pe care o pot transmite 
este dată de firescul co
municării, al legăturii, aș 
spună de strînsă rudenie
— referindu-ne la unita
tea de aspirații, la mobi- 
lurile acelorași țeluri su
perioare, dintre zecile de 
mii de cadre didactice șl 
studenți, și cei ce conduc 
destinele țării. Partidul
— adică gindirea care 
sintetizează intr-un singur 
concept visurile, destinele, 
succesele și proiectele 
noastre — și ei, dascălii 
care fac să se continue 
făclia luminoasă a inteli
genței acestui pămint, și 
ei, ce' ce sînt vlăstarul po
porului român... Erau mii 
de studenți. tineri, puter
nici în sănătatea înfă
țișării lor, și aveau 
brațele pline de flori, 
ți zîmbetele pe bu- V

ze. Rosteau cuvintele de 
„ bine ați venit" cu senti
mentul adincului respect 
ee-1 porți unui părinte 
drag. Pe aceea, totul era 
atît de firesc, familiar, 
cum firesc a fost să se în
chine această primă zi a 
cursurilor universitare u- 
nei lecții fundamentale : 
înțelegerea rosturilor lor, 
ale celor ce învață, a res
ponsabilității pe care o au 
față de poporul care le-a 
creat excelente condiții de 
studiu-

Momentul inaugurării 
noului local al Politehnicii 
a confirmat faptul că în
totdeauna promisiunile fă
cute de partid tineretului 
sint duse la împlinire. Un 
orășel complet nou a ră
sărit pe malurile Dîmbo
viței. Construcții moder
ne, laboratoare, amfitea
tre, săli de seminarii, toa
te bine utilate, se deschi
deau în fața acelora ce 
vor fi cadrele inginerești 
ale anilor care vin. Un 
dar, am putea spune, făcut 
generațiilor tinere ale e- 
pocii noastre, al căror spi-

rit tehnic, constructiv 
constituie caracteristica 
lor principală. Stai să te 
întrebi cînd, în istoria a- 
cestei țări, s-au mai făcut 
atît de multe lucruri pen
tru studenți ? Urmărind 
clipa cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tăia 
panglica inaugurală a 
noului local al Politehnicii 
bucureștene îmj venea în 
minte uimirea unui gaze
tar străin de a fi găsit în 
România. într-o epocă 
cînd în lume au loc pro
funde mișcări studențești 
— o studențime, cum spu
nea el. — „extraordinar 
de calmă, de sigură, preo
cupată cu totul de altceva 
decît de a face demonstra
ții, stăpînită de un senti
ment al angajării și nu de 
unul al protestului". Dar, 
domnule, îi răspunsesem 
atunci, pentru ce n-ar fi 
studențimea noastră li
niștită, calmă, angajată și 
responsabilă ? Cei ce 
sînt nemulțumiți în ță
rile lor sînt fiindcă n-au 
condiții de studiu, fiind
că au taxe mari și căr-

țile costă scump, fiindcă 
între pregătirea lor pen
tru viață și ceea ce le 
oferă viața este uneori 
o mare deosebire, fiindcă 
nu li se asigură locuri de 
muncă. Ați găsit ceva din 
toate acestea la noi ? 
„Nu , dimpotrivă A- 
tunci ?

...Se tăia panglica inau
gurală a celui mai mare 
institut politehnic al țării 
și mă gîndeam, avînd un 
argument în plxs, că stu
dențimea noastră nu poa
te să fie decit așa cum 
este — devotată partidu
lui comunist, poporului 
român, hotărîtă să-1 slu- 
iească precum fiul pe 
propria familie. Gestul ei 
de recunoștință nu poa
te fi decît continuarea fi
rească a ilustrelor exem
ple de dăruire lăsate nouă 
de acei dascăli care, ur- 
mind îndemnul aceluia 
ce în 1709 întemeia Aca
demia de la Sfintul Sava 
— „ca să fie școală de 
învățat", alcătuiesc azi 
galeria de portrete a Mu-

zeului Universității din 
București, Hașdeu, Iorga, 
Odobescu, Titu Maiores- 
cu, Haret, Babeș, Țițeica, 
Pîrvan — nume ilustrati
ve pentru faptul că aici, 
în București, de trei 
veacuri a strălucit o ade
vărată, „vatră de lumină". 
Să fim, prin responsabi
litatea față de popor, la 
înălțimea tradițiilor, spu
nea studenților tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Ie 
ura, în însemnările din 
cartea de onoare a aces
tui muzeu, „să poarte cu 
cinste mai departe și să 
dea noi străluciri făcliei 
transmise de iluștrii noș
tri înaintași."

Cuvîntarea rostită de 
secretarul general al par
tidului în fața a peste 
30 000 de studenți bucu- 
reșteni, cuvîntare din ca
re răzbate, ca esențial, în
demnul la responsabili
tatea socială, a celui ce 
învață, a constituit cu a- 
devărat lecția de început 
a acestui nou an univer
sitar...

1
*I
*

*
*

*

important centru universitar, 
înalta prețuire dată muncii 
studențimii clujene.

în aceeași zi, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, s-a întîlnit cu 
membrii Senatului universitar 
și a vizitat laboratoarele cate
drei de fiziologia plantelor, 
muzeul de mineralogie și la
boratorul catedrei de minera
logie, Clinica a 3-a medicală, 
Institutul politehnic, Expoziția 
lucrărilor studențești și ala 
cadrelor didactice, noul com
plex studențesc de pe dealul 
Feleacului, precum și Muzeul 
memorial „Octavian Goga11.

• GALAȚI
Festivitatea deschiderii nou

lui an universitar în orașul 
Galați a avut loc în sala ci
nematografului „Central1111. Un 
mare număr de studenți și 
cadre didactice, precum și 
conducători de întreprinderi și 
instituții, activiști de partid 
și de stat participant! la festi
vitate, au primit cu vii aplau
ze, în mijlocul lor pe tovarășii 
Gheorghe Rană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A luat cuvîntul, 
Constantin Dăscălescu, 
bru al C.C. al P.C.R., 
secretar al Comitetului 
țean de partid.

Au mai luat cuvînțul 
dr. Ion Teodorescu, rectorul 
Institutului pedagogic, Ion 
Brezeanu, decanul Facultății 
de științele naturii a Institu
tului pedagogic, studenții Ja- 
neta Condruț, de la Institutul 
pedagogic, și Viorel Andrei, 
de la Institutul politehnic.

în încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Pană. 
După ce a subliniat sarcinile 
trasate de Congresul al X-lea 
al P.C.R. învățămîntului nos
tru de toate gradele, vorbito
rul a arătat că dezvoltarea 
științei, învățămîntului și cul
turii reprezintă factori de 
bază ai progresului și civili
zației. învățămîntul superior 
are datoria să formeze specia
liști cu o temeinică pregătire 
profesională și clară orientare 
ideologică, militanți. activi 
pentru .cauza poporului și a 
partidului. Este sarcina pri
mordială a cadrelor didacti
ce, a tuturor celor ce răs
pund de instruirea și educa
rea studenților să depună 
toate eforturile pentru ridi
carea calitativă a întregului 
proces de învățămînt, pentru 
modernizarea conținutului ști
ințific al acestuia.

în încheiere, vorbitorul a 
urat studenților și cadrelor 
didactice succes în noul an 
universitar.

în cursul dimineții, tovară
șul Gheorghe Pană, însoțit de 
tovarășul Constantin Dăscă
lescu, de reprezentanți ai Mi
nisterului învățămîntului și ai 
Comitetului Central al U.T.C. 
a vizitat Institutul pedagogic 
tie 3 ani, un cămin din cadrul 
complexului studențesc, Insti
tutul politehnic, o serie de la
boratoare puse recent în 
funcțiune, bazinul de încercări 
hidrodinamice a modelelor de 
nave, care servește atît sco
purilor didactice, cît și acti
vității practice în domeniul 
proiectării și construcției de 
nave românești.

• BRAȘOV
La adunarea 

drelor didactice 
din Brașov au 
prezentanți ai 
Învățămîntului, 
partid și de stat.

Asistența a întîmpinat cu 
vii aplauze pe tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., la sosirea în sala 
Teatrului dramatic unde a a- 
vut loc festivitatea.

La adunare a luat cuvîntul 
tovarășul Constantin Cîrțîna, 
membru al '
prim-secretar 
județean de

Au mai 
prof. dr. 
Romanovici, 
tutui pedagogic, 
ing. Ioan Deutsch 
tutui politehnic, studenții So
fia Giurgiu, de la Institutul pe
dagogic, Ivan Cismaru, de la 
Institutul politehnic, Nicolae 
Bujdoiu, președintele U. A. S. 
din Centrul universitar Bra
șov..

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Gheorghe Rădulescu. 
Referindu-se la modernizarea 
învățămîntului superior, vor
bitorul a arătat, că accentul 
trebuie pus pe dezvoltarea cu 
precădere a facultăților de 
științe exacte, tehnice aplica
tive și economice. Aceasta este 
determinată de transformările

tovarășul 
mem- 
prim- 
jude-

conf.

festivă a ca- 
și studenților 
participat re- 

Ministerului 
activiști de

C.C. al P.C.R., 
al Comitetului 

partid.
cuvîntul 

Alexandru 
la Insti- 
prof. dr. 

de la Insti-

intervenite în structura econo
miei românești, ca urmare a 
înfăptuirii politicii partidului 
de industrializare a țării. îm
binarea învățămîntului tehnic 
cu cel ideologic și formarea 
tineretului în spiritul concep
ției marxist-leniniste, a spus 
vorbitorul, au făcut din gene
rațiile noastre tinere factori 
activi ai construcției socialiste, 
atașați ideilor profund uma
niste pe care partidul nostru 
le propagă cu consecvență în 
întreaga viață.

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Radulescu a arătat 
că trebuie creată în rîndurile 
universitarilor de azi, al spe
cialiștilor noștri de mîine, o 
atitudine nu numai de recep
tivitate, ci și de căutare fe
brilă și promovare în produc
ție a noului din știință.

Cu prilejul deschiderii nou
lui an universitar, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, însoțit de 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat a 
vizitat Institutul politehnic și 
Institutul pedagogic, precum și 
noul complex de cămine și 
cantine studențești.

• TG. MUREȘ
Sala mare a Palatului cul

turii din Tg. Mureș a găzduit 
tradiționala festivitate a des
chiderii noului an universitar. 
Sutele de studenți — români, 
maghiari și germani — și ca
drele didactice au întîmpinat 
cu vii aplauze pe tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Vasile Rus, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal Tg. Mureș al P.C.R., pri
marul municipiului.

Au mai luat cuvîntul prof, 
dr. docent Gheorghe Puskas, 
rectorul Institutului de medi
cină și farmacie, lector uni
versitar Gheorghe Farcas, se
cretarul Comitetului de partid 
de la Institutul pedagogic, lec
tor universitar Mihai Rogoșca, 
președintele Consiliului Aso
ciației studenților din centrul 
universitar Tg. Mureș, prof. 
Szabo La jos, rectorul Institu
tului de teatru, Mehes Eca- 
terina, studentă la Institutul 
de teatru, Maria Voica, stu
dentă la Institutul pedagogic, 
și Mircea Stoica, student la 
medicină.

în încheiere a luat apoi cu
vîntul tovarășul Virgil Trofin. 
„Clădită în spiritul principii
lor dreptății și egalității so
ciale, ale prieteniei frățești și 
unității indestructibile a în
tregului popor, șppala noastră 
superioară — a spus vorbito
rul — este o ilustrare eloc
ventă a soluționării marxist- 
leniniste a problemei naționale 
în România. Ea asigură posi
bilități egale pentru toți ti
nerii patriei indiferent de na
ționalitate. Elocvent din acest 
punct de vedere este centrul 
universitar Tg. Mureș, unde 
învață studenți români, ală
turi de studenți maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți. Vorbitorul a"’*aMtat 
că studenților «le revine 
menirea să ducă mai 
departe ceea ce au făurit in 
comun părinții lor. să contri
buie la progresul neîntrerupt 
al întregii țări, la ridicarea 
pe culmile cele mai înalte ale 
civilizației a patriei comune 
— Republica Socialistă Ro
mânia.

în cursul zilei tovarășul 
Virgil Trofin, însoțit de re
prezentanți ai organelor loca
le do partid și de stat, a vi
zitat Institutul de teatru, In
stitutul pedagogic, Institutul 
de medicină și farmacie, com
plexul studențesc.

• TIMIȘOARA
în cursul dimineții de 

miercuri, sute de studenți și 
cadre didactice, reprezentanți 
ai facultăților și institutelor 
de învățămînt superior din 
Timișoara, prezenți în sala 
„Modern", la adunarea festi
vă prilejuită de deschiderea 
anului de învățămînt univer
sitar, au întîmpinat cu vii 
aplauze pe tovarășul Ilie Ver
deț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri .

Adunarea a fost deschisă de 
conf. Eugen Pop, secretarul 
Comitetului de partid al Cen
trului universitar Timișoara. 
Au vorbit apoi prof. dr. do
cent Ion Curea, rectorul uni
versității, stridența Agneta 
Thery, de la Facultatea de 
filologie, studentul Dan Buniș, 
de la Facultatea de electro
tehnică, asistentul universitar 
Robert Henning, de la Insti
tutul de medicină.

în continuare, tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C C .al U.T.C., a înmînat dra
pelul și diploma C.C. al

U.T.C., de organizație frunta 
, șă pe țară, Uniunii Asociație 

Studenților din centrul uni
versitar Timișoara, pentri 
merite deosebite în activita 
tea profesională, obștească ș 
cultural-sportivă.

Luînd cuvintul în înche 
ierea festivității, tovarășu 
Ilie Verdeț s-a referit pe lari 
la rolul care revine învăță 
mintului superior în creare; 
de cadre de înaltă calificare 
cu o temeinică pregătire pro 
fesională și o concepție știin 
țifică despre societate. Vorbi 
torul a arătat că pentru a for 
ma și a da țării specialist 
înarmați cu tot ceea ce ar 
mai nou știința și tehnici 
mondială trebuie să perfecțio 
năm necontenit conținutu 
cursurilor, să ridicăm calitate 
lor, să îmbunătățim metodei 
de predare, să asigurăm ui 
climat de exigență și discipli 
nă în toate institutele de î-nvă 
țămînt superior. Subliniim 
importanța pe care o are pro 
cesul de modernizare a învă 
țămîntului superior în rapor 
cu cerințele actuale și de per 
spectivă ale societății noastre 
vorbitorul și-a exprimat, 1: 
încheiere, convingerea cen 
trul universitar Timișoara v 
răspunde cu cinste sarcinilo 
care-i revin în viața universi 
tară a României socialiste.

■ După adunare, tovarășul Iii 
Verdeț, însoțit de reprezen 
tanți ai organelor locale d‘ 

•partid și de stat a vizitat la 
boratoarele de fiziologie și di 
izotopi radioactivi și clubu 
studenților de la Institutul d 
medicină, Facultatea de medi 
cină veterinară a Institut!'! u 
agronomic, complexul socîa 
studențesc, alte instituții di 
învățămînt superior.

• CRAIOVA
Adunarea festivă din sal; 

Teatrului Național craiovean 
desfășurată într-o atmosferi 
sărbătorească, a fost deschis! 
de rectorul universității, prof 
dr. docent Mircea Oprean, ai 
luat, apoi, cuvîntul prof, dr 
Constantin Belea, conf. dr 
Constantin Boțea, decanul Fa 
cultății de studii economice 
studenții B. Calotă, Daniels 
Duțescu și Ion Toma, precurr 
și tovarășul Constantin Bădă 
lău, prim-secretar al comite 
tului județean de partid.

Primit cp vii aplauze 
tovarășul Leonte Răutu 
membru al Comitetului «t- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care în diminea
ța aceleiași zile a vizitat săli 
de cursuri, laboratoare, bi
blioteci ale universității ^era- 
iovene, a adresat studs, iilor 
cadrelor didactice, un cftldu- 

\ros salut din partea Comite
tului Central al P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
personal. Ocupîndu-se pe larg 
de aspectele complexe ale 
dezvoltării învățămîntului, de 
sarcinile trasate tuturor celor 
care lucrează în acest dome
niu. de documentele Congre
sului a! X-lea al P.C.R. și

" Legpn învățțțrnînțului, vorbi
torul a relevâU'efortul susți
nut întreprins-de partid pen
tru asigurarea unui proces in- 
structiv-educativ modern in 
spiritul învățăturii marxist- 
leniniste, al celor mai noi 
cuceriri ale spiritului uman 
Partidul acordă o atentip deo
sebită legării tot mai sțfînse 
a învățămîntului de activita
tea productivă, valorificării 
raționale a vastului potențial 
de cercetare existentă în in- 
vățămintul superior. în în
cheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că studenții 
universității craiovene, că
lăuziți cu grijă de dascăli, de 
organizațiile de partid, vor 
răspunde cu maturitate și en
tuziasm încrederii acordate 
de partid formindu-se ca spe
cialiști cu înaltă pregătire, 
oameni chemați să ducă mai 
departe flacăra vie a pro
gresului.

într-o atmosferă însuflețită, 
de puternic entuziasm, parțj- 
cipanții la festivitățile prile
juite de deschiderea noului 
an universitar, au adoptat te
legrame adresate Comitetului 
Central al Partidului fUmu- 
nist Român, tpvai'-„țului 
Nicolae Ceaușescu, în care 
studenții, cadrele didactice, 
întregul personal științific și 
tehnic din centrele universi
tare își exprimă atașamentul 
față de politica partidului, 
hotărîrea de a ridica pe noi 
trepte nivelul învățămintu- 
lui, creația științifică, de a 
munci cu abnegație și devo
tament pentru edificarea so- 
cialismului în scumpa noastră 
patrie.

★
Adunări consacrate deschi

derii noului an de învățămînt 
universitar, au avut ioc ți la 
Bacău, Baia Mare. ’ Constanța, 
Oradea, Petroșeni, Pitisgti. 
Ploiești, Suceava. ,

(Ager preș), ț



AGE N D
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAL'ȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEOR- 
GH.E MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al 
B„ mblicii Socialiste România, au primit din partea tova
rășilor TON DUC THANG, președintele Republicii Democrate 
Vietnam, LE DUAN, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, TRUONG 
CHINH, președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Republicii Democrate Vietnam, și FAM VAN 
DONG, prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam, 
următoarea telegramă:

în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce 
MuftCCSC din .Vietnam, al Adunării Naționale și guvernului 
Republicii Democrate Vietnam și în. numele nostru personal, 
mulțumim Sincer poporului, Partidului Comunist Român și 
guvernului Republicii Socialiste România-soră, pentru 
felicitările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 24-a ani
versări a Sărbătorii naționale a Republicii Democrate 
Vietnam.

Să se Întărească în fiecare zi tot mai mult și să rămînă 
pentru totdeauna trainice prietenia și solidaritatea de luptă 
dintre cele dobâ țări aia noastre !

• ••••••••••

Miercuri, 1 octombrie a.c., pri- 
mul-adjunct al ministrului aface
rilor externe, George MaCovescu, 
a primit în audiență pe Spas Ni- 
colov Gospodov, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Bulgaria în Republica Socialistă 
România.

Miercuri la amiază s-a des
chis în Capitală expoziția „A- 
tomii în acțiune", organizată 
în baza memorandumului de 
cooperare privind utilizările 
pașnice ale energiei nucleare, 
încheiat între Comisia de e- 
nergie atomică a Statelor U- 
nite ale Americii și Comitetul 
pentru energia nucleară din 
țara noastră.

Expoziția este deschisă pe

terenul din Calea Plevnei, colț 
cu str. Știrbei Vodă.

CRONICA
U T. C.

IERI SEARA s-a întors 
din U.R.S.S. delegația C.C. 
al U.T.C. condusă de tova
rășul Gheorghe Miron, 
membru al Biroului C.C. 
al U.T.C.. șef de secție lâ 
C.C. al U.T.C., care, la in
vitația C.C. al tJ.tC.L., a 
făcut o vizită în U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășul 
Niculae Stoian, membru ăl 
Biroului C.C. al U.T.C.

LA NEVOIE SE CUNOAȘTE,
J 7

DAR, MAI BINE SĂ NU TE iNTlLNEȘTI CU NEVOIA
Așadar, putem porni. Actele sînt întocmite. Pe foaia de parcurs a autotrenului 32-B-5833 

figurez ca ajutor al șoferului Ion Buden aru de la autobaza nr. 4-Bucui ești. Mașina e 
încărcată cu cămăși și paltoane (6,4 tone) de Ia Fabrica de confecții și tricotaje, pe care 

Urinează să le predăm ia I.C.R.T.I.-Iași. Alini entăm. 250 litri benzină de 90. Pentru întoarcere 
m se dau bonuri. Șoferul montează oglinda ret rovizoare din stingă („știi, altfel dispare"), a- 
vpnca țigard și urcă la volan. Un claxon scurt înseamnă „rămas bun“.

In cele ce urmează voi relata întîmplări pe trecute de-a lungul a 60 de „ore de volan" con
tinuu, in care reporterul conspirativ a încercat sâ se achite de ambele meserii. Dacă înlăn
țuirea faptelor nu va părea totdeauna prea logi că, e pentru că înseși intîmplările pe care le-am 
trait mau obligat la âceâsta.

Părăsim Bucureșiiul pe poar
ta dinspre Coientina, la oră cînd 
soarele stă cruce pe amiază. 
Lăsăm în urmă linia de cen
tură, hanul „Sihești". Șoseaua 
se desface ou copaci pe mar
gine, bornele anunță prima lo
calitate, UrziCenii, luminițe 
scurte semnalizează depășirile 
Zeei, sute de mașini se ajung, 
se claxonează, se depășesc, în 
lupta cit timpul și distanțele. E 
un continuu balans al curajului 
în care reflexul primează.' Un 
singur gest greșit, și toată a- 
ceastă armonie fragilă ți-ăr 
pierde axul. Omul de lîngă 
mine, însă rămîne impasibil. 
Mină îmbrățișează ușor volanul, 
pedalele scîrțîîe eu supunere. 
pMvirea dansează în față 'a 
tîtevâ perechi de metri. De 
parcă s-ar afla într-un moment 
de relaxare.

Mașina cu că,fe călătorim se 
numește șa. Degeaba .am în
cercat să aflu de unde-; vine 
numele. -Ață este cunoscută în 
tosM țara. Este, de fapt. un 
ar xamion de 8 tone, marea 
„Bitcegi" lung de 12 metri. 
Are însă o mobilitate greu de 
exo'ieat pentr" un asemenea 
colos. Se înscrie perfect în 
curbe, iar pe drum drept, prin
de aripi ’ncă-caiă cum e. căl
căm 50—BO oe Oră

...Intre Focșan' și Mărășesti 
plouă Mărunt, pătrunzător. Pe 
cîmn. de-a drepta si de-a stînga 
soselei. s-a cules porumbul. 
Grămezile dg știuleți doz- 
ghiocați , stau c . pu , sutele„ sub 
ploaia tot mai necruțățqa.țe-.. 
Ptnă AdiufC trial avem un 
pas... II coborîm împreună cu 
soarele.

*.
— Fiți amabil, am avea ne

voie de un electrician, pentru 
remedierea unui scurt circuit, 
în instalația electrică. Și o cu
rea de ventilator ; ni s-a rupt 
pe drum și am împrumutat una 
uzată de la un coleg. Nu ține 
pînă la Iași.

— îmi pare rău. dar nu vă 
putem servi, ne răspunde ofițe
rul de serviciu. La noi se lu
crează pînă la 3. Venițl mîine 
dimineață.

— Am putea înnopta la dv. ?
— N-avem dormitor. Dar ce, 

parcă n-ați mai dormit în ca
bină ?! — ne răspunde omul, 
vădit mirat de insistența în
trebărilor noastre.

Notăm, așadar, primul eșec : 
ora 19, autobaza Adjud. Și 
pornim mai departe.

— Așa pățim mereu — îmi 
explică Ion Budenaru. Aici 
există o scuză : lucrează pînă 
la 3. Dar chiar dimineața dacă 
vii, nu te ajută nimeni. Nici nu

se Uită la tine. Sau, dacă e să-ți 
dea ceva, te pune să iei piese 
a căror valoare să depășească 
200 de lei Drept pentru care 
ești nevoiț să înlocuiești și 
piese bune pentru ca s-o obții 
pe cea de care ai nevoie. Nu 
știu ce fel de beneficiu au ei, 
cei de la autobaze, dacă-ți dau 
piese peste 200 lei-..

Din discuție iese o propu
nere : oare autobazele în care 
se lucrează numai jumătate de 
zj, ca și celelalte, din timpul 
nopții (se știe doar că mașinile 
în tranzit poposesc la orice 
oră), nu și-ar putea organiza o 
trusă permanentă cu piesele 
cele mai solicitate (scule, ca
pace, rotor, bobină de inducție, 
bujii, becuri, platină etc.), a 
cărei cheie să se schimbe o 
dată cu ofițerii de serviciu ? 
Toți șoferii cu Care am discu
tat susțin această propunere. 
Numai că autobazele n au de 
ce să se lege la cap, cînd nu 
pe ele le doare, ci pe șoferul 
care aleargă ore întregi după 
ajutor. Ajutor legal, reciproc, 
înscris în planul de activitate 
al fiecărei autobaze I Dar, prac
tic, inexistent

★
In drum spre Bacău, nădăj

duim un popas și un loc cald 
de odihnă *peste noapte. Și eu 
nădejdea rămînem. Tn tot Ba
căul, un dormitor cu 5 paturi, 
ocupate de cei sosiți înaintea 
noastră, și care acceptă șl mi
zeria paturilor nescuturate, a 

..cearșafurilor neschimbate, cu 
șăptămjnile,, a. unor instalații
sanitare de cea mai coborîtă
condiție pentru patru ceasuri de 
somn plumbuit. în timp ce afară 
așteaptă în tranzit 10—12 mașini. 
Pornim mai departe.

★
La Roman, ceasul înclina spre 

miezul nopții. Șoferul rămîne 
să doarmă în cabină („am mar
fă de valoare, nu pot s-o las ne
supravegheată"). Ajutorul pre
feră un pat — oricum ar fi- Și-1 
găsește. Stație nouă — ultimul 
tip — așa cum numai la Craio
va și Timișoara și în alte cîte- 
va locuri din țară mai găsești- 
Dormitorul, pe măsura stației : 
curat, spațios, omenesc. Numai 
că tot 5 paturi are deși, inițial, ' 
fuseseră proiectate mai multe 
dormitoare, ocupate acum de tot 
felul de birouri.

Bătuse jumătatea nopții cînd 
am dat ',bună seara". In dor
mitor — încă doi șoferi, unul 
tînăr, altul vîrstnic, nu au somn. 
Sînt toți de la autobaza 4 Fi
laret. Se interesează de cînd 
m-am angajat, află că numai de 
cîteva zile, de-aia nu ne cunoaș
tem... și-și continuă discuția în-

treruptă. Cel tînăr mai ales, pe 
care cel vîrstnic îl numea Eugen, 
e mai mfierbîntaf :

— Cum îți spuneam, nu mai 
vreau să am beneficiar perma
nent. Costă prea mult. O să mă 
duc și eu să stau ca ceilalți la 
ghișeu.

Mă infiltrez greu în acest lim
baj cifrat. Aflu astfel o altă 
fațetă a raporturilor dintre șo
feri și bazele de încărcare a 
mărfurilor. Deși ai trimiterea 
exactă — și oficială ! — spre un 
anumit punct de încărcare, greu 
obții marfa dacă nu „miști din 
urechi". Dacă responsabilul res
pectiv începe să te cunoască bi
ne (să-ți cunoască, adică, buzu
narele). devii omul lui perma
nent. Poți încărca și peste rînd, 
și cu toi ce are mai comod de 
transportat. Dacă nu, aștepți la 
ghișeu i și aștepți ceasuri întregi.

Dimineața mă scoală paznicul. 
Dau să intru în cabina de la 
poartă (unde vorbea la telefon 
un milițian) pentru a-i achita 
cei zece lei pentru do-rmit și a 
primi chitanța corespunzătoare.

Sînt tras ușurel de mînecă în
tr-o parte : „Gata, dai și dum
neata 5 lei acolo, de-o bere, și 
ha’. Inai într-o parte, să nu ne 
vadă caraliu". Mă achit, îi po
vestesc apoi șoferului care tre
băluia pe lingă radiator, el zîm- 
bește, zîmbesc și eu și urcăm în 
cabină. Pe lîngă noi trec îm
preună paznicul și milițianul.

Este ora 5. Cu soarele ne în- 
tîlnirn la Tg. Frumos.

★
Rîndurile care uirmearf ar li 

putut începe cu : „Tovarășe mi
nistru..." Ele ar fi trebuit să 
cuprindă, întreagă, descrierea 
celor 5 ore de așteptare inutilă 
ia porțile bazei nr. 3 din Iași (a- 
parținînd Ministerului Indus
triei Metalurgice), de unde urma 
să încărcăm țeava pentru Bucu
rești. Se află aici un tovarăș 
Gelu, șef de secție la depozitul 
de țevi, pe numele lui adevărat 
Darie Gheorghe, spaima șoferi
lor din numeroase auțobaze. li 
ninge și-i plouă în permanen
ță și se poartă de parcă trei 
planete i-ar împovăra umerii. 
Pas de spune că-1 reclami un
deva ! „Du-te și dumneata și la 
mama ministerului, aici eu sînt 
stăpîn !“ Și ca orice stăpîn, știe 
să te facă să aștepți, să-ți pierzi 
răbdarea, să-ți revii, să-l iei cu 
„sărut mîna", pînă cînd, în sfîr- 
șit, să-l prindă mila și să-ți dea. 
ca de pomană, o încărcătură 
pentru care ai acte în regulă. 
Cred că au curajul să depună 
mărturie- pentru alesele apucă
turi de vechil ale acestuia mer
ceologii Tudor Ion și Comănescu 
Mihai, martori la peripețiile 
noastre, ca și șoferul de pe au
tocamionul 21-IȘ-1271, aparținînd 
întreprinderii de gospodărie lo- 
cală-Iași. Sau, mai bine, delegați 
dv., de la minister, pe cineva ca
re să urmărească — dacă se poa
te, în secret — cîteva secvențe 
de muncă la acest depozit. A- 
vem certitudinea că va avea ce 
raporta la înapoiere.

★
în sfîrșit. plecăm. E vineri 

după-amiază, și-n curtea auto
bazei din Iași se simte apro
pierea sfîrșitului de săptămînă. 
Rezemat de-o mașină, un tînăr 
îșl pierde timpul. Intrăm în 
vorbă. Se numește Nicolae Șe- 
laru și este șofer pe autocamio
nul 32-B-5750 din București. De 
o săptămînă sprijină capota. E 
vorba de o pană mai delicată : 
lagăr topit. La Iași n-a găsit 
sprijin, deși șoferii povestesc că 
un ax la pompa de ulei ar fi 
rezolvat situația de întoarcere 
la bază. S-a întors, însă, el, cu 
avionul, pentru a solicita un 
mijloc de remorcare. Trei zile a 
insistat pe lîngă conducerea au
tobazei. S-a întors la Iași tot cu 
promisiuni. Nopțile și le-a pe
trecut în cabină sau pe prelata 
mașinii. Mîine e sîmbătă și poi- 
mîine e duminică. Va încerca 
luni, cu un nou telefon. Poate 
va avea noroc.

Pe drumul de întoarcere, nu 
scoatem, un timp, nici o vorbă, 
’on Budenaru, însă, nu mai ws- 
te răbda : „Acum, că l-ai văzut 
și dumneata. Și nu e primul caz.

Eu cunosc pe un șofer care în 30 
de minute putea să sară-n aer. 
I se fisurase rezervorul de ben
zină, și-n camion avea butelii 
cu oxigen. Un rateu la țeava de 
eșapament, și ajungea îngeraș ! 
Pînă și în cazuri de-as.tea te o- 
moară mai întîi birocrația : acte, 
cercetări, fișe de eveniment. Și 
ție îți crapă buza". Și-mi mâi 
povestește cum un alt coleg al 
lui a străbătut distanța, Tulcea— 
Cluj—București cu parbrizul sfă- 
rîmat, gata să intre în spital la 
întoarcere, din cauza curentului. 
Nicăieri nu putuse primi ajutor. 
Ajutorul care, repetăm, este în
scris ca obligație în cadrul ra
porturilor de colaborare între 
diversele autobaze — prietene — 
din țară. „Și. mai adaugă șo
ferul, se mai spune că priete
nul la nevoie se cunoaște. Dar 
mai bine să nu te întîlnești cu 
nevoia"...

★„Așadar, buna ziua, domni
șoară. Te surprinde, poate, scri
soarea mea dar nu pot să nu-ți 
scriu. Trebuie să-ți spun că mă 
arde și acum privirea aceea. 
Cum ? Nu-ți mai amintești ? 
Atunci cînd am venit să încăr
căm mobila aceea, de la dv., din 
Roman, și s-o ducem la Rm. Să
rat. Ne-am privit parcă la în
ceput. Aveai ochii luminoși, dom
nișoară. Și frumoși. Ai aflat apei 
că sînt ajutor de șofer. Și dirt- 
tr-o dată te-ai întunecat. Privi
rea ți-a devenit ca de ghiață, 
superioară, și buzele s-au țu
guiat a poruncă. De parcă nu 
mai eram același. Pentru asta 
ți-am scris, domnișoară. Știi, 
privirea aceea îmi sfredelește și 
acum memoria, mă obsedează, 
nu-mi pot afla tihna. Și asta, nu
mai pentru că ai auzit că sînt 
ajutor .de șofer. De ce, domni
șoară ? Pentru că altfel aveai 
ochi luminoși. Și frumoși. Cam 
asta am avut să-ți spun. La reve
dere. domnișoară..."

★
La autobaza de baștină am a 

juns sîmbătă seara. Se încheiau 
60 de ceasuri de volan continuu, 
de sute de kilometri înregistrați 
la bord, de necazuri, de veghe 
și somn în cabină.

Și, totuși, la întoarcere ni s-a 
spus că sîntem oameni noro
coși : aveam să ne petrecem 
duminica acasă, printre ai noș
tri, pe cînd alții... Și dacă stăm 
bine și ne gîndim s-ar putea 
chiar să fim norocoși. Da, da 
sîntem norocoși...

ION ANDREIȚA
POST-SCRIPTUM. întîmpla- 

rea de mai sus s-a consumat în 
zilele de 18—20 septembrie a.c- 
Numeroase semnale venite la re
dacție, din partea unor tineri 
șoferi, ne vorbesc despre aceeași 
elementară lipsă de condiții — 
materiale, tehnice, de viață — 
într-o serie de autobaze din ju
dețele țării. înainte de a insera 
aceste semnale în coloanele zia
rului nostru, așteptăm, din par
tea forurilor în drept, răspunsul 
cuvenit la întrebările din pre
zentul „Jurnal de bord". ’

fotbal |n competițiile 
europene eșec pe toată linia

U. T.A., Rapid și Steaua eliminate din primul tur

JW
1. Dacă ne gtndim bine, stu

denții craioveni le-au făcut un 
serviciu rapidiștilor învingîndu-i 
duminica trecută In campionat și 
neingăduindu-le să urce în frun
tea clasamentului. Căci, după „is
prava" feroviară de ieri, tare 
ne-ar fi durut să citim in „L'E- 
quipe", în „Corriere dello sport" 
sau mai știu eu unde, următorul 
titlu : „Liderul campionatului ro- 
nîînesc învins la scor pe teren 
propriu de a patra clasată în cam
pionatul portughez". Ar fi fost și 
dureros, și cu tîlc prielnic pen
tru... Eusebio.

2. Steaua și-a creat, se pare, 
un stereotip din a arăta ce știe 
numai în repriza secundă. O pro
punere pentru psihologul echi
pei : să le spună jucătorilor, îna
inte de a-i scoate la încălzire: 
„Băieți, începem direct cu repri
za a doua; repriza-ntîi o jucăm 
după pauză...".

Glumă, glumă, haz de necaz, 
dar psihologul de la Steaua știe, 
ca specialist ce se află, că pro
punerea de mai sus nu este în
tru totul absurdă. Absurd este 
să-ți aduci aminte de fiecare 
dată că știi fotbal abia în mi
nutul 46.

PETRE DRAGU

II. CALENDARULLa poarta lui Rangers Glas

gow, steliștii sînt cu totul ne-

putincioși

• RAPID - VITORIA SETUBAL: 1-4
Echipa din Ciulești, capri

cioasă și cu ifose, ne-a obișnuit 
cu destule „cofnedii" — 
ți-vă de povestea cu 
Fălticeni — dar la una 
hu ne-am așteptat.

Avînd în față o pradă ușoară 
Vitoria Setubal, o echipă de 
multe carate, cu o clasă peste 
Rapid, cu individualități, de va
loare. a reușit ceea ce si-a pro
pus — calificarea : în plus, prin 
jocul ei tehnic și atletic, prin 
pasele și driblingurile rlpide 
de înaltă finețe ale ■ celor două 
extreme, Jose Maria și 
Jacinto, prin șuturile lui Wag
ner, â cucerit publicul, 
marcat Wagner de 2 ori — am
bele goluri din 11 m — Jose 
Maria și Figueredo pentru oas
peți. iar pentru Rapid golul 
onoarei (?!) a fost înscris, 
tînărul Marin Stellan.

• STEAUA-RANGERS GLASGOW: 0-0

Rapid, în primul joc al cu
plajului international — un 
crohicâr mucalit spunea : „c6 
derby ar fi ieșit, între Vitoria 
șf Rangers?!" — nici n-a ară
tat ca o echipă. Ea s-a prezen
tat, din toate punctele de ve
dere, sub orice critică. Fără o 
idee tactică de joc, cu o pre
gătire fizică precară, feroviarii 
s-au mișcat lent. în silă ca la 
un meci dinainte pierdut. Timp 
de 90 de minute n-au legat trei 
pase ca lumea, necum să ini
țieze acțiuni periculoase de 
poartă. Cum s-a pregătit aceas
tă echipă pentru returul meciu
lui cu Vitoria Setubal ? Ce 
scuze vor mai găsi și inventa 
oare antrenorii și jucătorii Ra
pidului pentru a salva penibi
lul eșec de ieri ? în plus cele 
trei penalty-uri, la care contri
buția capitală a ăvut-o Dan 
Coe.

în. cel de al doilea meci, 
Steaua — Rangers Glasgow, 
ceva mai interesant și animat, 
pe teren a existat un oarecare 
echilibru de forțe. Dar. în vre
me ce scoțienii își iucau cu mă
iestrie piesa bine învățată — 
aceea de a obține i>h draw 
care să le permită calificarea — 
sțeUștli nu s-au arătat capabili 
nici un moment să le submineze 
intențiile. Ei au întîlnit în fața 
buturilor apărate de Neef. un 
zid de netrecut, clădit din . ju
cători înalți. cu o tehnică și 
viteză de reacție ireproșabile, 
iar în mijlocașul Baxter, nu 
numai un creier electronic' ci și 
un adevărat magician al balo
nului- Aceasta, ca și slaba pu
tere de percuție a înaintării 
steliste.. a făcut ca jocul, mai 
cu seamă în prima repriză — 
cînd am notat doar cîteva șu
turi spre cele două porți — să

• U.T.A.

amirtti- 
Foresta 
cp asta

Joao
Au

de

mij-se desfășoare mai mult la 
locul te-enului. în repriza se
cundă acțiunile s-au mutat în 
apropierea careurilor, cei care 
stăpînesc mai mult jocul și te- 
renul sînt steliștii. Ei nu reu
șesc însă, niciodată, să pună 
într-un real pericol poarta ad
versarilor. Ambele extreme 
Manea și Pan tea, n-au -viteza 
și tehnica necesară ca să trea
că de adversari, oent'u a oferi 
lui Voinea și Tătaru, pasa de
cisivă. ideală. Mingile trimise 
la întîmplare, și nu, puține chiar 
adversarilor (Sătmăreanu, Ne
grea, Dumitriu III, Vigu), nu pu
teau avea sorți de izbîndă. Așa 
că, după o înfringere rușinoasă, 
cea a Rapidului, nici acest „nul" 
nu a dat cu mult mai multe sa
tisfacții spectatorilor care au 
umplut, ca în zilele bune tri
bunele stadionului „23 August".

LEGIA VARȘOVIA: 0-8
Miercuri, la Varșovia, în ca

drul „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, Legia Varșovia 
a învins cu scorul de 8—0 (0—0)

v. cAbulea

pe UT Arad. Ca urmare a aces
tei victorii, fotbaliștii polonezi, 
învingători și în primul riieci 
(2—1) s-au calificat pențru 
rul următor al competiției.

tu-

„Europenele" de baschet masculin

CE ȘANSE NE-AIJ MAI RĂMAS?
In cea de a cincea zi a Cam

pionatelor europene, în grupa 
de la Napoli, s-au întîlnit for
mațiile României și Spaniei în
tr-un joc decisiv pentru califi
carea în turneul final pentru 
locurile V—VIII. După evolu
țiile de pînă acum ale celor 
două echipe șansa calificării e- 
ra net de partea baschetbaliș- 
tilor români. Dar ceea ce părea 
imposibil... s-a realizat prin 
concursul larg al jucătorilor 
noștri. Din cei 12 sportivi a- 
flați la dispoziția antrenorului 
Alexandru Popescu (mai puțin 
Cernea) nici basch.etbaliștii așa 
ziși de bază și nici rezervele nu 
au corespuns sub nici o formă.

Ne-am apărat cu încăpățînare 
pe toată durata jocului om la 
om, am încercat doar cîteva 
minute un pressing foarte ane
mic și nu ne-am descurcat în 
fața zonei 2—3 opusă de adver
sari. în fața apărării noastre 
jucătorii spanioli Rodriguez (14 
puncte), Buscato (20 puncte), 
Ramos (17 puncte) aruncă fără a 
fi prea mult jenați și înscriu de 
la semidistanță coș după coș... 
Astfel sîntem conduși din pri
mul și pînă la ultimul minut de 
joc. Scor final 78—63 (41—32).

Mîine vom întîlni în ultima 
partidă selecționata Poloniei.

COMPETIȚIILOR 
SPORTIVE 
DE MASĂ ALE
TINERETULUI
SĂTESC PE
ANUL 1970

1. CUPA, TINERETULUI DE 
LA SATE — EDIȚIA DE IAR
NA : șah, sanie, schi, tenis de 
masă.

— etapa I pe cercuri și aso
ciații sportive : 1 noiembrie
1969 — 15 ianuarie 1970 ;

— etapa a II-a, pe centru de 
comune : 16 ianuarie — 10 fe
bruarie 1970 ;

— etapa a IlI-a, pe județ ; 
11—28 februarie 1970.

2. CROSUL
—• etapa 1, 

I.A.S., I.M.A. 
octombrie —
și 15 martie — 10 aprilie 197(1 ;

— etapa a II-a, pe centru de 
cbmune : 11—24 aprilie 1970 :

— etapa a IlI-a, pe județ 
zilele de 26 aprilie sau 2—3
1970 ;

— etapa a IV-a, finală 
țară : 10 mai 1970.

TINERETULUI : 
pe sat, C.A.P., 

și pe comună : 15 
30 noiembrie 1969

: in 
mai

pe

DE3. CUPA TINERETULUI 
LA SA.TE — EDIȚIA DE VARA : 
atletism, ciclism, fotbal, hand
bal, oină, trîntă și volei.

— etapa I, pe cercuri, și aso
ciații sportive : 1 aprilie — 30 
iunie 1970 ;

— etapa 
comune : 
1970 ;

— etapa a Ill-a, 
22—24 august 1970.

4. CUPA UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST LA OINĂ :

Se organizează în luna au
gust 1970; cîf pârtîCip'ârea echi
pelor campioane județene de 
la Cupa Tineretului de la sate.

5. CONCJURȘ.UL , NAȚIONAL 
DE ‘TRÎN’TA :

Se orgâ'nifceăzir îh luna de
cembrie 1970, cu participarea 
campionilor județeni la 
Tineretului de la sate.

a II-a, pe centru de
1 iulie — 15 august

pe județ :

Cupa

6. CUPA RECOLTEI : 
tism, ciclism, călărie,

atle- 
fotbal, 

haltere, handbal, oină, popice, 
șah, trîntă, tir, tenis de masă 
și volei.

întrecerile se vor organiza în 
funcție de tradițiile și condi
țiile materiale existente în fie
care comună.

— etapa I, pe C.A.P., I.A.S., 
I.M.A. și sat : X—30 septembrie 
1970.

— etapa a II-a, pe comună : 
1—31 octombrie 1970.

III. CROSUL TINERETULUI, 
ORGANIZAT PENTRU CELE
LALTE CATEGORII DE TI
NERI :

— etapa I, pe ani de studii, 
facultăți, institute de învăță- 
mînt superior, secții, schimburi, 
întreprinderi, instituții, unități 
militare : 15 octombrie — 30 no
iembrie 1969 și 15 martie — 10 
aprilie 1970 ;

— etapa a II-a, pe localitate : 
11—24 aprilie 1970 ;

— etapa a IlI-a, pe județ: în 
zilele de 26 aprilie sau 2—3 mai 
1970 :

— etapa a IV-a, finală pe 
țară : 10 mai 1970.

Institutul de istorie fi teo
rie literară, „G. Călinescu", 
publică un volum de confe
rințe despre Metodologia isto
riei și criticii literare în dorin- 
țq de a-și mai realiza „încă

Metodologia 
istoriei 

și criticii 
literare

unul din obiectivele sale" 
după cum ne informează 
Prezentarea semnată de Al- 
Dima. Culegerea este bogată 
în teme șt semnături. Alături 
de tineri cercetători participă

și Vladimir Streinu, Ov. Papa- 
dima, 1. C. Chițimia, N. I. 
Popa, Paul Cornea etc. Proble
mele atinse sînt diverse, în 
mare majoritate de ordin teo
retic, privind procedee și me
tode de lucru în istoria litera
ră. Preocuparea de metode cit 
mai moderne și științifice este 
la ordinea zilei și interesul u- 
nui institut, care are de reali
zat cîteva lucrări de caracter 
general și de interes unanim, 
pentru metode de lucru avan
sate este mai mult de- 
cît firească: obligatorie.
Am reproșa însă caracte
rul dispersat al discuții
lor, neconvergența lor. Orga
nizat de o instituție cu preo
cupări precise și membrii an
gajați în soluționarea unor 
chestiuni programate, coloc
viul are un aer prea teoretic. 
Vnele comunicări, altminteri

demne de atenție, sînt însă 
aproape centrifuge scopului 
(Contribuții la o viziune so
cială a inspirației poetice în 
Antichitate, Critica literară ro
mânească între 1920—1945, 
Critica rusă la sfîrșitul sec. 
XIX și începutul sec. XX), 
altele ating cu timiditate „ar
zătoarele" probleme practice.

A discuta pentru a discuta 
e frumos, desigur, dar, cînd se 
pun în discuție metodele de 
lucru, poate că cel mai 
practic și util mod de 
a pune chestiunea este 
analiza chiar a lucrărilor 
de istorie literară existente, in
clusiv, și mai ales, cele pro- 
dpse de un Institut de istorie 
și teorie literară. Desigur că 
o cercetare ca a lui Paul Cor
nea care dovedește inefica
citatea unei metode la modă 
sau demonstrația lui M. Mar

cus își au interesul și locul 
lor. Insă atunci cînd Institutul 
are de rezolvat chestiuni con
crete staționarea discuțiilor în 
chestiuni generale poate să nu 
fie de bun augur. Se cunosc, 
astfel, cîteva din obiecțiile adu
se Tratatului de istorie a lite
raturii ca și răspunsurile la ele. 
Dacă aceste discuții dedicate 
metodei și-ar fi luat ca obiect 
imediat cîteva tipuri de lu
crări, dintre cele produse de 
Institut, finalitatea colocviului 
ar fi fost mult mai mare. In 
speță, credem că putea 
fi discutat din punctul 
de vedere al metodei, 
chiar Tratatul cu pricina. O 
temă unică se putea impune 
participanților mai ales că u- 
nii dintre ei erau chiar mem
bri ai institutului. Lipsa de 
convergență a participanților

pare a indica un mod de lucru 
care lasă mai multă libertate 
cercetătorului decît s-ar cădea 
într-un institut cu meniri spe
ciale. Teme de stringentă ac
tualitate care să concentreze 
imperativ atenția sînt. Vna a 
fost atacată chiar în cadrul 
colocviului de Traian Liviu 
Birăescu care încearcă să răs
pundă la întrebarea: „ce este, 
de fapt estetica marxistă ?“ O 
colaborare masivă pe această 
temă ar fi fost o contribuție 
de neignorat.

Singurul care discută în 
modul cel mai concret ches
tiunile la zi ale Institutu
lui este Stancu Ilin în Faze și 
„moment optim" în cercetarea 
literară, semnalînd totodată și 
direcții de acțiune în munca 
institutului. El semnalează 
absența unor bibliografii de

lucru, indispensabile cercetă
rii, apoi discută problema mo
nografiilor și a tratatului de 
istorie literară, pe urmele idei
lor călinesciene.

Dacă împlinirea unor bi
bliografii este o chestiune in
tr-adevăr imperioasă, alegerea 
monografiilor de scriitori și a 
unei istorii literare ca singurele 
modalități de rezolvare a 
chestiunilor istoriei literaturii 
române ni se pare exagerată. 
Sînt și alte tipuri de lucrări 
care se pot substitui monogra
fiilor (să amintim ciclul juni
mist alcătuit de E. Lovinescu, 
ori studiile lui D. Popovici sau 
recenta carte a lui Al. Duțu 
ori studiul statistic al lui Paul 
Cornea despre traduceri). 
Chiar în cadrul ideii de mo
nografie se pot face diferen
țieri.

Un institut nu-și poate alege 
cele mai dificile căi pentru 
realizarea țelurilor sale ci pe 
cele mai sobre (a nu se în
țelege plate) și sigure. Buna 
informare e prima problemă 
și dacă un tratat produce atî- 
tea dificultăți și deziluzii, insti
tutul poate alege căi mai pu
țin discutabile de lucru. 
Dicționarele, micile enciclope
dii, care să epuizeze perioade 
întregi literare (școala ardelea
nă, momentul 1848 — Princi
pate și 'Ardeal — momentul 
Junimea etc.) sînt modalități 
mai expeditive și mai utile și, 
în orice caz, mai potrivite 
tipului de contribuție pe care-l 
probează volumul al II-lea al 
tratatului. E mai puțin pre
tențios dar mai solid și mai 
exact.

S. D.



EALEXANDRU 
IMOGH IO ROS
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Cu privire
Tn legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Alexandru 
Moghioroș, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri au numit o comisie 
de partid și de stat pentru or
ganizarea funeraliilor, alcătui
tă din tovarășii: Virgil Trofin 
(președintele Comisiei), Janos 
Fazekas, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu, Vasile Patilineț, A- 
lexandru Sencovici, Constantin 
Pîrvulescu.

Corpul neînsuflețit al lui 
Alexandru Moghioroș va fi în
humat la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po-

la funeralii
porului și a patriei, pentru so
cialism.

Funeraliile vor avea loc joi, 
2 octombrie a.c. Ziua funeralii
lor se declară zi de doliu. In 
întreaga țară se vor arbora în 
bernă drapelul de stat al Re
publicii Socialiste România și 
drapelul Partidului Comunist 
Român. Teatrele, cinematogra
fele, radioul, televiziunea și 
celelalte instituții de cultură 
își vor adapta programele în 
mod corespunzător.

In Capitala Republicii Socia
liste România, în ziua funera
liilor se vor trage, în semn de 
ultim omagiu, 12 salve de arti
lerie.

DIN PARTEA COMISIEI DE ORGANIZARE
A FUNERALIILOR

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Ale- 
xandru Moghioroș, comunică :

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al tovarășului Alexandru 
Moghioroș va fi depus în ho
lul Palatului Marii Adunări 
Naționale. Pentru a-și -lua 
rămas bun, publicul va avea

acces joi, 2 octombrie, între 
orele 9—14.

Mitingul de doliu va avea 
loc joi 2 octombrie, ora 15, la 
Marea Adunare Națională, iar 
înmormîntarea în jurul orei 
16,30 la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism. «

FRANȚA. — Aspect de la marșul factorilor poștali din 
Paris în cursul recentei lor greve

A 20-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE

Festivitățile de la Pekin
3

PEKIN 1 — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu transmi
te : Pekinul, întreaga țară au 
sărbătorit la 1 octombrie cea 
de-a 20-a aniversare a procla
mării Republicii Populare Chi
neze.

In imensa Piață Tien An Mîn, 
au venit pentru a cinsti aceas
tă aniversare circa o jumătate 
de milion de locuitori ai Peki
nului.

Ora zece. La tribuna princi
pală au luat Ioc președintele 
Mao Tze-dun, vicepreședintele 
C.C. al P. C. Chinez, Lin Biao, 
premierul Consiliului de Stat, Ciu 
En-lai, și conducători de partid 
și de stat chinezi. Tot la această 
tribună au urcat șefii delega
țiilor străine. Â fost prezent, de 
asemenea, Aurel Duma, repre
zentantul guvernului român, am
basadorul țării noastre la Pekin.

După cuvîntarea rostită de 
vicepreședintele Lin Biao, a în
ceput demonstrația oamenilor 
muncii, care a fost deschisă de 
un grup compact de stegari. Au

BULETIN
în ziua de 1.X.1969, ora 8,15, 

a încetat .din viață tovarășul 
Alexandru ,Moghiwpș,0.‘

Suferind. din. J962 de. ,q .’.tur, 
moare malignă de cavum, a ur
mat tratamente' complexe ra- 
dioterapice, chirurgicale șf chi- “

MEDICAL
mioterapice, în țară și străină
tate.

în ultimele luni, evoluția bo
lii a înregistrat o agravare con
tinuă, complicîndu-se cu feno
mene infecțioase și hemoragi- 
ce, oare, cu toate îngrijirile 
acordate, âU dus la deces.

Prof. dr. ST. GÎRBEA, Prof. dr. M. G. BALȘ,
Prof. dr. I. BRUCKNER, Prof. dr. R. PAUN,
Pr.pf. dt. VL._VQICU^ESGU, Conf. dr. E. FAQON, 

* Dr. -R. MOISÂ.

MITINGURI
în legătură cu încetarea 

din viață a tovarășului Ale
xandru Moghioroș, miercuri 
au avut loc mitinguri de do
liu în orașele Salonta, județul 
Bihor, și Lupeni, îudețul Hu-, 
nedoara, lă’Uzina „Hidrome
canica" din Brașov și în co
muna Sîntana, județul Timiș, 
unde și-a petrecut ani de 
muncă și luptă neînfricată în 
slujba cauzei clasei munci
toare, a poporului-nostru. In 
cadrul mitingurilor, activiști 
de partid și de stat, vechi mi- 
litanți ai mișeării muncito
rești din țara noastră, cetă
țeni care l-au cunoscut în
deaproape au evocat-figura 
luminoasă a celui dispărut, 
activitatea pe care a desfășu
rat-o în cadrul organizațiilor 
revoluționare a tineretului, 
apoi ca activist de seamă al 
partidului, dovedindu-se me-

TEIECRANE DE
Comuniștii, oamenii muncii 

de pe întreg cuprinsul patriei 
au aflat cu adîncă dUfere 
vestea încetării din viață a 
tovarășului Alexandru Mo
ghioroș, vfechi militant al miș
cării comuniste^-și muncito
rești din țara noastră, activist 
de frunte, al partidului și sta
tului nostru.

în legătură cit această grea 
pierdere pentru partidul Și 
poporul nostru, pe adresa 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România 
au sosit din întreaga țară te
legrame prin care se exprimă 
condoleanțe și se manifestă 
hotărîrea de a păstra mereu 
vie în amintire figura lumi
noasă a tovarășului Alexan
dru Moghioroș, a cărui viață 
și activitate revoluționară 
s-au identificat în întregime 
cu înaltele aspirații ale clasei 
muncitoare din care a făcut 
parte.

Au trimis telegrame de

DE DOLIU
reu un militant neînfricat, 
strîns legat de mase.

Vorbitorii au subliniat va
loroasa contribuție pe care a 
adus-o la victoria revoluției 
populare, la elaborarea și în
făptuirea politicii de edificare 
a socialismului, meritele sale 
deosebite în transformarea 
socialistă și modernizarea a- 
griculțurii pe baza programu
lui partidului.

Participanții la mitinguri 
au păstrat un minut de recu
legere și au trimis Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român telegrame în 
care își exprimă durerea și 
regretul față de încetarea din 
viață a tovarășului Alexan
dru Moghioroș, arătînd tot
odată că vor păstra neștearsă 
amintirea acestui fiu credin
cios al partidului și poporu
lui nostru.

(Agerpres)

CONDOLEANȚE 
condoleanțe Comitetul muni
cipal București al P.C.R., co
mitetele județene ale P.C.R. 
și consiliile populare județene 
— Arad, Argeș, Bacău, Bi
hor, Bistrița-Năsăud, Boto
șani, Brașov, Brăila, Buzău, 
Căraș-Severin, Constanța, Co- 
vasna, Cluj, Dîmbovița, Dolj, 
Galați, Gorj, Harghita, Ialo
mița, Ilfov, Iași, Maramureș, 
Mehedinți, Neamț, Olt, Pra
hova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, 
Suceava, Timiș, Tulcea, Vas
lui, Vîlcea, Vrancea, precum 
și Comitetul orășenesc al 
P.C.R. și Consiliul popular 
orășenesc Salonta, județul Bi
hor, Comitetul de partid, Co
mitetul de direcție și Comite
tul sindical ale Uzinei „Unio“- 
Satu Mare, comitetele de 
partid și consiliile de condu
cere ale cooperativelor agri
cole de producție Valea lui 
Mihai, județul Bihor, Pău- 
lești — județul Satu Mare și 
Comama — județul Iași.

(Agerpres)

Olof Palme, 
noul lider 

al P.S.D. 
din Suedia

STOCKHOLM 1 (Agerpres). — 
Cel de-al 24-lea Congres al Parti
dului Social Democrat din Suedia 
l-a ales miercuri pe Olof Palme i 
ca președinte al partidului. în a- j 
ceastă calitate el urmează să de- , 
vină prim-ministru al Suediei I 
cînd actualul premier Tage Er- | 
lander se va retiage, după ce s-a | 
aflat timp de 23 de ani în frun- j 
tea guvernului. Pentru a permite 
această schimbare, guvernul își I 
va prezenta demisia la 9 octom
brie și, după consultările prevă- , 
zute de constituție, regele Gustav 
VI Adolf îl va numi la 14 oc
tombrie în funcția de prim-mi
nistru pe Olof Palme.

Olof Palme va fi cel mai tînăr 
prim-ministru din istoria Suediei, 
în vîrstă de 42 de ani, el a in
trat în Partidul Social-Democrat 
în 1952 după ce a activat în miș
carea studențească.

Tensiune
Gibraltarului

Trupele britanice In stare de alertă

• LA TOKIO au început 
miercuri lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres al Uniunii poș
tale universale, la care participă 
delegații din 140 de țări membre 
ale U.P.U., reprezentanți ai 

O.N.U. și ai instituțiilor ei spe
cializate.

Din delegația Republicii Socia
liste România, condusă de Dumi
tru Dediu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Tokio,

In ultima zi a termenului fixat 
de rezoluția din luna decembrie 
1968 a Adunării Generale a 
O.N.U. de retrocedare către 
Spania a teritoriului Gibraltar, 
trupele britanice staționate de-a 
lungul frontierei terestre a aces
tui teritoriu, au fost puse în sta
re de alertă.

In rada portului Gibraltar au 
fost concentrate, de asemenea, 
mai multe nave de război brita
nice, în timp ce în imediata a- 
propiere a „Stîncii" se aflau două 
fregate și două vedete ale marinei 
militare spaniole.

Deși în ultimele zile au circulat 
anumite speculații privind posi
bilitatea unor not presiuni ale gu
vernului de la Madrid exercitate 
asupra Gibraltarului, (întreruperea 
tuturor legăturilor telegrafice și 
telefonice, suspendarea curselor 
bacului care face legătura între 
Gibraltar și portul spaniol Moro-

O.N.U.: Dineu oferit de C. Mănescu
Ministrul afacerilor externe ai Republicii Socialiste Rom 

nia, Corneliu Mănescu, șeful delegației române Ia cea di 
XXIV-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiu
nilor Unite, a oferit marți seara în saloanele misiunii perma
nente a țării noastre la O.N.U., un dineu în cinstea șefilor 
delegațiilor unor țări latino-americane Ia actuala sesiune.

cco: etc.), surse spaniole infor
mate, citate de agenția U.P.I., au 
făcut cunoscut că guvernul de la 
Madrid nu intenționează să im
pună nici un fel de noi sancțiuni, 
la expirarea termenului stabilit 
de rezoluția amintită a Adunării 
Generale a O.N.U.

In ultimii ani, acțiunile guver
nului de la Madrid inițiate în 
scopul reintegrării în teritoriul 
spaniol a Gibraltarului s-au in
tensificat, ele fiind concretizate, 
în cele din urmă, în rezoluția din 
luna decembrie, 1968 a Adunării 
Generale a O.N.U., în care Marea 
Britanie este invitată ca, pînă la 
data de 1 octombrie 1969, să re
nunțe, în favoarea autorităților 
spaniole, la dreptul de adminis
trare asupra Gibraltarului.

Invocînd pe de o parte carac
terul neobligatoriu al recoman
dărilor Adunării Generale a 
O.N.U., iar pe de altă parte re
zultatul net favorabil menținerii 
actualului statut al Gibraltarului 
în cadrul Commonwealthului, ob
ținut prin referendumul din anul 
1967, Marea 
continuare să 
mintită.

urmat detașamente de militari, 
reprezentînd toate genurile de 
arme și un mare grup de oameni 
îmbrăcați în costume pitorești 
reprezentînd toate naționalități
le din China.

In cuvîntarea rostită la mi
tingul care a avut loc la Pekin 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 

20-a aniversări a proclamării 
R.P. Chineze, Lin Biao, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez 
a spus că, în ultimii 20 de ani, 
întregul popor chinez, sub con
ducerea partidului, bizuindu-se 
pe propriile sale eforturi, a 
transformat vechea Chină îna
poiată, semifeudală și semicolo
nială, într-o Chină nouă, socia
listă, avansată. In această pe
rioadă, & spus vorbitorul, țara 
a trecut prin schimbări profunde. 
A fost consolidată puterea poli
tică a proletariatului, au fost 
zdrobite planurile subversive și 
activitățile de subminare duse 
de dușmanii din țară șl din stră
inătate, fiind înfăptuit» mari 
succese în revoluția și construc
ția socialistă. Bln Biao a rele
vat necesitatea strlngerii și mal 
mult a rîndurilor în jurul G.C. 
al P.C. Chinez și a întăririi con
ducerii centralizate șl unificat» 
a partidului.

In relațiile dintre state — a 
arătat in continuare vicepreșe
dintele C.C. al P.C. Chinez — 
China a susținut întotdeauna 
cele cinci principii ale coexis
tenței pașnice. în încheiere, 
vorbitorul a exprimat sprijinul 
R.P. Chineze pentru lupta po-- 
porului vietnamez împotriva a- 
gresiunii și pentru salvarea na
țională, sprijinul poporului chi
nez pentru lupta dreaptă de e- 
liberare a tuturor națiunilor și 
popoarelor asuprite de pe cele 
cinci continente.

Tînăra generație 

a Guineei
Un interviu cu un coleg de breaslă — am verificat, cjdatd 

în plus — oferă avantajul unui dialog eliberat de rețineri 
protocolare. „Sînt deprins să scriu și mai puțin să acord 
interviuri" — m-a avertizat Fode Bârete, directorul xiwjlui 
„Horoyd", organ al Partidului Democrat din Guineea. ,7ar 
colegul de la Conakry s-a dovedit nu numai un interlocutor 
amabil, ci și un profund cunoscător al problemelor genera
ției care preocupă ziarul nostru : cea tînâră. Nu-i o întîm- 
plare : vîrstă îl apropie pe Fode Berete de această generație 
deși vorbind despre ea o privește oarecum din afară, dez
văluind o viziune mai amplă decît a color ce nu au decît 20 
de ani.

Mai întîi puțină istorie: 
J.R.D.A. (Tineretul Revoluției De
mocratice Africane) a apărut 
ca o organizație unitară a tine
retului Guineei în condițiile do- 
bindirii independenței. Trebuia 
înlăturată organizarea pe baza 
grupărilor etnice, trebuia depă
șită o divizare artificială prove
nită din perioada colonială. 
Zeci de organizații mai mici sau 
mai mari își disputau prezența 
în viața tineretului, întrețintnd 
animozități profitabile doar stă- 
pînilor de ieri. Libertatea cuce
rită în 1958 a însemnat un mo
ment crucial și pentru generația 
tînâră. „Se creae uneori că in
dependența a fost dată Africii. 
Nu este adevărat. Independența 
nu a fost dată Guineei, ci a fost

tăm cooperativele agricole. In 
direcția cooperativizării, tot ti
nerii stnt cei chemați sâ poarte 
greul începuturilor. Unii absol
venți ai școlilor agricole for
mează cooperative — model pe 
pămtntul dat de stat tn apropi
erea unor centre urbane. Ei sînt 
ajutați cu animale și unelte de 
muncă. Rezultatele acestui expe
riment sînt Încurajatoare'.

Economia guineeză solicită 
cadre pregătite și pe alte pla
nuri. Școlile industriale — arată 
mai departe confratele din Co
nakry — familiarizează pe tineri 
cu tehnica, le dă posibilitatea 
însușirii unor meserii. Activita
tea acestor școli este corelată 
cu procesul de dezvoltare in
dustrială a țării. Un occent de-

Imagine din portul Conakry

Britanie refuză în 
aplice rdzoluția a-

• LA PEKIN au avut loc con
vorbiri între Ciu-En-Lai, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
șl Nguyen Huu Tho, președin
tele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare, pre
ședintele Consiliului Consulta
tiv al Republicii Vietnamului 
de Sud, care se află la Pekin 
pentru a participa la sărbătorile 
prilejuite de cea de XX-a ani
versare a proclamării R. P. Chi
neze.

Au participat Juan Martin, mi
nistru al afacerilor externe al Ar
gentinei, dr. Tiburo Carias 
Castillo, ministrul afacerilor ex
terne al Hondurasului, dr. Fran
cisco Jose Guerrero, ministru al

• Luînd cuvîntul în Co
mitetul social al Adunării 
Generale, reprezentantul 
S.U.A. în acest organism, 
D-na Shirley Temple Black 
a subliniat necesitatea sporirii 
rolului tineretului în progra
mele de dezvoltare naționale 
și în problemele internațio
nale. Ea a arătat că în rîndu- 
rile tineretului se găsesc vas
te resurse, ceea ce impune 
atragerea acestuia la acțiu
nile întreprinse pe . planul 
dezvoltării politice și econo
mice naționale.

Tineretul din țările indus
trializate dispune de impor
tante beneficii materiale, dar 
este privat de participarea la 
viața politică a uneia sau al
teia din aceste țări. D-na 
Black a propus ca la cea 
de a 25-a sesiune a Adunării 
Generale să fie prezentă o 
delegație de tineret a fiecărei 
țări membre a O.N.U., să se 
organizeze o conferință pen
tru tineret în cadrul celei de 
a doua decade a dezvoltării, 
inițiate de O.N.U. Aceasta, a 
spus D-na Black ar facilita 
stabilirea unui dialog între 
generații.

afaceriloi exeme al Salvadorului, 
Hector Valenzuela, președintele 
Camerei reprezentanților a Parla
mentului chilian, dr. Alfonso Gar
cia Robles, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Mexicului, 
dr. Walter Guevara Arze, repre
zentant permanent al Boliviei 
la O.N.U., Joao Augusto de 
Araujo Castro, reprezentat per
manent al Braziliei la O.N.U., 
Heracio Julio Omes-Coiscou, re
prezentant permanent al Republi
cii Dominicane la O.N.U., Leo- 
poldo Benites, reprezentant per
manent al Ecuadorului la O.N.U., 
Augusto Legnani, reprezentant 
permanent al Uruguayului la 
O.N.U., dr. Pedro Zuloaga, am
basador al Venezuelei.

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

în cursul dineului ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu și ministrul 
afacerilor externe al Argentinei, 
Juan Martin, au rostit toasturi 
în care au subliniat bunele relații 
existente între România și țările 
latino-americane.

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

Tratative intre social-democrafi fi liberali 
pentru formarea guvernului

BONN 1 (Agerpres). — Aseară 
a avut loc o primă rundă de tra
tative'între delegațiile Partidului 
social-democrat și Partidului li- 
ber-democrat, conduse de liderii 
celor două partide, Willy Brandt, 
și Walter Scheel, în vederea for
mării unei coaliții care să înlo- 
ouiască actualul guvern. După a- 
ceste prime tratative, purtătorul 
de cuvînt al delegației social- 
democrate, Heinz Kuehn, prim- 
ministru al landului Renania de 
nord Westfalia, a declarat, în- 
tr-un interviu publicat de ziarul 
„Kolner Stadtanzeiger", că „un 
guvern Brandt-Scheel va fi un 
fapt împlinit pînă într-o săptă- 
mînă“. Walter Scheel a declarat, 
la rîndul său, că între cele două 
partide „a fost realizat acordul 
cel mai cuprinzător în probleme
le de politică internă", printre 
care, a adăugat el, se numără 
și problemele finale, care au făcut 
obiectul unor divergențe serioase 
între cele două partide. Walter

Scheel a precizat, totodată, că 
tratativele vor continua miercuri 
după amiază, cînd urmează să 
fie discutate problemele de po
litică externă, domeniu în care 
cele două partide au în mare mă
sură poziții similare.

Tratativele dintre P.S.D. și 
P.L.D. au fost precedate, după 
cum relatează cercurile politice 
din Bonn, de o întrevedere în
tre cancelarul Kurt Georg Kiesin- 
ger și Walter Scheel. Cu acest 
prilej, cancelarul vest-german a 
făcut liderului liber-democrat pro
puneri în vederea formării unei 
coaliții U.C.D. — P.L.D. Nu se 
cunoaște încă conținutul acestor 
propuneri și nici răspunsul lui 
Walter Scheel, dar cercurile po
litice din Bonn apreciază că spri
jinul liber-democraților • pentru 
social-democrați este asigurat șl 
că formarea unei coaliții între a- 
ceste două partide este o certitu
dine.

smulsă cu prețul stngejui, al u- 
nor sacrificii fără număr". Inter
locutorul nostru accentuează i- 
deea : „Libertatea înseamnă un 
punct de pornire. Conceptul de 
independență nu se reduce la 
un drapel. Cucerind libertatea, 
fiecare popor trebuie să-și de
termine drumul dezvoltării sale 
potrivit condițiilor specifice, tra
dițiilor și aspirațiilor sale".

J.R.D.A. și-a subordonat acti
vitatea efortului constructiv ce a 
modificat fizionomia Guineei. 
Receptivitatea tineretului la în
noiri, energia și capacitățile 
sale s-au dovedit a fi o forță 
pe care poporul se bizuie cu 
încredere. Colegul guineez enu- 
meră zonele de larg interes în 
care prezența tineretului se a- 
firmă constant și valoros.

„Șantierele tineretului au un 
rol deosebit, atît economic, cît 
și educativ — subliniază Fod6 
Beretă. De obicei, ele sînt insta
late în afara orașelor pe tere
nuri pe care tinerii — cîteva 
sute le pun In valoare. Aseme
nea șantiere sînt cel puțin 200 
în întreaga țară. Preocupările 
tineretului sînt strîns legate și 
de modernizarea agriculturii și, 
paralel, a învățămîntului agri
col. Trebuie reînnoite metodele 
de muncă agricola. Firește, 
tractorul este important, de 
neînlocuit, dar munca omu
lui are un rol esențial. 
Pentru Guineea problemele 
sînt complexe : este necesar 
să școlarizăm tineretul satelor, 
să ameliorăm metodele de lu
cru a pămtntului și să dezvol-

osebit se pune pe însușirea teh
nicii navigației, domeniu de im
portanță vitală pentru o țară* 
ca Guineea. Dar, observă Fode 
B6r6te, școala nu este concepu
tă ca un simplu mijloc de asimi
lare a unor cunoștințe tehnice, 
ci și un instrument de prim or
din pentru o educare sănătoa
să a tineretului, pentru cultiva
rea unor concepții de viață în 
concordanță cu imperativele 
dezvoltării țării.

„J.R.D.A. a acționat cu remar
cabile succese în direcția rea
bilitării culturii africane. Cultu
ralizarea în spirit național —• 
iată o misiune pe care organi
zația de tineret și-a asumat-o. 
Aceasta înseamnă în primul 
rînd fuziunea creației cu limba 
autentică a poporului, înlătura
rea influențelor provenite din a- 
fară și a obiceiului de a imita 
modalități străine spiritului a- 
frican. Eliberarea efectivă în 
sectorul artei este o realitate 
inseparabilă de efortul tinerilor 
(și firește nu numai a lor) — 
constată interlocutorul nostru. 
Succesul guineez la Festivalul 
panafrican de la Alger oferă o 
concludentă verificare a ac<* ;• 
tei realități*.

Tineretul Guineei muncește, 
învață și este gala să apere în
făptuirile anilor de libertate. 
Generația tînâră s-a dovedit o 
forță cu uriașe resurse, care a 
înțeles pe deplin înaltele sale 
răspunderi — încheie directorul 
ziarului „Horoya".

E. O.

* *
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, a trimis președintelui Republicii Guineea, AHMED 
SEKOU TOURE, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Guineea, îmi este deosebit de plăcut 
ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat, guvernului și poporului român, 
să vă transmit .călduroase felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări pentru fericirea și prosperitatea poporului guineez, 
pentru progresul continuu al țării dv.

Sînt convins că relațiile de prietenie și cooperare româno- 
guineeze se vor dezvolta continuu în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

s o OL “t
mai fac parte Ion Petraru, șeful 
oficiului relații internaționale din 
Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor, precum și Marian Pave- 
lescu, secretar trei al Ambasadei 
Române la Tokio.

La ceremonia de deschidere au 
ținut discursuri împăratul Japo
niei, Hirohito, primul ministru 
Eisaku Sato, și președintele Con-
gresului U.P.U., K. Soyama.

• PREMIERUL NORD-IRLANDEZ, James Chichester-Clark, 
a prezentat deputaților un program de reforme asupra căruia 
guvernul de Ia Belfast a obținut acordul cabinetului britanic. 
Intre altele, programul amintit preconizează introducerea 
dreptului egal Ia vot al tuturor cetățenilor din Irlanda de nord 
în alegerile locale (după principiul „un om un vot"), coborîrea 
limitei de vîrstă la care cetățeanul obține drept de vot de la 
21 la 18 ani, o nouă împărțire administrativă a teritoriului nord- 
irlandez și înființarea unei comisii pentru relațiile intercomu- 
nitare. Unele din aceste reforme au fost cerute de mișcarea 
pentru drepturi civile a populației catolice. Primul ministru a 
declarat că guvernul său își va prezenta demisia dacă pro
gramul de reforme nu va fi adoptat de parlament.

în timp ce se desfășura ședința inaugurală a noii sesiuni 
parlamentare, cîteva mii de extremiști protestanți au organiza.t 
o demonstrație pentru a repudia reformele propuse de guvern.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, s-a intilnit la New 
York, cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant, cu care a dis
cutat probleme legate de acti
vitatea organizației.

Andrei Gromîko, a avut, tot
odată, o nouă întîlnire cu se
cretarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers. Potrivit agenției 
TASS, cu acest prilej a fost con
tinuat schimbul de păreri asu
pra problemelor privind rela
țiile bilaterale sovieto-america- 
ne, precum și asupra unor pro
bleme internaționale.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., William Rogers, a 
avut marți la New York o se
rie de întrevederi, consacrate 
examinării situației din Orientul 
Apropiat. El a fost primit de 
primul ministru al israelului, 
Golda Meir, aflat într-o vizită 
ofioială în S. U. A., și s-a 
întîlnit cu miniștrii de exter
ne ai Iordaniei, Marocului, Li-

banului și Arabiei Saudlte, ca
re conduo delegațiile respec
tive la lucrările actualei sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U.

• PARTIDUL COMUNIST 
DIN CHILE și-a desemnat can
didatul pentru alegerile prezi
dențiale care vor avea loc in 
septembrie 1970, în persoana 
cunoscutului poet de limbă spa
niolă Pablo Neruda. Cunoscut 
pentru activitatea sa politică 
progresistă, Pablo Neruda a fost 
în trecut senator din partea 
Partidului Comunist.
• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 

ziarul „International Herald 
Tribune", guvernele Columbiei 
și statului Panama au hotărît 
să-și unească forțele pentru 
construirea unui nou canal in- 
teroceanic care să suplimenteze 
actualul Canal Panama, ce nu 
mai poate face față necesităților 
traficului maritim.

Preconizata cale maritimă va 
avea o lungime de două ori 
mai mare decît Canalul Pana
ma și reprezintă primul exem
plu de colaborare interțări din
tre cele 29 de alternative re
ținute pînă acum de Statele 
lini te în ce privește construirea 
unui nou canal interoceanlc.

• UNITĂȚILE guvernului 
revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
sud au bombardat, în cursul 
nopții trecute, 13 obiective 
americano-saigoneze. Patru 
dintre aceste acțiuni au fost 
apreciate ca importante de 
către un purtător de cuvint 
militar american.

Marți după-amiază, într-o 
zonă situată la 80 km sud 
de Saigon, în regiunea de 
deltă, s-a produs o ciocnire 
între patrioți și o unitate 
saigoneză. Lupta a durat mai 
multe ore și s-a soldat cu 
pierderi de ambele părți. 
Alte incidente au fost sem
nalate în regiunea saigoneză 
și in apropierea complexu
lui militar de la Da Nang.

• MARȚI, aproximativ 2 000 
de studenți din Tokio au par
ticipat Ia o demonstrație pe 
străzile din jurul Universității 
Meiji. pentru a cere o reformă 
a învățămîntului superior. Au 
avut Ioc ciocniri violente cu 
poliția, în cursul cărora 20 de 
polițiști au fost răniți, și 330 
de studenți au fost arestați.

• DIN INIȚIATIVA Comitetului Central Executiv al Organi
zației pentru abrogarea Tratatului de securitate japono-ameri- 
can, în parcul Seaside din Yokosuka a avut loc, marți, un 
miting de protest împotriva prezenței în acest port, de la 20 
septembrie, a submarinului atomic nuclear american „Snook".

Participanții au adoptat o declarație in care se cere guver
nului nipon să denunțe tratatul de securitate japono-american, 
în baza căruia submarine nucleare ale S.U.A. au permisiunea 
de a intra in porturile japoneze și cheamă organizațiile de
mocratice și întregul popor să continue lupta pentru retroce
darea imediată și necondiționată a Insulelor Okinawa, pentru re
tragerea bazelor militare americane din insulele nipone, care re
prezintă o primejdie pentru securitatea și independența țării.

• ÎN CURSUL CONVORBI
RILOR desfășurate la Paris 
Intre o delegație franceză con
dusă de șeful Direcției pentru 
relații economice externe din 
Ministerul Economiei și Finan
țelor. Chapelle, și o delegație 
sovietică condusă de adjunctul 
ministrului comerțului exterior 
al U.R.S.S., Osipov, s-a ajuns 
la uri acord de principiu potri
vit căruia Uniunea Sovietică va 
livra Franței gaze naturale 
printr-o conductă lungă de cî
teva mii de kilometri, care va 
străbate teritoriul cîtorva state 
europene. Totodată s-a hotărît 
ca Franța să înceapă livra
rea de țevi și utilaj pentru In
dustria gazelor naturale a 
U.R.S.S. ți, în legătură cu a- 
ceasta, să ofere Uniunii Sovie
tice un oredit care va fi ram

bursat prin livrări ulterioare de 
gaze naturale sovietice.

• PLOILE TORENȚIALE 
care s-au abătut în ultimele zi
le asupra Algeriei au provocat 
mari daune materiale în special 
în estul și sudul țării, în regiu
nile Touggourt, El Oued și Au- 
res. Potrivit unui bilanț provi
zoriu, peste 20 000 de oameni au 
rămas fără adăpost. Zeci de lo
calități continuă să fie izolate, 
numeroase poduri au fost distru
se. Șeptelul a suferit mari pier
deri, iar în regiunea Biskra, re
colta de curmale a fost total 
compromisă.

Autoritățile algeriene au luat 
măsuri urgente pentru a veni în 
sprijinul populației din regiunile 
sinistrate.

• JUDECĂTORUL tribunalu
lui din Luzerne, Bernard Bro
minski, a hotărît amînarea au
dierilor privind protestul pă
rinților lui Mary Jo Kopechne 
împotriva cererii procurorului 
Edmund Dinis, de deshumare a 
cadavrului fiicei lor în vederea 
efectuării unei autopsii. După 
cum s-a anunțat, Dinis a cerut 
efectuarea unei autopsii a ca
davrului fostei secretare parti
culare a familiei Kennedy, de
cedată în urma accidentului de 
automobil al senatorului E- 
dward Kennedy, deoarece — 
după părerea sa — moartea a- 
cesteia s-ar fi datorat , a’ ti 
cauze decît InecuL

• LA KREMLIN au început 
miercuri convorbirile sovieto-po- 
lone, la care participă Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și alți conducători so
vietici, șl Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și ceilalți membri ai de
legației de partid și guverna
mentale a R. P. Polone, trans
mite agenția T.A.S.S. Delegația 
a sosit miercuri la Moscova In
tr-o vizită de prietenie.
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