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Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi după-a- 
miază pe John Wallach, cores
pondent diplomatic-șef al compa
niei de, presă Hearst din S.U.A.

Cu acest prilej, tovarășu 
Nicolae Ceaușescu a acordat zia 
ristului american un interviu.

La primire a fost de față Con
stantin Mitea, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

UN NOU AN
DE INVÂȚĂMINȚ
UNIVERSITAR

Un nou an uni
versitar a în
ceput ieri. Pro
fesorii și stu
denții — ani
mați de idealul 

unanim de a sluji politica par
tidului, de a contribui cu e- 
lan și competență la înfăptui
rea programului de dezvolta
re a țării, așa cum este fun
damentat cu claritate de Con
gresul al X-lea al partidului 
— au participat la entuziaste 
manifestări prilejuite de des
chiderea unui nou an de 
muncă în învățămîntul su
perior. De la studentul anului 
I care și-a început ieri călă
toria pasionantă prin ge
neroasa cetate a științei, pînă 
la studentul ultimului an, 
obișnuit cu lumea amfiteatre- 
lor și laboratoarelor, pregă- 
tindu-se pentru un nou și 
hotărîtor examen — exame
nul producției, al practicii — 
toți cei peste 150 000 de stu
denți ai țării — români,
maghiari, germani — și-au
exprimat hotărîrea de a fi la 
înălțimea grijii și solicitudi
nii cu care se preocupă 
partidul și statul de țînăra 
generație, de a folosi cu spi
rit de răspundere condițiile 
de instrucție și educație ce 
le sînt puse la dispoziție în 
vederea pregătirii și formării 
ca specialiști de înaltă califi
care, ca demni și pricepuți 
constructori ai celei mai 
avansate societăți din cîte a 
cunoscut omenirea în evo
luția sa — societatea so
cialistă. Cadrele universitare 
— de la tînărul asistent pînă 
la venerabilul profesor, care 
a pregătit zeci de generații 
de specialiști — și-au expri
mat, de asemenea, angaja
mentul solemn, ca, în acest 
an de învățămînt, să aducă 
noi și importante contribuții 
la perfecționarea învățămîn- 
tului superior potrivit Direc
tivelor Congresului al X-lea, 
indicațiilor prețioase date de 
secretarul general al partidu
lui cu diverse prilejuri ca și 
în cuvîntarea rostită la adu
narea festivă de la Salji Pa
latului, să formeze noi pro
moții de specialiști, capabile 
să răspundă exigențelor su
perioare pe care le impune 
dezvoltarea societății noastre.

(Continuare în pag. a Il-a)
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Am participat ieri, cu a- 
cea emoție pe care o păs
trează pentru toată viața cel 
ce a trecut prin amfiteatrele 
universitare, la inaugurarea, 
în București, a primei zile de 
studenție din acest an. Ca și 
ziua de 15 septembrie pen
tru milioanele de școlari, 1 
octombrie 1970 a învăluit lu
mea celor peste 150 000 de 
studenți într-o lumină de 
toamnă dulce, i-a dăruit o 
temperatură propice lucidi
tății, aplecării peste pagina 
de 
de 
de 
tei 
zi

carte efortul intelectual 
a defrișa terenurile atît 
greu accesibile ale știin- 
celei mai înalte. A fost o 
bună pentru un bun de

marai și miile de studenti pe 
care i-am văzut întîlnindu-se 
cu cadrele lor didactice 
mi-au adus aminte de acea 
lecție inaugurală intrată în 
tradiția școlii superioare 
prin eforturile unor dascăli 
care alcătuiesc azi o parte 
din galeria de portrete a 
națiunii. Prima zi de univer
sitate, spuneau cei mai multi, 
trebuie să fie consemnată

ADUNAREA 
DIN CAPITALĂ

CUVÎNTAREA 
NICOLAE

TOVARĂȘULUI
CEAUȘESCU

Stimați tovarăși profesori, 
Dragi prieteni studenți,

Astăzi, peste o sută cincizeci 
de mii de tineri de pe meleagu
rile patriei se îndreaptă spre să
lile și laboratoarele institutelor 
superioare de învățămînt. Intr-a
devăr, numai gîndind la această 
cifră ne dăm seama ce armată 
minunată și uriașă de oameni ai 
științei și culturii vom avea mîirie 
în opera de edificare a comunis
mului în patria noastră. De a- 
ceea, este deosebit de plăcut 
pentru mine — ca și pentru cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului —, să parti
cip la deschiderea festivă a anu
lui de învățămînt superior și să 
vă transmit, cu acest prilej, dum
neavoastră, cadrelor didactice și 
studenților din institutele de în
vățămînt superior ale Capitalei, 
precum și din toate centrele uni
versitare ale țării, un cald salut 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului de Stat și a Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Inaugurarea cursurilor univer
sitare în acest an are loc în con
dițiile cînd în întreaga țară oa
menii muncii desfășoară o in
tensă activitate pentru împlini
rea cu succes a prevederilor cin
cinalului 1966—1970 și pentru 
pregătirea în condiții cît mai 
bune a trecerii la următorul plan 
cincinal, întocmit pe baza Direc
tivelor celui de-al X-lea Congres 
al partidului .nostru.

Putem spune, tovarăși, că de 
pe acum, multe județe și ramuri

înțelegerii rostului tău, ca 
intelectual, în geografia spi
rituală a poporului, în .suma 
sa de valori, a căror dato
rie primordială este propă
șirea țării,

Tntîi octombrie de ieri a 
fost pentru studențimea 
noastră o asemenea zi. Cu 
deosebirea, poate, că sfera 
celor care au avut de cînță- 
rit la împlinirea îndatoriri
lor sociale a cuprins nu nu
mai studențimea, dar și pe 
profesori, că școala întrea; 
gă, de la proaspeții trecuți 
peste pragul examenelor de 
admitere, pînă _la rectori și 
miniștri, cu toții au ascultat 
o lecție de excepțională im
portanță pentru prezentul și 
viitorul învățămîntului roma
nesc. Această lecție venea 
de la acela pe care cu toții 
îl numim respectuos fiu iu
bit al poporului român, con
ducătorul partidului Și

EUGEN FLORESCU
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ale economiei noastre și-au în
deplinit planul cincinal. Avem, 
ca atare, toate condițiile ca, pînă 
la sfîrșitul anului, nu numai să 
realizăm planul cincinal,' dar să 
și-l depășim. (Aplauze puternice).

în ce privește viitorul plan 
cincinal, el este de pe acum de
finitivat ; trebuie să menționez 
faptul îmbucurător că prevede
rile sale sînt superioare celor sta
bilite de Directivele Congresului 
al X-lea al partidului, ceea ce 
va asigura dezvoltarea într-un 
ritm mai. înalt a economiei, a ni
velului de viață al întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

După cum se cunoaște, anul 
acesta țara noastră a fost încer
cată de mari greutăți pricinuite 
de inundațiile catastrofale din 
primăvară, care au afectat o bună 
parte din județe, aducînd mari 
daune economiei naționale și 
populației. Avem însă satisfacția 
să constatăm că astăzi aceste 
greutăți au fost în cea mai mare 
parte înlăturate. Prin munca e- 
roică a clasei noastre muncitoare 
— care s-a aflat în primele rîn- 
duri — a țărănimii, intelectuali
tății, prin contribuția întregului 
nostru popor,, condus de partid, 
activitatea economică și socială 
din patria noastră a reintrat în
tr-un timp scurt în ritmul său de 
mai înainte.

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa, din nou, mulțumiri căl
duroase oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — întregului 
nostru popor, care n-a precupe
țit nimic pentru a apăra avuția 
națională în acele împrejurări,

In vizită la Facultatea de construcții

dovedindu-și încă o dată patrio
tismul fierbinte, atașamentul față 
de cauza construcției socialismu
lui din patria noastră. (Aplauze 
puternice, prelungite). Doresc, de 
asemenea, să exprim în mod de
osebit mulțumiri călduroase ti
neretului patriei noastre, studen- 
țimii, care a muncit, alături de 
întregul popor, pentru a opri fu
ria apelor și și-a adus contribu
ția la înfrîngerea greutăților, la 
reintrarea în normal a întregii 
activități. (Aplauze puternice).

Putem spune, că în aceste îm
prejurări grele s-a afirmat încă 
o dată forța de granit a societă
ții noastre socialiste, unitatea în
tregului popor în jurul partidu
lui, hotărîrea sa de a înfăptui 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului — politică ce 
corespunde intereselor și năzuin
țelor întregii noastre națiuni so
cialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).

întregul nostru popor este an
gajat cu energie și entuziasm în 
eforturile de dezvoltare și per
fecționare continuă a bazei teh- 
nico-materiaje a societății noas
tre socialiste, de înfăptuire a pro
gramului stabilit de partid ; se 
desfășoară o largă activitate pen
tru perfecționarea și îmbunătă
țirea continuă a conducerii, or
ganizării și planificării vieții eco
nomice și sociale, pentru spori
rea eficitenței economiei națio
nale și a întregii activități so
ciale.

Ca rezultat al succeselor obți
nute în construcția economică și 
în îndeplinirea planului de stat, 
s-au creat noi condiții pentru

științei și 
formarea 
a tinerei

(Continuare în pag. a ITI-a)

SUPUS UNEI MINUȚIOASE SI PERSISTENTE ANALIZE

Nu ne întîlnim pentru 
prima dată cu preocu
pări a căror destinație 

• este folosirea economicoasă a 
metalului. Am avut ocazia să 
salutăm și să contribuim la 
răspindirea unui număr însem
nat de inițiative consacrate a- 
cestui scop apărute în diferite 
puncte ale țării și propagate a- 
poi, ca orice măsură cu urmări 
fafrorabjle, in multe alte locuri. 
De aceea nu atît prin inedit am 
consemna schimbul de expe
riență organizat recent de comi
tetul județean Prahova al U.T.C. 
Rostul său — aprofundarea și 
punerea in circulație a tot ceea 
ce s-a dovedit viabil în activi
tatea organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderile constructoare de 
mașini privind antrenarea tine
rilor la acțiunile de reducere a 
consumului de materii prime, 
materiale, îndeosebi de metal se 
inscrie domeniului amintit. De 
reținut ni s-aii părut insă mai 
ales coordonatele pe care s-a 
plasat acțiunea în sine din punct 
de vedere al conținutului său. 
Pentru că nu a fost de fapt o 
inventariere de staturi, de tri
miteri aride către probleme cu 
sau fără tangență, la tema pro
pusă dezbaterii. Totul s-a axat, 
de la început, pe identificarea 
locurilor de intervenție in vede
rea valorificării superioare a 
metalului și cu totul deosebit 
pe nominalizarea zonelor accesi
bile tinerilor, a acelor capitole 
la care ei au datoria și obliga
ția să pună mintea și umărul la 
contribuție.

creșterea standardului de viață £ 
al populației, pentru satisfacerea 
într-o măsură sporită a cerințe
lor ei materiale și spirituale. ț 

O expiesie elocventă a preocu
pării pentru creșterea nivelului 
de trai al poporului, o constituie 
încheierea în acest an a acțiunii 
de generalizare a măsurilor de a 
majorare a salariilor. Populația ™ 
salariată a primit astfel în plus, 
anul acesta, circa 12 miliarde lei.

Ridicarea nivelului de viață al 
poporului este preocuparea cen
trală a partidului și statului nos- ț 
tru. telul suprem al întregii ac
tivități de construcție a socialis
mului și comunismului în patria A 
noastră. Vom face totul ca, an de 
an, lună de lună, bunăstarea ma
terială și spirituală a poporului £ 
nostru să crească necontenit. 
(Aplauze prelungite).

în cadrul preocupărilor parti- ® 
dului și statului pentru asigura
rea progresului multilateral al 
țării, pentru ridicarea RomânieiW 
Ia nivelul țărilor avansate, un loc 
important ocupă dezvoltarea în- 
vățămîntului, asigurarea condi- O 
țiilor pentru pregătirea cadrelor 
necesare economiei, 
culturii, educarea și 
pentru muncă și viată 
generații. (Vii aplauze).

Fundamentat pe concepția ma- 
terialist-dialectică despre natură 
și societate, dezvoltînd luminoa- A 
sele tradiții progresiste ale șco- ” 
Iii românești. învățămîntul de 
toate gradele din țara noastră A 
cunoaște astăzi o dezvoltare și 
înflorire fără precedent, înregis- 
trînd an de an noi succese. A

Dar să exemplificăm.
Subliniind posibilități
le mari pe care le au 

tinerii de a accentua gospodări
rea metalului prin raționaliza
rea deșeurilor nu spunem ceva 
necunoscut. Vorbeam despre o

DUMINICA,
4 OCTOMBRIE 

m 
RECOLEEI

A intrat in tradiția satului 
românesc ca in miezul toam
nei, de fiecare dată în prima 
duminică a lunii octombrie să 
sărbătorească Ziua recoltei, 
prilej de trecere in revistă a 
roadelor muncii depuse ■ în 
cooperativele agricole, ferme
le agricole de stat și între
prinderile de mecanizare, pri
lej al unor serbări populare, 
și îndeosebi a] unui efort în
zecit depus pe ogoare la 
strînsul noii recolte și la însă- 
mînțări. Faptul că ne aflăm 
în toiul muncilor agricole de 
toamnă, munci care s-au aglo
merat foarte mult ca urmare 
a întîrzierii vegetației la une
le culturi cit și a situației de
terminată de calamitățile na
turale din primăvară, va face 
ca anul acesta, de „Ziuax re
coltei" să nu ne întîlnim prea 
des cu sate dominate de lar
ma muzicii, a dansului și ctn- 
tecelor, de mirosul pastramei 
pregătită pe jăratic, ci mai 
mult cu atmosfera încordată

G. F.
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METALDL
decontează
importante

cantități
la capitolul
economisirii, 
al folosirii
raționale

astfel de preocupare în cadrul 
inițiativei tinerilor bucureșteni 
de la „Vulcan" sau cînd rela
tam posibilitățile laminoriștilor

înapoierea delegației de partid 
și de stat a Republicii Socialiste

România de la Cairo
Joi seara, s-a înapoiat în Ca

pitală, delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Româ
nia, care a participat la "funeraliile 
lui Gamal Abdel Nasser, președin
tele Republicii Arabe Unite, pre
ședinte al Uniunii Socialiste 
Arabe.

Delegația a fost condusă de to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România. Din delegație au fă
cut parte tovarășii Dumitri*  Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C. C. al 

Raportează îndeplinirea 
planului cincinal

fnîinttUî^EÎPrm«^ 1ntreprinderi ieșene au raportat îndeplinirea 
Astfel*  Ia p.e pnmele nouă luni ale anului.

"L1? o - metalurgică, valoarea producției globale supiimen- 
ht’rLrumI>nUte 'u aceasta Perioadă se cifrează la 20 milioane lei. iar 
nnw/ iaIei suP’,mentare ajung la 4 milioane Iei. O contribuție im- 
F’ Ja ac®ste frumoase rezultate, a avut-o depășirea cu 3.2 
la sută a indicatorului privind productivitatea muncii

L,nd^’ s?u’ colectivul Uzinei mecanice Nicolina și-a depășit 
sarcinile de plan cu 10 milioane Iei. tn sfîrșit. Fabrica de antibio- 

a 5'ta Incă ° întreprindere din șirul celor care și-au 
ffa„lza! - m?,? exemplar sarcinile de plan, a produs suplimentar 
circa două miliarde unități internaționale de penicilină, tetracicli
nă șl alte produse.

• SIDERURGIȘTII Combinatului din Hunedoara au îndeplinit joi 
planul cincinal la producția de oțel, tnregistrtnd cu trei luni mal 
devreme acest remarcabil succes, oțelarti hunedoreni au creat pre- 
misele elaborării pînă la finele anului a unei producții suplimenta
re prevederilor planului de cinci ani de aproximativ 750 000 tone 
de oțel martin și electric. Din 1965 și pînă acum, producția de oțel 
a crescut cu 32 la sută. A sporit continuu productivitatea agrega
telor, realizîndu-se acum în medie cu 1.68 tone de oțel pe fiecare 
metru pătrat vatră de cuptor și zi calendaristică, mai mult față 
de anul premergător actualului cincinal.

de la „Republica". La Uzinele 
..1 Mai" din Ploiești s-a creat 
un larg spațiu pentru particula
rizarea ideij ca atare. Debitarea 
centralizată permite o mai bună 
dozare a semifabricatelor. Tot
odată este posibilă refolosirea 
capetelor de bară, a resturilor 
de tablă, cu condiția ca toate 
aceste cupoane să fie marcate, 
sortate, depozitate în locuri spe
ciale astfel ca în orice moment 
ele să poată fi preluate spre 
refolosire.

Dar utilizarea rațională a me
talului este abordabilă nu doar 
prin asemenea mijloace pretin- 
zînd numai un travaliu supli
mentar posterior fabricației.. își 
găsește locul în acest context un 
volum apreciabil de gîndire teh
nică. „Nici măcar nu trebuie 
procedat doar Ia îmbunătățiri 
obișnuite, curente, se exprima 
tovarășul Ion Rață, inginer șef 
al uzinei ...1 Mai". invitat la a- 
ceastă consfătuire, ci trebuie 
mers Ia modificări de fond în 
folosirea metalului". Ceea ce în
seamnă. într-o viziune științi
fică, acceDtarea unor soluții su
perioare la alcătuirea- nomen
clatorului de produse, în stabi
lirea tehnologiilor de fabrica
ție, alegerea pe bază de calcul a 
adausurilor de prelucrare, in-

N. U.
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P.C.R., George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și Titus Sinu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.A.U.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Manea Mănescu, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

A fost de față Ibrahim Yossri, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Arabe Unite în țara 
noastră. (Agerpres)

(Agerpres)
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Prezența în mijlocul stu
denților și profesorilor la săr
bătoarea deschiderii cursurilor 
universitare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a prilejuit și în acest 
in momente emoționante, o at
mosferă de vibrant patriotism, de 
înaltă responsabilitate civică, de 
nețărmurit devotament față de 
partid, de conducerea sa.

Studenții celui mai mare cen
tru universitar al țării — Bucu
rești — au trăit ieri un moment 
deosebit, avînd în această zi 
bucuria de a-1 primi în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae

La Facultatea de Construcții
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a celorlalți condu
cători de partid și de stat începe 
la Facultatea de construcții civi
le și industriale.

Oaspeților dragi li se face o 
emoționantă primire. Studenții 
și corpul didactic al in
stitutului scandează cu căldură 
„Ceaușescu — P.C.R.“, mărturie 
vibrantă a dragostei nețărmurite 
față de partidul nostru comunist, 
față de conducătorul său, care, 
în fruntea partidului și a țării, mi
litează cu exemplară pasiune re
voluționară pentru făurirea unui 
destin luminos patriei noastre, 
pentru înfăptuirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a 
unei societăți de înaltă civiliza
ție și bunăstare, de afirmare li
beră și plenară a personalității 
umane. Se aud urale și aplauze 
prelungi.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați de ministrul 
învățămîntului, Mircea Malița, 
de rectorul Institutului de con
strucții, și membrii senatului, de 
numeroase cadre didactice. In 
timp ce corul intonează tradițio
nalul „Gaudeamus", un grup de 
studente oferă buchete de flori.

Pe frontispiciul clădirii este 
înscrisă pe un panou urarea 
„Bine ați venit în mijlocul nos
tru, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu". Aceeași urare izvorî- 
tă din inimă, exprimînd senti
mentele unanime ale corpului 
profesoral și ale celor 5 000 de 
studenți, este rostită de prof, 
univ. dr. ing. Radu Prișcu, rec
torul Institutului.

Oaspeții sînt invitați să viziteze 
o expoziție de fotografii, grafice 
și alte materiale documentare 
amenajată în holul de onoare al 
facultății, care ilustrează dez
voltarea învățămîntului superior 
de construcții. Rectorul prezintă 
aspecte esențiale ale activității 
institutului, creat în anul 1948, 
care continuă tradiția remarcabi
lă a școlii de poduri și șosele, 
de la a cărei 
plinit nu de 
cadrul celor 
se pregătesc 
și subingineri

înființare s-a îm- 
mult un secol. în 

cinci facultăți 
vuitori ingineri 
constructori de

La spitalul clinic de pediatrie
„Emilia Irza"

în aclamațiile sutelor de stu
denți, care flutură eșarfe roșii 
și tricolore, oaspeții se îndreaptă 
spre Spitalul clinic de pediatrie 
„Emilia Irza“ — aflat în ime
diat: vecinătate — impunător 

Vizitind Institutul Politehnic

Ceaușescu, secretarul generai 
al partidului, împreună cu tova
rășii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Miron 
Constantinescu, Ion Iliescu.

Tineretul studios, corpul pro
fesoral, văd . în prezența condu
cătorilor partidului și statului nu 
numai o cinstire ce se aduce 
școlii superioare, dar și o do
vadă elocventă a prețuirii pe 
care o acordă partidul, întregul 
popor, rolului ei în opera de 
făurire a societății socialiste 

industriale, 
drumuri și 
hidrotehnice, 
și utilaje în

clădiri civile și 
de căi ferate, 
poduri, de sisteme 
instalații, mașini 
construcție etc., specialiști care 
își vor materializa capacitatea 
și cunoștințele dobîndite în anii 
de studii și în perioadele de 
practică pe vastele șantiere care 
vor îmbogăți harta economică a 
patriei în viitorul cincinal. Se 
înmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un pergament, al că
rui text marchează vizita secre
tarului general al partidului în 
această veche și prestigioasă ci
tadelă a învățămîntului superior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să semneze în car
tea de onoare a Institutului.

în continuare, se vizitează o 
expoziție de proiecte de diplomă. 
Sînt prezentate cele mai valo
roase lucrări ale absolvenților. 
Realizarea de baraje și sisteme 
hidrotehnice, rețele de irigații, 
h'ale industriale, sistematizările 
de orașe, clădiri și ansambluri, 
săli de sport și expoziții, cine
matografe, spitale, drumuri, po
duri, căi ferate, aeroporturi, por
turi, instalații, mașini și utilaje 
de construcții, sînt cîteva atestări 
concrete ale preocupării cadrelor 
didactice, a studenților de a a- 
propia învățămîntul de produc
ție. Conducătorii de partid și 
de stat sînt informați că autorii 
proiectelor lucrează efectiv pe 
șantiere la concretizarea planuri
lor făcute de ei. în fața unui pro
iect de diplomă destinat aplică
rii de soluții noi privind folosi
rea unor materiale economice în 
construcția portuară, secretarul 
general al partidului recomandă 
să se studieze posibilitatea folo
sirii metodei preconizate de sa
vantului român Henri Coandă, va
lorificată în diverse țări. în ex
poziție sînt, de asemenea, pre
zentate manuale, lucrări de cer
cetare ale cadrelor didactice și 
studenților, bibliografia necesară 
executării proiectelor de diplo
mă. în fața unuia din standurile 
cu manuale, fiind informat că a- 
cestea sînt asigurate în propor- 

edificiu realizat după moderne 
norme arhitectonice, în cadrul 
căruia își desăvârșesc cunoștin
țele viitorii medici. Ovațiile stu
denților prezenți însoțesc caldul 
mesaj de salut cu care sînt în

multilateral dezvoltate. Răspun
sul /rtudențimii, al profesorilor 
la această încredere, s-a materia
lizat, ieri, în călduroasa primire 
pe care au făcut-o pretutindeni 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
celorlalți conducători de partid 
și de stat, expresie a devota
mentului și atașamentului pro
fund față de politica marxist- 
leninistă a partidului nostru, a 
încrederii în viitorul patriei, în 
angajamentele însuflețite pe 
care și le-au luat de a asigura 
țării noi generații de cadre cu 
înaltă calificare, capabile să 
aducă o contribuie sporită la 
edificarea socialismului pe pă- 
mîntul României.

ție de 75 la sută de către cadrele 
didactice ale institutului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de ponderea 
care revine predării și practicii 
studenților în programa de învă- 
țămînt. Recomandă, totodată, să 
se ia noi măsuri pentru ca profe
sorul să vină în fața studenților 
cu ceea ce a intervenit nou în 
domeniul de care se ocupă, să 
clarifice problemele de fond, cele 
mai importante, care necesită 
explicitări și adîncire — așa cum 
cere o predare modernă — ; să 
se rezerve mai mult timp studen
tului pentru activitatea practică, 
ajutîndu-1 astfel să se deprindă 
cu studiul individual, cu aplica
rea celor însușite teoretic în ac
tivitatea efectivă pe șantiere și în 
întreprinderile economice.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
laboratorul de mecanica construc
țiilor, dotat cu instalații și apara- 
taje moderne. Șeful catedrei, 
acad. prof. dr. ing. Ștefan Bălan, 
prezintă mpdul de organizare al 
activității laboratorului, gradul 
de dotare, lucrările principale de 
cercetare ce se realizează aici. 
Un grafic pe care sînt marcate 
construcții din diverse județe ale 
țării -— exploatări miniere, uzine 
și combinate industriale, electrifi
cări de căi ferate, stații de pom
pare a apei etc. — înfățișează e>- 
biective la a căror înfăptuire ca
tedra- și-a adus contribuția, rezol
vând o seamă de probleme teh
nice.

în continuare, se vizitează la
boratorul. de geotehnică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, se interesează de con
tribuția pe care aceste laboratoare 
o aduc la pregătirea studenților, 
de eficiența practică a cercetă
rilor efectuate de 
soral și studenți.

Conducătorii de 
stat vizitează apoi 
minul facultății 
de vizită a spiritului gospodă
resc, a grijii pentru asigurarea 
unor condiții optime de viață și 
studii tineretului universitar.

corpul profe-

și de 
și că-

partid 
cantina

— o bună carte

tîmpinați tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat. Oaspeții sînt 
salutați de dr. Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, acad. Th. Bur- 
ghele, rectorul Institutului de

spitalul clinic de pediatrie „Emilia Irza'Vizitând

medicină și farmacie din Bucu
rești, prof. dr. docent Răzvan 
Prișcu, decanul Facultății de pe
diatrie, directorul spitalului, și 
alți membri ai corpului profeso
ral.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt invitați să viziteze o ex
poziție documentară ce ilustrea
ză evoluția învățămîntului ro
mânesc de pediatrie. Cifrele șț 
graficele expuse subliniază su
gestiv faptul că numărul medici
lor pentru copii a crescut consi
derabil. Astfel, Facultatea de pe
diatrie din centrul universitar 
București și secțiile din Iași, 
Cluj, Timișoara, înființate în 
1948, pregătesc anual aproxi
mativ 350 medici de specialitate. 
Simpla comparație cu faptul că 
în întreaga țară existau în ur
mă cu mai bine de două decenii 
doar 180 de medici pediatri de
monstrează cu pregnanță grija 
statornică a statului nostru pen
tru sănătatea populației.

Vizita continuă la bibliotecă, 
la laboratoarele de explorări 
funcționale dotate cu apara

La Institutul politehnic
Veche citadelă de învățămînt 

superior, aflată într-o continuă 
dezvoltare și modernizare, un 
adevărat avanpost al învățămîn
tului tehnic din țara noastră. 
Institutul politehnic bucureștean 
— .ultimul obiectiv vizitat — a 
pregătit pentru economia națio
nală numai în anii socialismului 
circa 40 000 de specialiști. Peste 
16 000 de studenți își însușesc 
în prezent în laboratoarele și

tură de înaltă tehnicitate, 
în confortabilele secții de izolare 
a micilor pacienți, precum și în 
diferitele cabinete ale policlinicii, 
unde studenții din ultimul an își 
definitivează pregătirea. Pretu
tindeni, oaspeții primesc ample 
explicații în legătură cu modali
tățile de pregătire practică a ti
nerilor noștri medici de copii. 
Este subliniată în explicații și 
activitatea de cercetare științi
fică desfășurată de corpul didac- privind construcția 
tic de aici — profesori cu renu
me și medici competenți, ale 
căror lucrări despre genetică, pa
tologia pancreasului și terapia de 
urgență au fost prezentate la 
diferite reuniuni științifice în țară 
și străinătate. Oaspeții se opresc 

' apoi în sălile de tratament și 
saloanele de bolnavi, unde micii 
internați sînt îngrijiți de cet 
care peste cîteva Iutii vor de
veni medici, sub directa supra
veghere a specialiștilor cu înde
lungată experiență clinică'. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu cere a- 
mănunte cu privire la modul de 
organizare a practicii studenților,

sălile de curs — atit din vechea 
clădire a Institutului cît și din 
noul și vastul complex studen
țesc al politehnicii, inaugurat 
anul trecut și extins în acest an 
— cele mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii pentru a deveni 
cadre bine pregătite, corespun
zătoare cerințelor actuale, tot 
mai ridicate, ale dezvoltării eco
nomice.

Mii de studenți prezenți de-a 
lungul străzii Polizu și în curtea 
Institutului întîmpină, cu urale 
și îndelungi aplauze, sosirea 
oaspeților dragi. Se scandează 
numele partidului, al conducăto
rului său.

La intrarea în clădire, oaspeți 
sînt întîmpinați de prof. dr. 
docent George Bărănescu, mem
bru corespondent al Academiei, 
rectorul Institutului, de reprezen
tanți ai senatului Institutului și 
de alți membri ai corpului pro
fesoral.

Un grup de studente oferă 
buchete de flpri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt invitați să viziteze 
expoziția organizată cu prilejul 
deschiderii noului an de învăță
mînt, care, prin exponatele ce le 
înmănunchează, înfățișează preo
cupările și realizările Institutului. 
Sînt prezentate date care ilus
trează creșterea bazei materiale 
a procesului instructiv-educativ, 
înzestrarea tot mai bogată a la
boratoarelor cu aparatură moder
nă, la nivelul cerințelor științei și 
tehnicii contemporane.

Numeroase panouri și grafice 
înfățișează rezultatele muncii de 
cercetare a celor 1450 cadre 
didactice, ale studenților institu
tului. Se remarcă orientarea cu 
precădere a acestei activități 
către cerințele producției, stu
denții fiind îndrumați încă de pe 

apreciază măsura luată ca stu
denții să participe nu numai la 
consultațiile din cadrul clinicii, 
dar și la cele de la policlinicile 
Capitalei, la circumscripțiile sa
nitare rurare, precum și la domi
ciliul pacienților — măsură me
nită să-l apropie, să-l familiarize
ze pe viitorul medic cu cerințele 
profesiei sale. De asemenea, in
dică să fie urgentate studiile 

noii clinici, 
folosindu-se în acest scop pro
iectele de la o construcție simi
lară, existentă deja.

La încheierea vizitei în clinică, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i 
se înmînează monografii reflec- 
tînd activitatea desfășurată de 
Institutul de medicină și farma
cie din București, în cei 100 de 
ani de existență, precum și un 
pergament omagial prin care 
studenții și cadrele didactice ale 
Institutului își exprimă recunoș
tința față de secretarul general 
al partidului, pentru grija deo
sebită pe care o poartă învăță
mîntului.

băncile facultății să-și orienteze 
atenția spre rezolvarea celor mai 
stringente probleme ale practi
cii.

Atrag atenția, interesantele a- 
parate realizate de către stu
denți în cadrul cercurilor științi
fice. în Institut funcționea
ză 51 de cercuri științifice cu 
peste 1200 membri. Activita
tea de cercetare a cadrelor 
didactice este ilustrată de roa
dele muncii depuse în ansam
blul colaborărilor contractuale 
pe care institutul le întreține cu 
peste 140 de combinate, mari în
treprinderi industriale, institute 
de proiectare și de cercetare, 
în ultimii doi ani au fost înche
iate și onorate 230 de contracte.

Vizitînd expoziția, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesea
ză de pregătirea practică a stu
denților, subliniind necesitatea 
unei mai strinse legături între 
învățămîntul teoretic și activita
tea în uzine. în acest sens, evi
dențiind experiența unor țări 
avansate, atît din punct de ve
dere industrial cît și al învăță
mîntului tehnic, secretarul gene
ral al partidului a recomandat ca 
studenții să facă o adevărată 
ucenicie în producție, prin alter
narea permanentă a orelor de 
curs cu cele de muncă în uzină, 
în așa fel încît la încheierea 
studiilor să stăpînească bine 
procesele de producție, să se 
poată integra încă de la început 
în activitatea întreprinderilor, 
înlăturând așa-zisa perioadă de 
„aclimatizare" care durează 
uneori doi și chiar trei ani de 
zile.

în încheierea vizitei, rectorul 
Institutului, cadrele didactice 
prezente au asigurat că vor în
deplini indicațiile primite, și-au 
exprimat, într-un mesaj înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
hotărârea de a munci în conti
nuare fără preget pentru ca in

stitutul să pregătească specialiști 
de înaltă calificare — condiție 
esențială a reușitei în activitatea 
viitoare pusă în slujba făuririi 
societății socialiste, multilateral 
dezvoltate.

Din nou, trecînd prin mijlocul 
studenților, al profesorilor, care 
au ținut să fie prezenți la vizita 
conducătorilor partidului și statu
lui în prestigioasa unitate de în
vățămînt superior, asistăm la a- 
celeași entuziaste, vibrante ma
nifestări de atașament față de

ADUNAREA
FESTIVĂ 

DE LA SALA 
PALATULUI

In această frumoasă zi de în
ceput de octombrie, mii de stu
denți bucureșteni, au venit 
să sărbătorească împreună cu 
cadrele didactice din institu
tele de învățămînt superior 
ale Capitalei, începutul anu
lui universitar 1970—1971. Pe 
fundalul scenei Palatului Repu
blicii, gazda adunării festive- 
drapat cu drapelele patriei și 
partidului, se află o carte simbo
lică, pe care este înscrisă urarea 
adresată din inimă de întregul 
nostru popor tineretului studios : 
„Spor la muncă în noul an uni
versitar".

In sală domnește o atmosferă 
sărbătorească. Un uriaș cor, în 
care și-au reunit vocile studenți 
și dascălii Iar iubiți, jntonează 
imnul tradițional „Gaudeamus 
Igitur".

Sosirea conducătorilor de par
tid și de stat este salutată de în
treaga asistență prin puternice o- 
vații și urale adresate partidului, 
conducătorul încercat al poporu
lui român pe drumul luminos al 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

In prezidiul adunării iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, E- 
mil Bodnaraș, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Dumitru Popa, Leonte Răutu- 
Ion Iliescu, Mircea Malița, mi
nistrul învățămîntului, Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, 
Traian Ștefănescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România, rectori ai institute
lor de învățămînt superior din 
Capitală, profesori universitari, 
studenți fruntași.

Tm adunare sînt prezenți Janos 
Fazekas, Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantinescu, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui- personalități ale vieții științi
fice și culturale, activiști de par
tid și de stat, ai Uniunii Tinere
tului Comunist și Uniunii Asocia
țiilor Studenților din România, 
reprezentanți ai unor organizații 
obștești, conducători de instituții 
centrale și ai unor mari întreprin
deri.

Adunarea festivă a cadrelor 
didactice și studenților din Capi
tală este deschisă de ministrul 
învățămîntului, tovarășul Mircea 
Malița.

Festivitatea deschiderii noului 
an universitar — a spus vorbito
rul — este onorată de participa
rea conducătorilor partidului și 
statului în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral dl Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Aducînd, în numele cadrelor 
didactice universitare și a stu
denților, în numele tuturor celor 
prezenți la această adunare, un 
călduros salut conducerii de 
partid și de stat, exprimînd de- 
nlina gratitudine pentru locul de 
frunte acordat învățămîntului în 
preocupările partidului, ministrul 
învățămîntului a arătat în conti
nuare: Anul universitar în care 
intrăm este chemat să întregească 
programul de perfecționare a în- 
vățămîntului. Concepția acestui 
vast program este elaborată de 
partidul nostru în documentele 
sale importante și îmbogățită 
continuu prin prețioasele indica
ții pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le dă în problemele 
fundamentale ale sistemului nos
tru de învățămînt, asupra modu
lui de punere în practică a mo
dernizării școlii. Pentru prima 
dată, din această toamnă, func
ționează toate cursurile școlii ge
nerale obligatorii de 10 ani. Noi 
orașe devin centre universitare, 
învățămîntul de arhitectură a în
ceput în patru centre. Lăcașurile 
de învățămînt superior recent 
construite urmează să fie date in 
folosință. Sîntem o țară în care 
o însemnată parte din agoniseala 
poporului este îndreptată spre 

partid, față de secretarul său ge
neral, care au marcat întreaga 
vizită în institutele de învățămînt 
din Capitală.

Studențimea țării, cadrele di
dactice au adus astfel încă o 
mărturie a hotărârii lor de a 
urma neabătut îndemnurile 
partidului, de a aduce cu și mai 
multă vigoare contribuția spe
cialiștilor la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare multilatera
lă a societății noastre, de înflo
rire a României socialiste.

susținerea învățămîntului. spre 
înflorirea lui. Întreaga colectivi
tate este interesată îndeaproape 
de aceasta, societatea noastră so
cialistă fiind, prin structurii e., o 
societate educațională. îmbu
nătățirea orientării profesiona.e 
a elevilor și studenților va 
contribui la stabilirea unei legă
turi organice între învățămînt și 
producție. Modernizarea metode
lor de predare, împrospătarea 
planurilor și programelor vor 
mări eficacitatea pregătirii uni
versitare, vor ușura înțelegerea 
scopului instruirii, vor micșora 
perioada de adaptare a absolven
ților la sarcinile multiple ce le 
vor reveni în întreprinderi. 
Nu este misiune mai nobilă 
pentru școală decît de a șe, ști 
folositoare la mărirea capacității 
productive a societății. Nu este 
chemare mai stimulatoare decît 
aceea de a pregăti din timp ca
dre apte si facă față proiectelor 
îndrăznețe pe care le prevăd 
programele de perspectivă ale 
partidului și statului nostru. A- 
ceasta este în fond o expre
sie concretă a eticii sociale noi, 
înaintate care se cere să carac
terizeze activitatea tuturor ca

drelor noastre didactice. In a- 
ceste condiții în oare viitorul est» 
deschis afirmării personalității 
fiecăruia, folosirii depline a tu
turor capacităților sale creatoa
re, tineretul nostru înțelege că 
trebuie si lucrez» fără pr»get.
Animați de aceleași idealuri 
profesorii și studenții — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — se simt uniți în efor
tul nobil de afirmare a științei 
ți culturii românești, d» slujire 
fără preget a patriei noastre so
cialiste.

Astăzi, la sărbătoarea deschi
derii noului an universitar, s 
spus In cuvîntul său prof. dr. ing. 
Radu Prișcu, rectorul Institutu
lui de construcții, sîntem însu
flețiți de indicațiile partidului 
privind dezvoltarea învățămîntu
lui, potrivit cărora școala trebuie 
să fi» ea însăși o școală a seco
lului nostru, un organism viu, 
dinamic și modem, capabil să se 
adapteze rapid și creator la exi
gențele societății noastre.

Studenții de astăzi ai Institu
tului de construcții din Bucu
rești, alături de alți colegi ai lor, 
de diferite specialități, vor avea 
înalta cinste și satisfacție ca ruti
ne să participe direct in calitate 
de ingineri sau subingineri la 
construirea importantelor obiecti
ve industriale și social-culturale 
prevăzute de Congresul al X-lea 
al partidului.

Pentru a ne îndeplini cît mai 
bine aceste sarcini, va trebui 
să depunem o muncă intensă și 
susținută de pregătire temeinică 
a profesiunii noastre, la nivelul 
înaltelor exigențe pe care le com
portă dezvoltarea rapidă a tytu- 
ror ramurilor economiei naționa
le. Vom depune eforturi în ve
derea realizării nemijlocite a co
relației atât de necesare dintre 
învățămîntul tehnic superior și 
practica cercetării, proiectării, 
execuției și exploatării obiective
lor.

Angajamentul nostru pe cît de 
entuziast pe atît de tenace — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
constă în mobilizarea tuturor 
forțelor în scopul realizării inte
grale a obiectivelor prevăzute 
de partid, în preocuparea stator
nică de a forma noi generații 
de specialiști care prin munca 
și devotamentul lor față de cau
za socialismului, de programul 
măreț elaborat de Congresul al 
X-lea, să poată fi investiți de po
por cu înalta distincție de ade- 
vărați constructori ai socialismu
lui.

Rectorul Institutului Agrono
mic „Nicolae Bălcescu", prof. dr. 
docent Gheorghe Bîlteanu, adu
cînd salutul cadrelor didactice și

(Continuare în pag. a IV-a)
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In sistemul nostru de învăță- 
mînt. școala superioară ocupă un 
loc deosebit de important. Insti
tutele de învățămînt superior au 
pregătit și au dat tării cadre de 
specialiști pentru toate domeni
ile de activitate. Este locul să 
subliniem și cu ocazia acestui 
început de an universitar că 
partidul, guvernul țării dau o 
înaltă apreciere muncii pline de 
răspundere și de noblețe a ca
drelor didactice universitare, a- 
portului lor deosebit de valoros 
la instruirea și educarea studen
ților, la formarea omului nou al 
societății noastre socialiste. (A- 
plauze puternice).

Partidul, întregul popor apre
ciază eă studențimea din Româ
nia se pregătește cu seriozitate 
și hărnicie, dovedind că este con
știentă de înaltele răspunderi ce-i 
revin în societate. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,

Congresul al X-lea al partidu
lui a stabilit programul unei pu
ternice dezvoltări a țării în pe
rioada următoare, al ridicării pe 
trepte superioare a întregii acti
vități de construcție socialistă 
din România. Sîntem în ajunul 
începerii activității pentru înfăp
tuirea acestui vast program, al 
trecerii la noul plan cincinal 
1971—1975.

Realizarea cu succes a sarcini
lor prevăzute pentru această im
portantă etapă de dezvoltare 
multilaterală a societății socialiste 
din România cere ridicarea ni
velului calitativ al întregii noas
tre activități. în această direcție, 
un rol deosebit de important ca
pătă omul, cadrele, chemate să 
asigure traducerea în viață a a- 
cestui vast program. Iată de ce, 
problema pregătirii și formării de 
noi contingente de specialiști, 
înarmați cu temeinice cunoștințe, 
capabili să răspundă în bune 
condițiuni exigențelor tot mai 
înalte ale organizării și conduce
rii producției,*  ale întregii acti
vități sociale devine o problemă 
centrală a însuși progresului so
cietății noastre socialiste (Apla
uze puternice).

Fără îndoială formarea cadre
lor este o problemă complexă, 
multilaterală ; ea începe astăzi 
de la vîrsta de 6 ani, a copilului, 
și se termină, ca să zic așa, 
la 60 de ani, vîrsta de pensie, 
dar, în fond ea nu se termină în 
tot timpul vieții. Noi concepem 
problema pregătirii și perfecțio
nării cadrelor — a cortstructori- 
lor socialismului — nu ca ceva 
limitat la o anumită perioadă, ci 
ca un proces continuu. Numai în 
măsura în care vom ști să asigu
răm în bune condițiuni desfășu
rarea acestui proces, împrospă
tarea continuă a cunoștințelor a- 
cumulate, cunoașterea de către 
cetățenii patriei noastre a noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
vom putea să ne îndeplinim în 
condițiuni bune sarcinile ce ne 
revin în opera de edificare â so
cialismului și comunismului. (A- 
plauze puternice).

In legătură cu formarea și pre
gătirea cadrelor, învățămîntului 
nostru superior îi revin răspun
deri deosebit de mari. După cum 
se știe, statul face sacrificii în
semnate pentru a asigura dezvol
tarea și modernizarea bazei ma
teriale a învățămîntului, pentru 
a îmbunătăți condițiile de viață 
și de muncă ale corpului profe
soral și studenților. In cursul ac
tualului cincinal au fost date în 
folosință noi spații de învăță- 
mînt, laboratoare, clinici, precum 
și numeroase cămine și cantine 
studențești. în ultimul an univer
sitar, circa 63 la sută din studen
ții de la cursurile de zi au pri
mit burse, peste 64 la sută din
tre ei au locuit în cămine, iar 
peste 57 la sută au luat masa la 
cantinele studențești.

O dată cu dezvoltarea bazei 
materiale, cu asigurarea unor 
condiții tot mai bune de viață și 
de muncă pentru studenți și 
pentru corpul profesoral, parti
dul și guvernul au acordat și a- 
cordă o importanță deosebită 
perfecționării multilaterale a în
tregului proces de învățămînt. Se 
cunoaște că. în acest scop, în 
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cursul actualului cincinal, a fost 
adoptată noua Lege a învăță
mîntului. Pe baza directive
lor Comitetului Central și a 
prevederii Legii învățămîntu
lui s-au aplicat o serie 
de măsuri importante pe linia 
dezvoltării și modernizării învă- 
țămîntului, a creșterii eficienței 
sale în viața socială a întregii 
țări.

Am vizitat astăzi Institutul de 
construcții, dinica de copii a 
Institutului de medicină, precum 
și Institutul politehnic. Pot spu
ne că impresiile noastre despre a- 
ceste trei instituții vizitate sînt 
deosebit de bune. îndeosebi, am 
putut să remarc preocuparea ca
re există pentru realizarea în 
practică a prevederilor Directive
lor Comitetului Central al parti
dului privind dotarea și dezvol
tarea laboratoarelor, legarea mai 
strânsă a activității de învățămînt 
cu practica, cu producția. S-au 
obținut, fără nici o îndoială, o 
serie de rezultate bune în aceas
tă direcție. Au fost adoptate o 
serie de măsuri — la care s-au 
referit și unii din tovarășii care 
au vorbit astăzi aici — privind 
îmbunătățirea conducerii activi
tății universităților și institutelor 
de învățămînt superior, între 
care menționez crearea senatelor 
și consiliilor profesorale, introdu
cerea principiului muncii colecti
ve, atragerea studențimii la con
ducerea acestor unități de învăță
mînt superior.

Fără îndoială că pașii făcuți 
sînt importanți, dar consider că, 
în această privință, sîntem încă la 
început. Este necesar ca aceste 
organisme să capete mai multă 
independentă, mai multă auto
nomie în organizarea procesului 
de învățămînt, a predării cursuri
lor. Să nu ne fie teamă de o mai 
mare diversitate în sistemul de 
organizare și de predare a dife
ritelor cursuri în unele sau altele 
din institutele noastre de învă
țămînt ! Cred că trebuie să li
chidăm șablonismul, rigiditatea 
care mai stăruie astăzi în învă
țămîntul nostru și care consti
tuie, în fond, o frînă în dezvol
tarea lui mai rapida. (Aplauze 
puternice).

Cred că Ministerul Invățămîn- 
tului va putea lucra și el mai 
bine dacă, în loc să îndrume din 
București cum să se desfășoare 
.activitatea la Iași, la Cluj, Tg. 
Mureș, Timișoara, Craiova și în 
celelalte centre universitare, le 
va lăsa pe ele, conducerile insti
tutelor respective, să rezolve ele 
problemele pe baza directivelor 
generale, iar ministerul să asigu
re o orientare de perspectivă, să 
se ocupe într-adevăr de proble
mele mari ce trebuie rezolvate pe 
plan central în activitatea de în
vățămînt. Va avea astfel de cîș- 
tigat atât societatea, cît și stu
denții — cadrele de mîine ale 
patriei noastre socialiste. Să nu 
avem nici o teamă că, acordînd 
mai multă autonomie universita
ră, am putea cumva să scăpăm 
din mînă conducerea învățămîn
tului ! Dimpotrivă, creînd aceas
tă autonomie, dînd centrelor și 
institutelor atribuțiuni mai largi 
în organizarea procesului de 
învățămînt și a activității studen
ților, vom asigura o conducere 
mai eficientă, la nivel mai ridicat 
a întregului nostru învățămînt. 
(Aplauze puternice).

O problemă căreia partidul și 
statul îi acordă o atenție deose
bită este aceea a legării mai 
strînse a învățămîntului cu prac
tica, cu viața. Așa cum am spus, 
avem în această privință o serie 
de rezultate, dar ele nu ne pot 
satisface ; ceea ce am făcut con
stituie, de fapt, numai începutul. 
Mai avem încă un drum lung de 
parcurs pentru ca realmente, în- 
vățămîntul nostru superior să se 
lege strîns de practică, de pro
ducție, pentru ca absolventul u- 
niversității sau al oricărui insti
tut de învățămînt superior să 
poată, intrînd în fabrică sau în 
munca de cercetare, să participe 
din prima zi Ia activitatea de 
producție, să se încadreze în 
mod corespunzător în colectivul 
de muncă. Cu toții știm că ab
solventului învățămîntului nostru 
superior îi trebuie încă doi și câ
teodată, chiar trei ani pentru a 
se adapta condițiilor de muncă

din întreprindere, pentru a fi cu 
adevărat în stare să se încadre
ze în procesul de muncă. Aceasta 
este o mare carență a îhvățămîn- 
tului și trebuie s-o lichidăm ra
pid pentru că ea ne împiedică să 
obținem rezultate mai bune în 
activitatea noastră. ,

Noi ne bazăm în întreaga 
noastră gîndire pe concepția ma- 
terialist-dialectică despre lume. 
Știm că, pînă la urmă, munca a 
fost elementul esențial în însăși 
formarea omului, în dezvoltarea 
gîndirii lui. Cu toate acestea, câte 
o dată mai întâlnim concepții în 
unele institute și la unii tineri 
potrivit cărora munca este privi
tă drept ceva care nu ar fi de 
nivelul lor, care ar fi de natură 
să-i înjosească. Este adevărat, 
sînt puțini asemenea tineri ; dar 
trebuie să facem să nu mai exis
te în țara noastră, în universită
țile din România, nici cm tînăr 
care să gîndească astfel. Pentru 
a crea asemenea condițiuni tre
buie să începem chiar cu îmbu
nătățirea procesului nostru de 
învățămînt, să mergem mai de
parte cu aplicarea în viață a Di
rectivelor Comitetului Central 
al partidului.

Este necesar să se dea dovadă 
de mai multă receptivitate, să se 
reacționeze mai prompt la tot 
ceea ce este nou în practica ac
tivității economice și tehnico-ști- 
ințifice, să se adapteze mai ra
pid învățămîntul nostru Ia schim
bările care au loc în domeniul 
producției de bunuri materiale, 
în gîndire, în întreaga activitate 
socială.

Astăzi am discutat — în timpul 
vizitei făcute — despre ponde
rea pe care o ocupă practica și 
activitatea de predare a cursuri
lor în învățămîntul nostru. Am 
putut constata cu plăcere că 
s-au făcut pași înainte în di
recția măririi ponderii practicii,
— dar numai pași. Știți cu toții 
că la noi predarea cursurilor o- 
cupă o parte însemnată din acti
vitatea atît a profesorului, cît și 
a studentului. Deși avem cursuri 
tipărite, — la institutul de con
strucții mi s-a spus că există un 
exemplar la doi studenți pentru 
primii ani, iar pentru anii IV și 
V, cite un exemplar pentru fie
care student, — profesorul, în 
ora sa de predare, nu face decît 
să repete cursul pe care, de alt
fel, studentul îl poate citi foar
te bine singur fără să mai tre
buiască să stea ore întregi să 
asculte lucruri pe care le găseș
te în manual.

Este necesar să ne adaptăm 
mai rapid cerințelor modeme, 
practicii din țările avansate, unde 
predarea cursului de către pro
fesor este limitată la ceea ce a 
intervenit nou, sau la explicarea 
unor fenomene care trebuie mai 
bine înțelese, lăsînd pe student 
să citească singur manualul, să 
se deprindă să selecționeze din 
curs ceea ce îi este folositor. Nu
mai în felul acesta îl învățăm pe 
student să muncească și să stu
dieze cu bune rezultate. Of, tre
buie spus că astăzi îl învățăm pe 
studenț cum să ia notițe rapid. 
Știți foarte bine că mulți stu
denți răspund la examene nu atît 
pe baza a ceea ce au citit, ci 
mai mult pe baza notițelor luate 
în orele de curs ; de altfel unii 
profesori îi întreabă pe studențj 
nu ceea ce este esențial din curs
— nu vreau să spun că toți fac 
așa — ci dacă au reținut o anu
mită formulare pe care ei au fă
cut-o atunci cînd au predat ma
teria respectivă. Atunci studen
tul primește nota, zece. (Aplauze 
vii, prelungite ; animație în sală). 
Nu știu cum să interpretez a- 
ceste aplauze ; ca un acord cu 
profesorii care procedează așa, 
sau ca o aprobare a criticii adre
sate unor astfel de profesori. 
(Aplauze puternice, aprobative).

Cred că este necesar ca învă- 
țămîntul nostru superior să trea
că cu mai multă îndrăzneală la 
îmbunătățirea, la restructurarea 
procesului instructiv-didactic. 
Desigur, vom avea, poate, unele 
greutăți la început, dar va tre
bui să ne preocupăm mai mult 
ca studentul să aibă timp să ci
tească, să-i creăm condiții ca el 
să poată studia în cadrul facul
tății, să poată lucra mai mult în 
laborator, să fie mai bine asiș- 
tat și îndrumat de profesor. Am 

mai vorbit și cu alte prilejuri 
despre necesitatea ca fiecare 
profesor să răspundă de un grup 
de studenți, să-i cunoască cum 
se comportă în procesul de în
vățămînt și cum acționează în 
întreaga viață personală. Studiind 
și în acest domeniu experiența 
mondială, aplicînd-o în practică, 
vom crea premise ca, într-ade
văr, studentul să poată învăța în 
bune condițiuni. Profesorul să nu 
considere că și-a încheiat acti
vitatea o dată cu predarea cursu
lui, ci să asiste și să îndrume 
întreaga muncă de studiu, de la
borator și de producție a stu
dentului, participînd activ îm
preună cu el la toată această ac
tivitate. în acest sens trebuie să 
restructurăm și să organizăm pro
cesul nostru de învățămînt. (A- 
plauze puternice).

Noi considerăm că activitatea 
de laborator, activitatea practică 
și de producție a studenților tre
buie să ocupe locul principal în 
timpul de învățămînt. Desigur, 
aceasta este mai ușor de realizat 
pentru agronomie, pentru con
strucții, pentru politehnică și in
stitutele tehnice. Firește, în pri
mul rind către aceste ramuri de 
învățămînt trebuie să ne îndrep
tăm. Considerăm că va trebui ca, 
încă din anul acesta, să trecem 
la unele restructurări radicale. 
Studentul trebuie să-și propună 
ca, în cei cinci ani de învăță
mînt în politehnică, să-și însu
șească și cunoștințe profesionale 
la nivel de muncitor calificat. 
Dacă vrea să îndrume mîine, 
cînd va fi inginer, pe muncitor, 
el trebuie să aibă cel puțin ni
velul de cunoștințe practice al a- 
cestuia, plus cunoștințele teore
tice de inginer. De aceea, este 
necesar ca practica să fie în așa 
fel organizată, incit studentul să 
lucreze cîteva luni cum lucrează 
ucenicul în fabrică, apoi ca 
muncitor, ca maistru și să facă 
și practică de inginer în acești 
cinci ani. Numai așa, cînd va 
termina studiile, el va cunoaște 
bine problemele practice ale pro
ducției, se va putea încadra ime
diat în procesul de muncă.

Probabil că va trebui să găsim 
forme noi și în ce privește prac
tica ; Să organizăm această prac
tică fie pe o perioadă mai lungă, 
de 6—8 luni consecutiv — cum 
se face într-un șir de țări, — fie 
să o organizăm pe ani de studiu, 
dar tot concentrat, cu participare 
efectivă în tot acest timp în pro
cesul de producție.

Va trebui, totodată, să organi
zăm mai bine laboratoarele și 
chiar unele ateliere de producție 
de pe lîngă institutele de învă
țămînt. De altfel, problema aceas
ta se pune pentru întregul nos
tru învățămînt, inclusiv cel liceal, 
care va trebui în cîțiva ani să dis
pună de ateliere proprii, astfel ca 
toți tinerii, nu numai din școlile 
tehnice, dar și din liceele de cul
tură generală să învețe o mese
rie. Tinerii trebuie să înțeleagă 
că este necesar să se deprindă 
cu lucrul, cu munca practică, ast
fel încît atunci cînd vor termi
na școala să nu devină pur și 
simplu niște oameni care au în
vățat de toate, dar nu știu să 
pună mîna pe un ac. (Aplauze 
aprobative).

Aceasta este valabil și pentru 
facultățile sau institutele așa-zis 
umanistice. Dacă ne-am referi la 
facultățile de filozofie, este oare 
suficient că aici se învață isto
ria filozofiei și se studiază dife
rite concepții filozofice actuale ? 
Se știe, că filozofia și concepția 
noastră filozofică sînt rezultatul 
a tot ceea ce omenirea a creat mai 
bun în toate domeniile. Materia
lismul dialectic constituie tocmai 
o sîhteză a tuturor științelor ; fă
ră fizică, fără chimie, fără biolo
gie, fără matematică nu se poate 
concepe materialismul dialectic. 
Luați însă programele facultă
ților noastre de filozofie. Veți ve
dea că ele nu prevăd studierea 
fizicii, chimiei, biologiei, matema
ticii. De aceea, la aceste facul
tăți se prezintă, la admitere cîte 
15 tineri pe un loc, considerînd, 
desigur, că este suficient să stu
diezi niște teorii generale, rupte 
de viață, desprinse exclusiv din 
cărți, ca să devii filozof ! (Apla
uze). Filozoful trebuie să fie în 
stare să înțeleagă lumea de as
tăzi, știința contemporană, și să 
se bazeze pe cele mai noi date

Aspect din timpul vizitei la Institutul Politehnic

ale științei, pentru a dezvolta 
concepția noastră despre lume. 
Fără a cunoaște fizica, chimia, 
biologia, matematica nu se poate 
forma un filozof bun, așa cum, 
fără asemenea cunoștințe, nu pu
tem avea nici literați buni. Lite
ratura trebuie să fie expresia a 
tot ceea ce a creat mai bun o- 
mul, gîndirea și munca sa, nu ex
presia unor lucruri abstracte, a 
teoriei că „eu am eul mep în 
conștiința mea“. De unde izvo
răște conștiința mea ? (Aplauze 
prelungite). în fond, abstracțio
nismul în artă, literatură, filozo
fie — că și acolo există mulți 

, abstracționiști — este tocmai re
zultatul ruperii de practică, de 
viață, al încetățenirii unor con
cepții idealiste, pe care noi le 
combatem și care, în fond, stre
coară sub această formă ideea e- 
xistenței în lume. în societate, a 

. unor anumite forțe supranatura
le sau a unor supraoameni în 
stare să facă minuni. Noi trebuie 
să așezăm în mod real învăță
mîntul filozofic, și tot învățămîn
tul nostru umanistic, pe baza 
materialismului dialectic. Pentru 
aceasta, trebuie să-l legăm de 
practică, de viață, iar studenții 
acestor facultăți să treacă efectiv 
prin procesul practicii de pro
ducție. Numai așa vor putea să 
fie buni studenți și buni filozofi. 
(Vii aplauze).

Va trebui deci, ca> în spiritul 
Directivelor Comitetului Central, 
să trecem la măsuri mai radica
le spre a face ca, realmente, tot 
învățămîntul din țara noastră — 
și, desigur și învățămîntul supe
rior — să fie strîns legat de prac
tică. Fiecare tînăr al patriei noas
tre să știe ce e o fabrică, ce e o 
cooperativă agricolă sau o fermă 
de stat, să fie în stare să lucreze 
în orice domeniu de activitate. 
Numai așa va deveni un bun 
constructor al socialismului și co
munismului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Aceasta impune, desigur, și 
obligația pentru profesori de a-și 
revizui metodele de predare și 
întreaga lor activitate didactică. 
Ei trebuie să înțeleagă că au da
toria să participe efectiv la via
ța universității, că ei înșiși tre
buie să fie strîns legați de pro
ducție.- în asemenea condiții și 
cursurile lor, tot ceea ce ei pre
dau, va fi legat permanent de 
cerințele practicii, ale vieții.

învățămîntul este, cum se știe- 
și un factor important de cerce
tare științifică. Mi-a făcut mare 
plăcere să văd, la Institutul de 
construcții, cîteva laboratoare. A- 
colo profesorii mi-au putut pre
zenta grafice din care reiese că 
lucrează cu zeci de întreprinderi, 
că au rezolvat un șir de proble
me ale acestora. Dar ca să faci 
cercetare, în bune condițiuni, nu 
mai poți face în același timp și 
meditații, în afara obligațiilor u- 
niversitare, nu te poți ocupa și 
de alte lucruri.
Cine lucrează în învățămîntul 
superior s-a angajat prin însăși 
profesia aleasă, pe drumul știin
ței ; nu se poate concepe învăță
mînt superior fără ca toți aceia 
care lucrează în cadrul lui să nu 
se preocupe permanent de dez
voltarea cunoștințelor în dome
niul lor de activitate. Preocupa
rea conferențiarului, a asistentu
lui, trebuie să fie de a cerceta, 
de a-și aduce contribuția la pro
gresul general al științei și cul
turii.

Iată, tovarăși, cîteva probleme 
oe care am dorit să le pun în 
fața dumneavoastră cu prilejul 
deschiderii noului an de învăță
mînt. Gîndindu-ne la aceste pro
bleme, la perfecționarea multila
terală a învățămîntului nostru să 
avem permanent în vedere că so
cietatea pe care o edificăm, ome
nirea în general, nu se va putea 

dezvolta, nu va putea obține re
zultate bune pe calea progresu
lui său, material și spiritual, fără 
a se *>aza  pe tot ceea ce știința 
a creat mai bun, pe noile cuce
riri ale tehnicii. Să facem ca toți 
cetățenii patriei să fie înarmați 
cu temeinice cunoștințe, cu tot 
ceea ce creează mai valoros, mai 
înaintat, omenirea.

Noi am organizat învățămîntul 
de 10 ani. Tineretul nostru de 
mîine — deci muncitorul de 
mîine, generația de mîine — va 
avea cunoștințe foarte avansate. 
Pentru aceasta însă avem obli
gația ca aceste cunoștințe să le 
predăm în așa fel încît ele să fie 
temeinic însușite de tineretul pa
triei noastre ; să putem spune că, 
într-adevăr, poporul român — 
constructor al socialismului — 
însușind tot ceea ce este mai 
înaintat, își aduce în același timp 
propria contribuție la dezvoltarea 
științei și culturii universale. (A- 
plauze prelungite).

Considerăm că este necesar să 
facem eforturi mai mari pentru a 
asigura organizarea în acest spi
rit a învățămîntului nostru, de
oarece numai astfel ne vom pu
tea îndeplini obligațiile pe care 
le avem ! Guvernul, Comitetul 
Central al partidului sînt hotărîte 
să facă totul pentru a îmbună
tăți întregul proces de învăță
mînt în sensul în care am vorbit 
aici. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Știm, tovarăși, că avem în în
tregul nostru învățămînt, inclu
siv cel superior, cadre didactice 
capabile, cu vaste cunoștințe, 
care se bucură de renume pe 
plan mondial. Dispunem deci de 
o puternică armată de cadre di
dactice — ca să spun așa, de la 
sublocotenenți pînă la generali 
și mareșali — în stare să reali
zeze în practică aceste măsuri. 
Avem convingerea că întregul 
corp universitar va munci cu în
treaga sa capacitate pentru a ri
dica nivelul general al învăță
mîntului din patria noastră, pen
tru a-și aduce contribuția la dez
voltarea multilaterală a societății 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Avem, de asemenea, un tineret 
minunat, dornic să-și însușească 
tot ceea ce este mai nou în ști
ință Și tehnică, în gîndirea 
umană. De altfel se cunoaște că, 
în lume, poporul român are re- 
numele unui popor inteligent, în 
stare să-și însușească tot ceea ce 
este nou. Știm că tinerii noștri 
care merg la studii în străinătate 
sînt apreciați pentru felul în care 
învață. De aceea avem convinge
rea că tineretul, studențimea pa
triei noastre vor contribui, ală
turi de profesori, la înfăptuirea 
Directivelor partidului privind ri
dicarea nivelului învățămîntului, 
vor munci temeinic pentru a se 
pregăti spre a fi în stare să ducă 
mai departe cauza construcției 
socialismului și comunismului, 
cauza bunăstării națiunii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși,
Preocupîndu-ne de problemele 

dezvoltării societății noastre so
cialiste, de ridicarea bunăstării 
maselor, noi știm că ne îndepli
nim în primul rînd o înaltă în
datorire față de poporul din care 
facem parte. Datoria comuniști
lor este aceea de a se identifica 
cu interesele oamenilor muncii, 
de a acționa pentru a ridica con
tinuu nivelul bunăstării generale 
a propriului lor popor. Numai 
așa partidul comunist își îndepli
nește obligația sa de reprezen
tant a tot ceea ce este mai avan

sat în societate. Partidul nostru 
este hotărît să-și îndeplinească 
cu toată fermitatea această obli
gație esențială față de popor, 
față de poporul pe care îl unim 
în partidul nostru — deoarece, 
în fond partidul nu este ceva 
abstract, ci rezultatul unirii ce
lor mai bune forțe ale poporului 
care doresc să militeze pentru a 
asigura dezvoltarea întregii so
cietăți pe o bază nouă, superi
oară. Pe această bază partidul 
nostru, ca reprezentant și ca ele
ment de unire a tot ceea oe este 
mai progresist în țara noastră, 
înțelege să-și îndeplinească obli
gațiile, să acționeze în strînsă 
unitate cu întregul nostru popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Desigur, noi nu uităm nici un 
moment că trăim într-o comuni
tate de națiuni și popoare, că e- 
dificarea socialistă a patriei noas
tre nu are loc izolat, ci în colabo
rare cu celelalte țări socialiste, în 
strînsă unitate cu toate forțele 
revoluționare și progresiste din 
lume. Desfășurarea cu succes a 
construcției socialiste și comuniste 
în România este legată nemijlo
cit de întărirea colaborării mul
tilaterale cu toate țările socialis
te, de întărirea solidarității și 
unității cu forțele revoluționare 
și progresiste, antiimperialiste din 
întreaga lume. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Dezvoltăm relații multilatera
le- de colaborare și prietenie cu 
toate țările socialiste și milităm 
pentru întărirea continuă a uni
tății țărilor socialiste. Doresc să 
menționez și cu acest prilej» că 
Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică pe care 
l-am ratificat ieri, are o impor
tanță deosebită pentru dezvolta
rea relațiilor dintre popoarele 
noastre, pentru cauza socialismu
lui și păcii. De altfel, putem spu
ne cu satisfacție că relațiile Ro
mâniei cu toate țările socialiste 
sînt bune, că ele se dezvoltă con
tinuu în interesul poporului nos
tru, al țărilor socialiste, al socia
lismului în general. (Aplauze pu
ternice).

Ne preocupăm de întărirea le
găturilor noastre cu partidele co
muniste și muncitorești, cu parti
dele socialiste, cu mișcările de 
eliberare națională, cu toate for
țele antiimperialiste, convinși că 
aceasta constituie o cerință a dez
voltării sociale, a succesului lup
tei împotriva imperialismului, 
pentru progres și pace în lume. 
(Aplauze prelungite).

Tocmai pornind de la a- 
semenea preocupări ne îngri
jorează situația din Vietnam 
și în general din Indochi
na, evenimentele din Orientul 
Apropiat. Milităm în mod activ 
pentru încetarea războiului din 
Indochina, pentru retragerea 
trupelor Statelor Unite și aliaților 
lor din această zonă- pentru ca 
poporul vietnamez și celelalte po
poare din peninsula indochineză 
să fie lăsate să-și rezolve proble
mele fără nici un amestec din a- 
fară. De asemenea, considerăm că 
este în interesul popoarelor din 
Orientul Apropiat să se rezolve 
pe cale pașnică conflictul exis
tent, să se asigure dezvoltarea 
independentă a fiecărei națiuni, 
a fiecărui stat din această zonă și, 
prin aceasta, să se creeze condi
ții "pentru progresul lor economic 
și social. Tocmai ca prieteni buni 
ai poporului arab, noi sîntem de 
părere că trebuie făcut totul 
pentru a se asigura condiții de 
pace, deoarece numai în aseme
nea condiții popoarele arabe vor 
putea să se dezvolte, să-și ridice 

nivelul lor de viață, material și 
spiritual.

Acționăm pentru ca în Europa 
să se încetățenească tot mai trai
nic raporturi noi între state, pen
tru înfăptuirea securității euro
pene, care presupune egalitate 
deplină între națiunile europene, 
respectul reciproc al independen
ței și suveranității, colaborarea 
în toate domeniile de activitate, 
presupune să se pună capăt po
liticii de forță și dictat promova
tă de imperialism, ca Europa să 
devină un continent al păcii și 
cooperării. Considerăm că există 
condiții să se realizeze asemenea 
deziderate — și vom acționa cu 
toate forțele în această direcție. 
(Aplauze puternice).

Pornind de la interdependența 
dintre politica de construcție so
cialistă și politica desfășurată pe 
plan extern, acționăm ca în viața 
internațională să triumfe relațiile 
noi, să se afirme și să se respec
te normele dreptului internațio
nal. Ne preocupăm ca Organiza
ția Națiunilor Unite să joace un 
rol mai important în rezolvarea 
problemelor internaționale, ca în 
ea să-și ocupe locul toate po
poarele. In, acest context aș dori 
să subliniez, în mod deosebit, 
necesitatea restabilirii drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. ; aceasta va 
fi în interesul rezolvării proble
melor internaționale, al cauzei 
păcii și progresului în lume. (A- 
plauze puternice).

Avem convingerea că acțio
nând în acest sens, militînd 
neabătut pentru unirea tuturor 
forțelor antiimperialiste, contri
buind la înfăptuirea unei politici 
de cooperare internațională și de 
pace, ne îndeplinim atît îndato
rirea națională, cît și cea inter
națională. Și în viitor vom ac
ționa cu fermitate și consecven
ță în acest spirit I (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,

Doresc, în încheiere, să-mi ex
prim, încă o dată, convingerea 
mea, a conducerii de partid și de 
stat, că anul universitar pe care 
îl începeți -astăzi va constitui . 
pentru dumneavoastră toți — \ 
cadre didactice și studenți —• 
un an de noi progrese în dezvol
tarea și înflorirea învățămîntului 
și științei, în creșterea aportului 
dumneavoastră la progresul ge
neral al patriei socialiste. (A- 
plauze prelungite).

Cu această convingere, urez 
tuturor cadrelor didactice din în
vățămîntul superior realizări tot 
mai mari în activitatea închinată 
educării tinerei generații. Adre
sez, de asemenea, studențimii 
noastre urarea caldă de a obține 
noi izbînzi în însușirea științei și 
culturii, în pregătirea sa temeini
că pentru muncă și viață, pentru 
a putea ca mîine, în întreprin
deri, în institutele de cercetări, 
de învățămînt, în organizațiile 
cooperatiste, în toate organismele 
societății noastre socialiste . să-și 
aducă contribuția la progresul 
general și să ducă mai departe 
făclia progresului, și civilizației, 
să ridice pe noi cuinii România*  
națiunea noastră socialistă.

Vă urez spor la muncă și la 
învățătură, sănătate și multă fe
ricire la toți, tovarăși. (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale în
delung repetate ; întreaga asis
tență, în picioare, ovaționează 
puternic pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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ADUNAREA FESTIVA
DE LA SALA PALATULUI

(Urmare din pag. a II-a)

Icelor 5 000 de studenți ai insti
tutului, a spus în continuare : 
Isînlem fericiți că avem posibili
tatea să ne exprimam direct, to- 
Ivarășe secretar general, recu- 
Inoștința pentru tot ceea ce a în- 
lireprins și a realizat partidul 
nostru pentru învățământul supe- 

In'or și să ne exprimăm adeziu- 
\nea noastră totală față de întrea- 
ga politică internă și inter națio- 

Inală a Partidului Comunist Ro
mân. Înfăptuirea programului na

țional de irigații, de conservare și 
valorificare rațională a pământu
lui, de creștere continuă a pro
ducției agricole, sarcini de vitală 
însemnătate pentru dezvoltarea 
agriculturii noastre, nu se pot în
deplini fără specialiști, cu o înal
tă pregătire teoretică și practică. 
Cadrelor didactice din învățămân
tul superior agronomic le revine 
o mare responsabilitate pentru 
pregătirea temeinică, multilate
rală a acestor specialiști. Ele 
vor depune întreaga capacita
te și putere de muncă pentru 
aceasta, pentru a-și dovedi 
și astfel atașamentul față de 
partid, adînca satisfacție pentru 
măsurile destinate modernizării 
agriculturii noastre socialiste.

Există o permanentă preocu
pare — a spus apoi vorbitorul 
— a cadrelor noastre didactice 
de a lega cit mai mult pregătirea 
studenților de viață, de realită
țile din țara noastră. Vorbito
rul a reafirmat hotărîrea fer
mă a profesorilor și studenților 
de a face totul pentru pregătirea 
unor buni specialiști, pentru va
lorificarea cuceririlor științifice 
și tehnice în vederea asigurării 

' ' i noastreprogresului agriculturii 
socialiste.

Permiteți-mi să exprim, cu a- 
ceastă ocazie, sentimentele noas
tre de profundă recunoștință 
față de Partidul Comunist Ro
mân, de Comitetul său Cen
tral, față de dumneavoastră tova
rășe Ceaușescu, pentru grija 
deosebită pe care o acordați ti
neretului studențesc din patria 
noastră, a spus Gheorghe Șerbă-

(Urmare din pag. I)

Foto: Anghel Pasat, Radu
Cnstescu. Ion Dumitru.
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Reportajul vizitei ți al adu
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statului nostru — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —, iar 
textul cuvîntării sale, publi
cat aici, alăturat, stă mărtu
rie aprecierii nu numai sen
timentale pe care o facem. 
Studenți și profesori au as
cultat o lecție de patriotism 
dar nu numai afît, au fost 
martorii unei demonstrații 
de inteligență, care spune 
că datoria noastră, azi, este 
să integrăm tot mai mult 
școala procesului general de 
perfecționare a societății, că 
datoria învățămîntului este 
să fie miez din miezul uria
șului efort creator, al uria
șului proces al muncii de 
construcție pe care o desfă
șurăm la orașe și sate, pe o- 
goare și în uzine, în institu
ții și institute de cercetare.

Nu voi relua detalii, pen
tru că cititorul le va găsi cu 
siguranță, la sursă, mai bine. 
Un amănunt se cade, totuși, 
subliniat pentru adînca 
sa semnificație. în timp 
ce-l ascultam pe tovarășul 
Ceaușescu urmăream, în 
Sala Palatului, reacția stu
denților. Ei bine, la fiecare 
idee, la fiecare argument al 
tovarășului Ceaușescu respi
rația sălii receptoare era ex
trem de pozitivă, direct fa
vorabilă, gîndirea vie, nou
tatea, spiritul deschis cu care 
șeful partidului și statului a- 
borda problemele învățămîn
tului se întîlneau cu tot'

SUNETUL MUZICII rulează Ia 
Patria (orele 9; 12 45; 16,30; 20.15).

HIBERNATUS : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19,15; 21,15), Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,30,-16; 18.30; 21), Grădina 
Doina (orele 18,15i.

PASĂRILE rulează la Gloria 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20),
Favorit (orele 10; 12.30; 15,30; 18;
20,30),  Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45).
ÎN ARȘIȚA NOPȚII rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 10,45; 13,15; 16),
Gala Filmului din R.D.G. (orele
20.30) , Stadionul Dinamo (orele
19.30) .
PATRICIA ȘI MUZICA rulează Ia 
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Feroviar (orele 
10,30; 12,30; 15; 17,30; 19,30). Melodia 
(orele 9; 11,15; 13.30 . 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,30; 15,30; 18; 
20,15), Arenele Romane (orele 19). 
DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează la 
Victoria (orele 9: 11,15: 13,30; 16. 
18.30; 20,45).
CANARUL ȘI VISCOLUL rulează 
la Central (orele 18.15; 20,30), CO
RABIA NEBUNILOR (orele 9,15; 
12,15; 15,15).
flacăra olimpică rulează la 
Lumina (orele 9—15,30 În contl- 

nescu, student în anul V la Fa
cultatea de transporturi a Insti
tutului politehnic București. 
Studențimea va răspunde căldu
rii și atenției cu care conducerea 
partidului și statului nostru, în
tregul nostru popor o înconjoară 
printr-o pregătire profesională fi 
cetățenească de înaltă ținută.

Aducînd salutul celor 17 000 de 
sttidenți ai Institutului politeh
nic, evocînd cei patru ani de 
studenție, vorbitorul a spus în 
continuare: Prima zi de studen
ție îmi va rămîne întipărită pen
tru totdeauna în minte ca ziua 
primului legămînt pe care l-am 
făcut cu mine însumi, de a jus
tifica speranțele celor de care 
mă simt legat prin țel și gîndire : 
muncitorul de la strung sau de 
la forjă — de la care am învățat 
ce înseamnă tenacitate —, țăra
nul timpului nou — de la care 
am deprins modestia —, profe
sorul meu — cel care mi-a lărgit 
orizontul judecății exacte —, tri
bunul cauzei noi — partidul și e- 
xemplul celui mai bun fiu al po
porului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care mi-a deschis 
ochii și inima către sentimentul 
iubirii nețărmurite față de patrie 
și popor, către simțul echității 
sociale și spirituale de sacrificiu 
în momente grele.

Șiragul zilelor de studenție a 
însemnat un permanent efort 
pentru îndeplinirea legămîntului 
făcut. Bucuria succesului nu poa
te veni decit după cucerirea prin 
muncă a luminii cunoașterii.

In această zi — a spus în în
cheiere vorbitorul — vă chem, 
pe voi, colegii mei de amfitea
tru, să ne angajăm cu toate for
țele noastre tinerești pentru a 
urca, cu pasiune și dăruire, trep
tele pregătirii inginerești, pentru 
a ne realiza ca specialiști cu pre
gătire modernă, ca buni cunos
cători ai științei și tehnicii con
temporane, a deveni specialiști 
de nădejde și buni cetățeni de 
care patria are nevoie. O astfel 
de pregătire capătă valențele u- 
nei datorii de onoare față de 
partid și popor.

A luat apoi cuvîntul conf. 
unic. Constantin Enache, secre

tarul comitetului de partid de la 
Academia de studii economice. 
Corpul profesoral și studenții A- 
cademiei — a spus vorbitorul — 
conștienți de necesitatea de a-și 
spori aportul la edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, pun în centrul preocu
părilor lor sarcinile trasate la re
centa consfătuire de la Comite
tul Central al Partidului în care 
s-au dezbătut problemele perfec
ționării invățămintului superior 
economic. Indicațiile pe care 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni le-ați dat, cerințe
le pe care le-ați formulat cu a- 
cest prilej, expresie a spiritului 
novator promovat cu consecvenți 
de partid, direcționecză cu cla
ritate eforturile noastre. Înțele
gem întrutotul necesitatea de • 
încorpora în procesul de incăți- 
mînt tot ceea ce este inaântat in 
știință și tehnică, de a puns de 
acord școala superioară econo
mică cu exigențele actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării eco
nomiei naționale. Sîntsr» hoti- 
riți sd depunem toate efortvrds 
pentru ca aceste prețioase indi
cații să se concretizeze in acțiuni 
practice și imediate de peri acțio
nare a încdțdmlntuIiM nortru eco
nomic superior.

Comuniștii, toți factorii de ră«- 
pundere din Academia de studa 
economice, se preocupă in pre
zent cu toată atenția de îmbu
nătățirea substanțială a planuri
lor de învățămînt, mai ales prin 
introducerea unor discipline noi, 
prin matematizarea disciplinelor 
economice, prin extinderea cunoș
tințelor de calcul economic și ci- 
bemetică economică, de condu
cere științifică a producției. Vom 
urmări cu perseverență reolrierea 
dezideratului ca instituția noas
tră sd pregătească specialiști de 
concepție, de sinteză economică, 
cadre capabile să soluționeze cu 
competență problemele multiple 
ale practicii economice.

Exprimînd edeziunea noastră 
unanimă la poSttca interna și 
externă a Partidului Comwuri 
Rorndn — a sșrm vorbitorul in 
încheierea cucintului său — ră 
încredințăm, tovarășe secretar ge
neral, de strădania și fermitatea 
detașamentului de comuniști, • 
tuturor cadrelor didactice și stu
denților din Academia de rtudH 
economies de a transpune tn 
practică sarcinile ce le revin, 
contribuind astfel la înrăpt-.nrea 
programului multilateral de în
florire a României socialiste ela
borat de Congresul al X-lea al 
partidului.

In numele tinerilor care astăzi 
pășesc pentru prima oară cu en
tuziasm prcgul Invățămintului u- 
nicersitor, a spus Felicia Mnru- 
lescu- studentă în anul I la Fa
cultatea de filozofie a Universi
tății București, vâ adresez, sti

es.

în centrele universitare din țară
români, maghiari și germani, 
precum și numeroase cadre di
dactice.

Participanții la adunarea fes
tivă de la Institutul de medi
cină și farmacie, au fost salu
tați de tovarășul Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mureș al P. C. R.

In orașul Craiova, deschide
rea noului an universitar a fost 
marcată de inaugurarea Facul
tății de medicină generală.

In aplauzele celor prezenți, 
inginer Constantin Băbălău, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., pr^șe- 

. dintele Consiliului popular ju
dețean, a tăiat panglica inaugu
rală a celei de a 10-a facultăți 
din cadrul universității craio- 
vene.

într-o atmosferă sărbătoreas
că, studenții și cadrele didac
tice care au participat la adu
nările festive organizate în toa
te centrele universitare ale 
țării, au adresat vibrante tele
grame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu.

După adunări, în toate insti
tutele, studenții și corpul profe
soral au urmărit cu viu interes 
în fața micilor ecrane, cuvinta- 
rea televizată rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul deschiderii anului de învă
țămînt superior în Capitală.

Potrivit tradiției, la Cluj, des
chiderea noului an de invățâ- 
mint superior a reunit mii de 
studenți români și maghiari, 
cadre didactice, oameni de știin
ță și cultură, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat. La adunarea organizată de 
Universitatea „Babeș Bolyai", 
în sala mare a Casei universita
rilor, a vorbit prof. dr. docent 
Ștefan Pascu, membru «res
pondent el Academiei, rectorul 
universității. Au mai luat cu
vîntul cadre didactice și stu
denți care și-au exprimat recu
noștința față de conducerea 
partidului și statului pentru 
grija și atenția cu care încon
joară zi de zi întreg tineretul 
studios. Tovarășul Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, i-a felicitat 
pe studenți și profesori, cu pri
lejul începerii unui nou an de 
muncă, urindu-le deplin succes.

La 1 octombrie, cînd cei 24 000 
de studenți s-au reunit pentru 
deschiderea cursurilor universi
tare din noul an de învățămînt, 
lașul a redevenit, ca în fiecare 
toamnă, orașul tinereții. Și aici, 
în vechea capitală a Moldovei, 
au fost organizate adunări festi
ve. La adunarea din aula Mihai 
Eminescu, a luat cuvîntul prof, 
dr. docent Ion Creangă, rectorul 
universității, înfățișat

15,30; 18) : Grădina Arta (orele 20). 
ARGOMAN SUPERDIABOLICUL 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).
OPERAȚIUNEA LADY CHAPLIN 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
17,45; 20).
JANDARMUL SE ÎNSOARĂ ru
lează la Viitorul (orele 18; 20,30), 
Flacăra (orele 16; 18; 20).
TĂCEREA BĂRBAȚILOR rulează 
la Viitorul (orele 15,30).
ÎNTÎLNIREA rulează la Aurora 
(orele 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30), Fla
mura (orele 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Aurora (orele 19).
DRAGOSTE LA LAS VEGAS ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18) ; 
Grădina Moșilor (orele 19 30).
LUPII ALBI rulează la Popular 
(orele 15,30; 18; 20,15).
ACEASTA FEMEIE rulează Ia 
Munca (orele 15,30; 18; 20,15), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).
FECIOARA CARE-MI PLACE ru
lează Ia Vitan (orele 18).
PETRECEREA rulează la Vitan 
(orele 15.30) ; Grădina Vitan (orele 
20).
ULTIMUL DRUM rulează la Pro
gresul (orele 15.30: 18) : Progresul- 
Parc (orele 19,45).

AMBUSCADA rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

DANSÎND SIRTAKI rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15). 
MARI SUCCESE DE ODINIOARĂ 
rulează Ia Grădina Capitol (orele 
18,45 ; 91). 

moți conducători de partid și de 
stat, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adînca noastră recu
noștință pentru condițiile minu
nate ce ne-au fost și ne sint a- 
sigurate spre a învăța și a de
veni folositori poporului, pentru 
a deveni constructori de nădejde 
ai socialismului in scumpa noas
tră patrie.

Conștienți de marile eforturi 
care se fac pentru ca accesul 
la știință și cultură să ne fie pe 
deplin asigurat, noi studenții a- 
nului I, alături de colegii noștri 
mai mari, de întregul tineret, 
rom face totul pentru a ne pre
găti temeinic, astfel incit sd pu
tem duce cu caute mai departe 
fidia științei și culturii, spre o- 
rizonturOa celei mai înaintate so
cietăți — comunumul'.

Vi asigurăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu. și prin dumneavoas
tră întregul partid și popor, că 
vom ști să prețuim etit fericirea 
de a trăi aceste vremuri, cit și 
grija și solicitudinea cu care «in
tern înconjurați, ficindu-ne pe 
deplin datoria ca tineri studioși, 
ca cetățeni, dmd artrn avântului 
nostru clocotitor pentru a fi în
totdeauna foloeUori partidului, 
țâră, poporului

Anul de utcjțimint pe care U 
inaugurăm astăzi — a spus in 
cuvântul său Irfmie Nicolae. 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociației Studențești din centrul 
tuâcasedar BucuNftt, se inte
grează in eforturile creatoare ale 
întregului nostru popor, care in- 
timpină ct» însuflețire jubileul 
partidului, jumătate de secol de 
muncă și luptă pentru libertate, 
independenți și progres social.

Alături de școală, de valorosul 
nostru corp didactic, asociațiile 
studențești contribuie azi într-o 
măsură sporită la formarea viito
rilor specialiști capabili să minu- 
iască și să conduci tehnica mo
dernă, intelectuali cetățeni, pu
ternic angajați tn frontul comun 
al luptei pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Din recenta consfătuire 
de lucru pe care ați acut-o, sti
mate tovarășe lecretar general, 
cu cadrele din incățămîntul eco
nomic, am reținut indicații pre
țioase cu valabilitate pentru în
treg ansamblul invățămintului 
nostru, cerința ca școala superi
oară să răspundă pe deplin ne
cesităților vieții, ale practicii ser 
cujl-economice. In acest sens, a- 
sociațhle studențești cor dezvolta 
o largă colaborare cu organizații
le U.T.C. din întreprinderi, insti
tuții, unități agricole, institute de 
cercetări, pentru a sprijini prin 
mijloace specifice, încă din anii 
studenției, procesul de integrare 
a viitorilor specialiști la cerințele 
producției. Pentru asociațiile stu
dențești constituie o înaltă dato
rie stimularea în mediul studen

cadrul material deosebit de fa
vorabil in care urmează să se 
desfășoare noul an universitar.

In cadrul adunărilor organi
zate la Timișoara, aproape 
14 000 de studenți, români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități au fost prezenți la 
intilnirea festivă cu dascălii lor. 
La Institutul politehnic, institut 
care va aniversa in curînd 50 de 
ani de existență, tineretul stu
dios și cadrele didactice au fost 
salutați de Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R.

A luat cuvîntul prof. ing. Con
stantin Avram, rectorul institu- 
lui. Vorbitorul a făcut un larg 
expozeu asupra sarcinilor învă- 
țămintului in noul an universi
tar, subliniind totodată condi
țiile de care se bucură studenții 
Institutului politehnic din Ti
mișoara. condiții ilustrate prin
tre altele de noul pavilion al 
Facultății de mecanică, inaugu
rat chiar în ziua deschiderii 
cursurilor, și care grupează mo
derne amfiteatre, săli de cursuri 
și seminarii și laboratoare.

La adunările festive din Tg. 
Mureș, tînăr centrii universitar, 
care a pregătit pină acum, in 
cele 3 institute ale sale, 2 500 
medici-farmaciști, 1 500 profe
sori și 200 de actori și regizori, 
au participat mii de studenți

MISTERELE PARISULUI rulează 
la Cinemateca — Union (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

INTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE rulează la Rahova (orele 
15,30; 18). Grădina Rahova (ore
le 20).

VINERI 2 OCTOMBRIE
Opera Română : DON JUAN — 
ora 19,30 ; Teatrul „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Studio): CUI
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOLF — premieră — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): LEONCE ȘI 
LENA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PURICELE IN URECHE — ora 20; 
Tefctrul de Păpuși „Hohnstelner" 
din Essen (R. F. G.) : REGELE 
SLÂNINA. REGELE COZONAC ȘI 
PRINȚUL PISICILA — orele 10 și 
17; Teatrul „Țăndărică" (Str. A- 
cademiel) : TIGRIȘORUL PETRE
— orele 10 și 17 ; Teatrul „C. Tă- 
nase" : LA GRADINA CĂRĂBUȘ
— ora 19,30 ; Circul „Humberto" 
(Parcul de lingă Hipodrom, Calea 
Plevnel) : PROGRAMUL ATRAC
ȚIILOR MONDIALE — ora 30. 

țesc a unei puternice eferves
cențe creatoare, a dorinței fier
binți a fiecărui student de a în- 
văța, pentru a deveni un specia
list de nădejde al patriei, acor- 
dind în același timp o atenție 
deosebită înarmării lor cu temei
nice convingeri marxiste, cu
noașterii politicii partidului si 
statului. Exprimînd aici glodurile 
celor 45000 de studenți ai cetă
ții universitare bucureștene — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
doresc să reafirm deplina noastră 
adeziune la întreaga politici a 
partidului și statului nostru, la 
cauza socialismului, întruchipare 
vie a voinței și intereselor po
porului român.

Intimpinat eu ovații și urale, 
e luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In repetate rânduri, 
profesorii și studenții prezenți la 
adunare au subliniat prin puter
nice avlatize cuvintele secretaru
lui general al partidului, indica
țiile de excepționali însemnătate 
pentru dezvoltarea ji perfecțio
narea învățămîntului superior 
pentru pregătirea noilor detașa
mente de specialiști la nivelul e- 
xigențelor științei, tehnicii și cul
turii mondiale, pentru ca fiecare 
absolvent al invățămintului su
perior si se afirme la locul de 
munci, în întreprinderi, pe ogoa
re, in institute de cercetări ca un 
constructor competent, entuziast 
al societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Adunarea a constituit o nouă și 
puternică manifestare a încrederii 
de nezdruncinat a studențimii 
bucureștene, a cadrelor didacti
ce, în politica marxist-leninistă 
a partidului nostru, politici în- 
făptuiti neabătut de întregul 
nostru popor.

Tineretul studios, profesorii din 
cele ÎS centre de învățămînt su
perior din țară, care au urmărit 
cu tiu interes cuvintarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, transmi
să de posturile de radio ?i tele
viziune, și-cu exprimat hotărîrea 
de a se ridica la înălțimea sarci
nilor de mare răspundere pe care 
partidul și statul le pune înciță- 
mintului superior, de o munci și 
învăța intrssn spirit de deosebită 
responsabilitate sociali, de a-și 
pune toate forțele în slujba ope
rei de dezvoltare multilaterali « 
patriei noastre socialiste.
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• 18.00 Deschiderea emisiunii. 

Sumarul serii. La volan — emi
siune pentru conducătorii auto • 
18,20 Căminul: Pe teme de fami
lie: 1 000 de soluții pentru casa 
dv.; Sfatul medicului; „Doi stră
ini" — scenetă de George Pietra- 
ru; Cum ne facem un acvariu ?; 
Mozaic • 19,15 Anunțuri — publi
citate • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19.30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 Re
flector • 20,10 Telerecital de co
medie cu Octavian Cottescu. în 
alte roluri: Carmen Stănescu, 
Coca Andronescu, Valy Volcules- 
cu-Pepino, Gina Patrichi, Mariana 
Mihuț, Mihal Fotino. Adăugăm un 
moment inedit, un fragment 
dramatizat din romanul „12 
scaune" de Uf și Petrov, în 
interpretarea Marielei Petrescu, 
Dem Rădulescu șl, desigur 
Octavian Cottescu. • 21.10 Tine
rețe și muzică. Cîntă Dagmar 
Frederic, Renata Pacclnl, Maia 
Rozova, Aarno Raninen, Salvatore 
Vinclguerra, Hanja Pazeltova. 
Cinci melodii interpretate de Ju
lio Iglesias. Imaginea Emerlc Ir- 
jai. Regia Marcela Popescu • 
31,45 Mal aveți o întrebare 7
• 22.50 Telejurnalul de noapte

CITITORII 
SESIZEAZĂ

S-AU OPRIT LA JUMĂTATE

în urmă cu aproape două luni, 
Colectivul de cadre didactice al 
Școlii generale din satul Urși, 
comuna Leleasca, jud. Olt, lansa 
un apel către redacție pentru a 
veni în ajutorul elevului Alexan
dru Mierlict Abandonat de ma
ma sa cu o ușurință condamna
bilă, minorul, așa cum motiva 
scrisoarea, lipsit de orice supra
veghere, umbla zile întregi ne- 
mîncat, și dormea pe unde pu
tea. De cele mai multe ori, im
presionați de situația copilului, 
brigadierii C.A.P.-ului din sat îl 
adăposteau, peste noapte, la se
diul brigăzii. Publicată în coloa
nele ziarului, scrisoarea a pro
dus în rîndul cititorilor efectul 
dorit: foarte mulți s-au grăbit 
să-i asigure căldura unui cămin 
părintesc, oferindu-se să-l înfie
ze.

Printre cei care i-au. întins 
mîna lui Alexandru se afla și 
conducerea Casei de copii din o- 
rașul Corabia care se obliga să-i 
asigure ocrotirea prin internarea 
în această instituție. Organele co
munale, toți cei ce cunoașteau 
situația minorului nu aveau de- 
cît cuvinte de mulțumire pentru 
intervenția oportună și oferta ge
neroasă a respectivei instituții. 
Numai că, din păcate, bunele 
intenții s-au oprit la jumătate. 
După întocmirea dosarului, con
ducerea Casei de copii din Co
rabia anunța că internarea se va 
face nu la dînșii ci, la Casa de 
copii din Balș, la o dată care va 
fi anunțată din timp. „Toate au 
rămas în acest punct" — aflăm 
prin intermediul unei noi scri
sori primite la redacție, semna
tă de același colectiv de cadre

CRONICA
PAUL TUTUNGIU

„IMPERIUL
NE0DIHNEI“

Mai puțin obscur decit Gheor
ghe Anca și mai indiferent la 
sensul parabolic al versurilor de
cit Gheorghe Lupașcu, Paul Tu
tungiu încă nu se poate delimita 
de colegii săi printr-o biogra
fie artistică aparte. Toți au în
ceput să scrie în a doua jumă
tate a deceniului șase, cînd Labiș 
își absorbise cu totul ființa în 
propriul ctntec, iar generația lui 
Nichita Stănescu debuta fasci
nant în arenă. Intimidați parcă 
de aceste evenimente care le 
marcaseră puternic anotimpul li
ric, mai tinerii poeți nu și-au 
grăbit debutul editorial. O inspi
rație cam dezordonată le-a oferit, 
poate, noi motive de amînare. 
Zăbavă dureroasă, dar necesară, 
de vreme ce Paul Tutungiu, de 
pildă, mai „așteaptă" tncă ,jo pa
săre", a certitudinii. însă, în poe
zia cu acest titlu, „pasărea" 
zboară, și acum, tot prin perime
trul „anului 1960". Seducția iscă 
versuri de mare frumusețe, dar 
ușor raportabile la un prototip cu
noscut : .Aștept o 'pasăre... Când
va / Trupul meu palid luminînd 
// în brațul sting se însera / Pe 
gestul morilor de vînt / In o- 
chiul Deltei, lingă pești / Am 
coborit necunoscut, / Se-nseninau 
în mîlul sfînt / Tîrzii schelete 
de pescari / Și în troienele de 
apă / Singur drumeț întîmpinat 
/ Strigam un țărm singurătății / 
De-a pururea nevindecat... H In 
pleoapă îmi zvîcnea fecioara / 
Braț speriat o priveghea ;/ O vi
dră neagră prefăcută-n / Gînd pa
lid, cerc însingura // Ci eu vîs- 
leam prin codri leneși / De alge 
verzi, albastre, mov / La Ostrov 
fraged cu sirene / Și cîntece fără 
hrisov" („AȘTEPT O PASĂRE"), 
în timp, s-au suprapus și alte 
influențe, al căror proces de asi
milare nu s-a încheiat. Poetul 
preia, uneori, spiritul poemului de 
referință, alteori ritmurile sau 
sonoritățile aceluia. Cert e că ti
parele străine rămin vizibile, în 
ciuda retușurilor mai mult sau 
mai puțin asidue la care sint su
puse. Ca în acest ecou din Ion 
Barbu, printr-unul din discipolii 
săi: „Duh spart în amintire, 
ceață vie / Somnului gest de pia
tră mă închin / O, peștera ne cir
cumscrie / Trupul furat din sîn- 
gele divin //în cercuri albe la
crima ne strigă / Vulturi de spai
mă rătăcind pe vînt / Cu dor de 
reîntoarceri la ferigă / Și la fio
rul arsului cuvînt. // în arborele 
sufletului, moartă / Duhnește 
steaua ultimului gînd / întoarce- 
te fecioară și ne poartă / La bu
curia pruncului plinind!. („AL- 
GORITMIE").

Paul Tutungiu nu se compla
ce, insă, numai în postura de e- 
pigon, oricît de bine l-ar prinde 
respectiva postură. El își asumă 
riscul unei mai ferme originali
tăți în acele stări elegiace, de ve
ghe și somn, ou lumină ascunsă 

didactice. A început anul școlar, 
iar elevul Alexandru Mierlici, 
prezent din prima zi la școală cu 
o vădită dragoste de învățătură, 
continuă să doarmă în sediul 
brigăzii C.A.P., să umble des
culț și să mănînce ce i se dă, 
fără ca instituția de la care se 
așteaptă răspunsul să-și onoreze 
promisiunea". Dincolo de pro
misiune — ne gîndim noi — e- 
xistă un cadru legal, care face 
posibilă o intervenție hotărîtă 
pentru sprijinirea fhinorului, iar 
Comisia județeană de ocrotire, 
are datoria să continue drumul o- 
meniei întrerupt la jumătate, de 
Casa de copii din orașul Corabia.

RECORD DE OPERATIVITATE

Cititorul Ioniță Gheorghe din 
comuna Băbeni, jud. Vflcea, este 
unul din numeroșii posesori ai 
televizorului tip Venus 4, marcă 
de prestigiu a binecunoscutei ur 
zine bucureștene „Electronica". 
Bucuria cumpărării aparatului, în 
cazul său, a fost însă de scurtă 
durată. La numai două luni de 
la instalare, acesta s-a defectat. 
O defecțiune „măruntă", „ușor 
de remediat", după spusele de
legatului unității specializate che
mat la fața locului. După două 
zile de la reparație, însă, televi
zorul buclucaș a început să dea 
din nou semne de oboseală. 
Funcționa după un program pro
priu : numai 40—45 de minute. 
Și din nou au fost anunțați meș
terii cooperativei care la 21 iulie 
a.c. au promis o intervenție ime
diată și de data asta garantată. 
„Imediatul" s-a prelungit aproa
pe două luni, stabilindu-se, pro
babil, și un record de „operativi
tate" care ar trebui, la sugestia 
cititorului nostru, „omologat" de 
mai marii unității. Dar nici a- 
ceastă nouă descindere nu a dus 
la rezultatul scontat. Televizorul 
se află și acum în aceeași stare de 
(ne) funcționare, pentru că, după 

într-un soare interior ocrotit de 
pleoape și coborit în lespezi de 
noapte. Poetul știe, de asemenea, 
să confere retinei lirice virtuți 
deosebite: privirea se ridică îm
preună cu cerbul răsfrint în ea, 

iar trupul însuși devine un recep- 
tacol de raze. Există, dincolo de 
aceste frumoase jocuri ale ima
ginației, o neliniște reținută, o 
vagă spaimă resimțită la cumpă
na existențială a serii: „Clipă 
de clipă ne visăm cu trupul / In 
uriașă pleoapă preschimbat, / 
Rostogoliți pe trepte-n suâ / Că
tre zăvorul peșterii, afară / In 
celălalt hotar de seară" („HOTA
RUL DE SEARĂ"). O altă „E- 
LEGIE LA HOTAR" pare con
taminată de filozofia calmă a 
bătrînului înțelept din Moar
tea lui Fulger". Căci, nici solitu
dinea, nici „brațul ars în imnuri 
blonde" nu capătă, aici, turnuri 
catastrofice: „Din moartea mea 
înfrunzirea voastră / Nu suferă". 
Accentele personale precumpă
nesc și în „Eu cinegetic", tablou
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ce au venit, au văzut, posesoru
lui i s-a recomandat din nou să 
aștepte. Pînă cînd ? Pînă se vor 
primi piesele de schimb cerute 
la uzina producătoare. Există 
deci șanse serioase ca recordul să 
fie doborît de Uzinele „Electroni
ca", uzine cărora li s-a predat 
ștafeta. Dar există și posibilita
tea ca aceasta să nu se alinieze 
la ștartul acestei competiții de
loc onorantă. în consecință, sîn- 
tem și noi în situația să aștep
tăm... răspunsul.

RĂSPUND

FACTORII
AVIZAȚI

Vasilica "Voiau, com. Mircea 
Vodă, jud. Constanța

Spitalul din orașul Medgidia 
unde doriți să vă angajați are un 
post liber de natura calificării dv. 
încadrarea însă nu se poate face 
decît cu avizul Direcției sanita
re județene, competentă în re
partizarea cadrelor sanitare. A- 
dresați-vă, deci, direct acestei 
instituții.

Doina Tănase, Constanța
Reamenajarea unor străzi, prin

tre care și aceea pe care locuiți 
dv. se află în planul întreprinde
rii „Electrocentrale" din localita
te. începutul lucrărilor a fost 
făcut prin asfaltarea străzii De
mocrației, urmînd str. Vîrful cu 
Dor. Referitor la problema ilu
minatului, consiliul popular al 
județului Constanța, care s-a o- 
cupat de rezolvarea aspectelor se
sizate, a întreprins măsuri cores
punzătoare.

Rubrică realizată de 
MIRCEA NICOLAE

de gen, cu o undă meditativă 
mai pregnantă. Paralelismele care 
ne-ar tenta, aici, nu se susțin de
cît in mică măsură. Renunțînd 
la ele, să cităm, totuși poezia —’ 
una dintre cele mai reușite din 
volum: „Cîinele blond de vână
toare / De șapte timpuri nu mai 
cere cîmp / Și-a priponit ure
chea la pămînt / Și-adulmecînd 
nadirurile rare / Mai zvîrle frînt 
fior lătrat pe vînt // ...în erele 
ce clipocesc alt prund / Cu lungi 
păduri zidite să nu țipe / Presim
te iepuri zvelți cu ochi rotund / 
Cum rod la napii prăfuiți de cli
pe // Și prepelițe galbene aude 
/ Cum hohotesc în lanuri vechi 
de grîu / Deasupra lor — un 
strat de zboruri crude / Țipăt 
spre fumul proaspătului rîu... // 
Cu botul sparge scîncete pe vînt 
/ Și chinuit de goană, în alarmă 
/ Sfîșie îndărătnicul pămînt... / 
Ce rugă arde-n ochii-ntorși la 
armă ?“.

Ceea ce uimește la un poet, 
oricum, tinăr, este absența poe
ziei erotice. Și Paul Tutungiu n-a 
inclus, în „IMPERIUL NE- 
ODIHNEI", nici un vers de iu
bire I Nici „SCAFANDRU" 
(„Ehei, sirenă de pe Tibru / Să 
nu-mi stringi algele"), nici „TÎN- 
GUITELE FECIOARE" nu se 
pot încorda acestei teme. Se pare 
că trecerea, moartea, solitudi
nea, infinitul au captat toată 
seca inspirației autorului. Tere
strului și erosului nu li s-a rezer
vat, deocamdată, nimic. Curiozi
tatea noastră va rămîne, poate, 
trează și la o vîrstă mai căruntă 
a poetului. Dar, parcă, totuși, 
prea divaghează excesiv bunicii 
despre cosițe blonde și sini ro
tunzi, iar nepoții (fespre tărîmu- 
rile umbrei și ale brumei. Logi
ca ar pretinde inkers. Insă, cum, 
în poezie, după expresia lui Ma- 
cedonski, logica este nelogică în 
chip sublim, să ne resemnăm ctf 
reușitele parțiale, dar certe ale 
acestui volum. Alături de care, 
regăsim și unele versuri mimeti
ce, „traduceri" ezitante din poeți 
onorabili.

NICOLAE BALTAG
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* PARTID

tîtea mii de ferestre deschi
se spre noutate, spre expe
riența mondială cea mai 
bună. Cei ce au fost ieri tn 
Sala Palatului nu vor uita, 
desigur, multă vreme aceas
tă corespondență dintre gîn- 
direa conducerii partidului, 
materializată tn prețioasa 
cuvîntare, și tinerețea noas
tră cea mai bine pregătită 
intelectualicește. Specialiștii 
în materie de organizare a 
învățămîntului vor veni, de
sigur, să analizeze pentru 
fiecare domeniu modul cum 
se vor aplica principiile di
rectoare, trasate de tovară
șul Ceaușescu, cum se va 
lega și mai bine școala de 
practică, de producție, cum 
se vor îmbunătăți metodele 
de predare, munca profeso
rilor și a ucenicilor lor, fi
indcă într-adevăr ele vizea
ză chestiuni de fond, unele 
dintre ele net superioare 
modului de organizare ac
tual.

Pentru noi, ca reporter* *, 
acest fapt este însă esențial: 
corespondența dintre cei a- 
flați în fruntea țării și tine
rețea ei, faptul că tinerețea 
se descoperă de fiecare 
dată alături de vîrfurile na
țiunii noastre în problemele 
fundamentale — ale muncii, 
ale idealurilor socialiste, ale
dorinței de progres a Româ
niei.

Pe acest teren se pot ridi
ca schelele celui mai lumi
nos viitor...

nuare; 18.15; 20,45). Volga (orele 
18: 18,15: 20.30).
AI,FA ROMEO ȘI JULIETA rulea
ză la Boina (orele 11,30; 13,45; 18; 
18.15; 29,30).
HATARl rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,30—15,30 în continuare ; 
18,30—20,45 Filme documentare ro
mânești).
DEGETUL DE FIER rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11.15; 13,30; 14,45; 
18,15) ; Grădina Tomis (orele 19,15). 
PE URMELE ȘOIMULUI rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20). 
DACII rulează la Buzețtl (orele 
15,30; 18) : Grădina Buzești (orele
20.30) .
NUMAI MORTUL VA RĂSPUNDE 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).
MĂYERLING (ambele serii) ru
lează la Floreasca (orele 9 30: 16;
19.30) , Miorița (orele 10; 13,15;
16,30; 19,45), Bucegi (orele 16; 19), 
Grădina Bucegi (orele 20).
CU MINE NU, MADAM rulează Ia 
Unirea (orele 18; 20).
MARILE VACANȚE rulează Ia 
Unirea (orele 15.30) : Grădina Uni
rea (orele 20).
TIFFANY MEMORANDUM rulea
ză la Lira (orele 15.30; 18) Glulesti 
(orele 15,30; 18: 20.30), Grădina Lira 
(orele 20,15).
ÎNTOARCEREA doctorului 
MABUSE rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20). Arta (orele
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui JOSE FIGUERES, președintele Republicii Costa 
K ca, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru felicitările transmi
se cu prilejul Zilei naționale a Republicii Costa Rica.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis lui 
dr. KENNETH DAVID KAUNDA, președintele Republicii 
Zambia, următoarea telegramă :

Profund mișcat de vestea cu privire la catastrofa de la 
mina de cupru din Mufulira, care a pricinuit pierderea de 
vieți omenești, transmit Excelenței Voastre și familiilor în
doliate, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și po
porului român, sentimentele noastre de sinceră compasiune.

Vizita ministrului
afacerilor externe

al R. D. G., Otto Winzer
~ La invitația ministrului afa

cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, joi a sosit în Capi
tală, intr-o vizită oficială.

~ ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Germa
ne, Otto Winzer, împreună cu 
soția.

*
Prim-vicepreședintele Consiliu

lui de Miniștri, Die Verdeț. a 
primit, joi seara, pe ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Democrate germane, Otto Wm- 
zer.

Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări și au fost abordate u- 
nele probleme ale situației inter
naționale actuale.

Tn cursul zilei de joi. oas
petele a depus o coroană ce

Cronica
U.T.C

în cursul zilei de joi a 
părăsit Capitala indreptin- 
du-se spre patrie delegația 
Tineretului Muncitor 
Socialist German (SDAJ) 
din Republica Federală a 
Germaniei, condusă de 
Wolfgang Gehrke, vicepre
ședinte al SDAJ, care la in
vitația C C. al U.T.C. a fă
cut o vizită în țara noastră.

La flecare pe aeroportul 
Bucurdști-Otopeni erau de 
față tovarășa Floarea Ispas, 
secretar al C C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
Ieri delegația Tineretului 

Democrat din Irak care în
treprinde o vizită în Româ
nia la invitația C.C. al 
U.T.C. a fost primită de to
varășul Ion Iliescu, prim- 
secretar ai C C. al U.T.C., 
ministrul tineretului. Con
vorbirile care au avut loc 
s-au desfășurat într-o -at
mosferă caldă, tovărășească. 

nu a
recoltei

își 
cu- 
de

flori la Monumentul ercUcr 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

METALUL
»

(Urmare din pag. I)

troducerea cu curaj a înlocuito
rilor de metal.

Cu ce te ocupi tovarășe 
inginer ? O întrebare 
lest pusă tuturor spe

cialiștilor tineri din întreprin
dere de către comitetul U.T.C. 
al uzinei .,1 Mai" Ploiești in do
rința de a atrage atenția asupra 
posibilităților insuficient utiliza
te pentru a soluționa pozitiv di
verse probleme ce iși așteaptă 
rezolvarea în planul eficienței 
tehnico-economice și nu în ulti
mul rînd al utilizării judicioase 
a metalului. Mobilul unei ase
menea intervenții generalizate 
la nivelul uzinei este deosebit. In 
anii care urmează produsele a- 
cestej importante unități con
structoare de mașini vor trebui 
să cedeze aproape o treime din 
greutatea lor. Indicele de folo
sire a metalului va crește, mai 
aleș/ prin reducerea adaosului 
de prelucrare, cu 15—20 la sută. 
Soluțiile tehnice n-au întîrziat 
să apară și, referindu-se la va
loarea lor economică, tînărul

Prezentare
de condoleanțe

la ambasada R.A.U.*

(Urmare din pag. I)

de muncă. Pentru că, în a- 
cea-stă zi eforturile țărănimii 
Ji ale mecanizatorilor vor fi 
concentrate la recoltarea cit 
mai grabnică și fără pierderi 

I a porumbului, florii-soarelui, 
sfeclei de zahăr, cartofului, 
legumelor, strugurilor și fruc
telor, la executarea la timp și 
în bune condiții a însămînță- 
rii griului. Se preconizează ca 
în această zi recolta de pe 
150 000 ha. să fie depozitată 
în hambare, iar alte circa o 
sută de mii de hectare să fie 
însămînțate in condiții opti
me cu cereale de toamnă.

In această zi, un însemnat 
număr de cooperative agrico
le de producție vor sărbători 
20 de ani de la înființare. Cu 
acest prilej vor fi trecute în 
revistă succesele obținute în 
sporirea producției și a veni
turilor, tn dezvoltarea econo
mică și socială a cooperative
lor agricole și a satelor, vor 
fi evidențiați cooperatorii 
fruntași în muncă. Totodată. 
dezColttnd o tradiție, cu pri
lejul „Zilei recoltei", în Ca
pitală și în centrele de jude
țe vor fi organizate manifes
tări specifice anotimpului. Vor 
fi organizate expoziții agrico- 
le-tîrg, iar unitățile de desfa
cere și piețele, vor fi din bel
șug aprovizionate cu legume 
și fructe, cu alte produse a- 
gricole solicitate acum, în a- 
notimpul conservelor. în Ca
pitală, centrul manifestărilor 
va fi și în acest an Piața O- 
bor. 'Numeroase unități agri
cole din jurul Bucureștiului, 
precum și din zonele cu renu
me ale țării în domeniul le
gumicultura, viticulturii, po
micultura și a cartofului, vor 
prezenta si vinde produse de 
cea mai bună calitate. Vor fi 
organizate tonete pentru vîn- 
zarea produselor de artizanat, 
mustării, instalații specifice 
tradiției tîrgurilor precum și 
estrade în ae> liber unde 
vor da 'concursul cele mai 
noscute formații artistice 
amatori șt profesioniști.

din București
Joi, la ambasada R.A.U. din 

București, au prezentat condo- 
leanțe însărcinatului cu afacer™ 
•dinterim, Ibrahim Yossri. în legă
tură cu încetarea din viată a pre-^ 
ședintelui Republicii Arabe Unite,™ 
Gama] Abdel Nasser, membri ai 
guvernului, conducători ai aoo.'A 
instituții centrale și organizații" 
obștești, delegații de oameni ai 
muncii din mari întreprinderi ș A 
instituții bocureștene, studeoți și™ 
den.

Au exprimat, de
doleanțe șefi de miP'i.ai dtploma- 
rice acreditați îb Romăma p alț: 
arar-’ ai corpului

La recml

ie aL-e spec-

COO-

A

DINȚI

ni ai CONSIDERAȚII ASUPRA

Constantin Burada, secretarul 
comitetului U.T.C. reliefa inte
resul cu care tinerii specialiști 
participă in continuare la acți
unea de depistare a posibilită
ților de recuperare și valorifi
care a metalului. La secția Re
morci s-a ajuns la o economie 
de 9 kg pe bucată prin injecta
rea unor profile. La o singură 
piesă, prin modificarea tehno
logiei de matrițare s-a redus 
consumul cu 30 kg. Inginerul 
Crai, șeful comisiei profesionale, 
sublinia ecoul favorabil pe care 
l-a avut în rindul tinerilor in
vitația de a se mobiliza fiecare, 
la locul de muncă, la opera
ția sau grupul de operații ce-i 
sint încredințate pentru a găsi 
soluții mai bune decât cele ac
tuale. O asemenea invitație co
lectivă se justifică întrutotul. La 
un troliu de pildă sint dteva mii 
de repere. Cît timp reclamă re- 
viziuirea tehnologiei la toate a- 
ceste componente de către unul 
sau doar cîțiva tineri 7 în două 
luni insă au fost întocmite la o 
singură secție (mecanică I) 60 
de propuneri din partea tineri-

Despre succesul 
echipei U. T. A.

internaționaleAgențiile 
de presă subliniază in co
mentariile lor calificarea e- 
chipei U.T. Arad in turul 
următor al .Cupei campio
nilor europeni" la fotbal in 
dauna renumitei echipe o- 
landeze „Feijenoord'. deți
nătoarea .Cupei intercon
tinentale" și riștigătoareo 
de anul acesta a .Cupei 
campionilor europe 
cronica sa, eoresp 
agenției ..France 

PASTA

PENTRU 
C OPII

PASTA 
DE DINȚI 
PE NTRU 

. C OPI I

PENTRU COPIII DV. posta de dinți „I R I N E L
produs cu aromă de portocale dulci, indicat în combaterea 
cariilor dentare. .

Fiecare ambalaj conține un abțibild cu o ilustrație din 
basme.

Preț de vînzare : 3 lei buc.

lor. Soluțiile au fost supuse unei 
grupe de tehnologi și apoi avi
zate de specialiști din partea ser
viciilor de concepție. 25 dintre 
ele și-au dovedit -..rezistența", 
prin aplicare, conducind la o 
eficiență anuală de aproape 
800 mii lei.

Cea mai bună soluție 
tehnică este de acum 
un concurs. O între

cere avind drept teren de des
fășurare atelierele și secțiile 
Uzinei de mecanică fină Sinaia, 
iar ca subiect, același ca al în
tregii consfătuiri : reducerea 
consumului de metal, o dată cu 
sporirea valorilor productivității 
muncii,4cu reducerea continuă a 
prețului de cost. Inițiatorul, co
mitetul U.T.C. al uzinei, are în 
vedere exclusiv acele propuneri 
vizînd îmbunătățirea coeficien
tului de metal cu minimum 25 la 
sută. Dat fiind specificul fiecă
reia din 15 întreprinderi unde 
concursul poate să se desfășoa
re, departajarea la nivel jude
țean se va realiza, în final, pe 
baza aportului adus de soluțiile 
tehnice propuse păstrînd evi
dent o sumă de criterii compa
rabile. '

Am zăbovit în mod in
tenționat asupra situa
țiilor sintetice oonți- 

nînd efortul de inteligență al 
tinerilor prahoveni în teritoriul 
economisirii metalului. Cîteva

VOLEI
CAMPIONATUL MONDIAL

ZIUA MARILOR RĂSPUNSURI

OLIMPIADEI DE ȘAH
dare de iubitorii șahului de pre
tutindeni, de atîta timp. Pentru 
prima oară evoluau paralel, îm
preună. la prima masă, campio
nul mondial B. Spassky, încunu
nat de senzaționalele sale vic
torii în ultimele două turnee ale 
candidaților și campionul neîn
coronat al lumii șahiste, Bobby 
Fischer. Duelul lor mut a fost in
tr-adevăr impresionant ! Amin- 
doj au jucat excepțional, de- 
monstrînd o dată în plus că sînt 
cei mai mar; 2 jucători ai lumii 
la ora actuală. După o suită im
presionantă de victorii întrerup
tă numai de 2 remize (la Uhl- 

hei- a 
învins

• • • • • c
cifre rărnin edificatoare. La Uzi
na mecanică Teleajen — din 
9 inovații, 4 sînt consacrate ra
ționalizării metalului ; la Uzina 
mecanică Plopeni : 3 inovații în 
valoare de 164 mii lei ; la „1 
Mai" 71 de inovații cu o valoa
re de 1,624 milioane lei.

Este dincolo de orice îndoială 
că acțiunile de care am amintit 
marchează, și pe viitor acest 
lucru are șanse de amplificare, 
un efort vizibil cu rezonanțe 
dintre cele mai bune pentru suc
cesul acțiunii de valorificare su
perioară a metalului. Schimbul 
de experiență s-a dovedit folo
sitor. După cum ținea să ne 
spună tov. Nicolae Oprea, șeful 
secției economice a Comitetului 
județean Prahova al U.T.C., pe
riodic vor fi efectuate evaluări 
ale eficienței măsurilor aplica
te. se va urmări cu insistență 
ca ceea ce este bun și valoros 
să devină cu rapiditate un bun 
colectiv. Oricum, experiența ciș- 
tigată pînă acum autorizează 
angajamentul comitetului jude
țean U.T.C. de a realiza o eco
nomie de metal de 500 tone nu
mai prin participarea tinerilor. 
Ceea ce, să recunoaștem, dez
văluie o dată în plus nota de 
seriozitate care caracterizează în 
întregime acțiunea deja în pli
nă desfășurare.

slovacele — oare nu alcătu
iesc o formație oarecare — nu 
s-au lăsat rugate și au egalat. 
Setul cinci ca orice 
t-a jucat ta draci și 
de drept Ungariei 
vede astfel mult

set cinci 
a revenit 
care își 

apropiată
perspectiva calificării la J. O.

Ale noastre fete, șase, au 
avut meciul cu Japonia. Scor 

nu o 
le-ar 
Popa 
'.cm- 
mar-

scurt: 0—3, pentru că 
echipă ca cea a noastră 
putea stopa pe nipone. 
Rodica, acuzind dureri 
bare, a privit jocul de pe 
gine ta pantaloni dangarezi. 
Și ne-a spus că tot așa se va 
Îmbrăca și azi la meciul cu 
Cehoslovacia. Tot una însă, și 
cu ea și fără.

Președintele Federației ta- 
temațiocale de volei-ball, 
domnul Paul Libaud, este. în
cepând de ieri oaspetele ora
șului Vama. După una din 
tatfltarije disputate după- 
am-ază domnul Libaud a ținut

peccat ca o srictețe absolută, 
poate ew -- un pic rigidă Astfel, 
3 eth~pe. Eeuaoar. Franța și Ve- 
oeme'a pn au tas: admise in în
treceri cu Mute că au verrit pir.ă 
L» Săegeo. <tn cauză că terme
ne! de Înscriere ofccal fusese de- 
pa- OMBIBM ir. cor.z.-.;: ex- 
ceptocaje, in.tr-o sală de sport 
de mâcnme neobisr.urtâ, olimpia
da a avut șt un pitoresc aparte, 
care a cam obosit însă unele din 
echipele participante. AstfeL nu 
toata țările au fost cazate in 
Seeen. ci ta localitățile satelit, 
croata ia tsurz destul de mici 
ta -rul gazdei olimpiadei de șah. 
Ediipa României împreună cu 
alta sase țări a locuit in cocheta 
localitate Freudenberg. situată Ia 
15 km de Siegen. intr-o regiune 
împădurită și foarte liniștită.

Miale pentru a merge la run
dă. șahiștii se deplasau cu un 
autobuz, iar seara se inapoiau tot 
cu o mașină pusă la dispoziție de 
organizatori. Conform programu
lui adoptat la ir.cepdea. marelui 
concurs, echipele participante-au 
fost împărțite în șase grupe pre
liminarii a dte zece țări. Pri
mele două clasate din fiecare 
grupă urmau sâ se califice pen
tru finala A. ta realitate finala 
olimpică. ce desemna pe cam
pionii mondiali. Tragerea la sorți 
nu a fost deloc favorabilă echipei 
României, care a nimerit în a- 
ceeași grupă cu Ungaria, Dane
marca și Filipine (toate trei fina
liste la ultima ediție a olimpia
dei la Lugano 1968). Alături de 
aceste favorite în grupe se mai 
âCau și trei outsideri periculoși: 
Italia. Suedia și Irlanda, capabili 
de orice rezultat. în aceste con
diții orice meci era foarte im
portant, iar victoriile cu 4—0 ale 
echipei noastre asupra reprezen
tativelor (mai slabe) ale Libanu
lui. Marocului și Guernsey, au 
reprezentat un prim pas impor
tant spre calificare. Aceasta de
oarece. aici, adversarii noștri au 
lăsat fiecare prețioase jumătăți 
de punct.

Pierzind întâlnirile directe cu 
Ungaria și Danemarca, echipa 
noastră era însă practic elimina
tă din finală înaintea ultimului 
tur al preliminariilor. Numai un 
joc excelent la toate mesele, în 
ultimul meci cu Suedia, ar mai 
fi putut schimba această situa
ție. Dar, In această ultimă întîl
nire din semifinală șahiștii ro
mâni au jucat foarte bine între- 
cînd categoric (3—1) puternica e- 
chipă a Suediei și s-au calificat 
astfel (cu mari emoții) în finala 
olimpică.

După ce s-au mai potolit emo
țiile și s-au calmat nervii s-a în
ceput... numărătoarea punctelor. 
Și a devenit clar că echipa noas
tră câștigase și grupa înaintea 
Ungariei, viitoarea vicecampioa- 
nă a lumii și a Danemarcei. Pen
tru jocul prestat în semifinala a- 
ceasta dramatică, toți echipierii 
reprezentativi ai noștri merită 
felicitări, ei luptând cu multă 
ambiție pentru această calificare, 
care așeza din nou România in 

— O ! o ! o ! — zise Diogene. lată o 
piâcere pe care nu mi-o pot refuza.

Nu ignorați sfatul unui înțelept, mai ales 
cînd are buna reputație a lui Diogene.

INTRAȚI ÎN PRIMA MUSTĂRIE Șl CO
MANDAȚI DUPĂ TRADIȚIE MUST DULCE SI 
PASTRAMA

o conferință de presă cu zia
riștii acreditați la Campiona
tul Mondial de la Varna. Ras- 
punzind La numeroasele în
trebări, el a făcut observația 
că „finala masculină de la So
fia s-a situat la un nivel foar
te înalt și că ea a demonstrat 
că nu numai în Europa, ci și 
ta Asia, în America Centrală 
și ta America de Sud, voleiul 
a făcut mari pași înainte. în 
ce privește finala feminină, 
domnia sa a făcut observația 
că „progresul realizat din 
punct de vedere tehnic a fost 
mai puțin marcant, iar lucrul 
ta continuare cu echipele fe
minine reprezentative va fi La 
fel de delicat".

în grapa finală de la So
fia, este de notat victoria Bul
gariei, cu scorul de 3—0 în 
fața echipei noastre. Sigur că 
da. nu ne-am făcut iluzii re
feritoare la soarta acestei par
tide, însă scorul înregistrat 
raportat la situația din teren 
ni se pare sever. Seturile au 

rîndul primelor 12 echipe de șah 
ale lumii.

Din păcate, tensiunea nervoasă 
extraordinară a acestei grupe in
fernale, (cum au denumit-o cro
nicarii străini prezenți la Siegen) 
a avut urmări neplăcute in ceea 
ce privește evoluția șahiștilor ro
mâni in finala olimpică. In cele 
11 meciuri susținute in ultima e- 
tapă a campionatului mondial. 
România a suferit 7 infringed 
față de r.umai o victorie (cu Bul
garia clasată pe locul 3 la ultima 
olimpiadă) și 3 meciuri nule. Este 
prea puțin chiar dacă există con
solarea palidă că 6 infrîngeri au 
fost suferite la scor minim (2 
jum.—1 jum.) Una din explica
țiile comportării modeste în fi
nală a reprezentativei noastre, 
este modul nejudicios în care s-a 
făcut repartizarea numărului de ' 
partide jucate.

Astfel masele 1 și 2 (Florin 
Gheorglpu și Victor Ciocîltea) au 
jucat toate partidele acestei o- 
limpiade maraton și în mod nor
mal cîteodată oboseala a avut utf 
rol determinant în obținerea re
zultatelor. Pe masa a treia Ghi- 
țescu a jucat și el destul de mult 
(15 partide), însă schimbările 
dese de ne ultima masă (Ungu- 
reanu, Mititelu, Reicher) justi
ficate la unele meciuri de cerințe 
tactice, nu au dat rezultatele do
rite.

Este, într-adevăr, foarte greu să 
aliniezi^ja startul unui campio
nat mondial o echipă de valori 
sensibil egale (cum are U.R.S.S., 
de exemplu), însă pentru viitoa
rea ediție a olimpiadei este ne
cesar să se pregătească o echipă 
română tn care toți cei 8 jucă
tori să fie la fel de bine pregă
tiți, fiecare din ei capabil în ori
ce moment să-și înlocuiască co
legul la masa de joc. S-ar mai 
putea spune despre evoluția tri
colorilor Ia această olimpiadă că 
locul 10 obținut în final, este 
meritoriu văzut în ansamblu, 
(Aceasta referitor și la condițiile 
precare în care-și desfășoară în 
general activitatea de pregătire 
competițională secțiile șahiste de 
performantă de la noi din țară).

Olimpiada de la Siegen a sub
liniat din nou superioritatea (de 
data aceasta trisă mai puțin evi

dentă) a șahiștilor sovietici. Echi
pa U.R.S.S. alcătuită din Spas
sky, Petrosian. Korcinoi. Polu- 
gaievski, Gheller și Smîslov a 
cîștigat, dar a dștigat destul de 
greu cu numai un punct avans 
înaintea tinerei și ambițioasei e- 
chipe a Ungariei care a fost, fără 
îndoială, revelația turneului o- 
limpic.

Foarte bine au jucat de ase
menea, echipele Iugoslaviei șl 
S.U.A. (aceasta din urmă handi
capată serios de faptul că vineri 
și sîmbătă Bobby Fischer și Res- 
hevsky nu jucau din motive re
ligioase). In rest clasamentul nu 
prezintă mari surprize cu excep
ția locului destul de înalt (5) 
ocupat de echipa Cehoslovaciei.

Olimpiada a fost fără îndoială 
martora unei confruntări directe 
și indirecte, așteptată cu nerăb-

De la trimisul nostru 
VIOREL RABA

fost cedate la 10, la 12 și la 8 
ceea ce demonstrează că băie- 

■ ții noștri au făcut totuși lău
dabile eforturi pentru o com
portare onorabilă. Echipa 
masculină a U.R.S.S. a înre
gistrat o nouă înfrîngere: 
1—3 în meciul cu Polonia. Azi, 
în cele două grupe ale Cam
pionatului mondial se joacă 
ultimele partide care ne var 
furniza și ultimele răspunsuri. 
Vom cunoaște cu exactitate pe 
câștigătorii titlurilor supreme 
la feminin și masculin, vom 
ști, de asemenea, echipele 
care și-au cîștigat dreptul de 
participare la Olimpiada de la 
Mikichen.
ferent de 
(România 
culta și 
slovacia la feminin), reprezen
tativa noastră feminină nu a 
izbutit să-și realizeze obiecti- 

'Vul propus, adică acela de a 
obține calificarea,

Sigur este că, indi- 
rezultatele de azi. 
— Polonia la mas-
Roimânla — Ceho-

mann și Gheorghiu). Fisch 
trebuit să se recunoască ____
după o luptă dramatică (in care 
în unele momente părea să aibă i 
avantaj) în partida directă cu 
Spassky. Victoria aceasta repre
zintă pentru actualul campion 
mondial consacrarea sa definite 
vă în fața opiniei publice mon
diale pînă la viitoarea confrun
tare majoră cu Fischer.

Acesta în schimb dorea o re
vanșă, măcar parțială, prin ob
ținerea celui mal bun rezultat in
dividual la masa 1. Nu i-a reușit 
nici acest lucru datorită remize
lor obținute de Hort și Portisch. 
Astfel, cel mai bun rezultat Ia 
„masa așilor" l-a obținut tot 
Spassky, jucătorul care a avut la 
olimpiada de la Siegen contri
buția determinantă la câștigarea 
titlului de campioană a lumii de 
către echipa U.R.S.S.

Desfășurată într-un deplin spi
rit de sportivitate, olimpiada a 
demonstrat că șahiștii din toate 
țările alcătuiesc o familie unită 
de prieteni, unitate susținută clar 
de deviza Federației Internațio
nale de șah : Gens una sumus I

FLORIN GHEORGHIU

• POTRIVIT tragerii la 
sorți, efectuate la Ziirich, în 
turul doi al Cupei europene 
a orașelor tîrguri la fotbal, 
echipa Dinamo București va 
intîlni cunoscuta formație 
engleză Liverpool. In primul 
meci, echipa bucureșteană 
va juca în deplasare.

• PRIMA ETAPA a turu
lui ciclist al Bulgariei, dis
putată pe traseul Sofia-Vrața 
(120 km.) a revenit lui Die
ter Mickein (R. D. Germană) 
în 2h41'38”. Etapa a 2-a des
fășurată contra - cronometru 
pe echipe, a fost câștigată de 
formația R. D. Germane, 
cronometrată pe distanța de 
48 km cu timpul de 59’34”. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine : Italia — lh 
00’20”, Bulgaria — lh00’45”. 
Olanda — lh00’51”, Dane
marca — lh01’02”, Românie 
— Ih01’07”, Cehoslovacia ,— 
lh01’27”, Franța — lh01’36”.

4 MERIDIAN (
• TURNEUL internațional 

de șah pentru juniori de la 
Zinnowitz s-a încheiat cu 
victoria lui Vogt (R. D. Ger
mană) și Velikov (Bulgaria), 
clasați la egalitate pe primul 
loc cu cite 9 puncte. Șahistul 
român Ghindă a ocupat locul 
trei cu 8.5 puncte.

• NUMEROȘI spectatori 
au urmărit pe stadionul „Ma- 
racana", din Rio de Janeiro, 
meciul internațional amical 
de fotbal dintre echipa Bra
ziliei, campioană mondială, 
și reprezentativa Mexicului. 
Fotbaliștii brazilieni au obți
nut victoria cu 2—1 (1—0). 
Scorul a fost deschis în mi
nutul 14 de aripa dreaptă 
Jairșinho. Brazilienii au mar
cat al doilea punct în minu
tul 55 prin Tostao, care a ju
cat excelent. Oaspeții au re
dus din handicap în ultimul 
minut al partidei, datorită 
unui șut bombă al lui Eo- 
pez. Această întîlnire a fost 
denumită de presa sportivă 
braziliană și cea mexicană 
„Cupa gratitudinii". Intîlni- 
rea s-a disputat în onoarea 
Mexicului, care a organizat 
cu- succes campionatul mon
dial de fotbal.

Au jucat următoarele for
mații : Brazilia .- Felix _
Carlos Alberto, Brito, Piazza, 
Everaldo, Clodoaldo, Gerson, 
Rivelino, Jairzinho, Tostao. 
Pele.

Mexic : Mota, — Vantolra, 
Pena, Montes, Ramirez, Con- 
calves,_ Herrada, Padilla. 
Valdivia, Lopez, Gomez.
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Acord româno
sovietic

în regiunile eliberate 
Vietnamul de Sud se desfă
șoară activitatea de recon
strucție în urma distrugeri
lor cauzate de trupele sai- 
goneze și americane. în 
fotografie, locuitori dintr-un 
Gat al regiunii eliberate Ben 
îre, muncind la pregătirea 
terenului pentru reconstrui

rea satului lor.

Festivitățile->

R. P. Chineze

de la Pekin

Joi s-a desfășurat la Paris 
cea de-a 86-a ședință a Confe
rinței cva-dripartite în problema 
vietnameză. Ședința a fost con
sacrată dezbaterilor în conti
nuare a noilor propuneri de 
pace prezentate conferinței cu 
două săptămini în urmă de de
legația Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. Șeful de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. Nguyen Thi Binh, a 
acuzat in cuvintul său guvernul 
american că urmărește prin di
verse subterfugii să eludeze 
noile inițiative de pace.

PEKIN 1. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări de la înființarea Repu
blicii Populare Chineze, la Pekin 
a avut loc, la 1 octombrie, ud 
mare miting al oamenilor mun
cii și ostașilor Armatei Populare 
Chineze de Eliberare.

In tribuna din Piața Tienan- 
mîn au luat loc Mao Tzedun, 
președintele C.C. al P. C. Chi
nez, Lin Biao, vicepreședinte al 
C.C. al P. C. Chinez, Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, precum și alți 
conducători de partid și de stat 
ai R. P. Chineze, invitați de peste 
hotare.

La miting a rostit o cuvîntare 
vicepreședintele Lin Biao. în nu- 
mel președintelui Mao Tzedun, 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez și al gu
vernului Republicii Populare 
Chineze, el a adresat un 
salut clasei muncitoare, țărani
lor, intelectualilor, militarilor și 
membrilor miliției populare, pre
cum și oaspeților de peste hotare 
sosiți la Pekin pentru a participa 
la festivități. El a arătat că în

tw) * oJn couTiziu^z^ 
a evidențiat faptul că in RJ’- 
Uh trieră orindxrea socialistă este 
mai puternică ca ocicind.

l.rn Biao s-a referit apoi la re
lațiile externe ale RJ*.  Chineze, 
subliniind că ele se dezvoltă pe 
zi ce trece. China, a spus eL are 
prieteni pretutindeni in lume.

Trebuie, a' spus vorbitorul, sâ 
continuăm revoluția socal.siâ p 
construcția sodaxstâ. să muncim 
cu abnegație pentru îndeplinirea 
și depășirea planului economic 
național pe anul 1970 și a cehn

£
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Masivul muntos Drakensburg îl cunoșteau doar cei ce avu

seseră inspirația de a studia harta, sudului african. înălțimile 
sale, pe care omul se aventura rareori să le escaladeze, nu 
exercitau o atracție deosebită. Poate pentru că Lesotho este 
o țărișoară săracă, chinuită de nenumărate griji și, în plus, 
terorizată de vecinătatea Pretoriei. Munții aceștia, destinați 
parcă tăcerilor veșnice, au fost pe neașteptate redescoperiți. Pe 
cărările abrupte înaintează oameni. N-au înfățișarea unor 
alpiniști sau a turiștilor în căutarea ineditului. îmbrăcămintea 
le trădează condiția socială, iar despre nefericirile lor sint gata 
oricînd că vorbească. Oamenii aceștia au luat drumul munte
lui, această fortăreață zămislită de generozitatea naturii pen
tru că n-au avut altă soluție. Casele le-au fost distruse, multe 
rude apropiate le-au pierit, iar propriile lor vieți se găsesc în 
primejdie. Muntele a devenit nu numai un adăpost pentru 
ceasuri grele, ci și' o bază de luptă, punct în care adversarii 
premierului Jonathan își concentrează forțele.

La început, conflictul din Lesotho avusese un caracter po
litic. Ultimele alegeri generale au dus la înfringerea actualu
lui guvern. Jonathan a refuzat, însă, să accepte verdictul ur
nelor. El a procedat în maniera clasică a autorilor de lovituri 
de stat. Alegerile pe care guvernul său le-a organizat au fost 
declarate „nule și neavenite", constituția a fost abrogată, li
derii opoziției, arestați iar pe tînărul rege — suspectat de vederii

I

—
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LESOTHO

Dramele violentei
democratice — l-a plasat într-un arest în propriul său palat. 
Operațiunea executată de Jonathan cu o uimitoare rapiditate 
(s-ar părea că inspirația i-ar fi fost stimulată de niște consi
lieri trimiși de Vorster) a cules aplauze la Pretoria dar în in
teriorul țării s-a soldat cu un val de proteste care au degene
rat în sîngeroase ciocniri.

Din informațiile publicate de ziarul STAR din Johannesburg 
reiese că s-a produs un incident armat în cursul căruia „poli
ția a avut de înfruntat o forță evaluată la 1 000 de persoane 
și care intenționa să răstoarne regimul lui Jonathan. în această 
ciocnire și-au pierdut viața 100 de oameni". Ziarul afirmă că 
mulțimea intenționase să ocupe două orașe dar, după reacția 
violentă a poliției, atacanții „s-au risipit in ascunzișurile inac
cesibile din munți".

Dintr-o relatare mai amplă a ziarului THE TIMES OF 
INDIA s-a aflat despre cele întîmplate în provincia Kai, o 
provincie relativ bogată în diamante și în care locuitorii se 
ocupă cu mineritul. O împrejurare neclară a avut drept final 
moartea unui tehnician sud-african. Societatea care exploa
tează resursele diamantifere a decis să-și recheme tehnicienii. 
Furia lui Jonathan n-a cunoscut margini. Satul în care s-a 
consumat drama a fost sortit distrugerii. Avioane au zburat 
la mică înălțime iar polițiștii aruncau grenade asupra locui
torilor, Ie distrugeau casele. S-a produs un masacru îngrozi
tor. De altfel, n-a fost singurul.

Violența represivă Ia care a recurs Jonathan a obligat opo
ziția să facă apel la rezistența armată. Subterfugiile pe care 
premierul Ie-a utilizat (ca organizarea unei conferințe la care 
a adus direct din celulele lor pe cîțiva din adversarii săi) n-au 
modificat atmosfera din micul stat african. Chiar dacă tem
nicerii au smuls deținuților niște declarații cam stranii, ni
meni nu are îndoieli în privința circumstanțelor în care s-a 
produs obținerea documentelor respective. Jonathan n-a reu
șit să impună nici detronarea tînărului rege, iar biserica I-a 
criticat deschis.

Acest stat cu numai un milion de locuitori și cu o poziție 
geografică imposibilă (înconjurat în întregime de Republica 
Sud-Africană) fusese socotit cîndva drept o Elveție a Africii 
de sud. Liniștea a dispărut: Lesotho este scena unei înfrun
tări sîngeroase în care miza este mult mai mare decît simpla 
distribuție a locurilor în parlament. Jonathan simbolizează nu 
numai o orientare dictatorială, ci și o politică de apropiere 
față de Pretoria. în fond, este vorba chiar de viitorul țării, pe 
care politica promovată la Pretoria îl amenință în mod grav. 
Va deveni Lesotho o „rezervație", furnizoare de forță de 
muncă, a arogantei sale vecine ? Drama violenței, a cărei 
cenă este Lesotho, n-a ajuns Ia ultimul act. THE TIMES OF 
NDIA consideră că dacă actualele ciocniri vor continua „ele 
or duce Ia rezultatul neașteptat de a se înființa prima bază 
? guerilă în însăsi inima Africii de sud“.

I

de-al treilea plan cincinal, punind 
bazele celui de-ăl patnxea cm- 
cinai. Trebuie să îndeplinim ca 
conștiinciozitate sardea consoL- 
dării și edificării partidului, să 
întărim partidul din punct de 
vedere ideologic și organizatoric 
și să asigurăm intensificarea ro
lului conducător al avangardei 
proletariatului, a spus eL

Arătând că poporul chinez este 
hotărit să elibereze ~ 
vorbitorul a evidențiat necesitatea 
întăririi pe mai departe a Armatei 
de Eliberare și a Miliției Popu
lare, ascuțirii vigilenței față de 
imperialism.

Vicepreședintele Lin Biao a 
reafirmat sprijinul pentru lupta 
popoarelor din Vietnam, Cam- 
bodgia și Laos, împotriva agre
siunii americane și pentru salva
rea națională. El a reafirmat, de 
asemenea, sprijinul pentru lupta 
popoarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină împotriva imperia
lismului, colonialismului și ra
sismului.

în încheiere, vicepreședintele 
Lin Biao a chemat poporul chi
nez la obținerea unor noi victorii 
pe toate fronturile, pentru a salu
ta astfel convocarea Adunării re
prezentanților populari a celei 
de-a patra legislaturi.

A urmat apoi o mare paradă la 
care au participat muncitori, ță
rani, ostași ai Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, membri ai 
Miliției Populare, ai gărzilor ro
șii, intelectuali.

Seara, în capitala R.P. Chineze, 
iluminată feeric, au avut loc nu
meroase manifestări cultural-artis- 
tice.

Demonstrații festive ale oame
nilor munci au avut loc în toate 
cele 29 de provincii, regiuni au
tonome și marile orașe Shanghai 
și Tientzin.

aivancd.

• IN MOMENTUL IN CARE 
GUVERNUL ITALIAN dezbate 
cu reprezentanții celor trei 
mari centrale sindicale modali
tățile de aplicare a reformelor 
privind securitatea socială și 
construcția de locuințe, noi ac
țiuni greviste au fost anunțate 
de oamenii muncii pentru zile
le următoare. Pentru astăzi oa
menii muncii din toate sec
toarele de activitate, sprijiniți 
de Confederația Generală a 
Muncii. din Italia au progra
mat o grevă generală de două 
ore, în senin de protest față de 
recentele măsuri fiscale adop
tate de guvern.

E. O.

1
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Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
a trimis lui AHMED SEKU 
TURE, președintele Repu
blicii Guineea, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia celei de-a XII-a 
aniversări a proclamării in
dependenței Republicii Gui
neea, vă adresez, în nume
le Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat, al 
poporului român și al meu 
personal, cele mai calde fe
licitări și sincere urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de progres social și 
prosperitate pentru poporul 
guineez prieten.

îmi exprim convingerea 
că relațiile de colaborare 
româno-guineeze vor con
tinua să se dezvolte în in
teresul popoarelor noastre, 
al înțelegerii și păcii în 
lume.

Cu cea mai înaltă consi
derație.

F

Aproc 
gresx x țărilor In 
dezvoltare.

CAIRO 1 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Sute și sute de mii 
de persoane, locuitori ai orașului 
Ca im, țărani, muncitori, funcțio
nari sosiți în capitala R.A.U. din 
cele mai diverse regiuni ale țării, 
au venit joi să aducă ultimul o- 
magiu președintelui Gamal Abdel 
Nasser, condudndu-1, într-o at
mosferă de adinei și împi 
nantă tristețe, pe ultimul 
dmm

La ceremonia funebră au parti
cipat numeroși oaspeți de peste 
hotare, între care 18 șefi de sta
te. patru vicepreședinți, nouă 
prim-miniștri. precum și alți înalți 
demnitari din diferite țări ale 
lumii.

Din țara noastră a participat o 
delegație de partid și de stat con
dusă de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri. Din 
delegație au mai făcut parte Du
mitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P. C. R„ George Macovescu, 
membru al C. C. al al P.C.R., 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Titus Sinu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în R.A.U.

Ceremonia funebră a început 
la orele 10,00 (ora locală), cînd 
sicriul cu corpul neînsuflețit al 
șefului statului egiptean a fost 
transportat, la bordul unui eli
copter, de la Palatul republican 
Kubbeh pînă la sediul Consiliu
lui Revoluției — prima instituție

și împresio-
său

Situația din Iordania
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Irb:i comunicatul le califică 
drept .incidente". Comitetul su
perior arab a trimis de urgență 
o comisie de anchetă la Irbid. 
care va ancheta împrejurările in 
care au avut loc incidentele a- 
nunțate și va lua măsurile ne
cesare.

Se precizează, totodată, că ho- 
tărirea de încetare a focului este 
respectată pe deplin. A fost re
luat traficul pe aeroportul de la 
Amman.

Miercuri seara au fost difu
zate la Amman comunicate ale 
guveratorului general militar al 
Iordaniei, mareșalul Habes Ma- 
iali. privind asigurarea securi
tății pe teritoriul țârii. Astfel, 
orice vehicul, civil sau militar, 
va fi obligatoriu controla*  la 

le de frontieră și înainte 
area in capitală. Se sub- 

totodatâ. că forțele ar
de șttor state arabe care 
eazâ in Iordania «mț che
ia coopereze la aplicarea 

măsuri. Împreună cu 
âțiie iordaniene. '

republicană a R.A.U. de unde, la 
23 iulie 1952 Nasser dădea citire 
Declarației de independență a 
Egiptului. Aparatul, însoțit de al
te două elicoptere, a aterizat pe 
o platformă special amenjată în 
fața clădirii Consiliului.

La sediul Consiliului Revolu
ției s-a format cortegiul funerar. 
Aici, la ceremonia funebră iau 
parte membri ai familiei defunc
tului, Anwar Sadat, președintele 
interimar al R.A.U., membrii Co
mitetului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe, miniș
tri și alte oficialități. Sicriul, de
pus pe un afet de tun tras de cai 
și acoperit cu drapelul de stat al 
R.A.U., este transportat spre se
diul Uniunii Socialiste Arabe, si
tuat la circa un kilometru de clă
direa Consiliului Revoluției. Ple
carea cortegiului este marcată de 
21 salve de tun.

în fruntea cortegiului se aflau 
5 000 de elevi ai școlii militare. 
Afetul de tun este încadrat de 
40 de generali ai armatei egip
tene. Coloana își face cu greu 
loc printre sutele de mii de ce
tățeni care formau 0 mare de 
oameni de-a lpngul bătrînului 
Nil. După ce străbate o porțiune 
din cornișa Nilului, cortegiul 
funerar traversează podul Kasr 
el Nil spre sediul Uniunii Socia
liste Arabe unde se termină 
prima parte a funeraliilor ofici
ale. Cortegiul este întîmpinat 
aici de membrii Adunării Națio
nale, precum și de reprezentanții 
populației.

în momentul în care cortegiul 
funerar a părăsit sediul Uniunii 
Socialiste Arabe, navele militare 
egiptene au tras 101 salve de ar
tilerie în semn de ultim omagiu. 
Cortegiul și-a urmat apoi drumul 
spre moscheea El Hassen, con
struită cu șase ani în urmă, la 
inițiativa defunctului președinte, 
și care va purta de acum înainte 
numele său. Drumul spre mos
chee este străbătut într-un ritm 
foarte lent, deoarece o veritabilă 
mare umană flachează cortegiul. 
Zeci de mii de drapele îndoliate

flutură Ia ferestre, pe balcoane 
au fost așezate panglici negre 
sau portrete îndoliate ale preșe
dintelui Nasser.

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

Ceremonia înmormîntării are 
loc potrivit ritualului musulman.

Simultan cu ceremonia fune
bră de la Cairo, care a fost tran
smisă în direct de posturile de 
radio și televiziune egiptene, în 
toate orașele Republicii Arabe 
Unite au fost organizate proce
siuni de doliu.

CAIRO 1. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite: Tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, conducătorul delegației 
țării noastre care a sosit la Cai
ro pentru a participa la funeralii
le președintelui Nasser, a prezen
tat miercuri seara condoleanțe 
președintelui interimar al Repu
blicii Arabe Unite, Anwar El 
Sadat.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer a avut apoi o întrevedere cu 
Aii Sabri, membru al Comitetu
lui Executiv Suprem al Uniunii 
Socialiste Arabe.

Delegația română a semnat în 
cartea de condoleanțe.

CAIRO. — Generalul Gaafar 
El Numeiry, șeful statului suda
nez, a lansat, miercuri seara, la 
Cairo, un apel către toți șefii 
delegațiilor țărilor arabe, care 
au sosit în capitala R.A.U. pen
tru t *
lui Gamal Abdel Nasser, să 
participe la o întrunire. Farpuk 
Abou Issa, ministrul afacerilor 
externe al Sudanului, a precizat 
că Ia această reuniune, se vor 
discuta o serie de probleme 
care preocupă în prezent lumea 
arabă.

a fi prezenți la funeraliile

MOSCOVA 1. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : La 30 septembrie a.c. 
a fost semnat la Moscova acor
dul între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste privind colaborarea și 
cooperarea celor două țări în 
dezvoltarea producției de mate
rii prime feroase în U.R.S.S. în 
scopul creșterii livrărilor de mi
nereuri de fier către Republica 
Socialistă România.

Potrivit acestui acord, în pe
rioada 1972—1990, se vor livra 
din Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste în Republica So
cialistă România cantități cres- 
cînde de minereu de fier, inclu
siv sub formă de concentrate și 
pelete.

România va participa la creș
terea producției de materii pri
me feroase în U.R.S.S. în contul 
acestei participări, precum și pen
tru plata minereului de fier ce se 
va livra din U.R.S.S., România va 
livra Uniunii Sovietice o serie 
de mărfuri printre care vagoane 
basculante pentru transportat 
minereu de fier, laminate și țevi 
de oțel, produse chimice, pre
cum și alte produse ale indus
triei constructoare de mașini, 
diverse bunuri de consum și 
alte mărfuri.

Volumul livrărilor reciproce 
de mărfuri care se vor efectua 
în conformitate cu acest acord 
este de circa 11 miliarde lei va
lută.

Acordul semnat constituie un 
nou pas spre lărgirea în conti
nuare a cooperării economice și 
a schimburilor de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste pe o perioadă înde
lungată și va contribui la dez^ 
voltarea pe mai departe a 
nomiilor naționale ale celor 
două țări.

Din partea română, acordul a 
fost semnat de ing. Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din 
partea sovietică — de Mihail 
Kuzmin, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior.
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• LA SEDIUL AMBASADEI 
ROMANE DIN ROMA, a avut 
loc festivitatea inmlnării ordi
nului ..Meritul cultural" clasa 
I-a, conferit de către Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. deputatului Clelio 
Darida. primarul general al Ro
mei. Luind cuvintul cu acest 
prilej. lacob lonașen. ambasa
dorul României, a subliniat con
tribuția valoroasă adusă de 
Clelio Darida la dezvoltarea le
găturilor de prietenie dintre 
popoarele român și iulian.

Răspunzind, primarâl general 
al Romei a adresat mulțumiri 
președintelui Consiliului de Slat 
al Republicii Socialiste România 
pentru inalta distincție acordată, 
exprimind sentimentele sale de 
deosebită stimă.

rințe general europene privind 
tatea, precum și probleme

lor referitoare la dezvoltarea re
lațiilor comerciale dintre țările 
din Estul și Vestul Europei.

se;

FESTIVITĂȚILE 
DE LA LAGOS

subliniază necesitatea îmbună
tățirii raporturilor cu China și 
hotărîrea lor de a depune toa
te eforturile pentru realizarea 
normalizării relațiilor japono- 
chineze.

• INTRE 28 ȘI 30 SEPTEM
BRIE, la Budapesta a avut loc 
un schimb de păreri între re
prezentanții a 45 de partide co
muniste și muncitorești in une
le probleme actuale ale luptei 
antiimperialiste. Delegațiile au 
reafirmat hotărîrea partidelor 
lor de a depune eforturi pentru 
lărgirea colaborării și întărirea 
coeziunii comuniștilor și altor 
organizații și forțe antiimperia
liste, pe baza egalității în drep
turi, pentru intensificarea 
țiunilor lor solidare 
comună împotriva 
mului.

ac- 
în lupta 

imperialis-

SFlRȘIT

Aspect de la greva de avertisment a muncitorilor de la uzi
nele Opel din Bochum (Republica Federală a Germaniei) pen
tru susținerea revendicărilor lor la încheierea noilor con

tracte de muncĂ

• JOI AU LUAT 
lucrările primei întâlniri polono- 
norvegiene consacrate problemei 
securității europene și dezar
mării, anunță agenția P.A.P. In 
comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor se arată 
că participanții la consfătuire au 
acordat o atenție deosebită pro
blemei convocării unei confe-

• REPUBLICA FEDERALA
NIGERIA a sărbătorit ieri a 
10-a aniversare a proclamării 
independenței sale. La Lagos și 
in alte localități din țară au 
avut loc festivități consacrate 
acestui eveniment. La ceremo
nia și parada militară din ca
pitală au participat delegații 
din 31 de țări africane — 11
dintre ele conduse de șefi de 
state. Generalului Gowon, pre
ședintelui guvernului federal, 
i-a fost inminată o torță care a 
făcut înconjurul celor 12 state 
federale și va fi păstrată la 
Lagos ca simbol al restabilirii 
unității naționale.

• APROXIMATIV 60 DE OA
MENI DE AFACERI DIN JA
PONIA s-au întrunit recent 
pentru a discuta căile de îm
bunătățire a relațiilor comer
ciale dintre această țară și 
R. P. Chineză, anunță agenția 
niponă de presă „KYODO“. La, 
sfîrșitul întrunirii, participanții 
au adoptat o declarație în oare se

• UN COMUNICAT OFI
CIAL publicat Ia Lima infor-4 
mează că generalul Jorge Cha-*  
mot Biggs a demisionat din 
funcția de ministru al muncii 
al Perului, în locul lui fiind 
numit generalul Pedro Sala. Cu 
toate că demisia lui Biggs este 
atribuită unor „motive de ordin 
personal", potrivit relatărilor 
agenției Prensa Latina, în ulti
mele luni, el a fost criticat as
pru de sindicate pentru politi
ca sa contrară intereselor oa
menilor muncii.

• EA LONDONDERRY, al 
doilea oraș ca mărime al Ir
landei de nord, a fost lansată 
în cursul nopții de miercuri 
spre joi o sticlă incendiară în 
direcția unei patrule militare, 
în apropierea cartierului catolic 
„Bogside" Explozia nu a pro
vocat victime sau pagube mate
riale. Pe 
anunțat 
continuă 
legătură 
au avut
această localitate.

de altă parte, s-a 
că poliția și armata 

ancheta la Armagh, în 
cu trei explozii care 

lcc miercuri seara în

Convorbirile Tito-Nixon
BELGRAD 1 — Coresponden

tul Agerpres, G. lonescu, trans
mite : La sediul Vecei Executive 
Federale din Belgrad, au început

COORDONATE GUINEEZE
în Republica Guineea, 

pe coasta apuseană a A- 
fricii, au Ioc în această zi 
manifestări festive prile
juite de aniversarea a 12 
ani de la obținerea inde
pendenței. La 2 octom
brie 1958, după o înde
lungată perioadă de do
minație colonială, Ia ca
pătul unor grei ani de 
luptă pentru eliberare na
țională, poporul guineez 
o dobîndit libertatea, an- 
gajindu-se pe calea dez
voltării independente.

După 1958 — cu aceeași 
hotărîre cu care luptase 
pentru eliberare, sub 
conducerea Partidului 
Democrat din Guineea — 
poporul guineez a trecut 
la înlăturarea consecin
țelor grele ale domina
ției străine, pentru valo
rificarea superioară a în
semnatelor bogății ale ță-

i

rii în interesul național. 
Printre primele decrete 
adoptate in tinărul stat 
s-au numărat naționaliza
rea minelor, băncilor, 
transporturilor maritime 
și pămintului. In aceiași 
ani de început s-a decis 
instituirea monopolului 
de stat asupra comerțu
lui exterior. Oficialitățile 
de la Conakry au hotărît, 
de asemenea,' trecerea Ia 
dezvoltarea planificată a 
economiei naționale. In 
anul 1964 s-a trecut la 
înfăptuirea unui vast plan 
economic pe 7 ani, care 
printre altele, prevede 
crearea bazelor tinerei in
dustrii guineeze. Deși a- 
gricultura continuă să 
rămînă ramura principa
lă a economiei, capabilă 
să asigure aprovizionarea 
populației cu produse a- 
gro-alimentare și să li-

vreze cantități însemnate 
și pentru export, autori
tățile acordă o importan
ță deosebită dezvoltării 
industriei. In primul rînd 
este vorba de industria 
extractivă, și în special 
extracțiile de minereu de 
fier, bauxită, care pot 
deschide țării largi posi
bilități de dezvoltare eco
nomică. Exemplul cel mai 
elocvent pe linia acestor 
eforturi este desigur cej 
privind construirea cen
trului industrial de la 
Sangaredi. Proiectat în 
aproierea uneia din cele 
mai bogate zăcăminte de 
bauxită, Boke, situat în 
nord-estul țării, la circa 
300 kilometri de capitală, 
Sangaredi urmează să 
devină un important o- 
raș înzestrat cu un mo
dern complex minier. A- 
cest centru va fi legat de

portul Kamsar printr-o 
cale ferată. Construit de 
Compania de bauxită a 
Guineei, cu concursul 
unui grup de alte socie
tăți, noul punct economic 
— ce va fi dat în folosin
ță finală în anul 1972 — 
va situa această țară pe 
unul din primele locuri 
în lume în ceea ce pri
vește producția de oxizi 
de aluminiu și derivatele 
acestora. Intr-adevăr, a- 
cest stat beneficiază de 
mari posibilități în acest 
domeniu, rezervele sale 
în bauxită sînt în pre
zent estimate la peste 4 
miliarde de tone, fiind în 
plus dispuse în straturi 
ușor exploatabile. în a- 
cest an bauxita aduce 50 
la sută din totalul înca
sărilor provenite din ex
port. După darea în ex
ploatare a sistemului in-

dustrial Sangaredi-Boke- 
Kamsar volumul total al 
beneficiilor din această 
ramură va crește de cir
ca cinci ori.

Deși situate la o distan
ță de mii de kilometri, 
între Republica Socialistă 
România și Republica 
Guineea au fost statorni
cite relații de prietenie 
și colaborare, pe baza a- 
vantajului reciproc, în 
interesul ambelor popoa
re. Acordurile economice 
semnate între cele două 
țări contribuie la inten
sificarea, de la an Ia an, 
a schimburilor comerciale 
și tehnice. Mașinile și 
utilajele românești, pre
cum și prezența unor 
specialiști români în di
verse domenii, 
contribuția la 
rea Guineei.

își aduc 
dezvolta-

I. T.

joi convorbirile oficiale dintre 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și președintele 
Statelor Unite ale Americii, Ri
chard Nixon.

Președintele S.U.A. a făcut apoi 
o vizită la Skupștina Republicii 
Serbia, unde a avut o convorbire 
cu președintele, Dragoslav Mar- 
kovici, și cu președintele Vecei 
Executive a R. S. Serbia, Milen- 
ko Boianici.

în aceeași zi, Richard Nixon a 
plecat la Zagreb, unde a fost în- 
tîmpinat și salutat la sosire de 
Iosip Broz Tito

După cum s-a comunicat ofi
cial, în timpul întrevederilor cei 
doi președinți au subliniat nece
sitatea de a se dezvolta în con
tinuare colaborarea bilaterală în 
toate domeniile.

Referindu-se la unele probleme 
ale situației internaționale, cei 
doi președinți au acordat cea mai 
mare atenție actualei situații din 
Orientul Apropiat. Cu acest pri
lej, a fost exprimată îngrijorarea 
comună cu privire la actuala si
tuație, evidențiindu-se necesita
tea de a se crea, printr-o muncă 
plină de răbdare și noi eforturi, 
condițiile necesare reglementării 
pașnice a situației din această re
giune a lumii. în cursul întreve
derilor au fost evocate și unele 
probleme ale Africii și Asiei di 
sud-est.
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